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 چکیده
هاي آمیخته  بور در جهت تضعیف پرتوهاي گاما و سپس در مطالعات آینده، در میدان کربیداتیلن، تنگستن و هدف از این تحقیق، ساخت یک حفاظ ترکیبی از پلی

درصد وزنی از تنگستن به عنوان جاذب پرتو گاما ساخته شد و  30و  15، 5کامپوزیتی با مقادیر متفاوت هاي گاما بوده است. براي رسیدن به این هدف حفاظ-نوترون
چنین با استفاده از نرمگیري شد. هم) اندازه NaI )"3 ×"3مورد پرتودهی قرار گرفت و میزان تضعیف پرتو گاما با یک آشکارساز  µCi 100 سزیومي توسط چشمه

سازي نشان داد که ضریب تضعیف خطی بدست سازي شد. نتایج حاصل از مطالعات تجربی و شبیههاي کامپوزیتی شبیهوري از این حفاظگاماي عب MCNPXافزار
  است. cm-1 12553/0تا  cm-1 0693/0 ي مقادیر هاي کامپوزیتی، در محدودهآمده براي این حفاظ
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Abstract 

 
This research study aims to construct a gamma-ray shielding material composed of polyethylene, tungsten and 
boron carbide to attenuate gamma-rays and later in neutron-gamma mixed field. The composite shields with 
different weight percentages (5, 15 and 30) of tungsten have been made as the gamma absorbers and the 
irradiation has been performed using cesium source and the measurements have been undertaken with NaI 
(3×3) detector. Also, the MCNPX code has been used for the simulation studies. The results of both 
experimental and simulation studies show that linear attenuation coefficient obtained for this composite 
shielding material is in the range of 0.0693 cm-1 to 0.12553 cm-1. 
  
 

  قدمهم
بهتر شده با الیاف و به عبارت  هاي تقویتها یا رزینپالستیک

هاي پلیمري، امروزه در صنعت از اهمیت خاصی کامپوزیت
ها افزوده برخوردار هستند و روز به روز بر کاربردهاي مختلف آن

شود. با توجه به خواص مکانیکی باال، سبکی، مقاومت عالی در می

ها، جایگزین مناسبی براي فلزات برابر خوردگی و راحتی کار با آن
هاي داخلی، . استفاده در سازه]1[باشند می در بسیاري از کاربردها

هایی از کاربرد مواد توان مثالتقویت بتن و درب و پنجره را می
، آبکاري و ساخت انواع مخازن ]2[کامپوزیت در صنایع ساختمان 

توان دهی مخازن فلزي را میهاي مختلف و میز پوششدر اندازه
و ساخت بدنه  ]3[شیمیاییهایی از کاربرد این مواد در صنایع مثال
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اي از توان نمونهو انواع قطعات سبک در هواپیماهاي جدید را می
 .]5و  4[کاربردهاي این مواد در صنعت هوا و فضا نام برد

شوند و  مواد کامپوزیت جزء مواد با تکنولوژي باال محسوب می
از این جهت میان مصرف این مواد و پیشرفت صنعتی جوامع 

امروزه کمتر صنعتی را با توجه که شود.  ري دیده میارتباط معنادا
ها در آن استفاده نشده باشد، در  توان یافت که از کامپوزیت می

سازي و ها در زمینه حفاظنتیجه در این تحقیق از کامپوزیت
 هاي گاما استفاده شد.تضعیف میدان

 
 روش و انجام آزمایش

تحقیق، از سیستم هاي موردنیاز براي این براي تهیه کامپوزیت
 ساخت شرکت mini TEST PRES گیري فشاري (مدل قالب

TOYOSEIKI  شیمی وپترو پلیمر ه هشگاوپژژاپن) موجود در
استفاده شد. همچنین براي مخلوط کردن مواد، از دستگاه  انیرا

آلمان موجود در  Coperion ساخت شرکت ZSK25اکسترودر 
استفاده شد که تصویر مربوط به  انیراشیمی وپترو پلیمر پژوهشگاه 
 نشان داده شده است. 1ها در شکل این دستگاه

 

 
: نمایی کلی از دستگاه پرس (سمت راست) ودستگاه اکسترودر (سمت 1شکل 

 چپ) موجود در پژوهشکده پلیمر.
 

اید وزن متناظر با درصد وزنی مواد در دستگاه ب براي ساخت حفاظ
وجود بور  ها آن جایی که در حفاظ اکسترودر با هم میکس شود. از

 هاي کم به خاطر داشتن سطح مقطع باالي جذب نوترون در انرژي
که درصد وزنی بور در تمام حایز اهمیت است، درنتیجه براي آن

استفاده شد که تقریبا  B4C %75/6% نزدیک شود، از5ها به حفاظ
 % به کربن تعلق داشت.75/1% به بور و 5

درصد  30و  15، 5نوع حفاظ با مقادیر متفاوت در این تحقیق سه 
از تنگستن به عنوان جاذب پرتو گاما به روش زیر ساخته شد که 

کیلوگرم گرانول میکس شده از هر نوع حفاظ،  1 ي براي تهیه
آورده  1عناصر و چگالی هر حفاظ در جدول هاي متناظر با  وزن

 شده است.
 هاي کامپوزیتیر رفته و چگالی حفاظ: وزن متناظر با میزان مواد به کا1جدول 

 
عدد  5و  است cm3 1×9×16هاي ساخته شده برابر با حفاظ ابعاد

برداري از هر حفاظ با درصد تنگستن متفاوت ساخته شد. براي داده
ابتدا بدون قرار دادن هیچ حفاظ تنگستنی، تعداد گاماي رسیده از 

گیري ) اندازهNaI )"3 ×"3به آشکارساز  µCi 100 سزیومي چشمه
هاي ساخته شده با مقدار شد و سپس براي هر یک از حفاظ

مرحله آزمایش انجام شد و در هر مرحله یک  5تنگستن متفاوت 
هاي موجود در مقابل چشمه و آشکارساز اضافه حفاظ به حفاظ

براي بهتر شدن نتایج حاصل از برداري انجام شد. شد و داده
ها،  ها با هر یک از حفاظ گیري تجربی، هر مرحله از آزمایش اندازه

افزار  ن با استفاده از نرمبار تکرار شد و طیف نوترونی آ 3
ها،  ي طیف ثبت شد. پس از گرفته شدن همه DASبرداري  داده

است، محاسبه شد،  σ2که برابر با  FWHMي طیف،  براي هر قله
کانال مرکزي)  -σ3+ کانال مرکزي) تا (σ3ي(  سپس از محدوده

 دهد. ها را پوشش می از داده ٪99شمارش شد، که این شمارش 
 2ها بین چشمه و آشکارساز در شکل قرارگیري حفاظي نحوه

 نشان داده شده است.

 

 نوع حفاظ
 چگالی

)gr/cm3( 
تنگستن  (gr)لناتی پلی (gr)کربید بور 

(gr) 
 50 883 5/67≈67 05/1 %5حفاظ با تنگستن 

حفاظ با تنگستن 
15% 

16/1 67≈5/67 783 150 

حفاظ با تنگستن 
30% 

39/1 67≈5/67 633 300 
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و آشکارساز  سزیومي هاي کامپوزیتی بین چشمه: نحوه قرارگیري حفاظ2شکل 

 یدورسدیم

 

 
 MCNPسازي شده با استفاده از کد: نمایی از ساختار شبیه3شکل 

 
نشان داده شده است براي کاهش اثر  2طور که در  شکل همان

هاي از حفاظ build-upو مالحظات مربوط به کاهش تابش زمینه 
سربی استفاده شد و باریکه خروجی از چشمه موازي شد. از طرفی 

افزار براي مقایسه با نتایج تجربی بدست آمده، با استفاده از نرم
MCNPX سازي ي کامپوزیتی شبیههاگاماي عبوري از این حفاظ

سازي ها با استفاده از شبیهشد و ضریب تضعیف خطی این حفاظ
سازي توسط این نرمشماتیکی از شبیه 3گیري شد. شکل نیز اندازه

 دهد.افزار را نشان می
 

 گیري بحث و نتیجه

 MCNPXسازي با کد نتایج حاصل از مطالعات تجربی و نیز شبیه
درصد  30و 15، 5براي حفاظ کامپوزیتی با مقدار درصد تنگستن 

، ln(I0/I)آمده است. در این نمودارها، کمیت  4به ترتیب در شکل 
مقادیر محور عمودي و کمیت ضخامت حفاظ، مقادیر محور افقی 

نمودار حاکی از رفتار نمایی نزولی  هاي تغییرات خطی داده هستند.
ضخامت حفاظ است. هرچند  شمارش آشکارساز با افزایش

نیز رفتار خطی را تایید  MCNPXسازي با کد  محاسبات شبیه

کنند و به لحاظ شیب نمودار نیاز همخوانی قابل قبولی دارند،  می
سازي و تجربی مشاهده  ي شبیه اختالفی بین دو مجموعه داده

توان آنرا ناشی از عدم دقت کافی در تعریف مواد و  شود که می می
 MCNPXبکار رفته در آزمایش به عنوان ورودي کد هندسه 
 5انحراف معیار حاصل از آزمایش تجربی براي حفاظ با دانست. 

 15درصد، براي حفاظ با  7تا  7/0 وزنی تنگستن از درصد
 30درصد و براي حفاظ با  1تا  1/0درصدوزنی تنگستن از 
شیب درصد محاسبه شد.  1تا  1/0 درصدوزنی تنگستن نیز

رها، کمیت ضریب تضعیف خطی است که براي سه درصد نمودا
مختلف تنگستن بر روي شکلها نمایش داده شده است که این 

ي مقادیر  هاي کامپوزیتی ساخته شده در محدودهمقدار براي حفاظ
1 cm

cm 1تا  0693/0-
است که با توجه به چگالی پایین  1255/0-

گذاري  در حفاظاینگونه مواد و قابلیت استفاده همزمان آنها 
الزم به ذکر است که  آیند. حساب می نوترونی، مقادیر قابل قبولی به
تر از تنگستن است اما از آنجایی که  از نظر اقتصادي سرب باصرفه

تر  سرب ماده سمی است، از این جهت استفاده از تنگستن مناسب
 تر است. و ساخت حفاظ با تنگستن راحت
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 Linear fit of MCNP data

 Linear fit of EXP. data
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Linear Attenuation Coefficient (MCNP) = 0.08687 cm-1

Linear Attenuation Coefficient (EXP.) = 0.0693 cm-1

NaI detector &Tungesten = 5 %

 

0 1 2 3 4 5 6
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 

 

 Linear fit of MCNP data

 Linear fit of EXP. data
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Linear Attenuation Coefficient (MCNP) = 0.10219 cm-1

Linear Attenuation Coefficient (EXP.) = 0.0922 cm-1

NaI detector &Tungesten = 15 %
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 Linear fit of MCNP data

 Linear fit of EXP. data

L
n
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0 
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 )

Thickness (cm)

Linear Attenuation Coefficient (MCNP) = 0.12553 cm-1

Linear Attenuation Coefficient (EXP.) = 0.0886 cm-1

NaI detector &Tungesten = 30 %

 
، 5هاي کامپوزیتی با مقدار تنگستن : ضریب تضعیف خطی براي حفاظ4شکل 

 درصد 30و  15
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