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کخاررری پاوسخته بر ررارخر

 رخه بلاخ اارلاخ،رراروخی و مکخاباکی رخاد

کخه عخوو رخر مواومخ

اسخ

 وولاد فووونهای پرابخریی گامخا رایخد، بر رفاظسازی یک مادان بووروبی. هستهای ارار گرفته اس

 پلیمری گرماسخت، رزین اپوکسی:چکیده
 رساار مورب ووجه صنع،وارشهای بوورون و گاما

 رخه بلاخ مالخکو زیخابی کخه. از عناصری را عدب اومی رخاد بر رسختر پلخیمخری اسختفاب مخیشخوب، ره منظور وضعاف این فووونها.بر بظر گرفته شوب
 اخدر، بر ایخن پخژوهش رخا اسختفاب از روم موبخ کخارلو. رفاظهای ردون سرب سوق پادا کخرب اسخ
 برصد وزبی از ریزذرا اکساد ونگسختن و اکسخاد21  و91 ،5 شد را
شد رخا ونگسختن مخیووابخد

 پژوهشها ره سم،رفاظهای سرری باربد

وضعاف فووونهای ثابویهی یک رفاظ پلیمری رر پایهی رزین اپوکسی وووی

 رفاظ کامپوزیتی وووی، بتایج بالان میبهد بر شرایط یکسان برصد وزبی.سرب ردون رضور جاذب بووروبی مطالعه شد

 از اخدر رفخاظ، ضخمن افخزایش وزن رفخاظ کخامپوزیتی،  افزایش راشور برصد وزبی ماب ی ووویخ کننخد.ادر رفاظسازی رهتری راص بماید
.میکاهد

 مونتکارلو، تنگستن، سرب، اپوکسی، گامای ثانویهی پرانرژی، میدان نوترونی:کلیدواژهها

High Energetic Gamma Attenuating from a Neutron Field Using a Lead Free
Reinforced Composite
R. Adeli1, S.P. Shirmardi1,2, S.J. Ahmadi3, S. Mazinani4
1. Central Iran Research Complex, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 89175-389, Yazd – Iran
2. Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran – Iran
3. Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran
4. Nanotechnology Research Institute, Amirkabir University, P.O.Box: 15875-4413, Tehran – Iran

Abstract: Epoxy resin as a thermoset polymer has a suitable thermal resistance with high mechanical
properties. In addition, the resin exhibits good continuum presentation for both neutron and gamma beams.
Consequantly, it is the primary concern in the nuclear industry. In a neutron shielding, energetic secondary
gamma products are unavoidable. For attenuating these gamma rays, the elements with high atomic
number in the polymeric matrix are inevitably used. Because of various problems of lead shield, studies are
inclined to the lead free shielding. In this investigation and, by using Monte Carlo method, the ability of
secondary gamma attenuating was studied on a polymeric shielding based on reinforced epoxy with
different weight percentages of 5, 10 and 20 of tungsten oxide and lead oxide without any neutron poisons.
The results show that by the same weight percentage, the reinforced composite shield with tungsten oxide
could afford better shielding performance. The more increase in the weight percentage of the reinforced
material, in addition to an increase in the weight of the shield, reduce the ability of shielding performance.
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 :P3رفخخاظسخخازی یخخک ماخخدان بخخووروبی رخخه وسخخالهی رروخخی از

 .1مقدمه
بوورون یکخی از مهخ وخرین اجخزای هسخته اسخ

جاذبهای بووروبی( )3مابند کابما  ،ووب باز عام ایجخاب گسخا

کخه کاررربهخای

فراوابی بر روز های متتلفی از جملخه ووخویرررباری بخووروبی،

فووونهای پرابریی اس

برمان ره وسالهی گارابدازی بخوورون ووسخط رخور( (BNCT) )9و

وواهد کرب.

ایجاب شکاف

که وطرا

وارالی باوواستهای را ایجاب

الوخایی بارب .ایخن ذرا هسختهای مهخ  ،مخیووابنخد

 :P4بر رره کنش ومامی فووونهای ثابویهی ایجاب شد را ماب ی

مابند پروو گاما و یا ذرا رتا رخه طخور باوواسخته مطخاط را آلخوب

رفاظ طی فرایندهای فوووالکتریک ،کخامپتون و وولاخد زوو و یخا

کنند .ره همان بلا  ،امخروز رفخاظسخازی وخارشهخای مسختوا و

رتی بر صخور رضخور طاخف ذرا رتخای پخار هخای شخکاف ،

غارمسخختوا یوبنخخد  ،چالالخخی اساسخخی بر رخخوز هخخایی ه خ چخخون

الکتخخرونهخخای ثابویخخهی پرابخخریی ایجخخاب مخخیشخخوبد کخخه بر کنخخار

شتاببهند ها ،هوافضخا ،پزشخکی هسختهای و رخه طخور وخار بر

هستههای سنگان ،وارشهای ورمزی وولاد وواهند بموب.

هستهای ره شمار میآیند ] .[2 ،9ررای مثال ،رفخاظسخازی

فرایند وضعاف بوورونهای سری کمی بشوار اس  .راریکهی

بخخوورونهخخای وولاخخد شخخد از سخخوو هخخای موخخرفی ] [3و یخخا

بوورونهای سری را مواب سخککوخر رخاشوخر از طریخپ پراکنخدگی

شتاببهند ها ] [4بموبههایی از این چالشها هستند.

کالسان( )4و را مواب سنگانور از طریپ پراکندگی باکالسخان ،کنخد

صنع

بر سخخالهخخای اواخخر ،اسخختفاب از کامپوزیخخ هخخا بر رطخخ
رفاظسازی وارشهای هستهای رساار اهما یافته اس

میشوبد و ره ابرییهای رراروی میرسند که بر پراکندگی بوم،

].[7 ،6 ،5

طافی از فووونهای گامخا باخز ایجخاب مخیشخوب .رخر همخان اسخا ،

ره بلا ویژگیهایی که کامپوزیخ هخا بر اوتاخار مهندسخان اخرار

روبد رفاظسازی بووروبی را میووان بر سه مررله راان کرب:

باب ابد ،استفاب از افزوببیهای آلی و یخا معخدبی رخه ساسخت هخای

 )9کندسخخازی بخخوورونهخخای سخخری  )2 ،گارابخخدازی بخخوورونهخخای

پلیمری رساار رایج شخد اسخ
رزینهای گرماست

] .[1 ،8بر ایخن ماخان ،اسختفاب از

رراروی  )3وضعاف وارشهای گامای موجوب.

اپوکسی ره بلا ووار ووب مکخاباکی و

راریکهی بوورونهای سری پس از کند شخدن ووسخط جخاذب

ورموبینخخخاماکی ] ،[91رخخخه شخخخک یخخخک مخخخاب ی سخخخاوتاری بر

بخخووروبی ،بر همخخان جخخا جخخذب مخخیشخخوبد و فووخخونهخخای گامخخای

کاررربهای وارالی و ایمنی هستهای مطخر شخد ابخد ] .[6معمخودا

ثابویهی راصخ از رخره کخنش بخوورون ،ووسخط عناصخر سخنگان

مخخوابی کخخه رخخه عنخخوان رفخخاظ اسخختفاب مخخیشخخوبد ،رایخخد بر ررارخخر

وضخعاف مخیشخوبد .بر ابخخرییهخای رخادی بخووروبی ،پراکنخخدگی

ووربگی و شرایط بمخایی رخاد ،موخاوم راشخند ،ضخمن ایخنکخه رخا

اسخ  .طکخپ رارطخهی  ،9بر رروخورب

باشتن مواوم

وارالی رخاد ،اارلاخ

کالسان مطتم ورین رالخ

اسختفاب ی پاوسخته و طخودبی

بوورون را هستهی یک او (رفاظ) ،ره هر ماخزان کخه جخرم هسخته

مد را باز باشته راشند .ه چنان ره صخرفه رخوبن هزینخهی وولاخد

( )Mسککور راشد ،کسر ( )fراشوری از ابریی بخوورون فخروبی

رفاظ ،ره ویخژ بر رجخ هخای رخزر  ،پخارامتر مهمخی رخه شخمار

جذب رفاظ میشوب ][99

میآید که کامپوزی ها آن را ره ووری پوشش باب ابد.

2M
= f
(M  1)2

()9
 .2حفاظسازی گامای ثانویهی یک میدان نوترونی
رضور یک مادان بووروبی مسلماا را طافخی از فووخونهخای ثابویخه

از آنجا کخه بر پراکنخدگی باکالسخان ،طافخی از فووخونهخای

همرا وواهد روب .سرچالمهی این فووونها را میووان ره صخور

گامخخای ثابویخخه ایجخخاب مخخیشخخوب ،بر صخخور امکخخان وخخرجاد باب

زیر ووصه کرب:

میشوب که کندسازی را پراکندگی کالسان و رخا اسختفاب از مخواب
()2

 :P9پراکندگی باکالسان بوورونهای سخری رخا عناصخر سخنگان
راع

سخککوخر ابجخام شخوب .بر ایخن ماخان ،هاخدروین اومخی اسخ

وولاد گامای ثابویه میشوب.

ک ورین جرم اومی را بارب .رناررین موابی سکک ،مابند پلیمر که

 :P2بر باراهی بوورونهای رراروی ،پرووزاسازی بووروبی عناصر
موجوب بر ماب ی رفاظ باز راع

کخه

از غلظ

گسا گاما میشوب.

هادرویبی مطلوری رروورباربد ،ره منظور رفخاظسخازی

بخخوورونهخخا رسخخاار مؤثربخخد .زیخخرا بخخوورونهخخای سخخری بر اثخخر
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وضعاف گامای پرابریی ثابویهی مادان بووروبی را رهر گاری از . . .

پراکندگیهای پیبرپی بر پلیمر ره وسالهی هستههای کررن و ره

هندسی مناسب ،میووان را صرفبظر کخربن از مؤلفخهی ابکاشخ ،

ووور هادروین موجوب بر آن ،رتش رزرگی از ابخریی وخوب

وضعاف راریکهای از پرووهای گامخا را از رارطخهی زیخر رخه بسخ

را از بس

باب  ،کند شد و ره باراهی رراروخی مخیرسخند ].[92

بر بهای

بوورونهای رراروی ره وسالهی جخاذب بخووروبی مابنخد

آورب

ورکاکا رور ،کابما و یا گابولنا جذب و از راریکهی بووروبی

)I = I exp(-x

()3

رذف میشوبد.
رخخه بلاخ عمخخپ بفخخوذ رخخادی گامخخا ،رفاگخ

بر اینجا  I oشد

بر ررارخخر گامخخای

پروو گاما بر ضتام

صخفر مخاب ی جخاذب،

ثابویهی وولاد شخد بر فراینخد پرووزاسخازی بخووروبی رسخاار مهخ

 Iشخخد پروخخو گامخخا پخخس از عکخخور از ضخختام

اس  .رفاظسازی وارش گاما ،مکتنخی رخر چگخالی مخاب ی جخاذب

 µضریب وضعاف وطی مخاب اسخ  .اگخر  رخر چگخالی مخاب ی

اس  .ره همان بلا  ،رفاظهای سرری ره طور گسترب بر وضعاف

هخخدف ووسخخا شخخوب ،آن را ضخخریب وضخخعاف جرمخخی کخخ m ،

وارشهای گاما و ایکس ره کار گرفته میشوبد .را این وجخوب ،رخه

میبامند که بر شرایط ررارر ،موایسهی ادر رفخاظسخازی مخواب

رادی سرب ،سخنگانی ،شخکنند

متفاو را ممکن میسازب .رارطهی ران ضرایب وضعاف وطخی و

بدی گوباگوبی از جمله سمّا

رخخوبن ] [94 ،93و وطخخرا زیسخخ مطاطخخی کخخه رخخه واسخخطهی

 xبر جخخاذب و

جرمی ره صور زیر اس

پرووگاری رلندمد سرب ایجخاب مخیشخوب ،وخومهخا رخه منظخور
()4

جایگزینی این بوع رفاظ شروع شخد اسخ  .از طرفخی رخه بلاخ
چگالی رادی سرب ،وولاد وخارش ورمخزی باشخی از الکتخرونهخای

1

) (m
) (kg / m3

= ) m (m2 / kg

رخه

بر رالیکه بر فووونهای را ابریی پایان ،پدید ی فوووالکتریخک

وارش اولاه ایجاب میکنخد .رنخارراین وولاخد و طرارخی رفخاظهخای

غالب اس  ،بر ابرییهای ران  1/75وا  ،5 MeVپدیخد ی غالخب

( )6

کخخامپتون وواهخخد رخخوب ] .[99بر مطخخدوب ی ابخخریی پدیخخخد ی

پرابریی ثابویهی وولادی ،وطرا رالوو ی راشوری را بسخک
وارالی غارسرری( )5از جمله کامپوزی های پلیمری وووی شد
که زیخابی رخه مطخاط زیسخ

فوووالکتریک ،ماب ی جاذب را عدب اومی رادور ،کارآمدور اسخ

برسخابند و وزن کخ وخری بر موارخ

رفاظهای سرری باشته راشند ،بر بستور کار پژوهشگخران اخرار

و مودار ( HVL)7کوچخکوخری بارب .امخا بر مطخدوب ی ابخریی

گرفته اس .

پدید ی کامپتون ،فازیک مسئله متفاو اس  .بر ایخن مطخدوب ،

پروو گاما بر رره کنش را ارخر الکتروبخی مخاب ی رفخاظ طخی

سطد موط وضعاف فووون رخه چگخالی الکتروبخی مخاب ی جخاذب

فرایندهای ارتمالی کامپتون ،فوووالکتریک و وولاد زوو وضعاف

وارسته اس  ،به ره عدب اومی .موایسهی ران ویژگیهخای سخرب و

میشخوب .ارتمخال هخر یخک از رخره کخنشهخای فخوق ،وارسختگی

ونگستن بر جدول  9ارائه شد اس .

شدیدی ره ابریی فووون فروبی بارب .ارتمال ک رره کنش، ،
که ضریب وضعاف وطی ک باماد میشوب ،ررارر را راص جم

 .3مواد و روشها

هر سه ارتمال فوق اس

 1.3بستر پلیمری

()2

()8

کامپوزی های زمانهی پلیمری از رایجورین کامپوزیخ هخا رخه

)(m1 ) = ( +  + 

شمار مخیآینخد .رزیخنهخای اپوکسخی یخک رزیخن گرماسخت

( )1

هستند که راوی بو گرو اپوکسی بر بو ابتهای زبجار  ،معروف
بر این رارطه  ارتمال روداب پدید ی فوووالکتریک  ،ارتمخال

ره اپوکساید( )91هستند .ساوتار کلی یک رزین اپوکسی بر شک

روداب پدید ی کامپتون و  κارتمال روداب وولاخد زوو اسخ  .از

 9بالان باب شد اس .

بظر فازیکی  ،ارتمال رره کنش اس

که رر وارخد فاصخله راخان

میشوب .ره طور کلی میووان اینگوبه راخان کخرب کخه بر شخرایط
24
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جدول  .1موایسه ران سرب و ونگستن
ماب ی جاذب

عدب اومی

جرم اومی

Z

M

بسک

چگالی

Z/M

سمّا

سطد موط گارابدازی بوورونهای رراروی

زیس شناوتی

)(b

Pb

82

217/2

99/34

1/31

بارب

1/97

W

74

983/84

91/3

1/41

بدارب

98

 2.3فاز تقویتکننده

بر کنار فلزا سنگانی ه چون سرب ،فلز بسوزی مابند ونگسختن
و آلاایهخخای آن بر کاررربهخخایی مابنخخد رفخخاظسخخازی وخخارشهخخای
ایکس و گاما مطر هستند .ویژگی متمخایز فلخزا بسخوز ،بمخای
ذوب رخخادی ایخخن فلخخزا بسخخک

شکل  .1ساوتار کلی رزین اپوکسی.

ه چون آهن ،ککال

رخخه آلاایهخخایی رخخر پایخخهی فلزاوخخی

و باک اس  .فلزا بسوز ره فلزاوخی گفتخه

وارالی مخواب پلخیمخری ،رزیخن

میشوب که بمای ذوب آنها رادی  9851°Cراشد .طکپ این معاار،

وارالخی رخه

 93فلخخخخخخز ،Ta ،Os ،Re ،Cr ،V ،Mo ،Ir ،Nb ،Ru ،Rh ،Hf

مراوب رادوری بارب ] .[95ه چنان رضور عناصخر سخککی چخون

 Moو  Wبر این گخرو اخرار مخیگاربخد .بر ایخن رخان ،ونگسختن

کررن و هادروین بر ساوتار ایخن رزیخن ،آن را بر رفخاظسخازی

ویژگیهای مطلوری بارب که عوو رر غارسمی روبن آن ،میووان

وارشهای بووروبی رساار مناسب کرب اس  .رزینهخای اپوکسخی

ره مواوم

وخوربگی

ره بلا چگالی پایان (ردوب  ،)9/99 g.cm-3چسخکندگی وخوب،

راد و ضریب ابکساط رراروی پایان اشار کرب .رنارراین اسختفاب از

پایداری مطاطی و رراروی ووب و استطکام راد ،ره طور گسترب

پلیمخری عخوو رخر وضخعاف

بر موایسهی کمی ران مواوم

اپوکسی بر موایسه را پلیاستر و یا پلیاوخالن ،مواومخ

و ره صور مواب کامپوزیتی بر صخنع
رزیخخن ،مواومخخ

رراروی راد ،ضریب کالسابی راد ،مواوم

این بوع وووی کنند بر کامپوزی

فووخخونهخخای اولاخخه و ثابویخخه ،سخخکب افخخزایش مواوم خ

اسختفاب مخیشخوبد .ایخن

مواوم خ

وخخوری بر ررارخخر وخخوربگی بارب و بر شخخرایط

رراروخخی و

بر ررارخخر وخخوربگی رفخخاظ طرارخخی شخخد باخخز وواهخخد

شد .رنارراین ،ابتتاب ونگستن ره عنوان عنور مناسخکی بر طرارخی

معمولی از استطکام اار اکولی ررووربار اس .

رفاظ هستهای هاکریدی ردون سخرب ،گزینخهای مناسخب وواهخد

ره منظور وضعاف گامای ثابویه ،استفاب از عناصخری رخا عخدب

روب.

اومی و چگالی رخاد بر رسختر پلخیمخری روشخی مخؤثر و کخاررربی
اس  .را افزوبن مواب وووی کنند ره رستر سکک پلیمری ،چگالی
کامپوزی

وغاار وواهد کرب .موابیر وئوری چگالی کامپوزی هخا

را فرض بداشتن رکاب( ،)99را رارطهی ( )5ره بس

 3.3شبیهسازی مونتکارلو

میآید

کخخد شخخکاهسخخاز  [96] MCNP-4Cکخخه رخخر پایخخهی مطاسخخکا
موب کارلو عم میکند ،ووابایی مطاسکهی رهر ی رفاظ وارالخی

()5

100
M F 
   
f 
 m

بر رره کنش ذرا اومی و هستهای را ابخرییهخای گوبخاگون رخا

= c

ماب ی رفاظ را بر هندسهها و ابداز هخای متتلخف بارب .بر ایخن
پژوهش ،شکاهسازی رفاظ پلیمخری رخر پایخهی اپوکسخی ووویخ
شد را بو عنور جاذب گاما ره صور زیر ابجام شد:

که بر آن  Mو  mرخه ورواخب برصخد وزبخی و چگخالی زمانخهی

سخخه رربامخخه رخخه صخخور جداگابخخه رخخرای اپوکسخخی وخخام(،)92

پلخخیمخخری و  Fو  fرخخه ورواخخب برصخخد وزبخخی و چگخخالی مخخاب ی

کامپوزی

پرکنند (وووی کنند ) اس .

را اکساد ونگستن ،هر یک وا ضتام  9cmبوشته شد .را اسختفاب
25

وووی

شد را اکساد سرب و کامپوزی

وووی

شخد

وضعاف گامای پرابریی ثابویهی مادان بووروبی را رهر گاری از . . .

از بتایج آبالاز ( CHN)93ارائه شد بر جدول  ،2برصدهای وزبی

جدول  .2بتایج آبالاز  CHNرزین اپوکسی استفاب شد

ورکاکی هخارببر

عنور

w/w %

ره اپوکسی  %95وزبی) ره عنخوان وروبی بر رربامخه اسختفاب شخد.

کررن

66/48

طاف بووروبی چالمهی  [97] Am-Beرا رهر گاخری از بخرمافخزار

هادروین

8/16

باتروین

5/38

عناصر رزین اپوکسی پت

شد را هارببر (بسک

 Origin Pro8.5.1ره صور بموبار ستوبی بر این شخکاهسخازی
استفاب شد .استفاب از این چالمهی بووروبی را با  -عمر طخودبی

 .4یافتهها و بحث

(بر ردوب  433سال) و را ابخریی ماخابگان بخووروبی  ،4 MeVبر

استفاب از رزین اپوکسی عوو رر مواومخ

] .[98شخخک  ،2طاخخف

رسخخااری از پخخژوهشهخخا متخخداول اسخخ

راد ،ره بلا اارلا

رراروخی و مکخاباکی

کاررری پاوسته بر ررارر وارشهخای بخوورون و

استتراجی از ایخن بخرمافخزار را بالخان مخیبهخد .هندسخهی مسخئله،

گاما ،رساار مورب ووجه صنع

وارسته ره برصد وزبخی ذرا ووویخ کننخد بر اپوکسخی وواهخد

آبالاز  CHNبر جدول  2بالان مخیبهخد رزیخن اپوکسخی مخاب ای

هستهای اخرار گرفتخه اسخ  .بتخایج

روب .سرابجام را رهر گاری از والی( F2 )94ررای فووون ،و را بر بظر

اس

گرفتن شخمار ی واکخنش  212بر کخار  ،FMشخارکلی فووخون

اس  .هادروین و کررن بر فرایند پرووزاسازی بووروبی ره ورواب

عکخخوری از وارخخد سخخطد ،مطاسخخکه شخخد .از آنجخخا کخخه بر ایخخن

فووونهای گامای ثابویهی پرابریی  2/2 MeVو  9وا  5 MeVرا

شکاهسازی ،رررسی جاذب بووروبی و ابداز گاخری وضخعاف شخار

وولاد مخیکننخد ] .[91رنخارراین رررسخی و رفخاظسخازی گاماهخای

بوورون هدف پژوهش بکوب اس  ،منالأ فووونهای ثابویخهی بخوع

ثابویهی پرابریی وولادی بر یخک ماخدان بخووروبی ،امخری دزم و

 P3بر بظر گرفته بالد اس  .وارشهای ورمزی ایجاب شد باخز رخا

ضروری اس  .ره بلا رضور عناصر سخکک بر اپوکسخی ،ضخمن

رهر گاخری از مخدل ( TTB)95و ونظخا سخوئا  IDESبر کخار
 phys:pبر رال خ

که از عناصر سککی ه چون هادروین و کررن والکا شد

رهکوب فرایند کندسخازی بخوورونهخای سخری رراسخا

فازیخخک وفوخخالی ،لطخخاظ شخخد ابخخد .ضخخریب

رارطخهی ،9

ررووربهای باکالسان بووروبی و سرابجام وولاد وارشهای گامای

وضعاف جرمی کامپوزی ها را برصدهای وزبخی  %91 ،%5و %21

ثابویه ره رداا مودار ووب وواهد رساد.

از ونگستن و سرب را یکبیگر موایسخه شخدبد .هخ چنخان شخد

شخخخخک  3وغااخخخخرا چگخخخخالی وئخخخخوری کامپوزیخخخ هخخخخای
شد را اکساد سرب ( )ρ=1/53 g.cm-3و اکساد ونگسختن

غاروضعافی  Iبر رارطهی  3مرروط رخه رضخور اپوکسخی وخام ،رخا

وووی

صفر برصد وزبی وووی کنند  ،بر ررارر راریکهی بووروبی اس .

( )ρ=7/96 g.cm-3را برصد وزبی متفخاو را بالخان مخیبهخد .رخا
افزایش برصد وزبی وووی کنند ی سرب و یا ونگسختن ،چگخالی

3

رفاظ کامپوزیتی باز افزایش وواهد یاف  .را این وجوب ،اسختفاب

2/5

9/5

بسک

شدت نسبی

2

از ونگستن ره عنوان جخخاذب گخامخخا ،افخزایخخش وزن کخخ وخری را
برصخخد وزبخخی  %5و  ،%21بر وارخخد رج خ  ،رخخه ورواخخب  11/71و
 11/17برصد بسک

9

سرب و ونگستن ووریکاا ررارر اس  .از بیدگا اصول رفاظسخازی،

°
91

8

6
انرژی ()MeV

رخه رفخاظ سخرری سخککوخر اسخ  .از طرفخی

همانطور که بر جدول  9مالتص اس  ،چگالی الکتروبی رخرای

1/5

4

ره سرب وطما وواهد کرب .ررای مثال رفاظ ونگسختنی رخا

ررای فووونهای گامای اولاخه و یخا ثابویخهی پرابخریی ،اسختفاب از

2

ونگسخختن رخخه جخخای سخخرب عخخوو رخخر مزایخخای متعخخدبی کخخه بارب
مطدوبیتی ایجاب بمیکند ،هر چند اام

شکل  .2طاف بووروبی  Am-Beاستفاب شد بر شکاهسازی.

سرب اار مورظه اس .

26

رادی ونگستن بسک

ره

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،
4/°E-°2

9/4

اکساد سرب -اپوکسی

9/2

اکساد ونگستن-اپوکسی

چگالی کامپوزیت ()g.cm-3

9/3

3/°E-°2
2/5E-°2
PbO

2/°E-°2

WO3

9/5E-°2
9/°E-°2

اپوکسی وام

5/°E-°3

9/9
95

21

5

91

°/°E+°°

°

21

درصد وزنی ()%

91

5

درصد وزنی تقویتکننده ()%

شکل  .3موایسهی وئوری وغاارا چگالی کامپوزی های وووی

شد را سرب

شکل  .4موایسهی شد بسکی فووون وروجخی از رفخاظ کخامپوزیتی ووویخ

و ونگستن را برصد وزبی متفاو .

شد را اکساد ونگستن و اکساد سرب.

بتاجخخهی شخخکاهسخخازی رخخا کخخد  MCNPبر مخخورب بو رفخخاظ
کامپوزیتی جاذب گاما که بسک

ره کامپوزی

8/65E-°3

وام رههنجار شد

8/95E-°3

رضور عناصر جاذب گاما بر اپوکسخی وخام

%91 WO3

رر ادر رفخاظ رخه وخوری بمایخان و ومخامی موخابیر شخار فووخون

%5 WO3

وروجی بسک

7/65E-°3
7/95E-°3
6/65E-°3

ره اپوکسی وام رساار ک ور از یک اس  .بر یک

6/95E-°3

مادان بووروبی ،افزایش برصد وزبی اکساد ونگستن و یخا اکسخاد

5/65E-°3

سرب بر رفاظ پلیمری ،وأثاری منفی رر کارایی رفاظ پرووهای
گاما وواهد باش  .را وجوب ووور اولاه مکنخی رخر رهکخوب وخوار

92

91

8

6

4

2

°

5/95E-°3

ضخامت حفاظ ()mm

رفاظ را افزایش برصد وزبی عناصخر سخنگان بر زمانخهی سخکک
پلیمری ،بتاجه کخاموا متضخاب اسخ

شار فوتون خروجی ()cm-2

اس  ،بر شخک  4بالخان باب شخد اسخ  .همخانطخور کخه ابتظخار

%21 WO3

میرف  ،وأثار مثک

شار نسبی فوتون ثانویهی خروجی ()cm-2

3/5E-°2

شکل  .8وغاارا شار فووون وروجی رخا ضختام

و رخا افخزایش برصخد وزبخی،

رفخاظ کخامپوزیتی ووویخ

شد را برصدهای متتلف وزبی از ونگستن.

کارآیی وضعاف گامای ثابویه کاهش یافته و شخد فووخونهخای
وروجی رو ره افزایش اس  .بر ووضاد این مطلخب رایخد یخابآور

 9 cmرررسی شد اس  .بر یک ضختام

شخخد کخخه رفخخاظ بر یخخک ماخخدان بخخووروبی اخخرار بارب و ارتمخخال

ضتام

رره کنش باکالسان بوورونهای سری را عناصخر سخنگان موجخوب

رفاظ ،افخزایش برصخد وزبخی جخخاذب گامخا بر ماخدان بخووروبی

بر رفاظ را افزایش برصد وزبی این عناصر ،افزایش مخییارخد .رخا

وخأثار بامطلوری رر رفاظسازی فووونهای ثابویه وواهد باشخ

و

این وجوب ،استفاب از ونگستن ره جای سرب این وأثار منفی را رخه

سکب افزایش شار فووونهای وروجی از رفاظ میشوب .ه چنان

طور چالمگاری کاهش باب اس  .ضمن اینکه ونگسختن عخوو

بتایج بالان میبهند که را برصد وزبخی ثارخ  ،افخزایش ضختام

رر اینکه ارتمال رره کنش باکالسان را کاهش مخیبهخد ،وخارش

رفخخاظ وخخا  ،8 mmاُف خ

ورمزی ک وری بسک

و واخخز اار خ وخخوجهی را بر شخخار فووخخون

وروجی بالان بمیبهد .اما بر ضتام

ره سرب ایجاب وواهد کرب.

مالختص از

راش از  ،8 mmاُف

شار

همان بتاجه بر شک  5باز رخه وخوری بالخان باب شخد اسخ .

فووونهای ثابویه کاموا بمایان اس  .اُف شار بوورونهای سخری بر

شخد

عمپ رفاظ ره بلاخ کخاهش رخره کخنش باکالسخان بخوورونهخای

رخخا برصخدهخای متتخلخف وزبخی از ذرا اکخساخد ونخگستخن وخخا

سری را عناصر سنگان ،سکب وولاد فووخونهخای گامخای ثابویخهی

بر ایخن شخک اخدر وضخعاف رفخاظ کخامپوزیتی ووویخ

27

وضعاف گامای پرابریی ثابویهی مادان بووروبی را رهر گاری از . . .

ک وری و بر بتاجه کاهش شخار فووخونهخای ثابویخه وواهخد شخد.

 .8نتیجهگیری

کخخاهش بر شخخار فووخخونهخخای وروجخخی از رفخخاظ پلخخیمخخری رخخا

بر این پژوهش ،را استفاب از روم موب کارلو ره همرا باب های
وجرری ،عملکرب رفاظهخای کخامپوزیتی ووویخ

برصدهای وزبی رادور ،را شاب راشوری همرا اس .

شخد رخا اکسخاد

ضریب وضعاف جرمخی مخاب  ،رخه عنخوان معاخاری مناسخب بر

ونگستن و اکساد سرب بر طاف ابریی بووروبی چالمه Am-Be

موایسهی ادر یک رفاظ بر وضعاف راریکه ره شمار مخیآیخد.

ردون رضخور جخاذب بخووروبی مطالعخه شخد .اپوکسخی رخه عنخوان

راد روبن این ضریب ررای یک رفاظ ره منزلهی اخدر رخاشوخر

پلیمری گرماست  ،ره بلا ورکاکا را عدب اومخی پخایان وخوب،

رفاظسازی آن اس  .شک  6را موایسهی ضریب وضعاف جرمی

میووابد کسر رخاشوخری از ابخریی بخوورونهخای سخری را بر هخر

شخد رخا اکسخاد ونگسختن و اکسخاد

رره کنش وضعاف کند .رضخور یخک ماخدان بخووروبی ،معمخودا

بو رفاظ کخامپوزیتی ووویخ

 ،91 mmاخدر رفخاظ کامپوزیخ

سرب بر ضختام

همرا را طافی از فووونهای ثابویه همرا وواهد روب .از طرفخی رخا

ووویخ

ره مورب اکسخاد سخرب را رخه وخوری

افزایش عدب اومی مخاب ی رفخاظ ،ارتمخال پراکنخدگی باکالسخان

بالان میبهد .جدول  3بتایج عدبی شکاهسازی را بالان مخیبهخد.

بوورون های پرابریی افزایش وواهد یافخ

کخه طخی آن طافخی از

همانگوبه که از این جدول مالتص اس  ،افزایش برصد وزبخی

فووونهای گاما ایجاب میشوب .رنارراین استفاب از ونگستن را عخدب

که را وولاد راشور فووونهای ثابویه بر رره کنش را بوورونهخای

ره سرب ،ضمن سکک کربن وزن بهایی رفاظ،

شد ر ا اکساد ونگستن بسک

سری همرا اس

اومی ک ور بسک

سکب وولاد ک ور وارشهای گامای ثابویه وواهد شد .ه چنان ره

(شک  ،)5این ضریب را کاهش میبهد.

بلا چگالی الکتروبی ررارر را سخرب ،رفخاظ کخامپوزیتی ووویخ
1/47

شد را اکساد ونگستن میووابد فووونهای پرابریی وولاخدی را رخه

Epoxy/WO3

-Epoxy/PbO

1/37

1/32

برصدهای وزبی مالخاره از ونگسختن و سخرب ،رفخاظ کخامپوزیتی

ضریب تضعیف جرمی ()mm2.g-1

1/42

وخخوری رفخخاظسخخازی کنخخد .بتخخایج شخخکاهسخخازی بالخخان مخخیبهخخد رخخا
وووی

بالان میبهد و رنارراین میووابد ادر رفاظسازی رهتری راص
بماید .افزایش راشور برصد وزبی مخاب ی ووویخ کننخد  ،ضخمن
افزایش چگالی و باز افخزایش وزن رفخاظ کخامپوزیتی ،از اخدر

1/27

رفاظ میکاهد.

1/22
25

95

21

91

5

شد را اکساد ونگستن ،ضریب وضعاف جرمی رخادوری را

پینوشتها

°

درصد وزنی تقویتکننده ()%

شکل  .4ضریب وضخعاف جرمخی رفخاظ کخامپوزیتی ووویخ
ونگستن و رفاظ کامپوزیتی وووی

شخد رخا اکسخاد

شد را اکساد سرب.

جدول  .3وغاارا ضریب وضعاف جرمخی کامپوزیخ هخای ووویخ

شخد رخا

اکساد سرب بر ضتام 91 mm
برصد

ضریب وضعاف جرمی را وووی کنند WO3

ضریب وضعاف جرمی را وووی کنند PbO

وزبی ()%

2

2

-9

-9

) )mm .g

) )mm .g

5

1/452

1/318

91

1/497

1/285

21

1/357

1/249

28

1. Boron neutron capture therapy
2. Inelastic scattering
3. Neutron absorber
4. Elastic scattering
5. Lead free
6. Reinforced polymers
7. Half value layer
8. Polymeric matrix composite
9. Thermoset
10. Epoxide
11. Void free
12. Neat epoxy
13. Carbon, Hydrogen, Nitrogen
14. Tally
15. Tick-target bremsstrahlung
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