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بررسی نوترونی هدفهای تالشی شکافتپذیر در سیستمهای واداشته با شتابدهنده
* مصطفی حسنزاده،محمدامین امیرخانی دهکردی
 تهران ـ ایران،95911-9331 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی رآکتور و ایمنی هستهای

 استفاده، همچنین از دیگر کاربردهای این فرایند. پزشکی و غیره است، یکی از مهمترین روشهای تولید نوترون در صنعت، فرایند تالشی:چکیده
 یک بررسی نوترونی بر روی هدفهای تالشی شکافتپذیر،MCNPX  با استفاده از کد، در این پژوهش.از آن در قلب راکتورهای زیربحرانی است
 طیف زاویهای، شکل هندسی هدف، پارامترهای بهرهی تولید نوترون و انرژی انتقال یافته. صورت گرفته است292- و توریم291-شامل اورانیم
 نتایج نشان میدهد که شکل. نرخ تولید گاز و طیف جرمی عناصر باقیمانده برای هدفهای تالشی مورد نظر بررسی شدهاند،خروجی نوترونها
،8 GeV  در انرژیهای باالتر از. ولی بر روی طیف اتمهای تولیدی اثری ندارد، در طیف خروجی نوترون بیشترین تأثیر را داشته است،هندسی
 هیدروژن، عالوه بر این.تعداد نوترونهای تولیدی در واحد انرژی به حالت پایدار میرسد و نرخ تغییرات تولید نوترونها بعد از آن کاهش مییابد
. از گاز تولیدی را تشکیل میدهد%11 عامل اصلی در ایجاد تورم در هدف تالشی است و حدود

838- و توریم832- هدفهای تالشی اورانیم، پارامترهای نوترونی، فرایند تالشی،MCNPX  کد:کلیدواژهها

Neutronic Investigation of Fissionable Spallation Targets in Accelerator
Driven Systems
M. Amirkhani, M. Hassanzadeh*
Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran – Iran

Abstract: Spallation process is the most important neutron generation method in industry, medicine, etc.
This process in the subcritical reactor core is also another technique. In this research, we study the
neutronic behavior of the spallation targets consisting of U-238 and Th-232 materials, by MCNPX code.
The parameters under study comprise the spallation neutron yield, deposition energy, target geometry;
angular spectrum of the neutron output, gas rate and residual mass spectrum. The results show that
geometry has the greatest impact on the neutron output spectrum, but not on the residual mass spectrum.
Numbers of neutrons per energy unit are stable at higher energies of 1 GeV, then the changes in neutron
generation rate are reduced. Furthermore, hydrogen which is the principal factor in swelling of spallation
target, consists of about %88 of gas production.
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 .9مقدمه

تبدیل

مهمترین روشهای تولید نوترون عبارتند از :واکنش شکافت در

میشود .انرژی جزء ورودی ،از چند صد مگا الکترون تا چند

()8

راکتورها و فرایند تالشی در سیستمهای واداشته با شتابدهنده

گیگا الکترون ولت به ازای هر هسته است .در تئوری ،این نوع از

[ .]8فرایند تالشی برای استحالهی( )2اکتینیدها با طول عمر زیاد و

اندرکنشهای هستهای آستانهای را با مدلهای آبشاری درون

پارههای شکافت از زبالههای هستهای [ ،]2پلوتونیم از سالحهای

هستهای بیان میکنند .این فرایند در اثر برخورد تابشهای کیهانی

هستهای [ ]9یا توریم [ ]1مورد توجه است .همچنین این فرایند

با اتمسفر زمین و یا در سطح سیارهها ،شهاب سنگها و یا

برای پژوهش در مواد ،صنعت [ ]3و در پزشکی برای رادیوتراپی

قمرهایی نظیر ماه در طبیعت رخ میدهد .کشف مواد حاصل از

[ ]1استفاده میشود .به طور کلی میتوان از سیستمهای واداشته

تالشی در سطح این اجرام ،گواهی بر اثبات رخداد این پدیده

با شتابدهنده برای استحالهی پسماندها ،کاربردهای صنعتی و

است .این فرایند را میتوان به شکل مصنوعی از طریق اندرکنش

تولید توان استفاده کرد .توان باریکهی شتابدهنده از  8تا MW

دادن پروتونهای پرانرژی به دست آمده از شتابدهندههای

2

پروتون با عناصر سنگین به منظور تولید شار باالی نوترونها ایجاد

میتواند برای استحالهی سوختهای مصرف شده در راکتورهای

کرد .پس از فرایند تالشی ،هستهی برانگیختهی باقیمانده ممکن

زیربحرانی استفاده شود ،در حالی که توان باالتر حدود  81تا

است از سه اندرکنش مختلف ،چندپارگی ،شکافت و تبخیر که با

 53 MWدر کاربردهای دیگر الزم است [ .]5کاربرد جدید این

یکدیگر در رقابت هستند وانگیخته شوند .احتمال هر یک از این

نوع از هدفهای تالشی در قلب راکتورهای زیربحرانی است

اندرکنشها به طبیعت هسته و انرژی برانگیختگی آن بستگی

[ .]1موادی که انتقال حرارت باال و مقاومت باالیی در برابر پرتو

دارد .تالشی در سه مرحله رخ میدهد .در مرحلهی اول ،ذرهی

پروتون دارند ،برای تولید نوترون تالشی به کار میروند که از

برخوردی با نوکلئونهای منفرد داخل هسته برخورد میکند و

این مواد میتوان به قلع ،تنگستن ،تانتالیم ،اورانیم ضعیف شده در

طی پراکندگی ناهمدوس نوکلئون -نوکلئون ،کسری از انرژی

هدفهای تالشی جامد و جیوه ،سرب ،سرب -بیسموت و

نوکلئون ورودی در هستهی هدف بر جای میماند و پس از

سرب -طال در هدفهای تالشی مایع اشاره کرد [ .]3در حقیقت

 81-22sباعث خروج تعدادی از نوکلئونها و برانگیختگی هستهی

چون فرایند تالشی در تمام عناصر با انرژی باال رخ میدهند،

باقیمانده میشود .نوکلئونهای برخورد کرده ،خود باعث

برای

برخوردهای بیشتری میشوند که آبشاری از اجزای پرانرژی

همهی مواد با چگالی باال ،هدفهای مناسبی هستند .همچنین

درون هسته ایجاد میکنند .در طول این آبشار درونهستهای،

تعداد نوترونهای آزاد شده ،متناسب با عدد اتمی عنصر هدف

برخی از اجزای ثانویهی پرانرژی ( )<21MeVو اجزاء آبشار کم

است .اما در عمل محدودیتهایی برای انتخاب هدف تالشی

انرژی ( )>21MeVاز هسته رها میشوند و براساس این مرحله،

( )9

مدلی به نام ( INC)5طراحی شده است .بعد از این آبشار درون-

کوچک،

هستهای ،هسته در یک حالت برانگیخته رها میشود .در گام دوم

کافی بعد از

فرایند تالشی ،هستهی برانگیختهی باقیمانده پس از  81-21sاز

تابش ،مقاومت در برابر خوردگی( )1در حین تابش ،سمیّت کم و

حالت برانگیخته با حالت پایه میرود .بازگشت هستههای

شرایط ساخت مناسب [.]81

برانگیخته به حالت پایه به دو روش تبخیر و شکافت میتواند

بنابراین

وجود دارد .مهمترین محدودیتها عبارتند از :رسانش گرمایی
()1

مناسب در دمای عملیاتی ،ضریب انبساط دمایی
()3

مشخصات کشسانی مناسب و چکشخواری

انجام شود .در مرحلهی سوم فرایند تالشی یا مرحلهی پایانی،

تالشی عبارت است از یک فرایند هستهای که در آن یک

هستههای برانگیخته ،با گسیل گاما از بین میروند [.]89-88

جزء نسبتاً سبک شبیه یک پروتون یا یک نوترون با یک هستهی
سنگین برخورد میکند و هدف به عناصر با عدد اتمی پایینتر
81

مجلهی علوم و فنون هستهای8931 ،18 ،

 PF=251MeV/cتولید شده است .نوترونها و پروتونها براساس

کدهای متفاوتی برای شبیهسازی سیستمهای واداشته با
شتابدهنده وجود دارند .برتینی اولین کد برای مدل  INCرا در

اسپین از یکدیگر متمایز میشوند [.]81

ارسال  8319خلق کرد [ .]81بعدها یاریو مفاهیم برتینی در

در گذشته ،براساس مطالعات انجام گرفته بر روی هدفهای

()1

تالشی غیرشکافتپذیر مشخص شده است که مادهی تنگستن از

مدلی است که اخیراً توسعه یافته است [ .]81تفاوت اصلی این

نظر تعداد نوترونهای تولیدی در ضخامتهای کم نسبت به

مدلها در نحوهی انتشار مدل آبشاری ظاهر میشود .در مدل

دیگر مواد در جایگاه باالتری قرار دارد [ .]21همچنین مطالعاتی

برتینی و ایزابل ،هستههای محیطی ،پیوسته در نظر گرفته میشوند،

در تعداد هدفهای تالشی و تأثیر آن بر مؤلفههای فیزیکی

که

راکتورهای  ADSصورت پذیرفته است .نتایج این بررسی نشان

ذرهی برخوردی برحسب طول پویش آزاد خود با آنها برخورد

میدهد که استفاده از هدفهای چندگانه ،مقدار ضریب بیش-

میکند .سپس این هستهها به حرکت در میآیند و میتوانند

ترین توان( )3را کاهش میدهد ].[28

کدهای دیگر همچون ایزابل را استفاده کرد [ .]83کد کاگنون

به

طوری

برخوردهای بیشتری انجام دهند .در مدلهای ایزابل و کاگنون،

در این پژوهش ،یک بررسی نوترونی بر روی هدفهای

انرژی به صورت تابعی از زمان دنبال میشود ،در حالی که در

تالشی شکافتپذیر شامل اورانیم 291-و توریم 292-و با استفاده

مدل برتینی چنین نیست .در کدهای ایزابل و برتینی ،اگر انرژی

از مدل شبیهسازی بریتون صورت گرفته است .ابتدا تغییرات

تمام ذرات زیر یک مقدار قطع باشد ،آبشارهای زمانی متوقف

انرژی پرتوی پروتون فرودی بر روی این مواد بررسی شده ،و

میشوند .در حالی که در مدل کاگنون ،زمانی که انرژی ذرات به

تعداد نوترونهای حاصل از فرایندهای متفاوت و انرژی انتقال

ناحیهی حرارتی برسد ،متوقف میشوند .توصیف تفضیلی سطح

یافته به جسم در انرژیهای مختلف به دست آمده است .سپس

هسته نیز در هر مدل متفاوت است .نهایتاً اصل طرد پائولی در

بهترین شکل از نظر تولید نوترون و همچنین انرژی انتقال یافتهی

کدهای مختلف به صورت متفاوتی استفاده میشود [ .]83-85از

کمتر که موجب گرم شدن و آسیب به جسم میشود ،با تغییر

طرفی در بسیاری از کدهای موجود ،مدل آبشار درون هستهای به

دادن آن در نظر گرفته شده است .در ادامه ،محاسباتی همچون

عنوان یک اصل برای محاسبات گام ابتدایی استفاده میشود.

طیف زاویهای نوترونهای خروجی چشمه ،نرخ گاز تولیدی ،و

توصیف واکنش نوکلئون -هسته براساس برخوردهای دودویی

طیف اتمهای تولید شده در هدفهای تالشی صورت گرفته

نوکلئون -نوکلئون درونهسته ،فرض اصلی این مدل است.

است.

محاسبات

آبشار

درونهستهای ،تاریخچهی تکتک نوکلئونهای درگیر در

 .8روش کار

برخوردهای هسته -هسته در یک روش نیمه کالسیک را دنبال

کدهای متفاوتی برای شبیهسازی سیستمهای واداشته با شتاب-

میکند .به عبارت دیگر ،اندازه حرکت و مختصات این اجزاء در

دهنده وجود دارد .از میان آنها  MCNPXکدی است که با

یک روش کالسیک دنبال میشود .تنها اصل کوانتومی درگیر

توجه

به

در محاسبات ،اصل طرد پائولی است .نمود اصلی روش استاندارد

بازههای انرژی ،نوع ذرات و غیره برای این پژوهش بسیار مناسب

 INCرا میتوان به این شکل بیان کرد” :موقعیت اولیهی هسته-

است [ .]22همچنین انرژی پیوستهی این کد میتواند برای مدل

های هدف به صورت تصادفی در یک کُره به شعاع

کردن انتقال نوترونها در راکتورهای زیربحرانی و بحرانی

 R=8/82A8/9fmکه  Aعدد جرمی هسته هدف است انتخاب می-

استفاده شود .این کد از ترکیب دو کد محاسباتی ]29[ LAHET

شود“ .اندازه حرکت نوکلئونها درون یک کُرهی فرمی از

و  ]21[ MCNPبه دست آمده است که مسئلهی انتقال ذره را در
بازهی انرژی از  23 MeVتا چندین  GeVممکن میسازد .کد
83
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 LAHETبرای تولید سطح مقطعهای انتقال نوترون ،پیون،

مراحل از مدل بریتون برای شبیهسازی استفاده شده است .در

میون در انرژیهای بیشتر از  21 MeVاستفاده میشود ،در

همهی محاسبات انجام شده ،تعداد ذرات در نظر گرفته شده

حالی که کد  MCNPدر مدل کردن انتقال نوترون در بازههای

(تاریخچهی ذرات)  21111بوده است.

 81-88 MeV>E>831MeVتوانا است .بنابراین با ادغام این دو

جدول  .9ابعاد شکل مورد استفاده در مادهی هدف تالشی اورانیم291-

کد ،فرایند آبشار درونهستهای یا به عبارتی فرایند تالشی،

شکل

ابعاد )(cm

مدلسازی شده است .بنابراین در این مقاله ،به منظور محاسبات

مخروط

شعاع =  ،23/318ارتفاع = 11

نوترونی در هدفهای تالشی شکافتپذیر با توجه به تواناییهای

مکعب

طول = 91/5191

استوانه

قطر =  ،91ارتفاع = 11

کُره

شعاع = 28/191

کد  MCNPXدر این نوع موارد از آن استفاده شده است [.]1
در این پژوهش ابتدا با در نظر گرفتن استوانهای با شعاع  83و

 .3یافتهها و بحث

ارتفاع  ،11 cmبهرهی نوترونی حاصل از برخورد یک باریکهی

 9.3تغییر بهرهی تولید نوترون در هدف تالشی

پروتون نقطهای با انرژیهای مختلف شامل  8و  81و  23و  31و

در ابتدا تغییرات انرژی پروتون فرودی بر روی مقادیر نوترونهای

 811و  231و  311و  531و  8111و  8311و  2111و  2311و

تولید شده و نشت یافته در هدفهای تالشی اورانیم 291-و

 9111 MeVبرای هدفهای تالشی اورانیم 291-و توریم292-

توریم 292-بررسی شده است .در انرژیهای پایینتر از MeV

بررسی شده است .همچنین ،انرژی انتقال یافته به هدفها برای

 ،23به این دلیل که انرژی کافی برای خارج کردن ذرات از

هر یک از انرژیهای باریکه و نیز میزان گرمای حاصل از این

حالتهای پایدار خود وجود ندارد ،نوترونی تولید نشده است .در

اندرکنشها برای دو شکل استوانه و مخروط محاسبه شدهاند .در

شکل  ،8نمودار تغییرات برای انواع فرایندها شامل تولید و نشت

ادامه ،برای چهار شکل متفاوت مخروط ،استوانه ،مکعب و کُره

نوترونها برای هدف تالشی اورانیم 291-نشان داده شده است.

با حجمهای برابر و ابعاد بیان شده در جدول  ،8میزان بهرهی

همانگونه که دیده میشود ،بیشترین تعداد نوترون ،از فرایند

نوترونی در برخورد باریکهی پروتونی با انرژی  8 GeVبرای

نشت حاصل میشود .این نمودار با استفاده از سطح مقطع

شکلهای مذکور محاسبه ،و با یکدیگر مقایسه شدهاند .البته

واکنشهای مختلف قابل بررسی است .همچنین به نوع مدل

برای محاسبهی شار نوترون بر روی سطوح این شکلهای

فیزیکی در نظر گرفته شده که در اینجا مدل بریتون است،

هندسی ،از رابطهی زیر استفاده شده است [.]23

مربوط میشود .بنابراین با توجه به شکل  ،8تولید نوترونهای

()8

1
1p
)  I (mA) 
 F Y n
2
p
cm .s
1/6 ×10-19 C

ناشی از اندرکنشهای شکافت آنی و تأخیری ،واکنش ()n,xn

(

است و در همهی اندرکنشهای هستهای رخ میدهند .همچنین
نشت نوترونها ناشی از فرار نوترونها از سطح هدف تالشی،

در این رابطه I ،شدت باریکهی پروتون برخوردی است که

واکنش جذب ،اندرکنشهای شکافت ،واکنش ( )n, xnاست و

مقدار آن با توجه به مراجع مختلف  2 mAدر نظر گرفته شده

در همهی اندرکنشهای هستهای وجود دارند .در شکل  ،2تعداد

است [ F ،]21مقدار مستقیم شار به دست آمده از کد ،و  Yمقدار

کل نوترونهای بهدست آمده از هـر انـرژی در واحـد انرژی

بهرهی نوترونی برحسب انرژی باریکهی برخوردی است.

برای دو هدف تالشی اورانیم 291-و توریم 292-نشان داده شده

عالوه بر این ،در این پژوهش ،طیف زاویهای نوترونهای

است .مشاهده میشود در انرژیهای باالتر از  ،8 GeVتعداد

خروجی از سطح هدف تالشی اورانیم و توریم ،نرخ گازهای

نوترونهای تولیدی در واحد انرژی ذرهی پروتون فرودی به

تولیدی و همچنین جرم مواد باقی مانده در هدف تالشی ،برای

حالت پایدار میرسد و نرخ تغییرات تعداد نوترونها بعد از آن

دو شکل استوانه و مخروط محاسبه شده است .در طول همهی

انرژی ،با شیب مالیم کاهش مییابد .تعداد نوترونهای تولیدی
81

مجلهی علوم و فنون هستهای8931 ،18 ،

در هدف اورانیم 291-نزدیک به دو برابر تعداد نوترونهای

مقدار انرژی انتقال یافته به استوانهی با ابعاد ذکر شده در جدول 8

است.

برای هر یک از پرتوهای پروتون فرودی برای دو هدف تالشی

همچنین مقدار بهرهی تولید نوترون برای انرژی  8 GeVدر

اورانیم 291-و توریم 292-محاسبه ،و در شکل  9نشان داده شده

در

تولیدی

هدف

توریم292-

تالشی

است .مشاهده میشود که افزایش انرژی انتقال یافته به هدف،

هدف تالشی اورانیم 291-استوانهای به شعاع  83و ارتفاع - cm

روندی تقریباً خطی را دنبال میکند .اندرکنشهای پروتون با

 11در حدود  32/3است که در مقایسه با نتایج مرجع [ ،]8مقدار

ماده را میتوان به دو دستهی اندرکنشهای الکترونی و هستهای

این پارامتر در همان هدف تالشی در این انرژی حدود  38به

تقسیمبندی کرد .پروتونهای کمانرژی عمدتاً از طریق برخورد با

دست آمده است .در نتیجه مقدار اختالف نسبی این نتایج در

الکترونهای اتمها با مادهی هدف به صورت تدریجی انرژی

حدود  %2/3است.

خـود
ایجاد شده از همهی واکنشهای هستهای
ایجاد شده از واکنش )(x, nx
ایجاد شده از شکافت آنی

811

انرژی ذخیره شده در U-291

11

از دست رفتهی ناشی از همهی واکنشهای هستهای

11

انرژی ذخیره شده در Th-292

31

انرژی ذخیره شده ناشی از شکافت در Th-292

11

بهرهی نوترون )(n/p

از دست رفتهی ناشی از واکنش )(x, nx
از دست رفتهی ناشی از واکنش شکافت

811

51
1
311
11

ذخیره انرژی )(MeV/cm

از دست رفتهی ناشی از گیراندازی

811

881

انرژی ذخیره شده ناشی از شکافت در U-291

821

ایجاد شده از شکافت تأخیری
از دست رفتهی ناشی از گریز

821

9

11

21

81

21

°
9111

°
9111

2311

2111
8311
انرژی )(MeV

8111

311

°

شکل  .3انرژی انتقال یافته به جسم در انرژیهای مختلف پرتوی برخوردی

شکل  .9مقایسهی نوترونهای تولیدی و نشت یافته در فرایندهای مختلف در

به هدفهای تالشی اورانیم 291-و توریم.292-

هدف تالشی اورانیم.291-

را از دست مـیدهند .اتـالف انـرژی ذرات بـاردار بـا مـاده،

13

11
93
91
23
21
83

U-291
Th-292

عمدتاً از طریق یونش و برانگیزش ناشی از اندرکنش با الیههای

مجموع تولید نوترون )(n/p.GeV

11
33
31
13

الکترونی اتمهای ماده بوده ،و با فرمول  Betheکه از تقریب
خوبی برخوردار است قابل مدلسازی است [ .]25معموالً برای
انرژیهای پروتون بیشتر از  ،811 MeVاندرکنش غالب
"تالشی" است (آستانهی این اندرکنش برای عناصر سنگین از
مرتبهی چند ده مگا الکترون ولت است) .در نتیجه ،این اندرکنش
عامل اصلی تولید بیشتر نوترونهای حاصل از برخورد پروتون با

81
3

مادهی هدف است [ .]25پروتونهای پرانرژی میتوانند متحمل

°
9111

2311

8311
2111
انرژی )(MeV

8111

311

2311

831
2111
انرژی (MeV)1

8111

311

°

اندرکنشهای هستهای نیز بشوند .بیشترین شیب نمودار انرژی

°

انتقالی به هدف اورانیم 291-در فاصلهی انرژی  311تا 531 MeV

شکل  .8تعداد نوترونهای تولیدی بر واحد انرژی پروتون برخوردی در

و برابر با  1/11 cm-8است در بازههای بعدی ،شیب نمودار نسبت

انرژیهای مختلف برای هدفهای تالشی اورانیم 291-و توریم.292-

-8

به این بازه شروع به کاهش میکند و در حدود  1/19 cmقرار

 8.3تغییر انرژی انتقال یافته به هدف تالشی

میگیرد.
85

در

انرژی

بررسی نوترونی هدفهای تالشی شکافتپذیر در سیستمهای . . .

 ،81 MeVبا وجود تولید نشدن نوترون ،مقداری انرژی به هدف

 ،21/11×8183 n/cm2استوانه  28/13×8183 n/cm2و کُره

تالشی منتقل شده است که ناشی از برخورد ذرات پروتون و

 3/35×8183 n/cm2است .مشاهده میشود که استوانه ،باالترین

افزایش انرژی جنبشی اتمهای مادهی هدف است .در این شکل

شار نوترون در بین شکلهای مختلف هندسی دارد .قابل ذکر

همچنین روند انتقال انرژی به هدف در اثر شکافت نشان داده

است که مقدار خطای محاسبات برای این پارامتر تقریباً کمتر از

شده است .این نمودار نیز برای هدف اورانیم 291-روندی تقریباً

 %8است .شکل  ،1میزان گرمای حاصل از اندرکنشهای مختلف

خطی دارد ،اما بیشترین شیب در بازهی  531تا

فرایند تالشی در دو شکل استوانه و مخروط را برای هدفهای

8111MeVحاصل

تالشی اورانیوم 291-و توریم 292-نشان میدهد .همچنین توزیع

-8

میشود که برابر با  1/19 cmاست و در بازههای بعدی به حدود

گرما در کل جسم روندی یکنواخت دارد و تنها در مرکز اجسام

 1/12cm-8میرسد .همچنین مشاهده میشود که شیب دو نمودار

اندکی بیشتر است.

اورانیم 291-بیشتر از شیب نمودارهای  Thاست .مقدار متوسط

ایجاد شده از همهی واکنشهای هستهای

خطای محاسبات در این بخش برای انرژی حاصل از شکافت

11

ایجاد شده از واکنشهای )(x, nx
ایجاد شده از شکافت آنی

برابر  ،%8/9و برای انرژی انتقال یافته به هدف تالشی برابر %1/9

ایجاد شده از شکافت تأخیری

31

از دست رفتهی ناشی از گریز

تولید نوترون )(n/p

از دست رفتهی ناشی از واکنشهای )(x, nx
از دست رفتهی ناشی از شکافت
از دست رفتهی ناشی از همهی واکنشهای هستهای

 3.3تغییر شکل هندسی هدف تالشی

در این پژوهش ،چهار شکل استوانه ،مخروط ،مکعب و کُره

1
1

91

کل نوترون تولید شده

مطابق با ابعاد بیان شده در جدول  8و با حجمهای برابر برای
2

هدف تالشی اورانیم 291-در نظر گرفته شده است .همچنین یک

1

باریکهی نقطهای پروتون با انرژی  8 GeVبه سطح این شکلهای

81

هندسی برخورد داده ،و میزان بهرهی نوترونهای تولیدی و انرژی
°

انتقال یافته به آنها محاسبه شد .در شکل  ،1تعداد نوترونهای

کُره

تولیدی از فرایندهای مختلف ،و در شکل  3انرژی انتقال یافته به

استوانهای

مکعب

مخروط

جسم نشان داده شدهاند .بیشترین مقدار خطای محاسبات در این

شکل  .5مقایسهی تعداد نوترونهای تولیدی و نشت یافتهی مربوط به شکل-

بخش مربوط به شکل کُره بوده است که برابر  %8است .با

های مختلفی از هدف تالشی اورانیم.291-

مقایسهی تعداد نوترونهای حاصل و انرژی انتقال یافته به هدف،

11

شکل مخروط ،بهترین بوده است ،زیرا که تعداد نوترونهای

51

بیشتر و انرژی گرمایی کمتری نسبت به انواع دیگر تولید کرده
است .انرژی کم انتقال یافته به شکل کُروی ناشی از تعداد بسیار

11

انرژی ذخیره شده ناشی از شکافت

کم نوترونهای تولیدی در آن است و از این لحاظ نمیتواند

31

شکل مناسبی باشد .شکل مکعب نیز با وجود تعداد نوترون

11

تولیدی بیشتر ،انرژی انتقال یافته به آن نسبت به دو شکل دیگر
بسیار

زیاد

بوده

91

است

و این شکل نیز نمیتواند انتخاب مناسبی باشد .با استفاده از

21

رابطهی ( ،)8میزان شار نوترون بر روی هر یک از سطوح اجسام

81

محاسبه شده است که مقدار آن برای باریکهی پروتونی با شدت

°

 2mAدر شکل هندسی مخروط  ،83/39×8183 n/cm2مکعب

کُره

81

استوانهای

مکعب

مخروط

انرژی انتقال یافته )(MeV/cm

انرژی ذخیره شده

بهرهی نوترون )(n/p

است.

از دست رفتهی ناشی از گیراندازی
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شکل  .1مقایسهی انرژی انتقال یافته به هدف در شکلهای مختلف هندسی
هدف تالشی اورانیم.291-

انرژی ذخیره شده ()MeV/cm9

انرژی ذخیره شده ()MeV/cm9

81

°

)Z (cm

91

21

-81

-21

81

21
)R(cm

21

81

°

-81

-21

91
استوانهای -291

21

81
)R(cm

U

83

مخروط U-291

)Z (cm

2/11×81+12
2/11×81+12
2/11×81+12
8/11×81+12
8/11×81+12
8/11×81+12
8/21×81+12
8/11×81+12
1/11×81+18
1/11×81+18
1/11×81+18
9/11×81+18
2/31×81+18
2/11×81+18
8/31×81+18
8/11×81+18
8/11×81-18
8/11×81-12
8/11×81-19
8/11×81-11
8/11×81-13
8/11×81-11
8/11×81-15

2/11×81+12
8/53×81+12
8/31×81+12
8/23×81+12
8/11×81+12
3/11×81+18
1/11×81+18
5/11×81+18
1/11×81+18
3/11×81+18
1/11×81+18
9/11×81+18
2/11×81+18
8/11×81+18
8/11×81+11
8/11×81-18
8/11×81-12
8/11×81-19
8/11×81-11
8/11×81-13
8/11×81-11
8/11×81-15

بررسی نوترونی هدفهای تالشی شکافتپذیر در سیستمهای . . .

انرژی ذخیره شده ()MeV/cm9

1/11×81+18
3/31×81+18
3/11×81+18
1/31×81+18
1/11×81+18
9/31×81+18
9/11×81+18
2/31×81+18
2/11×81+18
8/31×81+18
8/11×81+18
3/11×81+11
8/11×81-18
8/11×81-12
8/11×81-19
8/11×81-11
8/11×81-13
8/11×81-11
8/11×81-15

81

°

)Z (cm

91

21

-81

-21

21
)R(cm

21

81
)Z (cm

1/11×81+18
3/31×81+18
3/11×81+18
1/31×81+18
1/11×81+18
9/31×81+18
9/11×81+18
2/31×81+18
2/11×81+18
8/31×81+18
8/11×81+18
3/11×81+11
8/11×81-18
8/11×81-12
8/11×81-19
8/11×81-11
8/11×81-13
8/11×81-11
8/11×81-15

انرژی ذخیره شده ()MeV/cm9

°

-81

-21

81

91

استوانهای Th-292

81

21
)R(cm

مخروط Th-292

شکل  .6مقایسهی میزان تولید گرما در شکلهای استوانه و مخروط در هدفهای تالشی اورانیم 291-و توریم.292-
 5.3طیف زاویهای نوترونهای خروجی از هدف تالشی

طول تابش اهمیت دارد .از نتایج نشان داده شده ،مشاهده میشود

در شکل  ،5طیف زاویهای نوترونهای خروجی از دیوارههای

که هیدروژن عامل اصلی در ایجاد تورم در هدف بوده است و

جانبی هدف تالشی به ازای برخورد یک پروتون به سطح هدف

حدود  %11گاز تولیدی را تشکیل میدهد ،در حالی که هلیم تنها

استوانهای و مخروطیشکل در دو مادهی اورانیم 291-و توریم-

 %82از گاز تولید شده را شامل میشود .همچنین مشاهده میشود

 292نشان داده شده است .مشاهده میشود که بیشترین نوترون

که شکل هدف در مقدار گاز تولیدی تأثیر چندانی ندارد و تولید

برای شکل مخروطی اورانیم 291-در بین زاویه ˚ 821تا ˚ ،891و

گاز با مقدار ماده موجود در ارتباط است.

برای توریم 292-این مقدار در بین زوایای ˚ 11تا ˚ 51است ،در
حالی که برای شکل استوانهی اورانیم ،291-این مقدار در بازه

3

استوانه U-291
مخروط U-291
استوانه Th-292
مخروط Th-292

˚ 881تا ˚ ،821و برای توریم ،292-در ˚ 31تا ˚ 811رخ میدهد.
همچنین مقدار خطای آماری این کد برای محاسبهی این پارامتر

1/3
1

 %1/1است .همچنین استوانه ،باالترین شار نوترون را در بین

 1.3نرخ گاز تولیدی در هدف تالشی

2

تولید نوترون )(n/p

مقادیر هیدروژن و هلیم تولیدی در هدف تالشی در اثر برخورد

8/3

9

شکلهای مختلف هندسی دارد.

2/3

8

پرتو در دو شکل مخروط و استوانه ،و در دو مادهی اورانیم291-

1/3

و توریم 292-به دست آمده ،و در شکل  1نشان داده شده است.

°

این مقدار به منظور محاسبهی مقدار تورم ایجاد شده در هدف در

811

21

81

811

821

11
81
( θدرجه)

11

11

21

°

بهرهی نوترون )(n/p

9/3
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شکل  .7طیف زاویهای نوترونهای خارج شده از هدفهای تالشی

شده در شکل  1که نشاندهندهی میزان گرمای ایجاد شده در

اورانیم 291-و توریم.292-

مواد است ،مطابقت دارد.
استوانه U-291

1

مخروط U-291

(الف)

استوانه Th-292
مخروط Th-292

9
2

8E-1
8E-5
8E-1
8E-3
8E-81

8
°
گاز
)(H, He

مجموع هلیم1 -
هلیم

هلیم 9 -مجموع  Hتریتیم

دوتریم

جرم ایزوتوپ )(pg/p

1

استوانه U-291
استوانه Th-292

نرخ (اتم به ازای ذرهی چشمه)

3

8E-3

231

هیدروژن

211

83
عدد 1جرمی

گاز

81

°
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(ب )

توریم.292-

مخروط U-291
مخروط Th-292

8E-1

جرم باقیمانده از انواع اتمها در هدف تالشی در انتهای فرایند با

8E-1

استفاده از کارت  IOPT 8موجود در کد محاسبه ،و تغییرات
جرم برحسب عدد جرمی در شکل  3نشان داده شده است .برای

جرم ایزوتوپ )(pg/p

 6.3جرم باقیمانده در هدف تالشی

8E-5

8E-3

این پارامتر ،بیشترین ماده ،توریم 292-و اورانیم 291-است.

8E-81

مشاهده میشود که تغییر شکل هندسی ارتباط بسیار کمی با کسر
اتمی تولید شده در هدف تالشی دارد .برای محاسبهی جرم باقی-

231

مانده به مقیاس پیکوگرم میتوان از ضرب دادهی به دست آمده
از کد  HTAPEدر  A×8/19111×81-1که در آن  Aعدد

211

831
811
عدد جرمی

°

31

8E-88

شکل  .1ویژه هستههای تولیدی در هدفهای تالشی اورانیم 291-و

جرمی است استفاده کرد [ .]8محدودهی عدد جرمی مواد ایجاد

توریم ،292-الف) شکل استوانه ،ب) شکل مخروط.

شده از  82تا  291برای اورانیم 291-و  81تا  292برای توریم-
 292است .این مقادیر به ازای برخورد یک پروتون محاسبه شده
است .نمودار حاصل با نتایج مطالعات پیشین مطابقت دارد [.]8
 7.3رد ذرات پروتون و نوترون

شکل  ،81رد ذرات پروتون و نوترون را در اثر برخورد ذره
پروتون  8 GeVبا شکلهای هندسی استوانه و مخروط در
اورانیم 291-نشان میدهد .مشاهده میشود که بیشترین تمرکز

(الف)

حرکت ذرات در مرکز شکلها بوده است و با نتایج نشان داده

28
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هندسی هدف تالشی باید طبق محاسبات برای هر ماده به صورت

 ردپای ذرات نوترون و پروتون در اثر برخورد ذرهی پروتون با.91 شکل

جداگانه بررسی شود و نمیتوان ویژگیهای یک شکل خاص را

. در شکلهای (الف) مخروط و (ب) استوانه291- در اورانیم8GeV انرژی

 همچنین پارامتر بهرهی تولید.برای تمامی حاالت تعمیم داد
نوترون که یکی از مهمترین پارامترها در سیستمهای واداشته با

 نتیجهگیری.5

 شکل، به شدت به انرژی پروتون فرودی،شتابدهنده است

8 GeV نوترونهای تولیدی به ازای واحد انرژی پروتون بعد از

. ابعاد و مواد آن بستگی دارد،هندسی هدف تالشی

تغییرات چندانی نداشته است و از نظر اقتصادی بهتر است که از
 با توجه به.این انرژی پروتون در تابشدهی هدف استفاده شود

پینوشتها

این که مقدار انرژی انتقال یافته به هدف باال است و از طرفی

1. Accelerator Driven Systems
2. Transmutation
3. Thermal Conductivity
4. Thermal Expansion
5. Ductility
6. Corrosion
7. Intra Nuclear Cascade
8. Cugnon
9. Power Peaking Factor

 بنابراین از نظر هندسی برای،موضوع خنکسازی نیز مهم است
 شکل استوانه با توجه به تعداد،291-هدف تالشی اورانیم
 مشاهده.نوترونهای تولیدی و گرمای ایجاد شده مناسب است
شده است که در طیف زاویهای نوترونهای خروجی از هدف
 و بسته به آن شکل طیف، شکل هندسی تأثیر داشته،تالشی
 همچنین در مورد مقادیر گازهای تولید شده.متفاوت بوده است
 دیده میشود که تفاوت چندانی بین مقادیر،در هدف تالشی
 وجود ندارد و به نظر میرسد حجم کلی ماده در این،تولید شده
 نتایج نشان میدهد که از نظر میزان، عالوه بر این.مورد مهم باشد
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