طراحی و ساخت پلیاتیلن بوردار و اندازهگیری پارامترهای نوترونی آن
اسدی امیرآبادی ،اسکندر -  1سلطانی ،زهرا -2اطاعتی ،غالمرضا -2بیگزاده ،امیرمحمد
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بیات ،اسماعیل
 -1دانشگاه پیام نور ،واحد تهران مرکز – دانشکده علوم پایه – گروه فیزیک
 -2دانشگاه صنعتي امیر کبیر  -دانشکده مهندسي هستهاي و فیزیک

چکیده
صنعت کامپوزيت های پليمری امروزه به طور وسيعی در جهان پا گرفته و متعاقب آن پيشرفتهائی نيز در داخل کشور
توسط پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران حاصل شده است .بحث استفاده ازکامپوزيتها در صنعت هستهای ،آن را
تحت عنوان کامپوزيتهای پيشرفته در عرصه جديدی از صنعت مطرح مینمايد که متاسفانه حساسيت آن ،اصوالً
اطالعات زيادی از آن در دسترس نيست .در اين پژوهش ساخت کامپوزيت با افزودنیهای مختلف بور و درصدهای
ترکيی 5 ،1ر2و  5درصد به دو صورت آزمايشگاهی و صنعتی انجام شد .در نهايت مشخصات مکانيکی و جذب نوترنی
آنها اندازهگيری شد .الزم به ذکر است که فرايند ساخت اين دو تا حدودی بسيار زيادی به همديگر شبيه میباشد.
ساخت اين نوع از کامپوزيتها به صورت صنعتی با ضخامت  2 mmالی  222 mmبا عرض  2222 mmو هر طولی
متناسب با نياز کاربر امکان پذير است

 -1مقدمه
نوترونهای سريع در اثر پراکندگیهای مکرر به وسيله هستههای کربن و هيدروژن قسمت اعظمی از انرژی
خود را از دست داده ،کند شده و در نهايت حرارتی میشوند .لذا افزودن مادهای به ترکيب پلیاتيلن که بتواند
جاذب خوبی برای نوترون حرارتی باشد سودمند است .اين مواد افزودنی به گونهای انتخاب میشوند که دارای
سطح مقطع جذب نوترون حرارتی بااليی باشند .از اين مواد می توان به کادميم ،ليتيم ،بور و ترکيبات آن مانند
اکسيد بور ،نيتريد بور و کاربيد بور اشاره نمود .لذا اين مواد گزينه مناسبی جهت جذب نوترونهای حرارتی
هستند و در صورت ترکيب با پليمرها عالوه بر کاهش دز نوترون گرمايی در بيرون حفاظ ،احتمال
اندرکنشهايی مانند ) (n,γو توليد گاماهای پر انرژی ثانويه را در داخل حفاظ کم میکنند .درصد ترکيب اين
حفاظها با توجه به نوع کاربرد آنها با هم فرق میکنند[.]1

E-mail: Asadi_55@yahoo.com
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به طور خالصه برخی از مهمترين کاربردهای حفاظهای پلیاتيلن بوردار به شرح ذيل میباشد:
 -1استفاده در راکتورهای هستهای جهت جلوگيری از تابش و نشت نوترون.
 -2جلوگيری از آثار مخرب تشعشعات مواد راديواکتيو به خصوص نوترون بر روی پناگاهها ،سنگرها و
ادوات زرهی.
 -3حمل و نقل ايمن چشمههای نوترون.

 -2اصول طراحی کامپوزیت
به منظور طراحی اصولی يك محصول کامپوزيتی جنبههای مختلفی شامل تحليل نظری مواد کامپوزيت،
فرايندهای توليد ،آزمونهای کنترل کيفی و استانداردهای مورد استفاده را بايستی درنظر گرفت.
بر اين اساس مراحل طراحی کامپوزيتها در  5بخش مهم خالصه شده است:
 -1گردآوری اطالعات ،آناليز و انتخاب مواد
 -2انجام محاسبات :روشهای تحليلی و عددی طراحی
 -3طراحی فرموالسيون کامپوزيت
 -5طراحی فرايند توليد
 -5انجام آزمونهای مختلف
 -1-2گردآوری اطالعات ،آنالیز و انتخاب مواد
نکته مهم در انتخاب پايه کامپوزيت ،در نظر گرفتن واکنشهای نوترون با هريك از عناصر و نيز بررسی ميزان
دانسيته اتمهای هيدروژن به منظور کندسازی نوترونها است .درنهايت پايه کامپوزيت ،پليمرهايی از خانواده
ترموپالستها مانند پلیپروپيلن ،پلیاتيلن ترفتاالت ،پلی متيل متاآکريالت ،پلیآميد ،پلیيورتان  ،پلیاستايرن
و پلی اتيلن بررسی شد .در نهايت برای ساخت نمونه آزمايشگاهی از پلی اتيلن سنگين با شاخص جريان
مذاب (35 )g/12 minر 2و چگالی )959 (g/cm3ر 2و درجه  HB2235محصول شرکت پتروشيمی بندر امام
به عنوان پايه پليمر استفاده شد .انتخاب درجه مناسب پلیاتيلن برای توليد محصولی با کيفيت عالی نکته بسيار
مهمی می باشد .به طوريکه برای ساخت نمونه صنعتی از ترکيب درجههای پلیاتيلن سنگين  X3وپلیاتيلن
سبك  DPE2205برای توليد نمونه ورق صاف با ظاهری عالی استفاده شد .درجههای انتخاب شده نمونه
صنعتی مناسب برای ساختن ورق و درجه  HB2235مورد استفاده نمونه آزمايشگاهی درجهی مناسب تزريق
میباشد.
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 -2-2انجام محاسبات :روشهای تحلیلی و عددی طراحی
هدف از انجام شبيهسازی ،يافتن درصد مناسب ترکيبات بور در کامپوزيت میباشد .بدين منظور از هندسهای
مطابق (شکل  )1استفاده شد .جهت بررسی اثر حفاظهای طراحی شده در مقابل نوترونها ،از چشمه نوترونی
 251Am-Beبا طيف انرژی در بازهی  122 keV-1113 MeVاستفاده شد .چشمهی سطحی يکسو شده با مساحت
 52سانتيمتر مربع و در جهت منفی محور Yها تابش میکند .و مساحت اين چشمه به گونهای می باشد که
تمامی سطح حفاظ را پوشش می دهد .نتايج حاصل از شبيهسازی در (شکل  )2آمده است .همانطور که از اين
نمودار مشاهده میشود شمارش نوترونها با افزايش درصد ذرات تا حدود  %5کاهش میيابد و بعد از آن
تقريباً روند ثابتی دارد لذا در ساخت کامپوزيتهای صنعتی از  5%وزنی ماده تقويت کننده (کاربيد بور) استفاده
شد.

شکل  : 1چيدمان آزمايش جهت شبيه سازی با کد MCNP

شکل  :2نتايج حاصل از شبيه سازی با کد MCNP
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 -3-2طراحی فرموالسیون کامپوزیت
به منظور بررسی تاثير ميزان ماده تقويت کننده در خواص نهايی کامپوزيت ،نمونه های کامپوزيت با ترکيبی از
5 ،1 ، 2ر 2و  5درصد وزنی از تقويت کننده با توجه به نمونه های صنعتی و نيز نتايج شبيه سازی تعيين
گرديد .با توجه به اينکه پلی اتيلن مورد استفاده در اين پروژه دارای دانسيته 959ر 2میباشد ،برای محاسبه جرم
مناسب با توجه به حجم قالب به شکل زير عمل شد .ابتدا دانسيته کل آميزه محاسبه وسپس دانسيته در حجم
فالب ضرب گرديد .عدد حاصل بيانگر مقدار کل جرم آميزه است .سپس با ضرب کردن اين عدد در درصدهای
تقويت کننده ،جرم تقويت کننده نيز محاسبه شد .در اين مرحله پلی اتيلن و ترکيبات بور توزين و آماده
اختالط شدند.

-4-2طراحی فرایند تولید
فرآيند توليد شامل اختالط بهينه ماتريس پليمر و تقويت کننده و ساخت صفحات میباشد .برای رسيدن به
کامپاندی يکنواخت اختالط همگن اجزای تشکيل دهنده اهميت زيادی دارد به طوری که مرحله اختالط را
میتوان مهمترين واساسی ترين مرحله در تعيين کارايی کامپوزيت و رسيدن به خواص مورد نظر دانست .عدم
توزيع يکنواخت تقويت کننده در پليمر سبب نايکنواختی و تجمع و کلوخهای شدن ذرات تقويت کننده میشود
و اين نايکنواختی در ساختار ،خواص را نيز تحت تاثير قرار میدهد.
به منظور اختالط با توجه به شرايط فرآيند و محصول میتوان از روشهای اکستروژن ،آسياب ،مخلوطکن
داخلی ،توربو ميکسر و روشهای ديگری استفاده نمود .در اين پروژه تقريباً تمامی روشهای اختالط به صورت
تجربی بررسی و در نهايت از اکسترودر دو مارپيچ ناهمسوگرد استفاده شد .در اين تحقيق تنظيم پارامترهای
دستگاه مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت .محصول خروجی از دستگاه اکسترودر به صورت گرانول با ابعاد
حدود  2ميلیمتر میباشد .ساخت صفحات آزمايشگاهی استفاده از دستگاه پرس داغ و به طريق قالب گيری
فشاری تهيه شدند .بدين صورت که از آميزه بدست آمده توسط اکسترودر به مقدار معينی در قالبی به ضخامت
 2ميليمتر ريخته و صفحات تفلونی بر روی آن قرار داده شدند و در نهايت تحت فشار و دمای حاصل از
دستگاه پرس داغ صفحات آزمايشگاهی تهيه شد .اين روش برای ساخت صفحات به ضخامت  2الی  5ميليمتر
روشی عالی و محصول نيز از کيفيت بسيار عالی برخوردار است .ولی در ضخامتهای باالتر چنين روشی منجر
به توليد يك ورق صاف و يکنواخت با مشخصات عالی نخواهد شد الزم به ذکر است که عدم انتفال حرارت
مناسب در ضخامتهای باال و نيز خنكسازی غير يکنواخت از جمله اين عوامل است.
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در توليد صنعتی از ترکيب سه نوع پلی اتيلن سبك ،سنگين و سبك خطی استفاده شد .در مرحله اختالط نيز
از اکسترودر صنعتی استفاده شد و برای ساخت صفحات از ماشين اکسترودر توليد ورق استفاده شد و محصول
خروجی به شکل صفحاتی با ضخامت دلخواه متناسب با نياز کاربر از  2تا  222ميليمتر توليد شد.

 -5-2نمونهسازی و انجام آزمونهای مختلف
آزمايشهای تعيين خواص فيزيکی مکانيکی ،به منظور تعيين کيفيت کامپوزيت ضروری است .به منظور انجام
دقيق آزمون ها و تکرار پذيری مناسب ،انجام آنها بايد بر اساس يك روش استاندارد صورت پذيرد .در جدول
زير به طور خالصه مهمترين آزمونهای خواص مکانيکی کامپوزيتها آورده شده است.
جدول :1ميانگين نتايج آزمونهای انجام شده بر روی پلیاتيلن با  5درصد بور و مقايسه با محصول مشابه کمپانی مارشيلد

خواص مکانیکی

استاندارد

واحد

مقدار

MarShild

چگالی

ASTM D292

g/cc

12ر1

11ر1

استحکام کششی

ASTM D636

Mpa

5ر24

6ر16

مدول یانگ

ASTM D636

Gpa

291ر1

266ر1

افزایش طول در شکست

ASTM D636

%

5

4

سختی

ASTM D2241

62

21

ضربه آیزود

ASTM D256

J/cm

565ر1

461ر1

دمای ذوب

ASTM D3416

ºc

132

126

ضریب انبساط حرارتی

ASTM E631

µm/mºc

211

196

%

61

------

درصد بلورینگی

برای انجام آزمون هستهای حفاظ و اندازهگيری ميزان تضعيف نوترون در حفاظهای کامپوزيت از چشمه
نوترونی  5کوری  251Am-Beو آشکارساز  BF3استفاده شد.

377

چشمه مورد استفاده در فاصله تقريبی 32سانتی متر از آشکار ساز نوترونهای حرارتی قرار گرفته است،
بلوکهای از جنس پلیاتيلن خالص با ضخامت 5ر 0سانتی متر به عنوان کند کننده در جلوی چشمه
راديوايزوتوپی  251Am-Beقرار داده شد .ميزان تضعيف نوترون ها در حفاظ های ساخته شده  1اينچ با درصد
های متفاوت از ذرات کاربيد بور در جدول زيرآورده شده است.
جدول :2نتايج آزمون هستهای
𝐈
) (
𝟎𝐈

نوع حفاظ

%91

PE

%25

B4C-PE 1%

%32

B4C-PE 2.5 %

%21

B4C-PE 5 %

 -3بحث و نتیجهگیری
پليمرها توانايی متفاوتی در پذيرش ناخالصی(جاذب نوترون ) دارند و اغلب اين ترکيبات اوالً با محدوديت
مقدار ناخالصی قابل تزريق و ثانياً وجود حفره هايی درون کامپوزيت روبرو خواهند بود .بنابراين توليد
کامپوزيت عالی عالوه بر انتخاب جاذب ،نياز به طراحی فرآيند مناسب جهت اختالط مواد افزودنی نظير جذب
کننده و ساخت نهايی کامپوزيت خواهد داشت .فرآيند ساخت از نکات تکنيکی بااليی برخوردار است به
گونهای که جهت ساخت هر نوع کامپوزيت الزم و ضروری است دما ،دور ميکسر و اکسترودر و روش
خنكسازی متفاوتی بدست آيد ،در صورت مناسب نبودن دما و دور دستگاه ،کيفيت اختالط مواد مناسب نيست
و نيز کامپوزيت خواص مکانيکی الزم را ندارد .آزمايش های تعيين خواص فيزيکی مکانيکی ،به منظور بهبود
کيفيت و کارايی توليد قطعات کامپوزيت نيز ضروری است .در نهايت پلیاتيلن ساخته شده با  %5کاربيد بور،
باعث  %09کاهش شارنوترونهای حرارتی شد که در مقايسه يا پلیاتيلن خالص با کاهش حدود  %9بسيار قابل
توجه است.
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