اندازه گیری و محاسبه طیف نوترون در سیستم های پرتودهی خارجی راکتور تهران به
منظور بررسی قابلیت استفاده از راکتور در نوترون تراپی با بور
2

یاسر کاسه ساز ،*1حسین خلفی ،1فریدون عباسی دوانی ،2فائزه رحمانی
 1سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 2دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای ،گروه کاربرد پرتوها

چکیده
به منظور بررسی قابلیت استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران در  BNCTطیف انرژی نوترون در کلیه تجهیزات پرتودهی
خارجی راکتور مورد ارزیابی قرار گرفت .طیف انرژی در بیم تیوب شمال غربی و ستون حرارتی به روش فعال سازی
پولک اندازه گیری و در بیم تیوب های دیگر توسط کد  MCNP4Cبعد از انجام راستی آزمایی ،محاسبه گردید .مقدار
شار نوترونی در انتهای بیم تیوب ها به ) 234.2E+2 (n/cm2.Sرسید که نشان می دهد که بیم تیوب ها به علت طول
بلند و افت شار ،قابلیت استفاده در  BNCTرا ندارند .همچنین شار برآورد شده از شبیه سازی و نیز آزمایشات در حدود
)(n/cm2.S

 43.2E+01نشان داد ستون حرارتی مکان مناسبی جهت انجام تحقیقات زیستی و آزمون های درمانی

حیوانی است.
کلید واژه ها ، BNCT:نوترون تراپی با بور ،راکتور تحقیقاتی تهران ، ،کد  ،MCNPاندازه گیری طیف

مقدمه
روش  BNCTیک روش مؤ ثر و امید بخش در درمان تومورهای مغزی و پوستی است .چشمه های نوترونی
مختلفی به منظور  BNCTمورد استفاده و بررسی قرار گرفته اند که از بین آنها راکتورهای هسته ای بیشترین
کاربرد را دارند [ .].-0در این مقاله امکان استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران در  BNCTمورد ارزیابی قرار
گرفته است .این راکتور هفت بیم تیوب دارد و بعالوه در قسمت شمالی آن ستون حرارتی قرار دارد .در شکل
( )0نمایی از موقعیت بیم تیوب ها و ستون حرارتی نشان داده شده است .به منظور ارزیابی استفاده از راکتور
تهران در  BNCTتمام تجهیزات پرتودهی راکتور شامل بیم تیوب ها و ستون حراتی مورد بررسی قرار گرفت.
طیف انرژی نوترون در بیم تیوب شمال غربی و ستون حرارتی توسط اندازه گیری به روش فعال سازی پولک
و سیم بدست آمد .در سایر قسمت ها طیف انرژی نوترون با استفاده از شبیه سازی  MCNPو پس از انجام
آزمون های راستی آزمایی ،محاسبه گردید.
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شکل ( :)0موقعیت قلب ،بیم تیوب ها و ستون حرارتی

مواد و روش ها
 -1شبیه سازی MCNP

برای محاسبه طیف انرژی نوترون در قسمت های مختلف ،شبیه سازی توسط کد [ MCNP4C ]4انجام شد.
کلیه ابعاد ،مواد و اطالعات دیگر جهت شبیه سازی بر پایه  FSARراکتور در نظر گرفته شد .شکل( )2هندسه
شبیه سازی شده را نشان می دهد.

 -2اندازه گیری به روش فعال سازی پولک و سیم مسی
اندازه گیری توزیع انرژی نوترون به روش فعال سازی پولک و بازیابی طیف با استفاده از کد [SAND II ].

صورت گرفت .جهت اندازه گیری توزیع محوری نوترون از روش فعال سازی سیم مسی استفاده شد.
آزمایش اول ،ستون حرارتی :برای اندازه گیری در ستون حرارتی ابتدا بلوک های گرافیتی از داخل ستون
حرارتی خارج گردید .پولک ها در مکان های مشخص روی میله ای از جنس پلی اتیلن به طول تقریبا دو متر
قرار داده شد و سپس میله تا نزدیک ترین فاصله ممکن به قلب ،درون ستون حرارتی فرستاده شد .در سه نقطه
روی میله یک پولک طال با پوشش کادمیوم و یکی بدون پوشش کادمیوم قرار داده شد .نمونه به مدت  01دقیقه
در قدرت  2MWپرتودهی شد.
آزمایش دوم ،بیم تیوب شمال غربی :به منظور قرار دادن پولک ها در نزدیک ترین فاصله از قلب ،پولک
ها روی یک دیسک پلی اتیلنی به شعاع  0سانتی متر قرار داده و سپس این دیسک به یک میله پلی اتیلنی بلند
متصل شد .یک سیم مسی به طول  01سانتی متر روی میله و در امتداد طول آن قرار داده شد .در ابتدای سیم
م سی یک پولک طال باپوشش کادمیوم و یکی بدون پوشش قرار داده شد .دیسک به همراه میله درون بیم تیوب
قرار داده شد و به مدت  01دقیقه در قدرت  211kWپرتو دهی گردید.

995

شکل( :)2هندسه شبیه سازی شده در کد  MCNPدر ارتفاع های متفاوت نسبت به کف استخر

نتایج
جدول ( )0نتایج اندازه گیری فعالیت پولک های طال در ستون حرارتی را نشان می دهد .شکل ( )2توزیع
نوترون های حرارتی را برحسب فاصله از ابتدای میله پلی اتیلنی درون ستون حرارتی نشان می دهد .در جدول
( )2نتایج اندازه گیری به روش فعال سازی پولک آمده است .شکل ( ).طیف انرژی نوترون بازیابی شده توسط
کد  SAND IIرا نشان می دهد .در این شکل نتایج حاصل از شبیه سازی نیز با نتایج تجربی مقایسه شده
است .کلیه خطاهای محاسباتی زیر  %.است .توزیع نوترون در راستای بیم تیوب که بوسیله اندازه گیری فعالیت
سیمی مسی و پولک های طال بدست آمده است ،در شکل ( )4نشان داده شده است.
جدول ( :)0نتایج اندازه گیری فعالیت پولک های طال در ستون حرارتی
شار حرارتی

درصد

فعالیت

)(n/cm2.S.MW

خطا

)(Bq

.301E+10
2320E+10
03.4E+10

جرم پولک

فاصله از قلب

)(gr

)(cm

1320

)(Bare

230020E+1.

1310.0

.313

)(Cd

.33.0.E+12

131.04

1320

)(Bare

23201.E+1.

1310.0

232.

)(Cd

.30323E+12

131.13

1323

)(Bare

032000E+1.

131020

2300

)(Cd

431.01E+12

1310.3

995

1
01
21

thermal neutron
flux(n/cm2.s.MW)

3.50E+09
3.00E+09
2.50E+09
Series1

y = -8E+07x + 3E+09

2.00E+09

Linear (Series1)

1.50E+09
1.00E+09
0

10

20

cm

30

 توزیع نوترون های حرارتی بر حسب فاصله از ابتدای میله پلی اتیلنی:) 2(شکل
 نتایج اندازه گیری فعالیت پولک ها در بیم تیوب شش اینچی:)2(جدول
(mg) جرم پولک

(Bq) فعالیت

درصد خطا

132420

0302.0E+14

1303

22Al(n,a)24Na

130.00

2302E+14

13.

.0Fe(n,p).0Mn

1304.0

03.321E+1.

13.4

42Ti(n,p)42Sc

131003

.3.2E+10

1302

002Au(n,g)003Au

131003

2300E+1.

1320

002Au(n,g)003Au

1302.0

03..02E+13

0313

0.Cu(n,g)04Cu

130200

.34042E+10

132.

0.Cu(n,g)04Cu

032

233.1.E+10

1303

002Au(n,g)003Au

032

234.2.E+1.

1342

002Au(n,g)003Au

واکنش

+ Cd

+ Cd
(for Wire)
+ Cd (for Wire)

Neutron Flux
(#/cm2.s.MeV.MW)

1.00E+20
1.00E+18

MCNP…

1.00E+16
1.00E+14
1.00E+12
1.00E+10
1.00E+08
1.00E-101.00E-081.00E-061.00E-041.00E-021.00E+00
Energy (MeV)

 در بیم تیوب شش اینچیSANDII  طیف بازیابی شده توسط کد:).(شکل

995

1.00E+11
1.00E+10

y = 4E+11e-0.153x

1.00E+09
1.00E+08
60

20
30
40
50
)Distance form Core (cm

10

0

Thermal neutron Flux
)(n/cm2.s.MW

1.00E+12

شکل( :)4توزیع نوترون های حرارتی در راستای بیم تیوب شش اینچی
1.00E+14

)A (6
)B (12
)C (6
)E (6
)F (8
)G (6

1.00E+12

1.00E+08
1.00E+06

n/cm.s.MeV.MW

1.00E+10

1.00E+04
1.00E+02
1.00E-08 1.00E-06 1.00E-04 1.00E-02 1.00E+00 1.00E+02
MeV

شکل( :).طیف انرژی نوترون محاسبه شده توسط شبیه سازی در ابتدای بیم تیوب های مختلف (اعداد داخل
پرانتز قطر بیم تیوب بر حسب اینچ می باشد)

بحث و نتیجه گیری
برای امکان سنجی استفاده از بیم تیوب های راکتور تهران ،شار نورتون فوق حرارتی در قسمت های مختلف
بیم تیوب محاسبه شد .برای راستی آزمایی طیف نوترونی محاسبه شده با شبیه سازی ،از روش فعالسازی پولک
های مختلف و بازیابی طیف استفاده شد .نتایج نشان می دهد که شار نوترون فوق حرارتی در ابتدا ،میانه و
انتهای بیم تیوب به ترتیب برابر 03.4.e4 ،3320.e02و  (n/cm2.S) 234.2e2است و لذا استفاده از بیم تیوب
های راکتور برای  BNCTمناسب نیست .مشکل اساسی طول بلند بیم تیوب هاست که باعث افت شدید شار
در محل پرتودهی می گردد .همچنین در ستون حرارتی شار مناسبی از نوترون های حرارتی در
حدود ) 43.2E+01 (n/cm2.Sقابل دستیابی است که می تواند در بخش های تحقیقاتی  BNCTاز جمله
مطالعات بیولوژیکی و نمونه های حیوانی مورد استفاده قرار گیرد.
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تشکر و قدردانی
 جناب،نویسندگان بر خود الزم می دانند تا از جناب آقای عزتی مدیر آزمایشگاه بهره بردای از راکتور تهران
آقای قدس مدیر آزمایشگاه فیزیک نوترون و کلیه پرسنل گروه کارگردانی راکتور تهران و فیزیک بهداشت
 همچنین از جناب آقای بنویدی و جناب آقای عزیزی که در مراحل مختلف آزمایش ها ما را.قدردانی نمایند
.همراهی کردند تشکر ویژه مینماییم
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