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از  بازتابپس از  Be – Am412 يهاي حرارتی حاصل از چشمههاي مختلف است. میزان شار نوترونگرافیت و سرب با ضخامت
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 مقدمه -1-1

ي بازتاب از اهمیت بر اساس چشمه و شار نوترونی است، مسألهها اي که کارکرد آنهاي هستهامانهدر تمامی س

یین هیدروژن تع به ویژههاي حجمی ار است. پراکندگی، بازتاب و انتقال نوترون در آنالیز شیمیایی نمونهدخاصی برخور

رها فجره و رآکتو، آشکارسازي مواد معدنی و مواد مندرمانیها، نوتروندر مواد مختلف، دزیمتري نوترون رطوبتو میزان 

 يها ناکافی باشد با استفاده از یک بازتابندهگیرند. در مواردي که شار نوترونبه طور وسیعی مورد استفاده قرار می

ي دهدهی دست یافت. همچنین بکارگیري یک بازتابننوترونی با شار مطلوب در محل تابش يتوان به باریکهمناسب می

اشد. اي داشته بها، کاهش جرم بحرانی و حفظ واکنش زنجیرهجلوگیري از فرار نوترونتواند نقش مهمی در مناسب می

ها وترونگیري بستگی دارد. فرآیند بازتاب نبازتابنده و شرایط هندسی اندازه يها به ترکیبات مادهبازتاب نوترون میزان

هاي محیط، مفهوم کندسازي با هسته هاي نوترونها است. در این فصل، انواع واکنشمبناي کندسازي نوترون بر

اند. همچنین ها بیان شدههاي مختلف کندسازي و عناصر مورد توجه در کندسازي و بازتاب نوتروننوترون، روش

  اند.شده توضیح دادههاي نوترونی ي تحقیق و ضرورت بررسی بازتابندهاهداف، پیشینه

  

  بیان مسأله -1-2

وجه به ت اي هستند. بااي براي حفظ واکنش زنجیرهمهم در رآکتورهاي هسته يکندکننده و بازتابنده دو مؤلفه

دهد، رآکتورها ) رخ میeV 025/0هاي حرارتی () یا نوترونMeV 2-1هاي سریع (که شکافت توسط نوتروناین

دسازي براي کن کندکننده يشوند. در رآکتورهاي حرارتی از مادهبندي میبه دو نوع رآکتورهاي سریع و حرارتی طبقه

 ,Buschowشود (هاي سریع استفاده میاز نوترون شود، ولی در رآکتورهاي سریعه میهاي شکافت استفادنوترون

هاي آزاد است. به دلیل پایستگی انرژي، این کاهش انرژي ). کندسازي فرآیند کاهش انرژي جنبشی نوترون2001

نده به عنوان گیرد. کندکنشود، انجام میبه عنوان کندکننده شناخته می اي کهها با انتقال انرژي به مادهجنبشی نوترون

اي هبرهمکنشیابد. شود چون همزمان با کاهش انرژي، سرعت نیز کاهش میکاهنده سرعت نوترون نیز شناخته می

-وترونبراي نها مهمترین برهمکنشکنند. تقسیم می جذبپراکندگی و  ينوترون با ذرات باردار را به دو بخش عمده

هاي القا شده توسط نوترون است که قادر به تولید ي جاذب و واکنشهاي مادههاي کند، پراکندگی کشسان با هسته

یار پایین که انرژي نوترون فرودي بسد. با توجه به اینباشنهاي ثانویه با انرژي کافی براي آشکارسازي مستقیم تابش

واکنش مثبت باشد. همچنین به دلیل انرژي جنبشی  Qها به لحاظ انرژي باید پذیر بودن این واکنشاست براي امکان
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ی موارد، شود. در برخهاي جاذب منتقل میهاي کند، انرژي بسیار کمی در پراکندگی کشسان به هستهپایین نوترون

,n)واکنش گیراندازي تابشی یا همان واکنش  γ) یف یا ترین برهمکنش است و نقش مهمی را در تضعمحتمل

هاي محیط انرژي خود را از هاي سریع ابتدا در اثر برخورد کشسان با اتمترونها دارد. نوسازي در برابر نوترونحفاظ

 جذبجاذب  يهاي مادهدهند و پس از کند شدن و رسیدن به انرژي حرارتی یا نزدیک آن، توسط هستهدست می

تواند تمام انرژي خود را طی یک برخورد با یک مینوترون که ینبه دلیل اهیدروژن است مؤثرترین کندساز  شوند.می

پذیر تر، انتقال بخشی از انرژي امکانهاي سنگینبراي هسته ).Cacuci, 2010هیدروژن از دست بدهد ( يهسته

  شوند عبارتند از:دهد و منجر به انتقال انرژي میهاي محیط انجام میهایی که نوترون با هستهواکنش است.

  

وند شنوترون حذف می يها است که از باریکهها مربوط به بخشی از نوترونفرآیند جذب نوترون در هسته جذب: -1

- هاي گیراندازي و شکافت است. براي نوترونو به سطح مقطع ایزوتوپ مورد اصابت بستگی دارد. جذب شامل واکنش

,n)هاي زیادي مانند واکنش eV 510با انرژي بیشتر از هاي  p) ،(n, α)  و(n, 2n) پذیر است ولی علت امکان

,n)هاي کند، فوق حرارتی و حرارتی گیراندازي اصلی حذف نوترون γ)  .هاي در سطح مقطع این واکنشاست

 يیهشود. در خارج از ناحگیراندازي تشدیدهایی نیز ممکن است ایجاد شود که در آن مقدار سطح مقطع خیلی بزرگ می

�تشدید، سطح مقطع با افزایش سرعت به شکل 

�
ها همان طوري که نوترون ). بنابراینKnoll, 2000یابد (میکاهش  

هاي سریع تروننوشود. شوند، احتمال فرآیند جذب بیشتر میدر اثر فرآیندهاي پراکندگی کشسان و ناکشسان کند می

ی هاي حرارتهر چه به انرژي دهند ون انرژي خود را از دست میدر اثر برخوردهاي پراکندگی با موادي با عدد اتمی پایی

شود. اگر برهمکنش به صورت جاذب بیشتر می يها توسط هستهگیراندازي آن شوند احتمال واکنشتر مینزدیک

شوند و دیگر ظاهر می يیک یا تعداد بیشتري ذره ،شود اما پس از واکنشگیراندازي نوترون باشد، نوترون ناپدید می

هدف شده و  يهاي حرارتی و فوق حرارتی جذب هستهجذب، نوترون فرآیندشود. در جاذب عوض می يهویت ماده

ر دز ممکن است پرتوزا باشد. حاصل از برخورد نی يآلفا خواهد بود. هستهي ذرهگاما، پروتون یا  يحاصل آن پرتو

 يشده و آن را به دو پاره Pu239یا  U238سنگین مانند نوترون حرارتی یا سریع جذب یک اتم  شکافت نیز فرآیند

ي اهمیت اکند، این نوع برخورد در تولید نوترون در رآکتورهاي هستهتر و تعداي نوترون و ذرات باردار تقسیم میسبک

ب مرک يهدف شده و هسته يهاي سریع جذب هستهاي باشد که نوتروندارد. همچنین ممکن است برخورد به گونه

هاي از واکنش ند مثالاي و نوترون و فوتون تولید شوند. چهاي هستهتشکیل شود. سپس این هسته تقسیم شده و پاره

  :به صورت زیر است جذب
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,n)واکنش                                            p)                                     n +  X →  X + p���
�

�
�  

,n)واکنش                                            α)                                   n +  X →  X + α�
�

���
���

�
�  

,n)واکنش                                            2n)                                 n +  X →  X + 2n�
���

�
�  

,n) واکنش                                           γ)                                      n +  X →  X + γ�
���

�
�  

n                   شکافت                                               +  X →  X + X + n��

�� + n + ⋯��

��
�
�  

 طعامقح وگیرد این است که سطرکب انجام میم يکه از طریق هسته ییهاهاي قابل توجه برهمکنشیکی از ویژگی

وند. شهایی تشدید نامیده میدهند. چنین بیشینههاي نوترون فرودي خاصی نشان میهایی در انرژيها بیشینهآن

ها هستند. هها در هستمختلفی هستند که مربوط به پیکربندي مختلف نوکلئون يها داراي ترازهاي برانگیختههسته

 بمرکب در یکی از ترازهاي برانگیخته قرار گیرد، احتمال ترکی يهستهاي باشد که اگر انرژي نوترون فرودي به اندازه

  .شودمینوترون با هسته خیلی زیاد 

 Lamarsh( یابدنمایی زیر کاهش می يطبق رابطه xاي با ضخامت انرژي طی عبور از مادههاي تک شدت نوترون

& Barata, 2001:(  

I = I�e�����,                                                                                                                                             )1-1(  

هاي ماده در واحد حجم تعداد اتم nها و سطح مقطع کل نوترون �σها، نوترون يشدت اولیه �I، )1-1( يدر رابطه 

وسط ها تمیزان جذب نوترونکند و بنابراین در تضعیف باریکه سهم دارد. را از باریکه جدا می هاجذب، نوترون است.

، Li سطح مقطع جذب نوترون براي کنند. هرچندها در ماده نفوذ میدر بیشتر مواد نوترونهاي مواد کم است. هسته

B ،Cd  وGd  ها و حفاظ نوترون دارند.خوبی در ساخت شمارنده يکه استفادهقابل توجه است  

  

 یابدال میمورد اصابت انتق يزیر به هسته يدر پراکندگی کشسان، انرژي مطابق با رابطه پراکندگی کشسان: -2

)Lamarsh, 1999(:  

∆E = E − E� = E − E
����� ��� ���

(���)� = E
�� ����( �

�
)

(���)�  ,                                                                       )1-2(  

انرژي نوترون قبل و  �Eو  E پراکندگی در دستگاه مرکز جرم و يزاویه θعدد جرمی هسته،  A، )2-1( يدر رابطه

E)گیرد اتالفی صورت نمی )θ=  0(بعد از برخورد در دستگاه آزمایشگاه است. در نبود پراکندگی  = E�) 180 و در 

 =θ  که برابر است با: گیردصورت میبیشترین اتالف  

∆E =
��

(���)� E,                                                                                                                                          )1-3(  
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1A( براي پراکندگی حاصل از هیدروژن )3-1( يرابطهبا بق اطم تمام انرژي خود را به پروتون مورد ، نوترون ) =

E∆) دهدبرخورد می = E)هایی با جرم کمتر مشخص، در صورتی که نوترون با هدف ي. بنابراین به ازاي یک زاویه

سهم پراکندگی کشسان در  )3-1( يشود طبق رابطهمشاهده می گیرد.برخورد کند بیشترین انتقال انرژي صورت می

)هاي سنگین ناچیز است انتقال انرژي در تک برخورد نوترون با هسته lim
بزرگ→�

∆E ≃ 0).  

وند شاما هر دو ذره پس از واکنش دوباره ظاهر می کندوترون با یک هسته برهمکنش مین برهمکنش پراکندگی،در 

n)یابد. یک برخورد پراکندگی را به صورت جاذب تغییر نمی يو هویت ماده + X →  X + n)�
�

�
یا به صورت  �

,n)یک واکنش  n) رین تمحتمل هاي پراکندگی عامل کندسازي نوترون در رآکتورها هستند.واکنشدهند. نمایش می

رژي نهاي سریع و مواد با عدد اتمی پایین، پراکندگی کشسان است. در پراکندگی کشسان ابرهمکنش بین نوترون

ا بخشی از هشود. نوترونتوزیع می برخورد کننده پایسته است و انرژي جنبشی بین دو ذره باز يجنبشی کل دو ذره

قدر هم محیط سبکتر باشد انرژي چشوند. هر ه و موجب پراکنده شدن آن میکرداتم منتقل  يانرژي خود را به هسته

سبک  هاي سریع از عناصرگذاري در برابر نوترونلیل جهت حفاظشود. به همین دبیشتري از نوترون به آن منتقل می

  شود.مانند آب و پارافین استفاده می

  

له کندکننده، بخشی از انرژي جنبشی به وسی يدر اثر برخورد نوترون پرانرژي به ماده پراکندگی ناکشسان: -3

دارد. در  هاي سنگین اهمیتبیشتر با هستهشود. این برخورد هاي کندکننده به آن منتقل میبرانگیخته شدن هسته

هاي وترونها حتی با نترازهاي برانگیخته از حالت پایه زیاد بوده و امکان برانگیخته شدن آن يهاي سبک فاصلههسته

) و با eVبرانگیخته از حالت پایه کم بوده (در حد ترازهاي  يهاي سنگین فاصلهپرانرژي وجود ندارد ولی در هسته

  ).Lamarsh & Barata, 2001گیرد (هاي با انرژي کافی، پراکندگی ناکشسان صورت مید نوترونبرخور

در پراکندگی ناکشسان، بخشی از انرژي جنبشی نوترون به صورت انرژي برانگیختگی به هسته (معموًال با عدد اتمی 

ي گاما، برانگیخته با گسیل پرتو ي، هستهشود. پس از برخوردکمتري پراکنده می شود و نوترون با انرژيباال) داده می

وان با تهاي سنگین اهمیت دارد. این برهمکنش را میپاشد. این نوع برخورد بیشتر با اتمآلفا وا می يذره پروتون یا

هدف ابتدا نوترون را گیراندازي کرده و سپس آن  يمرکب توصیف کرد. در این مدل، هسته ياستفاده از مدل هسته

دگی اي است. به طور کلی سطح مقطع پراکنکند. این پدیده یک واکنش آستانهرا همراه با فوتون گاما مجدداً گسیل می
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رژي ایش انبارن یا کمتر است، ولی با افز یکهاي سریع از مرتبه ناکشسان کوچک است. مقدار آن براي نوترون

  یابد.افزایش مینوترون 

که در آن  تواند اتفاق افتدهاي جاذب میاگر انرژي نوترون بسیار زیاد باشد، برهمکنش پراکندگی ناکشسان با هسته

رود. نوترون در این برهمکنش انرژي خود می يهاي برانگیختهزده شده طی برخورد به یکی از حالتپس يهسته

معادل، از دست خواهد داد. پراکندگی ناکشسان و پرتوهاي گاماي متعاقب آن را نسبت به پراکندگی کشسان بیشتري 

  کنند.هاي سریع ایفا میسازي در برابر نوتروننقش مهمی را در حفاظ

برسد  Eبه  �Eانرژي نوترون از  که متوسطهاي چندگانه نوترون، تعداد برخوردهاي الزم براي ایندر پراکندگی

  ):Lamarsh, 1999آید (یزیر به دست م يطبق رابطه

n =
�

�
ln���

�
�,                                                                                                                                              )1-4(  

) است Aبه جرم اتمی هسته ( فقط وابستهاست که  لگاریتم کاهش انرژي در هر برخوردمتوسط  ξ، )4-1( يدر رابطه

  ید:آزیر به دست می يو طبق رابطه

ξ = 1 +
(���)�

��
ln����

���
�.                                                                                                                          )1-5(  

در جدول  براي تعدادي از عناصر eV 1به  MeV 2و تعداد برخوردهاي الزم براي کاهش انرژي نوترون از  ξمقدار 

  نشان داده شده است. 1-1

  

  .(Lamarsh, 1999) پارامترهاي کندسازي نوترون براي مواد مختلف :1-1 جدول

A α  هسته = (
���

���
)� ξ n 

  5/14  1  0  1  هیدروژن

  8/15  920/0  638/0  968/8  آب

  0/20  725/0  111/0  2  دوتریوم

  5/28  509/0  624/0  552/8  آب سنگین

  4/69  209/0  640/0  9  برلیوم

  3/91  158/0  716/0  12  کربن

  121  120/0  779/0  16  اکسیژن

  8/175  0825/0  840/0  23  سدیم

  407  0357/0  931/0  56  آهن

  1730  00838/0  983/0  238  اورانیوم
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