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Abstract
Neutron radiography is one of the most advanced methods in non-destructive testing. The application
of this useful and unique method is very wide and diverse and includes from the nuclear industry to
the power plant industry, military industry, study of antiquities and research on new materials. In this
method, neutrons are attenuated after passing through the material and interacting with the test sample,
in proportion to the cross-section of neutron interaction with the nuclei and the thickness of material.
The amount of radiation reaching to detector contains valuable information from inside the test
material, which by detecting and converting into an image, the structural details of the material can be
realized. Tehran Research Reactor, with several suitable neutron ports, is the most important neutron
source in the country for applied research such as neutron radiography. The main requirements for
neutron imaging are the source of neutron, the neutron beam shaping (collimator), the beam shutter,
the sample table, the imaging medium, the beam catcher and the shielding room. In the present project,
apart from the collimator which has been previously designed and built, other components required to
create and set up a neutron radiography system has been designed and made in accordance with the
principles of radiation protection and current knowledge in the field of neutron radiography. This
design can implement two imaging methods based on film and digital imaging. Direct real time
neutron radiography has been designed and implemented in this project for the first time in the
country.
Keywords: Neutron Radiography, Tehran Research Reactor, Film radiography, Digital Neutron
Imaging, Neutron Beam-line.

24

1399  پاییز و زمستان، شماره هفتم،دوره دوم

تاریخ دریافت - 1399/12/14 :تاریخ پذیرش1400/02/14 :

DOI: 10.30494/jndt.2021.276160.1059

طراحي و ساخت ملزومات سامانة پرتونگاري نوتروني راکتور تحقيقاتي تهران با قابليت
تصويربرداري ديجيتال زمان واقعي
بهروز رکرک ،*1محمدحسين چوپان دستجردي ،1مجتبي فرضمهدي ،1ميثم زحمتکش ،2محمدحسين منصوري،1
حسين قدس ،1ارسالن عزتي ،1ناهيد صادقي ،1سجاد واحدي گرده ،2مجتبي افشاني ،2مهدي حميد ،2امينمحمد
باقري ،2محمد اشرفيفرد ،1مهدي حميد ،1احسان ناظمي ،1زينب نقشنژاد،1محمد حدادي ،1روح اله عادلي ،1ابراهيم
اسدي ،1مجيد حائريزاده ،1ياسر کاسهساز ،1سعيد بستانمنش 2و امير

موافقي1

 -1پژوهشکدة راکتور و ایمني هستهاي ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،تهران ،ایران.
 -2پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،تهران ،ایران.
*brokrok@aeoi.org.ir

چکيده
پرتونگاري نوتروني یکي از روش هاي پیشرفته و بسیار کارآمد در آزمون غیرمخرب مواد و تجهیزات است .حوزه کاربردهاي این
روش سودمند و منحصر به فرد بسیار گسترده و متنوع است و از صنعت هستهاي تا صنایع نیروگاهي ،صنایع نظامي ،مطالعه
آثار باستاني و تحقیقات مواد جدید را شامل مي شود .در این روش ،یک دسته نوترون پس از عبور از ماده و انجام برهمکنش با
نمونه تحت آزمون ،متناسب با سطح مقطع برهمکنش نوترون با هستهها و ضخامت ماده ،تضعیف ميشوند و به آشکارساز
ميرسند .میزان پرتو رسیده به آشکارساز حاوي اطالعات ارزشمندي از درون ماده آزمون است که با آشکار نمودن و تبدیل آن
به تصویر ،میتوان به جزئیات ساختاري ماده پي برد .راکتور تحقیقاتي تهران با دارا بودن چند پورت مناسب نوترون ،مهمترین
منبع نوتروني کشور براي انجام تحقیقات کاربردي و توسعهاي مانند پرتونگاري نوتروني است .از الزامات اصلي براي
تصویربرداري نوتروني مي توان منبع تولید نوترون ،شکل دهنده باریکه (کولیماتور) ،شاتر ،میز نمونه ،محیط ثبت تصویر ،متوقف
کننده باریکه و اتاقک حفاظ را نام برد .در پروژه حاضر ،به غیر از کولیماتور که قبال ساخته شده است ،دیگر اجزاء مورد نیاز
براي برپایي یک سامانه پرتونگاري نوتروني با رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه و مطابق دانش روز حوزه پرتونگاري نوتروني
مبتني بر دو روش تصویربرداري بر پایه فیلم و تصویربرداري دیجیتال طراحي و ساخته شده است .پرتونگاري نوتروني دیجیتال
به روش مستقیم براي اولین بار در کشور در این پروژه طراحي و پیادهسازي شده است.

 -1مقدمه
رادیوگرافي صنعتي یکي از مهمترین روشهاي آزمونهاي
غیرمخرب است که توانائي آشکار سازي عیوب عمقي در
مواد مختلف را دارد .در روش معمول رادیوگرافي صنعتي
از پرتوهاي ایکس و گاما و یا به عبارت دیگر "فوتونها"
براي تصویربرداري استفاده ميشود .این روش مبتني بر
تضعیف فوتونهاست که معموال به عدد اتمي عناصر
وابسته است و با باالرفتن عدد اتمي تفاوت کنتراست
تصاویر بیشتر خواهد شد (شکل  .)1رادیوگرافي با کمک
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منابع نوتروني یا نوترون رادیوگرافي به عنوان یک روش
مکمل در کنار روش سنتي عمل میکند و توانایي
رادیوگرافي از عناصر سبک را با کنتراست باال فراهم
ميکند .با توجه به اندرکنشهاي متفاوت نوترونها در
مقایسه با فوتونها ،تصاویر رادیوگرافي نوتروني و فوتوني
متفاوت از هم خواهند بود و اطالعات متفاوتي را فراهم
خواهند ساخت (شکل .)1
حوزه کاربردهاي رادیوگرافي نوتروني منحصر به فرد و
بسیار گسترده و متنوع است و از صنایع هستهاي تا صنایع
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نیروگاهي ،صنایع نظامي ،مطالعه آثار باستاني و تحقیقات
مواد پیشرفته و جدید را شامل ميشود .در این روش ،یک
دسته پرتو نوتروني موازي شده بر یک جسم تابیده مي شود
و نوترونها پس از عبور از ماده و انجام برهمکنش با نمونه
تحت آزمون ،متناسب با سطح مقطع برهمکنش نوترون با
هسته ها و ضخامت ماده ،تضعیف ميشوند و به آشکارساز
ميرسند [ .]1-3میزان پرتوهاي رسیده به آشکارساز حاوي
اطالعات ارزشمندي از درون ماده مورد آزمون است که با
آشکار نمودن و تبدیل آن به تصویر ،مي توان به وجود
ناپیوستگي ها و جزئیات ساختاري ماده پي برد .نوترونها به
ویژه در تصویربرداري از مواد حاوي اتم هیدروژن کنتراست
بسیار مطلوبي را فراهم ميکنند و این خود به دلیل هم
جرم بودن نوترون و اتم هیدروژن ميباشد.
از پرتونگاري نوتروني ميتوان براي تصویربرداري از
سوختهاي هستهاي تازه و مصرف شده استفاده کرد .از
آنجایيکه سوخت هستهاي حاوي مواد با عدد اتمي
باالست ،تصویر برداري از آن با پرتوهاي ایکس و گاما
کیفیت باالیي از تصویر را ایجاد نميکند .در این مورد
استفاده از پرتونگاري نوتروني ميتواند به عنوان یک روش
کامال مناسب تصاویري با کیفیت باال ایجاد نماید .در مورد
سوختهاي مصرف شده که پرتوزایي باالیي دارند نیز تنها
گزینه مناسب پرتونگاري نوتروني است.

تقریباً بدون استفاده باقي مانده است .در پروژه دانشجوي
دکتري پژوهشگاه [ ]6با انجام محاسبات مربوط به طیف
نوترون و گاما ،طراحي و ساخت یک باریکهساز جهت
دستیابي به یک باریکه مناسب و بهینه در بیم تیوب E
راکتور تهران طراحي شده که در سال  1394عملیات نصب
و آزمونهاي آن انجام شده است و نتایج حاصل نشان
دادهاند که رتبه  Iاستاندارد  ASTME 545حاصل شده
است[.]7
 -2مواد و روشها
همانگونه که اشاره شد پرتونگاري نوتروني یکي از روش-
هاي پیشرفته و بسیار کارآمد در آزمون غیرمخرب مواد و
تجهیزات است .در سادهترین حالت ممکن رادیوگرافي
نوترون شامل سه جز اصلي است :الف) پرتو نوتروني
مناسب  ،ب) جسم مورد نظر براي رادیوگرافي  ،ج)
دستگاهي براي ثبت اطالعات مربوط به شدت تابش باریکه
نوتروني عبور کرده از جسم.

شکل  -2تصوير شماتيکي از سه جز اصلي پرتونگاري نوتروني
را نشان ميدهد.

 2-1منبع توليد نوترون
شکل  -1تفاوت احتمال اندرکنش فوتوني و نوتروني براي چند
عنصر مهم

در راکتور تحقیقاتي تهران نیز در سالهاي گذشته
تحقیقات و فعالیتهایي در حوزه پرتونگاري نوتروني انجام
شده است .اولین سیستم پرتونگاري نوتروني در ایران در
راکتور تحقیقاتي تهران و در بیم تیوب  Hبوده است [ 4و
 .]5این سیستم زماني نصب شده است که سوخت راکتور
با غناي باال ( 90درصد اورانیوم (235بوده است .با تغییر
سوخت رأکتور از غناي باال به غناي پایین و نیز تغییر
ساختار قلب ،کیفیت این سیستم نیز کاهش یافته است و
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رادیوگرافي نوترون به طور عمده با نوترونهاي حرارتي
انجام ميشود .با این حال  ،استفاده از نوترونهاي سریع،
اپيترمال یا پایینتر از محدوده حرارتي (نوترون سرد) نیز
ممکن است در کاربردهاي خاص مناسبتر باشند.
پرتوهاي نوترون براي رادیوگرافي نوترون عموماً از سه نوع
منبع نوتروني زیر سرچشمه ميگیرد:
 )1راکتورهاي هستهاي؛  )2شتابدهندهها؛  )3رادیوایزوتوپها.
در انتخاب نوع منبع ،شار منبع نوتروني و هزینههاي آن
نقش اساسي دارند .نوترونها از تمام منابع موجود با انرژي
زیاد متولد ميشوند ،بین ( 2 Mevدر راکتورهاي هسته-
اي) و ( 14 MeVدر شتابدهندهها) ،در حالي که
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از میان گزینههاي متعددي که به عنوان منابع تولید
نوترون مطرح ميشوند ،راکتورهاي هستهاي بدلیل شار باال
و پایدار با اقبال بیشتري مواجه شدهاند به گونهاي که بیش
از  80درصد سیستمهاي رادیوگرافي نوتروني در جهان بر
مبناي راکتورهاي هستهاي بنا شدهاند [8و  .]9هرچند که
نميتوان عدم متحرک بودن این منابع نوتروني را نادیده
گرفت و همین امر از معایب بزرگ این تاسیسات به شمار
ميرود .جدول  1مرروي بر این چشمه هاي نوتروني دارد
[.]10

رادیوگرافي نوترون به نوترونهایي در محدوده 0.01 eV
تا  10 eVنیاز دارد .بنابراین در یک راکتور هستهاي،
انرژي نوترون ها باید توسط یک کندکننده مناسب به
محدوده انرژي نوترون حرارتي  /اپيترمال کاهش یابند.
براي این منظور ،مواد کندکننده با سطح مقطع جذب
نوترون کم مانند آب ،آب سنگین ،گرافیت ،بریلیوم،
پلياتیلن در اطراف منبع قرار ميگیرند .از آنجا که
نوترونها بصورت کامالً تصادفي از کندکننده خارج
ميشوند و نميتوانند متمرکز شوند ،براي تشکیل دسته
پرتو قابل استفاده به کولیماتور نیاز است .نمونهاي از
رادیوایزوتوپ کالیفورنیوم 252-براي پرتونگاري نوتروني در
شکل  3نشان داده شده است .شار نوتروني ناشي از
رادیوایزوتوپها براي رادیوگرافي نسبتا پایین است.

 2-2راکتور تحقيقاتي تهران
راکتور تحقیقاتي تهران یک راکتور با قدرت حرارتي 5 MW

از نوع استخري است که داراي کانال ها و پورتهاي متعدد
براي پرتودهي و قابل استفاده به عنوان چشمه نوترون است
[ .]11از بیم تیوب  Eراکتور تهران به عنوان منبع نوترون
براي تصویربرداري در سامانه پرتونگاري استفاده شده است.
شکل  4نمائي از راکتور تحقیقاتي تهران  ،باریکههاي آن و
باریکة مورد استفاده در این تحقیق را نشان ميدهد.
همچنین نمائي از کالیماتور نوتروني طراحي شده در این
تصویر دیده ميشود .این کالیماتور با شبیه سازي در کد
 MCNPطراحي و بهینه سازي شده است تا بیم مناسب
براي تصویربرداري را فراهم کند .مطابق نتایج آزمایشات ردة
( Iبهترین رده) بیمهاي نوتروني حاصل شده است [.]6

شکل -3راديوايزوتوپ کاليفورنيوم 252-براي پرتونگاري
نوتروني در مقايسه ابعادي با تمبر پستي

جدول  -1مروري بر چشمههاي نوتروني به منظور استفاده در تصويربرداري
نوع چشمه

راکتور هستهاي

نوترون ژنراتور

چشمه اسپاليشن

راديوايزوتوپ

برهمکنش

شکافت

همجوشي D-T

تالشي توسط پروتون ها

برهمکنش  γ-nوα-n

مواد مورد استفاده

U-235

دوتریوم  ،تریتیوم

هسته هاي بسیار سنگین

Am , Be

شدت نوترون ها)(n/s

1016

4×1011

1015

108

شدت باريکه
)(n/cm2s
انرژي نوترون

 106تا 109

105

 106تا 107

سریع ،حرارتي و سرد

سریع  ،حرارتي

سریع ،حرارتي و سرد

سریع ،حرارتي

محدوديت استفاده

Burn up

طول عمر تیوب

طول عمر هدف

نیمه عمر

دوره کارکرد نوعي

 1ماه

 1000ساعت

 1سال

 432سال

قيمت تاسيسات

باال

متوسط

بسیار باال

پائین
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شکل  -4نمائي از راکتور تحقيقاتي تهران ،بيم تيوبهاي آن و بيم تيوب مورد استفاده  Eدر اين تحقيق به همراه نمائي از کاليماتور
نوتروني طراحي شده

 3-2اتاق پرتونگاري
اتاق پرتونگاري و متوقف کننده بیم پرتو ،به گونه اي طراحي
شدهاند که پرتوهاي نوترون و گاما را در حد قابل قبول از نظر
الزامات حفاظت در برابر اشعه و فیزیک بهداشت کاهش
دهند .بدین منظور درب اطاق نیز در انتهاي یک مارپیچ
) (Mazeقرار گرفته است .طراحي درب اتاق به گونه اي است
که با نیروي فشار باد (پنوماتیک) کنترل ميشود و قابلیت باز
و بسته کردن درب به صورت دستي در صورت بروز اشکال در
سیستم پنوماتیک نیز پیشبیني شده است .با توجه به فضاي
موجود در جلوي بیم تیوب  Eو اطراف آن و با بررسيهاي

مختلف هم از نظر فضاي کاري و هم از بعد تأثیر اتاق بر
کیفیت تصویر ،طرح نشان داده شده در شکل زیر به عنوان
اتاق حفاظ انتخاب شد و ضخامت دیواره ها با استفاده از
شبیه سازي توسط کد  MCNPتعیین شد .قفلهاي ایمني
(اینترالکهاي) الزم بین درب اتاق حفاظ و شاتر باریکه
طراحي و پیاده سازي شده است .اندازهگیريهاي پس از
ساخت اتاق نشان مي دهند که معیارهاي حفاظت در برابر
پرتوها به خوبي رعایت شدهاند و فضاي ایمن براي پرتونگاران
و اپراتورهاي راکتور فراهم شده است .شکل  5نمائي از این
اطاق را نشان ميدهد.

شکل  -5اتاق راديوگرافي نصب شده در باريکة  Eو نمائي برش خورده از کاليماتور ،شاتر ،ميز راديوگرافي ،متوقف کنندة بيم و ديوارهاي بتوني
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 4-2شاتر باريکه
براي باز و بسته کردن خروجي بیم نوتروني (بدون آنکه
نیازي به خاموش کردن راکتور باشد) استفاده از شاتر
نوتروني الزامي است .شاتر مشتمل بر حفاظي به صورت
ترکیبي از مواد کند کننده و جاذب نوترون و تضعیف
کننده پرتوهاي گاما در الیههاي مختلف ميباشد و با
استفاده از شبیهسازي و اندازهگیريهاي تجربي به گونهاي
طراحي شده است که کاهش قابل توجهي بر میزان

پرتوهاي خروجي بیم تیوب اعمال نماید .نیروي محرکه
شاتر ،به صورت پنوماتیک با فشار  7بار طراحي شده است
و زمان باز شدن و بسته شدن شاتر در حدود  4ثانیه است.
همچنین طراحي به گونهاي است که در صورت قطع
احتمالي برق ،بالفاصله شاتر بسته شود و ایمني ذاتي
فراهم گردد .شاتر از سه مجموعه حفاظ ،پایه نگهدارنده و
سیستم پنوماتیک براي حرکت حفاظ تشکیل شده است.
شکل  6نمائي از این شاتر را نشان ميدهد.

شکل  - 6نمائي از شاتر بيم نوتروني :طراحي ،ساخت و نصب
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 5-2ميز نمونه
با قابلیت حرکت در دو محور  Xو  Zو نیز چرخش نمونه به
میزان  360درجه با دقت و تکرار پذیري باال و خطاي کم
طراحي و ساخته شده است .دقت چرخش در حد دهم
درجه ودقت جابجایي در حد دهم میلیمتر است و میز
تحمل وزن بیش از  100کیلوگرم را دارد .پیشبینيهاي
توسعهاي الزم براي برپایي سامانة تصویربرداري به صورت
مقطع نگاري ) (Neutron CTدر طراحي و ساخت میز
نمونه پیش بیني و اجرا شده است .شکل  7این میز را نشان
ميدهد.

شکل  - 8آزمايشگاه فيلم شامل اتاق تفسير و تاريکخانة
خشک و تر

 7-2سامانه تصويربرداري ديجيتال زمان واقعي
)(Real time

شکل  -7ميز نمونه با پيش بينيهاي توسعه اي الزم براي
برپايي سامانه تصويربرداري به صورت مقطعنگاري

تصویربرداري نوتروني دیجیتال به روش مستقیم براي
اولین بار در کشور در این تحقیق انجام شده است .با ایجاد
این سامانه زیرساختهاي الزم براي گامهاي بعدي از
جمله تصویربرداري به صورت مقطع نگاري نوتروني فراهم
شده است .براي تصویربرداري دیجیتال از روش پریسکوپي
با استفاده از یک دوربین با حسگر سایز بزرگ و رزولوشن
باال و عمق تصویر  12بیتي استفاده شده است (شکل .)9
محیط حساس به نوترون یک سنتیالتور  LiFZnSبا
ضخامت  200میکرومتر است .این سینتیالتور با استفاده از
اندرکنش هستهاي لیتیوم با نوترون ابتدا ذرة آلفا تولید
ميکند و سپس این ذره در سینتیالتور آشکار ميگردد
(رابطة .)1
()1

 6-2پرتونگاري بر روي فيلم
در تصویربرداري بر پایه فیلم در این سامانه از فیلمهاي با
رزولوشن باال و تک الیه  D3scو مبدل گادولونیوم استفاده
ميشود .براي عملیات پردازش فیلم و تفسیر پرتونگاشت،
یک آزمایشگاه شامل تجهیزات تاریکخانه و مشاهده و
تفسیر پرتونگاشت طراحي و ساخته شده است .با انجام
آزمایشات تصویربرداري بر روي فیلم و محاسبات مربوطه،
تصاویر پرتونگاري بر روي فیلم رده  Iاستاندارد رادیوگرافي
نوترون را کسب ميکند (شکل .)8
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6

همچنین یک آینه با سطح انعکاسي آلومینیوم و با ضریب
انعکاس نور باال ساخته شده است تا براي محافظت از
دوربین در برابر باریکة پرتو ،به شکل پریسکوپي تصویر شکل
گرفته در سنتیالتور را به دوربین منتقل کند .این مجموعه
در یک باکس آلومینیومي درزبندي شده براي ممانعت از
عبور نور تعبیه شده است .نرم افزار رابط کاربري سامانة
تصویربرداري نوتروني براي کنترل و تنظیم میز نمونه و
تصویربرداري دیجیتال در محیط ویژوال استودیو و به زبان
برنامه نویسي  C++نوشته شده است.
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شکل  - 9سيستم تصويربرداري ديجيتال نوتروني با زمان حقيقي و روش پريسکوپي براي جلوگيري از آسيب به دوربين به همراه نماي
طراحي محفظة پريسکوپ و دوربين

 8-2راهاندازي سيستم راديوگرافي نوتروني فيلم و
ديجيتال
پس از نصب و راه اندازي اجزا مختلف سیستم ،سرانجام
در آبان ماه  1399راه اندازي اولیة سیستم انجام گرفت.
ابتدا سیستم با روش نوترون رادیوگرافي با فیلم آزمون شد
و با استفاده از  IQIهاي مخصوص نوترون)(BPI & SI
کیفیت باریکة نوتروني ردة  Iتعیین شد [ 12و  .]13نمونة
تصویر اخذ شده از این  IQIها در شکل  10نشان داده
شده است .این تصویربرداري در توان  3 MWو با زمان
پرتودهي  10دقیقه انجام شده است .امکان تصویربرداري
در راکتور تهران براي توان  1تا  5مگا وات وجود دارد.
پس از اطمینان از کیفیت باریکه ،دوربین تصویربرداري و
سینتیالتور و آئینة پریسکوپي در محل خود نصب گردید.
پس از آن با قدرت راکتور حدود  3مگاوات ،اولین تصویر
رادیوگرافي نوتروني زمان واقعي از  IQIهاي نوتروني با
موفقیت اخذ و ذخیره شد .شکل  11اولین تصویر نوتروني
کشور از این نوع را نشان ميدهد .این سیستم بسته به
قدرت راکتور و خروجي باریکة نوتروني ميتواند بصورت
دینامیکي با حداقل فواصل زماني حدود  2تا  4ثانیه
تصویر نوتروني اخذ و بصورت دیجیتال ذخیره نماید.
بدین ترتیب اولین سامانه از این نوع در کشور با موفقیت
نصب و راهاندازي گردید.
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شکل - 10نمونه تصوير اخذ شده از  IQIهاي نوتروني با فيلم
براي ارزيابي کيفيت باريکة نوتروني

شکل  - 11اولين تصوير ديجيتالي زمان حقيقي نوتروني کشور
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 نتيجهگيري-4
اولین سیستم رادیوگرافي نوتروني با قابلیت تصویر برداري
 نصب و راه اندازي،با فیلم و دیجیتال زمان واقعي طراحي
 نمونهاي از تصویر یک گوشي موبایل که11  شکل.گردید
- با راه.با این سیستم اخذ گردیده است را نشان ميدهد
اندازي این سیستم امکان سرویس دهي مستمر و با
کیفیت به بخشهاي مختلف در حوزة تصویربرداري
 تصویربرداري نوتروني.نوتروني فراهم گردیده است
کاربردهاي بسیار متنوع و در مواردي منحصر بفرد در
 صنایع،صنایع گوناگون از قبیل صنعت هستهاي
 مطالعات باستان، صنایع نظامي،نیروگاهي
...  صنایع مرتبط با انرژي و،مطالعات کشاورزي،شناسي
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