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، منبع شودمیاستفاده  99-پرتودهی شده در راکتور تحقیقاتی تهران که براي تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن LEUاتوري مینی يصفحه :چکیده
مقایسه با مقادیر  به منظور ،گاماي گسیلی از این منبع هايتابشدز  آهنگمختلف است. محاسبه و تخمین  هايرادیوایزوتوپپرتوزایی متشکل از 

 پیش از هر اقدام عملی، ،آزمایشگاهی داغ هايتست حین انجام کارکنان حفاظت پرتوییمواد پرتوزا و  ونقلحمل ه برايتوصیه شددز مجاز  آهنگ
هاي گاماي گسیلی از هدف داغ، ضمن مقایسه با دز تابش آهنگدر این مقاله، اعتبار یک روش پیشنهادي جهت تخمین امري ضروري است. 

نوشته شده در کد  چند گامیو الگوریتم  MCNPX کارلومونتدر روش پیشنهادي از کد  سی قرار گرفت.هاي تجربی، مورد بررگیرياندازه
MATLAB  .گیري دزهاي اندازه آهنگدز محاسباتی به روش پیشنهادي همواره کمتر از  آهنگنتایج نشان داد که براي اهداف داغ، استفاده شد

دز محاسبه شده را در  آهنگکارانه، بهتر است جهت تخمین ضخامت مناسب حفاظ، مقادیر شده است. از این رو، بر اساس یک نگرش محافظه
 ضرب نمود و سپس با حدود مجاز مقایسه کرد.  2عدد 

 

 .MCNPX حفاظ گذاري، ،کانتینر حمل، LEUهدف ، دزیمتري :هاواژهکلید
 

 
 

Dose rate estimation of gamma-rays emitted from a LEU miniature plate 
 
 

Abstract: The LEU miniature plate irradiated in the Tehran Research Reactor, which is used to produce 
the radioisotope molybdenum-99, is a radioactive source consisting of various radioisotopes. Before any 
practical action, it is necessary that the dose rate of gamma rays emitted from this source was calculated for 
comparison with the recommended dose rates for the transport of radioactive materials and radiation 
protection of employees during hot tests. In this paper, the validity of a proposed method for calculating the 
dose rate of gamma rays emitted from hot targets was investigated, experimentally. The Monte Carlo code 
MCNPX and multi-step algorithm written by MATLAB code were used in the proposed method. The 
results showed that the calculated dose rate was always lower than the measured dose rate. Therefore, 
based on a conservative view, it is better to multiply the calculated dose rate values by 2 and then compare 
it with the allowable limits to determine the appropriate thickness of the shield. 
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 دمهمق .1
 99-تکنسیوم  رادیوایزوتوپي مبتنی بر اهستهنیاز به داروهاي 

ي هاروشدر  هاآناز  استفاده، به منظور )Tc99m( پایدارشبه
به ست. در حال افزایش ا روزروزبه ،هايماریبتشخیصی برخی 

ي ناشناخته و لزوم ارتقاء دانش پزشکی، هايماریببا ظهور  عالوه
جدید،  رادیوداروهايدر ساخت  رادیوایزوتوپاستفاده از این 

صد هزار تا ساالنه حدود هشت ،در ایران. باشدمیبسیار محتمل 
 رادیوایزوتوپي این هیپاي بر اهستهبه داروهاي بیمار  ونیلیمکی

مورد نیاز مراکز پزشکی، در  Tc99mاي از ش عمدهنیاز دارند. بخ
یمبه دست ) Mo99( 99-ي واپاشی رادیواکتیو مولیبدننتیجه

براي مصارف  Tc99m. از این رو جهت تأمین تقاضاي ]1[دیآ
مطالعات  اي برخوردار است.از اهمیت ویژه Mo99پزشکی، تولید 

) n,f(U235(اندرکنش ( 235-شکافت اورانیوم که دهدمینشان 
 خواهد داشت Mo99رها بیشترین بازدهی را براي تولید در راکتو

به روش شکافت  Mo99، تولید در ایران در حال حاضر .]2-4[
U235  آزمایشگاهی داغ و  هايمقیاسبراي مصارف پزشکی، در

 حال بررسی است. در صنعتینیمه
ي هاسالحمنع گسترش ي هادستورالعملبه منظور رعایت  

ی انرژي اتمی، چندین سال است که المللنیبي، آژانس اهسته
را به  )LEU 1( اورانیومی با غناي کم هايهدفاستفاده از 

اورانیومی با غناي  هايهدفمنظور حداقل سازي استفاده بشر از 
بر همین اساس، در طرح تولید  که کندمی، ترویج )HEU 2( باال

 LEUروش شکافت در ایران، از صفحات  به 99-مولیبدن
ساخت داخل موسوم به صفحات مینیاتوري استفاده خواهد شد. 
این صفحات در راکتور تحقیقاتی تهران پرتودهی و پس از 

، براي انجام فرایند رادیوشیمیایی جهت استحصال سازيخنک
Mo99 شوندمی، به آزمایشگاهی مجهز به اتاقک فرایند منتقل .

از برخی  پرتوزایی متشکلمنبع رتودهی شده، پ LEUهدف 
است که  سازيفعال، محصوالت شکافت و محصوالت آکتینیدها
تغییرات  ،هاعالوه بر این. اندشدهپرتودهی تولید  در زمان

-رخ می هاواپاشیو طی  سازيخنک که در زمان رادیوایزوتوپی
. هر یک مشخص خواهد کردموجودي نهایی هدف داغ را ، دهد

داراي یک یا چند ي موجود در هدف داغ هارادیوایزوتوپ از
بسته . شوندمیگسیل  متفاوتی يهافراوانیکه با  استتابش گاما 

توان ، میمختلف هايزمانشرایط و در  داغهدف به موجودي 
. در واقع فارغ از را تخمین زدگسیلی  گاماي هايتابش طیف

(جامد مثل ، ولیدت در مراحل مختلف پرتوزا شکل فیزیکی منبع
یدي ناشی از فرایند ، مایع مثل محلول اسداغ صفحه هدف

                                                      
1 Low Enriched Uranium 
2 High Enriched Uranium 

 مثل گاز ذخیره شده در گازومتر)، آنچه که ماهیت انحالل و گاز
اکتیویته  نوع، تعداد و کند،تعیین می منبع تابشی را پرتوزایی

 موجود در آن منبع است. ي گامايگسیلنده هايرادیوایزوتوپ
تواند در طراحی و ساخت کانتینر دز میي کمی آهنگ محاسبه

حمل، تخمین نوع و ضخامت حفاظ، اعتبارسنجی حفاظ 
بندي محیط کاري کمک شایانی هناحیهاي موجود و گذاري
مواد  ونقلحملبه منظور رعایت حدود دز مجاز مرتبط با  نماید.

حین انجام فرایند،  پرتو کاراندریافتی توسط همچنین پرتوزا و 
 آهنگ ،Mo99و استحصال  پیش از انجام تست داغ تاالزم است 

در شرایط  ،ي پرتوزاپیچیده این منابعایجاد شده توسط دز 
  .]5[شود ، به روشی معتبر محاسبهکاري مختلف

ز کد توان اهاي گاما، میي آهنگ دز تابشبه منظور محاسبه
ORIGEN  جهت تخمین موجودي هدف داغ و همچنین طیف

هاي گاما استفاده کرد و سپس با تعریف طیف مذکور در تابش
مورد نظر را محاسبه  يهندسهآهنگ دز در  MCNPXکد 

مصرف شده که  هايسوختاین روش جهت دزیمتري  نمود.
پرتودهی شده هستند، استفاده شده  LEU هايهدفمشابه 

اما به دلیل استفاده از شار نوترونی میانگین در این  .]6[است
داغ با  روش، تخمین دقیقی از موجودي رادیوایزوتوپی هدف

آید و آهنگ دز محاسباتی، به دست نمی مدتکوتاه سازيخنک
گیري شده خواهد داشت. اختالف زیادي با مقادیر اندازه

توان می MCNPXکد  ACTهمچنین با استفاده از کارت 
یف گاماهاي تأخیري را تخمین و سپس آهنگ دز را مشابه ط

ي مطلوب محاسبه نمود. براي قبل با استفاده از کد در هندسه
استفاده از این روش به حافظه و زمان زیادي نیاز است و 

هاي داراي تابش بعضاًدهد که طیف خروجی، ها نشان میبررسی
-از رادیوایزوتوپها را به هیچ یک توان آنگامایی است که نمی

هاي موجود در هدف داغ نسبت داد. به عالوه آهنگ دزهاي 
محاسبه شده به این روش نیز عالوه بر نوسان زیاد، با مقادیر 

 ORIGENترکیب کد  گیري شده اختالف فاحشی دارند.اندازه
 هايتابشدر تخمین آهنگ دز  ايگستردهکاربرد  MCNPXو 

 .]7[رف شده داردمص هايسوختگاماي ساطع شده از 
 آهنگ يمحاسبهیک روش پیشنهادي جهت  قاله،در این م

چندین  با گسیلی از منبع پرتوزاییگاماي  هايتابشناشی از دز 
 هايگیرياندازهمطرح شد و اعتبار روش با رادیوایزوتوپ مختلف 

حین  باال خطرات تابشی دلیلبه د بررسی قرار گرفت. تجربی مور
اعتبار  برايدز یک هدف داغ بدون حفاظ،  آهنگ گیرياندازه

شده  گیرياندازهاز مقادیر  ،محاسباتی دزهاي آهنگ سنجی
یک حفاظ موضعی سربی به ضخامت و پیرامون کانتینر حمل 

cm 5 رار که در بیرون اتاقک فرایند و روبروي مخزن انحالل ق
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با  ي تجربی مذکورهاگیرياندازهشد.  استفاده داده شده بود،
 انجام شد. RDS-31استفاده از آشکارساز 

، در شرایط مشابه تست داغ نیز دز آهنگ يمحاسبه براي
 هايزمانایزوتوپی هدف داغ به ازاي یوموجودي راد ابتدا

 ]MCNPX ]8با استفاده از کد  ،مد نظر سازيخنکپرتودهی و 
گاماي گسیلی از هدف  هايتابشطیف تخمین زده شد. سپس 

، طبق الگوریتم نوشته شده در با موجودي تصحیح شده داغ
MATLAB يکتابخانه هايداده بر اساس و ENDF/B-

VIII.0 ]9[  .هايهندسهدز در  آهنگدر ادامه محاسبه شد 
و  MCNPXکد استفاده از با  ،تجربی هايگیرياندازه مشابه

محاسبه  ]ANSI 6.1.1-2020 ]10ضرایب تبدیل شار به دز 
شده طی  گیرياندازهمحاسبات با مقادیر  نتایج در نهایتگردید. 
و تجزیه و تحلیل الزم بر روي نتایج داغ مقایسه  هايآزمایش

 .انجام شد

 تجهیزات و روش کار. 2
 سبد و کانتینر حمل 2.1

 سازيخنک رپرتودهی شده از استخ LEUترخیص هدف  جهت 
الف -1شکل راکتور، از سبد حمل با ساختار نشان داده شده در 

 . شداستفاده 

   
 ج ب الف

حمل با  نریب)کانت ياتورینیم LEUالف) سبد حمل هدف : 1شکل 
شده در  يحمل به همراه سبد بارگذار نریاز کانت ییج)نمادرپوش 

 )بزرگ نمایی سه تصویر متفاوت است( آني حفره

متري  1اي طراحی شده است که در عمق این سبد به گونه
آب استخر، یک عدد هدف مینیاتوري بتواند به راحتی در آن 
بارگذاري شود و هنگام خروج از استخر، آب داخل سبد از 

ثانیه خارج گردد. قاب  10تعبیه شده در کمتر از  يروزنه
 mm 2اي سبد از جنس استیل ضدزنگ با ضخامت استوانه

باشد که داخل آن با سرب پر شده است. ضخامت سرب می
 cm 3) حدود 2cm 3/4 × 11تر هدف (ي بزرگروبروي صفحه

است. براي انتقال سبد حمل حاوي هدف داغ از محل راکتور تا 
ب -1شکل ایند از کانتینر حمل نشان داده شده در اتاقک فر

هاي سربی جانبی این کانتینر حدود استفاده شد. ضخامت دیواره

cm 10  است. سبد حمل پس از خروج از استخر در مکان خود
شود و درپوش کانتینر در داخل کانتینر حمل جاي داده می

بر  ج).-1شکل واهد شد (هاي مخصوص محکم ختوسط پیچ
ج -1شکل حمل واقعی، آرایش  نریکانتاساس مشخصات سبد و 

 2شکل سازي شد. شبیهMCNPX با درپوش بسته در کد 
 دهد.سازي را نشان میي شبیههندسه

 
شده در  سازيشبیه ،حمل هدف داغ سبد و کانتینر: 2شکل 

MCNPX 

 د و حفاظ موضعیتاقک فراینا 2.2
اتاقک فرایند مورد نظر باید داراي مشخصات و الزامات خاصی 
باشد تا ضمن اجراي سامانه فرایندي در آن، شرایط یک سلول 
داغ استاندارد نیز بر آن حاکم باشد. یکی از وجوه جانبی و بزرگ 

عدد دستکش الستیکی جهت دسترسی  6تاقک مجهز به ا
آزمایشگرها به تجهیزات فرایندي است. قسمت پایین این وجه 

اي قطور و شیشهن از آو باالي  UPVC 1از  متر 1تا ارتفاع 
تجهیزات ي مشاهده فرایند، ساخته شده است. برا ضدضربه

، سیستم Mo99فرایندي شامل مخزن انحالل، سیستم جداسازي 
 . اندشدهو تصفیه گازي و ... در داخل اتاقک نصب  سازيخیرهذ

  
 ب الف

 يب)نما ندیاتاقک فرا ياشهیش يوارهید يروبرو يالف) نما: 3شکل 
 اتاقک يلبه

                                                      
1 Unplasticized Poly Vinyl Chloride 
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از آنجایی که حین فرایند، مخزن انحالل، حاوي موجودي 
باشد، نیازمند حفاظ گذاري موضعی یزوتوپی هدف داغ میرادیوا

نشان داده شده است،  3شکل طور که در از این رو هماناست. 
بیرون اتاقک فرایند و روبروي مخزن انحالل، از یک سازه فلزي 

 به عنوان حفاظ گذاري موضعی cm 5پر شده با آجرهاي سربی 
اتاقک فرایند و حفاظ موضعی  4شکل استفاده شده است. 

 دهد.را نشان می MCNPXسازي شده در کد شبیه

 
 MCNPXشده توسط کد  سازيشبیه ندیاتاقک فرا: 4شکل 

 دز آهنگ گیرياندازه 2.3
بیشینه ، ]11[مواد رادیواکتیو  بر اساس قوانین انتقال ایمن

 بنديبستهدز در هر نقطه بر روي سطح خارجی پکیج یا  آهنگ
تجاوز کند. به عبارت دیگر براي صدور  mSv/h 2باید از اضافی ن

دز بیشینه پیرامون  آهنگمجوز ترخیص هدف داغ از راکتور، 
بر باشد. از سوي دیگر،  mSv/h 2کانتینر حمل باید کمتر از 

، حد دز ساالنه براي تمام بدن در ICRP-60 هايتوصیهاساس 
حاسبات باشد. در ممی mSv 20یک پرتوگیري شغلی برابر 

روز  5هفته، هر هفته شامل  50فیزیک بهداشت، هر سال شامل 
بنابراین در ؛ شودساعت کاري در نظر گرفته می 8و هر روز 

صورت کار مداوم با منابع پرتویی، دز مجاز ساعتی براي هر 
باشد. مسئولین فیزیک بهداشت می µSv 10پرتوکار حدود 

دز خوانده شده توسط  هنگآمقدار از راکتور و آزمایشگاه فرایند، 
)، جهت RDS-110(یا آشکارساز مشابه آن  RDS-31آشکارساز 

، RDS-31دستگاه . کنندمیمقایسه با حدود دز مذکور استفاده 
کار  يباتربا کوچک است که  یدستو  چندمنظوره یک دزیمتر

 با انرژي گایگرمولرآشکارساز  کیاز . در این دستگاه کندمی

با توجه به عملکرد استفاده شده است.  ،]12[ 1 جبران شده
 فیط يبرا توانمیاز آن  این دستگاه،و دوام  چندمنظوره

 .استفاده کرد یشگاهیو آزما یصنعت کاربردهاياز  یعیوس
 keVایکس و گاما از  هايتابشد توانمی RDS-31آشکارساز 

را به طور معمول و همچنین ذرات آلفا و بتا را  MeV 3تا  48
 يمحدودهروب خارجی مخصوص آشکار کند. با یک پ

. باشدمی Sv/h 1/0تا  µSv/h 01/0دز آن از  آهنگ گیرياندازه
 گرادسانتیدرجه  20دقت کالیبراسیون این دستگاه در دماي 

 . باشدمی % ±5، حدود 137-سزیم يچشمهبراي 
حاوي  LEUهر تست داغ، یک عدد هدف مینیاتوري  در
توسط باکس پرتودهی مخصوصی  235-وماورانی g 18/1 تقریباً

قلب راکتور تحقیقاتی تهران بارگذاري و به مدت  A3در کانال 
باکس حاوي سپس  پرتودهی شد. MW 2مشخصی در توان 

منتقل و براي مدتی آنجا  سازيخنکهدف داغ به استخر 
جهت کار  حفاظت پرتویی هايمحدودیتبه دلیل  شد. دارينگه

در حدود  هاپرتودهی، مدت در آزمایشگاهداغ  هايهدفایمن با 
چندین روز انتخاب شد. پس  هاسازيخنکچند دقیقه و مدت 

برداشت ، پیش از فراینداز ترخیص و انتقال هدف داغ به اتاقک 
پیرامون  D2و  D1 مشابه هايموقعیتدز در  آهنگ، هدف داغ

 گیرياندازه RDS-31ساز توسط آشکار)، 2شکل کانتینر حمل (
گاما از هدف داغ وابسته به  هايتابشاز آنجایی که گسیل  شد.

. از باشدمیشده داراي نوسان  گیرياندازهدز  آهنگزمان است، 
 1حدود  یزمانمدتدز، در ابتدا براي  آهنگاین رو براي قرائت 

دقیقه آشکارساز در محل خود ثابت شد تا نوسانات کاهش یابد. 
 هايفاصلهمقدار نمایش داده شده توسط آشکارساز با سپس 
دز نهایی از  آهنگثبت شدند و مقدار  ايثانیه 20زمانی 
الل پس از انحهمچنین  به دست آمد.قرائت  5 گیريمیانگین

دز در باال و پشت  آهنگ، کامل هدف داغ در اسید نیتریک
نشان داده شده  D4و  D3 هايموقعیت(مشابه  حفاظ موضعی

 شد.  گیرياندازه به همین روش) 4شکل  رد

  دز آهنگ يمحاسبه 2.4
 يمحاسبهجهت تخمین موجودي رادیوایزوتوپی هدف در زمان 

استفاده شد. در MCNPX کد  BURNدز، از کارت  آهنگ
مذکور از قلب متوسط راکتور تحقیقاتی تهران  سازيشبیه

تا حد ممکن نزدیک به واقعیت در  سازيشبیهاستفاده و شرایط 
. با مشخص شدن موجودي هدف داغ، ]13[نظر گرفته شد

یچ ه يگسیلنده، هارادیوایزوتوپکه برخی  شودمی مشاهده
 پایدارشبه هايحالتو از طرفی برخی  گامایی نیستند

                                                      
1 Energy-compensated GM tube 
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. از اندشدهي مهم نیز، در خروجی کد نشان داده نهارادیوایزوتوپ
به دست  مشخص يهندسهیک در دز  آهنگینکه این رو براي ا

 يهارادیوایزوتوپدز حاصل از هر یک از  هنگآ باید، آید
 به صورت انفرادي در هدف داغ موجود گاماي يگسیلنده

 دز کل آهنگ به عنواننتایج  مجموعو سپس  محاسبه گردد
ي هارادیوایزوتوپتعداد زیاد  يواسطهبیان شود. این کار به 

، امري زمان بر و سخت است. به عالوه هر موجود در هدف داغ
ي حفاظ) تغییر در هندسه (تغییر در ضخامت و یا نوع مادهگونه 
خواهد  نامعتبررا قبل  يهندسهمحاسبه شده  دزهاي آهنگ

هاي جدید خواهد سازيز شبیهاي اساخت و نیازمند مجموعه
نوشته  MATLABي الگوریتمی در برنامه با این توضیح، بود.

هدف ودي با توجه به موجهاي گاماي گسسته شد تا طیف تابش
گیري و سپس از طیف مذکور براي اندازهشود محاسبه ، داغ

 .شداستفاده  مختلفهاي دز در هندسه آهنگ
 Nشامل  داغفرض کنید موجودي رادیوایزوتوپی یک هدف 

ي گاما داراي ي گاما باشد. هر گسیلندهرادیوایزوتوپ گسیلنده
. این استاي از گاما ي مشخص با طیف گسستهاکتیویته

  .نشان داده شده است 1جدول جودي در مو
 هدف داغایزوتوپی رادیو : موجودي1جدول 

ي شماره
 رادیوایزوتوپ

 اکتیویته
هاي انرژي

 گسسته

فراوانی 
متناظر هر 

 انرژي

تعداد 
گاماهاي 
 گسیلی

1 1A , 12, E11E
1i…, E 

, …, 12, F11F
1iF i 

2 2A , 22, E21E
2j…, E 

, …, 22, F21F
2jF j 

... … … … … 

N NA , N2, EN1E
Nz…, E 

, …, N2, FN1F
NzF z 

به ازاي محاسبات انفرادي و تجمیع  آندز حاصل از  آهنگ
 نتایج با یکدیگر، متناسب است با:

 )1 ( 
 

ي هافراوانیر یک از هاکتیویته هر رادیوایزوتوپ در  اگر
عامل  توانمی، دوضرب ش ایزوتوپرادیو آن گاماي هايتابش

به دست  ) 2(  يرابطهرا از جدید طیف هاي فراوانی بهنجارش
  آورد.

 )2 ( 
 
گاماي گسسته از یک صفحه هدف  هايتابشطیف که در نتیجه 

 نوشت. 2جدول  نشان داده شده در به صورت توانمیداغ را 
دز متأثر از این طیف متناسب است  آهنگکه  شودمیمشاهده 

 با:

 )3 ( 
 

 
 هدف داغگاماهاي گسیلی از  يشدهساده : طیف 2جدول 

 فراوانی متناظر انرژي
 ,1i,…, E11E

2j, ,…, E21E
…, 

Nz,…, EN1E  
 

ابتدا اکتیویته  MATLABي نوشته شده در برنامه
مهم را بر اساس اکتیویته مادر  هايایزوتوپ پایدارشبه هايحالت
و موجودي هدف داغ را تصحیح  کندمیمحاسبه  هایشانهسته

، ENDF/B-VIII.0 يکتابخانه. سپس با جستجو در نمایدمی
را  NORگاما به همراه ضریب  هايتابش يبهنجار شدهطیف 

 يمحاسبهجهت  دهد.محاسبه کرده و در خروجی نمایش می
 در SPو  SI هايکارت توسط ،طیف نتیجهدز،  آهنگ

براي  F4تالی از تعریف شد.  SDEF کارت انرژي يیدواژهکل
همچنین در کد شار در سلول آشکارساز استفاده شد.  يمحاسبه

متناسب با ضرایب تبدیل  DFو  DE هايکارتاز نوشته شده 
با  FMو همچنین کارت  ANSI 6.1.1-2020شار به دز 
دز بر حسب  آهنگاستفاده شد تا در نهایت  NOR مقداري برابر

Sv/h  .محاسبه گردد 

 . نتایج و بحث3
) ( RDS-31آشکارساز  توسطشده  گیرياندازه دزهاي آهنگ

دز  آهنگالزم به ذکر است که  آورده شده است. 3جدول در 
اکتیویته هر  بود. µSv/h 1زمینه در محیط آزمایشگاه کمتر از 

هاي موجود در هدف داغ، تعداد واپاشی آن یک از رادیوایزوتوپ
کند و فراوانی گسیل رادیوایزوتوپ در هر ثانیه را مشخص می

هر واپاشی، عامل اصلی  تابش گاما از هر رادیوایزوتوپ در
 هايدادهدزهاي قرائت شده است.  آهنگنوسانات آماري در 

باالي حفاظ موضعی اتاقک) نشان دز  آهنگ( 3جدول  6ستون 
، ترطوالنی سازيخنکبا بدون حفاظ  داغ هايهدف دهد کهمی

در  لیل است کهاین بدان د .ي دارنددز کمتر آهنگنوسانات 
طی  بیشتري، هايتعداد رادیوایزوتوپتر، هاي طوالنیسازيخنک

به عالوه با حذف  اند. واپاشی از موجودي هدف حذف شده
 شودمی، مشاهده سربی حفاظگاما با انرژي کم توسط  هايتابش
قرائت شده پشت حفاظ موضعی و پیرامون  دزهاي آهنگکه 

 حالت بدون حفاظنسبت به  نوسان کمتري يکانتینر حمل دارا
 محاسبه شده توسط روش پیشنهادي دزهاي آهنگهستند. 

در شده  گیرياندازهاختالف نتایج با مقادیر  همچنین و) (
در تمامی موارد  که شودمیمشاهده آورده شده است.  4جدول 

گیري شده است.مقادیر اندازهآهنگ دز محاسباتی کمتر از مقدار
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 رامون کانتینر حمل و حفاظ موضعی اتاقک فرایندیپ  شده گیرياندازه دز آهنگ: 3جدول 

 مدت پرتودهی (دقیقه) تست
  سازيخنکمدت 

 (روز)

 حفاظ موضعی اتاقک کانتینر حمل

 ت حفاظپش باالي حفاظ روي سطح جانبی روي لبه 

1 4 12 1±34 2±11 5/11±5/133 5/1±5/13 
2 10 13 5/5±5/140 4±27 10±290 5/1±5/28 
3 5 10 3±48 5/1±5/17 5/12±5/217 1±16 
4 5 8 2±63 5/2±5/22 15±295 5/2±5/25 

 

 گیرياندازهبا مقادیر  آنو اختالف  ندیاتاقک فرا یحمل و حفاظ موضع نریکانت رامونیپ  یمحاسبات دز آهنگ: 4جدول 
 )( شده

 مدت پرتودهی (دقیقه) تست
  سازيخنکمدت 

 (روز)

 حفاظ موضعی اتاقک کانتینر حمل
 پشت حفاظ باالي حفاظ روي سطح جانبی روي لبه 

  (%)Var   (%)Var   (%)Var   (%)Var 
1 4 12 1/31 7/8 5/7 32 8/111 3/16 5/8 37 
2 10 13 1/73 9/47 2/17 4/36 9/258 7/10 2/20 2/29 
3 5 10 3/43 8/9 5/10 2/40 3/171 2/21 7/11 9/26 
4 5 8 3/50 1/20 7/11 9/47 2/214 4/27 13 9/48 

 

 H*(10)و یا دز معادل  مؤثرضرایب تبدیل شار به دز  يمقایسه: 5جدول 

 ژي فوتونانر
)MeV( 

 AP يهندسهدر  مؤثرضریب تبدیل شار به دز 
 ANSI-6.1.1 – 2020استاندارد 
)2pSv.cm( 

 H*(10)ضریب تبدیل شار به دز معادل 
)2pSv.cm( 

 MCNPXشده با  سازيیهشب
ICRP74 

 ]15[مقاله  ]14[ مقالهو 

05/0 369/0 31/0 5/0 - 
1/0 518/0 39/0 58/0 5/0 
5/0 47/2 55/2 93/2 72/2 

1 49/4 84/4 2/5 72/4 
2 48/7 24/8 6/8 69/8 
3 75/9 03/11 1/11 - 
4 7/11 38/13 4/13 - 
5 4/13 25/15 5/15 - 

     

است اما به  Sv/hباید توجه داشت که هر چند واحد هر دو 
گیري شده، دو لحاظ مفهومی آهنگ دز محاسباتی و اندازه

-RDSآشکارسازهایی مانند دهند. پارامتر متفاوت را نتیجه می
دهند. میرا نشان   H*(10) مقادیر معادل دز محیطی 31

(10)*H  معادل دزي است که توسط یک میدان تابشی
بر روي بردار  ICRU يکرهاز  cm 1موازي، در عمق  يگسترده

نیز،  ICRU يکره. آیدبه دست میشعاع و مخالف جهت میدان 
به  Nو  O ،C ،Hاست که با عناصر  cm 30به قطر  ياکره

صد پر شده در 6/2و  1/10، 1/11، 2/76 هاينسبتترتیب با 
یک مقدار  ،دارد. این پارامتر 3g/cm 1است و چگالی برابر 
قابل  مؤثرز بر خالف د است که  ايناحیهعملیاتی براي پایش 

گیري است و ابزارهاي پایش تشعشع بر حسب آن کالیبره اندازه
آنچه که توسط طراحان حفاظ تابشی در اما  شوند.می

 منظور حفاظ گذاريمحاسبه آهنگ دز به و  هاسازيشبیه
-ANSIو  ICRP21مانند  استانداردهایی، شودمیاستفاده 

) 2020ها و جدیدترین آن 1991، 1977هاي (نسخه 6.1.1
آهنگ دز در این حالت، بر اساس مقدار دز مؤثر  مقادیر .است

براي این کار از ضرایب تبدیل شار به دز مؤثر . شوندمحاسبه می
ی فانتوم مرد استاندارد استفاده هاي مختلف پرتودهدر هندسه

 يگر هندسهبیان شده است که ا مذکور در استانداردگردد. می
 در طراحی حفاظ، کارانهباشد، روش محافظه اشناختهن پرتودهی

به همراه داشته را  دوز مؤثر نیشتریاي است که بهندسه انتخاب
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 ، ضرایب تبدیلMeV 5با انرژي کمتر از  هافوتونبراي  باشد.
) نسبت به سایر APپرتودهی از جلو به پشت ( يهندسه
ها استفاده شده از آناین مقاله  دربیشتر است که  هاهندسه

و  MCNPXتوسط کد  ICRU يکره سازيشبیه  .است
در عمق  F8*ي تالی با توجه به نتیجهمعادل دز  يمحاسبه

mm 10 ي کرهICRU ، که ضرایب تبدیل شار به  دهدمینشان
از ضرایب  MeV 5 –5/0 انرژي يبازهدر  H*(10)دل دز معا

بیشتر  ANSI-6.1.1 - 2020استاندارد  مؤثرتبدیل شار به دز 
ضرایب تبدیل شار به دز  يمقایسهجهت  5جدول . باشندمی

آورده شده است. از سوي  H*(10)معادل دز  مؤثر و  شار به
دقیق نبودن زمان و شرایط پرتودهی و همچنین زمان دیگر 
 هايرادیوایزوتوپمنجر به تخمین اشتباه اکتیویته  سازيخنک

داغ تنظیم توان  هايتست. در شودمیموجود در هدف داغ 
در واقع در پرتودهی همواره با خطا همراه است. راکتور و مدت 

 ياهتوان(زمان بیشتر با  حادتريعمل هدف تحت شرایط 
و  شودمی) پرتودهی MW 2تا  kWمتفاوت از چند 

. به خواهند بودباالتر از مقدار محاسباتی  هاي واقعیاکتیویته
اول و دوم در مرتبه  پایدارشبه هايحالتعالوه وجود برخی 

در  MCNPXکد  ينتیجهموجودي هدف داغ، که در تصحیح 
د شد که نجدیدي خواه هايتابش، منجر به اندشدهنظر گرفته ن

عامل دیگر در بروز  دز محاسباتی را افزایش دهد. آهنگد توانمی
اختالف به ویژه در آهنگ دزهاي سطح جانبی کانتینر، دقیق 

گیري نبودن موقعیت محاسبه آهنگ دز نسبت به محل اندازه
 است.

 گیري. نتیجه4
به روش  99-که به منظور تولید مولیبدن LEUهاي هدف

شوند، پس از پرتودهی در راکتور تحقیقاتی شکافت استفاده می
سازي، تبدیل به منبع ي خنکتهران و سپري نمودن دوره

اي خواهند شد که حاوي انواع مختلفی از پرتوزاي پیچیده
سازي و سایر آکتینیدها، محصوالت شکافت، محصوالت فعال

ها در هدف داغ هایی است که طی زنجیره واپاشی آنایزوتوپ
هاي گاماي ي آهنگ دز ناشی از تابشوند. محاسبهشتولید می

تواند کمک شایانی در طراحی و گسیلی از چنین منبعی می
ساخت کانتینر حمل و تخمین نوع و ضخامت حفاظ نماید. از 
آنجایی که در عمل، براي سنجش آهنگ دز نسبت به حدود 

گیري شده با آشکارسازهایی همچون مجاز، از مقادیر اندازه
RDS-31 شود، الزم است تا مقادیر محاسباتی ضمن استفاده می

گیري شده، تصحیح شوند. در این مقاله، مقایسه با مقادیر اندازه
هاي اعتبار یک روش پیشنهادي جهت تخمین آهنگ دز تابش

داغ، ضمن مقایسه با  LEUگاماي گسیلی از هدف 

ن داد هاي تجربی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشاگیرياندازه
به روش  محاسباتی داغ، آهنگ دز LEUکه براي اهداف 

شده است.  گیرياندازه دزهاي آهنگکمتر از  همواره پیشنهادي
کارانه، بهتر است جهت از این رو، بر اساس یک نگرش محافظه

تخمین ضخامت مناسب حفاظ، مقادیر آهنگ دز محاسبه شده 
ایسه کرد. این ضرب نمود و سپس با حدود مجاز مق 2را در عدد 

کار کمک خواهد کرد تا تخمین حفاظ از اعتبار کافی برخوردار 
 باشد.
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