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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر تغییر رنگ سنگ بریل و تست ثبات رنگ سنگ پس از پرتودهی
 

 حسنی رخ، اشکان-کاردان، محمد رضا -زاده، زهره*غالم

 
 یاهسته یمنیپژوهشکده راکتور و ا ،یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،یاتم یسازمان انرژ

 

 چکيده:
شمه نوترون و گاما کیتهران  یقاتیراکتور تحق س یچ ست که م یقو اریب شور ا صر به فرد در ک  یانجام کارها یتواند برا یو منح

 یاری. بسردیشار گاما مورد استفاده قرار گ اینمونه ها توسط شار نوترون و  یوابسته به پرتوده یتجار یها تیفعال زیو ن یقاتیتحق

شورها از راکتور تحق سنگها یقاتیاز ک ستفاده جواهرات و تغ ینتیز یخود به منظور بهبود  ستفاده م نیرنگ ا رییمورد ا  یسنگها ا
ستفاده از گاما یسنجامکان کار نیکنند. در ا ش یقاتیراکتور تحق یا انجام  ینتیز یسنگ ها یپرتوده یبرا یتهران در زمان خامو

آبی می تواند در سنگها ایجاد شود و -نتایج پرتودهی چندین نمونه سنگ بریل نشان داد رنگ آبی اقیانوسی و نیز سبز .شده است
 رنگ ثبات خواهد داشت. UVبه دور از اشعه 

 پرتودهی گاما، سنگ بریلراکتور تحقیقاتی تهران،   :کلمات کليدي

 مقدمه :

 هالیپتانس نیا از یکی. شودیم استفاده مختلف اهداف به یابیدست یبرا یقاتیتحق راکتور کی یهالیپتانس تمام از امروزه

 جادیبه روش ا ینتیز یهاسنگ یزیآم. رنگاست یمصرف یهاسوخت از شده ساطع یگاما یپرتوها از استفاده

 یقاتیتحق یراکتورهاگاما انجام گردد.  ایالکترون و  ع،یآنها توسط نوترون سر یدهتابش قیتواند از طریالکترون/حفره م

 از شده لیگس یگاما یپرتوها از Oak Ridge در مثال عنوان به برندیم بهره مختلف یهاروش به لیپتانس نیا از مختلف

 اتزیتجهشامل  جیر اوک در HFIR گاما یدهتابش التیتسهدر واقع  .کندیم استفاده شده مصرف سوخت یهادسته

 یپرتوده محفظه. است شده مصرف سوخت یهادسته از حاصل گاما تابش با مواد یپرتوده یتجرب یها تست انجام

 حداکثر به راپرتودهی  اتاق یداخل ابعاد تا است شده ساخته متر یلیم 6/1 ضخامت با لوله از و  زنگ ضد فوالد از نمونه

 ریپذ امکان یومیکادم یهاگاهیجا داخل در ممکن یها نمونه نیبزرگتر یارذبارگ تا دهدیم اجازه موضوع نیا. برساند

. دهد یجا خود در تواندیم را نچیا 25 طول تا یهانمونه و است نچیا 75/3 بایتقر ی این تجهیزاتداخل محفظه قطر. باشد

 یطراح گاما تابش التیتسه در گاما دهیتابش یبرا شده مصرف سوخت یهامجتمع ،MW  85توان با HFIR راکتور در

 دز ماه 1 از کمتر در تواندیم و دهدیم ارائه را MGy/h   1 دز زاتیتجه نیا. شوندیم استفاده راکتور استخر در شده

MGy  40 ای و نانو بتن بر گاما یپرتوها اثر مطالعه مثال یبرا مواد مطالعه یبرا توان یم گاما یپرتوها از. آورد فراهم را 
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 یم استفاده باال لیپتانس نیا از یقاتیتحق یراکتورها از یاریبس. کرد استفاده یمتیق یهاسنگ یدهرنگ زین و مواد ریسا

 [. 1-4] برد نام را کایآمر در ATR راکتور و JEEP II یقاتیتحق راکتور ،Penn State راکتور توانیم آنها جمله از که کنند

 جادیا شانیسازها شیها از پبا حرکت الکترون ستالیرا در شبکه کر یتواند مراکز رنگیسنگ جواهر م کیتابش دادن 

 ایکند و یم دیتول دیجد یرنگ یهاکند و مرکزیرا فراهم م دیجد ییایمیش یوندهایپ لیموضوع امکان تشک نیکند، که ا

هزاران  کهیرنگ جواهرات در چند روز وجود دارد درصورت رییامکان تغ بیترت نیدهد. به ایم رییرا تغ یقبل یمراکز رنگ

فلزات گذار  .دیبه دست آ یرنگ رییتغ نیچن یعیقرار گرفتن در معرض اشعه طب قیاز طر عتیتا در طب دیکش یسال طول م

ر اصل ثابت د یمواد معدن یکل بیکه ترک یها در نظر گرفته شوند، به طور یتوانند بعنوان ناخالصیکم م اریبس ریدر مقاد

 نیشوند. نمونه ایم alocromatticos یمواد معدن یمعمول یهااندک سبب ظهور رنگ اریبس یهایناخالص نیباشد. ایم

معروف به  ل،یسبب رنگ سبز بر  Cr+3اندک ی(([ است. محتوا18O6(Si 2Al3Beآن ] ییایمیاست که فرمول ش لیموارد بر

وجود  Fe+ 2که ناخالص  یدر مقادیر کوچک مسئول رنگ زرد هلیودور هستند. و هنگام Fe+3شود. کاتیونهای یزمرد م

 توانیم زین راکتور یخاموش زمان در است ذکر به الزم [.5-6] شودیشناخته م aquamarineبه نام  ،یآب لیداشته باشد بر

 .را پرتودهی کردهای جواهراتی و سنگ جست بهره راکتور قلب داخل یهاسوخت یگاما یپرتوها از

 

 روش کار :

گیری محاسبه گردید و دز محاسبه شده با اندازه MCNPXراکتور توسط کد محاسباتی  D6در ابتدا دز تجمعی گاما در کانال 

آزمایی شد. نمودار دز تجمعی جهت محاسبه زمان مورد نیاز پرتودهی به منظور حصول رنگ توسط کارت دزیمتری راستی

به منظور بهبود  لیسنگ بر یپرتوده یبرا MGy  4حدود  یطبق مکتوبات دز گامامطلوب مورد استفاده قرار گرفت. 

راکتور تحقیقاتی تهران در زمان خاموشی  D6مدت زمان متفاوت در کانال به  های[. نمونه7شده است ] شنهادیرنگ آن پ

راکتور پرتودهی شدند. رنگ سنگ ها قبل و پس از پرتودهی توسط دوربین ثبت گردید. به منظور تست ثبات رنگ، یک 

( قرار داده شد. همین تست برای سنگ در یک اتاق معمولی UVروز در نور آفتاب )مقابل اشعه  15نمونه سنگ به مدت 

 انجام شد و ثبات رنگ در اتاق معمولی بررسی شد.روز  40به مدت 

 

 نتايج :

گردد دز یراکتور ارائه شده است. همچنانکه مالحظه م یساعت پس از خاموش 1000تا  Dکانال  یدز تجمع ریدر شکل ز

 .(1)شکل  رسدیم MGy  18ساعت به حدود  1000پس از 
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 بر حسب زمان خاموشی راکتور  D6محاسبه دز تجمعی گاما در کانال  -1شکل 

 

ساعت از خاموشی  205گیری دز این کانال پس از استفاده شد. اندازه D6از کارت دزیمتری برای محاسبه دز در کانال 

سازی در همان شرایط نشان داد دز تئوری محاسبه شده است و محاسبات شبیه kGy/h 18راکتور نشان داد دز کانال 

kGy/h 28 های مجدد میانگین گیریاختالف نسبی وجود دارد. در اندازه %55اده های تجربی و تئوری است که بین د

 .(1)جدول  گیری کمتر هم بودسازی و اندازهبود که اختالف نسبی بین شبیه D 95/20%متری در کانال یکارتهای دز

 
 

 

 

 ساعت 205مدت بررسی دز گاما در کانالهای مختلف پس از زمان خاموشی راکتور به  -1جدول 

 D6  736 746 756F3  766 A3  776 786 793 شماره کانال

 KGy 28 6/1 5/1 5/6 12 8/3 0/4دز محاسبه شده با تعریف چشمه حجمی  

   8/16 7/10   20 1گیری شده کارت دز اندازه

   5/16 1/14   9/21 2گیری شده کارت دز اندازه

   65/16 4/12   95/20 میانگین کارتها
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   75/38 58/47   65/33 اختالف نسبی با تجربی %

 KGy 7/26 7/1 73/2 7/11 1/10 38/3 66/3محاسبه دز با اعمال توزیع مکانی گاماها 

   3/39 60/5   40/27 اختالف نسبی با تجربی %

چه زمانی بعد از خاموشی راکتور در کانال قرار گرفته اند به زمان متفاوتی برای حصول دز مورد  بسته به اینکه سنگها از

است ولی در ادامه افزایش تدیجی دز و تاثیر آن بر رنگ سنگ  MGy 4نظر نیاز دارند. هرچند دز پیشنهادی بریل حدود 

  دز متفاوت را نشان می دهد.ویژگی سه عدد سنگ پرتودهی شده با  2ها نیز بررسی خواهد شد. جدول 
 بریل پس از خاموشی راکتور های پرتودهی نمونه سنگ  -2جدول 

 شکاره سنگ کانال رنگ اولیه رنگ محصول (kGyدز پیشنهادی ) (kGyدز محاسباتی ) (hزمان پرتودهی )

 D6 1 بی رنگ سبز کم رنگ به باال 4000 15000 207

 D6 2 رنگبی  سبز کم رنگ به باال 4000 3200 80

 D6 3 بی رنگ سبز کم رنگ به باال 4000 15000 207

به رنگ سبز کم رنگ )مغز پسته ای( در آمده است.  MGy 5/1دهد رنگ نمونه سنگ بریل در اثر دز نشان می 2شکل 

تر از رنگپراین سنگ اما در آمد  به رنگ سبز کم رنگ )مغز پسته ای(نیز  MGy 2/3دز رنگ سنگ پرتودهی شده با دز 

 (.2-3است )شکل  1سنگ نمونه 

 

 سمت چپ: بعد از پرتودهی -به واسطه پرتودهی، سمت راست: قبل پرتودهی 1بررسی تغییر رنگ سنگ بریل شماره  -2شکل 

 

 سمت چپ: بعد از پرتودهی -به واسطه پرتودهی، سمت راست: قبل پرتودهی 2بررسی تغییر رنگ سنگ بریل شماره  -3شکل 

 MGyتا دز  1نشان میدهد، پرتودهی سنگ شماره  4تا دزهای باالتر بررسی شد. همچنانکه شکل  پرتودهی سنگادامه در 

پرتودهی شد که نتایج  MGy 5/1نیز تا دز  3باعث شد رنگ سنگ به آبی اقیانوسی تغییر کند. نمونه سنگ شماره  19

  ست.داد رنگ سبز مغز پسته ای پر رنگ برای سنگ ایجاد شده انشان می
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سمت  -MGy 5/1به واسطه پرتودهی بیشتر، سمت راست: پرتودهی با دز حدود  1بررسی تغییر رنگ سنگ بریل شماره  -4شکل 

 MGy 19چپ: پرتودهی با دز حدود 

 

 سمت چپ: بعد از پرتودهی -به واسطه پرتودهی، سمت راست: قبل پرتودهی  3بررسی تغییر رنگ سنگ بریل شماره  -5شکل 

-پرتودهی شد که نتایج پرتودهی نشان داد سنگ به رنگ آبی MGy 5/3همچنین نمونه دیگری از سنگ بریل تا دز حدود 

 (.6آید )شکل اقیانوسی )آکوامارین( در می

 

قبل پرتودهی، سمت چپ: به واسطه پرتودهی  مرحله به مرحله، سمت راست:   4بررسی تغییر رنگ سنگ بریل شماره  -6شکل 

 MGy 5/1ی با دز حدود پرتوده

های انجام شده حصول رنگ سبز و یا آبی به ناخالصی سنگ وابسته است و افزایش دز الزم به ذکر است طبق پرتودهی

 گاما شدت رنگ را بیشتر می کند.

کند )شکل بررسی ها نشان داد در صورتیکه سنگ های پرتودیده مقابل نور آفتاب قرار گیرند رنگ همه به زرد تغییر می 

اما درصورتیکه سنگ به دور از نور مستقیم آفتاب درون اتاق معمولی استفاده شود رنگ سنگ ثبات خواهد داشت  (.7

 (.8)شکل 
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 روز مقابل آفتاب  15، سمت چپ: شدهبه واسطه نور آفتاب، سمت راست: پرتودهی  3بررسی تغییر رنگ سنگ بریل شماره  -7شکل 

  

 روز 40درون قفسه تاریک به مدت  MGy 3/10دز حدود تا پرتودهی شده  5بررسی تغییر رنگ سنگ بریل شماره  -8شکل 

 گيري :بحث ونتيجه

تواند برای بهبود رنگ سنگ های جواهراتی مورد استفاده نتایج این پژوهش نشان داد راکتور تحقیقاتی تهران به خوبی می

مطالعات انجام شده توان از پتانسیل پرتودهی گامای راکتور بهره جست. اکتور، میقرار گیرد به ویژه در زمان خاموشی ر

شان داد که با پرتوده لیبر یبر نمونه ها ص یگاما م ین سته به ناخال سنگ ها رنگ یتوان ب  یمتنوع یهاموجود در نمونه 

سبز ستقیم آفتاب قرار  کرد. جادیرا در آنها ا و نیز آکوامارین از  سنگ در مقابل نور م صورتیکه  سنگ بریل، در  در مورد 

 یابد.قرار گیرد، رنگ آن به زرد تغییر می UVکند و درصورتیکه مقابل اشعه نگیرد، ثبات رنگ خود را حفظ می
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