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 چکيده:
در این مقاله، نرخ دز نمونه استتنانرارد اراآ مزمایخ شمخ ارات د در راونور قیق قاقت قاراب ارستتد ممرت استتدس اا استتن ادت از 

صل  سنانراردهاآ مخنلف مقادیر دز در توا سن ادت از دو ور روز قااخ 40و 25مخنلف و دو اازت زمانت ا و  ORIGENدهت و اا ا

MCNPX  سن ادت از صت مادت اا ا سدس مقادیر ناشال شرت ا سبه  سبات دز اا انرازت ICP-AESو  XRFمیا سدس میا شرت ا ا رآ 
شار اه دز  سنانرارد قبریل  سن ادت از قااع ا شاب م رهر نمونه Claiborne & Trubeyا سدس مقرار دز ن ها پس از انجام ارتنه ا

ااشتتسر و اا ها متستتانن منر داراآ دز مساستتا اراآ انجام مزمایخ 50دهت اا رعاید تواصتتلت در ورود روز از قااخ 20اذشتتد 
 ها را اصورت ایمن اننقال دادس قواب نمونهسانن منر از سرب، مت 2اآ اه ضخامد می ظه

 ، راونور قارابICP-AES، ارات د، ORIGENور ، MCNPXور   :کلمات کليدي
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Abstract: 
In this paper, standard sample dose rate has been calculated for graphite flexural test in Tehran research reactor. 

Using different standards, the dose has been computed at different distances and two periods of 25 and 40 days of 

radiation using the ORIGEN and MCNPX codes. The impurity values of the material have been measured by XRF 

and ICP-AES. Claiborne & Trubey standard, flux to dose conversion standard, has been used to calculate the dose. 

Specimens have an authorized dose with observing distance of 50cm and 20 days after irradiation which can be 

transported in safety conditions using a container with 2cm thick lead. 
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 مقدمه:

س مشخصات [3-1]اآ اسن ادت مت شود وسسرت در راونورهاآ هسنهاز ارات د اه عسواب اازقااسرت، وسروسسرت و مسیرف

اآ قرین روش ارس مام[1]وسر مکان کت ارات د در اثر قااخ نوقروب اه دل ل قغ  رات ساشنار م کروسکوپت قغ  ر مت

آ مزمایخ مطااق اا اسنانرارهاآ موجود در راونور دسن اات اه قغ  رات مشخصات مواد قید قااخ نوقوب، قرار دادب نمونه

هاآ مام ااشرس یکت از قسدهاآ مورد نظر متهاآ زمانت طوالنت مرت و سپس انجام قسدها در اازتدهت نمونهو قااخ

سانن منر  1×2×10ار یا س در این میاسبات ااعاد نمونه مورد مزمایخ ارا[4]اراآ ارات د، مزمایخ مقاومد شمشت اسد 

ها، مکعا در نظر ارتنه شرت اسدس اا قوجه اه قااخ نوقروب و رادیواون و شرب نمونه مزمایخ اه مسظور انجام مزمایخ

قرین مول ه در این اررست نرخ ضرورآ اسد وه موارد ایمست و ااراشنت اراآ اتراد در می ط مزمایشگات رعاید شودس مام

ااشرس اراآ این آ ایمست مساسا قا نمونه متخنلف از نمونه مورد مزمایخ و دسن اات اه تاصلهدز دریاتنت در تواصل م

یکت از موارد مام در میاسبات نرخ دز، ارسد موردب س [6, 5]شود اسن ادت مت ORIGENو  MCNPXمسظور از دو ور 

 شودساسن ادت مت AES-ICP2و XRF1هاآ قجرات هاآ نمونه مورد نظر اسد وه ارین مسظور از روشناشالصت

مزمایخ در مب  سپس شارآ وه نمونه سدر این مقاله، اانرا اه قع  ن ناشالصت ارات د مورد مزمایخ پرداشنه شرت اسد

مانت مساسا ز، اون وینه نمونه در تواصل ORIGENا رآ شرت و اعر از مب اا ومک ور قرار دارد اا دقد مساسا انرازت

 مقادیر دز در تواصل مخنلف ارسد ممرس MCNPXمیاسبه شرت و در انناا اا اسن ادت از ور 

 روش کار:

 گيري مقدار ناخالصی نمونهاندازه

مقادیر  وشدر این رقع  ن اردیرس  ICP و  XRF، اا اسن ادت از دو روشهاآ ارات دنمونهاانرا عساصر موجود در  

 سدشو( انرازت ا رآ مت1ناشالصت هر نمونه اه شکل جرا اا قوجه اه وزب مب نمونه اا اسن ادت از رااطه )

 

 
             

 
 1)

 
( 

Amount impurities mg
Fraction purity

Amount dissolved mg
 

 ها نمایخ دادت شرت اسدسمقرار م انگ ن هر یک از ناشالصت 1در جرول 

 

                                                 
1 X-ray fluorescence spectroscopy 
2 Inductively coupled plasma – Atomic emission spectrometry 
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 ICP-AESمقادیر ناخالصی نمونه گرافیت با استفاده از روش  -1جدول 

 (mg/mgوسر شلوص ) عسصر

Fe 05-e3/4 
Al 00311/0 
Ca 003308/0 
Si 003061/0 
S 000264/0 

Na 000836/0 
B 05-e9/4 

 

 سازي قلب راکتور تهرانشبيه

اسد  Al8O3Uاز نوع  %20اا وسر وسسرت مب سبک و اا سوشد غست شرت  MW5راونور قاراب یک راونور اسنخرآ 

ا ردس راونور هاآ قااخ دهت و قول ر رادیوایزوقوپ مورد اارت اردارآ قرار متوه اه مسظور قیق قات، مموزش، مزمایخ

ااشرس ارات د اا درجه ( متCFE4( و سوشد وسنرلت )SFE3شامل دو نوع مجنمع سوشد شامل سوشد اسنانرارد )

-IRهاآ قااخ دهت ) ادت قرار ارتنه اسدس قااخ دهت مواد در ااوساآ اه عسواب اازقااسرت در این راونور مورد اسنهسنه

Boxشودس یک سنوب ورارقت انباشنه شرت از ارات د اراآ مزمایشات قااخ اا نوقروب ارمایت مورد اسن ادت ( انجام مت

شب ه سازآ شرت اسد  MCNPXیک مقطع عمودآ از پ کراسرآ قلا راونور قاراب وه اا ور  1س شکل[7]قرار مت ا رد 

 دهرس را نشاب مت

                                                 
3Standard fuel element  

4nteControl fuel elem  
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 MCNPXمقطع محوری قلب راکتور تهران شبیه سازی شده توسط کد  -1 شکل

 محاسبه اکتيویته نمونه

دهت نمونه روز جاد قااخ 40و  25اسن ادت شرت اسدس دو مرت زماب  ORIGENآ اون وینه از ور جاد میاسبه

ااشر وه مت 2cm/n 1310×66/5و  2cm/n 1310×33/5در نظر ارتنه شرس شار نوقروب ار روآ نمونه ارات د اراار یا مقرار 

قوزیع نوقروب در این مسئله وجود نرارد  ORIGENمیاسبه اردیرت اسدس اا قوجه اه شروجت ور  MCNPXاه ومک ور 

 ORIGENهاآ قول رآ اه عسواب شروجت ور وه اه دل ل عرم وجود مواد شکاتد پذیر در نمونه مت ااشر لذا قوزیع توقوب

ط ف توقوب  2اننقال دادت شرت اسدس شکل  MCNPXآ نرخ دز نمونه اه ور در نظر ارتنه شرت اسد و اراآ میاسبه

اون وینه نمونه  3در دواازت زمانت قااخ دهت مخنلف در لیظه اقمام قااخ دهت را نشاب م رهرس شکل  شروجت از نمونه

دهت وه اازت زمانت مسطقت اراآ مرت اننظار جاد انجام مزمایخ اسد، روز پس از هر قااخ 100ارات د در اازت زمانت 

 نمایخ دادت شرت اسدس
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 طیف فوتون خروجی از نمونه -2شکل 

 
 روز از اتمام تابش دهی 100فعالیت نمونه تابش دیده پس از  -3 شکل

 

 محاسبه نرخ دز نمونه

اه عسواب چشمه ااما در  ORIGENاراآ میاسبه نرخ دز نمونه قااخ دادت شرت، ط ف ااما و اون وینه شروجت از ور 

 MCNPXذور شرت وه قاال اسن ادت در ور هاآ در این اخخ اا اسن ادت از اسنانراردشودس در نظر ارتنه مت MCNPXور 

 1/0هاآ تاصله پرداشنه شرت اسدسسانن منرآ از نمونه  1/0، 1، 10، 50و  100هاآ در تاصله اه دزیمنرآ نمونهااشسر مت
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آ نرخ دز جاد لمس نمونه و تواصل دیگر اه مسظور میاسبه آ نرخ دز در می ط سانن منرآ اه مسظور میاسبه 1و 

اسن ادت  MCNPXو قوااع اسنانرارد موجود در ور  F5ر نظر ارتنه شرت اسدس اراآ میاسبات نرخ دز از قالت مزمایشگات د

در نظر ارتنه  وردر ورودآ ارنامه مقرار نرخ دز قاریخچه اراآ میاسبه م ل وب  100قعراد شرت اسدس الزم اه ذور اسد وه

 اراآ ENDF/B-IV ونااخانه تایل از این ور سمت ااشر %1 ققریباً شرت اسدس م انگ ن شطاآ میاسباقت واصل از ور

 وسرساسن ادت مت دز نرخ میاسبات جمله من مخنلف پارامنرهاآ میاسبات

 نتایج:

 محاسبه اندازه نرخ دز نمونه

روزت اا اسن ادت از قااع اسنانرارد قبریل شار اه دز  100دهت اراآ اازت زمانت نرخ دز نمونه پس از پانزدت روز قااخ

Claiborne & Trubey  نرخ دز نمونه در تواصل مخنلف نمایخ دادت شرت اسدس اا قوجه  4میاسبه شرت اسد و در شکل

سانن منرآ از نمونه تاصله  50شود وه در ورود ااشر وه نمونه اه ومک اازارآ جااجا شودس مشاهرت متاه ننایج الزم مت

روزت ارسد  100دهت اراآ اازت زمانت ها اسدس همچس ن نرخ دز نمونه پس از چال روز قااخمساسبت اراآ انجام مزمایخ

نرخ دز  5اسن ادت شرت اسد و در شکل  Claiborne & Trubeyروز مشاهرت شر وه اسنانرارد  25ممرس مانسر اازت زمانت 

روز از  20شود وه پس از اذشد نلف اا اسن ادت از این اسنانرارد نمایخ دادت شرت اسدس مشاهرت متنمونه در تواصل مخ

 ااشرسدهت قغ  رات نرخ دز نمونه اه شکل اس ار وم متقااخ

 
در  Claibrone & Trubey روز پس از تابش دهی با استفاده از استاندارد 100روز در بازه  25نرخ دز نمونه تابش دیده به مدت  -4شکل 

 فواصل متفاوت
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در  Claibrone & Trubey روز پس از تابش دهی با استفاده از استاندارد 100روز در بازه  40نرخ دز نمونه تابش دیده به مدت  -5 شکل

 فواصل متفاوت

 

 محاسبات محفظه انتقال

هاآ دارنرت و اننقال نمونهمی ظه نگهدهت میاسبات اراآ روز قااخ 40ها در اا قوجه اه ااالقر اودب نرخ دز نمونه

سانن منر در نظر ارتنه  5/2سانن منر قا 5/0هاآ اآ مکعبت از جسس سرب اا ضخامدا رد و می ظهقااخ دیرت انجام مت

سانن منرآ از سطح می ظه ارسد ممرت و میاسبات اراآ دزیمنرآ  100و 50، 10، 1،  1/0شرت اسدس نرخ دز در تواصل 

 انجام شرت اسدس Claiborne & Trubeyدهت و اا اسن ادت از اسنانرارد روز پس از اقمام قااخ 20رنرت اراآ دامی ظه نگه

هاآ من اوت از می ظه سرات نشاب دادت شرت اسدس مقادیر نرخ دز می ظه در تواصل مخنلف و اا ضخامد 2در جرول 

ااشرس همچس ن اا قوجه اه ادیر نرخ دز اس ار مساسا متسانن منرآ از می ظه، مق 100و  50شود وه در تاصله مشاهرت  مت

 ها مورد اسن ادت قرارا ردسقواب اراآ اننقال ایمن نمونهسانن منر از سرب مت 2میاسبات انجام شرت ضخامنت در ورود 
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 نرخ دز محفظه سربی در فواصل و ضخامت های مختلف -2جدول

 (Sv/h)نرخ دز  

 (cm)  فاصله (cm) ضخامت

0.1 1 10 50 100 

0 9.37E-03 4.00E-03 2.00E-04 1.04E-05 2.53E-06 

0.5 7.47E-04 4.06E-04 3.18E-05 1.79E-06 4.68E-07 

1 2.93E-04 1.72E-04 1.63E-05 9.74E-07 2.57E-07 

1.5 1.32E-04 7.82E-05 8.68E-06 5.50E-07 1.46E-07 

2 6.12E-05 3.73E-05 4.74E-06 3.17E-07 8.51E-08 

2.5 2.68E-05 1.83E-05 2.63E-06 1.85E-07 5.02E-08 

 

 

 نتيجه گيري

در این مقاله، اراآ اول ن اار اه میاسبات نرخ دز نمونه قااخ دیرت اه مسظور مزمایخ مقاومد شمشت ارات د راونور 

صورت پذیرتدس میاسبات دز اا اسن ادت  MCNPXو  ORIGENقاراب پرداشنه شرت اسدس میاسبات اا اسن ادت از دو ور 

هاآ قجرات صورت ارتنه اسدس مقادیر ناشالصت نمونه مزمایخ اا اسن ادت از روش Claiborne & Trubeyاز اسنانرارد 

XRF  وICP-AES ها دارنرت و اننقال مساسا اراآ نمونهاه دسد ممرت اسدس در نااید میاسبات مراوط اه می ظه نگه

ها را اا رعاید قواب نمونهسانن منر از سرب مت 2اآ اه ضخامد سدس اا قوجه اه ننایج ارسد ممرت می ظهانجام ارتنه ا

 50دهت اا رعاید تواصلت در ورود روز از قااخ 20ها پس از اذشد موارد ایمست مساسا اننقال دادس همچس ن نمونه

 ااشسرسمت هااراآ انجام مزمایخ (mSv/y > 20)سانن منر داراآ دز مساسا 
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