
 

1 

 

 ای اریانپنجمین کنفرانس هستهبیست و 
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

جهت آنالیز ایزوتوپی از مواد رادیواکتیو در آزمایش طیف سنجی جرمی  محاسبه میزان نرخ تابش

6UF گازی 
 

 ( 1)و آهنگری شاهدهی، روح اهلل(  1) ، بوستانی، احسان(2)سادات کیایی، محمود ،(1* )حسن زاده، مصطفی

 
 ایای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته1

 ای، پژوهشکده گداخت و پالسماسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته2

 :چکیده

شت انرژی برای نوتروندز نرخ  زانیم ستفاده از   6UF حامل لندریسو فوتون  و انبا صل مختلف با ا سبه  XMCNPکد در فوا محا
ای مطابق با استاندارد ملی آمریکا است. در محاسبه این پارامترها، . این سیلندر برای نگهداری و حمل و نقل مواد هستهاست شده

شی رادیوایزوتوپ شامل واپا سیلندر و تابش دقیق منابع رادیواکتیو که  سه  ستن هند شی خود های اورانیوم، دان تابش نوترونی واپا
ضروری می Na22n)α,F(19و واکنش  U238خودی به ست،  شان میا شد. نتایج ن دهد که مقدار نرخ دز نوترون و فوتون با افزایش با

شدت به تعداد ذرات ساطع شده و فاصله از چشمه وابسته است و برای طیف یابد، بهطور محسوسی کاهش میفاصله از سیلندر به
 تک انرژی  کمتر از طیف چشمه شکافت است. 

  های اورانیوم، نرخ دز، انباشت انرژی.، رادیوایزوتوپXMCNPکد ، 6UF لندریس :کلمات کلیدي
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Abstract: 
 

The dose rate and deposited energy for neutron and photon in the UF6 cylinder has been calculated using MCNPX 

code. This cylinder is used for storage and transportation in accordance with the American National Standard for 

nuclear material. In calculation of the parameters, it is necessary to know the cylinder's geometry and its precise 

radioactive radiation which includes the uranium radioisotopes, the neutron radiation caused by the U-238 self-decay 

and the reaction of 19F (α, n) 22Na. The obtained results show that with increasing distance from the UF6 cylinder, the 

neutron and photon dose rate decreases significantly, and strongly depends on the number of particles emitted and 

the distance from the source as well as for the single-energy spectrum neutron are slightly less than the watt fission 

spectrum.  
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  :مقدمه

ترون تقسیم نمود. (، و نوγو  α، βتواند به سه نوع تابش )شود، میتابش یونیزان که توسط یک ماده رادیواکتیو تولید می

. لذا به منظور این ذرات، اثرات بیولوژیکی مضر بر بدن انسان دارند و ممکن است منجر به عواقب جدی شوندهر کدام از 

ررات مختلفی زیست توسط عناصر رادیواکتیو، قوانین و مق های اساسی به سالمت انسان و محیطبه حداقل رساندن آسیب

ای، مانند تاسیسات [. تاسیسات هسته3-1بش ایجاد شد ]مانند قوانین انرژی اتمی و دستورالعمل حفاظت در برابر تا

ها موظف ابراین آنسازی اورانیوم، باید قوانین انرژی اتمی و دستورالعمل حفاظت در برابر تابش را رعایت کنند و بنغنی

امات صدور لزمنظور رعایت این مقررات و اهای کارکنان و جمعیت اطراف آن را به حداقل برسانند. بههستند تا تابش

لید هگزا فلورئید ای از میزان دز انجام شود و آشکارسازی دقیق تابشی که از محیط توهای دورهگیریمجوز، باید اندازه

ته شده باشد، که زمان نگهداری و فاصله تا سیلندر مربوطه شناخشود شناخته شود. درصورتی( حاصل  می6UFاورانیوم )

توان میزان لو میسازی مونت کارای و در هر زمان محاسبه نمود. همچنین به کمک شبیههتوان میزان دز را در هر فاصلمی

ی بسیار مهم محاسبه نمود. این محاسبات برای حفاظت از تابش و ایمنی کارکنان و جمعیت انسان 6UFدز را در سیلندر 

های نوترون و فوتون در ی برای چشمهرژلیکن هدف از این مقاله، محاسبه میزان نرخ دز و انباشت ان[. 3-1باشد ]می

و  است که در زمینه حفاظت از تابش MCNPXسازی مونت کارلوی به کمک کد شبیه 6UFفواصل مختلف از سیلندر 

 [.4باشد ]ایمنی به منظور تخمین دز کارکنان وجمعیت انسانی مناسب می

[. 1اخته شوند ]کند به خوبی شنفرار می 6UFای که از سیلندر برای محاسبه میزان دز موثر، بایستی تابش ذرات هسته

شبیه شده در  ضیات در نظر گرفته  ست که موجب اختالف مقادیر بهسازی مهمفر ست آمدهاند، زیرا ممکن ا با مقادیر  د

سیلندر اندازه سی میزان تابش از  شده گردد. برای برر سیلندر فر6UFگیری  ستی می ار، ابتدا کل ذراتی که از این  کنند بای

ابل بیان قای زیر هایی هسووتند که با کمک شووش فرآیند فیزیکی هسووتهها و فوتونتعیین شووود، این ذرات شووامل نوترون

 [. 1باشد ]می

. Pam243 ،3حاصل از واپاشی  1ترمزیهای تابش. فوتونU238 ،2حاصل از فروپاشی سری رادیواکتیو  γهای . فوتون1

سری رادیواکتیو  γهای فوتون شی  صل از واپا سری رادیواکتیو  γهای . فوتونU235 ،4حا شی  صل از واپا . U232 ،5حا

صل از واکنش . نوترون6و  U238های خود به خودی از نوترون سه جزء اول از فرایندهای فوق Na22n)α,F(19های حا  .

ست می شی γهای آیند. فوتوناز اورانیوم طبیعی به د صل از واپا سعه می U232 حا یابند. زمانی که از اورانیوم بازیافتی تو

سوخت از نیروگاهمیله ستههای  شود. این اورانیوم بازیافتی شوند، اورانیوم مجدد تولید میای دوباره بازیافت میهای ه

                                                 
1 Bremsstrahlung   
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سووات بیشووتر از اورانیوم طبیعی اسووت و برای اسووتفاده در تاسووی 3/0اسووت که حدود % U235ایزوتوپ  %1شووامل حدود 

ست اما دارای رادیوایزوتوپغنی شکافت خود به خودی نیز می U236و  U232های سازی اورانیوم مهم ا شد. همچنین  با

U238  یک فرایند طبیعی در اورانیوم طبیعی اسوووت و واکنش)nα,( های های اورانیم و هسوووتهاز واکنش بین ایزوتوپ

کند. عالوه بر این، در را فراهم می ),nα(بزرگترین سووهم واکنش  U234شووود که ایزوتوپ حاصوول می 6UFفلوراید در 

 γدر انتشار اشعه  U234وجود دارد اما سهم تابش ایزوتوپ  U234مقدار کمی از ایزوتوپ  6UFهای محصوالت و پسمان

سیلندر ست. در  γ شود، زیرا این ایزوتوپ اورانیم دارای انرژی کم و بهره پایینگنجانده نمی 6UFاز  سهم تابش ا نتیجه، 

شعه  سیار ناچیز می γاین ایزوتوپ در گسیل ا تواند نادیده گرفته شود. باشد که در این صورت دز موثر ناشی از آن میب

سهم هر دو تابش گاما و نوترون برای ایزوتوپ  شود، زیرا این ایزوتوپ و دختر بعدی در نظر گرفته نمی U236همچنین 

سته  سیار بزرگ  Th232آن، ه سال برای ایزوتوپ  405/1×1010و  U236سال برای ایزوتوپ  3/2 ×710دارای نیمه عمر ب

Th232  اسووت که به فعالیت بسوویار پایینTh232 236شووود. عالوه بر این، ایزوتوپ های دخترش منجر میو هسووته-U  و

ندارند. عالوه براین، ی در میزان دز موثر های دختر آن هیچ پرتو گامای قابل توجهی ندارند، در نتیجه هیچ سووهمهسووته

 Na22اسووت. ایزوتوپ   Na22n)α,F(19از طریق اندرکنش  6UFهای فلوراید در با هسووته αاز واکنش ذره  Na22تولید 

شی ست و با واپا سته رادیواکتیو ا شی تبدیل می Ne22به ایزوتوپ پایدار  β+یک ه با  γپرتو  Na22شود که پس از واپا

در برابر تابش در طور معمول در حفاظت گسیل خواهد شد. انرژی این پرتو بسیار باال است و به MeV27453/1 انرژی

سیار کوچکی  Na22از کل تولید  s/gU/0/05 γحدود  ),nα(شود، اما فعالیت ویژه واکنش نظر گرفته می سهم ب و دارای 

 [.1در نظر گرفته نشده است ] XMCNPدر محاسبات کد  Na22در نرخ دز موثر است. با توجه به این نکته، واپاشی 

 روش کار:

با برنامه  6UFهای مختلف از سووویلندر در این تحقیق، محاسوووبات مربوه به نرخ دز و انباشوووت انرژی در فاصوووله

و طیف تک  Cf252سازی مونت کارلو برای دو حالت با دو چشمه متفاوت نوترون شامل طیف چشمه شکافت وات شبیه

ست. MeV 1انرژی نوترون  سی قرار گرفته ا شمه گاما مورد برر شبیه و همچنین چ سیلندر ابتدا به منظور   6UFسازی 

 4/10ای از جنس آهن به شعاع و ارتفاع برای محاسبه پارامترهای مورد نظر، از یک سیلندر استوانه  MCNPXتوسط کد

و به شعاع  6با غنای % 6UFه شده است. سپس، داخل این سیلندر با ماده استفاد 3g/cm 8/7متر و چگالی سانتی 5/40و 

به  3BFپر شووده اسووت. همچنین در داخل این سوویلندر با گاز  3g/cm 0925/3متر و چگالی سووانتی 5/39و  10و ارتفاع 

متری از بتن به چگالی سانتی 3کننده پر شده است. عالوه بر این، یک ضخامت عنوان خنکبه 3g/cm 002831/0چگالی 
3g/cm 3/2  ستفاده شده ستانداردهای موجود برای تعریف سیلندر ا در اطراف این سیلندر قرار گرفته است )با توجه به ا

برای این  Cf252نوترون سوواطع شووده از طیف چشوومه شووکافت  10000[ (. الزم به ذکر اسووت که تعداد 3-1در مراجع ]
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ست 6UFسیلندر  شده ا شکلدر نظر گرفته  سطح مقطع( الف و ب به1های ).  سه ترتیب  شعاعی و محوری هند های 

دست آمده و رد ذرات ( توسط این کد به2دهد. شکل )را نشان می MCNPXتوسط کد  6UFسازی شده سیلندر شبیه

صل از اندرکنششبیه شده حا شمه سازی  شان می fC252شکافت وات های نوترون طیف چ ازآنجاکه دهد. با محیط را ن

 بر عالوه. است، این طیف انتخاب شده است MeV31±2/0 برابر Na22n),αF(19 واکنش نوترون در انرژی بیشینه مقدار

 کل اول، فرض. شووود گرفته نظر در تواند برای این منظوراسووت که می U238 شووکافت طیف با مشووابه Cf252 این، طیف

سئله شینه با نوترون هایانرژی تمام تا دهدمی اجازه دوم فرض کند ومی فرض ساده نوترون انرژی تک طیف با را م  بی

 300همچنین تمام محاسووبات در این مقاله برای دمای . شووود گرفته درنظر مختلف هایشوودت توزیع و نوترون انرژی

ست که  ست. قابل ذکر ا شده ا سطح مقطعکلوین )دمای محیط( انجام  ستفاده ها از دماهای موجود در کد برای تعریف  ا

شرفته کند، اما در دماهای دیگر میمی سخه پی سبات پارامترهای  MAKXSFتوان از ن موجود در این کد برای انجام محا

 [.4مختلف استفاده نمود ]

 

  
 ب الف

سازی شده توسط کد شبیه 6UFهای شعاعی و محوری سیلندر ترتیب سطح مقطعهای الف و ب به(: شکل1شکل )
MCNPX 

 

 
 MCNPXبا محیط توسط کد  Cf252های نوترون طیف سازی رد ذرات حاصل از اندرکنش(: شبیه2شکل )

6UF 

3BF 

Air 

C
o

n
crete

 

Fe 



 

5 

 

 ای اریانپنجمین کنفرانس هستهبیست و 
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 

)ضرایب تبدیل شار به دز( استفاده  DFn)طیف انرژی ذرات ورودی( و  DEnهای برای محاسبه این پارامتر از کارت

ای اضافه شده است صورت توابع کتابخانهبه باالی کد به Xشود. برخی از توابع استاندارد تبدیل شار به دز در نسخه می

ها مانند شووار، توان برخی کمیتاین کد اسووت که به کمک آن می Xهای مهم نسووخه یکی از قابیلت 2تالی شووبکه .[2]

ای از هندسه مسئله محاسبه و نمایش داد. نتیجه بندی شده در هر ناحیه، نرخ دز و غیره را به صورت شبکهانباشت انرژی

شبکه در یک فایل خاص با نام پیش سبات تالی  توان آن را به کمک کد جانبی شود که میذخیره می mdataفرض محا

gridconv سم تبدیل نمود. یکی از قابلیت ست که میبه یک فایل متنی قابل خواندن و ر شبکه این ا توان های مهم تالی 

ها [. در این تحقیق، از این قابلیت برای محاسبه نرخ دز نوترون2نتایج محاسبات آن را روی هندسه مساله مشاهده نمود ]

 استفاده شده است. 6UFها در سیلندر و فوتون

 

 ایج:. نت3

شبیه صل مختلف از پس از  شمه ذرات، مقدار نرخ دز نوترون در فوا سه و چ  50های زهمتری با باسانتی 500تا  0سازی هند

و تک انرژی  Cf252برای طیف چشوومه نوترون شووکافت وات   MCNPXتوسووط کد  6با غنای % 6UFمتری از سوویلندر سووانتی

دهد، ن میطور که این شکل نشا( نشان داده شده است. همان3) کلوین محاسبه شده که در شکل 300در دمای  MeV 1نوترون 

قدار آن متری از سووویلندر مسوووانتی 50یابد که در فاصوووله مقدار نرخ دز نوترون کاهش می 6UFبا افزایش فاصوووله از سووویلندر 

Sv/hμ 8-10×1.0 شان میمی شکل ن شد. همچنین این  ندکی ا MeV 1دهد که مقادیر نرخ دز برای طیف تک انرژی نوترون با

حاسبات ماز چشمه در تمام  است. الزم به ذکر است که تعداد ذرات نوترون ساطع شده Cf252کمتر از طیف چشمه شکافت وات 

ست. عالوه بر این، مقدار اده شده ابرای محاسبه این پارامترها استف ENDF/B-IVنوترون فرض شده و از کتابخانه  10000مقدار 

 باشد.می 6/0سازی در محاسبه تمام پارامترها کمتر از %خطای شبیه

 

                                                 
2 Mesh tally   
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  6UFمتری در سیلندر سانتی 500تا  0(: مقادیر نرخ دز نوترون در فواصل مختلف از 3شکل )

 

تا  0فواصل مختلف از کلوین در  300همچنین در این مقاله، توزیع سه بعدی مقدار انباشت انرژی نوترون در دمای 

برای طیف چشمه نوترون  MCNPXتوسط کد  6با غنای % 6UFمتری از سیلندر سانتی 10های متری با بازهسانتی 500

دهد، مقدار بیشینه طورکه این شکل نشان می( نشان داده شده است. همان4محاسبه شده که در شکل ) Cf252شکافت وات 

باشد. پارامترانباشت انرژی نوترون در واقع میزان گرمای تولیده شده در می 3eV/cmM 7-10×2.4انباشت انرژی نوترون 

 تواند برای محاسبات ترموهیدرولیکی مفید واقع شود.باشد که میسیلندر می

 

 
 6UFمتری در سیلندر سانتی 500تا  0(: توزیع سه بعدی انباشت انرژی نوترون در فواصل مختلف از 4شکل )
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 ای اریانپنجمین کنفرانس هستهبیست و 
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 6UFمنظور محاسبه نرخ دز گاما، ابتدا بایستی مشخص گردد که چه تعداد فوتون در کل سیلندر این تحقیق، بهدر ادامه 

طورکه قبال در این مقاله بیان شده است، بزرگترین سهم موثر روی میزان دز در یک محصول وجود دارد. همان 6با غنای %

و  U232 ،U234سازی، مقدار فعالیت هر گرم اورانیوم توجه به غنی، تابش نوترونی است، زیرا با 6با غنای % 6UFسیلندر 

U235 های اورانیم در مقایسه با از ایزوتوپU238  بسیار کمتر است. دومین سهم  موثر در کل میزان دز مربوه به ایزوتوپ

 U232در نهایت، مشارکت شود. تولید می Pa234ویژه نوکلئویدهای دختران آنها است که از فروپاشی و به U238اورانیوم 

به همراه دختر، سهم بسیار زیادی در میزان کل میزان دز انسانی دارد. لذا با توجه  U235عالوه بر نوکلید دختر و نوکلئوید 

به مطالب ذکر شده و مطالعات انجام شده در مقاالت و اسناد مختلف در این زمینه، مقدار مجموع جرم اورانیوم با غنای 

[. با توجه به مقدار کل جرم اورانیوم، مقدار نرخ دز 1فرض شده است ] γ/s/gU 1000000لندر تقریبا در این سی %6

توسط کد برای  6با غنای % 6UFمتر از سیلندر سانتی 50های متری با بازهسانتی 500تا  0فوتون در فواصل مختلف از 

( نشان داده شده است. 5کلوین محاسبه و در شکل ) 300در دمای  MeV 2.6147تا   0.01طیف چشمه گاما از انرژی

 50یابد که در فاصله کاهش می  6UFدهد، نرخ دز فوتون با افزایش فاصله از سیلندر طورکه این شکل نشان میهمان

در تمام محاسبات سازی باشد. الزم به ذکر است که مقدار خطای شبیهمی Sv/hμ 5-10×2.0متری از سیلندر مقدار آن سانتی

 باشد.می 4/0کمتر از %

 
   6UF(: مقادیر نرخ دز فوتون در فواصل مختلف از سیلندر 5شکل )

 

 500تا  0کلوین در فواصل مختلف از  300بعدی مقدار انباشت انرژی فوتون در دمای عالوه بر این، توزیع سه

( نشان 6برای طیف چشمه فوتون محاسبه و در شکل ) 6غنای %با  6UFمتری از سیلندر سانتی 10های متری با بازهسانتی
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 ای اریانپنجمین کنفرانس هستهبیست و 
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 3MeV/cm 3-10×1.2دهد، مقدار بیشینه پارامتر انباشت انرژی فوتون طورکه این شکل نشان میداده شده است. همان

 باشد.می

 
 6UFمتری در سیلندر سانتی 500تا  0(: توزیع سه بعدی انباشت انرژی فوتون در فواصل مختلف از 6شکل )

 

 

 

 گیري. نتیجه4

با اسووتفاده از  6UF لندریسووها در ها و فوتونو انباشووت انرژی برای نوتروندز نرخ  زانی، متحقیق نیدر چارچوب ا

صل مختلف  برای MCNPXکد  در مونت کارلو یسازهیشب تابش مورد مطالعه قرار گرفته  در برابرحفاظت  منظوربهفوا

حال، برای محاسبه دقیق میزان نرخ دز در این سیلندر، نیاز به دانستن هندسه سیلندر و تابش دقیق رادیواکتیو . با این است

شی مجموعهآن شامل واپا ست. منابع رادیواکتیو  سط  U232و  U238 ،U235های مواد رادیواکتیو ها ا ست که تو و  Pam234ا

ید می پاشوووی خود به خودی شوووود. تابش نوترونی که توسوووط مواد اطراف آن تول ید می U238وا شوووود و واکنش تول

Na22n)α,F(19 ترتیب اسوووت. در این مقاله، نرخ دزهای نوترون و فوتون بهh/Svμ 8-10×1.0  وh/Svμ 5-10×2.0   برای

ذره نوترون و فوتون ساطع شده از چشمه است. همچنین، مقادیر بیشینه انباشت انرژی برای  1000000و  10000تعداد 

های باشوود. در نهایت با اسووتفاده از دادهمی 3MeV/cm 3-10×1.2و   3MeV/cm 7-10×2.4ترتیب ها بهها و فوتوننوترون

 3کیلوگرم با ضووخامت  12و به وزن  6با غنای % 6UFلندر آهنی حاوی توان گفت که یک سوویحاصوول از این مقاله می

 باشد.متر بتن برای حمل و حفاظت در برابر تابش ذرات رادیواکتیو مناسب میسانتی



 

9 

 

 ای اریانپنجمین کنفرانس هستهبیست و 
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 

 . مراجع 5

 
Carlo -cylinders by Monte-6A. Meyering. Investigations of the effective dose rate from UF] 1[

simulations in respect of radiation protection, Master thesis presented to the Department of 

Physics University of Munster, (2012). 

[2] J. W. Arendt, C. R. Rawl, V. ChairL, P. Crawford, Secretary American National Standards 

Institute, Inc. 11, New York, NY 10036, (2001). 
[3] ANSI N14.1, American National Standard for Nuclear Materials Uranium Hexa uoride- 

Packaging for Transport, Technical report, (2001). 

[4] D.B. Pelowitz, MCNPX 2.7.0 manual, LANL, LA-CP-07-1473. Los Alamos National 

Laboratory, (2008). 
 


