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  O304هاي عملکردي سیستم پرتودهی  ارزیابی مشخصهIR-136  پس از تبدیل
  سیستم گردش محصول از چهار طبقه فعلی به دو طبقه مجازي

  عبدالرضا فرامرزينیا ،  وحیده عطائی،  *علی غالمرضا رئیس
 اي، پژوهشکده کاربرد پرتوها علوم و فنون هستهایران، پژوهشگاه  سازمان انرژي اتمی

  :چکیده
سـازمان انـرژي اتمـی     -واقع در پژوهشـکده کـاربرد پرتوهـا    IR-136در سیستم پرتودهی 

با توجه به باال بودن اکتیویته و . شوند طبقه پرتودهی می 4ردیف و  6هاي محصول در  ایران، جعبه
به دلیل محدودیت سرعت سیستم گردش محصول به دور چشمه، پرتودهی محصوالت با دز کمتر 

تـر از چشـمه و ارتقـاء سیسـتم      منظـور اسـتفاده وسـیع    به. باشد پذیر نمی امکان kGy 5از حدود 
طبقـه   2طبقـه، در   4جـاي پرتـودهی در    هاي محصول بـه  پرتودهی، پیشنهاد شده است که حامل

هـاي عملکـردي سیسـتم     در این تحقیق اثر اجراي طرح پیشـنهادي بـر مشخصـه   . پرتودهی شوند
اي محصـول بـا اسـتفاده از کـد     هـ  مقـادیر دز در جعبـه  . پرتودهی مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  

دز رسـم شـده، سـایر     هـاي هـم   محاسبه شـده و بـا اسـتفاده از منحنـی     MCNP4Cکامپیوتري 
طبقه مجازي بـا یکـدیگر    2طبقه فعلی و  4هاي عملکردي سیستم پرتودهی در دو حالت  مشخصه

ــت در محــدوده   . مقایســه شــده اســت  ــردو حال ــواختی محاســبه شــده در ه ــدار نســبت یکن مق
اختالف مقادیر مربوط به نسبت یکنواختی سیسـتم  . است 5/1کمتر از  g/cm3  3/0-05/0چگالی

و ایـن  % 10تـا  % 5در محدوده چگالی محصوالت مورد پرتودهی در دو حالت واقعی و مجازي بین 
همچنین مقادیر . است% 6تا % 3اختالف در مورد مقادیر بهره تولید حجمی و کارآیی سیستم بین 

هاي عملکردي این سیستم در حالت فعلـی، بـا مقـادیر گـزارش شـده       اي مشخصهدست آمده بر به
  توافق قابل قبول بین نتایج، مؤید صحت و اعتبـار برنامـه  . توسط شرکت سازنده مقایسه شده است

بـا در نظـر داشـتن نتـایج حاصـل از      . باشـد  سازي نوشته شده و محاسـبات انجـام شـده مـی     شبیه
تـوان در آینـده از    طبقه مجازي، مـی  2طبقه به  4دش محصول از محاسبات، با تبدیل سیستم گر

  . نیز استفاده کرد) kGy 3تا حدود ( kGy 5این سیستم براي پرتودهی محصوالت با دز کمتر از 
سیستم پرتودهی گاما، محاسبات دز، نسبت یکنواختی، بهره تولید حجمی، کد : کلید واژه
  .MCNP4C کامپیوتري




