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 براي حمل و نقل و دفع این پسمانها الزم است. در عملکرد نيروگاههاي اتمي ساالنه مقادیر قابلتوجهي پسمان پرتوزا توليد ميشود:چکیده
 بنابر استانداردهاي موجود الزم است محفظهي ویژهي حمل پسمانها به گونهاي طراحي شود که مقدار دز معادل بر.تدابير خاصي اندیشيده شود
 هدف این پژوهش طراحي حفاظ رادیولوژیکي براي. تجاوز نکند0/1mSv/hr  متري از آن از2  و در فاصله2mSv/hr روي سطح خارجي آن از
 محاسبات توزیع دز و طراحي محفظه با استفاده از روش مونت کارلو. نيروگاه اتمي بوشهر ميباشدII محفظههاي مخصوص حمل پسمانهاي گروه
 ميزان فعاليت کل یک بشکه. پردازنده به صورت موازي استفاده شده است8  براي محاسبات از. انجام پذیرفته استMCNP5 و با بهرهگيري از کد
 این مواد در. ميباشد2000kg/m3  همچنين چگالي ترکيبات برطبق اسناد موجود. برآورد شد،4/248×1010Bq براي پسمانهاي نمک تغليظ شده
 توزیع دز براي یک بشکهي حاوي. و از جنس فوالد قرار دارند3mm  با ضخامت پوستهي،28/55cm  و شعاع79/5cm بشکههاي استوانهاي به طول
 بيشتر از پيشبيني10%  تعيين گردید که15/67mSv/hr  برابر، از سطح10cm  آهنگ دز در فاصلهي.پسمان نمک تغليظ شده به دست آمد
 ضخامت. بشکه قرار داده ميشوند4  بشکههاي حاوي پسمانهاي پرتوزا در درون بستهبنديهاي سربي با ظرفيت، به منظور کاهش دز. بودFSAR
1/5cm  و براي وجه باالیي2cm  براي وجه پایيني2/2cm  براي وجوه جانبي،مناسب براي کاهش آهنگ دز به مقدار توصيه شده در استانداردهاي موجود
. ميباشد94 µSv/hr  و550  بشکهاي به ترتيب12  متري از محفظهي2  با این ضخامت سرب آهنگ دز معادل بر روي سطح و در فاصلهي.به دست آمد
MCNP5 ، حفاظ رادیولوژیکی، توزیع دز، نیروگاه اتمی، پسمانهای پرتوزا:واژهها
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Abstract: In operation of nuclear power plants, significant amounts of radioactive wastes are produced
annually so that it is necessary to determine special ways for transportation and disposal of the
radioactive wastes. According to the related standards, containers for transportation of radioactive
materials should be designed in such a way that the equivalent dose rates on the outer surface and at a
distance of 2m from the container do not exceed 2mSv/hr and 0.1mSv/hr, respectively. The purpose of
this research is to design a radiological shielding for containers to transport the group II radioactive
wastes of Boushehr Nuclear Power Plant. The dose distribution calculations and the container design
were implemented through the Monte Carlo method using MCNP5 code. The code was run by the use of
8 processors in a parallel way. The total activity of one drum and inventory density were estimated to be
4.248 Bq and 2000 kgr/m3, respectively. A steel drum with a dimension of 79.5cm in height, 28.55cm of
radius and 0.3cm in thickness was filled with the cemented inventory. The dose distribution for the
bottom rest wastes was calculated. The simulation result showed a value of 15.67mSv/hr for the
equivalent dose rate on the surface of the drum. The result was 10% higher than the FSAR prediction. In
order to decrease the dose rate, 3 leaden packages with 4 drums in each were put on the trailer for the
transportation. The suitable lead thickness for reducing the equivalent dose rate in order to meet the
required standards for the lateral parts, floor and top were 2.2cm, 2cm and 1.5cm, respectively. With this
calculated thickness, the equivalent dose rates on the surface and at a distance of 2m from the surface
were 550µSv/hr and 94µSv/hr, respectively.
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 .1مقدمه

داده ميشوند و سپس این محفظه درون محفظهي اصلي قرار

در عمل نيروگاههاي اتمي ساالنه مقادیر قابل توجهي پسمان

ميگيرد .پس الزم است این محفظه نيز ضوابط حمل و نقل را

پرتوزا توليد ميکنند .براي دفع این پسمانها الزم است تدابير

رعایت کند چون درون نيروگاه حمل ميشود .این پژوهش که

خاصي اندیشيده شود .پسمانهاي توليد شده در نيروگاههاي اتمي

قسمتي از طراحي مکان پسمانداري پرتوزا براي نيروگاههاي اتمي

به سه دستهي پسمانهاي سطح پایين ،پسمانهاي سطح مياني و

ميباشد در کشور براي اولين بار صورت پذیرفت.

پسمانهاي سطح باال تقسيم ميشوند ] .[1موضوعات مربوط به
پسمانهاي حاصل از شکافت به سه قسمت تقسيم ميشوند:

 .2مواد و روشها
محاسبات توزیع دز و طراحي محفظه با استفاده از روش مونتکارلو

 )3بازیافت در صورت امکان ] .[2نگهداري در انبار موقت براي

و با بهرهگيري از کد  [8] MCNP5انجام پذیرفته است .براي

 )1انتقال به انبار موقت یا جايگاه بازیافت )2 ،دفع و دفن پسمان،

()2

انجام محاسبات از یک سيستم سرورِ با دو پردازندهي مرکزي

کاهش فعاليت در قبل از دفن دایم ممکن است تا پنجاه سال به

()3

مدل زنون هر کدام شامل  4هسته با اجراي موازي استفاده شد.

طول بيانجامد ] .[3بنابر استانداردهاي موجود الزم است محفظهي
ویژهي حمل پسمانها به گونهاي طراحي شود که مقدار دز معادل
در سطح خارجي آن از  2mSv/hrو در فاصلهي  2متري از آن

 1.2ترکیبات موجود در بشکههای حاوی پسمان نمک تغلیظ شده

از  0/1mSv/hrتجاوز نکند ] 4و  .[5همچنين اگر الزم باشد

مقدار فعاليت کل یک بشکهي حاوي پسمانهاي نمک تغليظ
10

درب محفظه در طول مسير حمل و نقل باز شود آهنگ دز بر

شده 4/248×10 Bq ،برآورد شد ] .[6همچنين چگالي

روي سطح بستهها نباید از  10mSv/hrتجاوز کند ] 4و .[5

3

ترکيبات ،برطبق اسناد موجود  2000kg/mميباشد ] .[6مواد

پسمانهاي گروه  IIبرحسب روش توليد به چهار نوع نمک

تشکيلدهندهي پسمان نمک تغليظ شده براي غلظت نمک

تغليظ شده ،فيلترهاي پودر تيتانيم دما -باال ،صافيهاي تبادل یون

 600gr/litبه صورت جدول  1ميباشد ] .[6با توجه به دادههاي

و پسمان لجن تقسيمبندي ميشوند ] .[6هدف این پژوهش

 FSARحداکثر غلظت نمک موجود در بشکهها 500/3 gr/lit

محاسبهي توزیع دز معادل بشکهي حاوي پسمان نمک تغليظ

ميباشد ].[6

شده ،به عنوان فعالترین پسمان گروه  IIو سپس طراحي حفاظ
رادیولوژیکي براي محفظههاي مخصوص حمل پسمانهاي از این

 2.2فرضیات مربوط به فیزیک بشکه

نوع ميباشد که براي دیگر پسمانهاي گروه  IIنيروگاه اتمي نيز

هندسهي بشکه ،استوانهاي به ارتفاع  79/5cmو شعاع 28/55cm

قابل استفاده است .کيم و همکارانش براي طرح  8بشکهاي حمل

در نظر گرفته شد که داراي ضخامت پوستهي  3mmو از جنس

پسمانهاي توليدي نيروگاههاي اتمي در شرکت هيدرو و

فوالد ميباشد .سطح باالیي و پایيني استوانه با ورقههایي از جنس

هستهاي( )1کشور کره ،ضخامت حفاظ محفظه را  12mmفوالد

فوالد به ضخامت به ترتيب  10mmو  5mmپوشانده شده بود

به دست آوردند ] .[7در این پژوهش ابتدا آهنگ دز بر روي

] .[6الزم به ذکر است که حجمي که توسط پسمان سيماني شده
3

بستههاي پسمان تحویلي نيروگاه اتمي بوشهر محاسبه شده است

پر ميشود 0/15m ،ميباشد .شکل  1نمایي از بشکه را نشان
3

که در صورت فراتر رفتن از مقدار  10mSv/hrالزم است قبل از

ميدهد .این بشکه با درپوش متحرک و با ظرفيت کل ،0/2m

قرارگيري در درون محفظهي اصلي براي حمل و نقل جادهاي،

داراي وزن  29کيلوگرم و از جنس ورق استيل نورد

درون حفاظهاي سربي باز بستهبندي شوند ،به طوري که آهنگ

سرد شده ميباشد .این بشکه متعلق به طبقهي  4ایمني

دز بر روي سطح بستههاي مذکور از  10mSv/hrکمتر شود .اما

) (PNAE 6-01-011-97و گروه  3پایداري لرزهاي

با توجه به اینکه محفظهاي که قابليت بارگيري در ساختمان ZC

) (PNAE 0-S-006-87ميباشد ].[6

نيروگاه را دارد حداکثر ميتواند  4بشکه را در خود جاي دهد
بنابراین بشکهها در ساختمان  ZCدرون این محفظه سربي قرار
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 3.2فرضیات محفظهی پسمان

جدول  .1مواد تشکيل دهندهي پسمان نمک تغليظ شده
رادیونوکلید

فعالیت ویژهی (بکرل بر مترمکعب) پسمان نمک

بشکههاي پسمان پس از طي مراحل سيماني شدن در ساختماني

تغلیظ شده (مقدار نمک  600گرم بر لیتر)

موسوم به  ZCدر محفظهي ویژهي حمل بارگيري ميشوند .با

استرانسيم89-

9/48×108

استرانسيم90-

6

3/51×10

موليبدن99-

7

2/23×10

روتنيم103-

8

2/98×10

محفظههاي سربي به وسيلهي یک کاميونت به بيرون ساختمان

روتنيم106-

6

7/26×10

ید131-

10

 ZCمنتقل شده و در آنجا سه عدد از این بستههاي سربي در

توجه به ابعاد ساختمان مذکور حداکثر حجم محفظهاي که وارد
ساختمان  ZCميشود ،نميتواند بيش از  4بشکه باشد .این

1/98×10

یک محفظه بزگتر از جنس فوالد قرار ميگيرند .سپس به وسيله

3/45×10

تلوریم132-

8

سزیم134-

10

7/41×10

سزیم137-

11

1/23×10

یک تریلر این بستهها به طرف انبار موقت نگهداري
پسمانهاي پرتوزا حمل ميشوند (شکل  .)2بنابراین بستههاي
حاوي مواد پرتوزا در حقيقت این محفظههاي سربي  4بشکهاي
هستند .پس با توجه به این موضوع که بستههاي سربي به عنوان

باریم140-

8

6/00×10

النتانيم140-

7

7/14×10

سریم144-

8

1/95×10

زیرکنيم95-

8

8/13×10

نيوبيم95-

8

1/55×10

آهن59-

7/05×108

کبالت58-

9

5/37×10

کرم51-

9

7/74×10

حمل ميکند استانداردهاي مربوط به حمل و نقل ] [4را رعایت

منگنز54-

9

4/23×10

کبالت60-

10

نماید .فواصل بين این بستههاي سربي در محفظهي فوالدي

یک بستهي ترکيبي در نظر گرفته ميشوند ،ضخامت حفاظ
سربي آنها باید طوري طراحي شود که آهنگ دز بر روي سطح
این بستهي ترکيبي از  10mSv/hrتجاوز نکند ] [4و همچنين
محفظهي مربوط به کاميوني که این بستهي سربي  4بشکهاي را

4/38×10

 585mmميباشد .نمایي از بستهي سربي در شکل ( )a-3نشان
داده شده است و فاصله بشکهها از یکدیگر و از دیوارهي
محفظهي سربي در شکل ( )b-3نمایش داده شده است .به منظور
طراحي حفاظ مناسب ابتدا ضخامتهاي مختلف حفاظ براي
بستهي سربي شبيهسازي ميشود و ضخامتي که آهنگ دز بر روي
سطح بستهي سربي را به کمتر از  10mSv/hrکاهش ميدهد

انتخاب ميگردد .از آنجایي که بستهي سربي توسط یک
کاميونت درون نيروگاه حمل ميشود و هيچگونه محفظهاي براي
حمل و نقل درون نيروگاهي در نظر گرفته نشده است ،بنابراین
بستهي سربي باید طوري طراحي شود که استانداردهاي حمل و
نقل را برآورده کند ] .[4یعني آهنگ دز بر روي سطح و در
فاصلهي  2mاز بستهي سربي نباید به ترتيب از  2و 0/1mSv/hr
تجاوز نماید .سپس با توجه به این حفاظ بستهي سربي ،آهنگ دز
بر روي سطح محفظهي حمل و نقل جادهاي و همچنين در
فاصلهي  2mاز آن به دست ميآید .اگر ضخامت حفاظ سرب،
استانداردهاي آهنگ دز مربوط به این نقاط را نيز برآورده کند،
این ضخامت به عنوان ضخامت مطلوب انتخاب ميگردد .در غير
این صورت ضخامت سرب تا آنجا که آهنگ دز را در دو
شکل  .1نمایي از بشکهي حمل پسمان گروه ( 2فاصلهها به ميليمتر نشان داده

نقطهي روي سطح محفظه فاصلهي  2متري از آن به مقدار

شدهاند).

مطلوب کاهش دهد ،افزایش داده ميشود.
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 .3نتایج و بحث
 1.3توزیع دز بشکههای پسمان نمک تغلیظ شده

نتایج توزیع آهنگ دز معادل برحسب فاصله از سطح بشکه در
جدول  2آورده شده است .آهنگ دز معادل برحسب فاصلهي
شعاعي از سطح یک بشکهي حاوي پسمان پرتوزا به صورت
نمودار در شکل  4آورده شده است .دادهها در معادلهي ()1
صدق ميکنند و ميزان برازش منحني با دادههاي عددي در شکل
 4نشان داده شده است.

شکل  .2کاميونت حمل و نقل درون نيروگاهي در کنار تریلر حمل و نقل
پسمانهاي پرتوزا از نيروگاه اتمي بوشهر به سمت ساختمان انبار موقت.

equivalent dose rate (mSV/hr)=7.863e-0.08404x+7.812e-0.02222x

()1
جدول  .2توزیع آهنگ دز معادل برحسب فاصله از سطح بشکه
آهنگ دز )(mSv/hr

خطا )(mSv/hr

فاصلهی شعاعی
0/01

15/675

0/013

7/5

10/780

0/006

10

9/672

0/005

47/5

2/803

0/001

67/5

1/762

0/001

97/5

1/018

>0/001

197/5

0/311

>0/001

297/5

0/148

>0/001

397/5

0/086

>0/001

497/5

0/056

>0/001

)(cm

)(a

)Equivalent dose rate (mSv/hr

)Radial distance (cm

شکل  .4تغييرات آهنگ دز معادل برحسب فاصله از سطح بشکه؛ خطاي

)(b

آماري به صورت خط خطا( )4در شکل نمایش داده شده است.

شکل  )a .3فواصل در یک محفظهي سربي )b ،نمایي از بستهي سربي حاوي
بشکههاي پسمان.
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در گزارش  FSARنيروگاه اتمي بوشهر ،آهنگ دز براي

الزم نيست دز در فاصلهي  2متري به کمتر از  0/1ميليسيورت

بشکههاي پسمان نمک تغليظ شده و بشکههاي حاوي پسمان

در ساعت کاهش یابد ] .[4به منظور تأمين این استانداردها

مياني ،در فاصلهي  10سانتيمتر به ترتيب ،حداکثر  8و

آهنگ دز در این سه نقطه (روي سطح بستهي سربي ،روي سطح

 10mSv/hrذکر شده است ] .[6اما همانطور که مالحظه ميشود

بسته و در فاصلهي  2متري از آن) ،براي ضخامتهاي مختلف

آهنگ دز محاسبه شده بر روي سطح بشکهها 15/7mSv/hr

سرب ،تعيين گردید .نمودار تغييرات آهنگ دز معادل برحسب

محاسبه شده است یعني محاسبات با استفاده از دادههاي ،FSAR

ضخامت سرب جدارهي فوقاني ،در شکل  5نمایش داده شده

آهنگ دز را حدود  10درصد بيش از پيشبيني  FSARتقریب

است .رابطهي دو نمایي آهنگ دز با ضخامت حفاظ در باالي

ميزند .از طرف دیگر براي حمل و نقل آهنگ دز بر روي سطح

محفظهي سربي چنين است.

باید کمتر از  10mSv/hrباشد ] [4که این موضوع براي حمل
بشکههاي پسمان موجود محدودیت ایجاد ميکند .اما همانطور

Equivalent dose rate (mSV/hr)=7.242e-1.155t+0.02711e0.9122t

()2

که پيش از این ذکر شد این بشکهها نيستند که در جاده در درون
محفظهي فوالدي حمل و نقل قرار ميگيرند بلکه بستههاي سربي
در آن جاي داده ميشوند .بنابراین کافي است حفاظ سربي بستههاي

که در آن t ،ضخامت حفاظ سربي ميباشد .نتيجهي برازش دادههاي

داخل محفظه به گونهاي باشد که ضوابط حمل و نقل براي آنها

عددي با رابطهي ( )2در شکل  5نشان داده شده است .با توجه به

رعایت شود .اما براي اینکه کار حفاظسازي یکبار انجام شود در

نمودار شکل  5و معادلهي ( )2ضخامت  1/15cmسرب در جدارهي

طراحي این بستههاي سربي باید ضوابط حمل و نقل درون

فوقاني بستهي ترکيبي ،آهنگ دز را به  2mSv/hrکاهش ميدهد.

نيروگاهي نيز بررسي گردد .بنابراین در طراحي این بستهها باید به

تغييرات آهنگ دز معادل برحسب ضخامت سرب جدارهي

این مسئله توجه داشت که براي یک بستهي سربي آهنگ دز بر

زیرین بستهي سربي که از رابطهي دونمایي زیر پيروي ميکند در

روي سطح حداکثر  2mSv/hrو در فاصلهي  2متري از آن

شکل  6نشان داده شده است

حداکثر  0/1mSv/hrباشد.

Equivalent dose rate (mSV/hr)=6.313e-2.263t+6.61e-0.8334t

()3

 2.3ضخامت حفاظ رادیولوژیکی برای یک بسته سربی

همانطور که گفته شد بستههاي سربي در درون نيروگاه ،از
ساختمان  ZCتا تریلر در نظر گرفته شده براي حمل و نقل جادهاي،
)Equivalent dose rate (mSv/hr

توسط یک کاميونت حمل ميشوند و سپس سه عدد از این بستهها

براي انتقال به انبار موقت در درون محفظهي بزرگ قرار داده
ميشوند .از آنجایي که در حمل و نقل ،بستههاي سربي به عنوان
بستههاي پرتوزا در نظر گرفته ميشوند ،آهنگ دز بر روي سطح
آنها نباید از  10mSv/hrفراتر رود ] .[4از طرفي چون استاندارد
خاصي از طرف نيروگاه براي حمل و نقل درون نيروگاهي ارایه
نشده است ،استانداردهاي موجود براي حمل و نقل جادهاي ] 4و
 ،[5براي حمل و نقل درون نيروگاهي نيز در نظر گرفته ميشود.

)Shield thickness (cm

بنابر استاندارد مذکور ،الزم است آهنگ دز بر روي سطوح

شکل  .5تغييرات آهنگ دز معادل در باالي بستهي سربي برحسب ضخامت جدارهي

محفظه  2mSv/hrو در فاصلهي  2متري از سطوح جانبي آن

فوقاني حفاظ .خوبي برازش بيانگر مطابقت نمودار با دادههاي عددي ميباشد.

 0/1mSv/hrشود .البته الزم به ذکر است در باال و پایين محفظه
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)Equivalent dose rate (mSv/hr

)Equivalent dose rate (mSv/hr

)Thickness of shield (cm

)Thickness of shield (cm

شکل  .6تغييرات آهنگ دز معادل در زیر بستهي سربي با ضخامت جدارهي زیرین

شکل  .7نمودار تغييرات آهنگ دز معادل بر روي سطح جانبي بستهي ترکيبي

حفاظ؛ خوبي برازش حاکي از تطابق خوب نمودار با دادههاي عددي ميباشد.

با ضخامت حفاظ سربي ،و برازش آن با دادههاي عددي.

که در آن t ،ضخامت حفاظ سربي ميباشد .نتيجهي برازش دادههاي
)Equivalent dose rate (mSv/hr

عددي با رابطهي ( )3در شکل  6نشان داده شده است .با توجه به

نمودار شکل  6و معادلهي ( )3براي کاهش آهنگ دز به کمتر از
 2mSv/hrحداقل ضخامت سرب الزم  1/55cmميباشد.
در پشت جدارهي جانبي نيز آهنگ دز معادل با ضخامت
سرب مطابق رابطهي زیر به صورت دونمایي تغيير ميکند .نمودار
تغييرات آن در شکل  7نشان داده شده است.
Equivalent dose rate (mSV/hr)=8.491e-1.095t+0.001809e1.631t

()4

)Thickness of shield (cm

شکل  .8تغييرات آهنگ دز معادل در فاصلهي  2متري با ضخامت سرب به

که در آن t ،ضخامت حفاظ سربي ميباشد .با توجه به نمودار

کار رفته در جدارهي جانبي.

شکل  7و معادلهي  1/33cm ،4سرب در جدارهي جانبي ،آهنگ
دز بر روي سطح را به  2mSv/hrکاهش ميدهد .اما در مورد

براساس رابطهي  1/86cm ،5سرب آهنگ دز در فاصلهي

جدارههاي جانبي عالوه بر آهنگ دز بر روي سطح الزم است

 2متري از دیوارههاي جانبي را به کمتر از  0/1mSv/hrکاهش

آهنگ دز در فاصلهي  2متري نيز بررسي گردد .نمودار تغييرات

ميدهد .بنابراین حداقل ضخامت دیوارههاي جانبي  1/86cmباید

آهنگ دز معادل برحسب ضخامت حفاظ سربي در فاصلهي 2

باشد.
با توجه به روابط  4 ،3و  ،5براي حفاظسازي بستهي ترکيبي

متري از جدارهي بستهي سربي در شکل  8نمایش داده شده

براي حمل و نقل از ساختمان  ZCبه سمت محفظهي بارگيري

است .روند تغييرات بر رابطهي زیر مبتني است

 2cmسرب براي وجوه جانبي 1/5cm ،براي وجه باالیي و 2cm
براي وجه زیرین پيشنهاد شد .با این ميزان سرب ،دادههاي عددي

Equivalent dose rate (mSV/hr)=0.1068e-2.54t+0.3987e-0.7523t

()5

آهنگ دز معادل بر روي سطح و در فاصلهي  2متري از وجوه
جانبي محفظه در جدول  3آورده شده است.
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جدول  .3آهنگ دز بيشينه بر روي سطح و در فاصلهي  2متري از بستهي

همانطور که در جدول  4و شکل  9نشان داده شده است

سربي براي حمل و نقل درون نيروگاهي
آهنگ دز توصیه

موقعیت آشکارساز

آهنگ دز
)(mSv/hr

خطای نسبی

باالي محفظهي سربي

1/4

0/02

2

زیر محفظهي سربي

1/3

0/03

2

روي وجه جانبي محفظه

1

0/02

2

0/09

0/01

0/1

 2متري وجه جانبي
محفظه

آهنگ دز بر روي سطح محفظه و در فاصلهي  2متري از آن از
مقدار توصيه شده بيشتر نميباشد .پس از شبيهسازي بشکهها و

شده )(mSv/hr

بستهها نقشهي دز در فواصل مختلف از سطح محفظه و روي آن
به دست آمد .شکل  10نتيجهي محاسبات نقشهي دز را به صورت
لگاریتمي نمایش ميدهد .با استفاده از نقشهي رنگ که در کنار
تصویر داده شده است ميتوان آهنگ دز در نقاط مختلف را

 3.3توزیع دز محفظهی حامل پسمان

استخراج نمود .آنچه قابل توجه است نقاط بسيار داغ در داخل

همانطور که پيش از این گفته شد ،بستههاي سربي پس از انتقال

بسته ميباشد که به دليل پراکندگي و برگشت پرتو رخ ميدهد.

به بيرون ساختمان  ZCنيروگاه اتمي بوشهر در درون یک

آهنگ دز تا  2متري از سطح محفظه در راستاي عرضي و تا

محفظهي فوالدي بارگيري ميشوند .همانسان که در شکل 2

 2متري از سطح در راستاي طولي نشان داده شده است .همانطور

نشان داده شده است ،درون هر محفظهي فوالدي  3بستهي سربي

که در نقشهي دز مشاهده ميشود در حين توقف کاميون در جاده

قرار دارد .در بخش قبل ضخامت مناسب بستهي سربي براي حمل

الزم است افراد غير پرتو کار و پرتو کار فاصلهي الزم از محفظه

و نقل درون نيروگاهي به دست آمد .از آنجایي که مقرر شده

را رعایت نمایند.

است سه عدد از این بستهها درون محفظهي فوالدي قرار داده
شود و به سمت انبار موقت حمل گردد ،لذا الزم است آهنگ دز

جدول  .4آهنگ دز برحسب فاصله از سطح جانبي محفظهي حمل پسمان

بر روي سطح محفظه و در فاصلهي  2متري از آن به ترتيب از

فاصلهی شعاعی )(cm

 2mSv/hrو  0/1mSv/hrتجاوز نکند .با ضخامتهاي مطرح

0/3500

550/27

شده براي بستهي سربي آهنگ دز بر روي سطوح باالیي ،زیرین

50/3500

281/4

100/3500

174/4

2/11

و جانبي محفظه به ترتيب  0/69±0/03 ،0/40±0/008و

150/3500

122/5

1/43

 0/63±0/01ميليسيورت بر ساعت ميباشند .اما آهنگ دز در

200/0000

94/0

1/06

250/3500

76/3

1/59

فوالدي

300/3500

62/2

1/24

 0/11±0/000mSv/hبود (خطا کمتر از  0/001mSv/hrبود).

350/3500

52/3

0/88

400/3500

43/9

0/57

این آهنگ دز مقدار اندکي بيشتر از استاندارد توصيه شده یعني

500/3500

32/5

0/50

فاصلهي

2m

از

سطح

جانبي

محفظهي

آهنگ دز )(µSv/hr

خطا )(µSv/hr
12/49
4/00

 0/10±0/000mSv/hميباشد .این افزایش در فاصلهي  2متري
براي محفظهي بزرگ به دليل جمع شدن آهنگ دز  3بسته
)Equivalent dose rate (mSv/hr

ميباشد .با توجه به نتيجهي به دست آمده ،ضخامت وجوه جانبي
به  2/2cmافزایش داده شد و آهنگ دز مجدداً بررسي گردید.
براي این ضخامت ،نتایج عددي آهنگ دز برحسب فاصله از
وجه جانبي محفظهي فوالدي در جدول  4آورده شده است.
نمودار کاهش دز برحسب فاصله از سطح جانبي محفظه در شکل
 9نشان داده شده است .رابطهي کاهش دز برحسب فاصله از
محفظه به صورت زیر ميباشد
Equivalent dose rate (mSV/hr)=369e-0.02099x+184.1e-0.003611x

)Distance from container (cm

()6

شکل  .9تغييرات آهنگ دز معادل برحسب فاصله از سطح جانبي محفظهي
ویژهي حمل پسمان.
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