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-مي ريه انسرط به ابتال عامل بزرگترين سيگار از بعد رادون راديواكتيو گاز
 و خاك از بعد هاساختمان داخل به رادون ورود منبع معمول طور به .باشد

 آنها ليداخ محيط در استفاده مورد ساختماني مصالح ساختمان، بستر سنگ
 ايسنگه و مواد سطوح از رادون انتشار آهنگ محاسبه بنابراين .باشدمي

 اما دارد بسزايي اهميت داخلي رادون غلظت تخمين در ساختماني مختلف
 طوحس از يكي براي حتي پارامتر اين محاسبه براي معمول هايگيرياندازه

- گاهدست به دسترسي محدوديت به توجه با لذا و ببرد زمان روزها تواندمي
 سطوح از انتشار آهنگ گيرياندازه ما، كشور در مناسب سنجرادون هاي

 ويسيبازن با پژوهش اين در .بود خواهد زمانبر بسيار ساختمان، يك مختلف
 روشي گيري،اندازه اتاقك طراحي و داخلي رادون غلظت افزايش معادالت

 از ادهاستف با رادون انتشار آهنگ محاسبه  براي مناسب دقت با همراه سريع
 يك از رادون انتشار آهنگ .است شده پيشنهاد رادون مانيتور دستگاه يك

 در ساعت چند زمان مدت در روش، اين با ساختماني گرانيتي سنگ نمونه
 و يگيراندازه نتايج با كه گرديد گيرياندازه ٢/٠±h2-Bqm٠/٦-1 حدود

  .تاس توافق در پايدار، تعادل شرايط در پارامتر اين مدت بلند محاسبه

چكيده

مقدمه

سعي  رادون از مصالح ساختماني ، پژوهشگران انتشار سطحي گازبراي رفع نگراني در مورد 
به  گيري و محاسبه آهنگ انتشار سطحي گاز رادون از مصالح ساختماني مختلفدر اندازه

ي آهنگ اند كه سنگ گرانيت به طور كلتحقيقات  نشان داده. خصوص سنگ گرانيت دارند
. ]٤[انتشار سطحي گاز رادون بيشتري نسبت به ساير مصالح ساختماني دارد

ادل گيري اين پارامتر با استفاده از معادالت حاكم در شرايط تعدر روش معمول براي اندازه
تر در روش سريع. گيري غلظت رادون در درون محفظه آزمون داريمپايدار، نياز به روزها اندازه

.گيري را تا چند ساعت كاهش دهدتوان زمان اندازهبا استفاده از معادالت حالت پويا، مي
ادون در اين پژوهش با انتخاب يك سنگ گرانيت نمونه، و محاسبه آهنگ انتشار سطحي ر

و پويا  گيري، مقدار اين پارامتر به ترتيب براي شرايط تعادل پايدارآن با هر دو روش اندازه
اگرچه دقت در  . محاسبه گرديد ٢/٠±h 2-Bqm٠/٦-1و  ١/٠±h 2-Bqm٩/٤-1برابر 

يشتر روش گيري بسيار بباشد، اما سرعت اندازهحالت تعادل پايدار كمي بهتر از حالت پويا مي
ن را پويا و تطابق نتايج حاصل از اين روش با نتايج حاصل از روش تعادل پايدار ، مزيت آ

].١١[سازدكامال مشخص مي

بحث و نتيجه گيري

مراجع

يافته ها مواد و روش ها

)گرانيت نهبندان(نمونه سنگ مورد استفاده در اين پژوهش. ١شكل 

رسيدن به  ونمودار افزايش غلظت رادون در محفظه آزمون  -٣شكل
تعادل پايدار
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فظـه در اين پژوهش از يك نمونه سنگ گرانيت كه مسـاحت آن بيشـتر از كـف مح
سانتي متر در نظـر گرفتـه  ٤٠سانتي متر در  ١٢٠اندازه گيري و اندازه قطعات آنها 

.  شد

بوسـيله  ضريب انتشار گاز رادون معموالً بر اساس اصل هرمتيك و با پوشاندن نمونـه
 گيـري افـزايش غلظـت رادون در داخـل آن بـه عنـواني يك محفظه بسته و اندازه

يـان شـده تابعي از زمان، همانطور كه توسط پتروپولوس و همكارانش بطور مختصر ب
.]٨و ٧[شودگيري مياست، اندازه

ي افـزايش غلظـت و انـدازه گيـري مـداوم غلظـت گـاز در اين تحقيق از روش ساده
ت، اي كه بر روي سطح مصالح ساختماني نمونه قرار داده شـده اسـرادون در محفظه

خامت ديـواره اين محفظه مكعب مستطيلي با روكش پالستيك با ض. استفاده گرديد
متر تشكيل شـده ميلي ٣٨٣متر و طول و عرضميلي١٦٣متر، ارتفاع داخلي ميلي ٢

-تدر روش معمول از قسـم. توان استفاده كرداز اين محفظه به دو صورت مي. است
سـتگاه هـاي سـيليكوني بـه دهاي باال و پايين ظرف دو لوله خروجي كه با شـيلنگ

 -٢شـكل ( گيرنـدشوند، قـرار مـيمتصل مي) مانيتور رادون( كارسنج پيوستهرادون
ب دسـتگاه مـانيتور رادون را در درون -٢توان مطـابق شـكل در روش دوم مي). الف

ي بنـدگيـري را كـامال هـوامحفظه قرار داده و آنگاه با روشي مناسب محفظه انـدازه
ظـه هـا، از محفدر اين روش تنها دو كابل تامين انرژي و كنترل و انتقـال داده. نمود

افـزار دسـتگاه بـر روي رايانـه گيري شده در نـرمهاي اندازهآزمون خارج شده و داده
از گيـري غلظـت گـبه منظـور انـدازه. باشندگيري قابل مشاهده ميهمزمان با اندازه

، توليد شـده در ١٦٨٨RTM-٢رادون در محفظه از مانيتور قابل حمل رادون مدل
ريع آن مهمترين مشخصه اين دستگاه پاسخ سـ. شركت ساراد آلمان استفاده گرديد

-ري مـيگيـهاي انـدازهها و يا روشبه تغييرات تراكم رادون نسبت به ساير دستگاه
.باشد

رد روش ديگر براي محاسبه آهنگ انتشار سطحي رادون كه در اين پژوهش مو
بدين منظور . است ١استفاده قرار گرفت، محاسبه در شرايط پويا طبق رابطه 

ته گيري قرار گرفسنج در درون محفظه اندازهب، دستگاه رادون-٢مطابق شكل
 ها به رايانه از طريق كابل مخصوص دستگاه انجامو كنترل و انتقال داده

اي و تنها براي چند دقيقه ٢٠هاي سنجي در اين حالت در بازهرادون. پذيرفت
ساعت ادامه يافت و با انتخاب سه داده مناسب در زمانهاي متفاوت، آهنگ 
ابق انتشار سطحي رادون از سنگ گرانيت نمونه و خطاي آن در اين شرايط مط

با  نكته مهم در محاسبه آهنگ انتشار سطحي رادون. محاسبه گرديد ١رابطه 
گيري و اين روش، كسر حجم دستگاه رادون سنج از حجم اتاقك اندازه

مثال ميزان غلظت . باشدمي ١در رابطه  Vجايگذاري حجم حاصل به جاي 
گيري بكرل بر متر مكعب اندازه ٢٦دقيقه پس از شروع آزمون،  ٨٠رادون در 

  ٢/٠±h 2-Bqm٠/٦-1شد و آهنگ انتشار سطحي رادون متناظر با آن 
.بدست آمد

٢ شكل

از استنشاق بلند مدت گروي افرادي كه در معرض  برمطالعات اخير 
كه وجود گاز رادون در داخل نشان مي دهد رادون قرار گرفته اند 

 خطر مهماين . باشد منازل مسكوني، خطري جدي براي سالمتي مي
زايش براي سالمتي، با افزايش مدت قرار گرفتن در معرض گاز رادون اف

.]١[دهدميش يافته و خطر ابتال به سرطان ريه را افزاي
نتشار كه غلظت گاز رادون با فاصله شخص از منبع ادانيم همچنين مي 

ر اگرچه عمده افزايش غلظت رادون د. گاز رادون نسبت مستقيم دارد
انه هاي داخلي ناشي از انتشار رادون از خاك و سنگي است كه خمحيط

يگر از بر روي آنها ساخته شده است، ولي مصالح ساختماني نيز يكي د
ين بنابرا. باشندمنابع مهم انتشار گاز رادون به درون ساختمانها مي

همواره نگراني عمومي و پرسشهاي فراواني در مورد نقش و ميزان 
انتشار گاز رادون از مصالح ساختماني، به ويژه مصالحي كه در 

.]٣و٢[شوند، وجود دارددكوراسيون داخلي منازل استفاده مي
دانيم در خاك، سنگ و مواد تشكيل دهنده مصالح با اين كه مي

تشكيل Ra٢٢٦ساختماني، گاز رادون با فروپاشي هسته اي از مادر 
از  شود، با اين حال نمي توان سرعت خروج گاز رادون را به سادگيمي 

. تعيين كرد Ra٢٢٦روي فعاليت و غلظت 
ت ها، به ويژه براي گرانيبنابراين همانطور كه در بسياري از پژوهش

طح نشان داده شده است، بايد ميزان انتشار گاز رادون را مستقيماً از س
د كه ي اين مطلب هستنمطالعات موجود، نشان دهنده. مواد تعيين كرد

تفاوت اي مميزان انتشار گاز رادون از مصالح ساختماني به طور گسترده
از است و برخي از مصالح ساختماني ممكن است به افزايش غلظت گ

. رادون در محيط داخلي كمك كنند
نه در هايي كه در دكوراسيون خاهاي بسياري به ويژه براي گرانيتداده

زياد و  باشد، ولي تنوعشوند، در دسترس ميسرتاسر جهان استفاده مي
 گيري در مورد اينكه كدام نوع از سنگمعادن متفاوت آنها، نتيجه

 گرانيت يا ماده مورد استفاده در ساختمان، داراي آهنگ انتشار گاز
اين جهت بنابر. كافي نيست، رادون بيشتري نسبت به سايرين است

ن تخمين صحيح تاثير هر كدام از مصالح ساختماني بر غلظت رادو
گيري و محاسبه آهنگ انتشار رادون از تمامي سطوح داخلي، اندازه

روزي رادون، رسيدن  ٨/٣با توجه به نيمه عمر . ساختمان ضروري است
تفاده به تعادل پايدار غلظت رادون در يك محفظه كامال بسته براي اس

از معادالت غلظت رادون در اين شرايط حداقل دو هفته زمان خواهد 
برد و  ممكن است تنوع زياد مصالح ساختماني در يك ساختمان، 

. محاسبه ميزان انتشار رادون از آنها را بسيار زمانبر سازد
ه لذا طراحي و استفاده از راهكارهاي سريع و با دقت مناسب در محاسب

.]٦-٤[آهنگ انتشار رادون يك ساختمان ضروري است
ت در اين پژوهش با استفاده از معادله پوياي غلظت رادون بجاي معادال

    دقيقحالت تعادل پايدار غلظت رادون و قرار دادن يك دستگاه 
ان گيري پيوسته رادون در يك محفظه بسته مناسب، مدت زماندازه
 گيري و محاسبه آهنگ انتشار رادون تا حدود چند ساعت كاهشاندازه

.يافته است

موجود در هر جسم، پارامتر اصلي در ميزان  Ra٢٢٦اگرچه مقدار راديونوكلئيد 
اي گردد، ولي ميزان انتشار رادون به پارامترهانتشار گاز رادون از آن محسوب  مي

بنابراين براي ارزيابي .  ]٩[ديگري از جمله رطوبت و دما نيز تا حدودي بستگي دارد
و مقايسه دو روش مختلف محاسبه انتشار گاز رادون از مصالح ساختماني در 

ها در شرايطي كه رطوبت و دماي محيط گيريگيري، تمام اندازهمحفظه اندازه
.داخلي تقريبا ثابت بود، انجام شد

و آهنگ  )BqmC-3(نهنگامي كه نمونه توسط ظرف پوشانده شود، غلظت رادو
:شودبه عنوان تابعي از زمان با رابطه زير داده ميانتشار سطحي رادون 

2m(A(از سطح نمونه، ) d 2-Bqm-1(رادون  آهنگ انتشار گازEكه در آن 
 0Cو  m (H(و ارتفاع  m) 3V(ظرف با حجم  پوشيده شده توسطنمونه  مساحت

لظت رادون زمينه در غ(  ، t =0در زمان  داخل محفظهغلظت اوليه رادون در 
 0λثابت واپاشي موثر، برابر مجموع ثابت واپاشي رادون  λهمچنين) آزمايشگاه

)1-d 0.181 ( و ضريب كاهش ناشي از تهويه هوا در محفظه)1-(d b,lλ  است.
را، به ويژه براي موادي 0C، الزم است جمله غلظت زمينه )١(هنگام اعمال معادله 

.  كه سرعت انتشار گاز رادون در آنها كم است، به حداقل برسانيم
ها در آن انجام شد، در گيريغلظت زمينه رادون در آزمايشگاهي كه تمام اندازه

را ) ١(در معادله λt-e0Cسهم  عبارت از اين رو. بود ١٠±٥ Bqm-3حدود
از  همچنين اثر مقاوم بر انتشار رادون. هاي طوالني ناديده گرفتمي توان در زمان

برابر  ١٠توان به طور موثر با انتخاب يك ظرف بزرگ با حجم حداقل سطح را مي
.  ]١٠[بزرگتر از حجم جسم نمونه به سادگي از بين برد

ه، تحت اين شرايط، آهنگ انتشار سطحي رادون از سطح نمونه در محفظه بست
.  ان استتقريبا با آهنگ انتشار سطحي نمونه در شرايط واقعي يك ساختمان يكس

توان شرايط ، مي)روز ١٠حداقل (پس از گذشت چند برابر زمان نيمه عمر رادون 
با  همچنين. تعادل پايدار را براي غلظت رادون در درون حجم بسته در نظر گرفت

رفنظر توجه به هوابندي مناسب محفظه، ثابت واپاشي ناشي از تهويه هوا قابل ص
ابق توان آهنگ انتشار رادون در حالت تعادل پايدار را مطاست  و بر اين اساس مي

:محاسبه كرد زيررابطه 

روز  ٢٤الف براي مدت -٢بدين منظور در شرايطي كه محفظه آزمون مطابق شكل 
لظت رادون بر روي قسمت صيقلي سنگ گرانيت نمونه چسبانده شده بود، افزايش غ

از مقاديري ناچيز تا غلظت نهايي در تعادل  ٣در داخل محفظه مطابق نمودار شكل 
اين نتايج مقدار غلظت در تعادل پايدار را برابر  . پايدار افزايش يافت

3/mBqآهنگ ٢دهند كه با جايگذاري اين مقدار در رابطه نشان مي ٤١٧±٢٥٠٨ ،
محاسبه       ١/٠±h 2-Bqm٩/٤-1انتشار رادون براي اين سنگ نمونه برابر  

.گرددمي
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