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کاهش شدت انرژی زمینه ناشی از سرب 210-با استفاده از یک الیه مناسب حفاظتی
برای حفاظ های تهیه شده از سرب طبیعی با بهره گیری از کد محاسباتی MCNP
و بررسی نتایج تجربی حاصل از آن
نازنین ایلیات  ،1محمد میرزایی* ،2داریوش سرداری  ،3فاطمه بلوری نوین
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 2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده ی کاربرد پرتوها
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 4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده ی کاربرد پرتوها

چکيده:
وجود سرب 210-بکار رفته در حفاظ مورد ا ستفاده در آ شکار ساز ژرمانیوم فوق خالص واقع در گروه پژوه شی رادیوایزوتوپ
پژوه شکده کاربرد پرتوها (پژوه شگاه علوم و فنون ه سته ای) ،موجب گ سیل فوتون های با انرژی  46 keVمی شود که همواره با
فوتون های گ سیل شده از نمونه های مورد برر سی که شامل سرب 210-می با شند همپو شانی دا شته و باعث خطا در نتایج آنالیز
می شود .بدین منظور ابتدا عن صر منا سب جاذب برای انرژی فوتون مذکور ،انتخاب و ضخامت آن محاسبه شد و سپس نتایج آن با
ا ستفاده از کد محا سباتی MCNPارزیابی و مورد مقای سه قرار گرفت .در نهایت عن صر مس به ضخامت  3میلیمتر به درون حفاظ
تعبیه گردید و این نتیجه حاکی از آن بود که در انرژی  46 keVناش ی از س رب 210-کمترین اکتیویته ی قابل آش کارس ازی
( )MDAبه ن صف ( از  0/15به  Bq/kg 0/05ر سیده ا ست) ر سیده ا ست و شمارش زمینه  %44کاهش یافته ا ست  .و شمارش
نمونه های محیطی حاوی سرب  210 -مقدار شمارش خالص م شاهده شده از سرب 210 -در حدود بی شتری ثبت شد  .عدم
قطعیت شمارش نمونه ها  %16کاهش یافت  .این امر باعث شد خطای رادیوایزوتوپ سرب – 210ناشی از اندازگیری سطح زیر
قله و اثرات زمینه و الکترونیک دستگاه کمتر از حدود  %25گزارش شود .
کلمات کليدي : :آش کارس از ژرمانیوم فوق خالص  ،نمونه های محیطی ،تابش های زمینه ،کد  ، MCNPحفاظ آش کارس از
ژرمانیوم فوق خالص.

مقدمه :
در اندازه گیری و ثبت بیناب پرتوی گامای حاصل از یک چشمه ی رادیواکتیویته در صورتی که حفاظ سربی در مقابل
چشمه و آشکارساز قرار گرفته باشد بیشینه ای در بیناب پرتو گاما ظاهر می شود که به بیشینه ی پس پراکندگی معروف
است [ .]1در واقع بازتاب پرتوی گاما از سطح مواد به سمت عقب پس پراکندگی می شود که این پدیده باعث مشکل در
بیناب های برگشته شده از این سیستم در صنعت و پزشکی و ابزارهای اندازه گیری که اساس کار آنها با پرتوهای گاما یا
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ایکس است می شود [ . ]2هر چقدر تعداد پراکندگی هایی که فوتون قبل از پس پراکندگی انجام داده باشد ،بیشتر باشد
انرژی آن به مراتب کمتر خواهد بود و این اثر نیز باعث می شود قضاوت صحیح در مورد بیناب پرتوی گاما در ناحیه کم
انرژی پس پراکندگی موجب سخت تر شدن بیم شود [ .]3-4بنابراین نوع حفاظ گذاری در دستگاه های اندازه گیری بر
اساس پرتوی گاما چنان در نظر گرفته می شود که پس پراکندگی به حداقل ممکن برسد .کمیت فیزیکی که مشخصه ی
پس پراکندگی است عامل بازتاب است که وابسته به انرژی ،توزیع زاویه ای پرتوی گاما  ،نوع ماده حفاظ و ضخامت آن
می باشد که فوتون از روی آن بازتاب می یابد [ .]5انجام آنالیز صحیح و دقیق روی نمونه های محیطی و رادیوداروهای
تولیدی گروه رادیو ایزوتوپ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای انرژی اتمی کرج  ،نیازمند این است که پیک های مزاحم
ناشی از تابش های زمینه (شامل پرتوهای کیهانی ،رادیوایزوتوپهای موجود در مواد ساختمانی محیطی و ( ...تا حد مناسبی
کاهش یابند .همانطور که اشاره شد ،منشأ تابش های زمینه میتواند پرتوهای کیهانی ،رادیوایزوتوپهای موجود در سنگ ،
خاك ،پسماندهای هسته ای و ] 6[ ...باشد که در این میان رادیوایزوتوپ های موجود در خاك از اهمیت ویژهای برخوردار
هستند .مهمترین روش کاهش تابش های زمینه استفاده از تکنیک حفاظ گذاری اطراف آشکارساز میباشد .این حفاظ تأثیر
بسزایی در کاهش تابش های ناخواسته ی زمینه در محیط آشکارسازی دارد .معموالً آشکارساز ژرمانیوم فوق خالص
همراه حفاظ مناسب با کاربرد مورد نیاز عرضه می شود ،ولی سیستم موجود در طیف سنجی گروه رادیو ایزوتوپ
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای انرژی اتمی کرج بدون حفاظ از آژانس بین المللی انرژی اتمی تهیه گردیده است .به
همین جهت همواره ثبت تابش های زمینه هنگام شمارش نمونه ها ایجاد مزاحمت می نماید و از سوی دیگر هنگام
شمارش نمونه هایی با اکتیویته ی باال ،پرتوگیری افراد نیز ،باال می رود .بدین سبب وجود حفاظ می تواند آثار ناخواسته
را از بین برده و یا به حداقل برساند بدین منظور و در راستای کاهش پرتوگیری افراد ،در تحقیق حاضر ،مطالعاتی در زمینة
نفوذ تابش در ماده و معیار های انتخاب مواد مناسب حفاظ گذاری به عمل آمد .پس از مشخص شدن ضخامت مواد و
ترتیب قرارگیری الیه ها ،حفاظ مناسب با استفاده از کد شبیه سازی  MCNPطراحی و در نهایت ساخته شد[ .]7در
بررسی حفاظ ساخته شده به علت استفاده از سرب طبیعی موجود در بازار  ،وجود ایزوتوپ سرب 210-در الیه های
حفاظ یک قله انرژی گامای 46 keVایجاد نموده است و برای اینکه بتوان از سیستم موجود جهت اندازه گیری نمونه
هایی که دارای سرب  210-می باشند استفاده کرد همپوشانی این دو منشا با یکدیگر باعث بوجود آمدن خطا در اندازه
گیری شده و برای حل این مشکل باید الیه ای از عنصر با عدد اتمی مناسب به منظور تضعیف گامای  46 keVناشی از
سرب 210-به کار رفته در ساخت حفاظ تعبیه گردد.

روش کار :
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سی ستم بیناب سنجی موجود در گروه پژوه شی رادیو ایزوتوپ  ,دارای آ شکار ساز ژرمانیوم فوق خالص با بازده ن سبی
 ، 10%ساخت شرکت  Canberraو مدل  GC1020-7500SLمیبا شد .در این پژوهش بی ست نمونه خاك به وزن
 250گرم از عمق ده متری زمین مربوط به اس تان کردس تان به منظور اندازگیری س رب  210-که از دختران زنجیره ی
واپاشی توریم می باشد برای ردیابی توریم  234-در نمونه خاکی به طور تصادفی جمع آوری شدند و برای مراحل آماده
س ازی به آزمایش گاه منتقل ش د و با به کارگیری آش کارس از ژرمانیوم فوق خالص نوع  Nفعالیت عنص ر پرتوزا مورد
بررسی قرار گرفت .در اندازگیری میزان اکتیویته ی سرب  210-موجود در نمونه های خاك با استفاده از سی ستم بیناب
سنج آ شکار ساز ژرمانیوم فوق خالص دو قله انرژی گامای  46 keVم شاهده می شود که این قله ها با انرژی گامای
 46 keVمربوط به س رب  210-در نمونه ی خاکی و الیه ی س رب  210-موجود در الیه های حفاظ آش کارس از
ژرمانیوم فوق خالص می با شد  .به منظور ا ستفاده از سی ستم موجود جهت اندازه گیری نمونه هایی که دارای سرب -
 210میباشند میتوان قله انرژی گامای ، 46 keVناشی از سرب 210-موجود در الیه های حفاظ با افزودن الیه ی مناسبی
از عن صر جاذب با عدد اتمی باال ت ضعیف کرد ,ولی نباید عدد اتمی عن صر جاذب از عدد اتمی سرب باالتر با شد طبق
قوانین حفاظ س ازی الیه های حفاظ از س مت داخل یعنی رو به آش کارس از به س مت خارج باید عدد اتمی الیه ها به
ترتیب کمتر شود و در بین عناصر با این شرایط به ترتیب دو عنصر مس وآهن به عنوان گزینه ای مناسب انتخاب شدند
چون مس دارای عدد اتمی باالتری ن سبت به آهن ا ست و همچنین مس قابلیت شکل پذیری راحتر و پایداری بی شتری
در مقایل اک سید شدن دارد به عنوان الیه ی کاهنده ی قله انرژی گاما  46 keVنا شی از سرب 210-موجود در الیه ی
حفاظ انتخاب ش د و حال برای تعیین و محاس به ی ض خامت الیه ی مس مورد نیاز در جهت کاهش قله انرژی گامای
 46 keVناشی از سرب210-در حفاظ طبق رابطه ی (:)1
𝑥−µ

)(1

𝑒 𝐼 = 𝐵𝐼0

طبق رابطه ی فوق[ B، ]8ضریب بیلد آپ که در معادله مقدار آن  1در نظر گرفته شده است  µ ،ضریب تضعیف خطی
و  Xضخامت ماده ی جاذب می باشد .ضریب تضعیف خطی مس در انرژی نزدیک به  46keVیعنی در انرژی 50keV
که [ ]9است و نسبت

𝐼
𝐼0

که شدت پرتوهای اولیه نسبت به پرتوهای عبوری از حفاظ را به میزان  %50در نظر گرفته شد.

حفاظ آشکارساز ژرمانیوم فوق خالص طبق شکل ( )1که با هندسه ی استوانه ای با ارتفاع  38/5سانتی متر و قاعده های
آن با قطر  24/5سانتی متر ا ست و نمونه ی خاك به وزن  250گرم در داخل ا ستوانه ای با ارتفاع 10سانتی متر وقاعده
های آن با قطر  9سانتی متر از جنس پلکسی گلس تعبیه شد,که طبق شکل ( )2نمونه خاك با فاصله صفر از آشکارساز
قرار گرفت .حفاظ مذکور با الیه های داخلی رو به آشکار ساز به ترتیب  75میلیمتر سرب 2 ،میلیمتر قلع 2 ،میلیمتر مس
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و یک پوشش آهنی در برگیرنده ی حفاظ به شکل یک استوانة هم محور با حفاظ و ضخامت مناسب ،طراحی و ساخته
شده است ,الیه ای از عنصر مس به منظور کاهش قله انرژی گامای  ، 46keVناشی از سرب  210-موجود در الیه های
حفاظ تعبیه گردید که ضخامت این عن صر از رابطه ی ( 1/3 )1میلیمتر بد ست آمد که با تقریب  1/5میلیمتر انتخاب شد
و در هنگام ساخت اگر ضخامت عنصر جاذب بیشتر شود محافظه کارانه تر است  .در نهایت در جاگذاری الیه ی جدید
حفاظ با عن صر مس  ،از دو ورقه ی م سی  1/5میلیمتری یعنی  3میلیمتر ا ستفاده شد و در جمع آوری اطالعات و آنالیز
نمونه های در بیناب سنجی گاما از کدهای محاسباتی Inter winnerو  Quantum Goldاستفاده شد .و در آخر با استفاده
کد مونت کارلو  ، MCNPمیزان کاهش قله انرژی گامای  46keVنا شی از سرب  210-در حفاظ را یکبار بدون الیه ی
جدید مس و یکبار بعد از ا ضافه شدن الیه ی مس در حفاظ مقای سه گردید و نتیجة حا صل شد که در اندازگیری های
متوالی زمینه در شرایط مختلف تو سط آ شکار ساز ژمانیوم فوق خالص ن سبت به شرایط نبود ضخامت جدید مس برای
تضعیف قله انرژی گامای  46keVناشی از سرب ،210 -کاهشی محسوسی در ارتباط با مقدار زمینه نشان می داد.

نتايج :
با توجه به شکل ( )3که بر اساس نتایج کد شبیه سازی  MCNPمیباشد ،نمونه های در انرژی 46 keVبعد از اضافه شدن
الیه ی مسی شمارش شدند که نشان میدهد با افزایش ضخامت الیه مس دستگاه قادر بود از نمونه ها در محدوده انرژی
 46keVداده بیشتری ثبت کند .با مقایسه ی شمارش و نتایج تجربی تابش زمینه آشکارساز در شرایط بدون حضور نمونه,
با حالت وجود حفاظ جدید طبق شکل ( )4که این نتایج در جدول ( )1نیز می باشد مشخص شد که تابش زمینه بعد از
اضافه کردن الیه مسی به میزان  %44نسبت به قبل از اضافه کردن الیه ی جدید کمتر شده است در نتیجه نمونه هایی از
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خاك به وزن  250گرم توسط دستگاه بیناب سنجی در دو حالت قبل و بعد از اضافه کردن الیه ی مس در انرژی 46 keV
مورد شمارش و مقایسه قرار گرفتند .نتایج تجربی حاصله موید آن است که شمارش نمونه های بعد از اضافه شدن الیه
ی مس طبق شکل ( )5در حدود  %77بیشتر و طبق جدول ( )1عدم قطعیت  %16کمتر مشاهده شد  .طبق رابطه ی ()2
کمترین اکتیویته ی قابل آشکارسازی در این انرژی به نصف کاهش یافت که در نتیجه حساسیت تشخیص قله نیز به
دوبرابر افزایش یافته است.
𝐿

𝑡𝑀𝐷𝐴 = ԑ.𝑃𝐷.

)(2

𝑐 ɣ

 𝐿𝐷1 = 2.71 + 3.29𝜎0 = 4.0918قبل ازاضافه کردن الیه ی مسی
 𝐿𝐷2 = 2.71 + 3.29𝜎0 = 1.9082بعد ازاضافه کردن الیه ی مسی
4.0918

= 1.9082 = 2.144

شکل ( :)3تغييرات شمارش بر حسب ضخامت اليه مس بر اساس کدMCNP
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جدول ( )1نتایج و محاسبات قبل و بعد از اضافه کردن الیه ی مسی

درصد

عدم قطعيت

عدم قطعيت

درصد

سطح زير

سطح زير

انرژي قله

تغييرات

بعد از

قبل از

تغييرشمارش

قله بعد از

قله قبل از

مورد

عدم

اضافه کردن

اضافه کردن

بعد از تصحيح

اضافه

اضافه

بررسی

قطعيت

اليه مسی

اليه مسی

زمينه

کردن اليه

کردن اليه

مسی

مسی

23%

53

43

44%

407

733

46KeV

زمينه

16%

21

25

77%

2128

1707

46keV

نمونه

شمارش زمینه
قبل از اضافه کردن مس
بعر از اضافه کردن مس

٨٠٠٠
٧٠٠٠
٦٠٠٠
٥٠٠٠
٣٠٠٠

count

٤٠٠٠

٢٠٠٠
١٠٠٠
٠
2032.26352

1919.47392

1806.68432

1693.89472

1581.10512

1468.31552

1355.52592

1242.73632

1129.94672

1017.15712

904.36752

791.57792

678.78832

565.99872

453.20912

340.41952

227.62992

114.84032

2.05072

)Energy(keV

شکل ( :)4شمارش آشکارساز جهت اندازگيري تابش هاي زمينه قبل و بعد از اضافه کردن حفاظ جديد مسی

6

ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
۷و ۸اسفندماه  -۱۳۹۸دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران

بعد از اضافه کردن مس

٨٠٠٠

قبل از اضافه کردن مس

٧٠٠٠
٦٠٠٠
٥٠٠٠

count

٤٠٠٠
٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠
٠
2091.7344

1952.28544

1812.83648

1673.38752

1533.93856

1394.4896

1255.04064

1115.59168

976.14272

836.69376

697.2448

557.79584

418.34688

278.89792

139.44896

0

)Energy (keV

شکل ( :)5شمارش نمونه خاک بدون اضافه کردن اليه مسی و شمارش همان نمونه بعد از اضافه کردن اليه مس

محاسبه ی بازده آشکارساز در شرایط قبل و بعد از الیه ی مس را در جدول شماره  2نشان میدهد  .طبق رابطه
( )3مقدار بازده آشکارساز در شرایط قبل و بعد از الیه ی مس محاسبه شد که سیستم طیف سنجی بازده آشکارساز
را در شرایط قبل الیه ی مس  0/0 28373و در شرایط اضافه کردن الیه ی مس به ضخامت  3میلیمتر مقدار بازده
به  0/0 54687تغییر کرده است به این ترتیب میتوان داده های صحیح تری با استفاده از دستگاه بدست آورد .
NetArea

() 3

R ×t× A×37000

eff = B

جدول  - 2محاسبه ی بازده آشکارساز در شرایط قبل و بعد از الیه ی مس

زمان

اکتیویته

بازده

شمارش

0.054687

50091

49.1

0.028373

50234

109.1

احتمال گسیل

تغییرات شمارش نمونه

شمارش

شمارش

گاما

و شمارش زمینه

زمینه

نمونه

0.02

538

1076

1861

 46 keVبعد از الیه مس

0.02

622

1239

1614

 46 keVقبل از الیه مس

7

انرژی

pb210

ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
تهران-  دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی-۱۳۹۸  اسفندماه۸و۷

: بحث ونتيجه گيري
با توجه به نتایج بدست آمده تصمیم گرفته شد برای ساخت حفاظ مناسب برای دستگاه بیناب سنجی گاما حتماً از سربی
210-  نیمه عمر از زمان فوق بگذرد و سرب5  سال گذ شته با شدا ستفاده شود تا حدود100 که از زمان ا ستخراجش
 در پیوستار و بیناب بیناب سنج مشاهده نشود و در صورت استفاده از سرب معمولی با46 keV استحصال یابد و انرژی
. بهبود بخشید% 44 در نظر گرفتن ضخامت های بیشتری از مس و قلع بتوان این اثر را تا حد مطلوبی یعنی در حدود
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