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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 HPGeسنجی ی کالیبراسیون بازده برای هندسه خاک، برای سیستم طیفساخت چشمه
 

 علی ،یوسفی -*حسن ،رنجبر

 ایسوخت هستهمواد و ای، پژوهشکده سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 

 چکيده:

ستم سی سط  سیون از اقدامات اولیه و مهم در انجام هر آنالیز کمی یا کیفی تو سپکترومتری گاما به عنوان ابزاری دقیق، کالیبرا های ا
شد.این تجهیز می سیون بازده با ماتریس خاک برای هدف از این تحقیق امکان با ساخت چشمه کالیبرا ستم طیفسنجی  سنجی سی

HPGe به این منظور از روش ارائه شده در استاندارد  باشد.یمANSI N42.14  و محلول استانداردPolatom mix-source  با اکتیویته
آژانس بین المللی انرژی  Soil 327ماده مرجع  با کنترل کیفی آن نتایج شمارش چشمه ساخته شده و همچنینشد.  مشخص استفاده

صحت اتمی ساخت چشمهو امکان %8/1تالف کوچک قابل قبول کار را با اخ،  سیون برایپذیری  ستم طیف های کالیبرا سنجی سی
 دهد.نشان می را گاما

 سنجی گاما، چشمه استانداردبازده، طیف چشمه کالیبراسیون :کلمات کليدی

 

 مقدمه:

های گامازا در گیری رادیونوکلیدو اندازه های تشنننخیصن روشتریز مفیدترین و رایجی گاما یکی اسننننجروش طیف

شد. در این روش با ا میههنمون ستفاده ازبا صر رادیواکتیو موجود در نمونه ا شده از عنا ساطع  شعه گامای  ها و طیف ا

از اقدامات اولیه و مهم در . [1] برندموجود در نمونه پی می رادیونوکلیدهایکمی  مقادیر تحلیل آن به مشخصات کیفی و

 باشدکالیبراسیون این تجهیز می ،های اسپکترومتری گاما به عنوان ابزاری دقیقی توسط سیستمانجام هر آنالیز کمی یا کیف

 شود:کالیبراسیون در روش اسپکترومتری گاما به سه بخش تقسیم می. [4-2]

 باشد.های پرتوگاما و شماره کانال میای خطی بین انرژیکالیبراسیون انرژی که هدف از انجام آن یافتن رابطه .1

 .(FWHMکالیبراسیون عرض پیک )  .2

 کالیبراسیون بازده.  .3

شتن چند پیک انرژی در نواحی مختلف طیف انجام می سیون به راحتی و به طور همزمان و با دا شود. دو نوع اول کالیبرا

جهت چشمه های قابل استفاده در این مورد از نظر مقدار اکتیویته، نوع ماتریس و هندسه شمارش الزام خاصی ندارند و 

 انجام فرایند کالیبراسننیون تنها کافیسننت که از نظر آماری تعداد قابل قبولی شننمارش بر روی هر پیک انرژی جمع آوری

 .[5] شود
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سیون بازده  سپکترومتری گامادر مورد کالیبرا سه نوع بازده تعریف میدر ا سبی، بازده مطلق  شود که عبارتند از:،  بازده ن

سپکترو کل و بازده ذاتی. سطح زیر متری گامادر ا ای که متناظر با پیک در طیف و مقدار اکتیویته هدف ایجاد ارتباط بین 

. این نوع بازده مساحت زیر پیک باشدمورد نیاز میمی باشد. برای این منظور بازده مطلق کل در قله تمام انرژی  است آن

شم سیله چ شده به و ساطع  ه مرتبط می کند و باید به نحوه قرارگیری در یک انرژی خاص را به تعداد پرتوهای گامای 

شد سته با سبت به یکدیگر واب ساز ن شکار شمه و آ سیون بازده، چ[6] چ شمه مورد نظر باید . برای انجام این نوع کالیبرا

 باشد: دارای خصوصیات زیر

 .یدهای موجود در چشمه استاندارد باید تمام طیف انرژی مورد نظر را پوشش دهدرادیونوکل .1

 .های مورد آزمایش باید یکسان باشدشمه و نمونههندسه چ .2

 .های مورد آزمایش تا حد امکان باید یکسان باشدچگالی چشمه استاندارد و نمونه .3

 ، دارا باشد.عمر کافی برای پایداری و ثابت ماندن اکتیویته چشمه استانداردنیمه .4

ستاندارد اهای یاد شده، نحوه آمادهعالوه بر ویژگی ز محلول اولیه ساخته و یا خریداری شده نیازمند انجام سازی نمونه ا

سباتی و عملی می صرف زمان و دقت زیادی را میمراحل مختلف محا شد که  صحیح و دقیق [7-9] طلبدبا . عدم انجام 

سیون و به طبع آن دقت پایین نتایج ست آوردن منحنی کالیبرا های آنالیز نمونه هر یک از مراحل باعث ایجاد خطا در به د

سنجی ساخت چشمه کالیبراسیون بازده برای تجهیزات اسپکترومتری گاما با امکانهدف از این تحقیق گردد. مجهول می

 .باشدمی یدهای موجود در آنهاگرفتن هندسه، چگالی و رادیونوکل در نظر

 

 روش انجام کار:

سیوماتریس خاک یکی از پرکاربردترین ماتریس شمه کالیبرا ساخت چ شد. ن بازده میها برای  به منظور  تحقیقدر این با

استفاده گردیده است. بر اساس این  ANSI N42.14-1999ساخت چشمه کالیبراسیون از روش ارائه شده در استاندارد 

استاندارد برای آماده سازی چشمه کالیبراسیون خاک، ابتدا از مقدار مناسبی خاک نمونه برداری کرده و به منظور حصول 

سپکترومتری گاما از عدم وجود رادیونوکلاطمینان  ستم ا سی ستفاده از  یدهای مورد نظر برای تعیین منحنی بازده، آن را با ا

 گرم از محلول اسننتاندارد 1072/0و به آن مقدار  شننده . سننپس خاک داخل کیسننه پالسننتیکی ریختهشننودشننمارش می

Polatom mix-source م زدن و آمیخته کردن خاک و محلول استاندارد به اندازه . با به هشودبا اکتیویته معلوم اضافه می

ست می شبانه روز به یک ظرف کافی، مخلوطی همگن به د شدن کامل به مدت یک  شک  سه را تا خ آید. محتویات کی

مقدار اکتیویته باقیمانده در آن ناچیز اسننت. برای  اطمینان حاصننل شننود کهمنتقل و کیسننه خالی را نیز شننمارش کرده تا 

. با شودش یکنواختی و همگنی نمونه، آن را به دو بخش تقسیم کرده و هر بخش تحت شرایط یکسان شمارش میسنج
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شتر از نحوه همگن ید گامازا با انرژی های متفاوت میلتوجه به این که چشمه دارای چند رادیونوک شد برای اطمینان بی با

 گاما استفاده شده است. فوتوپیک پرتو سازی چشمه ساخته شده، از چند

انجام  ANSI42.14 موجود های کالیبراسننیون مذکور بر اسنناس اسننتانداردرغم اینکه سنناخت چشننمهعلیدر نهایت 

شتردپذیرمی صول اطمینان بی صحت کار ، به منظور ح شمهاز  سیون ، چ شده، کالیبرا سیله آزمون ساخته  های کنترل به و

 .خواهد گرفتمورد بررسی قرار  شودانجام میبین المللی انرژی اتمی  آژانس Soil 327ماده مرجع  با که کیفی

 

 نتایج:

سیون به دو بخش تقسیم شد تا یکنواختی و همگنی نمونه مورد تایید  نمونه خاک آماده شده برای ساخت چشمه کالیبرا

 .دهدمختلف نشان می انرژی چند شمارش هر یک از دو بخش نمونه را برای 1قرار گیرد. جدول 

 

 های مختلف از دو بخش از یک نمونه خاکمقادیر شمارش به دست آمده در انرژی (1شماره ) جدول

 
 شده در دو بخش نمونههای استفادهانرژی فوتوپیک

keV 54/59 keV 88 keV 6/661 keV 834 keV 1115 keV 1173 keV 1332 

 65/3 94/3 03/1 99/1 51/5 69/0 93/0 1بخش 

 77/3 06/4 1/1 03/2 47/5 73/0 01/1 2بخش 

 71/3 4 07/1 01/2 49/5 71/0 97/0 میانگین

 

ست.همان طور که در جدول فوق دیده می سبی برخوردار ا شکل  شود، نمونه از یکنواختی منا طیف گامای مربوط  1در 

، 1در شکل  .ددهمینشان  شمارش شده است HPGeسیستم آشکارسازی ثانیه با  20000مدت  را که به به نمونه خاک

می  57-ولت کبالتکیلواکترون 136و  122و  109-کیلواکترون ولت کادمیوم 88های با انرژی سه قله اول مربوط به پیک

شد عالوه بر این قله سیومکیلواکترون 514و  51-ولت کرومکیلواکترون 320های ها، پیکبا ستران وجود دارند  85-ولت ا

های موجود، در شننکل طیف به خوبی قابل مشنناهده نیسننتند ولی نها نسننبت به سننایر پیککه با توجه به اکتیویته پایین آ

 گردند.ها کامالً مشخص میافزار سیستم، پیکوجود دارند و با زوم کردن روی ناحیه مورد نظر در نرم
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 چشمه کالیبراسیون ساخته شده از خاک.طیف گامای  (1شماره ) شکل

 

شماره  شان میی ماتریس خاک منحنی بازده برا 2شکل  شاهده می .دهدرا ن شکل م  شود در بازه انرژیهمانطور که در 

keV 1900-45 .به علت فرآیندهای جذب و تضعیف، دو ناحیه با رفتارهای متفاوت وجود دارد 

بازده در ناحیه پایین به دلیل کاهش سریع در تضعیف خود نمونه، درپوش آشکارساز و الیه مرده شاهد افزایش سریع در 

شیم. ماکزیمم در منحنی به ویژگیمی صد با ستگی دارد و پس از آن در ناحیه باالتر از چند شمه ب ساز و چ شکار های آ

های پایین روش به کار گرفته شده در محاسبه سطح خالص در انرژی یابد.الکترون ولت بازده با شیب مالیمی کاهش می

ا تحت تأثیر قرار دهد. در این قسننمت تیییرات قابل توجهی در شننمارش منحنی کالیبراسننیون ر تواند رفتارزیر پیک می

 شود.زمینه در سمت چپ و راست پیک مشاهده میپس
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 .خاک ساخته شده کالیبراسیونمنحنی کالیبراسیون بازده برای چشمه  (2شکل شماره )

 

 گيری:بحث و نتيجه

های پر کاربرد مانند آب، خاک، ای از ماتریسما مجموعهسنجی گاطیفیک چشمه کالیبراسیون بازده برای جهت ساخت 

های آنها طیف انرژی را به به نحوی که مجموعه انرژی، یدها با غلظت مشننخصر و یک محلول مخلوط از رادیونوکلفیلت

از نی( مورد 0.01µl( و میکروپیپت )با دقت 0.0001gمانند ترازو )با دقت دقیق و همچنین تجهیزاتی  خوبی پوشش دهد

ستاندارد  باشد کهمی و بر اساس روش کنترل کیفی ذکر شده  ANSI N42.14-1999طبق روش کار پیشنهادی توسط ا

 برداری خواهد بود.قابل ساخت و بهرهدر همین استاندارد، 

ساخته سیون  شمه کالیبرا صحت چ آژانس بین  Soil 327، از ماده مرجع آنبرای کنترل کیفی شده و جهت اطمینان از 

شد وال ستفاده  شمارش آن، غلظت رادیونوکل مللی انرژی اتمی ا با ) گیری قرار گرفتمورد اندازه 226-رادیومید پس از 

عادل بین رادیوم به برقراری ت یک  226-توجه  پاشنننی، از پ ولت کیلوالکترون 9/351و  2/295و دخترانش در زنجیره وا

برای محاسننبه اکتیویته رادیوم  214-بیسننموت ولترونکیلوالکت 5/1764و  3/1120و  3/609های و پیک 214-سننرب

شد ستفاده  ستفاده از روش آماری (ا سپس با ا  .Bias ست آمد ست آمده و مقدار واقعی به د که  اختالف بین مقدار به د

 .باشدبه صورت زیر مینتایج مربوطه 

(1) 𝐴 =
𝐶𝑃𝑆

Ɛ. 𝐼
 

 Bq/kg226-RaA 33.48= مقدار اکتیویته محاسبه شده رادیم

E
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6 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 Bq/kg226-RaA 34.1= المللیته رادیم در نمونه استاندارد آژانس بینمقدار اکتیوی

𝐵𝑖𝑎𝑠 =
|33.48 − 34.1|

34.1
× 100 = 1.82% 

با توجه به رویه  شد.بایشود میزان اختالف کوچک است و روش کار دارای صحت قابل قبولی مهمانطور که مشاهده می

از آزمایشننگاه نیبرای رفع های کالیبراسننیون بازده انجام شننده و نتایج مطلوب به دسننت آمده، امکان سنناخت چشننمه

 .خواهد داشتوجود های کالیبراسیون ای به چشمهسنجی هستهطیف
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