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های تحلیلگر گامای بررسی تاثیر چگالی، رطوبت و ضخامت نمونه بر طیف آشکارساز در سیستم
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 چکیده
ساس گاماها زیآنال ستمیس کیدر  شده هایشمارش ،یآن یبر ا ساز تابع چند متغ در ثبت  شکار صر، چگال یریآ  ،یاز غلظت عنا

سخخازی مونت رارلو اثراچ چگالی، رطوبت و در این مقاله با اسخختداده از شخخبیه. باشخخدیخط نقاله م یرطوبت و ضخخمامت مواد رو
کارساز یک دستگاه تجاری آنالیز عنصری سیمان مورد بررسی ضمامت یک نمونه سیمان روی خط نقاله بر طیف ثبت شده در آش

با افزایش چگالی، ضمامت  ،(MeV 22/2های بیشتر از انرژی قله هیدروژن )قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است ره در انرژی

های آشکارساز به رمتر از این انرژی شمارشهای یابد و در انرژیهای آشکارساز نیز به صورچ غیر خطی افزایش میو رطوبت نمونه شمارش
یابد. همچنین وابستگی طیف خروجی آشکارساز به رطوبت نمونه سیمان بسیار رمتر از وابستگی آن به چگالی و صورچ غیرخطی راهش می

 باشد.ضمامت می
 نگاری گاما، آشکارساز سوسوزن، طیفPGNAAرلید واژه ها: تحلیلگر برخط سیمان، 
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Abstract: 
In a prompt gamma analyzer system, the recorded counts in the detector is a multivariable function of concentration 

of the elements, density, moisture and thickness of materials on the conveyer belt. In this paper, the effects of density, 

moisture and thickness of a cement sample on the conveyor belt on the spectrum recorded in the detector of a 

commercial cement elemental analyzer have been investigated using Monte Carlo simulations. The results show that 

in energies higher than Hydrogen photopeak (2.22 MeV), the recorded counts in the detector increases nonlinearly 

by increasing the density, thickness and moisture of the sample, and in energies less than the energy of Hydrogen 

photopeak, the detector counts decreases nonlinearly. Also, the dependence of the detector output spectrum on the 

moisture content of the cement sample is much less than its dependence on density and thickness. 
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 ( مقدمه1
 رینظ ایتوده یدیتول یندهایفرا ی( در رنترل برخ1PGNAAنوترون ) یاز فعال ساز یناش یآن یگاما یبر مبنا زیاز روش آنال

به نمونه  یازیشده و ن زیمحصول به طور مستمر آنال PGNAAروش  یری. با بکار گشودمی استداده یو مواد معدن مانیصنعت س

دهنده مشمص شده و  لیمملوط و درصد عناصر تشک بیمحصول، ترر دیهمزمان با تول بیترت نیا. به باشدینم ایدوره یبردار

 یهر عنصر گاماها نکهی. با توجه به اگرددیاعمال م مانیس تیدیجهت بهبود ر ستمیس هاییرنترل الزم به ورود ازیدر صورچ ن

 هایپس از برهمکنش با نوترون الفاصلهشده ب لیگس یآن یاز گاماها PGNAAمشمصه خاص خودش را دارد، در روش 

 TMCBXساختار رلی یک تحلیلگر سیمان  1[. در شکل 3-1] دشوینوع عناصر و مقدار آنها استداده م نییجهت تع یارتحر

 [. 4نشان داده شده است ] Thermo ELECTRONساخت شررت 

 
 [.4ترموالکترون ] TMCBX: ساختار یک تحلیلگر 1شکل 

 

ر نقاله برخورد رادیوایزوتوپی پس از رندسازی به مواد روی نواهای چشمه نحوه عملکرد سیستم بدین صورچ است ره نوترون

-گاما حاصل می شوند. این گاماهای گسیل شده در آشکارساز ثبت شده و طیفررده و پس از اندررنش، گاماهای آنی گسیل می

اول استداده شده ن متدشود. چشمه نوتروشود. از روی این طیف، نوع و درصد عناصر موجود در مواد روی نوار نقاله مشمص می

ندساز و حداظ باشد. رمی )NaI(Tl)(باشد و آشکارساز متداول مورد استداده هم یدور سدیم می Cf252ها برای این سیستم

 [. 4باشند ]سیستم به ترتیب پلی اتیلن و پلی اتیلن بوردار می

                                                 
1 Prompt Gamma Neutron Activation Analysis 
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تابع چند متغیری از غلظت عناصر، چگالی، رطوبت های ثبت شده آشکارساز در یک سیستم آنالیز بر اساس گاماهای آنی، شمارش

های زیر قله در های آشکارساز با استداده از شمارشباشد. اثراچ این عوامل بر شمارشو ضمامت مواد روی خط نقاله می

های زیر [ با استداده از شمارش6؛5آقای اولیویرا و همکاران ] 1998[. در سال 7-5صورچ گرفته است ] 2010و  1998های سال

های رالیبراسیونی برای تصحیح اثراچ آهن منحنی MeV 631/7-646/7رلسیم و  MeV 42/6هیدروژن،  MeV 22/2های قله

رلسیم  MeV 42/6و  MeV 94/1های [ با استداده از قله7آقای المیسند ] 2010این عوامل استمراج ررد. همچنین در سال 

ی آن اثراچ چگالی، ضمامت و رطوبت نمونه در یک سیستم گامای آنی ره چشمههای رالیبراسیونی برای تصحیح منحنی

Be-Am241 های زیر قله میشود عمده تصحیحاچ صورچ گرفته بر اساس شمارشبود استمراج ررد. همانطور ره مشاهده می-

 گیرد.های مذرور بر رل طیف آشکارساز مورد بررسی قرار میباشد. در این رار اثراچ رمیت

 کارروش  (2
سازی مونت رارلو برای بررسی تاثیر چگالی، ضمامت و رطوبت نمونه سیمان بر طیف گامای آنی آشکارسازها از محاسباچ شبیه

نشان داده شده است. هندسه این  MCNPX 2.6هندسه سیستم تحلیلگر سیمان شبیه سازی شده در رد  1استداده شد. در شکل 

 نشان داده شده است. 2شکل  در y-zو  x-zی سیستم در دو صدحه

 

 
 .y-zو )ب( صدحه  x-z، )الف( صدحه MCNPXسازی شده تحلیلگر سیمان در محیط : هندسه شبیه2شکل 

 
زیر  (S)روی آن قرار دارد نشان داده شده است. چشمه  (Sample)های ممتلف تحلیلگر ره نمونه سیمان قسمت 2در شکل 

شوند. نوار نقاله در یک حداظ از جنس بیسموچ قرار دارد. مقدار زیادی از گاماهای تولیدی چشمه توسط این حداظ تضعیف می

رند شده و در نمونه اندررنش ررده و گاماهای آنی  (HDPE)اتیلین چگال های تولیدی چشمه توسط رندرننده پلینوترون

استداده  (BPE)اتیلن بوردار های چشمه از حداظ پلینند. برای حداظت پرسنل از نوترونرمشمصه برای آنالیز عنصری تولید می
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گیرد. نمونه مورد بررسی قرار می (D)ثبت شده و طیف خروجی آشکارساز  NaI(Tl)شده است. گاماهای تولیدی در آشکارساز 

باشد. درصد عناصر این نوع ل چهار عنصر اصلی سیمان میباشد ره شامی آقای اولیویرا میسیمان استداده شده در این رار از مقاله

 [. 5آورده شده است ] 1سیمان خشک در جدول 

 [.5: ترریب شیمیایی و درصد وزنی مواد اولیه خشک یک نمونه سیمان پورتلند ]1جدول 
 ترکیب (%wtدرصد ترکیب )

  50/15 2SiO 

10/6 3O2Al 

80/1 3O2Fe 

60/76 3CaCO 

 تاثیر ضمامت، چگالی و رطوبت نمونه بر طیف آشکارساز موارد زیر شبیه سازی شد.برای بررسی 

  جهت بررسی تاثیر ضمامت نمونه بر طیف خروجی آشکارساز، چگالی و رطوبت نمونه سیمان به ترتیبg/cm3 6/1  و

 متر در نظر گرفته شد.سانتی 20و  15، 10درصد جرمی در نظر گرفته شدند و ضمامت نمونه  5

 متر و سانتی 15ت بررسی تاثیر چگالی نمونه بر طیف خروجی آشکارساز، ضمامت و رطوبت نمونه سیمان به ترتیب جه

 متر مکعب در نظر گرفته شد. گرم بر سانتی 4/2و  6/1، 5/0درصد جرمی در نظر گرفته شدند و چگالی نمونه  5

  جهت بررسی تاثیر مقدار رطوبت نمونه بر طیف خروجی آشکارساز، چگالی و ضمامت نمونه سیمان به ترتیبg/cm3 

 درصد جرمی در نظر گرفته شد. 10و  5، 2متر در نظر گرفته شدند و مقدار رطوبت نمونه سانتی 15و  6/1

[. 8استداده شد ] 8آشکارساز از سه ثابت مرجع سازی جهت ثبت طیف واقعی برای اعمال پهن شدگی گوسی در محاسباچ شبیه

 باشند. این سه ثابت به صورچ زیر می
.1-=0.21159 MeVc; 1/2=0.06769 MeVb0.00789 MeV; -=a 

 ( نتایج3

)الف( و )ب( نشان داده  3های ممتلف به ترتیب در شکل های ممتلف و چگالیهای با ضمامتهای مربوط به نمونهطیف

های گامای آنی عناصر نشان داده شده است. با توجه به اینکه گاماهای آنی عناصر سیمان و این شکل تعدادی از قلهاند. در شده

 اند.نشان داده شده MeV 1های بیش از ها فقط در انرژیدارند، طیف MeV 1هیدروژن انرژی بیشتر از 
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 های ممتلفهای ممتلف و )ب( ضمامتچگالیهای سیمان با )الف( های مربوط به نمونه: طیف3شکل 

شود طیف خروجی آشکارساز وابستگی زیادی به چگالی و ضمامت نمونه دارد. این وابستگی مشاهده می 3همانطور ره در شکل 

 MeVی بندی ررد. در ناحیه بعد از قلهتوان به دو ناحیه تقسیمبه صورچ غیر خطی است و نحوه تغییراچ طیف آشکارساز را می

باشد. شود ره به دلیل افزایش نرخ اندررنش میهای آشکارساز زیاد میهیدروژن با افزایش چگالی و ضمامت نمونه شمارش 22/2

یابد ره به دلیل افزایش اما در ناحیه قله هیدروژن و قبل از آن با افزایش چگالی و ضمامت نمونه شمارش آشکارساز راهش می

آورده  4های محتوی درصدهای جرمی ممتلف آب در شکل های مربوط به نمونهباشد. طیفیجذب پرتوهای گاما در نمونه م

)الف( بزرگنمایی شده و در  4شده است. برای نمایش بهتر تاثیر درصد رطوبت بر طیف خروجی آشکارساز قسمتی از منحنی 

 )ب( نشان داده شده است. 4شکل 

 

 
سیمان محتوی درصدهای جرمی ممتلف آب، )ب( بزرگنمایی قسمت )الف( در های های مربوط به نمونه: )الف( طیف4شکل 

 .MeV 8-4ی انرژی بازه
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اگرچه با افزایش درصد جرمی آب در نمونه سیمان رفتار مشابهی در طیف آشکارساز مانند آنچه در رابطه با افزایش ضمامت و 

شود. دلیل جی به تغییراچ درصد رطوبت نمونه مشاهده میشود، وابستگی بسیار رم طیف خروچگالی نمونه گدته شد مشاهده می

[ گدته 7-5اند ره با آنچه در مراجع ]های رسیده به نمونه به اندازه رافی رند شدهاصلی این تغییراچ روچک این است ره نوترون

 شده است مطابقت دارد. 

 

 (بحث و نتیجه گیری4
سیمان  ساز گامای آنی یک تحلیلگر برخط  شکار سیمان بر طیف خروجی آ ضمامت و رطوبت نمونه  در این مقاله تاثیر چگالی، 

ستگاه تحلیلگر ترموالکترون در محیط رد  سی قرار گرفت. برای این منظور یک د شد و طیف شبیه MCNPXمورد برر سازی 

مقادیر ممتلدی از پارامترهای مذرور محاسبه شد. نتایج نشان دهنده آن است سیمان با  خروجی آشکارساز تحلیلگر برای یک نمونه

های ممتلف با تغییر پارامترها دارد. همچنین تاثیر تغییراچ چگالی و های آشخخکارسخخاز رفتار رامال غیر خطی در رانالره شخخمارش

 باشد.ضمامت نمونه بر طیف خروجی بسیار بیشتر از درصد رطوبت می
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