طراحی و ساخت چشمه رادیو ایزوتوپی میله ای برای استفاده در دستگاه دبی سنج
جامدات به روش هسته ای
مجتبی ،عسکری له داربنی 1؛ فائزه ،رحمانی * 1؛ رضا ،قلی پور پیوندی

2

 -1دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای ،گروه کاربرد پرتوها
 -2سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده
استفاده اا ارتو اادادا ارتسس اوعیف ان اهساریفدس اا اسفیف ااد انعیف ارتا ارتن سهاسطحااحص التا ایداویففنا
کمفتاادی انظفتاجتم،اچگدل اا سهااستفاده ارتاساا اافته ارداو جهاره ارزسگار ه ااریدهاا سهارتسست اهساسفیف ااد ا
نتعیف ارزسگ،ااسفاده اا اچشمهااد اافلهاا اهاسا او یعااکفف یفهارهاجد اچشمهااد انقطهاا اهرتارفشفت اخ اادا
هاشتت اهسااقدلهاحدضتت،اارفداارهااقدییتهارفناه اس

استدختاچشمهاساهی ایز و ر اافلهاا اردااسفاده اا

رتهاخفهاشتدا است نانفدیشاشت فهاستد ا ااندا اافت اهساهر استعم اجداداتارهاس

اکداMcnpاا

اایفهاا ارداچشمهاافلهاا ا

سدخفهاشد اا اهانه،ااسائهاشد ااست ا

کلیدواژه :چشمهاساهی ایز و ر اافلهاا ااداد،اکداا نتاکدسل اMcnpا،اهر اسعشاجدادات،او یعااکفف یفه

مقدمه
اات

اچشتمهااد اساهی ایز و ر اهسانتعدیعاکدسرتهاد اافاد و اهاسندا ارهاط ساایتفته اا اهساسفیف اد ا

اسوادعاستعش،اهر استعشاجدادات،اچگدل اسعشا ا اا سهااسفاده ارتاساا اافتند ا رداو جهارهااعدسهااحص ل،ا
حم ااده ا اادفااندا افت اچشمهااد اساهی ایز و ر اهساطتحاد اا ندا ارهان ستاافلهاا ا اااانقطها
ا اردرلااسفاده اایفعد ][1-3
هسانت ستا سفعار ه اایفت ااندا اافت اایم الاا اچعداچشمهانقطهاا ا ایدارهاط ساهرفقاوتاا ایکاچشمها
افلهاا اساهی ایز و ر ارتا ار ششاکلااحفطااسفاده اا ش ه ا
هسااینااقدلهارهاطتاح ا استدختایکاچشمهاافلهاا ارتا ارتاسافت اهساسفیف اهر اسعم اجداداتارتهاخفها
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شتد ااستت ایکاچشمهاافلهاا ارهاس

اد ااخفلا اردرلاطتاح ا اسدختااستاکهاهسااهااهارهان ارتهاخفها

ا اش ه ا
هر اسعم اجدادات،اهسفگدا ا رتا ااندا اافت ارتاخطاجتماا اهاع س ارتاس

اویمهانقدلهااست ا

هساایناهر استعشاا و ا اا ا()1ایکانشتادسستد اافلهاا ا ایکاچشمهانقطهاا ا()5ایکانشادسسد اافلهاا ،ا
چشمهاافلهاا ا ایدا()3ایکانشادسسد انقطهاا ا اچشمهاافلهاا ااسفاده اکته ا
ادفاا ارتاساهاه انشادسسد اافلهاا ایداچشمهاافلهاا ،ار ششاهاه ااحد ه ا سفعاوت اا اا اهاع س ا ارها
ع دسو ااندا اافت اهرفقاوتاا ردشتد هساطتحاا سهانظتااداکهاهساشتالا1انشتد اهاه اشد ،اا ایکانشادسسد ا
نقطهاا ا اچشتمهاافلهاا اک دلتااستفاده اا شت هاکهاا انظتاارفصتده ااقت ارهانت هاوتا اکدساردان انسدنفتا
خ اادار ه ا
ا االزاادتاکدسارداایناستتفیتتف اطتاح ایکاچشتتمهاافلهاا اساهی ایز و ر اا ردشتتداکهارداو جهارهان عارخشا
احصت التارتاس

انقدلهاردیدارهاا نهاا اطتاح اشت هاکهاکمفتیناو ثفتاسااریتفهارهااحصت التاهساایفتاهسا

ردست انشتادسستد اایمدهاکعد ارتا ااندا اافت ااطل بارهاع دسو اایمدهارهفتیناردس اهسانشادسسد ،ااکفف یفها
چشمهاهساکلاافلهان دیدایاید اردشدالذااهساایناکدسارهاویففناافزا ااکفف یفها ارتسس او یعان اهساچشمهاافلها
ا ارتهاخفهاشد ااست اس ناچشمهاسدخفهاشد ا اهسایکاهر اسعشاجداداتاویتاشد ااست ا

ا
شالا 1اچفداد اچشمهاافلهاا ا انشادساسد انقطهاا ا
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روش کار
رداو جهارهاننچهاهساشتالا1ااشتداد اا اشت ها ارهانت ستاافدا لاهساهر ستعشاد اجدادات ،احم ارفشفتا
احصت لاهسا سطاویمهانقدلهاردسافت اا ش ه ارداو جهارهارتاسافت انشادسسد انقطهاا اهساردال اویمهانقدلها
انفزاا ریفتااتکز انیت تارهاافله،ارفشتتفتیناوعتتیف ااداد اع س ارداو جهارهاحم ااحصت لاهسا ستتطا
ویتمه،اهساایناریتمتاخ اادار ه الذااانفظدساا اس هاهساطتاح اچشتمهاافلهاا ااکفف یفهااتکزاافلهانی تارها
ستتا اوهاافلهارفشتفتاردشتداوداسه اردس اندش اا ااداداد اع س ا سطاافلهاردااداداد اسسفد اا ااطتافاد ا
افلهاهسانشادسسد ایاید اردشد ا
رتا استدختاچشمهاافلهاا اا ا لزاک دلتا26ااسفاده اا اش ه ارداو جهارهااکفف یفهاا سهنفد ا(کهارتااسدسان عا
احص ل،ا دنلهانشادسسد اا انقدله،ان عانشادسسد ا ارد ها ان ا اویففناا ش ه) ،اک دلتارهان ستاسف ایدا
هانها)(grainارداشدسان وت ن اهساادتا اد ااعدسبارتو ها اا ش ه ا
رتا استتدختاچشتتمهاافلهاا ارداو یعااکفف یفهاکفتیایتتد اهساط لاا اه اس

اا و ا ااستتفاده اکته اکهاهسا

شالا5انشد اهاه اشد ااست ا
 1رفچدند اسف اک دلتا26ااکفف ارهاه سایکاافلهانل افعف ا ارداادماد انداید

:اادمااد انزهیافتاهسا

سطاافلها اادماه سوتاهساه اانفهد اافله
 5اسفاده اا اک دلتا26اهانهاا :ارتاساهاه اهانهااد اسیزاک دلتا26ارداا دنلهاد اک چکاهسااتکزاافلها
اا زایشا دنلهاهانهادارداه ساشد اا ااتکزاافلهارهاسمتاه اانفهد ان ا

ا
شالا 5انم نهاا اا ا()1اس

ارفچدند اسف اک دلتا ا()5ااسفاده اا اهانه ا
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اهانهااسفاده اشد ااستا یتااس

رتا استدختاچشمهاافلهاا اساهی ایز و ر اک دلتا26ا،اا اس

اکدسانسدنفتا

ر ه ا اا انظتا فزیکارهداشتا تهاسد ند اه اکمفت اسااهسید تاا اکعد] [4ا
ا اافد اچشمهااد ااداد انعیف ارداو جهارهاشدت،اانتژ اادادا انفمهاعمت،ا132Csا ا26Coاافدا لفتیناچشمها
اداایفعد] [2ا
رداو جهارهاایعاهاستزی ارهان ستار هسااستا اردرلفتاشالاها انداسه،ااسفاده اا اک دلت ا 26اافدا لوتااستا
کهاادانفزاا اایناچشمهااسفاده اکته ای ا
رتا اسدختاچشمهاافلهاا اا اهانهاد اک دلتا25ااسفاده اشد ااست ا ا
ک دلتاا ج هاهساهسفتسارهان ستاسفم اردارطتا 6.2ا mmار هاکهااتاسدنف اافتان ا 6.6125اgrا
اخل صان ا55.55اهسنتتدار ه ارتا استتدختاهانهاستتف اداط س ارتید اشتتدنداکها
یاید اردشدا(ا

اهاشتا

ارطیدتارتید اشتتد ا

اهانهاد ارتید اشد ا5.2اmgا) ا

رتداو جتهارتهاشتتتدساحتاسو اساکف س ا 5×3131 n/m2.sا

ااتکتداماا اهانتهاتد،انفمتهاعمتاک تدلت،ا تا ان ا

ساهی ایز و ر ،اعدهااوم ان ،اادتا اد ا13.2اسدعتارتا اسسفد ارهااکفف یفها2اافل اک س اانفخدباشد][2

نتایج
هساادمانخیتتاو یعااکفف یفهاهسااافداهاچشتمهاافلهاا اایفناشد ارتا اویففناایناو یع،اسفیف اهر سعشارها
ط ساکدالاشت فهاستد

اشتد انشادسسد اش فهاسد

اشد اا ان عاید ساسدی ا5ااایعچ ااستا ارتا اشمدس ،ا

رعمت انشادسسد اهسارد ارفنا 366-1266اkeVاهسانظتاات فهاشد ا
رتا انناها ردست انشتادسستد ارهاومدمانقدشاچشتمهاخط اا اا ریفتارتاسافت ا انفزاضتتخداتااده اهساایفتا
ع س ااداداایتفقلاردشتد،اردس انشادسسد اندش اا اچشمهاد انقطها اامزااهسااافداهاچشمهاافلها ارتسس ا
شد ا

شالا 3ااعدسهاش فهاسد
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اشد اهساکداMcnpا

ک mmMcnpا

ردست انشتادسستد اهسانقدشااخفل اهساشتال-4اال ا نشتد اهاه اشد ااستاکهاو یعااکفف یفهاهساچشمه،اهسا
اافداهاافلهاردیداردااینانی تاسارطهاعاناهاشفهاردشداکهاهساشالا-4ابانشد اهاه اشد ااست ا
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ا
ااااااااشالا-4ال

انی تاردس انشادسسد اهساط لاچشمهاااااااااااااااشالا-4ب او یعااکفف یفهاهساط لاچشمهاا ا

ست نانفدیشاه اس

ارفچدند استف ا ااستفاده اا اهانه او ستطاکداMcnpااقدییهاشدا اهساشالا2انشد اهاه ا

شد ااست اامد اط ساکهاهساشالا یتااشخصااستاس فدساه انم هاساش فهارهاا ااستا ااینااخفالفاجزئ ا
هساشدساخت ج اندش اوعیف انل افعف ا ااستاکهاهانهاداهساهاخلان ارتاساات فهاند ا
2/00E-05
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1/70E-05
1/60E-05
روش استفاده از دانه

1/50E-05

روش پیچاندن سیم
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1/30E-05
1/20E-05
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9/3

8/8

8/3

7/8

7/3

6/8

مقدار مواد ()kg

ا
شالا 2اشدساخت ج ارهاا ا ایکا و

ا

نفدیشارهاهستتاناد اا ان ادیشارداچشتمهاسدخفهاشد ارهان ستاهانهاهساشالا2انشد اهاه اشد ااست اامد ا
ط ساکهاهساشالااشخصااستاس فدسارهاهستاناد اامدنعدانفدیشاش فهاسد
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ااست ا

اهسا دنلها 366-1266اkeVاوعظف اشد ا

رتا اویتا اری انفز،ارعمت اشمدس اامدنعداش فهاسد
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شالا 2انفدیشارهاهستاناد اا اویتاهر اسعشاجدادات ا

بحث ونتیجه گیری
امدنط ساکهاا اشتالاادااشخصااستاواد و اهساس فدساردس اهساس

اسدختاچشمهارداهانها ارفچدند اسف ا

ج هانداسها اوعهدارداوغففتااندک اهسااکفف یفهاا او ا اج ابایاید اا اننهداات ت ا
رناس

اایت اشتد ااستفاده اا اهانهاا او انداجدیگزیناخ ر ارتا اس

ارفچدند اسف اردشداچ اا انظتا

سدختانسدنفتااستا اا انظتا فزیکارهداشتا تهاسد ند اه اکمفت اسااهسید تاا اکعد ا
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