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شرکت مهندسی دانش  

 گستر محب صنعت 

د، ماشین سازی، پتروشیمی، سیمان و  المنابع محصور رادیواکتیو در صنایع خودرو سازی، کارخانجات فو  و  تکنولوژی هسته ای

  خیصفرآیندهای صنعتی، تش  کنترل  و  سازی  بهینه   موارد  به  توان  می  جمله  آن  از  که  دارند  ای  تردهلوله سازی کاربرد گس

ون های غیر مخرب و آنالیز ترکیبات و ساختار مواد اشاره  اجزاء صنعتی، بکارگیری آزم   آزمایش  تأسیسات،  عملکرد  در  تالمشک 

 . نمود

پروانه اشتغال و مجوز کار با    صدور  قانونی  واحد  عنوان  به  کشور  ای  هسته  ایمنی  نظام  مرکز  طبا توجه به مجوزهای صادره توس

 :منابع پرتو، در حال حاضر 

پرتونگاری صنعتی حاوی    دوربین  600  حدود  مراکز  این  در  و  تندمرکز در زمینه پرتونگاری صنعتی فعال هس  300حدود   •

کار هستند.    به  مشغول  ایکس  اشعه  تگاهدس   100  دحدو   و  کوری  60000  حدود  پرتوزایی  مجموع  با  192  ایریدیم  مهچش

 .سازی و ماشین سازی بیشترین استفاده کنندگان این کاربرد می باشند  لوله  خودروسازی،  گاز،  و  نفت  یمی،صنایع پتروش 

قسمتی از سیستم    عنوان  به  پرتو  منابع  انواع  مراکز  این  در  هستند.  پرتوی  نجمرکز دارای انواع کمیت س  110حدود   •

صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پاالیشگاه،   .ضخامت سنج، سطح سنج، رطوبت سنج و دانسیته سنج به کار گرفته میشوند

عموم صنایع، به نوعی از این کاربرد  تولید فوالد، مس و تقریبا  کارخانجات  کارخانجات تولید سیمان، صنایع تولید نوشابه،  

 .بهره مند می شوند

 .مرکز از آنالیزرهای اشعه ایکس و نوترون آنالیزر استفاده می کنند   120حدود   •

 

 کاربردهای منابع پرتو در صنعت: 

 رادیو گرافی صنعتی   . 1

ساخته شده یا کنترل    قطعات  داخلی  عیوب  یمخرب، جهت بررس رادیوگرافی صنعتی یکی از رایج ترین آزمون های غیر  

 کیفی  کنترل  فرآیند  از  متیفرآیندهای اتصال قطعات نظیر جوشکاری می باشد. این روش در کارخانجات صنعتی به عنوان قس

.  دارد  سیعیو  کاربرد  لوله  خطوط  سالمت  از  اطمینان  جهت  همچنین.  ودمی ش  بکارگرفته  شده،  تولید  یا  تولید  حال  در  قطعات

ستیک سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی،  الخودروسازی،    سازی،  ماشین  صنایع  ازی،را در صنایع لوله س   روش  این  کاربرد

  مورد  پرتو.  نمود  اهدهصنایع شیمیایی، صنایع قالب سازی و ریخته گری فلزات و صنایع الکترونیک به راحتی می توان مش

موج بسیار کوتاهتر نسبت به نور مرئی می باشد. منبع تولید این    لطو   با  الکترومغناطیسی  امواج  جنس  از  پرتونگاری  در  استفاده

 فیلم  و  پرتو  منبع  بین  آزمایش  مورد  قطعه  روش  ندر ای  .پرتو می تواند چشمه های پرتوزا یا دستگاه اشعه ایکس باشد

 نتیجه  در  و  نموده  جذب  را  بیشتری  فوتونهای  شتربی   حجمی  چگالی  دارای  یا  و  رضخیمت  قسمتهای.  گیرد  می  قرار  رادیوگرافی

 می  کمتر  حجمی  یچگال  دارای  یا  نازکتر  قسمتهای  به   نسبت  تری  پایین  نوری  دانسیته  دارای  متهارادیوگرافی در این قس  فیلم

 . باشد
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 سنجشگرها یا کمیت سنج های پرتوی  .2

  و  واکنش  بهر دوگونه بر حس .  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  متحرک  و  ثابت  شکل  دو  به  کلی  صورت  به  پرتوی  گرهایسنجش

 : بندی می شوند  تقسیم  زیر  نوع  سه  به  مربوطه  آشکارساز  و  چشمه  گرفتن  قرار  موقعیت

 کمیت سنج ها با خاصیت انتقالی پرتو   •

 کمیت سنج ها با خاصیت پس پراکنی پرتو    •

 کمیت سنج های واکنشی   •

 : ه روش های دیگر عبارت است از مزایای عمده روش کمیت سنجی پرتوی نسبت ب  

 کنترل فرآیندهای با درجه حرارت بسیار زیاد  •

 کنترل فرآیندهای شیمیایی خطرناک و زیان آور   •

 باال کنترل فرآیندهای تولید با سرعت    •

 کنترل محیط های غیر قابل دسترس و بسته   •

 اندازه گیری های دقیق و حساس  •

 پوسیدگی و خرابی تجهیزات می گردند کنترل موادی که در ارتباط مستقیم باعث   •

 کمیت سنج ها با خاصیت انتقالی پرتو 

گیری قرار می گیرند. پرتو    اندازه  مورد  شی  دیگر  طرف  در  آشکارساز  و  طرف  یک  در  پرتوزا  چشمه  پرتوی،  گردر این نوع سنجش  

آشکار ساز می رسد. چشمه پرتوزای مورد استفاده معموال از نوع    به  تضعیف  از  پس  و  کرده  عبور  شی  از  چشمه  از  شده  رمنتش

 . گاما یا بتا می باشد

 .گیگا بکرل می باشد   40مگا تا    40قدرت معمول چشمه های بتا در این روش   •

 . گیگا بکرل می باشد  40تا    4/0قدرت معمول چشمه های گاما در این روش   •

 .س چگالی یا ضخامت شی می باشدشدت پرتوی دریافتی توسط آشکارساز متناسب با عک  •
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 کمیت سنج ها با خاصیت پس پراکنی پرتو 

  از  شده  رمی گیرند. پرتو منتش  قرار  گیری  اندازه  مورد  شی  طرف  یک  در  آشکارساز  و  پرتوزا  چشمه  پرتوی  گردر این نوع سنجش  

چشمه پرتوزای مورد استفاده  .  رسد  می  ساز  کاربه آش  شده  پراکنده  پس  پرتوهای  از  برخی  و  کرده  برخورد  شی  به  چشمه

 د. عموال از نوع گاما یا بتا می باش م

 د.مگا بکرل می باش  200تا    40ن روش  قدرت معمول چشمه های بتا در ای •

 . گیگا بکرل می باشد  100قدرت معمول چشمه های گاما در این روش تا    •

 .شدت پرتوی دریافتی توسط آشکارساز متناسب با چگالی یا ضخامت شی می باشد •

 کمیت سنج های واکنشی 

  برخورد  اثر  بر  ها  اتم.  ودمیش   تفادهده مورد آزمایش اسما  های  اتم  تحریک  جهت  ایکس  منبع  یا  گاما  ضعیف  مهاز یک چش  

  می  شمارش  آشکارساز  یک  طمیدهد. تابش های ایکس توس  روی  مشخصه  ایکس  تابش  نتیجه  در  و  شده  تحریک  ها  فوتون

  عناصر  وزنی  درصد   از  یقیقد  نتایج  به  توان  می  یکدیگر،  با  مختلف  عناصر  خصهایکس مش  تابش  انرژی  تفاوت  به  توجه  با.  گردند

 .تشکیل دهنده ماده مورد آزمایش دست یافت
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 انواع سنجشگر های پرتوی

 ضخامت سنج پرتوی 

پوشش ها و آبکاری ها کاربرد    تیک،پالس  تیک،سالد، آلومینیوم،  الت ورقه ای مانند کاغذ، فوالدر اندازه گیری ضخامت محصو

 د. دارن

 ند.هم براساس خاصیت انتقالی و هم پس پراکنی پرتوها طراحی و ساخته می شو  •

چشمه های بتا نظیر پرمتیم    از  کم  های  ضخامت   یا  تیکپالس  و  کاغذ  مانند  سبک  مواد  ضخامت  گیری  دازهدر انمعموال   •

 .استفاده می شود  90و استرانسیم    85،کریپتون    147

و    137نظیر سزیم    از چشمه های گاما  االد یا ضخامت های بالفودر اندازه گیری ضخامت مواد سنگین مانند  ال  معمو •

 .یا مولدهای ایکس استفاده می شود  60کبالت  
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 سطح سنج پرتوی 

 .بهره می برند  بزرگی  مقیاس  در  و  ویژه  و  ساده  طور  به  گاما  پرتوهای  شدت  تضعیف  اثر  از  پرتوی  سنجهای  طحس  

 .دنبراساس خاصیت انتقالی پرتوها طراحی و ساخته می شو •

چشمه آمرسیم    از  ها  بطری  پرشدگی  سنجش  برای  و  60  کبالت  و  137  سزیم  نظیر  گاما  های  مهاز چش  معموال •

 د. استفاده می شو  241

 : سطح سنجها از نظر شکل چشمه و آشکارساز معموال در سه شکل زیر بکار می روند 

 آشکارساز نقطه ای: برای اندازه گیری یک سطح مشخص   –چشمه نقطه ای •

   سطح  پیوسته  گیری  اندازه  برای:  ای  میله  آشکارساز  –چشمه نقطه ای •

 ح سط  پیوسته  گیری  اندازه  برای:  ای  نقطه  آشکارساز  –چشمه میله ای •

  استفاده  یمیایی،و فرآوری ش  پاالیش  صنایع  در  هاپرها  یا  و  مخازن  در  ماده  سطح  کنترل  یا  مونیتورینگ  برای  تمهااز این سیس

  شوند  می  عاتیالاط   تغذیه  مرکزی  عملیات  اتاقهای  یلهبوس  آنالین  صورت  به  که   مختلفی  گیجهای   از  بزرگ  تاسیسات.  شود  می

  شده  مشخص  حد  از  تراالب  که  هنگامی  مخزن  یک  در  مایع  یک  سطح  موقعیت  که  تغالبا نیاز اس  صنعت  در.  کنند  می  استفاده

می گیرد، ثبت شود. برای این کار نوع پیشرفته ای از گیج توسعه یافته است که در آن باریکه تابش در یک مسیر    قرار  تانک

  خطی  یونزاس یدرجه تکسو می گردد. آشکارساز مورد استفاده برای این کار از نوع یون  20عمودی و با زاویه پراکنش حدود  

تابش قرار می گیرد و ارتفاع مایع را مشخص می کند. برای گسترش    معرض  در  که  است  ولی ط   از  ای  سنجه  آن  خروجی  و  بوده

ساز به مدار متصل  آشکار  خروجی  ارسال  با.  نمود  استفاده  چشمه  چندین  از  توان  می  ودمحدوده ای از ارتفاع که باید مونیتور ش

 د. خودکار کنترل می شو  صورت  به  شده  تعیین  پیش  از  محدوده  در  مایع  سطوح  ها  دریچه  و  کننده  پمپ  تمهایبه سیس

د رایج شده  وال کارخانه های ف  در  مذاب  ماده  ارتفاع  گیری  اندازه  برای  حمل،  قابل  های  سنج  سطح  از  تفادهدر حال حاضر اس 

 ت. اس

 : سطح سنج پرتوی در اندازه گیری سطح مواد یا میزان پرشدگی ظروف در مواردی مانند موارد زیر کاربرد دارد  

 یشگاه ها و صنایع پتروشیمی المخازن و راکتورها در فرآیندهای شیمیایی در پا •

 کوره های ذوب شیشه در صنعت شیشه   •

 د و سایر فلزات  الکوره ها، پاتیل ها و قالب های ریخته گری در صنعت فو •

 مخازن و سیلوهای نگهداری مواد جامد مانند سیمان  •

 د غذایی پرشدگی بطری ها و قوطی ها در خط تولید موا •
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 چگالی سنج پرتوی 

 گیج  این  کار  اساس .  ودمی ش  استفاده  گیرد  می  قرار  آشکارساز  و  مهاین گیج ها در اندازه گیری چگالی یک ماده که بین چش

 . است  شده  تکسو  گاما  پرتو  باریکه  یک   تضعیف  بر  مبتنی

 :یا آب در مواردی مانند موارد زیر کاربرد دارداندازه گیری چگالی مواد یا میزان انتقال مواد جامد توسط سیالی مانند هوا  

 غلظت محلولها و ترکیبات در فرآیندهای شیمیایی در صنایع پتروشیمی  •

 میزان توتون در نخ های سیگار و پرشدگی قوطی های سیگار   •

 غلظت شربتها و ترکیبات خوراکی در صنایع غذایی  •

 میزان انتقال پودر مواد اولیه آماده پخت به کوره، در صنعت سیمان   •

 یروبها الی استخراج شده از کف کانالها در  المیزان گل و   •

 غلظت دوغاب در حال انتقال در صنایع ساخت قطعات سیمانی   •

 .استفاده می شود  60و کبالت    137از چشمه های گاما نظیر سزیم    معموال  •
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 رطوبت سنج پرتوی 

  یا  رطوبت  گیری  اندازه  ئلهمس  صنعتی  فرایندهای  برخی  در  کیفیت  ارتقای  و  کنترل  اتط با الزام ارتبا  در  مهم  مسائل  از  یکی  

پیوسته رطوبت امکان پذیر است. با توجه به امکان خوردگی،    گیری  اندازه  با  تنها  مسئله  این .  است  الکا  فرآوری  در  نمناک  مواد

آلودگی و حساسیت تخریب مکانیکی الکترودها و همچنین مشکالتی نظیر هندسی اندازه گیری و محدودیتهای حجمی و وزنی،  

  روشهایی  ن،دش  خشک  از  بعد  و  قبل  جرم  تعیین  الکتریکی،  نسبی  نفوذپذیری  انایی،روشهای متداولی نظیر اندازه گیری رس

رطوبت می توان براساس کند شدن و پراکندگی    پیوسته  تعیین  برای.  نیستند  بزرگ  صنایع  در  رطوبت  گیری  اندازه  برای  مناسب

.  آورد  تدر مواد مورد اندازه گیری بدس   (آب)عات مفیدی از میزان رطوبت  ال نوترونها در مواد حاوی اتمهای هیدروژن، اط

از چشمه    استفاده  با.  شوند  می  کند  و  دهند  می  دست  از  را  خود  انرژی  اعظم  متبا هیدروژن قس  برخورد  در  سریع  نوترونهای

می توان شار نوترون سریع جهت واکنش برخورد با هیدروژن را  گیگا بکرل    10 تا  4با پرتوزایی حدود   Be-Am241 نوترونی 

 .و از آنجا میزان رطوبت مشخص می گردد  هیدروژن   میزان  کند  نوترون  به  حساس  ازهایفراهم نمود. با کمک آشکارس

ساخت شیشه، ریخته گری و    سرامیکی،  مواد  کردن  مخلوط  معدن،  نگس  تراشیدن  بتون،  ساخت  در  ای  هسته  نجیرطوبت س

  واعان  در  تماس  و  برداری  نمونه  بدون  اعتماد،  لحالت دهی فلزات و نیز مواد ساختمانی، در فرایندهای سریع، پیوسته و قاب 

 .استفاده قرار می گیرد  مورد  گسترده  طور  به  ها  غلظت  و  ها  مخلوط
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 روش های آنالیز مواد با استفاده از پرتو 

  X یزر مواد با اشعهالآنا

  اشعه  پراش  و  انسخواص فلورس  براساس  عناصر  کیفی  و  کمی  شناسایی  جهت  اغلب  ایکس  اشعه  با  مواد  آنالیز  های  تگاهدس

 .روند  می  کاربه...  و  ازی س  چینی  ،سازی   کاشی  و  سرامیک  فوالد،  مس،  سیمان،  صنایع  در  ایکس

 انواع این دستگاه ها به شرح زیر است:

  و  تابد  می  مطالعه  مورد  نمونه  یا  عنصر  به  ایکس  پرتو  روش  ندر ای (:(XRF روش فلورسانس اشعه ایکس  یزر مواد بهالآنا •

پرتو ایکس ثانویه ایجاد می شود. تعیین طول موج ایکس ثانویه مبنای کیفی عناصر و    آن  های  اتم  برانگیختگی  اثر  در

  یو متالوگراف  شناسی  کانی  مطالعات  در  روش  این.  تنمونه اس   در  موجود  عناصر  غلظت  یا  فراوانی  با  بمتناس  شدت پرتوها

 . دارد  کاربرد
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  همچنین   و  کیفی  تجزیه  و  اییجهت شناس XRD تگاهدس :((XRD روش پراش پرتوی ایکس  یزر مواد بهالآن •

  این  در.  است  نظر  مورد  ماده  پودر  پراش  روی  آن  کار  اساس  و  شود  می  تفادهبلورها اس  داخلی  ساختمان  فازهای  شناسایی

ایکس به اتم های صفحات بلوری نمونه پودری مورد آزمایش تابیده و در زوایای مختلف و براساس مشخصة    وپرت  روش

مسیر آن توسط آشکارساز مورد بررسی قرار    (زاویه سنج)جنس ماده پراشیده می شود و پس از عبور از میان گونیومتر  

فیلترهای کاهش شدت نور، محفظه یا اتاقک نمونه    گیری می گردد. گونیومتر شامل شاتر،  گرفته و شدت پراش آن اندازه

کاربردهای این روش عبارتند از:   .و مکانیزمی جهت چرخش نمونه در یک قوس متناسب با بیم پرتوی ایکس است

  عایق،)  مختلف  مواد  دهنده  تشکیل  فازهای  سریع  اییشناس   و  بررسی  -پسماند  تنش  آنالیز  -بافت  تعیین  -تالوگرافیکریس

تعیین فازهای کریستالی موجود در فلزات، مواد سرامیکی،    -یه نازک و پودریالبه صورت جامد،    (و رسانا مه رسانا  نی

  صورت  به  غیرآلی  دارویی  و  شیمیایی  مواد  و  معدنی  های  رنگ  ابررسانا،  و  رسانا  نیمه  مواد  یمان،ها، س  مینرالی، زئولیت 

 .کیفی و کمی

 

هستند و در هنگام تولید اشعه   XRF این دستگاه ها از نوع  :فلورسانس اشعه ایکسیزر قابل حمل مواد به روش  الآن •

به    نظر  مورد  نمونه  آنالیز  انجام  از  پس  و  شود  می  تولید  اشعه  انگشت،  با  هایکس در دست قرار می گیرند. با فشار دادن ماش 

  خروجی  دریچة  محل  در  عدسی  از  عبور  با  دهمحض برداشتن انگشت، اشعه قطع می گردد. از آنجا که اشعه تولید ش 
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در محل انگشت بر روی ماشه کم است، در حالیکه میزان دز در جلوی    و  دستگاه  اطراف  در  دریافتی  دز  گردد  می  کانونی

  مولدهای  یبا جایگزین  XRF حمل  قابل  زرالی آنا  .تو تا فاصلة بیش از یک متر از آن نیز قابل توجه اس   الدریچه بسیار با

بردهای میدانی توسعه یافته اند. شدت  کار  برای  ایکس  پرتو  فیلتر  های  تمسیس  و  رادیوایزوتوپ   های  چشمه  با  ایکس  پرتو

 . گردد  می  جبران  بودن  حمل  قابلیت  مزیت  یلهپایین تر تابش آنها بوس

 

 

  PGNAA یزر مواد به روش فعال سازی نوترونی گامای آنیاالآن

کار  نوترون می باشند که جهت آنالیز کمی و کیفی مواد از لحاظ جنس و ساختار ماده مورد نظر به این دستگاه ها حاوی چشمه  

  مورد  ماده  در  موجود   عناصر  سازی  فعال  از  یمی روند. اصول عملکرد این دستگاه ها براساس آشکارسازی پرتوهای گامای ناش

ائل و تجهیزات،  وس  مجموعه  به  نوترون  سازی  فعال  روش  به  مواد  آنالیز  های  تگاهدس .باشد   می  نوترون  چشمه  وسیله  به  نظر

می گردد. برای این منظور سه نوع چشمه    اطالقشامل چشمه نوترون، محفظه چشمه، آشکارساز گاما و کنترل کننده های آن  

  نوترونی  شار  با  نوترونی  های  دهنده  تابشال،  سته ای با شار نوترونی بسیار بانوترونی مورد استفاده قرار می گیرند. راکتورهای ه

  صنایع  بخصوص  صنعت  در  کاربرد  مورد  های  مهپایین. متداولترین چشا  مل با شار نسبتح  قابل  نوترونی  های  چشمه  و  متوسط

  ای  241حمل نوترونی می باشند. چشمه های نوترون یا از طریق واکنش برخورد ذرات آلفای آمرسیم  قابل  های  چشمه  سیمان،

  را  الزم  نوترون  ارش  252ت خودبخودی مانند کالیفرنیم  شکاف  طریق  از  یا  و  بریلیم  مانند  سبک  عناصر  اتمهای  با  239  پلوتونیوم

  آنی  گامای  یننالآ  آشکارسازی  به  توجه  با.  دارد  تریایران رواج بیش  عصنای  در  252  کالیفرنیم  چشمه  از  استفاده.  آورند  می  فراهم

درصد وزنی آن را مشخص نمود. این    و  دهنده  تشکیل  مواد  نوع  رعتنوترون با مواد می توان به س  واکنش  نتیجه  در  شده  ایجاد

 .می گیرد  قرار  استفاده  مورد  زغال  خاکستر  و  سنگ  زغال  عنصری  ترکیب  تهروش برای مونیتورینگ پیوس
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