تجهيسات موجود در آزمایشگاهي ساليابي

آزمایشگاه ساليابي ترمولومينسانس

معرفي دستگاههاي آزمایشگاه ساليابي ترمولومينسانس

 کًرٌ اوذازٌ گيري.
 چؽمٍ راديًاکتيً پر ًَبي ثتب ،اظتراوعيم. Sr90 -
 چؽمٍ راديًاکتيً پر ًَبي آلفب  ،آمريعيم.Am241 -

معرفي پدیده ترمولومينسانس
رمًلًميىعبوط ،قبثهيت ظبطع کردن وًر در اثر حرارت دادن ومًوٍ در درجٍ
حرار ُبي م يه اظت .وًر رمًلًميىعبوط ظبطع ؼذٌ از يک ومًوٍ
وؽبن دَىذٌ آزاد ؼذن اورشي ر يرٌ ؼذٌ در کبويُبي مًجًد در بک آن
مي ثبؼذ .ايه اورشي از طريق عىبصر راديًاکتيً (پر ًزا) ي ياپبؼي ايه عىبصر
(از جمهٍ ايراويًمً ،ريم ،پتبظيم ي ريثيذيم) کٍ در بک ًد ومًوٍ ي بک
اطراف آن يجًد دارد ،ظبطع مي ؼًد .مقذاري از ايه اورشي ويس از بثػ
پر ًَبي کيُبوي ظرچؽمٍ مي گيرد .در َىگبم پخت فرايردٌ در کًرٌَ ،مٍ
ايه اورشي آزاد مي ؼًد ي مي ًان گفت کٍ "ظبعت رمًلًميىعبوط" ثراي
اجعبم پختٍ ؼذٌ درين کًرٌ ريي صفر قرار مي گيرد .الجتٍ ثب بثػ وًر
ًرؼيذ ويس اورشي ر يرٌ ؼذٌ در ومًوٍ آزاد مي ؼًد ثب ايه فبيت کٍ در
مًرد رظًثبت ،کل اورشي خهيٍ ومي ؼًد ي مقذاري اورشي درين ثهًرَب ثبقي
مي مبوذ کٍ ايه مقذار اورشي ثٍ ًثي قبثل مسبظجٍ اظت .ثبيذ ًجٍ داؼت
کٍ قذمت ييه ؼذٌ ثب ايه ريغ ثراي اؼيبء پختٍ ؼذٌ درين کًرٌ ،ظه
کبويُبي مًجًد در بک ويعت ثهکٍ زمبن آ ريه ثبري اظت کٍ ؼي ب ثيػ
از  4000Cحرارت ديذٌ اظت (ومًدار زير).

 دظتگبٌ ؼمبرؼگر پر ًَبي آلفبα-Counter ،

 دزيمترَبي ( TLD400کهعيم فهًرايذ (CaF2 -ثهراي مهسهبظهجهٍ دز
مسيطي.
 کًرٌ اوذازٌ گيري
شرایط تحویل نمونهها به آزمایشگاه ساليابي ترمولومينسانس

دستگاه اندازه گيري ترمولومينسانس مدل  -8899ساخت شرکت ELSEC

 در صًر ي کٍ ومًوٍ از حفبري ثبظتبن ؼىبظي ثذظت آمذٌ ثبؼذ ،وهمهًوهٍ
ثالفبصهٍ در کيعٍ يرٌ قرار دادٌ ؼًد ي در اظر يقت ثٍ آزمبيؽگبٌ سًيل
دادٌ ؼًد ب ثتًان رطًثت ومًوٍ را ويس اوذازٌ گيري کرد.
 قطر ديًارٌ ظفبل َبيي کٍ ثراي ظبليبثي اوتخبة مي ؼًد حذاقل  6ميهيمتر
ثبؼذ.
 در ظبليبثي َبيي کٍ ثراي ُيٍ اليٍ وگبري َبي ثبظتبن ؼىبظي اوجبم مي
ؼًد ،ذاد ومًوٍ َب ثبيذ ثٍ ؽخيص ثبظتبن ؼىبض جُت صست ي دقهت
آمبري ،کبفي ثبؼذ کٍ ثذيه مىظًر حذاقل ذاد  44ومًوٍ پيؽىُبد مي ؼًد.
 از آوجب کٍ اوذازٌ گيري ميسان اورشي َبي پر ًَبي راديًاکتيً در مهسهل
ومًوٍ ثرداري ،ثراي کبَػ طب ي افسايػ دقت مسبظجبت ظبليبثي ثعهيهبر
مُم اظت ر يجي ا خبر ؼًد ،ب ثتًان دزيمترَبي مرثًطهٍ را ثهٍ مهذت
حذاقل يک مبٌ در مسل حفبري وصت ومًد.

دستگاه شمارشگر آلفا مدل  -8897ساخت شرکت TRACER LAB

(که براي اندازه گيري ميسان درصد توریم و اورانيوم استفاده مي شود)

 ثراي ييه حريم ظبيت َبي ثبظتبوي امکبن ظبليبثي ومًوٍ َبي ظطهسهي
ويس يجًد دارد.
َمکبران ايه ثخػ آمبدٌ پبظخگًيي ثٍ َرگًوٍ ظًاالت کبرؼىبظبن درثهبرٌ
ومًوٍ ثرداري ي ريوذ آزمبيػَب َعتىذ.
2

4

 -4مذت زمبوي کٍ از ؽکيل ظىگ ي رض حبصل از آن ب زمبن ظب ت ي
پخت ظفبل درکًرٌ ،ظ ري ؼذٌ اظت.
 -2مذت زمبوي کٍ از پخت ظفبل ب اوذازٌ گيري مقذار اورشي ر يرٌ ؼذٌ
در آن در آزمبيؽگبٌ ظ ري ؼذٌ اظت.

چشمه رادیواکتيو بتا

چشمه رادیواکتيو آلفا

( استرانسيم) Sr90 -

(مریسيم) Am241 -

معرفي

نمونه هاي شاخص ساليابي شده در آزمایشگاه

ثخػ ظبليبثي رمًلًميىعبوط پصيَؽکذٌ در ظبل  4731راٌ اوذازي ؼذ.
ايه مرکس ىُب ثخػ ظبليبثي رمًلًميىعبوط در کؽًر اظت کٍ ثٍ کهيٍ
ثخؽُبي ثبظتبن ؼىبظي ذمبت ظبليبثي ارائٍ مي کىذ .از ديگر ذمبت ايه
ثخػ ظبليبثي رظًثبت ي ظىگُبي آ ؽفؽبوي ثراي پصيَؽُبي زميه
ؼىبظي ي ثبظتبن ؼىبظي اظت.

ساليابي ترمولومينسانس
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبل ي رظًثبت ثذظت آمذٌ از کبيغ ثبظتبن ؼىبظي قىبت
قصجٍ گىبثبد جُت ثررظي پريوذٌ ثجت در فُرظت ميراث جُبوي
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبلُبي ثذظت آمذٌ از کبيؼهُبي ثبظهتبن ؼىبظهي هٍ
َگمتبوٍ.
 ظبليبثي ومًوٍ َبي آجر ي ىجًؼٍ از ظذ قذيم کريت طجط.

اهداف
َذف اصهي ايه ثخػ ارائٍ ذمبت ثٍ ثبظتبن ؼىبظبن ي مرمتگران آثبر ي
ثىب اظتَ .مکبري در ظبليبثي آثبر ظفبلي مًجًد در مًزٌ َبي کؽًر،
َمکبري ثب معئًالن َيئت َبي حفبري ثراي ظبليبثي ظفبل ،آجر ي کبؼي
َبي ثٍ دظت آمذٌ در طي فصًل کبيغَ ،مکبري ثب ويريي اوتظبمي در
ييه قذمت اؼيب ظفبلي ثٍ دظت آمذٌ از قبچبقچيبن ميراث فرَىگي
ي ييه اصبلت آوُب از ديگر يظبيف ايه ثخػ اظت .در کىبر ايه ذمبت،
ظبليبثي رظًثبت ثراي پريشٌ َبي عمراوي کؽًر ويس در دظتًر کبر ايه ثخػ
قرار دارد.

 ظبليبثي ومًوٍ َبي حبصل از کبيؼُبي ثبظهتبن ؼىبظهي قه هٍ ريد هبن
فًمه.
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبلُبي قه ٍ المًت.
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبلُبي مکؽًفٍ از غبر راؼک .III
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبلُبي حبصل از کبيؼُبي ثبظتبن ؼىبظهي هٍ گهًري
کُىٍ.
 ظبليبثي ظفبلُبي حبصل از کبيؼُبي ثبظتبن ؼىبظي دش رؼکبن ؼُر ري.
 ظبليبثي رظًثبت حبصل از ثررظي راظُبي آثرفتي زايىذٌ ريد.
 ظبليبثي رظًثبت مىطقٍ زيذؼت طبلقبن.

نمونه هاي مناسب براي ساليابي

 ظبليبثي ظفبلُبي مکؽًفٍ از حبؼيٍ دريبچٍ زريًار مريًان.

ومًوٍ َبي مىبظت ثراي ظبليبثي ثب ريغ رمًلًميىعبوط ؼبمهل َهروهً
بک پختٍ ؼذٌ درين کًرٌ کٍ ثيػ از  144 °Cحرارت ديذٌ ؼذٌ ثهبؼهذ
مبوىذ :ظفبل ،آجر ،رظًثبت ،ظىگُبي آ ؽفؽبوي ،ظىگ چخمهب ،،ظهرثهبرٌ
َبي کًرٌ َبي رية فهسات ثب مقبدير کبفي ثهًرَبي کًار س مي ثبؼذ.

 ظبليبثي ومًوٍ آجرَبي ثذوٍ پل ثىذ ؼبدريان ؼًؼتر.
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبلُبي مکؽًفٍ از ظبيت ٍ پًکرديال گرگبن.
 ظبليبثي ظفبل ،آجر ي ىجًؼٍ از ثىبي عمبرت عري قصرؼيريه.
 ظبليبثي ومًوٍ آجرَبي ل بثذار ثًکبن.
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبلُبي مکؽًفٍ از ظبيت ٍ کالر کالردؼت.
 ظبليبثي ومًوٍ ظفبلُبي مکؽًفٍ از ظبيت ٍ ثبظتبوي ريالجيه َؽتريد.
 ظبليبثي ومًوٍ آجرَبي ثىبي قجٍ ظجس کرمبن.
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