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 اي جهت استفاده در صنايع چوبهسته سنجچگاليطراحي  

 3ت، اسماعيل بيا2، اسکندر اسدی 1حسين آفريده، 1غالمرضا اطاعتي ،1امير محمد بيگ زاده

 اي و فيزيکدانشگاه صنعتي امير کبير،  دانشکده مهندسي هسته -1

گروه فيزيک  –دانشکده علوم پايه  – پيام نور، واحد تهران مرکزدانشگاه  

 ده:يچک
گيري چگالي است  كه بر اساس ترين روش هاي اندازهاي يكي از دقيقهسته سنجچگالي

 يعيباشد و امروزه  كاربرد وسن مييمع يتهيويگاما با اكت يک چشمهيف شده يشار تضع يآشكارساز
است. دا كرده يو... پ يژمتالو-معدن  -مانيس –رنگ   - يميش -گاز -نفت -در صنايع كاغذ و چوب

هاي عبوري چيدمان بهينه مكان  قرارگيري چشمه گاما، ابتدا با استفاده از مدل پرتو ژوهشن پيدر ا
با تغيير پارامتر زمان امكان تفكيک يازده نوع و نمونه چوب  طراحي شد و سپس   سوسوزن آشكارساز

 حاصل شد. 3g/cm 10/1 چوب مختلف با دقت

        

 صنايع كاغذ و چوب، يعبور يسوسوزن، پرتوها آشكارساز، چشمه گاما، سنجچگاليهاي كليدي: واژه

 

 مقدمه:-

ميليون  ۰۰11اي در اقتصاد جهاني دارد. توليد ساالنه چوب در جهان چوب جايگاه برجسته

متر مكعب است. خواص فيزيكي كه چگالي نيز در اين مبحث قرار مي گيرد و شيميايي و نيز 

نكته قابل توجه اين است كه در تعيين  است.را فعالً بي جانشين كردهمكانيكي چوب آن 

هاي مكانيكي چوبها بايد مواردي همچون جهت الياف چوب، استحكام چوب)چگالي مشخصه

هاي چوب(، مقدار رطوبت، نوع چوب، محل رويش، پهني دايره ساالنه، درجه حرارت، تعداد گره

اي آزمايش و دستورالعمل آزمايشي را در نظر حظهروي چوب، شرايط نمونه گيري، شرايط ل

اي براي تعيين جرم در واحد حجم هسته سنجچگالياز روش  0491اولين بار در سال  گرفت.

حكام ها را بر اساس استبندي و تفكيک چوبدسته استفاده از اين روش امكان .الوار استفاده شد

كش، ، رومبلمانساختمانهاي چوبي، ساخت بيل آنها كه قابل استفاده در انواع صنايع چوب از ق

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 كشاورزي و غيره كاغذ سازي، كبريت سازي، جعبه سازي، ادواتقايق سازي، وسايل ورزشي، 

 . زدسامقدور مي است را

گيري صنعتي پيشرفته استفاده هاي اندازهدر سيستم ، بطور گستردهايهاي هستهروش
 كه:زيرا به چند دليل، آنها توانمند و قابل اعتماد هستند از جمله اينشوند، مي

 چگالي، پاسخ و عكس العمل نشان مي دهند.، هاي يونيزان به خواص فيزيكي اصلي مادهتابش 
 ب گيري، امكان نصاي ، غير تماسي هستند. اين ويژگي سيستم اندازهگيري هستههاي اندازهروش

 كند.و بست را فراهم مي و عملكرد به وسيله گيره
 شوديم ييايميش برنهيهز و ريگوقت زيآنال يهاشرو يبرا يمناسب اريبس نيگزيجا روش نيا. 
 در شرو نيا از به دليل به دليل سرعت، دقت باال، غير مخرب بودن و روش غير تماسي  استفاده 

 تا نهيهز كاهش باعث... و غذايي ،صنايع شيميايي صنايع قبيل گرازيد عيصنا ريوسا نفت صنعت
 [.3-1]است شده دالر هاونيليم سقف

 شود گيرياندازه، آشكارسازي و ش تابش يونيزان مي تواند با حساسيت باالييناندر ك. 
زيرا . هاي با گاماي تک انرژي استفاده از گاماي با انرژي پايين مطلوب استسنجچگاليدر 

ودر نتيجه به ازاي يک آهنگ شمارش مشخص  باال بوده گيرياندازهدر اين حالت حساسيت 
با توجه به تک انرژي بودن  Cs-031ژوهش حاضر از چشمه گاماي در پ خطا كمتر خواهد بود.

چگالي مواد با استفاده از چشمه  گيرياندازهبراي  .[5-4]و قدرت نفوذ باال استفاده شده است
هاي پس پراكنده شده از ماده وديگري استفاده از گاما دومدل وجود دارد؛ يكي استفاده از گاما

ژوهش حاضر، از روش گاماهاي عبوري در تعيين چگالي در پ .[7-6]گاماهاي عبوري است
صورت گرفته و  براي اولين بار در داخل كشورطراحي و ساخت اين دستگاه .استفاده شد

س است كه به تفكيک مواد بر اسا، انجام گرفته وي يازده نوع چوب با ابعاد يكسانبر ر هاآزمايش
 دست يافته شد. 3g/cm 10/1چگالي آنها با دقت 

 هامواد و روش-2

 هاي مورد استفاده چوب-2-1

 دي اف،ام ملچ، افرا، تبريزي، نئوپان، ،راش لترون، از چوبهاي روسي،تحقيق حاضر در 

ضخامت   با  مربعميليمتر ۰11×۰11ها با ابعاد يكسان چوب ابتدا .چنار استفاده شد صنوبر و
رقم اعشار  9وزن هر يک از آنها با يک ترازو ديجيتال با دقت متر برش داده شدند و ميلي۰۰

انواع چوب وزن  چگالي و .گرديدمحاسبه  ρ=m/vو چگالي با توجه به رابطه  شد گيرياندازه
 آمده است. 0تصويري از چوبها نيز در شكل  آورده شده است. 0در جدول مورد استفاده 
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 ي مورد استفاده هاچوبمشخصات چگالي و وزن  -1 جدول

 نوع چوب (g)وزن 3g/cmچگالي

 لترون 28/259 918/0

 نئوپان 98/245 131/0

 روسي 55/135 433/0

 راش 52/201 538/0

 افرا 81/88 311/0

 تبريزي 32/183 513/0

 ام دي اف 9/231 135/0

 سه اليي 23/115 55/0

 صنوبر 19/140 444/0

 سه اليي 41/183 513/0

 ملچ 8/182 511/0

 

 ي.ام د9،ي.روس1دار(،ي)سپيزي.تبر5.صنوبر،5.نئوپان،4.ملچ،3.افرا،2.راش،1 ي استفاده شده در آزمايش:هاچوب :1شکل
 .بلوط11،يي.سه ال10.لترون،8اف،

 

 طراحي چيدمان -2-

سه چيدمان مختلف بر اساس مدل گاماهاي عبوري انتخاب شد. در اين مدل  سنجچگاليدر طراحي 
در تضعيف پرتو هاي گاما و متعاقب آن در شمارش آشكار ساز، به  هاچوباثر منحصر به فرد هر يک از 

فاصله ، سانتيمتر 01نسبت داده شد. در اولين چيدمان فاصله چشمه از دهانه خروجي حفاظ  هاچوبچگالي 
ثانيه در  01زمان شمارش نيز و سانتيمتر ۰1از يكديگر  سازهاموازيفاصله دهانه  ،ميليمتر 1ز از دهانه آشكارسا

از دهانه خروجي  سانتيمتر 01در فاصله  در چيدمان دوم براي افزايش دقت تفكيک چشمه نظر گرفته شد.
بت در نظر گرفته شد. در چيدمان و زمان شمارش ثا سازموازياز دهانه ميليمتر  0۰در فاصله آشكارساز  ،حفاظ

ميليمتر و فاصله دهانه  1سانتيمتر، فاصله آشكارساز از دهانه  01نهايي فاصله چشمه از دهانه خروجي حفاظ 
 ۰در شكل ثانيه انجام شد.  ۰1سانتيمتر تعيين شد و شمارش آشكارساز براي 0۰نيز از يكديگر  سازهاموازي
  هي آورده شده است.چوب طراحي شده آزمايشگا سنجچگالي
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محفظه سربي نگهدارنده آشکارساز يدور  .1چوب طراحي شده آزمايشگاهي  سنجچگالينماي باالو روبرو از. :2شکل 

 Cs131.محفظه نگهدارنده چشمه 3  (15×15×5/2.چوب نمونه به ابعاد)2 اينچ 1سديم 

 نتايج و بحث-3

 . آمده استشكل .۰در جدول  چيدمان هاي مختلفنتايج حاصل از شمارش براي 
 هاي مختلف چيدمان شمارش در: نتايج مربوط به -2جدول

ر اساس ب هاچوببراي درک بهتر اثر چيدمان هاي مختلف بر شمارش و متعاقب آن دستيابي به تفكيک انواع 

آورده شده  ۰و  9، 3به ترتيب در شكل هاي  3و۰و0شماره  چيدمان چگالي آنها، نتايج حاصل از شمارش براي

 است. 

در   ميانگين شمارش

 3چيدمان شماره

  در ميانگين شمارش

 2شمارهچيدمان 

  چيدمان  در ميانگين شمارش

 1شماره 
 نوع چوب

 لترون 39305 132505 184251

 نئوپان 39542 134304 202135

 روسي 40195 138800 185155

 راش 2/38303 135195 203115

 افرا 40508 141858 181153

 تبريزي 53809 135451 184051

 ام دي اف 39535 133154 200135

 سه اليي 38899 139829 201135

 صنوبر 40000 138555 181140

 سه اليي 38309 135400 181155

 ملچ 38112 135100 184251
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 (1 شماره چيدمان) هاچوبشمارش کل به ازاي چگالي مختلف  -3شکل 
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 (2شماره چيدمان)هاچوبشمارش کل به ازاي چگالي مختلف  -4شکل          
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 (3شماره چيدمان)هاچوب: شمارش کل به ازاي چگالي مختلف  -5شکل 

 نتيجه گيري-4

در برابر چشمه گاما در سه هندسه   هاچوبگيري هر يک از اين گاماي عبوري  به ازاي قرارشمارش 

ي هابچوتوان بهتر شد و مي گيرياندازهدقت  به علت افزايش زمان شمارش، ،با توجه به نتايج. بدست آمد

در  تشخيص داد. از يكديگر % 49/0و با خطاي حدود  3g/cm 10/1ذكر شده را با اختالف چگالي در حدود 

شده  گيرياندازهتوان گفت كه نتيجه ( ميσ ۰9/۰)  %44اين حالت با انجام يک شمارش با احتمال باالتر از 

براي  ۰در هندسه شماره  ثانيه ثبت شد، 01شمارش براي  0در هندسه شماره  مربوط به كدام چوب است.

با تغيير زمان شمارش  3كه در هندسه شماره ا اينت اما هندسه ديگر كاهش خطا مشهود بود، همان زمان شمارش،

ز پنجره ا چنين فاصله سطح آشكارو هم تغيير فواصل دهانه محفظه آشكارساز و چشمه از يكديگر ثانيه و ۰1به 

 رسيد. %44درصد به  10/1با اختالف چگالي  هاچوبورودي محفظه آن، دقت تفكيک 
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