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سوسوزن مایع
حسن رنجبر و بهرام سلیمی
پژوهشکده چرخه سوخت هستهاي ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،تهران
پست الکترونيکي:
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(دريافت مقاله 1398/11/28 :؛ دريافت نسخة نهايي)1399/07/22 :

چكیده
اندازهگيري و تعيين ميزان پرتوزايي آلفا و بتاي کل در آب به دليل خطرات راديوبيولوژيکي آنها در همة جوامع و کشورهاي دنيا اهمي ت فراوان ي
داشته و جزئي از اهداف سازمانهاي استاندارد و بهداشت عمومي است .اندازهگيري همزمان ذرات گسيلنده آلفا و بتا در آب با شمارندة سوسوزن
مايع يکي از بهترين روشهاي شمارش است .در اين روش به دليل همپوشاني طيف آلفا و بتا ،ارزيابي ميزان ت داخل آلف ا و بت ا و س ط مناس
 PSAدر شمارش نمونه بسيار مهم است .هدف از اين تحقيق اندازهگيري ميزان پرتوزايي آلفا و بتاي کل تعدادي از آبهاي بطريشده ب ا نامه اي
تجاري مختلف و مقايسة آنها با حد مجاز و استانداردهاي بينالمللي است .براي رسيدن به اين هدف اين کار در دو فاز انجام ميشود .در فاز اول
با استفاده از دو محلول استاندارد امرسيوم 241-و استرانسيوم 90-با اکتيويته  21و  40بکرل پارامترهاي تداخل آلفا و تداخل بتا مشخص و س ط
مناس  PSAبه دست ميآيد .در فاز دوم  10نمونه آب بستهبندي شده با نامهاي تجاري مختلف توسط دس تگاه ش مارندة سوس وزن م ايع م دل
 Quantulus1220مورد تحليل و شمارش قرار ميگيرد .نتايج مقدار  PSAمناس براي اندازهگيري پرتوزايي آلفا و بتاي کل در آب را  110تعي ين
کردند و نتايج حاصل از شمارش نمونه ،پرتوزايي  41-62 mBq/lرا براي آلفاي کل و  57-85 mBq/lرا براي بتاي کل نشان ميداد که ب ا مقايس ة
حدود استاندارد زير حد مجاز قرار دارند.

واژههای کلیدی :تداخل آلفا و بتا ،سط  ،PSAپرتوزايي آب ،شمارندة سوسوزن مايع

 .1مقدمه

هنگام تجزية هستههاي خود ،پرتوهاي آلف ا ،بت ا و گام ا س اطع

آب سالم حياتيترين الزمة زندگي بشري است .بررسي آلودگي

ميکنند [ .]1راديواکتيويتة موجود در آبهاي سطحي ،عمدتاً به

آب از نظر عمومي بس يار ح ائز اهمي ت ب وده و الزم اس ت از

خاطر عناصر راديواکتيو موجود در پوستة زم ين اس ت .ام روزه

جنبههاي مختلف مورد بررسي قرار گي رد .يک ي از جنب هه اي

راديونوکليد مصنوعي نيز به خاطر برخ ي فعالي ته اي انس اني

بسيار مهم ،بررسي راديونوکليدهاي موجود در آب است ک ه در

ازجمله نيروگاههاي برق هستهاي ،آزمايش سالحهاي هستهاي و
ساخت و استفاده از منابع راديواکتيو نيز به وجود آمدهاند .ميزان
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سودابه رضایی و اردشیر رابعی

توزيع مواد راديواکتيو طبيعي در آب ب ه موقعي ت جغرافي ايي و
مشخصات زمين شناختي ترکيب ات س ن

بس تر خ ود بس تگي

دارند [.]2
آب آشاميدني معم والً ح اوي راديونوکلي دهاي مختلف ي از
جمله تريتيوم ،راديوم و ايزوتوپهاي اورانيوم است ک ه س اطع
کنندة ذرات بتا و آلفا با برد کوتاه ب وده ک ه ب ه س رعت ج ب
ميشوند ولي اگر از راه ت نف
شوند باعث آسي

ي ا دس تگاه گ وارش وارد ب دن

شديدي به بافتهاي بدن ميش وند .تم ا

داخلي با اين مواد و تشعشع ناشي از آنها طي مص ارف خ انگي
از طريق بل ع و ج ب راديونوکلي دها (گوارش ي) و همچن ين
تنف

گاز رادن آزاد شده از آب خصوص اً در هنگ ام اس تحمام

حاصل ميشود .بنابراين اگر آب آل وده ب ه اي ن راديونوکلي دها
مصرف شوند اين مواد در دراز م دت م يتوانن د باع ث ايج اد
سرطان در بدن شوند [ .]3از آنجايي که آلودگي آب (راديواکتيو
يا ميکروبي) عمالً ميتواند باعث مشکالت و بيماري ش وند []4
در همين راستا ،اکثر کارشناسان بهداش تي ،توص يه م يکنن د از
آبهاي بستهبندي ب راي آش اميدن اس تفاده ش ود ل ا در ح ال
حاضر کم نيستند افرادي که آب مصرفيشان را به اين نوع آبها
محدود کردهاند .اين مسئله در بسياري از کشورهاي دني ا ،حت ي
در کشورهايي که شبکة آب ايم ن و مناس

دارن د ني ز دي ده

ميشود [ .]5ل ا تعيين ميزان پرتوزايي آلفا و بتاي ک ل آبه اي
معدني مصرفي از نظر پرتوزايي با توجه به توص يههاي س ازمان
بهداشت جهاني ( )WHOاز اهمي ت وي ژهاي برخ وردار اس ت
[.]6
اسا

روش سوسوزن م ايع ب ر اي ن مبن ا اس ت ک ه م واد

شيميايي آلي خاص (مادة سوسوزن يا کوکتل) زماني ک ه تح ت
تابشهاي ذرات بتا و آلفا قرار ميگيرند از خود نور فلورس ان
تابش ميکنند و اين نور توسط تيوپ فتومولتي پالير به الکترون
و در نهايت به صورت پال

الکتريکي اندازهگي ري م يش وند.

اين که ذره تابششده ،آلفا يا بت ا باش د در ايج اد ن ور در م ادة
سوسوزن مشابه همديگر عمل ميکنند ولي به دلي ل تف اوت در
برد ،نور توليد شده در واح د ان رژي ب ه وس يلة ذرات آلف ا در

شكل  .1تفاوت زماني واپاشي پال

مربوط به ذرات آلفا و بتا [.]7

توليدي ذرات آلف ا و بت ا در هم ان نمون ه ا ل

همپوش اني و

تداخل خواهند داشت [.]7
براي رفع مشکل همپوشاني پال

آلفا و بتا در ي ك نمون ه،

دس تگاه سوس وزن م ايع از تف اوت در "زم ان واپاش ي
پال "1مربوط به آلفا و بتا استفاده م يکن د ت ا امک ان ش مارش
همزمان ذرات آلفا و بتا در يك نمونه ف راهم ش ود .مبن اي اي ن
پارامتر که تحليلگر شکل پال
استفاده ميکند که يك پال
نانوثانيه بلندتر از پال

( )PSA2نام دارد از اين ويژگ ي
آلفا در فرايند سوسوزني حدود 50

توليد ش ده ب ه وس يلة ذرات بت ا اس ت

(شکل  )1ل ا دستگاه با جمعآوري دنبالة هر پال
با پال

و مقايس ة آن

اصلي ،امکان تفکيك ذرات آلفا و بتا و آشکارسازي آنها

را فراهم ميکند.
تحقيقات فراواني بر روي اندازهگيري پرتوزايي آب صورت
گرفته است که ميتوان به کالينشميت [ ،]8روسکني و همکاران
[ ،]9الش ين و همک اران [ ،]10ج وزايي [ ]11و الماس ود و
همکاران [ ]12اشاره کرد که تمرکز فعاليت آنها روي پرت وزايي
نمونههاي آب و بررسي سالمت آن از نظر پرت وي اس ت و ب ه
روش و چگونگي تعيين شرايط کاري تفکي ك دس تگاه (تعي ين
 )PSAکه مستلزم تجربه در طي فس نجي هس تهاي و ش ناخت
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوکتل حدود يكدهم ذرات بتا است .در پي اين موضوع پال

1. Pulse Decay Time
2. Pulse Shape Analysis
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از تهية نمونهها ،هريك از آنها در دستگاه  LSCمدل

دستگاه سوسوزن مايع است هيچ اشارهاي نشده است .در کشور

پ

ايران نيز به منظور بررسي پرتوزايي در آبهاي آشاميدني توسط

کوانتولو

نظام ايمني هستهاي کشور و محققين ديگر آزمايش هاي ج امع

به مدت  60دقيقه مورد شمارش قرار گرفتند .سپ

و مختلفي انجام شده است [ ]17-13ول ي اطالع ات در زمين ة

را  5واحد اضافه کرده و دوباره نمونهها را با اين تنظيم جديد

پرتوزايي آبهاي بطريشده در ايران ان د اس ت .بن ابراين در

شمارش ميکنيم .اين کار را تا  PSA=120ادامه ميدهيم.

1220جايگ اري و براي يك  PSAمشخص مثالً 90
سط

PSA

اين پژوهش ،ابتدا  PSAبهينه و به عبارتي ديگر بهت رين ش رايط

ب راي تعي ين مي زان ت داخله ا هنگ ام تحلي ل طي فه اي

)1220

اندازهگيري ش ده ،کان ال ش مارش آلف ا و بت ا ط وري انتخ اب

هنگام شمارش ذرات آلفا و بتا در نمونة آب تعي ين م يش ود و

ميشود که همة واپاشيهاي آلفا با انرژي  4-8مگاالکترون ولت

مي زان پرت وزايي آلف ا و بت اي ک ل تع دادي از آبه اي

(کانالهاي بين  )450-650و واپاشيهاي بتا با ان رژي بيش تر از

بطريشده با ن امه اي تج اري مختل ف ان دازهگي ري و مي زان

 200کيلوالکترون ولت (کاناله اي ب ين  )200-900را پوش ش

پرتوزايي آنها با حد مجاز و استانداردهاي موج ود ب ينالملل ي

دهد.

کاري تفکيك دستگاه سوسوزن مايع (م دل کوانتول و
سپ

پ

مقايسه خواهد شد.

از کانالبندي ،ميزان تداخل آلفا )τα( 2و تداخل

بتا3

( )τβکه به صورت زير تعريف ميشوند به دست آمده و

 .2مواد و روش
به منظور تعيين سط

نقطهاي که ميزان تداخل آلفا و بتا کمينه باشند ،نقطة بهينه
مناس

 PSAدو چشمة استاندارد

PSA

است.

گسيلندة آلفا و بتا مورد نياز است و از آنجايي که تفکيك کنندة

پارامتر تداخل آلفا به اين صورت است که وقتي نمونة

به انرژي ذرات آلفا و بتا بستگي داشته بنابراين

استاندارد آلفا شمارش ميشود انتظار ميرود در پنجرة مربوط به

استاندارد يا مرجعي که براي تنظيم  PSAاستفاده ميشود بايستي

ذرات بتا هيچ شمارشي ثبت نشود ولي در عمل شمارشهايي

با راديونوکليدهاي مورد نظر اندازهگيري مشابه باشند .در اين

در پنجرة بتا مشاهده ميشود که به نسبت اين شمارش به

شرايط محلول استاندارد  Am241و  Sr90يك انتخاب مناس

شمارش کل (هم پنجرة آلفا و هم بتا) تداخل آلفا ميگويند و به

شکل پال

و در دستر

است .با استفاده از دستورالعمل و استاندارد

طور مشابه تداخل بتا قابل تعريف خواهد بود.

 ]18[ ISO 11704نمونههاي م کور مطابق روش زير
آمادهسازي ميشود.

پ

از کانالبندي و تعيين  PSAبهينه ،براي مشخص کردن

راندمان شمارش ،يك نمونة آماده شده از استاندارد آلفا و بتا

مقدار معيني از محلول استاندارد استرانسيوم 90-با اکتيويتة

(استرانسيوم يا آمرسيوم) با اکتيويتة ويژه مشخص در سط

حدود  40بکرل به يك ويال پلياتيلني (حجم  20ميليليتري)

 PSAتعيين شده (بهينه) شمارش ميشود .سپ

حاوي  8ميليليتر آب ير پرتوزاي دوبار تقطير شده منتقل

روابط زير راندمان شمارش ذرات آلفا و بتا مشخص ميشود.

ميشود و  12ميليليتر ماده سوسوزن 1به آن اضافه و در آن
محکم بسته و خوب تکان داده ميشود .براي تهية نمونة
استاندارد آلفا ،مشابه تهيه نمونة استاندارد استرانسيوم حدود 21
بکرل استاندارد امرسيوم 241-به ويال پلياتيلني حاوي 8
ميليليتر آب دوبار تقطير منتقل و  12ميليليتر مادة سوسوزن به
آن اضافه و در آن بسته ميشود.

()1

,

()2

 CPSBg ,αآهن

CPSS,α − CPSBg ,α
Aα

,

که  CPSS,αآهن

با توجه به
= εα

CPSS,β − CPSBg ,β
Aβ

= εβ

شمارش استاندارد آلفا در پنجرة آلفا،

ش مارش زمينه در پنجرة آلفا CPSS,β ،آهن
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Optiphase HiSafe 3

2. Alpha Interface
3. Beta Interface
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شمارش

شماره کانال
شكل  .2طيف آلفا و بتاي نمونه امرسيوم 241-و استرانسيوم 90-دستگاه  LSCمدل .Quantulus 1220
جدول  .1شمارش نمونه استاندارد آلفا (امرسيوم.)241-
شمارش کل

شمارش در پنجرة بتا

شمارش در پنجرة آلفا

1250/24 ± 10/44

4/38 ± 0/49

1245/86 ± 10/45

90

1245/84 ± 10/51

4/54 ± 0/48

1241/30 ± 10/53

95

1235/53 ± 10/68

5/72 ± 0/51

1229/81 ± 10/69

100

1244/54 ± 10/59

6/70 ± 0/54

1237/84 ± 10/65

105

1253/36 ± 10/41

9/40 ± 0/66

1243/96 ± 10/46

110

1249/20 ± 10/53

13/38 ± 0/91

1235/83 ± 10/68

115

1240/26 ± 10/73

18/78 ± 1/22

1221/48 ± 10/71

120

شمارش استاندارد بتا در پنجرة بت ا CPSBg ,β ،آهن

ش مارش

زمينه در پنجرة بتا Aα ،و  Aβپرتوزايي اس تانداردهاي آلف ا و
بتا در زمان شمارش است.

ميشود .سپ

ويال محتوي نمونه تکان داده ميشود تا نمونه و

کوکتل کامالً مخلوط شوند سپ
پ

سط

PSA

به مدت  3ساعت نگهداري و

از آن به مدت  240دقيقه در دستگاه م ورد ش مارش ق رار

براي اندازهگيري ميزان پرتوزايي آلفا و بت اي ک ل آبه اي

ميگيرند .براي تعيين ميزان تابش زمينه ،مقدار  10ميل ي ليت ر از

بط ري ش ده ،ب ه منظ ور اف زايش حساس يت و ک اهش زم ان

آب نمونه دوبار تقطير شده که فاق د هرگون ه گ از رادون222-

شمارش ،حجم مشخصي از نمونههاي آب اسيدي شدة اوليه ب ا

است در شرايط مشابه با ساير نمونهها به م دت  240دقيق ه در

 pHدر حدود  2الي  3با تبخير ماليم (بدون جوشيدن) تا مرحلة

دستگاه  LSCمورد شمارش قرار ميگيرد.

خشك شدن تغليظ ميشوند .نمونه آب موجود در بشر خش ك
شده و پ

از رسيدن به دماي اتاق ،مواد باقيمانده در بشر با 10

 .3نتایج

ميليليتر آب ير پرتوزاي دوبار تقطير شده و نيتريك اس يد 0/1

شکل  2طيف حاصل از دو نمونه اس تاندارد محت وي گس يلندة

موالر شسته شده و داخل ويال مخصوص  20ميلي ليتري ريخته

آلفا و بتاي خالص ،که با دستگاه شمارندة سوسوزن م ايع م دل

ميشود و مقدار  10ميلي ليتر از کوکتل سوسوزن ب ه آن اض افه

کوانتولو

1220اندازهگيري شده است ،را نشان ميدهد.
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جدول  .2شمارش نمونة استاندارد بتا (استرانسيوم.)90-
شمارش کل

شمارش در پنجرة آلفا

شمارش در پنجرة بتا

2287/17 ± 18/98

38/85 ± 3/61

2248/32 ± 19/35

90

2304/96 ± 19/13

30/19 ± 2/84

2274/77 ± 19/33

95

2300/57 ± 19/10

24/73 ± 2/35

2275/83 ± 19/11

100

2298/21 ± 19/07

20/70 ± 1/94

2277/51 ± 18/90

105

2313/79 ± 19/20

17/77 ± 1/71

2296/02 ± 19/05

110

2317/11 ± 19/21

15/40 ± 1/51

2301/72 ± 18/73

115

2304/47 ± 19/08

13/36 ± 1/46

2291/11 ± 18/86

120

جدول  .3مقادير تداخل آلفا و بتا در سطوح مختلف

سط

PSA

.PSA

سط

تداخل بتا

تداخل آلفا

0/0170 ± 0/0016

0/0035 ± 0/00032

90

0/0131 ± 0/0012

0/0036 ± 0/0032

95

0/0108 ± 0/00098

0/0046 ± /00041

100

0/0090 ± 0/00082

0/0054 ± 0/00049

105

0/0077 ± 0/0007

0/0075 ± 0/00068

110

0/0066 ± 0/00061

0/0107 ± 0/00098

115

0/0058 ± 0/00051

0/0151 ± /0014

120

PSA

ج دول  1ش مارش نمون ه تهي ه ش ده امرس يوم 241-ب ه ازاي

شکل  3منحني تداخل آلفا و بتا بر حس

PSAهاي مختلف از  90تا  120را نشان ميدهد .شمارش نمونه

نشان ميدهد .نقطة تالقي و برخ ورد دو منحن ي ،س ط بهين ة

در پنجرة آلفا ،بتا و کل به صورت مجزا آورده شده است.

 PSAرا مشخص ميکند که با توجه به اين ش کل س ط بهين ة

جدول  2شمارش نمونة استرانسيوم 90-در پنجرة بتا ،آلفا و
کل را به ازاي PSAهاي مختلف از  90تا  120نشان ميده د و
جدول  3مقادير تداخل آلفا و بتاي به دست آمده از روابط زي ر
و دادههاي جداول  1و  2را نشان

PSAهاي مختل ف را

 PSAبراي اندازهگي ري آلف ا و بت اي ک ل در نمون ة آب مق دار
 110است.
پ

از تعيين بهترين شرايط کاري تفکيك دستگاه سوسوزن

م ايع ،ران دمان پرت وزايي آلف ا و بت ا (  ε αو  ) ε βدر س ط

ميدهد.

 PSA =110با توجه به روابط  1و  2به ترتي
آهن

شمارش نمونة استاندارد آلفا که در پنجرة بتا مشاهده ميشود
آهن

آهن

شمارش کل نمونة استاندارد آلفا

شمارش نمونة استاندارد بتا که در پنجرة آلفا مشاهده ميشود
آهن

شمارش کل نمونة استاندارد بتا

= τα

دست آمد .پ

 %94و  %97ب ه

از محاسبة راندمان شمارش ،در اين مطالع ه 10

نوع نمونه آب بس تهبن دي ش ده ب ا ن امه اي تج اري مختل ف
= τβ

 BW-b1ال ي ( BW-b10مخف ف )bottled water brands
جمعآوري شد و طب ق روش اس تاندارد نمون هس ازي ش د ک ه
جدول  4ميزان پرتوزايي آلفا و بتاي کل آنها را نشان ميدهد.
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شكل  .3نمودار سط بهينة  PSAحاصل از برخورد تداخل آلفا و تداخل بتا.

جدول  .4ميزان پرتوزايي کل آلفا و بتا در نمونههاي آب.
رديف

نام تجاري آب بطريشده

اکتيويته آلفاي کل ()Bq/l

اکتيويته بتاي کل ()Bq/l

1

BW-b1

0/045 ± 0/004

0/085 ± 0/003

2

BW-b2

0/059 ± 0/003

0/076 ± 0/004

3

BW-b3

0/053 ± 0/004

0/057 ± 0/005

4

BW-b4

0/057 ± 0/004

0/084 ± 0/003

5

BW-b5

0/052 ± 0/005

0/069 ± 0/004

6

BW-b6

0/050 ± 0/005

0/071 ± 0/004

7

BW-b7

0/062 ± 0/004

0/076 ± 0/003

8

BW-b8

0/041 ± 0/006

0/071 ± 0/004

9

BW-b9

0/045 ± 0/005

0/067 ± 0/005

10

BW-b10

0/060 ± 0/004

0/081 ± 0/003

طبق نتايج اندازهگيري شده که در جدول  4قابل مش اهده اس ت

توانايي ايجاد سرطان به وسيلة پرتوهاي يونس از ،ان دازهگيري و

پرتوزايي آلفاي کل در نمونهها در مح دودة  mBq/l 62-41ب ه

تعيين ميزان پرتوزايي طبيعي و مص نوعي موج ود در آب م ورد

mBq/l

توجه گستردة جوامع و سازمانهاي مسئول بهداشت قرار گرفت ه

دست آمد .همچنين ميزان پرتوزايي بتاي کل در محدودة
 85-57قرار گرفت.

است .از آنجايي ک ه پرتوه اي آلف ا و بت ا در ايج اد دز ج بي
داخلي سهم بسزا و مهمي دارند ل ا تعيين ميزان پرتوزايي آلفا و

 .4نتیجهگیری
يکي از عوامل زيانآور زيست محيطي ،پرتوهاي يونساز هس تند
که اين عوامل ممکن است منشأ طبيعي داشته يا نتيجة دخالت و
فعاليت انسان در فرايندهاي طبيع ي باش ند .ب ا مش خص ش دن

بتاي کل در آب با توجه به توصيههاي سازمان بهداشت جه اني
( )WHOاز اهمي ت بس يار بيش تري برخ وردار اس ت .روش
شمارش سوسوزن مايع براي اندازهگيري پرتوزايي آلفا و بت ا ب ه
طور همزمان و با ثب ت دو طي ف آلف ا و بت اي جداگان ه ب راي
اندازهگيري پرتوزايي نمونة آب در مقايسه با روشهاي ديگر ،به

211

.... بهینه برایPSA تعیین سطح

1  شمارة،21 جلد

 اکتيويته مجاز،ويرايش سوم راهنماي آب آشاميدني اين سازمان

،دليل سرعت و دقت باال و عدم نياز به جداسازي راديوشيميايي

 تغيي ر1 Bq/l  و0/5 Bq/l ب ه

PSA

آلفاي کل و بتاي کل ب ه ترتي

 البته تعيين درست و صحي پارامتر.مزيت و اولويت دارد

 مطابق همان استاندارد اگر ميزان آلف اي ک ل و بت اي.يافته است

دو طي ف آلف ا و بت ا ک ه در آشکارس ازي

کل نمونهاي باالتر از حدهاي ذک ر ش ده باش ند آن وق ت ني از

 در ف از اول. بس يار ض روري اس ت،مقداري همپوشاني دارن د

هس ت ک ه راديونوکلي دهاي مهم ي مانن د رادي وم و رادون و

تحقيق حاضر به طور کامل به آن پرداخته ش د و ب راي دس تگاه

اورانيوم به صورت جداگانه بررسي شود و حد مج از رادي وم و

 درPSA

 و1 Bq/l اورانيوم طبق جدول موجود در اس تاندارد م کور ب ه

 بنابراين براي ان دازهگي ري پرت وزايي. به دست آمد110 حدود

. تعيين شده است10 Bq/l

آلف ا و بت اي ک ل در نمون هه اي آب ب راي ش رايط ع ادي و

 س ط مناس1220

براي تفکيك مناس

سوسوزن مايع مدل کوانتول و

 نوع آب بستهبن دي10 در فاز دوم تحقيق نتايج اندازهگيري

 نتايج اين ف از نش ان.اضطراري شرايط کاري بهينه مشخص شد

،شده با نامهاي تجاري مختلف و مقايس ه ب ا ح دود اس تاندارد

ميدهد که براي دقت و صحت باالي نتايج و همچنين س رعت

نشان ميدهد که ميزان پرتوزايي آلفا و بتاي ک ل در اي ن آبه ا

باالي تحليل نمونهها در مواقع اضطراري اي ن پروتک ل مفي د و

.زير حد مجاز است

 سازمان بهداشت جهاني بيش ينه ح د مج از.کارآمد خواهد بود
مجموع گسيلندههاي آلفا و بتا را در ويرايش دوم راهنم اي آب
 در. تعي ين ک رده اس ت1 Bq/l  و0/1 Bq/l

آشاميدني به ترتي
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