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 رادیو اکتیو آشکارسازهای دود ، حاوی ماده استفاده از بهداشتی راهنمای 

)( Americium 241   241 آمریکیوم 

                                                                                                   

 

 . جلوگیری نموده اندتصادی های هنگفت اق از خسارت اند و جهان نجات داده را درجان هزاران نفر های دود تاکنون سازآشکار

 در کلیهاستفاده از آنها  می باشند و، کارخانجات و... عمومیاماکن  ،منازل زء اصلی کنترل خطر آتش درجاین آشکارسازها امروز 

که اگر بطور اصولی و بهداشتی هستند  241حاوی مواد رادیو اکتیو آمریکیم اما این آشکار سازها  .ار شتابان استیامور ضروری و بس

 ایجاد مخاطرات زیادی دارد .دفع نگردد پتانسیل 

 :انواع آشکار سازها 

 شکارسازهای یونساز )رادیو اکتیو( آ -1

  آشکارسازها فتوالکتریک -2 

 شکارسازهای یونساز )رادیو اکتیو(آ -

 241م ومی باشند که ماده رادیو اکتیو آمریکی شود آشکارسازهایی که به گستردگی ازآنها استفاده می هایاز جمله آشکارساز

 عامل اصلی ویژگی آشکارسازی دود در آن است .

 داخل آشکار سازها ی دود  241معرفی ماده رادیو اکتیو آمریکیم 

ت ی دود از اثرامکانیزم اصلی آشکار ساز د ونا می باشآلفا ز پس عمدتاً .ساطع می کندو به مقدار کم ذره بتا  آلفاذرات  -

 است  یونسازی ذره آلفا

  .سانتی متر در هوا را دارد 5/2کم انرژی است و قدرت نفوذ حداکثر  241م واز آمریکی فا تولیدیذره آل -

  سال است. 2/432وم آمریکینیمه عمر  -

 صد میلیونیم گرم(   29میکرو گرم =  29/0است ) ساز دود استفاده می شود، خیلی کممی که در یک آشکار ووزن آمریکیکل  -

  .م استوم موجود در آشکار سازها به صورت اکسید آمریکیوامریکی -

 80کوری تا  میکرو 1آن بستگی دارد که از (   activity levelداخل آشکارساز به سطح فعالیت ) موآمریکی عنصر خطر -

 میکرو کوری می باشد و در واقع بسیار ضعیف است .
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  مکانیزم آشکارسازی دود توسط آشکارسازهای یونیزه کننده

. ساطع می کندبطور مداوم ذره آلفا را  ،م که در داخل محفظه ای بنام اطاقک یونسازی استقرار داده شده استوعنصر آمریکی

جذب الکترود یا صفحات کاتد و آند  نیزکرده و این یونها  تبدیل به یون های مثبت و منفیتواند ملکول های هوا را  این ذزه می

 یک جریان الکتریکی پیوسته ایجاد می گردد )شکل زیر(  ن ترتیبآشکارساز شده و بدی

 

 

جذب یون های دود موجبات ، دود در محیط و ورود آن به داخل محفظه آشکار ساز مان آتش سوزی به محض پراکنده شدندر ز

این اتفاق )کاهش جریان الکتریکی ( باعث فعال شدن سیستم های  .آوردمی  و کاهش جریان الکتریکی را فراهم تولیدی

 اهآگنتیجه ساکنین از وجود دود و آتش  و در هشداردهنده )آژیر، ارسال سیگنال مخابراتی، ویبراتور یا لرزاننده و ...( می گردد

  می شوند.

 

 

 

 محافظ منبع رادیواکتیو 

که دود وارد محفظه دستگاه می گردد مکانیزم عملکردآشکار ساز زمانی  

 محافظ منبع رادیواکتیو 
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 معرفی خطرات ذره آلفا 

  .برد آن کم است در نتیجه ،چون ذره است -

 شد.وسط یک برگ کاغذ مانع حرکت آن توان حتی ت راحتی میه ب -

  می باشد.شدت آسیب رسان ه ب شودبه این مفهوم که اگر وارد بدن  ،داخل بدنی است آالیندهذره آلفا  -

 .بیشترین احتمال آلوده شدن به ذره آلفا را دارنددستگاه گوارش و دستگاه تنفسی  -

       همچنین با توجه به خاصیت ذره ای بودن آلفا، بیشترین آسیب ذره آلفا به انسان زمانی است که وارد ریه می گردد.  -

  .را ایجاد نمایدتوسط عمل دم وارد ریه شده و آسیب های جدی و حتی سرطان ریه می تواند براحتی 

  ؟می کنند محیط زیست را آلوده تهدید ورا چگونه سالمت انسان  آشکارسازهای یونساز )رادیو اکتیو(

  بی خطر می باشند.آشکارسازهای یونساز در حالت عادی کامال ایمن بوده و  -

ساز شکسته شده و ماده رادیواکتیو دلیلی آشکارهر  زمانی محتمل است که به ،احتمال خطر در این آشکارسازها -

  .م از آن خارج گرددوآمریکی

 

  نمود:به موارد زیر توجه جدی  باید ،یونیزانبرای ایمن بودن از خطر آشکار سازهای با توجه به موارد مذکور، 

 

  .خارج ننماید فظشو آن را از محارا دستکاری نکنید منبع رادیو اکتیو آن  بویژه وبه هیچ وجه آشکارساز  -1

 از شکستن آنها خوداری نماید .، ...  ساختمان و ، تعمیر و یا تخریبجابجایی نصب، مواقعدر  -2

 و اگر شکسته نشود می باشد، خطر بسیار کمی داردکوری میکرو 1کمتر از  آشکارسازدر صورتی که سطح فعالیت یک  -3

  نمود.با زباله های عادی الکترونیکی دفع آن را توان 

آن نسبتا قابل توجه است و در دفع آن با زباله های  خطر باشد،میکروکوری  5آشکارسازی تا یک سطح فعالیت اگر  -4

  .دبا دقت دفع گرد بایدیکی نالکترو

در  .در زباله های عادی دفع گردد نبایدو بوده خطرناک  باشد،میکرو کوری  5شتر از یآشکارساز ب یک سطح فعالیتاگر  -5

 های مسئول تحویل و بازیافت شوند . ضرورت دارد توسط شرکت های سازنده و یا سازماناین شرایط، 

  .و فشرده گردند کمپکتبقیه زباله ها  هماننددر هیچ شرایطی  نبایداکتیو آشکارسازهای رادیو -6

  نمایید.اکتیو در محیط زندگی توجه در تشخیص آشکارسازهای فتوالکتریک و رادیو -7

     .مشخص نمایندمواد رادیواکتیو با عالمت ویژه  بایداکتیو را آشکارسازهای رادیو -8

به  د.نمایمنبع رادیو اکتیو را مشخص سطح فعالیت نوع و رادیواکتیو بوده،  حاوی عالمت بایدساز برچسب روی آشکار -9

میکرو  80و سطح فعالیت  241م ونوع منبع آمریکیر، ضمن مشخص نمودن رادیواکتیو بودن آشکارساز، در برچسب زی عنوان مثال

 آن نیز ذکر گردیده است.کوری 
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