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Ludlum Radyasyon Tespiti
Radyasyon Tespiti ve Ürün Grupları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ölçüm Sayaçları
Radyasyon Dedektörleri
Kirlenme Sistemleri
Alan Monitörleri
Hava Monitörleri
Dozimetri
Numune Sayma Sistemleri
Test ekipmanı
Yazılım
Kontrol Kaynakları
Acil Müdahale Kitleri

Ludlum, dünyanın tek bir şirket tarafından
tasarlanan ve üretilen en büyük radyasyon
algılama cihazlarından birini sunmaktadır.

Dünya Çapında Kurulu 3500'ün
Üzerinde Sabit Radyasyon İzleme
Sistemi
• Kanıtlanmış Ürünler
• Stabilite ve Performan
• 7/24 Destek
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Deneyim & Uzmanlık
1962'den beri birden çok pazara hizmet vermekteyiz

Nükleer Güç
Metal Geri Dönüşüm
Nükleer Tıp
Milli Güvenlik
Araştırma
Sanayi

Şirket İçi Tasarım ve Üretim Daha İyi Maliyet Kontrolü Sağlıyor
Ludlum tasarımını ve üretiminin
çoğunu kendi yapmaktadır. Hemen
hemen tüm işleri şirket içinde
yapabilme
yeteneği,
başkalarının
yenilmesi zor olan olağanüstü maliyet
kontrolü sağlar. Ayrıca kalite ve üretim
çizelgeleri üzerinde daha iyi kontrol
sağlamaktadır.
Ludlum,
fiyatlandırmasını
kamuya
açıklayarak
gösterdiği
gibi,
operasyonunu bu etkili bir şekilde
kontrol etme yeteneğinden gurur
duyuyor.
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Ne olduğunu anlamak için
Dedektör Boyutu ve Kapsama Alanı
Gama ışınlarının kaynağı atomun çekirdeğidir. Bu ışınlar atom çekirdeğinin enerji seviyelerindeki farklılıklardan
meydana gelir.Küresel yönde her yöne doğru yayılır ve bir radyasyon alanı oluşturur. Gammalar, çok zayıftan çok
enerjik olana kadar geniş bir enerji yelpazesini kapsar. Gama radyasyonu yolunda sadece hava olduğunda ve
başka hiçbir engel bulunmadığında, enerji seviyesiyle orantılı mesafelerde serbestçe dolaşacaktır. Öte yandan
yoğun hurda metal, seyahat mesafelerini son derece kısaltabilir, çevredeki radyasyon alanını bozabilir,
radyasyonu çok dar bir akış ışına toplayabilir veya tamamen durdurabilir.

Küçük Boy Dedektör

Orta Boy Dedektör

Büyük Boy Dedektör

Bir gama radyasyon alanı içindeki herhangi bir noktaya küçük boyutlu bir gama detektörü yerleştidiğimizde,
gelen radyasyonun nispeten küçük bir kısmını ölçmesiyle sonuçlanacaktır. Dünyadaki metal geri dönüşüm
koşullarında, homojen şekilli bir radyasyon alanı (küre) olarak varsayarsak etrafında yayılmasını engelleyen ve
ona engel oluşturan metallerden dolayı farklı yönlerde farklı dağılım ve saçılmalarla sonuçlanacaktır.Bu nedenle
küçük boyutlu bir dedektör radyasyonun tüm olasılıklarını kaçıracaktır. Yukarıdaki şemada gösterildiği gibi, daha
büyük bir dedektör radyasyonu görme olasılığına sahiptir.

Daha büyük hacimli dedektörler ekleyerek daha fazla kapsama alanı elde ederek tespit olasılığınızı daha da
artırırsınız. Yüksek hacimli dedektörler ve farklı dizilime sahip dedektör ölçüm ve tespit alanını arttıracağından
hassasiyet artarak küçük seviyedeki radyasyon tespiti olasılığını sağlar.
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Radyasyon Tespit Temelleri
Zırhlanma
Daha önce de belirtildiği gibi, zırhlama gama radyasyonunu tespit etmek için ciddi bir faktör olabilir. Daha az
yoğun olan demir dışı metaller, daha yoğun demir içeren metallere göre daha az koruma sağlar. Kurşun,
yoğunluğu nedeniyle, vücuda zarar verebilecek nüfuz eden gammaları azaltmak için daha yüksek aktiviteye
sahip insan yapımı radyoaktif kaynakları taşımak için yaygın olarak kullanılır. Örnek olarak bir miktar demir
içeren hurda içine kasıtlı olarak atılan radyoaktif kaynakların tespiti için tespit zorluğu yaratacaktır, ancak
gerçek dünya da yaşanan senaryoları temsil edecektir. Yani zırhlanma her zaman büyük bir endişe kaynağıdır.

Mesafe
Radyasyon, enerjisini kaybedene kadar veya bir malzeme tarafından durdurulana kadar uzayda yolculuk eder.
Serbest havadaki mesafe üzerindeki enerji kaybı (engel yokken), temel olarak mesafenin kare kökü ile gücünü
kaybettiğini belirten ters kare yasası tarafından öngörülebilir bir oranda gerçekleşir. Bütün bunlar basitçe
dedektörün radyasyon kaynağı başlangıç noktasından uzaklığı ne kadar fazlaysa, radyoaktivitenin zayıfladığı
anlamına gelir. Bu nedenle, radyasyon kaynağı ile hemen temas halinde dedektör verimliliği her zaman en iyi
seviyededir ve artan mesafe ile sürekli olarak daha az olur.

Zaman
Zaman radyasyon tespitinde bir diğer önemli faktördür. Radyasyon rastgele, yani atomdan kaynaklanan
emisyonlar kesin ve tekrarlanabilir bir şekilde meydana gelmez. Böylece bir dakikalık bir süre boyunca bir
radyasyon kaynağına maruz kalan bir detektör, ilk dakikada 1000 sayım, ikinci dakikada 987, üçüncü 1085,
üçüncü 1043, vb gibi okumalar gösterir. Doğal olarak oluşan bu dalgalanmaların üstesinden gelmek için daha
iyi istatistikler elde etmek için daha uzun sayım süreleri kullanılır. Bu neden önemlidir , bir hurda yükü içinde
gömülü ve korunan bir radyoaktif kaynak arasında edinilen sayım sayısındaki fark ve sadece doğal kozmik ve
karasal arka planın mevcut olduğu boş bir yükten elde edilen sayım farkı, sadece birkaç sayım farkını temsil
eder. Daha uzun sayım süreleri, yükün temiz olup olmadığı konusunda daha kesin kararlar alınmasına neden
olur. Ancak ekonomi, optimum sayım süreleri ile üretkenliğin korunması arasında uygun bir denge kurulmasını
zorunlu kılar.
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Radyasyondan Korunma Noktaları
Giriş ve Çıkışlar

Kantar
Sabit Kapı
Monitörleri Monitörleri

Ayıklama

Konveyör

Alan
Monitörleri

Konveyör
Monitörleri

Fırın Ocakları

Slug Ölçüm
Monitorleri

Bag House
Monitor

Korumanızı sınırlamayın
Radyasyondan korunma tesisinizin giriş noktasıyla sınırlı değildir. Geri dönüşüm sürecinde dikkate
değer ek koruma sağlayan birçok nokta vardır. Radyasyonun giriş noktasında durdurulması en çok
istenen, kaynak-dedektör mesafeleri ve zırhlanma zorluklarından kaynaklanan sonsuz geometriler göz
önüne alındığında en zor noktadır. Giriş noktasından sonra ek koruma noktaları uygulamak sadece
ikincil güvenceler sunmakla kalmaz, aynı zamanda bir kaynağın geçme olasılığını önemli ölçüde
azaltacak çok daha iyi radyasyon algılama koşulları da sunabilir.
Tüm alt sistemleri merkezi bir ağda birleştirmek, alarm olaylarına veya ekipman arızalarına 7/24 dikkat
çekerek tesisinizi daha da korur. Bu sistemler, tesisinizdeki istenen konumlara anında bildirim gönderir,
daha sonraki raporlama ve analizler için her bir olayı belgeler ve hatta belirlenen personele çağrı cihazı
tipi e-postalar gönderir.
Ek koruma noktaları çok arzu edilir ve sürekli güvenlik ve emniyete katkıda bulunur.
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Sabit Radyasyon Cihazları
Model 4525-Series

Özellikler
• Büyük boyutlu, yüksek hassasiyetli, endüstriyel
dedektörleri
• Çok düşük hata oranı ile güvenilir çalışma
• Esnek dedektör konfigürasyonu
• 2-8 dedektör ile 4 şeride kadar kullanılabilir
• Gerçek zamanlı merkezi veri günlüğü tutma,
raporlama ve alarm kaydı
• Çift yönlü giriş kullanımı
• Vagon modu
• Araç görüntülerini yakalamak ve kaydetmek için
isteğe bağlı kamera
• Kullanıcı dostu arayüz
• 8 saatlik akü desteği
• Çoklu dil desteği

Network PC Software
WindowsTM Professional Operating System

Supervisor Software
•
•
•
•

Gerçek zamanlı veri toplama
Veritabanı arşivleme
Alarm bildirimi
Sistem kontrolü

Data Viewer
• Veritabanlarını sorguları
• Rapor yazdırma

Echo
• • Uzak PC'lerde çalışır
• • Tüm verileri görüntüler
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Model 375P-1000

Sabit Radyasyon Dedektörü
• Mikro İşlemcili Dijital Denetleyici
• Hava Koşullarına Dayanıklı Korumalı Plastik
Sintilatör Dedektörleri
• Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilir Alarmlar
• Ağa bağlanabilir, Ethernet veya Web sayfası
opsiyonları
• 24 Saat Akü desteği
• Değişik kurulumlara sahip yapılandırılabilir sistem

Tanıtım
Model 375P-1000, iki kurşun korumalı 7866 cm³ (480 inç) plastik sintilatör dedektörüne bağlanmış , Model 375 Kontrol
ünitesidir. Dedektörler dış ortam için uygun hava koşullarına dayanıklı muhafazalara sahiptir. Model 375 Kontrol Ünitesi bir
operatörün yakınındaki iç mekanlarda duvara monte edilir. Bu uygun maliyetli çözüm, kullanımı ve bakımı kolay basit bir sistem
sunar.
Kontrol ünitesi kendi üzerinde alarmları gösterir, ancak harici alarmlara da bağlanabilir veya istenirse bir Ethernet ağı üzerinden
de kullanılır. Güç kesintisi durumunda sistemi çalışır durumda tutmak için 24 saatlik bir akü desteği vardır.
Araç Radyasyon Monitörü: Model 357P-1000V sensörlü versiyonuda mevcuttur. Bu sistem, bir araç girişi durumunda alarm
eşiği aşılmadığı sürece ünitenin alarm vermesini engelleyen araç girişini ve çıkışını tespit eden sensörleri içerir.

Özellikler

Sistemin İçeriği
1 adet Model 375P elektrometre
2 adet 0,39 cm (0,13 inç) kurşun korumalı 7866 cm³ (480 inç) plastik sintilasyon dedektörleri
HASSASİYET (137Cs): Dedektör başına µR / saat başına 400 cps
GÖSTERGE: 2 cm (0,8 inç) 4 basamaklı LED ekran
DURUM: (yeşil ışık) Cihaz düzgün çalışıyor ışığı
SIGMA ALARMI: ALARM ışığı kırmızı led ve sesli siren ile belirtilir (0,0 - 999 Sigma arasında herhangi bir noktada ayarlanabilir)
TOPLAM ALARM: Kırmızı ALARM ışığı ile gösterilir ve sesli siren ile 0,0 ila 9999 kcps arasında herhangi bir noktada
ayarlanabilir)
Not: sesli alarm uyarıları istenirse tek bir bip sesi olarak yapılandırılabilir
DET FAIL: Kırmızı led ve sesli uyarı (68 dB)
LOW BAT: (Sarı led) kalan akünün 2 saatten az kaldığını gösterir
OVERRANGE: (“-OL-”) Ölçülen radyasyon alanının cihaz sayım aralığını aştığını gösterir
RELAY OUTPUT: Alarm durumunda (120 veya 240 Vac) çıkışı
DATA OUTPUT: RS-232 çıkışı, sinyal toprak bağlantısı, FAIL ve ALARM sinyallerini ve akünün ve toprağa doğrudan
bağlantısını sağlayan 9 pimli konnektör
CALIBRATION CONTROLS: Cihazın önünden kalibrasyon kapağından ayarlanır (koruyucu kapak ile kapatılmıştır)
POWER: 110 volt veya 220 volt desteği, 50 to 60 Hz, 6-volt kurşun akü
BATTERY LIFE: Alarmsız durumda tipik olarak 24 saat; Alarm durumunda 12 saat
BATTERY CHARGER: Cihaz elektriğe bağlandığında ve açıldığında pil sürekli olarak şarj edilir.
CONSTRUCTION (ELECTRONICS): Fildişi tozu kaplamalı alüminyum gövde
TEMPERATURE RANGE: -15 to 50 °C (5 to 122 °F)
SIZE: electronics: 26.2 x 24.6 x 8.4 cm (10.3 x 9.7 x 3.3 in.) (H x W x D)
Dedetörler (adet): 20.3 cm x 183 cm (8 x 72 in.) (Dia x L)
Ağırlık: Elektrometre: 4.2 kg (9.3 lb); dedektörler (adet.) 29.5 kg (65 lb)

Opsiyonlar

Ludlum Measurements, Inc.

Özellikler

Model 375 Serisi sistemler için, muhafazalar, uzak ekranlar, harici alarmlar , sinyal çıkışı ve ağ seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli
seçenekleri mevcuttur. Mevcut seçenekler listesini görmek için web sitemizi ziyaret edin.

Ludlum Measurements, Inc. P.O. Box 810, Sweetwater, Texas 79556
Web: http://www.ludlums.com Tel: 800-622-0828 / 325-235-5494 / Fax: 325-235-4672 / Email: sales@ludlums.com
Note: specifications subject to change without notification. We are not responsible for errors or omissions.
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Sabit Radyasyon Sistemleri
Model 4525-Series
Ludlum Model 4525-Serisi radyasyon kapısı monitörleri,
yetim radyasyon kaynaklarının tespitinde en son teknolojiyi
temsil eder. Ludlum, bu tür sistemleri hurdalara, geri
dönüşüm şirketlerine, çöp sahalarına ve dökümhanelere
satmak için dünya çapında satmıştır.
Model 4525 serisi dedektörler, sisteme giren hareketli
araçları izlemek için en uygun şekilde ayarlanabilen
büyük plastik sintilasyon sistemleridir. Her dedektör
sistemi iki ila sekiz büyük dedektör ile yapılandırılabilir.
Gerçek zamanlı veri toplama ve analizi doğrudan her
dedektör sisteminde gerçekleştirilir ve daha sonra
günlük kaydı, raporlama ve alarm bildirimi için merkezi
bir PC'ye rapor edilir.
Her iki yönden giren araçların gerçek zamanlı olarak
izlenebildiği dört adede kadar dedektör sistemi (LAN)
Ethernet veya kablosuz aracılığıyla merkezi PC'ye
bağlanabilir. Her bir dedektör sistemi ayrıca operatör
farkındalığını, alarm onayını ve gerekirse merkezi PC'nin
kullanılamaması
durumunda
yedekleme
işlemini
desteklemek için bir uzaktan kumanda / uyarı panosu
içerir.
Tüm sistem sensörlerden gelen verileri, herhangi bir yükü
temiz olarak bildirmeden önce , geçen her yükü çok
boyutlu, çok katmanlı bir şekilde kontrol etmek için
tasarlanmış , sahada test edilmiş ve zamanla kanıtlanmış
algoritmalar tarafından hesaplanır ve kontrol edilir.
Herhangi bir anormallik hemen alarm verilir ve hem yerel
hem de uzaktan bildirilir.
Opsiyonel kamera sistemi
ile alarm veren aracın
görüntüsünü yakalanır. Sistem kayıt tutmak için
görüntüyü verilere ekler. Alarmlar, istenirse vardiya
amirlerini e-posta ile otomatik olarak doğrudan
bilgilendirecek şekilde de yapılandırılabilir.

* Yukarıdaki görüntü Ludlum Measurements, Inc.
tarafından yükseltilebilen rekabetçi bir sistemi
göstermektedir.

Sistem, kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır ve çok çeşitli
saha ve uygulamaya özgü kriterleri karşılayacak şekilde
özelleştirilebilir. Menüler ve kontroller, önceden
tanımlanmış otomatik olay işleyicileri ile birlikte her
durumun düzgün ve tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlar.
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Kapı Radyasyon Sistemleri

Model 4525-Serisi

Maliyet ve Duyarlılık Değişimi
Doğru sistemi seçmek bir dizi faktöre bağlıdır. Sağdaki
grafikte gösterildiği gibi, kapsama alanını artırmak için
dedektörler eklenerek daha fazla hassasiyet elde edilir. Ek
kapsam ve hassasiyet ile maliyette bir artış olur. Riske karşı
maliyeti dengelemek, her müşterinin yapması gereken
bağımsız bir karardır.
Siteniz için en iyi dengeyi belirlemek, büyük ölçüde kapı
monitöründen beklediğiniz araç tipinin ve yoğunluk
yüklemesinin bir fonksiyonudur. Grafikte başlangıç seviyesi
sistemi önerilmektedir. Her şeritte toplam sekiz taneye kadar
daha fazla dedektör eklenebilir.

3 Dedektörlü Sistem

2 Dedektörlü Sistem

5 Dedektörlü Sistem
4 Dedektörlü Sistem
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Kapı Radyasyon Sistemleri
Model 4525-Serisi

Sistem Seçim Tablosu

Maliyet

Model 4525-15000
6 Detektörlü Sistem

Model 4525-12500
5 Detektörlü Sistem

Model 4525-10000
4 Detektörlü Sistem

Model 4525-7500
3 Detektörlü Sistem

Model 4525-5000
2 Detektörlü Sistem

Hassasiyet
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Sabit Radyasyon Cihazları
Aksesuar & Opsiyonlar

Uzaktan kontrol ünitesi

Ünite dedektör sistemine dahildir.
30,5 m (100 ft) kablo, alarm üzerine
sesli alarm ve alarmı susturmak ve
sıfırlamak için kullanılır.

Siren

15 m (50 ft) kablo içerir

Kablosuz Noktadan Noktaya

Supervisor PC'yi sahadaki dedektörlere
bağlar

Kamera

Ludlum’un Model 4525 serisi kapı monitörlerinden gelen bir
alarmla araç görüntülerini yakalamak için kullanılan endüstriyel bir
kameradır. Kamera sistemi, çevresel etmenlerden ve hava
koşullarına dayanıklı bir dış mekan muhafazası ve ayrıca sisteme
bağlamak için bir ethernet anahtarı içerir. Birlikte verilen kurulum
kiti, 4525 sistemine yerel montajı destekleyecek şekilde
yapılandırılmıştır.

4525-Series

4525-Series

4525-Series

2 Dedektör Standı Seti

3 Dedektör Standı Seti

4 Dedektör Standı Seti
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Servis Hizmetleri
Tamir
Tesisimiz tam servis onarım ve kalibrasyon departmanı sunmaktadır.
Sadece kendi enstrümanlarımızı değil, diğer birçok üreticinin
enstrümanlarını da tamir ediyor ve kalibre ediyoruz. Onarım tahminleri
ücretsiz olarak sunulur ve onarım ve modifikasyon ücretleri malzeme
maliyetine ve işçiliğe dayanır. İşçilik oranları, halihazırda yayınlanan
oranlarda gerçek zamanlı olarak faturalandırılır.

Kalibrasyon
Ludlum, ANSI N323'e uygun olarak NIST izlenebilir kalibrasyonlar
gerçekleştirir. Standart cihaz kalibrasyonları, tek bir dedektör kurulumu için
tespit edilen okumaları ve aralık kalibrasyonu başına iki noktayı sağlar.
Çoğu özel çoklu dedektör ve çok kaynaklı kalibrasyon, Ludlum tarafından
tasarlanan enstrümantasyonun yanı sıra başkaları tarafından üretilen birçok
enstrüman üzerinde de yapılabilir.

Eğitim
Personeliniz için özel eğitim kursları sunar. Bu kurslar, deneyimli personel
için tazeleme eğitimi ve yeni personel ve / veya ekipman için bir
başlangıç eğitimi olarak planlanabilir. Eğitimlerimi satılan bütün
ürünlerimiz için yapılmaktadır.
Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (Günlük) Kursu
Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (Günlük) Kursu
Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (Günlük) Kursu
Bir Günlük Radyasyondan Korunma Kursu
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