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چکیده
در این پژوهش ،با قرار دادن آشکارسازهای  CR-93در تماس با پولک اورانیوم طبیعی و تابشدهی نوترونهای
سریع و حرارتی به آن ،ردپاهای محصوالت شکافت در آشکارساز مشخص شد .برای وضوح رؤیت این ردپاها زیر
میکروسکوپ نوری ،پلیمرهای تابشدیده با مواد شیمیایی بازی نظیر سدیم هیدروکسید سونش داده شد .با داشتن تعداد
رد پاهای محصوالت شکافت و زمان تابشدهی نوترون ،میزان اندرکنش شکافت در نمونه اورانیوم به صورت تجربی
به دست آمد .برای بررسی دقت آشکارسازهای استفاده شده ،میزان اندرکنش شکافت در اورانیوم طبیعی بصورت تئوری
نیز محاسبه شد .نتایج حاصل نشان داد که مقادیر تجربی با تئوری با تقریب خوبی مطابقت دارد.
کلید واژه :آشکارسازهای رد هستهای حالت جامد ،CR-93 ،سونش شیمیایی ،میزان اندرکنش شکافت

 .1مقدمه
پلی آلی دیگلیکول ( )PADCموسوم به  CR-93با ساختار شیمیایی  C81H85O7یکی از مهمترین پلیمرهای
ترموست ،و متداولترین پلیمر پالستیکی برای آشکارسازی مسیر ذرات باردار است [8و.]1
در اثر برخورد ذرات باردار با آشکارسازهای رد هستهای حالت جامد ،بریدگی یا سوراخهای ریزی در اتصاالت
ساختاری این آشکارسازها به وجود میآید ،برای بزرگتر کردن رد این ذرات و مشاهدۀ آنها زیر میکروسکوپ
نوری ،باید این آشکارسازها را تحت سونش قرار دهیم [ .]9سونش نیز انواع مختلفی مانند سونش شیمیایی،
الکتروشیمیایی ،فراصوتی ،پالسمایی ،القای ریزموج شیمیایی و  ...دارد؛ که از بین آنها متداولترین و راحتترین
سونش ،سونش شیمیایی است  .در این سونش ماده شیمیایی که معموال محلول بازی مانند سدیم هیدروکسید
( )NaOHیا پتانسیم هیدروکسید ( )KOHاست با سطح آشکارساز و با سطح درونی رد ذره وارد واکنش میشود
و یک سوراخ مخروطی شکل ایجاد میکند ،که در این حالت اگر با میکروسکوپ به رد ذره نگاه کنیم ،آن را
به صورت دایرهای یا بیضی مانند میتوانیم مشاهده نماییم.
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با توجه به اینکه سونش باید ردپاها را به طور یکسان رشد دهد و لبههای صاف و واضحی از ردپاها ایجاد کند
تا آنالیز تصاویر آنها به خوبی انجام شود ،بنابراین شرایط و نوع سونش ،غلظت ،دما ،و زمان آن باید به صورت
دقیق و کنترل شده انجام شود [4و.]8
چگالی برخورد یا میزان اندرکنش شکافت اورانیوم طبیعی با استفاده از رابطه زیر بدست میآید:
F   f

()8

که در این رابطه  شار نوترونی و   fسطح مقطع ماکروسکوپی شکافت است که بصورت زیر تعریف
میشود و یکای آن  cm-8است:
 f  N f

()1

در رابطه (  f ،)1سطح مقطع شکافت و  Nچگالی اتمی اورانیوم (  198Uیا  )195Uاست و برابر است با:
yi N A
M

()9

Ni 

که در این رابطه  N Aعدد آووگادرو  ،چگالی فیزیکی و  y iدرصد فراوانی  iاُمین ایزوتوپ است [.]6
با دانستن انرژی پارههای شکافت ،میتوان برد هر یک از پارهها را در اورانیوم با استفاده از برنامه  SRIMبدست
آورد و در نهایت با ضرب برد یعنی عمق نفوذ پارههای شکافت ( )Rدر اورانیوم ،در سطح موثر مورد نظر در
نمونه اورانیوم ( )Seffکه متناسب با سطح عکسبرداری در نظر گرفته شد ،میتوان حجم موثری از نمونه را
بدست آورد که در آن حجم پارههای شکافت میتوانند خود را به سطح نمونه برسانند؛ یعنی:
Veff  S eff Rtotal

()4

با داشتن میزان اندرکنش شکافت اورانیوم ( )Fو حجم موثر (  ) Veffمیتوان میزان اندرکنش شکافت اورانیوم
در این حجم را به صورت زیر بدست آورد:
Feff  FVeff

()8

هدف ما در پژوهش حاضر ،آشکارسازی و شمارش تعداد ردپاهای محصوالت شکافت اورانیوم طبیعی و
سنجش میزان اندرکنش شکافت در نمونه اورانیوم با استفاده از آشکارسازهای رد هستهای حالت جامد (CR-

 )93است.

 .2روش کار
یک قرص اورانیوم طبیعی با شعاع  88 mmو جرم  ، 5/1 grبین دو پولک آشکارساز  CR-93با ضخامت
 0/78mmو ابعاد  ، 7×7 mmساندویچ شد و در مدت زمان و فاصلهای معلوم در معرض نوترونهای گسیلی
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از چشمه نوترونی  148Am–Beدانشگاه محقق اردبیلی قرار داده شد .در حالتی که نمونه (قرص اورانیوم طبیعی)
چسبیده به چشمه بود ،نوترونهای شکافتدهنده همگی نوترون سریع با انرژی متوسط  4/8 MeVدر محاسبات
سطح مقطع شکافت (198Uو  )195Uفرض شد .شار نوترونها در این حالت با در نظر گرفتن قدرت چشمه
n
sec .cm 2

مورد استفاده و بر اساس اندازهگیریهای قبلی

 807بود .همچنین در فواصل دور از چشمه ،سطح

مقطع شکافت در ناحیه حرارتی منظور شد ( )198Uو با توجه به اینکه چشمه درون آب بود ،شار نوترونها از
رابطه شار چشمه نقطهای با قدرت

n
sec .cm 2

 1/8×806و با وارد کردن طول پخش گرمایی  Lو ضریب

دیفیوژن  Dمربوط به محیط آب در فاصلههای مورد نظر محاسبه گردید .پارههای شکافت حاصل از اندرکنش
برخورد نوترونها به اورانیوم ،بر روی آشکارسازهای  CR-93واقع در طرفین اورانیوم ،سوراخهای ریزی ایجاد
کرد که قابل مشاهده نبودند .بهمنظور رؤیت این اثرها زیر میکروسکوپ نوری ،پولکهای  CR-93تحت سونش
شیمیایی قرار گرفتند تا اندازۀ سوراخهای ایجاد شده افزایش یابد .عمل سونش با مناسبترین ماده و تحت
شرایط متداول برای چنین پلیمرهایی ،یعنی با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید  6موالر ،به مدت  9ساعت
و در دمای  70درجه سانتیگراد درون کوره ( naberthermمدل  )controller p910انجام گرفت .برای تمیزکاری
بعد از عمل سونش ،پولکها درون بشر حاوی آب مقطر توسط دستگاه اولتراسونیک به مدت  88دقیقه شستشو
داده شده و سپس کامالً خشک شدند .ضمناً برای جلوگیری از بروز تورمهای ناشی از رطوبت بجا مانده بروی
پولکها که ممکن بود در مشاهده ردپاها خطا ایجاد کنند ،نمونهها به مدت  1روز در محیطی خشک و بدون
رطوبت قرار داده شدند [7و .]5در مرحله آخر ،با استفاده از دوربین دیجیتال نصب شده به میکروسکوپ نوری
(مدل  )Olympus BH1-UMAمتصل به کامپیوتر ،چند عکس از نمونهها تهیه شد و با کمک برنامه MATLAB

تعداد ردپاهای محصوالت شکافت آشکارسازی شده ،شمارش گردید.
از آنجایی که میزان اندرکنش موثر تجربی برابر است با:
()6

تعداد ردپاهای مشاهده شده )(T
مدت زمان تابش دهی ) tثانیه(

= میزان اندرکنش موثر تجربی )(Feff

بنابراین با دانستن زمان تابشدهی و تعداد ردپاهای مشاهده شده ،میتوان میزان اندرکنش موثر نوترونها در
اورانیوم طبیعی را بدست آورد.

 .3نتایج
میزان اندرکنش موثر نوترونهای سریع و کند بصورت نظری با استفاده از سه رابطۀ زیر بدست آمد:
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میزان اندرکنش در نمونه در حالت چسبیده به چشمه

()7

ثانیه
میزان اندرکنش در نمونه در فاصله  1سانتیمتری چشمه

()5

ثانیه
میزان اندرکنش در نمونه در فاصله  8سانتیمتری چشمه

()3

ثانیه

Feff = Ffast ×Veff = 8/ 106 × 80-1

Feff = Fslow (1cm) ×Veff = 1/599× 80-9
Feff = Fslow (8cm) ×Veff = 9/33× 80-4

فاصلهها و زمانهای تابشدهی نوترونهای کند به قرص اورانیومی ساندویچ شده بین دو پولک ،CR-93
بصورت زیر بود:
الف) در فاصله  1cmو زمان تابشدهی نوترونی  1ساعت .ب) در فاصله  8cmو زمانهای تابشدهی نوترونی،
 9 ،1و  8ساعت .زمانهای تابشدهی نوترونهای سریع نیز  80، 7 ، 8 ،9،و  18دقیقه بود.
شکل  8-9نمونهای از تصاویر پارههای شکافت و ذرات آلفای آشکار شده را نشان میدهد.

(ب)

(الف)

شکل  :8-9اثر پارههای شکافت و ذرات آلفا بر آشکارساز  CR-93طی تابشدهی نوترون کند به مدت  1ساعت.
الف) آشکارساز روبروی چشمه .ب) آشکارساز پشت اورانیوم

تعداد

تعداد

 × 1/1مساحت ( ) μm1
(الف)

 × 1/1مساحت ( ) μm1
(ب)

شکل  :1-9نمودار تعداد پارههای شکافت و ذرات آلفا بر حسب مساحت در زمان تابش دهی 1ساعت
الف) آشکارساز روبروی چشمه .ب) آشکارساز پشت به اورانیوم

اگر بخواهیم از برنامه  MATLABبرای شمارش پارههای شکافت استفاده کنیم ،باید نمودار مساحت دهانه
ردپاهای مشاهده شده را بر حسب تعداد آنها رسم کنیم ،چنانکه در شکل  1-9نشان داده شده است .از آنجایی
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که مساحت رد پارههای شکافت خیلی بیشتر از ذرات آلفا است به راحتی میتوان آنها را روی نمودار مشخص
کرد ،و تعداد آنها را به دست آورد.
با توجه به رابطه ( )6میتوان از تعداد ردپاهای بدست آمده و زمان تابش نوترون به آشکارساز ،میزان اندرکنش
موثر قابل آشکارسازی را برای فاصلههای مختلف نمونه از چشمه نوترونی بدست آورد.
جدول  8-9نتایج حاصل از این آزمایشها و خطایی که با مقدار واقعی در محاسبات (روابط  7تا  )3دارند ،را
نشان میدهد.
جدول  :8-9میزان اندرکنش موثر نوترونهای سریع و کند محاسبه شده با استفاده از آشکارساز .CR-93
خطای نسبی بین

میزان اندرکنش

تعداد کل

تعداد پارههای

تعداد پارههای

زمان تابشدهی

فاصله نمونه از

محاسبات تجربی

موثر ()Feff

ردپاهای

شکافت آشکارساز

شکافت

نوترون ()t

چشمه ()cm

شکافت ()T

پشتی

آشکارساز رویه

9
8
7
85
10
1
4
7

8
1
1
8
6
0
8
1

1
9
8
89
84
1
9
8

و نظری%

11/1
13/1
3/ 3
0/ 5
2/ 2
30/6
1/ 3
2/ 8

8/000× 80-1
8/048× 80-1
8/866× 80-1
8/100× 80-1
1/77 × 80-9
1/77 × 80-4
9/70 × 80-4
9/55 × 80-4

 8دقیقه
 5دقیقه
 80دقیقه
 18دقیقه
 1ساعت
 1ساعت
 9ساعت
 8ساعت

0
0
0
0
1
8
8
8

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به جدول  8-9دیده میشود که در زمانهای کوتاه تابشدهی ،چه در تابش نوترونهای سریع
(نمونه چسبیده به چشمه) و چه در تابش نوترونهای کند که تعداد پارههای شکافت کم است ،خطای تقریبا
زیادی بین محاسبات تجربی و نظری در محاسبه میزان اندرکنش موثر وجود دارد ولی هرچه زمان تابشدهی
باالتر رود خطا کمتر میشود .پس میتوان به این نتیجه رسید که در زمانهای تابشدهی که تعداد پارههای
شکافت زیاد هستند ،میزان اندرکنش موثر شکافت که به صورت تجربی بدست آمد مطابقت خوبی با محاسبات
نظری دارد .در واقع میتوان گفت آشکارساز  CR-93با آشکارسازی پارههای شکافت میتواند برای سنجش
میزان اندرکنش شکافت ،کاربرد داشته باشد؛ و از آنجا میتوان به درستی به کمیتهایی مثل سطح مقطع و شار
نوترونی پی برد.
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