بررسی امکان استفاده از خازن های الکترولیتی برای دزیمتری پرتوهای گاما در حوزه
پرتوفرآوری با دزهای باال
بهروز صالح پور ، 1شهریار

ملکی2

 -1دانشگاه تبریز ،دانشکده فیزیک
 -2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده
با توجه به افزایش روز افزون کاربرد پرتوهای یونساز در صنعت ،پزشکی و کشاورزی ،ضرورت استفاده از ابزارهای
دزیمتری جهت اندازهگیری دز جذبی یک مسأله اساسی قلمداد می شود .در این کار تجربی چند نوع خازن الکترولیتی
تهیه و تحت پرتودهی گاما در دزهای مختلف قرار گرفت .ظرفیت الکتریکی این خازنها قبل و بعد از پرتودهی در
بسامدهای مختلف اندازهگیری شد .با توجه به کاهش یک تا ده درصدی ظرفیت الکتریکی این خازنها در اثر پرتودهی
و خطی بودن نمودار درصد کاهش نسبی ظرفیت بر حسب دز جذبی گاما ،ایده استفاده از خازنهای الکترولیتی به
منظور دزیمتری تابش های یونساز نظیر گاما قابل بررسی می باشد.

کلید واژه  :خازن الکترولیتی ،ظرفیت الکتریکی ،پرتودهی گاما ،دز جذبی ،دزیمتری و دزیمتر.
مقدمه
با عبور پرتوهای گاما از ماده ،فرآیند های مختلفی ممکن است رخ دهد ،از جمله :اثر فوتوالکتریک ،پراکندگی
کامپتون و تولید جفت .اهمیت نسبی این سه اثر منوط به انرژی تابش گاما و نوع ماده می باشد[ .]1همچنین
تابش منجر به پیدایش بارهای به دام افتاده در ماده میشود که ویژگیهای مربوط به این بارها به تغییرات
ساختاری ناشی از تابش بستگی دارد و افزایش در مقدار بارهای به دام افتاده مربوط به نقصهای ساختاری
مختلف میباشد که با افزایش دز جذبی گاما ،تعداد این نقص ها افزایش می یابد[ .]2یکی از مهمترین و
سادهترین قطعات الکترونیکی مدارهای الکتریکی انواع خازنها می باشند .مواد عایق بین صفحات در خازن
نقش مهمی ایفا می کنند ،بنابراین هر گونه تغییر در ساختار و خواص این مواد ،منجر به تغییر ظرفیت
الکتریکی دی الکتریک مورد نظر خواهد شد که در نهایت کارکرد مدار الکترونیکی مورد نظر تغییر خواهد
کرد .تغییر در ساختار ماده به واسطه پرتودهی به پارامترهای مختلفی بستگی دارد :از جمله نوع ماده پرتودهی
شده ،دمای محیط و آهنگ پرتودهی .تغییرات میزان پرتودهی روی مواد دی الکتریک و عایق آلی به طور
معمول منوط به میزان تغییرات ساختاری در ماده به صورت اتصاالت عرضی و برش زنجیری می باشد .این
تغییرات همراه با واکنشهای شیمیایی ،خواص فیزیکی ماده را تغییر می دهند.

795

اتصال عرضی یا کراسلینک در مواد پلیمری منجر به سخت شدن ،افزایش استحکام کششی و نقطه ذوب
شده ،همچنین موجب کاهش انحالل پذیری و افزایش چگالی آن می شود .در حالی که با ایجاد برش-
زنجیری شاهد نرم شدن ،کاهش استحکام کششی و نقطه ذوب و همچنین کاهش قدرت انحالل پذیری ماده
خواهیم بود[ .]3تحقیقات زیادی در زمینه ا ثر تابش گاما روی چند نوع ماده دی الکتریک جامد مورد مطالعه
قرار گرفته است [.]2،،،1،0،،،،،17،11،12
خازن های الکترولیتی آلومینیومی
این نوع خازن ها از دو ورقه آلومینیومی تشکیل شدهاند .یکی از این ورقهها که الیه اکسید  Al2O3بر روی
آن ایجاد میشود آند نامیده میشود و دیگری نقش کاتد را دارد .ساختمان داخلی آن بدین صورت است که
دو ورقه آلومینیومی به همراه دو الیه کاغذ متخلخل که در بین آنها قرار دارند ،همزمان پیچیده شده و
سیمهای اتصال نیز به انتهای ورقههای آلومینیومی متصل میشوند .پس از پیچیدن ورقهها آن را درون یک
الکترولیت مناسب که شکل گیری الیه اکسید را سرعت میبخشد ،غوطهور میسازند تا الیه های کاغذی از
مایع الکترولیت اشباع شوند .سپس کل مجموعه را درون یک قاب فلزی قرار داده و با یک پولک پالستیکی
که سیمهای خازن از آن میگذرد محکم بسته میشود .در این نوع خازن ها ،الکترولیت معموالً از ترکیب
اسید بوریک یا بورات سدیم در محلول آب با اتیلن گلیکول یا دی پروپیل کتون تشکیل میشود[ .]13اکسید
آلومینیوم یا آلومینا با فرمول شیمیایی Al2O3در زمره مواد نیمرساناست که گاف باند انرژی آن  ،.، eVو
دارای پایداری حرارتی خوب و ثابت دی الکتریک نسبتاً باال (تقریب ًا  )،می باشد[.]12

روش کار
در ابتدا چند نوع خازن الکترولیتی با ظرفیت های مختلف تهیه شد .سپس ظرفیت الکتریکی این خازنها در
دمای اتاق و در بسامدهای مختلف در محدوده  22Hz-،MHzبوسیله دستگاه  LCR Meter KC-17،ژاپنی
اندازهگیری شدند .در ادامه این خازنها را در پنج بسته قرار داده و در پنج دز تابشی  ،،17،،7،،7،127 kGyبا
نرخ دز  1.2kGy/hتحت پرتودهی گاما ناشی از چشمه  17Coقرار گرفتند .که در فرآیند پرتودهی از دستگاه
گاماسل کانادایی  Gamma cell-227موجود در سازمان انرژی اتمی استفاده گردید.

نتایج و بحث
زمانی که پرتوهای گاما با ماده نیمرسانا اندرکنش می کنند ،نهشت انرژی منجر به تولید تعدادی جفت
الکترون و حفره در آن ماده می شود .این ذرات باردار بین صفحات اکسید آلومینیوم و الکترولیت گیراندازی
شده و با توجه به ایجاد نقصها و تشکیل اتصال عرضی در ساختار الکترولیت ،روند گیراندازی بارهای
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الکتریکی یا رادیکالهای آزاد تشدید شده و موجب کاهش تحرک و قطبش پذیری مولکولهای پلیمری شده،
لذا با کاهش ضریب دی الکتریک الکترولیت ،ظرفیت الکتریکی خازنها در اثر پرتودهی گاما کاهش می یابد
که هرچه میزان دز جذبی بیشتر شود ،تعداد این نقصها بیشتر شده و میزان اتصال عرضی یا کراسلینک ماده
الکترولیت بیشتر شده ،در نتیجه ظرفیت الکتریکی با شیب تندتری کاهش می یابد[ .]1،در شکل های ( )1و
( )2نمودار ظرفیت الکتریکی بر حسب بسامد برای خازن الکترولیتی  ، 177μFقبل و بعد از پرتودهی گاما در
دزهای مختلف نمایش داده شده است .مطابق شکل (-)1الف و ب ،در دزهای  ، kGyو  ،17 kGyتا بسامد
تشدید-یعنی جایی که خازن عملکرد خازنی خود را از دست می دهد -ظرفیت الکتریکی حدوداً یک درصد
کاهش را نمایش می دهد؛ اما در دزهای تابشی باالتر یعنی  ، ،7،،7،127 kGyاز بسامد  1 kHzبه بعد،
ظرفیت الکتریکی کاهش محسوسی -در حدود  - 17 %نشان می دهد .در شکل( )3درصد کاهش ظرفیت
الکتریکی در بسامدهای  17 kHz ،، kHz ،2.، kHz ،1 kHz ،077 Hzو  27 kHzدر دزهای تابشی مختلف
برای خازن مزبور نمایش داده شده است که در هر بسامد با استفاده از برازش خطی ،معادله هر خط محاسبه
شده است .در شکل( )2با استفاده از شیب یا ضریب زاویه معادالت خطوط مربوط به شکل( ،)3نمودار شیب
تغییر ظرفیت خازن الکترولیتی  177μFبر حسب دز جذبی گاما در بسامدهای مذکور نمایش داده شده است،
که این کاهش ظرفیت تقریباً به صورت خطی است.
با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای دزیمترهای خوب ،خطی بودن پاسخ آنها نسبت به دز جذبی است[،]11
با توجه به نمودار خطی درصد کاهش نسبی ظرفیت بر حسب دز جذبی گاما ،میتوان مشخص نمود که یک
خازن الکترولیتی در یک بسامد خاص چه مقدار دز جذبی دریافت نموده است؛ لذا این ایده مطرح می شود
که شاید بتوان از خازن های الکترولیتی به منظور دزیمتری پرتوهای گاما و ایکس استفاده نمود .البته به منظور
عملیاتی نمودن این ایده عالوه بر شرط خطی بودن پاسخ دزیمتر نسبت به دز ،بایستی پارامترهای دیگری را
نیز مد نظر قرار دهیم ،از جمله :ح ساسیت یا بازدهی ،زمان پاسخ ،صحت و دقت ،پایداری بلند مدت،
محدوده دز ،پاسخ به آهنگ دز ،بستگی پاسخ به انرژی ذرات ،تفکیک فضایی و ابعاد فیزیکی ،سهولت در
قرائت پاسخ[ .]11بررسی تمام موارد فوق برای خازن الکترولیتی جهت ایفا نمودن نقش یک دزیمتر ،مستلزم
تحقیقات و مطالعات بیشتری در این زمینه می باشد .در مورد شرط پایداری بلند مدت دزیمترها ،در سال
" ،2772ایگناسیو یاسلی" در گزارشی نشان داد که ظرفیت الکتریکی خازنها با پرتودهی گاما کاهش می یابد،
اما سه هفته پس از پرتودهی ،ظرفیت الکتریکی خازنها به واسطه پدیده های بازترکیب رادیکالهای آزاد و
بازیابی به حالت اولیه قبل از پرتودهی بر می گردد[.]،
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نتیجه گیری
به منظور استفاده از دزیمترهای معتبر در محدوده معینی از دز جذبی ،بایستی توابع پاسخ آن دزیمتر را بررسی
نماییم .یکی از این توابع ،خطی بودن پاسخ دزیمتر نسبت به دز مورد نظر می باشد .با توجه به خطی بودن
کاهش ظرفیت نسبی خازنهای الکترولیتی برحسب دز جذبی گاما در بسامدهای مختلف ،لذا با در نظر گرفتن
نتایج حاصل از بررسی های بیشتر ،امکان استفاده از این نوع خازنها به عنوان ابزاری برای دزیمتری پرتوهای
گاما در حوزه پرتوفرآوری با دزهای باال وجود دارد.
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شکل( )2نمودار ظرفیت الکتریکی بر حسب بسامد برای خازن الکترولیتی  ، 111μFتحت پرتودهی گاما در دزهای تابشی مختلف.

شکل( )3نمودار درصد کاهش ظرفیت بر حسب دز تابشی گاما در بسامد های مختلف برای خازن 111μFالکترولیتی.

شکل( )4نمودار شیب تغییر ظرفیت خازن الکترولیتی  111μFناشی از دزهای مختلف در چند بسامد مشخص.
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