تأثير أشعة الليزر على كاشف األثر النووي LR-115
عامر حسن علي

قسم الفيزياء  ,كلية التربية  ,جامعة تكريت  ,تكريت  ,العراق

( تاريخ االستالم , 9002/ 5 / 71 :تاريخ القبول) 9002 / 6 / 2 :

الملخص:

تم في هذا البحث دراسة تأثير ليزر االركون  514 nmعلى أقطار آثاار جسايمات ألفاا وسارعة اماو اوثاار وزمان فورهاا فاي كالاو ا ثار الااوو LR-115
 ,وقد وجد أن زيادة زمن التعرض لعة الليزر يحسن المعلمات المذكورة بزيادتفاا للاى حاد زمان تعارض  7 minثام تبادأ بالتاااقد تادريجيا ما زمان التعارض
حتى تصل للى قيم مقاربة للكالو المرجعي ( )reference detectorعاد زمن تعرض .15 min

المقدمة :

,

لقد اتسعت وتعددت مجاالت اساتددام كوالاو ا ثار الااوو بلاكل كبيار لماا

والكوالاو الساليلوزية ومافاا CN-85, LR-115, CA-80-15

تمتلكاام ماان دصااايد ومميازات مافااا ساافولة االسااتعمال لواافااا ال تحتااا للااى

والكالا ا ا ااو المس ا ا ا ااتددم فا ا ا ااي بحثا ا ا ا ااا ها ا ا ااو  LR-115وتركيب ا ا ا اام الكيمي ا ا ا اااو

][5,14,15

مصا اادر قا اادرة وتحا ااتف باوثا ااار ودقيقا ااة الاتا اااي وما اان أها اام ها ااذ المجا اااالت

( )C12H7O16N3ويتكاون مان طبقاة رقيقاة ماان اتارات الساليلوز حماراء اللااون

التطبيقيااة هااو قياااي تراكيااز الارادون فااي البييااة ومعرفااة حجاام التلااوث البيياي .

يقرع سمكم من  12-13 µmمثبت علاى لاريحة اكبار سامكاح مان البوليساتر

اإللا ااعاص ودصا ااايد التسا ااجيل فا ااي كوالا ااو ا ثا اار الاا ااوو للحالا ااة الصا االبة

طبقة اترات السليلوز باتجا اإللعاص .

 ,SSNTDsوالت ااي ماف ااا درج ااة الحا ا اررة العالي ااة ور اايط المج ااال الكفرب ااايي

وبمااا أن الكالااو البااوليمر يتكااون ماان وحاادات صااييرة تكااون مرتبطااة م ا

القااو والجرعااة العاليااة ماان ا لااعة الكفروميااطيسااية واإللااعاص االلكترواااي

بعرا اافا ب ص ا ارة تسا اااهمية تيلا ااع عليفا ااا آص ا ارة  H-Cالسا اافلة الكسا اار عاا ااد

ووجااود المدكس ااد الق ااو ودرجااة حا ا اررة وتركي ااز المحلااول القال ااط واإلر ااافات

تعرر اافا لال ااعاص مم ااا يا اات عاف ااا سالس اال بوليمري ااة ص ااييرة ذات افاي ااات

الكيمياوي ا ا ااة عل ا ا ااى المحل ا ا ااول و ا ا ااروو الد ا ا اازن واإلل ا ا ااعاص الكيميارا ا ا ااويي

فعالاة متايااة تسامى الجااذور الحارة والتاي لفاا القابليااة علاى التفاعال فيماا بيافااا

تلعا ااع العواما اال البيييا ااة دو احر مفم ا ااح فا ااي تحديا ااد مقا اادار التا ااأثير الا ااذ يحدثا اام

( ,)Photochemicalويمكا اان للكالا ااو أن يسا ااتجيع أو يدر ا ا لواحا ااد أو
أكثر من هذ العوامل المذكورة قبل أو دالل أو بعد التلي .

وقا ااد قا ااام العديا ااد ما اان البا اااحثين باستقصا اااء ها ااذ العواما اال التا ااي تا اادثر علا ااى
اساتجابتم ومافاا تااأثير ا لاعة الساياية

][2,1,13

وفااوق البافساجية

أو م الجزييات ا در

.

][1,9,10

لن سااقوط اإلل ااعاص عل ااى الب ااوليمر ي اادد لل ااى تف ااي ه ااذ الجزيي ااات وتأياف ااا

][1,14,15

][1,3,7

يصاال ساامكفا للااى  .100µmوي ارعااى عاااد تلااعيعم بجساايمات ألفااا أن تكااون

وألااعة

وبالتااالي قط ا الااروابط بيافااا لواحااداث تلااو فااي مااادة البااوليمر ال ياازول فااي
ال روو االعتيادية ويعرو هذا االثر المدزون با ثر الكامن

.

][5,6

كاما ].[1,14

لن المااااطق التالفااة بتااأثير اإللااعاص الماادين ت فاار قابليااة اكباار علاى التفاعاال

لن هاادو الد ارسااة الحاليااة هااو معرفااة مااد تااأثير ألااعة اللياازر علااى اسااتجابة

م ا المحالياال القلويااة مثاال هيدروكساايد الصااوديوم مقاراااة بالمااااطق السااليمة.

الكالو  LR-115بعد تلعيعم بجسيمات ألفاا مان داالل قيااي قطار االثاار

لذا فان المحلول الكيميايي يدترق المااطق الملععة بسرعة محادثاح أثا احر يازداد

وسرعة اموها وزمن فورها وذلك من اجال الحصاول علاى اتااي ومعلوماات
تفيااد فااي تفسااير بعااض ال اواهر التااي تحاادث فااي البااوليمرات عاااد تعريراافا
لعة الليزر .

الجانب النظري :

عمق اام ويتسا ا قط اار ما ا زي ااادة زم اان القل ااط ويمك اان مل اااهدة ا ث اار الك ااامن

لالعاص المدين بعد ل فار تحت المجفر

][7,14

.

تأثير اإلشعاع الكهرومغناطيسي على البوليمر :

لن ت ااأثير اإلل ااعاص عل ااى الب ااوليمرات ه ااو لم ااا :ااحاللف ااا ويل اامل ه ااذا الا ااوص

الكوالااو الصاالبة لاثاار الاااوو هااي م اواد صاالبة عازلااة كفربايي ااح لفااا القابليااة

علااى داازن تااأثير اإللااعاعات المدياااة علااى لااكل تلااو فااي تركيبفااا الاادادلي

التفاعالت التي تحطم االواصر الكيميايية باين الاذرات فاي السالسال الرييساية
للب ااوليمر مدديا ااح لل ااى فق اادان لدوات اام أو مطاوعت اام أو ق ااوة تركيب اام ويق اال وزا اام

واالحتفااا باام لفت ارات طويلااة  ,ولفااا قاادرة الكلااو عاان الجساايمات الملااحواة

الجزييا اي

الثقيلااة والتااي كتلتفااا اكباار ماان كتلااة االلكترواااات مثاال البروتواااات وجساايمات

والجذور الحارة هاي التاي تاددل باسابة اكبار فاي التفااعالت الكيميايياة والااات

ألفااا ول ا ايا االالااطار  ,وكااذلك القابليااة علااى الكلااو عاان الايوترواااات ماان

الافا ااايي لفا ااذ التح ا اوالت ها ااو با ااوليمرات ذات ألا ااكال دطيا ااة أو متفرعا ااة أو

دااالل قياااي اوثااار التااي تحاادثفا البروتواااات المرتاادة عاان سااقوط الايوترواااات

متلا ااابكة .أو :تصا االدها ,فا ااذذا تمكاا اات الجا ااذور الح ا ارة ما اان الحركا ااة لواعا ااادة

على تلك الكوالو

][4,7,15

.

][1,9

 ,ويتفك ااك الب ااوليمر لل ااى ج ااذور حا ارة أو ج ااذور وايوا ااات حا ارة,

االلتح ا ااام ما ا ا ج ا ااذور أد ا اار أو ما ا ا السلس ا االة الرييس ا ااية فسيحص ا اال تل ا ااابك

وتقسم كوالاو االثار الااوو الاى قسامين رييسايين هماا الكوالاو الالعراوية

للسالسل الجزييية م بعرفا البعض بأواصر بياية متقاطعة ليات عافاا فاي

ومان ابارز أاواعفاا كوالااو المايكاا ,والكوالاو العرااوية وهاي ماواد بوليمريااة

الافايااة تراكيااع ل اابكية معقاادة التركي ااع وياادد ه ااذا التلااابك لل ااى زيااادة ق ااوة

متكوا ااة م اان وح اادات ص ااييرة متك ااررة مرتبط ااة ما ا بعر اافا ت اادعى الموا ااومر

الكالاو وصاالدتم ووزاام الجزيياي

لن

تيل ااع عليف ااا آصا ارة  H-Cوم اان اب اارز ااا اواص ه ااذ الكوال ااو ه ااي الكوال ااو

تع اريض سااطب البااولي كاربوااياات للياازر  krF excimerأد للااى تلااابك

متعددة الكااربون ومان أاواعفاا كالاو المااكروفول و  CR-39و PM-355

لن تعا ا اريض الكال ا ااو

 ,فقاد الحا

][7,11

جزيي ا ااات الس ا ااطب وتص ا االد  .والحا ا ا AbuJarad

Jaleh, et al
][3

][12

 CR-39للياازر

 xeclولي اازر  xenonأد للااى تل ااين سااطحم عا ااد طاق ااة

تراكمياة كثافتفاا اقال مان  30 J cmثام تصالد بزياادة الجرعاة فاوق 40 J
-2

 cm-2وم اان ث اام تل ااو السا اطب عا ااد الج اارص العالي ااة م اان لي اازر  .xenonأم ااا
االيواات الحرة فعمرهاا قصاير اسابياح وان قاوة اوصارة الباين – ذرياة هاي التاي
تحدد مد ثبات البوليمر].[1,3

الجانب العملي :

قطا ا ا كال ا ااو االث ا اار الا ا ااوو  LR-115لل ا ااى قطا ا ا متس ا اااوية ذات مس ا اااحة
 1×1cm2وت اام تل ااعيعفا بجس اايمات ألف ااا المابعث ااة م اان مص اادر االميرلا اايوم
 Am241ذو فعالي ااة لل ااعاعية  2µCiالس اااقطة عموديا ااح عل ااى وج اام الكال ااو
وبطاقة قدرها  3.5MeVحسبت من المعادلة]:[8

Eα x  Eα  (1  xlR )2l 3
والبعا ااد

لذ أن  Eα x :و  Eα ه ااي طاق ااة جسااايمات ألف ااا عاا ااد البع ااد x
صاافر علااى الت اوالي و  Rهااو مااد جساايمات ألفااا فااي الف اواء عاااد ال ااروو
االعتيادية وحسبت من المعادلة]:[8

الشكل ( :)1قطر األثر دالة لزمن القشط

لن تقاط ماحايات أقطار اوثار م زمان القلاط فاي اللاكل ( )7يمثال زمان
بدايااة فااور ا ثاار  .وقااد تبااين اا اام يتااااقد تاادريجياح بزيااادة زماان التع اارض

لااعة اللياازر حتااى يصاال للااى اقاال قيمااة عاااد زماان تعاارض  1minباساابة

Rair (cm)  0.322( E )1.5
وقااد ادتراااا هااذ الطاقااة كااون الكالااو يتحسااي لطاقااات ألفااا راامن المااد
 ,[4]1.5-4MeVوبعاادها عرراات الكوالااو للااى ألااعة اللياازر المابعثااة ماان

ميويااة  40%ثاام يعااود لياازداد ثاايااة للااى أن يصاال قيمااة قريبااة ماان الكالااو
القياسي ويكاد الفارق ال يتجاوز  3%وكما مورب اللكل (. )9

جف اااز لي اازر االرك ااون ا ااوص  melles Griotذو الط ااول ألم ااوجي 514nm
بقا ا اادرة mW

 150وبفتا ا ا ارات زمايا ا ااة مدتلفا ا ااة وتركا ا اات لحا ا ااد القطا ا ا ا

دون تعرير اافا ل ااعة اللي اازر لتس ااتددم كمرجا ا قياس ااي ,واس ااتددم المحل ااول
القالط  NaOHبعيارياة  2.5 Nلقلاط العيااات ,وللحفاا علاى درجاة حا اررة
ثابتااة  60±1oCاسااتددم الحمااام المااايي اااوص  HAAKEF3وقيساات أقطااار
اوثار بواسطة مجفر رويي اوص  Olympusبعد كل مرحلة قلط.

النتائج والمناقشة :

عررت قط الكالو  LR-115للى ألعة الليازر بفتارات زماياة مدتلفاة 1-
 15 minثاام قلااطت بفتارة زمايااة لبتداييااة  30 minوسااجلت أقطااار اوثااار
المتكوا ااة ف ااي الكوال ااو .ك ااررت عملي ااة القل ااط عل ااى الكوال ااو لع اادة ما ارات
وبواق ا زيااادة مقاادارها  15 minبااين مرحلااة قلااط وأداار  .وأ فاارت الاتاااي
التاي تاام الحصااول عليفاا زيااادة فااي أقطاار اوثااار المتكواااة زياادة تدريجيااة ما
زيادة زمن التعرض لعة الليازر للاى أن وصالت أعلاى قيماة عااد الازمن 7
 minوهااذا ياادل علااى زيااادة فااي ليواااة الكالااو وحصااول تحلاال فااي السالساال
الجزييية وات عام تسريعاح لعملية فور ا ثر ,وبزيادة زمن التعارض لاعة

اللياازر عاان  7 minباادأت ا قطااار بالتااااقد تاادريجياح للااى أن وصاالت قيمااة

دايااا قريبااة ماان أقطااار الكال او القياسااي والااذ يعااود للااى زيااادة فااي تلااابك

السالسال البوليمرياة ( )Cross Linkingوتصالد الكالاو وهاذا يتفاق ما ماا
توصال لليام كال مان AL.Niaemi
اللكل (.)7

و AbuJarad

][1,3

كماا موراب فااي

الشكل( :)2زمن ظهور األثر دالة لزمن التعريض لليزر
ان ميال الماحاياات فاي اللاكل ( )7يمثال سارعة اماو أقطاار اوثاار  VDلكال
عياي ااة والت ااي تع اارو بأاف ااا مقي اااي لتوسا ا أقط ااار آث ااار الجس اايمات الس اااقطة
لوح اادة ال اازمن أثا اااء عملي ااة القل ااط .وق ااد أب اادت ت ازي ااداح ملحو ا ااح بزي ااادة زم اان
التع اارض ل ااعة اللي اازر ووص االت قيم ااة ع م ااى عا ااد زم اان تع اارض 7min

وباساابة ميويااة مقاادارها  21%لتتااااقد بعاادها للااى أن تقتاارع ماان الكالااو
القياساي عاااد زماان تعاارض  15 minوباساابة ميويااة  0.8%وكمااا مبااين فااي
اللكل (. )3

2 hr  قشط5 min  ليزرLR-115 صورة لكاشف
سرعة نمو أقطار اآلثار دالة لزمن:)3( الشكل

:االستنتاجات

التعريض لليزر

لقد أورحت الاتااي التاي حصالاا عليفاا زياادة فاي اساتجابة الكالاو الملاع

بجسيمات ألفا والمعرض لعة الليزر وذلك بزيادة حجام وسارعة اماو أقطاار
اوثااار المتكواااة فياام زيااادة تدريجيااة م ا زيااادة زماان التعاارض للياازر بساابع
زيادة هلالتم اتيجة لتفكك ا واصر الجزييية في السالسل الرييساية للكالاو
 وكااذلك الح اااا حاادوث اادفاااض فااي,للااى حااد معااين ثاام يعااود ليتصاالد ثاايااة
زماان فااور اوثااار وهااذا ممااا يساارص ماان عمليااة فااور ا ثاار دصوصااا عاااد
. 7 minزمن التعرض

2 hr  قشط7 min  ليزرLR-115 صورة لكاشف
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Abstract
In this work, the effect of 514nm argon laser radiation on the alpha particles tracks diameters, tracks
growth velocity and the tracks appearing time in LR-115 nuclear track detector has been studied.
Increasing the exposure time of laser radiation found to improve the above mentioned parameters up
to7min of exposure time, then it decreasing gradually with exposure time and become near data of
standard sample of detector at 15 min.

