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الخالصة
LR-115 , CR-39, CN-85  باسعتداام كقاشع األثعر النعققUV – تم تجريع األشعة فعق البنفسعجي
 باإلضعاف إلعDT –  قطر األثر, TB -  زمن القشط, NT -  عاا اآلثار, قإيجاا مةامالت األثر النقق
ال يعثثر
 للكقاشUV-  مع التشةيع بأشةTB -  قجا أن زيااة زمن القشط. VD -سرع نمق قطر األثر
 قان زيااة التشةيع تعثا إلع نقصعان. كثيرا عل عاا اآلثار مقارن باالنمقذج القياســـــــي غير المشةع
CR-39 , CN-85 , LR-115
 للكقاشع55%,50%, 05%  بنسبTopt- الزمن األمثل لظهقر اآلثار
3
2
. 3.77x10 erg /mm
عل التقالي بالمقارن مع االنمقذج غير المشةع ق عنا الجرع
 معععع زيععااة زمععن القشععط بةععا الجرععععDT - قتععثا زيععااة التشععةيع إلعع زيععااة فعععي أقطععار اآلثععار
3
2
 قتبععين أن هنععا زيععااة تاريجي ع لسععلق سععرع نمععق قطععر. LR-115
 للكاش ع300x10 erg/mm
DT - قعزيعت الزيعااة فعي قطعر األثعر,CR-39 , CN-85
 مع زيااة جرع التشةيع للكقاشVD- األثر
مع زيااة التشةيع إل الطاق الناتج من التشعةيع قاقر الجعذقر الحعرة المتكقنع قتفاعلهعا معع محلعقل القشعط
 أفضعل معن الكاشعCR-39 , CN-85
 قتبين إن هنا إمكانيع اسعتداام كقاشع األثعر النعقق. الكيماق
. VD -  من دالل قياس نمق قطر األثرLR-115

ULTRAVIOLET RADIATION DOSIMETRY BY USING OF CN-85 , CR39, LR-115 NUCLEAR TRACK DETECTORS
Firas M. Al-Jomaily , *Hussain A. Al-jobouri, ** Ahmed K. Mheemeed
Department of physics, College of Science ,University of Mosul. Mosul-Iraq
*Department of physics , College of Science , University of Al-Nahrain. Baghdad-Iraq
** Department of physics, College of education , University of Mosul. Mosul- Iraq
Abstract
Ultraviolet radiation dosimetry was determined by using CN-85 , CR-39 ,LR115 nuclear track detectors – NTD with measuring of ; number of track-NT ,
etching time-TB , nuclear track diameter - DT and etching velocity -VD . By this
study appear the increasing in etching time-TB of NTD samples which irradiated
by UV-radiation do not pure effect on the number of track - NT , comparing with
un-irradiated samples . The increasing in UV-irradiation make decreasing in
etching time- Topt for CR-39 , CN-85 , LR-115 nuclear track detectors with
percent of 20% , 25% , 50% respectively , comparing with un– irradiated sample
at the radiation dose 3.77x103 erg /mm2 . . The increasing of irradiation dose
make increasing in nuclear track diameter-DT with increase in etching time-TB at
the radiation dose 300x103erg / mm2 for LR-115 detector . This study showing
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there was increasing in the percent value of etching velocity -VB with increasing in
radiation dose for CR-39 , CN-85 . The increasing in nuclear track diameter- DT
with increasing in radiation dose was appearing as a resulted of energy of radiation
and producted free radicals which interact with chemical etching solution . This
study optioned by using nuclear track detectors CN-85 , CR-39 for determination
the radiation dosimetry through measuring of etching velocity -VB butter than LR115 detector .
PACS:- 29.40-n,29.70-e,87.60.M
Keywords:-Nuclear Track detectors –NTD Ntn,Ultraviolet radiation-UV uv,Radaition dosimetry

الكروا رف poly allyle diglycol carbonate

المقدمة

-عند مدى اة عة  UVC -ت. [8] )250-263mm

يعتبرر قيراس جررأل اة رعة اروق البنفسرجية  UV -ميمراً

وتم اي دراسة حديثة تنراول ترأثير جررأل أ رعة كامرا العاليرة عمرى

وذلك لما ليذه اة عة من تأثير عمى النسيج الب رري ولمرا تسرببو

الكا ف PADC -ود ارسرة قيرف الفمروري المنبعر

من تمف لمخاليرا الحيرة ] [1ولرذلك اسرتخدمط قررق كثيرري ل يراس

LR-115

Actinometry

ومحاولة االستفادي منيا اي ت يس الجرأل اع عاعية .

وىنرراك د ارسرراط عديرردي تناولررط تررأثير اة ررعة  UV -وقيرراس

بع ر

حير

عمرى كثاارة

كوا ف اةثر النووي .

ترم د ارسرة ترأثير التمردين annealing -

المواد وطرق العمل

ترم تحئرير نمراذ كوا رف اةثرر النرووي LR- ،CN-85 , CR-39

 115عرردد سررتة نمرراذ

 1cm x 1 cmلكل كا ف وبسمك ) 12-13 µm , 1000 µm

الكا ررف لعررد النيوترونرراط الس رريعة ]. [3

باعئرااة للرى احري قيرف الفمروري المنبعر

 ( µm , 100لكرل مرن

مرن كاربونراط

الت ر روالي .

ثنرا ي الكاليكررول ت احررد تراكيررك مرواد كوا ررف اةثررر النررووي )

 115وبردرجاط حر ارري

ومررن معررامالط اةثررر النررووي الترري تررم اعتمرراده ىررو معرردل كثااررة
بعررد

اآلثرار ،

).…..(1

بأ رعة  UV -قبرل الت رعيش

عمررى اعتبررار ان
الكيماوي لمكا ف

عنرردما يكررون ت ررعيش الكا ررف بأ ررعة  UV -بعررد الت ررعيش بأ ررعة

كم ررا ت ررم لدخ ررال ت ني ررة - FTIR

VD=DT / t ………………….

 DTققررر اةثررر ][10,12

Lamp

 : t ،زمررن ال ررق

وبعرد الت رعيش بأ رعة للفرا ترم الت رعيش باة رعة

اروق البنفسرجية UV-باسرتخدام مصردر مصربا

الفا  .وتم ربق ذلك أيئا بسمك القب ة المزالة وزمن ال ق -
Transform

بينما يرتم حسراك سررعة نمرو

ققر اةثر VD -وذلك من خالل

لروح انرو يرزداد ققرر اةثرر  DT -م ارنرةً

 TBوسرعة نمو ققر

يرتم قيراس قرريم عرردد اآلثرار  ، NT -ققررر اةثرر – DT

باستخدام مجير ئو ي نوأل Nikon

وسرعة نمو ققر اةثر ، VD -وزمن ال رق  ) TB -مرن خرالل

اةثر – . [7] VB

TB

والرزمن اةمثرل ل يرور اآلثرار  Topt -الرذي يمثرل الرزمن ل يرور كاارة

كاا ررة مع ررامالط اةث ررر الن ررووي تقق ررر اةث ررر الن ررووي ، DT -

بأ عة الفرا ،حير

 60 C ، 50 C ، 70 Cعمرى التروالي

] . [10,11بع ررد حس رراك زم ررن ال ررق الكيم رراوي لمكا ررف -

لجررأل مررن أ ررعة كامررا ] . [6ارري حررين اخررذ باالعتبررار

ت رعيش الكا ر ررف

 NaOHبن رراوي

 97 %ةجررل ال ررق

 2.5Nلممحمررول الكيمرراوي ال ا ررق لكوا ررف LR- ، CN-85 ، CR-39

ة عة كاما بدالً من قياس معامالط اةثر النووي .

CR-39

241

وتررم

الكيمر ر رراوي لمكوا ر ر ررف  .وت ر ر ررم اسر ر ررتخدام العياري ر ر ررة ، 5N ، 6.25N

الفيزيا يررة مررن خررالل قي رراس التوصرريمية الكيربا يررة بعررد التع ررر

التعرر

بن رراق ل ررعاعي 1 µCi -

Am

اسررتخدام محمررول

أسررتخدم كا ررف اةثررر الن ررووي  [5] PN-555لد ارسررة التغير رراط

 LR-115 ،CN-85 , CR-39عمرى

تر ررم ت ر ررعيش الكوا ر ررف بجسر رريماط للفر ررا مر ررن مصر رردر

االمري رريوم -

الم ر ررش بأ ر ررعة كام ر ررا والمتير رريج بأ ر ررعة  . [4] UVوىنر رراك م ر ررن

ال ررق الكيميرراوي الررذي تررم تناولررو ارري كا ررف CR-39

مررن كررل منيررا باعئررااة للررى أنمرروذ

غيررر

م عش كأنموذ قياسي من كل كا رف  .وكانرط لبعراد الكوا رف ىري

اةثررر الن ررووي لمكا ررف  CR-39الم ررعش بأ ررعة  UVوأ ررعة

كامررا بغيررة اسررتخدام

 ) CR-39 , CN-85 ,باة ررعة

ا رروق

البنفسرجية – UVوايجراد معرامالط اةثرر النروويت )TB , VD , DT

وقرق ايزيا ية تعتمد عمرى النرواتج الئرو ية ليرذه اة رعة ]. [2

المعررامالط الفيزيا يررة الناتجررة عررن ذلررك ومنيررا اسررتخدام

مرن الكا رف

] . [9واي دراستنا الحالية سيتم ت عيش كوا ف اةثر النووي ت

معردل جررأل اة رعة تالتجريرش اع رعاعي  )Dosimetryمنيرا
الق رررق الكيميا ي ررة كقري ررة االكتين رروميتري

PADC

نروأل PEN - Ray

رركة  SAN GARIEL Inc.بقرول مروجي . 254 nm

وت ر ر ررم مع ر ر ررايري اة ر ر ررعة ا ر ر رروق البنفس ر ر ررجية  UV-باس ر ر ررتخدام قري ر ر ررة

Fourier

االكتينومتري ت  ) 2وكان معدل جرعة الت عيش بأ عة  UV-ىو .

 Infraredاي قياس التأثير اع عاعي ة عرة  UV -عمى

 524 erg/mm . secترم ت رعيش نمراذ
2
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 CR-39, CN-85 , LR-115وذلك بالم ارنة مش عردد اآلثرار ال راىري

 LR-115 ،85 , CR-39بجررأل (34.3 , 102.8 , 171.4 ,
 ) 240 , 308.5 , 377.2) x 10 erg/mmباعئرااة للرى

2

ارري االنمرروذ غيررر الم ررعش  .حير

3

غيررر م ررعش كرأنموذ قياسرري لكررل كا ررف عمررى حررده

ترررك أنمرروذ

يالحر أن زيررادي زمررن ال ررق TB -

مررش زيررادي الت ررعيش بأ ررعة  UV -ال يرررثر كثي ر ار عمررى عرردد اآلثررار
بالم ارنة مش االنموذ غير الم عش  standard-والسيما عند أائرل

.

زمن ق قي .كمرا أن زيرادي الت رعيش ترردي للرى زحرف منحنيراط العردد
للرى الخمرف باتجراه اقرل زمرن ق رق  TB -باعئرااة للرى حصرول انردما

النتائج والمناقشة
يبن ال كل1

تغير عدد اآلثار  NT -مش زمن ال ر رق TB -

بعرد الت رعيش بأ عر رة -
 mmلغاير ر ررة الجرعررة

2

بين اآلثار عند زمرن ال رق ال ميرل  ،ممرا يرردي للرى تئريق منحنيراط

UV

ع رردد اآلث ررار ب رركل قفي ررف  .كم ررا لن نس رربة الزي ررادي ا رري الع رردد الكم رري

بمر ردى 34.28 x 10 erg/
3

لآلثررار NT -لمكا ررف

 377.15x10 erg / mmولمكوا ر ررف

2

3

 LR-115م ارنررة ب راالنموذ غيررر الم ررعش –

 standardعنرد الجرعرة

 377.15x10 erg / mmكانرط ال

2

تتجراوز  5.4%ال ركل 1-A

3

 ،اري حرين كران ىنراك ىبروق لمعردد

الكمري لآلثرار  NT -بمعرردل  15.3%لمكا ررف
ب راالنموذ غي ررر الم ررعش عن ررد الجرع ررة
كمرا يوئرحيا ال ركل 1-B

2

erg/mm

 CN-85م ارنررة
3

377.15x10

 .وعنرد اسرتخدام الكا رف  CR-39تبرين

أن ىنرراك زيررادي ارري NT -بمعرردل  6.2 %م ارنررة ب راالنموذ
الم عش عند الجرعة

غيررر

 377.15x10 erg / mmكمرا يوئرحيا
3

2

ال كل . 1-C

الشكل :2الزمن االمثل لظهور االثارTopt-مع جرع التشعيعD-

باالشعة فوق البنفسجية – UVلمكواشف،CN-85 ، LR-155

CR-39

لن الن صرران الحاصررل ارري العرردد الكمرري لآلثررار  NT -عنررد الكا ررف
) CN-85ال رركل (1-B

الكا ف بأ عة  UV -وخاصرة عنرد الجررأل العاليرة يرردي للرى تغيرراط

الشكل :1عدد االثار NT-مع زمن القشط – TBعند مدى جرع

اي امتصاصية مادي الكا ف ويف د كثي ار من فاايتو ،وبالترالي سروف

التشعيع D-باالشعة فوق البنفسجية UV -من الجرعة

2

 34.28x10 erg/mmلغاية الجرعة
3

ربمررا

يع ررود للررى لن ت ررعيش أنم رروذ

تكون مادي الكا ف الم ععة ك  UVأكثر ا ردان لسرقحيا عنرد ال رق

377.15x103 erg/mm2

الكيمرراوي ممررا ىررو الحررال لمررادي الكا ررف غيررر الم ررعش  ،وذلررك برردوري

مقارنة مع اال نموذج القياسي غير المشعع –)A(، standard

يردي للى ن صان اي العدد الكمي لآلثار. NT -

لمكاشف  )B(LR-115لمكاشف CR-39)C(CN-85
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يب ررين ال رركل  2لن الزي ررادي ا رري الت ررعيش ت ررردي لل ررى ن ص رران ال ررزمن
اةمثررل ل يررور اآلثررار  Topt -بم رردار
لمكوا ررف
يالح ر

20% , 25%, 50%

 CR-39, CN-85 , LR-115عمررى

مررن خررالل ال رركل2

التروالي .حي ر

لن سررموك الررزمن اةمثررل ل يررور

اآلثرار  Topt-مرش الجرعرة اع رعاعية يكراد يكرون خقيرا وخاصرة عنرد
الجرأل العالية  .اري حرين يبرين ال ركل  3-A,B,Cسرموك ققرر اةثرر-
 DTوزمرن ال رق  TB-مرش جررأل الت رعيش لمكوا رف CN-85 , CR-
 ، LR-115 ،39حير

يالحر لن ىنراك زيرادي اري أققرار اآلثرار

– DTمرش زيرادي زمرن ال رق  TB-والت رعيش  ،وذلرك بسرموك خقري
وخاصرة عنرد الجررأل العاليرة والتري ىري اكبرر مرن 300x10 erg/
3

 . LR-115وعنرد حسراك ميرل السرموك الخقري

 mmلمكا رف

2

لكاارة الركوا ر رف

اري ال ركل 3الرذي يمثرل النسربة برين ققرر اةثرر -

 DTوزمن ال ق  TB -والذي يعبرر عرن ذلرك الميرل بسررعة نمرو ققرر
اةثررر  ، VD -حي ر

تبررين لن ىنرراك زيررادي تدريجيررة لررذلك الميررل

المعبر عنو بر  VDمش زيادي الت عيش كما يوئحيا ال كل . 4

الشكل :3قطمر االثر DT -بوحدة المايكرون ) )µmمع زمن
القشط TB-عند مدى جرع التشعيع – Dباالشعة فوق البنفسجية –
 UVمن جرعة  34.28x103 erg/mm2لغاية الجرعة

 377.15x103 erg/mm2مقارنة مع االنموذج القياسي غير
المشعع(A) ،standard-لمكاشف  )B(LR-155لمكاشف
CR-39)C(CN-88
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D- مع جرعة التشعيعVD–  سرعة نمو قطر اال ثر:4 الشكل
،CN-85 ،CR-39 باالشعة فوق البنفسجية لكواشف االثر النووي
LR-115

(2  ) ال ركلTopt - اليبروق اري زمرن يرور اآلثرار

يعرزى

(3  مرش زيرادي الت رعيش ) ركلDT -والزيرادي اري ققرر اآلثرار

للى لن القاقة الناتجة من الت عيش التي تكون مساوية او اكبر

مرن قاقررة اآلصرري التري ترربق مكونرراط البروليمر لمررادي الكا ررف
وبررذلك تعمررل عمررى كسرررىا مولرردي سالسررل بوليمريررة تنررتج عررن

 وى ررذه السالس ررل تك ررون. تكس ررير السمس ررمة الر يس ررية ا رري الب رروليمر

. ذاط نيايرراط اعالررة بوجررود الجررذور الحرري والمتنررااري ايمررا بينيررا

وتمي ررل تم ررك الج ررذور لل ررى االتح رراد م ررش بعئ رريا بع ررد الت ررعيش

[13] بصوري ع وا ية تحط قوي اقل مما ىو عميرة قبرل الت رعيش

 ثم يتولد عدد جديرد مرن الجرذور الحرري نتيجرة ا ردان االيرون،

 كمرا. ) جسريم الفرا ) لقاقترة عنرد مرروره اري المرادي الصرمبة
لن تولد تمك الجذور اري منق رة الئررر يميرل للرى االتحراد مرش

الجزي اط الصغيري ت مونيمراط ) الموجودي اري البروليمر وبرذلك
تتك ر ررون اث ر ررأر ذاط أقق ر ررار اكب ر ررر بالم ارن ر ررة م ر ررش أقق ر ررار
 لن الزيرادي اري ميررل. [14,15]

الكوا رف غيرر الم ررععو

CR-  مش زيادي الجرأل الت رعيش لمكوا رفVD - السموك الخقي
 يمكرن االعتمراد عميرو اري ت ريس جررأل39 CN-85 , LR-115

377.2  لغاية الجرعةUV- الت عيش باة عة اوق البنفسجية

ويبرردو ذلررك وائررحا خاصررة عنررد

x 10

3

erg/mm2

. LR-115  م ارنة بالكا فCR-39 , CN-85
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