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بررسی تجربی اثر گرانروی محیط میزبان بر تشکیل و پایداری حبابها در آشکارساز قطرهی فوق
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 ایجاد شده در اثر پرتودهی نووترونی12- اثر گرانروی محیط میزبان آشکارساز قطرهی فوق گرم بر تشکیل و پایداری حبابهای فریون:چکیده
 توا1  ژلهای مختلف پلیآکریلآمید با گورانروی، با تغییر غلظت آکریلآمید و متیلن بیس آکریلآمید در محلول مونومر.مورد بررسی قرار گرفت
 بوا ششو هی نووترونی، نتایج پرتودهی نوترونی آشکارساز ساخته شوده. ثانیه تهیه و از آنها در ساخت آشکارساز فوق گرم استفاده شد- پاسکال13
 مگاالکترون ولت به دست آمده از مولود (دوتورون– دوتورون) نووترون نشوان داد کوه حبوابهوای تشوکیل شوده در2/89  و نوترونهای241Am-Be
 ثانیه عالوه بر اینکه بوا ششوغ غیرمسولا قابول- پاسکال6  تا5 آشکارساز ساخته شده با استفاده از پلیآکریلآمید غیرشبکهای با گسترهی گرانروی
 هوغشنوین تعوداد. از ماندگاری کافی در محیط میزبان نیز برخوردارند و در خات هی پرتودهی امکان ش ارش حبوابهوا وووود دارد،ش ارش هستند
.حبابهای تشکیل شده با شارش نوترونهای فرودی متناسب است
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Experimental investigation of the host medium viscosity effect on formation
and stability of bubbles in superheated droplet detector, fabricated using
polyacrylamide, in neutron field
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Abstract: The effect of the host medium viscosity of the superheated drop detector on formation and
stability of Freon-12 bubbles produced by neutron irradiation has been investigated. By variation of the
acrylamide and methylenbisacrylamide concentrations on monomer solution, different polyacrylamide
gels with various viscosities of 1 up to 13 Pa-s were prepared. The gels were utilized to prepare the
superheated droplet detector. The irradiation results of the prepared superheated droplet detector using an
241
Am-Be neutron source and the 2.89 MeV neutrons obtained from the d-d neutron generator showed
that the formed bubbles in the fabricated detector, based on non-crosslinked polyacrylamide gel, with the
viscosity of 5-6 Pa-s were stable and could be counted after irradiation with the naked eye. The number
of bubbles were found to be proportional to the neutron fluence.

Keywords: Superheated droplet detector, Host medium, Viscosity, Non-crosslinked polyacrylamide,
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 .1مقدمه

عرضی) به عنووان محویط میزبوان اسوتفاده شود [ .]3گورانروی

با تووه به پیچیدگیهای مووود در آشکارسازی نوترون ،طراحی

باالی محیط میزبان در این آشکارسازها سبب ایجاد رگههوایی از

و ساخت آشکارسازهای نوترونی از مبحو هوای موورد عالقوهی

گاز در اثر برهغکن

نوترون با قطرههای فوق گرم میشود .ایون

فیزیکدانان هستهای است .از و لوهی آشکارسوازهوای نووترونی

رگووههووا بوورای موود زمووان طوووالنی در محوویط آشکارسوواز بوواقی

مورد استفاده میتوان به آشکارسواز قطورهی فووق گورم( )1اشواره

میمانند و تا مد ها پس از پرتودهی امکان خووان

آشکارسواز

کرد .این آشکارساز متشکل از قطرههای یک مایع فووق گورم بوه

ووود دارد .اما به دلیل گرانروی باالی این محیط میزبوان امکوان

قطر  20توا  100میکورون اسوت کوه در یوک محویط میزبوان قورار

تبوودیل رگووههووا بووه قطوورههووای فوووق گوورم و اسووتفادهی مجوودد از

گرفتهاند [ .]1این محیط میزبان مع والً از ونس گلیسویرین [ ]2یوا

آشکارساز از طریق اع ال فشار ووود ندارد ،هوغشنوین شو ارش

پلیمر [ ]3است .در آشکارسازهای قطرهی فوق گورم ،ترکیوبهوای

تعداد این رگهها با ششغ غیرمسلا مشکل است.

فریونی( ،)2مایع فوق گرم را تشکیل میدهند .در اثور بورهغکون

در این مقالوه بوا تغییور گورانروی محویط میزبوان آشکارسواز

نوترون با قطرههای فووق گورم و تبخیور آنهوا در محویط میزبوان،

(ساخته شده از پلیآکریولآمیود) ،اثرهوای تغییور ایون پوارامتر بور

حباب تشکیل میشود .تعداد این حبابها متناسب با شار نووترون

تشکیل و پایداری حبابها بررسی شده است .تغییرهای گرانروی با

فرودی است .این آشکارساز ابوزاری آرموانی در آشکارسوازی و

استفاده از تغییر غلظت متیلن بیس آکریلآمید و آکریولآمیود در

طیووف ن ووایی نوووترون اسووت ،و امووروزه از ایوون آشکارسوواز بوورای

محلول مونومر انجام شد .حذف متیلن بیس آکریولآمیود (عامول

دزی تری در نوترون درمانی [ ]4و هغشنین برای آشکارسازی در

ایجاد ساختار شبکهای) و افزای

غلظت آکریلآمیود توا  35%در

نزدیکی شتابدهندهها [ ]5استفاده میشود .از دیگر کواربردهوای

محلووول مونووومر ،گوورانروی پلوویآکریوولآمیوود (محوویط میزبووان

این آشکارسازها میتوان به طیفن ایی نوترون [ ،]6آشکارسازی

آشکارساز) را به گونهای تغییر داد که در اثر پرتودهی آشکارسواز

پرتوهای کیهانی [ ،]7اندازهگیری فعالیت پرتوزایی آلفاگسویلهوا

در میدان نوترونی ،حبابهوایی پایودار در محویط میزبوان تشوکیل

[ ]8و دزی تری شخصی [ ]9اشاره کرد.

شدند .امکان خوان

این حبابها با ششغ غیرمسولا و هوغشنوین

آشکارسازهای قطرهی فوق گرم اولین بوار در سوال  1979بوا

پایداری آنها از مزیوتهوای آشکارسواز سواخته شوده بوا محویط

اسووتفاده از محوویط میزبووان گلیسوویرینی سوواخته شوودند [ .]2در ایوون

میزبان پلیمری غیرشبکهای اسوت .بنوابراین از پلویآکریولآمیود بوا

نووترون در

ساختار غیرشبکهای برای ساخت آشکارسازهای قطرهی فوق گرم

وای خود ثابت نبوده و پس از تشکیل به مرور به س ت قس تهوای

استفاده شده و ع لکرد آشکارسازهای ساخته شوده بوا اسوتفاده از

بوواالیی محوویط میزبووان حرکووت کوورده و از محوویط میزبووان خووار

میووودان نووووترونی ششو و هی  241Am-Beو نووووترونهوووای 2/89

آشکارسازها ،حبابهای ایجاد شده در اثر برهغکون

پاسوخ آشکارسواز (تعوداد

مگوواالکتوورون ولتووی حاصوول از واکوون

میشوند .در این آشکارسازها خوان

حبابهای تشکیل شده) ،با اسوتفاده از روشهوای صووتی [ ]10از

نوترون مورد بررسی قرار گرفته است.

 2H(d,n)3Heدر مولوود

طریق ش ارش تعداد تپهای صوتی حاصل از تولید حبواب و یوا
با استفاده از روش حجغسنجی [ ]11انجام میشوود .نکتوهی قابول

 .2مبانی نظری

تووه در خصوص محیطهای میزبان گلیسیرینی این اسوت کوه بوا

در یک آشکارساز قطرهی فوق گرم در اثر برهغکن

تووه به خرو مایع فوق گرم به شوکل حبواب از محویط میزبوان،

قطرههای فوق گرم ،این قطرهها تبخیر و حباب تشوکیل مویشوود.

امکان استفادهی مجدد از این آشکارسازها پس از گذشت مود

انرژی الزم برای تشکیل حباب در یک مایع شنین نوشته میشود []2

زمانی خاص (حدود  12ساعت) از پرتودهی ووود ندارد [.]12

)16  (T
3 (Pv  P )2
3

در سال  1986آشکارسوازهوای قطورهی فووق گورم بوا محویط

()1

میزبووان پلوویموووری مووورد اسووتفاده قووورار گرفتنوود [ .]3در ایووون
آشکارسازها از پلویآکریولآمیود بوا سواختار شوبکهای (بوا پیونود
26

نوترون بوا

W
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کووه در آن γ(T) ،توون

سووطحی مووایع در دمووای  Pv ،Tو ◦ ،Pبووه

تووه به این نکته ضروری اسوت کوه بخو

قابول توووهی از

ترتیب ،فشار بخار مایع و فشار اع الی بر سطا مایع است .اگر این

انرژی به وا گذاشته شده در مایع فووق گورم بوه صوور اتوالف

انرژی  Wبه یک مایع فوق گرم داده شود ،حبابی با شعاع بحرانی

حرارتووی از بووین رفتووه و تنهووا کسوور کوووشکی از آن ،کووه بووازده

در مایع تشکیل میشود [ .]2شعاع بحرانی حبواب شنوین مشوخ

ترمودینامیکی ( )ηTنامیده میشود ،سبب تشکیل حباب مویشوود

میشود

[ .]15بر ایون اسواس و بوا اسوتفاده از معادلوههوای  2 ،1و  4شور
) 2 ( T
Pv  P

()2

تشکیل حباب در یک آشکارساز قطرهی فووق گورم را مویتووان
rc 

شنین نوشت

از نظر ترمودینامیکی ،حباب با شعاع بحرانی ناپایودار اسوت و

dE
)4 2 (T

) dx 3 T (Pv  P

()5

فرایند رشد آن تا تبخیر کامل مایع در دسترس اداموه موییابود .در
نووترون بوا

رابطهی  5نشان میدهود کوه بورای یوک موایع فووق گورم در

یک آشکارساز قطرهی فوق گرم در اثور بورهغکون

هسووتههووای مووایع فوووق گوورم ،درا بوواردار تشووکیل موویشوووند.

 ،اگر توان ایسوتانندگی هسوتههوای

برهغکن

شرایط ترمودینامیکی مشخ

غالب نوترون با هستههای مایع فوق گورم بورهغکون

پسزده شده از یک آسوتانه مشوخ

کشسان است [ .]2انرژی منتقل شوده از نووترون بوا انورژی  Enبوه
هستهای با عدد ات ی  Aدر یک برهغکن
()3

حبوواب تشووکیل موویشووود .در ایوون مقالووه از فریووون 12-بووا فرمووول

کشسان این است

4AE n
cos2 
2
)(A  1

شی یایی  CCl2F2به عنوان مایع فووق گورم اسوتفاده شوده اسوت.
هووغشنووین آشکارسوواز سوواخته شووده بووا اسووتفاده از شش و ههووای

EA 

 241Am-Beو نوترون مولد (دوترون -دوتورون) پرتوودهی شوده
است .با تووه به نوع هستههای پسزده شوده فریوون( 12-کوربن،

که در آن θ ،زاویهی پراکندگی هستهی پسزده شوده نسوبت بوه
نوترون فرودی است .بنابراین برهغکون

فلوئور و کلر) و انرژی نوترون فرودی مویتووان گفوت کوه تووان

کشسوان نووترون سوبب

ایستانندگی هستههای پسزده شده ه واره کغتر از قلوهی بورا

ایجاد هستههای پسزده شده با یک توزیع انرژی میشوود .بورای
یک هستهی هدف مشخ

فراتور رود ،در آشکارسواز

بوده و منحنی توان ایستانندگی با افزای

انرژی ،روندی افزایشی

 ،این توزیع انرژی ،بسوتگی بوه سوطا

دارد .بنابراین بر پایهی معادلهی  5میتوان گفت برای یوک هسوتهی

مقطع دیفرانسویلی پراکنودگی کشسوان نووترون از آن هسوته دارد

پسزده شده ،یک آستانهی انورژی بورای تشوکیل حبواب وووود

کشسوان نووترون،

دارد که اگر انرژی هسوتهی پوسزده شوده از ایون آسوتانه کوغتور

در قطرهی فوق گرم حرکت و انرژی خود را بوه موایع فووق گورم

باشد ،حبابی تشکیل نخواهد شد .بنابراین تنها کسری از هستههای

منتقل میکنند .مقدار ایون انورژی ،بسوتگی بوه تووان ایسوتانندگی

پسزده شده ایجاد شده در بورهغکون

کشسوان میوان نووترون و

هستههای پسزده شده دارد .با تووه بوه نظریوهی قلوهی گرموایی

هستههای فوق گرم ،که انرژی آنها بوی

[ ،]14مقدار انرژی منتقل شده در فاصلهای معادل با دو برابر شعاع

سبب تشکیل حباب میشوند .این کسر از هستههای پسزده شوده

[ .]13هستههای پسزده شده در اثر برهغکن

بحرانی ،در تشکیل حباب نق

دارد .بر این اساس انرژی مؤثر در

احت ال تشکیل حباب نامیوده مویشووند .بور ایون اسواس ،آهنو

تشکیل حباب برحسب ( dEتوان ایستانندگی هسوتهی پوسزده

تشکیل حباب در یک آشکارساز قطرهی فوق گرم در دما و فشار

dx

اع الی مشخ

شده) شنین نوشته میشود
()4

dE
dx

از ایون آسوتانه اسوت،

میتواند شنین نوشته شود []2

) R (E n , T, P )  (E n )Vi N i  j  ij Fij (E n , T, P
m

ED  2rc

()6
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که در آن (En ) ،شار نوترون فرودی و  Vحجغ کل قطورههوای

که در آن ρl ،شگالی مایع فوق گرم (برابر با شگالی محیط میزبان

فوق گرم است .هغشنین تعداد کل نوکلیدهای مووود در قطرهی

یعنی  1400کیلوگرم بر متر مکعب) a ،و  bاعداد ثابت هستند که

فوق گرم با  nو شگالی ات ی هر نوکلید نیز با  Niنشان داده شوده

مقدارهای آنهوا ،بوه ترتیوب ]17[ 2 ،و  ]18[ 6/28گوزارش شوده

است .تعداد واکن های م کن بورای نووترون  mو سوطا مقطوع

است .بر این اساس شگالی گاز در حباب تشکیل شده در حودود

jام برای نوکلید iام σij ،است .هغشنین احت وال تشوکیل

 45کیلوگرم بر متر مکعب تخ ین زده شد .هغشنین با اسوتفاده از

حباب برای هستهی پسزده شوده نوکلیود iام ایجواد شوده در اثور

مشاهدههای تجربی ،قطر حبابهای تشوکیل شوده در آشکارسواز

واکن
واکن

jام با )◦ Fij(E, T, Pنشان داده شده است .در برهغکون

نوترون با قطرههای فووق گورم ،بورهغکون

ساخته شده در حدود  1میلیمتور بوود .بنوابراین بورای حبوابهوای

غالوب ،بورهغکون

تشکیل شده به قطر  1میلویمتور و بوا فوری ایونکوه حبوابهوا هوی

کشسان است [ .]2بنابراین در استفاده از رابطهی  6تنها واکون هوای

برخوردی با یوکدیگور نداشوته باشوند ،بوا اسوتفاده از معادلوهی 7

کشسان در نظر گرفته میشوند .دکر این نکته ضروری است کوه،

میتوان سرعت حباب را در محیط میزبان با استفاده از گرانروی

استفاده از رابطهی  6هنگامی امکانپوذیر اسوت ،کوه حبوابهوای

آن تخ ین زد .در شکل  1تغییرهای سرعت ،برحسب گورانروی

ایجاد شده در محویط میزبوان ثابوت باشوند .حرکوت حبوابهوا در

برای حبابهای تشکیل شده در آشکارساز با استفاده از معادلوهی

محویط میزبوان سووبب خورو آنهوا از محوویط میزبوان و در نتیجووه

 7رسغ شده است .در این شکل مشاهده میشود ،با تغییر گورانروی

تعدادشان میشود .به طور کلی میتوان گفت از شال هوای

از مقدارهای کغتر از ( 1حدود  )0/5تا حدود  15پاسوکال -ثانیوه

پیشرو در تخ ین و شو ارش تعوداد حبوابهوای تشوکیل شوده در

سرعت حباب در محیط میزبان از حدود  180میکرون بر ثانیوه بوه

آشکارساز ،حرکت حبوابهوا بوه سو ت بواال و خورو آنهوا از

سورعت مویتوانود سوبب

کاه

 6میکرون بر ثانیه میرسد .ایون کواه

محیط میزبان است .سرعت حرکوت یوک حبواب منفورد بوه قطور

افزای

حدود  0/5تا  1/3میلیمتر در سیال شنین برآورد میشود []16
2
) 1 gd (L  g
36


()7

زمان در دسترس برای خوان
افزای

پاسخ آشکارساز شود.
مقودار نیوروی

گرانروی محیط میزبان سبب افوزای

لختی( ]19[ )4وارد بر حباب در حین تشکیل آن مویشوود .نیوروی

u

لختی که متناسب با گرانروی اسوت ،از نیوروهوایی اسوت کوه از
وانب محویط میزبوان ،بوه حبواب وارد مویشوود .رشود حبواب بوه

کووه در آن ρg ،ρL ،g ،d ،و  ،بووه ترتیووب ،قطوور حبوواب ،شووتاب

صور کروی زمانی انجام مویشوود کوه میوان نیروهوای وارد بور
()6

()5

حباب ،شوامل نیوروی لختوی ،نیوروی رانشوی  ،نیوروی فشوار ،

گووران  ،شگووالی محوویط میزبووان ،شگووالی گوواز درون حبوواب و

()7

گرانروی محیط میزبان هستند .این رابطوه نشوان مویدهود کوه بوا

نیروی کششی و  ...تعادل برقرار باشد [ .]19از میان ایون نیروهوا

افووزای

گوورانروی ،سوورعت حرکووت حبوواب در محوویط میزبووان

گرانروی

کاه

مییابد .البتوه ه وانگونوه کوه رابطوهی  7نشوان مویدهود،

می تواند این تعادل را برهغ بزند .در این حالت اگرشه انرژی الزم

سرعت حرکت حبواب ،عوالوه بور گورانروی محویط میزبوان ،بوه

برای تبخیر قطرههای فوق گرم توسط درا باردار تأمین میشود،

اختالف شگالی محیط میزبان و گاز درون حبواب نیوز بسوتگی دارد.

اما گرانروی باالی محویط میزبوان مویتوانود باعو

تغییور شوکل

در آشکارساز مورد نظر ،شگالی محیط میزبان  1400کیلوگرم بور

حبابها و تبدیل آنها به رگوههوایی از گواز شوود ،اموا بوا وووود

متر مکعب بود .شگالی گاز درون حبوابهوای تشوکیل شوده نیوز

ماندگاری باال ،خوان

این رگهها با ششغ غیرمسلا دشوار است.

شنین محاسبه شد []17

بنابراین گرانروی محیط میزبان باید به نحوی باشد که حبابهای

()8

تنها نیروی لختی وابستگی به گرانروی دارد؛ لذا افزای

تشکیل شده عالوه بر ماندگاری ،قابلیت خوان


g  ( ) 3 l
b

غیرمسلا را نیز داشته باشند.
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200

بطوری اسووتفاده شود [ .]20در ایوون روش لولوهی آزمووای

180

پلیآکریلآمید برعکس شده و با تووه به مقدار پلیمور وابوهووا

160

120
100
80
60
40

شده در لولهی آزمای

سرعت (میکرومتر بر ثانیه)

140

14

12

8

10

4

6

2

و تغییر شوکل آن ،گورانروی پلویمور بوا

استفاده از حروف الفبا از  Aتا  Iطبقهبندی شد (ودول  .)1از این
آزمون ساده اطالعاتی نی ه ک ی از گورانروی پلویمور بوه دسوت
آموود .بووا ک ووک ایوون آزمووون محوودودهای از تغییرهووای غلظووت
آکریلآمید و متیلن بیس آکریلآمید که بر روی گرانروی اثر قابل

20
°

حوواوی

°

مشاهدهای داشت به دست آمد.

گرانروی (پاسکال -ثانیه)

شکل  .1رابطه بین سرعت حباب فریون 12-به قطور  1میلویمتور و شگوالی 45

 4.3ساخت آشکارسازهای قطرهی فوق گرم

کیلوگرم بر متور مکعوب در محویط میزبوان بوا شگوالی  1400کیلووگرم بور متور

به منظور ساخت آشکارساز قطرهی فوق گرم ،ابتدا  2میلیلیتور از

مکعب و گرانروی محیط میزبان.

محلووول مونووومر و محلووول اشووباع سووزیغ کلریوود (حجووغ مج وووع

 .3مواد و روشها

 2میلیلیتر) به یک لوله آزمای

 1.3مواد شیمیایی مورد استفاده

اضافه کردن  0/02میلیلیتر از محلول آمونیغ پرسولفا  ،ع لیوا

محیط میزبان باید شفاف ،فاقد واکن

شی یایی با قطرههای فووق

 100میلیمتری منتقول و پوس از

هواگیری بر روی محتویا لولوهی آزموای

انجوام شود .پوس از

گرم و هغشنین صاف و ه وار باشد .از اینرو از پلیمر به عنووان

ات ام هواگیری ،لولهی آزمای

محیط میزبان استفاده شد .به منظور تهیهی محیط میزبان پلیموری

دمای  -69دروهی سانتیگراد) منتقل شد .پوس از انج واد کامول

از آکریولآمیوود ،متوویلن بوویس آکریولآمیوود ،آمووونیغ پرسووولفا ،

محتویوا  0/05 ،میلویلیتوور از موایع فریووون 12-بوه لولووهی آزمووای

تترا متیلن اتیلن دیامین و سزیغ کلریود اسوتفاده شود .کلیوهی ایون
ترکیبهای شی یایی ساخت شورکت مور

اضافه شد .سپس لولهی آزمای

بودنود .هوغشنوین از

به ح وام اتوانول یوخ خشوک (بوا

مسدود شده و بوه ح وام آب در

دمای اتاق منتقل شد .پس از ایونکوه محتویوا لولوهی آزموای

فریون 12 -تولید شده توسط شرکت ایسکون به عنوان مایع فووق

دوب شد ،به منظور ایجواد توزیوع یکنواخوت از قطورههوای فووق

گرم استفاده شد.

گرم ،لولهی آزمای

با استفاده از دستگاه تکاننده شرخانوده شود.

پس از ایجواد تووزیعی یکنواخوت از قطورههوای فووق گورم ،لولوهی

 2.3تهیهی پلیآکریلآمید

آزمای

برای تهیهی پلیآکریلآمید ،بوا اسوتفاده از آکریولآمیود و متویلن

غیرفعال کردن آشکارساز 0/7 ،میلیلیتر مایع فوق گورم بوه سوطا

بیس آکریلآ میود محلوول مونوومر سواخته شود .بوه منظوور تنظویغ

آشکارساز اضافه شد .در نهایت برای کامل شدن پلیمریزاسویون،

شگالی محیط میزبان با مایع فریون ،12-محلول مونوومر بوا نسوبت

لولهی آزمای

به ح وام آب بوا دموای  15درووهی سوانتیگوراد

مساوی با محلول اشباع سزیغ کلرید ترکیوب شود 2 .میلویلیتور از

انتقال داده شد .پس از گذشت  1ساعت و تک یل پلیمریزاسویون

محلووول حاصوول بووه ه ووراه  0/02میلوویلیتوور از محلووول آمووونیغ

آشکارساز آمادهی استفاده بود.

پرسووولفا ( 10%بووه عنوووان آغووازگر زنجیووره) و  0/02میلوویلیتوور

در مرحلهی ساخت باید به این نکته توووه داشوت کوه مود

تترا متیلن اتیلن دیآ موین (بوه عنووان کاتوالیزور) بوه یوک لولوهی
آزمای

مجدداً به ح وام اتوانول یوخ خشوک منتقول و بوه منظوور

زمان و سرعت شرخ

منتقل شد .برای تهیوهی پلویآکریولآمیود بوا گورانروی

لولهی آزمای

تشکیل شده از پرتودهی آشکارسواز نقو

در انودازهی حبوابهوای
دارد .در ایون کوار بوه

مختلف ،غلظتهای آکریولآمیود و متویلن بویس آکریولامیود در

روش آزمون و خطا مد زمان و سرعت شرخ

محلول مونومر تغییر داده شد.

ترتیب 20 ،دقیقه و  2500دور بر دقیقه به دست آمدنود .شورخ
لولههای آزمای

آشکارسواز بوه

با این شرایط سبب شد ،در اثر پرتوودهی و تبخیور

 3.3روش آزمون بطری( )8برای تعیین محدودهی گرانروی

قطرههای پراکنده شده ،حبابهایی به قطور  1میلویمتور در محویط

به منظور تعیین اثرهای تغییور غلظوت آکریولآمیود و متویلن بویس

میزبان ایجاد شود.

آکریلآمید بر روی گرانروی پلیآکریولآمیود از روش آزموون
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بررسی تجربی اثر گرانروی محیط میزبان بر تشکیل و پایداری . . .

جدول  .1کدگذاری گرانروی ژل در آزمون بطری
گرانروی پلیمر

توصیف پلیمر

محدودهی گرانروی )(Pa-s

A

پلیمر شکل نگرفته و گرانروی ژل برابر با گرانروی محلول مونومر بود.

1

B

ژل بسیار روان ،گرانروی پلیمر ک ی بی تر از محلول مونومر بود.

1-1/5

C

ژل روان بود و با برعکس شدن لولهی آزمای

D

ژل نسبتاً روان بود و در حدود  5تا  10%ژل حتی پس از برعکس شدن لولهی آزمای

قس ت ع دهی ژل به س ت در لولهی آزمای

ژل سخت روان بود و با برعکس شدن لولهی آزمای

E

بی

حرکت کرد.

1/5-2/5

به سختی حرکت کرد.

2/5-5

از  15%ژل ثابت ماند.

5-6

F

ژل بسیار تغییر شکلپذیر بود و با برعکس شدن لولهی آزمای  ،پلیمر ثابت ماند اما در شکل آن تغییری ایجاد نشد.

G

ژل نسبتاً تغییرپذیر بود و با برعکس شدن ،پلیمر اندکی تغییر شکل داد.

8-10

H

ژل دارای قابلیت تغییرپذیری کغ بود و با برعکس شدن لولهی آزمای  ،تنها سطا ژل اندکی دشار تغییر شد.

10-11

I

ژل صلب بود و با برعکس شدن لولهی آزمای

 5.3پرتودهی آشکارسازهای تهیه شده

تغییر شکل در ژل ایجاد نشد.

6-8

11-13

(الف)

بووه منظووور مطالعووهی اثوور گوورانروی محوویط میزبووان بوور تشووکیل و
پایداری حبابها در آشکارسازهای قطرهی فوق گرم ساخته شده
و بررسی ع لکرد آنها ،آشکارسازهای ساخته شده تحت تواب
نوترون قرار گرفتند .پرتوودهی در آزمایشوگاه کالیبراسویون اموور
حفاظت در برابر اشعهی سازمان انورژی ات وی ایوران بوه وسویلهی
شش ه  241Am-Beبا فعالیت  5کوری انجوام شود .تصوویر محول
قرارگیری آشکارسازها و شش هی نوترون حین پرتودهی و محل
قرارگیری شش ه در زمین ،به ترتیب ،در شکلهای  2الف و  2ب
نشووان داده شووده اسووت .پرتووودهی آشکارسووازهووا در فاصوولهی 50
سانتیمتری از شش ه با آهن

دز  920میکروسویور بور سواعت

انجام شد .مد زمان پرتوودهی آشکارسوازهوا از  3توا  12دقیقوه
متغیر بود.

(ب)

برای بررسی تغییرهای تعداد حبابها با تغییرهای شار نوترون
فوورودی ،آشکارسوواز ،بووا ششوو هی  241Am-Beدر آزمایشووگاه
کالیبراسوویون نوووترون امووور حفاظووت در برابوور اشووعهی سووازمان
انووورژی ات وووی ایوووران و باریکوووهی نووووترونی بوووا انووورژی 2/89
مگاالکترون ولوت حاصول از مبودل نووترون مودل NA-150-02

(ساخت  )MULTIVOLT LIMITEDدر آزمایشگاه فیزیوک
نوترون پژوهشگاه علوم و فنوون هسوتهای پرتوودهی شود .در ایون
مبدل از هدف تیتانیغ آالییده شده با دوتریغ بورای تولیود نووترون
استفاده میشود .این هودف بوا اسوتفاده از باریکوهی دوترونوی بوه
انوورژی  120کیلوووالکتوورون ولووت پرتووودهی و در حووین پرتووودهی
وریان باریکهی دوترونی بر روی هدف بر روی  100میکرو آمپر
تنظیغ شد .آشکارسازها در زاویهی صفر دروه نسبت به باریکهی

شکل  .2الف) محل قرارگیری آشکارسازها و شش هی  241Am-Beدر حین

دوترون فرودی قرار گرفتند .تصویر مولد نووترون موورد اسوتفاده

پرتودهی؛ ب) محل قرارگیری شش هی  241Am-Beدر زمین.

در شکلهای  3الف و  3ب نشان داده شده است.
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(الف)

پلیآکریلآمید از یک ژل کامالً صلب به ژلی کامالً روان تبدیل
شده است .حضور متویلن بویس آکریولآمیود در محلوول مونوومر
سبب ایجاد پیوندهای عرضی میان زنجیرههای خطی آکریلآمیود
و در نتیجه ایجاد ساختار شبکهای در پلیآکریلآمید میشود .این
گرانروی پلیمر میشود.

ساختار شبکهای سبب افزای

در ن ونههای  4و ( 5ودول  )2متیلن بیس آکریلآمید کوامالً
حوذف شووده اسووت .ه وانگونووه کووه شوکلهووای  4د و  4ه نشووان
میدهند در این حالت با کاه

غلظت آکریلآمید ،پلیآکریلآمید

از ژلی نی وه روان بوه ژلوی بسویار روان تبودیل شوده اسوت .علوت
گرانروی ،کاه

کاه

در اثر کاه
(ب)

تعداد زنجیرههای خطوی آکریولآمیود

غلظوت آکریولآمیود اسوت .بودینترتیوب ،در ایون

قس ت با تغییر غلظت آکریولآمیود و متویلن بویس آکریولآمیود،
محوویطهووای میزبووان مختلووف بووا گسووترهی گوورانروی  1تووا 13
پاسکال -ثانیه به دست آمد.
جدول  .2تغییرهای گرانروی و سرعت حرکت حباب به قطر  1میلیمتر در
پلیآکریلآمید ،با تغییر غلظت متیلن بیس آکریلآمید در محلول نونومر
ش ارهی
ن ونه

شکل  .3مولد (دوترون -دوترون) نوترون؛ (الف) شش هی تولید دوترون

غلظت

غلظت

گسترهی

گسترهی

متیلن بیس آکریلآمید

آکریلآمید

گرانروی

سرعت

()W/V%

()W/V%

)(Pa-s

)(m/S

1

1/5

20

13-11

8/1-7/2

2

1/0

20

8-6

15/5-11/7

3

0/2

20

2/5-1/5

62/2-37/3

4

◦

35

6-5

18/6-15/5

5

◦

20

1/5-1

93/2-62/2

(ب) ن ای کلی مولد.

 .4نتایج
 1.4گرانروی محیط میزبان

محیطهای میزبان با غلظتهای مختلف آکریلآمید و متیلن بویس
آکریلآمید ساخته و گرانروی آنها با استفاده از آزموون بطوری
تخ ووین زده شوود .در ووودول  ،2تغییرهووای گوورانروی برحسووب
تغییرهای غلظت آکریلآمید و متیلن بیس آکریلآمید داده شوده
است.

(الف)

شکل  ،4ن ونوههوای تهیوه شوده بوا مشخصوههوای منودر در

(ب )

( )

(د)

(و)

شکل  .4اثر غلظت آکریلآمید و متیلن بیس آکریلآمید بر روی گرانروی

ودول  2را نشان میدهد .در این شکل به خووبی تغییور گورانروی

پلیآکریلآمید( .الف) ن ونهی  1با گرانروی  11تا  13پاسکال -ثانیه،

مشاهده میشود .ه انگونه که در ودول  2و در شکلهای  4الف

(ب) ن ونهی  2با گرانروی  6تا  8پاسکال -ثانیه ) ( ،ن ونهی  4با گرانروی

تووا  4مشوواهده موویشووود ،بوورای آکری ولآمیوود  20 %در محلووول

 1/5تا  2/5پاسکال -ثانیه( ،د) ن ونهی  3با گرانروی  5تا  6پاسکال -ثانیه،

مونومر ،با تغییر غلظت متیلن بیس آکریولآمیود از  0/2%توا ،1/5%

(و) ن ونهی  5با گرانروی  1تا  1/5پاسکال -ثانیه.
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 2.4اثر گرانروی بر تشکیل و پایداری حباب

با تووه به نابرابری گورانروی در آشکارسوازهای نشوان داده

در انتخاب محیط میزبوان بایود بوه ایون نکتوه نیوز توووه شوود کوه

شووده در شووکل  ،5پایووداری حبووابهووای تشووکیل شووده در آنهووا

گرانروی محیط میزبان عالوه بر سرعت حرکت حباب ،بر شکل

یکسان نیست .در شکل  6از ن ونوهی  3بوا گورانروی  1/5توا 2/5

حبابهای تشکیل شده نیز اثرگذار است .بنوابراین محویط میزبوان

پاسکال -ثانیه برای تهیهی محیط میزبان استفاده شده است .میزان

باید به نحوی انتخاب شود تا عالوه بر ماندگاری حبوابهوا بورای

حجغ مایع حسواس در ایون آشکارسواز  10میکرولیتور بوود .تغییور

مد زمان قابل قبول ،شکل حبابهوا نیوز بوه صوورتی باشود کوه

تعداد حبابها با گذشت زمان برای این ن ونوه در شوکل  6نشوان

امکان خوان

دقیق آنها با ششغ غیرمسلا ووود داشته باشد.

داده شده است .مشاهده میشود با گذشت زمان ،تعداد حبوابهوا

برای بررسی اثر تغییر گرانروی بر تشکیل و پایداری حبواب،

در محیط میزبان کاه

یافته است (پس از گذشوت  3سواعت از

از پلیآکریلآمیدهای تهیه شده (ودول  )2بورای تهیوهی محویط

پایان پرتودهی ،بی تر حبابها از محیط میزبان خار شودهانود).

میزبان استفاده شد .آشکارسازهای ساخته شده بوا اسوتفاده از ایون

این کاه  ،به دلیل حرکت حبابهوای تشوکیل شوده در محویط

ن ونووههووا تحووت پرتووودهی نوووترون شش و هی  241Am-Beقوورار

میزبان است .حرکت حبابهای تشکیل شده سوبب برخوورد ایون

گرفتند؛ نتایج این پرتودهی در شکل  5نشان داده شوده اسوت .در

حبابها با یکدیگر و افزای

حجغ آنها میشوود .بوا توووه بوه

این شکل ،تغییر شکل ظاهری حبابهوای تشوکیل شوده بوا تغییور

مقدارهای شگالی محیط میزبان و گواز موووود در حبوابهوا (بوه

گرانروی محیط میزبان مشاهده میشود .بوا توووه بوه گورانروی

ترتیب  1400و  45کیلوگرم بر متر مکعب) با استفاده از معادلوهی

باالی محیط میزبان در شکل  5الف ،مشاهده میشوود کوه در اثور

 7سرعت حبابهوای بوه قطور  1میلویمتور در محویطهوای میزبوان

تبخیر قطرههای فوق گرم در این محیط رگههایی از گاز تشوکیل

ساخته شده محاسبه شد .محدودهی سرعت تخ ین زده شده برای

نیروی لختی

هر محیط میزبان در ودول  2نشوان داده شوده اسوت .در شوکل 6

مانع از تشکیل حباب کروی شکل شده اسوت .در شوکل  5ب بوا

ارتفاع محیط میزبان حدود  3سانتیمتور بووده اسوت ،بوا توووه بوه

گورانروی نسوبت بوه شوکل  5الوف در اثور تبخیور

اینکه حبابها پس از گذشت حدود سه ساعت از محیط میزبوان

قطرههای فوق گرم ،حبابهای کروی شکل تشکیل نشوده اسوت.

خار شدهاند (مسافت  3سوانتیمتوری را در حودود  10800ثانیوه

در این حالت نیز نیروی لختی مانع از تشکیل حبابهای کروی شده

طی کردهاند) سرعت حرکت حبابها در این آشکارسواز حودود

گرانروی و کغ شدن نیروی لختی در شوکلهوای

 3میکرون بر ثانیه بوده است .البته با استفاده از معادلهی  ،7سرعت

شده است .به بیان دیگر در این محیط میزبان افزای
ووود کاه

است با کاه

 5و  5د مشاهد میشود که حباب کروی تشکیل میشود.

یک حباب منفرد در محیطی با گرانروی  1/5تا  2/5پاسوکال -ثانیوه

بین  37تا  62میکرون بر ثانیه برآورد میشود .دلیل اختالف میوان
مقدار تخ ین زده شده با استفاده از معادلوهی  7و مقودار مشواهده
شده ،این است که ،این رابطه برای حالتهای با یک حباب منفرد
در سوویال اسووتفاده موویشووود .از طرفووی عوودم انوودازهگیووری دقیووق
گرانروی نیز مویتوانود در ایون اخوتالف نقو

داشوته باشود .در

آشکارساز ساخته شده با استفاده از پلیآکریلآمید غیرشبکهای با
گرانروی بین  5تا  6پاسکال -ثانیه ماندگاری حبابها در محویط
(الف)

(ب)

( )

میزبان تا  24ساعت نیز افزای

(د)

یافته است .البته ماندگاری رگوههوای

ایجاد شده در آشکارسازهای ساخته شده با استفاده از پلیمرهایی

شکل  .5پاسخ آشکارسازهای قطرهی فوق گرم با محیطهای میزبان بوا گورانروی

با گرانروی بین  11تا  13و  6تا  8پاسکال -ثانیه شندین هفتوه بووده

متفاو پرتودهی شوده بوا ششو هی  .241Am-Beمحویط میزبوان بوا گورانروی

است (شکلهای  5الف و  5ب) که البته با تووه بوه شوکل رگوههوا،

(الف)  11تا 13؛ (ب)  6تا 8؛ ( )  1/5تا  2/5و (د)  5تا  6پاسکال -ثانیه.

استفاده از معادلهی  7برای تخ ین سرعت آنها منطقی نیست .در
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ولت در نظر بگیریغ سطا مقطع بورهغکون

کشسوان نووترون بوا

هسووتههووای کووربن ،فلوئووور و کلوور بووا اسووتفاده از کتووابخانووهی
 ،ENDEFبه ترتیب 1/4 ،2/9 ،و  2/2بارن به دست میآیود [.]21
با تووه به اینکه حجغ مایع فوق گرم اضافه شده  0/05میلویلیتور
بود و با فوری ایونکوه احت وال تشوکیل حبواب بورای هسوتههوای
پراکنده شده در دمای  20دروهی سانتیگراد برابر با یوک باشود،
مقدار آهن
(الف)

تشکیل حباب با اسوتفاده از رابطوهی  6برابور بوا 2/3

حباب بر ثانیه به دست میآید .برای تعیین پاسخ آشکارسوازهوای

(ب)

ساخته شده ،پرتودهی در دمای  20دروهی سانتیگوراد از دز 50

شکل  .6تغییر تعداد حبابهوای تشوکیل شوده در آشکارسواز سواخته شوده بوا

تا  200میکروسیور انجام شد .در هر دز وذبی شهار آشکارساز

پلیآکریلآمید با گرانروی بین  1/5تا  2/5پاسکال -ثانیه؛ (الف) پس از پایوان

پرتودهی و مقدار متوسط تعداد حبابهای تشکیل شوده محاسوبه

پرتودهی( ،ب)  3ساعت پس از پایان پرتودهی.

شد .هغشنین با در نظر گرفتن توزیع پواسون تعداد حبوابهوا کوه

آشکارساز ساخته شده با استفاده از پلیآکریلآمید غیرشبکهای با

ناشی از ماهیت کواتورهای بورهغکون هوا اسوت ،نوایقینی مقودار

گرانروی بین  5تا  6پاسکال -ثانیه ه انگونوه کوه وودول  2نیوز

متوسط تعداد حبابها در سطا اط ینان  68%با استفاده از رابطهی

نشان میدهد سرعت حرکت حبواب توا حودود  15/5میکورون بور

زیر محاسبه شد ][22

ثانیه کاه

مییابد .یعنی در مقایسه با آشکارساز ساخته شوده بوا

پلوویموور بووا گوورانروی  1/5تووا  2/5پاسووکال -ثانیووه انتظووار موویرود

M
u
n

()9

ماندگاری حبابها به  12ساعت نیز برسود (در ع ول حبوابهوای
تشکیل شده در این آشکارساز ماندگاری  24ساعت از خود نشان

که در آن M ،تعداد متوسط حبابها و  nتعداد آشکارسازهوای

دادند) .شکل حبابهای تشوکیل شوده در ایون محویط میزبوان بوه

پرتودهی شده (شهوار عودد) در هور دز ووذبی اسوت .نتوایج ایون

آنهووا بووا ششووغ غیرمسوولا بووه راحتووی

اندازهگیری در شوکل  7نشوان داده شوده اسوت .بور اسواس نتوایج

امکانپذیر است .هغشنین از پلیمر با محدودهی گورانروی  1توا

شوووکل  7مووویتووووان گفوووت کوووه آهنو و

تشوووکیل حبووواب در

 1/5پاسکال -ثانیه نیز برای ساخت آشکارساز استفاده شود کوه بوا

آشکارسازهای ساخته شده  0/08حبواب بور ثانیوه ( 0/3حبواب بور

تووه به خرو سوریع حبوابهوا از محویط میزبوان و عودم امکوان

میکروسیور ) بوده است .این اختالف میان مقدار محاسبه شده و

پس از پرتودهی ،بررسی این ن ونوه از مطالعوههوا حوذف

مقدار تجربی ناشی از در نظور گورفتن مقودار یوک بورای احت وال

صووورتی بووود کووه خوووان

خوان
شد.

تشکیل حباب در محاسوبههوا اسوت .بوا اسوتفاده از توزیوع انورژی
هستههای کوربن ،فلوئوور و کلور کوه در بورهغکون

 3.4پرتودهی با چشمهی Am-Be

241

نوترونهای  4مگاالکترون ولتی پراکنده شودهانود [ ،]13مویتووان

بووه منظووور بررسووی ع لکوورد آشکارسووازهووای سوواخته شووده بووا

گفوت ،انورژی  26%از هسووتههوای کوربن پراکنووده شوده ،بووی

پلیآکریلآمید غیرشبکهای با گرانروی  5تا  6پاسکال -ثانیه بوه

هسته های فلوئور و کلر نزدیک به صفر اسوت .بوا در نظور گورفتن

 241Am-Beدر دمای  20دروهی سانتیگوراد پرتوودهی و نتوایج

این مقدارها برای احت ال تشکیل حباب بوا اسوتفاده از معادلوهی 6

تجربی با مقدارهای محاسبه شده با اسوتفاده از رابطوهی  6مقایسوه
شد .آهن

گسیل نوترون از شش هی نوترون Am-Be

از

آستانهی الزم برای تشکیل حباب است .از طرفی این مقدار بورای

عنوان محیط میزبوان ،ایون آشکارسوازهوا بوا اسوتفاده از ششو هی

241

کشسوان بوا

آهن

مورد

تشکیل حباب در حودود  0/15حبواب بور ثانیوه بوه دسوت

میآید کوه بوا مقودارهای تجربوی هوغخووانی دارد .هوغشنوین در

استفاده  2×107نوترون بر ثانیه بود .بر این اساس شوار نووترون در

خصوص شوکل  7دکور ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه ،خووان

محل قرارگیری آشکارسازها در حودود  637 cm-2s-1بوود .اگور

آشکارسازها حدود  5ساعت پس از پایان پرتودهی بوه راحتوی بوا

انرژی متوسط نووترون ششو هی  241Am-Beرا  4مگوا الکتورون

ششغ غیرمسلا انجام شده است.
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جدول  .3زمان پرتودهی ،تعداد حبابهوای تشوکیل شوده و آهنو

60

حباب در آشکارسازهای پرتودهی شده با نوترون مولد نوترون

40
30
20

تعداد حبابهای تشکیل شده

50

فاصله از
شش ه

پرتودهی

()cm

)(s

10

آهن

آهن

زمان
تعداد حباب

تشکیل حباب
(بر ثانیه)

11

100

62

0/62

تشوکیل

ضریب

تصحیا شدهی

بهنجارش

تشکیل حباب
(بر ثانیه)

0/91

0/56

21

200

80

0/40

0/40

0/16

33

500

29

0/058

1/08

0/062

55

800

23

0/029

1/04

0/030

°
220

200

160

180

120

140

100

80

40

60

20

0/8

دز جذب شده (میکروسیورت)

y=0/005 + 67/64 x-1/9998

0/7

شکل  .7رابطه بین پاسخ آشکارسازهای قطرهی فووق گورم سواخته شوده و دز

0/6

حبابها در سطا اط ینان  68%بود.

0/4
0/3

 4.4پرتودهی با نوترون مولد نوترون

0/2

در مولد نوترون با تووه به انرژی باریکهی دوترون فورودی (120

0/1

کیلوالکترون ولت) انرژی نووترونهوای گسویل شوده در زاویوهی

70

صفر دروه نسوبت بوه باریکوهی فورودی  2/89مگواالکترون ولوت

نوترون ،به منظور افزای

50

فاصله (سانتیمتر)

10

شکل  .8پاسخ آشکارساز قطرهی فوق گرم ،برحسب فاصوله از مولود نووترون.

است .آشکارسازهای ساخته شده ،در فاصلههای مختلف از مولود
نوترون قرار گرفته و پرتودهی شدند .بوا افوزای

60

40

30

20

°

°

میزان خطا در تعیین آهن

فاصوله از مولود

تشکیل حبابها در سطا اط ینان  68%بود.

آمار ش ارش ،زمان پرتوودهی افوزای

یافت .هوغشنوین از آشکارسواز  BF3بوه عنووان تواب سونج بورای

 .5نتیجهگیری

بهنجار کردن وریان باریکهی دوترون حین پرتودهی استفاده شد

به منظور انتخاب بهترین محیط میزبوان بورای آشکارسواز قطورهی

(شکل  .)3ضریب بهنجارش مربو به تغییرهای وریان در ودول

فوق گورم ،اثور گورانروی محویط میزبوان بور تشوکیل و پایوداری

 3ارایه شده است .در حین پرتودهی دمای آزمایشگاه  26دروهی

حبابها مورد بررسی قرار گرفت .تغییر گرانروی محویط میزبوان

تشکیل حباب در آشکارسوازهوا برحسوب

با تغییر غلظت آکریلآمید و متیلن بیس آکریولآمیود در محلوول

فاصله از مولد نوترون در شکل  8نشوان داده شوده اسوت .در ایون

مونومر به انجام رسوید .بودینترتیوب ،ابتودا بوا اسوتفاده از آزموون

تشکیل حباب در سطا اط ینان  68%محاسبه

بطری محدودهای از غلظت آکریلآمید و متیلن بیس آکریلآمید

تشوکیل حبوواب ناشووی از نووایقینی در

کووه بوور روی گوورانروی اثرگووذار بووود ،ب وه دسووت آموود ،سووپس

ش ارش تعداد حبابها است .با توووه بوه توزیوع پواسوون تعوداد

آشکارسووازهووای قطوورهی فوووق گوورم بووا محوویطهووای میزبووان بووا

حبابها ،نوایقینی تعیوین تعوداد آنهوا در  68%سوطا اط ینوان بوه

گرانرویهای متفاو ساخته شدند .پرتودهی این آشکارسوازهوا

سانتیگراد بود .آهن
شکل نایقینی آهن

شوده اسووت .خطووای آهنو

241

صور وذر تعداد حباب تشکیل شده در هر آشکارساز در نظور

با شش هی Am-Be

گرفته شد .ه انگونه که در شکل  8نیز مشاهده میشوود در ایون

و ماندگاری حبابها با حوذف متویلن بویس آکریولآمیود (عامول

حالت با افزای

فاصله ،آهن

عکس مجذور فاصله کاه

نشان داد که بهترین پاسخ از نظر تشوکیل

ایجاد ساختار شبکهای) و افزای

پاسخ این آشکارسازها به صور

غلظت آکریلآمیود توا  35%بوه

دست آمد .آشکارسازهوای سواخته شوده بوا ایون ویژگوی محویط

موییابود کوه نشوان مویدهود پاسوخ

میزبووان ،در میوودانهووای نوووترونی شش و هی Am-Be

آشکارساز با شارش نوترون فرودی متناسب است.

نوووترون تحووت پرتووودهی قوورار گرفتنوود .افووزای
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و مولوود

خطووی تعووداد

حباب بر ثانیه

وذب شده در میدان نوترونی شش هی  .241Am-Beمیزان خطا در تعیین تعوداد

0/5
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