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I. Ä KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ELŐZMÉNYEI

A részecske detektoroknak azon csoportját, amely a ré-

szecskék számán kivül azok helyéről is adnak információt,

vizuális vagy nyomdetektoroknak nevezik. Ezek egyik tipusa

instabil rendszer, amelyben a nyom csak bizonyos ideig ész-

lelhető, és a rögzités segédberendezéssel történik. A másik

tipusu vizuális detektorokban a részecske irreverzibilis

hatást vált ki, és maga a detektor lesz a feltárt nyom hor-

dozója. Az ilyen tipusu detektorokat nevezem - ma még nem

elterjedten használt kifejezéssel - nukleáris nyomrögzítők-

nek.

A nukleáris nyomrögzítőknek négy nagy csoportja isme-

retes. Ezek:

- optikai fotoemulzió

- magfizikai fotoemulzió

- AgCl detektorok

- szilárdtest nyomdetektorok.

Jellemző tulajdonságaik jelentősen különböznek, ami

nemcsak a nyomrögzités és értékelés technikáját befolyásol-

ja, hanem egyúttal alkalmazási lehetőségük körét is megha-

tározza.

Az alkalmazások körét csoportosíthatjuk tudományterü-

letek, témák szerint is. Én aszerint osztottam 8 csoportba,

hogy a létrejött és láthatóvá tett nyom mennyi és milyen

paraméterét használják fel a vizsgálatokban. A tézisekben

összefoglalt munkásságom során a részecske azonosításon kí-

vüli 7 csoportba sorolható eset mindegyikét alkalmaztam.

Feladatom általában a nyomrögzítők addig még nem ismert

módon vagy célból történő alkalmazása, több esetben külföl-

dön már ismert eljárás tovább fejlesztése vagy helyesbítése

volt. Egy-két esetben külföldi megvalósítást adaptáltam az

általában mostohább hazai vagy helyi körülményekre. Munkás-

ságom jelentős részét képezi a szilárdtest nyomdetektorok

neutronérzékenységének vizsgálata.



II. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Az itt ismertetett vizsgálatokat egységesen ugy lehet

leirni, hogy a nyomrögzítőket általában külső, némely eset-

ben belső sugárforrásokkal sugároztuk be. Az expozíció után

a nyomokat kémiai utón előhívtuk, majd az igy láthatóvá tett

nyomokat optikai utón kiértékeltük.

Neutronforrásként Po-Be, Pu-Be, Ra-Be neutronforrást;

neutrongenerátort (d+T, d+D magreakciók), vagy reaktort al-

kalmaztunk. A magfotohasadás vizsgálatában a besugárzásokat

betatronnal végeztük és targetként a hasadványok forrásául

tórium-, urán- és plutóniumsók vizes oldata szolgált. Okta-

tási alkalmazásokban természetesen szabadszintü preparátu-

mokkal dolgoztunk. így plutőniumot, radioaktiv óralapot,

tőriumtartalmu gázharisnyát, illetve a vizsgált anyagok ter-

mészetes uránszennyeződését használtuk. Autoradiográfiai

vizsgálatainkban 3 2P, 1 3 1J, illetve a vizsgált kőzetek ha-

sitható és egyben alfa-emittálő radioaktiv tartalma szolgált

sugárforrásul.

Vizsgálataimban a nyomrögzítő anyagok közül optikai

fotofilmet, magfizikai fotoemulziót és szilárdtest nyomde-

tektorokat alkalmaztam. Az optikai fotofilmek Forte high-speed

X-ray film, az ORWO anyagok pedig AR 3, AF 4 és AF 55 tipu-

suak voltak. A magfizikai fotoemulziót lemez és film, illet-

ve stripping film formájában egyaránt használtam. A magfi-

zikai fotoemulziós lemezek típusa Ilford K2 és G5, ORWO K2,

IFA 2N2, a stripping filmeké Kodak AR 10, a neutrondozimet-

riai filmeké Kodak Personal Neutron Monitoring Film Type A

volt.

Szilárdtest nyomdetektorok közül műanyag fóliákkal és

csillámokkal dolgoztam. A műanyag dielektrikumok közül négy-

féle anyagot alkalmaztam. Cellulóznitrát (CN) eleinte, leg-

inkább ORWO gyártmányú, fotofilmek hordozórétege volt, majd

később Kodak-Pathé LR 115 I, LR 115 II, LR 115 IB, LR 115 IIB,



CA 80-15, CA 80-15 IB, amelyek már kifejezetten szilárdtest
nyomdetektor céljaira gyártott fóliák. A cellulózacetátok
(CA) között di- és triacetát egyaránt szerepelt. Polikarbonát
fóliául (PC) Bayer gyártmányú Makrofol E, Makrofol G,
Makrofol KG és General Electric gyártmányú Lexan, poli(etilén-
-tereftálát) fóliaként (PET) ICI gyártmányú Melinex 0 tipusut
használtam. A csillámok közül leginkább muszkovit, de az ok-
tatási kisérletekben biotit, flogopit és lepidolit is került
felhas ználásra.

A feltárt nyomokat legtöbb esetben optikai mikroszkóp-
pal észleltük, illetve mértük. A kiértékelést csak néhány
esetben végeztük C. Zeiss gyártmányú gyorsfotométerrel, il-
letve automatikus szikraszámlálóval.

III. UJ EREDMÉNYEK

1./ Javaslatomra megvizsgáltuk a külső konverter radiá-
tor nélküli Kodak-Pathé LR 115 tipusu cellulóznitrát detek-
torok neutronérzékenységét (S(E)), és empirikus összefüggést
állapitottunk meg annak a neutronenergiától (E ,MeV) való
függésére [1].

Mivel ez csak speciális esetre volt érvényes, további
méréseket végeztem monoenergiáju neutronnyalábbal, és meg-
állapítottam, hogy a különböző kezdeti rétegvastagságú
(A pm-ben) LR 115 cellulóznitrát detektorokra vonatkozóan a
neutronérzékenység

empirikus formulával adható meg. (£: a detektor maratás után

megmaradt rétegének vastagsága rfam-ben; a két konstans

m=-l,07.10-8 és c=8,115.1O-9 átmaratott nyom/neutron.pm.MeV)

[2].

Nem monoenergiáju, de ismert spektrumú neutronfluens

esetében az átlagos neutronérzékenység (S)
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ahol Ej és E2 a neutron energiatartomány alsó és felső hatá-

ra. Jó egyezést mutattak a mért és számított neutronérzé-

kenységi értékek reaktorspektrumokkal végzett besugárzások

esetében is. [3,4,5].

2.1 Megmértem 9 különböző összetételű, illetve méretű

(rétegvastagság), 2,4 ill. 14 MeV neutronnyalábbal radioaktiv

konverter nélkül besugárzott műanyag detektor neutronérzé-

kenységét [2,5,6]. Hasonló mérést végeztünk ezen detektorokon

reaktor spektrumok esetében is [5].

Az eredmények az I. táblázatban találhatók.

3./ Javasoltam a szilárdtest nyomdetektorok alkalmazását

az orvosi célra használt rádiumkészitmények zártságának vizs-

gálatára. A kísérletek azt igazolták, hogy a szilárdtest

nyomdetektorok, mivel béta- és gammasugárzásra nem érzékenyek

a rádiumkészitmények zártságának ellenőrzésére jól használ-

hatók [7,8]. Egyúttal beigazolódott az is, hogy jól alkal-

mazhatók a tárolók és helységek - amelyekben rádiumkészit-

ményekkel dolgoznak - levegőjének radontartalom vizsgála-

tára is [7,9]. Nyomdetektorok segítségével csekély rádium-

szennyeződések helye is feltérképezhető. Autoradiogramot ké-

szítettem radiumtükról és tubusokról és ezzel megállapítot-

tam a készítményen a radon kiszökés helyét [7,8],

4./ Kezdeményezésem alapján - oktatási kísérletek ki-

dolgozása céljából - szilárdtest nyomdetektorokkal készítet-

tünk alfa-autoradiogramot radioaktív óraszámlapról [10]. A

továbbiakban több olyan demonstrációs és egyéb, az oktatásban
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jól használható kísérletet dolgoztunk ki, amelyek többcége

középiskolában is megvalósítható [11,12].

5./ A nyomdetektorok alkalmazása során több a módszer

fejlesztését vagy előnyös módosítását jelentő technikai ered-

ményt értem el. Ezek közül az alábbiakat említem meg:

a) A Kodak NTA gyorsneutron dozimetriai filmek érzé-

kenységének alsó határa 0,5 MeV, mert az 5 szem-

csénél kevesebből álló nyomok sürüség-eloszlása

kb. 1-400 mSv tartományban dózisfüggetlen [13].

b) Az Ilford G5 magfizikai lemezeken a háttér fény-

áteresztőképessége kb. 20 %-kal nagyobb, ha az

előhívás során megszakító fürdőnek 2 % bórsav ol-

datot használnak [4].

a) Hisztológiai metszetekről stripping filmekkel ké-

szülő autoradiogramon a film nedves müveletek foly-

tán bekövetkező felhólyagzása elkerülhető, ha az

előhívott film mosását 0,2-0,3 % ecetsav oldattal

végzik [15].

d) Makroautoradiogramok készítésénél a mechanikai, ké-

miai eredetű álautoradiogramok kiszűréséhez jó se-

gítség, ha a minta mindkét oldalán exponálnak fény-

érzékeny filmet és azokból 2-2 réteget helyeznek

el [16].

e) Az üvegre öntött magfizikai lemezek (0RW0 K2) a maga

háttér-nyomsürüség miatt gyorsneutron dozimetriai

célra, törölt állapotban is alkalmatlanok [17],

f) A különböző tipusu és gyártmányú Kodak-Pathé LR 115

cellulóznitrát filmek rétegmaratási sebessége álta-

lában különböző [2].

g) Egyazon sorozatból származó LR 115 detektoroknál is

van rétegvastagság különbség. Ennek ismerete első-

sorban az érzékenység szempontjából jelentős [6].



h) Neutrontermelő gyorsítóknál a céltárgy-folt helyé-

nek megállapításához szilárdtest nyomdetektorok-

kal radioaktív konverterek nélkül is gyors infor-

mációt lehet kapni [18,19].

i) Vastag mintáról készített alfaradiogramok mérésé-

ből megállapítottam, hogy a vastag cellulóznitrát

detektorok (Kodak-Pathé CA 80-15) érzékenysége a

magfizikai fotoemulzióéval azonosnak mondható. Az

LR 115 II és Makrofol E érzékenysége, a lemaratott

rétegvastagság függvényében, a CA 80-15 érzékeny-

ségének legfeljebb 60-65 %-át, az LR 115 I pedig

csak 30 %-át éri el [18].

Az eredmények alkalmazási lehetőségei

- A szilárdtest nyomdetektorokat elterjedten alkalmazzák

személyi neutrondozimetriai célra. A tézisekben közölt

neutronérzékenységre vonatkozó adatok segítik az ilyen

irányú alkalmazásokat. Külföldi szerzők hivatkozásai

szerint eredményeinket máris többen használták fel. Kü-

lönösen előnyösen lehet alkalmazni detektorokat a nya-

lábdozimetriában és a mélydózisok mérésénél.

- Szilárdtest nyomdetektorokat neutrondózismérés céljából

már közel egy évtizede alkalmazunk az ATOMKI-ban bio-

lógiai, mezőgazdasági minták besugárzásánál.

- Az orvosi rádiumkészitmenyek használatával kapcsolatos

tapasztalatok szilárdtest nyomdetektor elven alapuló

passzív radondozimetriához adnak tapasztalati eredmé-

nyeket.

- A szilárdtest nyomdetektorokkal végezhető oktatási kí-

sérleteket a hazai felhasználókon kivül már több kül-

földi pedagógus is rendszeresen bemutatja, illetve vé-

gezteti az iskolában.



- A Kodak NTA filmes gyorsneutron dozimetriát külföldi

irodalmi közlés szerint az általunk javasolt alsó

energiahatárral végzik.

- A technikai eredmények egy része az ATOMKI más labora-

tóriumának munkája során felmerült probléma megoldását

jelenti. Az általam javasolt megoldást a további gya-

korlatban rendszeresen alkalmazták. A problémák több-

ségével azonban külső, sokszor nem is kooperáló intéz-

mény kérésére foglalkoztam.
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