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عادة حشن  ماكنية ا   من أ جل قياس الرادون يف الهواء E-permدراسة ا 

 
 1روعه بردان -2 د. محمد قعقع - 1د. رياض شويكاني

 1901دمشق ص. ب.  –قسم الوقاية واألمان  –هيئة الطاقة الذرية السورية  1

 قسم الفيزياء. -كلية العلوم  –جامعة دمشق  2
 

 :امللخص

ازات المشعة استجابة هذه الكواشف للغ اسةودر  اإللكتريتشحن كواشف  إعادةتم في هذه الدراسة 
حيث ُوِجَد بعد العديد من CR-39 النتائج مع كواشف األثر النووي  )غاز الرادون( وقد تم مقارنة

( من أجل polingالتجارب أن استعمال إبرة معدنية موصولة إلى مولد جهد مرتفع )وفق عملية تدعى 
استقطاب حامالت الشحنة في قرص التفلون هي طريقة ناجحة للحصول على شحنة كهربائية ساكنة 

 ومستقرة محملة على اإللكتريت. 
وحددت  ،تم دراسة استقرار اإللكتريت بعد كل تجربة لفترة زمنية تجاوزت الشهر في بعض التجارب

زمن  –7mmارتفاع إبرة الشحن  –5Kvخدم في الشحن المعامالت المناسبة للشحن بـ )الكمون المست
 (. 15secالشحن 

، وُأوِجَدت العياريةالرادون خلية في  اإللكتريت اعتمادًا على نتائج الشحن واالستقرار جرت معايرة
معامالت المعايرة المناسبة. ومن ثم جرى اختبار اإللكتريت المشحون في تحديد تركيز الرادون في البيئة 

 .الطريقتين نتائجووجد توافق جيد بين  CR-39ورنت النتائج مع كواشف األثر النووي وقُ المفتوحة، 
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Abstract: 

In this work recharging electret detectors and studying their responding 

for radioactive gases (radon gas) was studied and the results were 

compered with solid state nuclear detectors (CR-39). 

 

After several experiments we found that using a metal nozzle which is 

connected to a high voltage supply (poling method) was useful to polarize 

the electret material and get a stable electrostatic charge. 

 

The stability of electret was studied after each experioment ,the results 

showed that the best charging parameters were: (7 mm as a nozzle 

height.- 15 sec as a charging time.- 5 kV as a charging voltage). 

 

Depending on the charging and stability studying results the electrets 

were calibrated in radon calibration cell and the calibration factors were 

defined  

The charged electrets were examined to measure radon concentration in 

the open environmental and were compared with CR-39 detectors; the 

charged electrets appeared a liner response for radon gas as CR-39 

detectors. 
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 الكهرابء الساكنة وال لكرتيت:الفصل ال ول:  

 مقدمة: -1

كتسـب بقطعـة مـن القمـاإ ف نـه ي )الكهرمـان( دلك قضيب من العنبراكتشف اإلنسان منذ القديم أنه إذا تم 
 التكهرب بالدلك. بوتعرف هذه الظاهرة  ،ة جذب األجسام الخفيفة كالقإ وقصاصات الورقيخاص

يمكـن أن تتكهـرب مواد أخرى مثل الزجاج أن  William gilbertوفي مطلع القرن السابع عشر اكتشف 
 .  بالدلك أيضاً 

أنــه يمكــن تصــنيف جميــع األجســام المتكهربــة فــي صــنفين يتميــزان بالخاصــتين  1733عــام  Dophyأثبــت
 األساسيتين :

  .يتنافر الجسمان المنتميان إلى صنف واحد 
  .يتجاذب الجسمان المنتميان إلى صنفين مختلفين 

لداللــــة علــــى هــــذين اســــتعمال الكلمتــــين موجــــب وســــالب ل 1747عــــام Benjamin Franklinفــــاقتر  
والتنـــــافر بــــين األجســـــام  زمنـــــا طــــويال علــــى دراســـــة حــــوادث التجــــاذب Coulombعكــــف د الصــــنفين،وق

وخلص مـن دراسـته التجريبيـة إلـى بعـض النتـائج التـي تعبـر بمجموعهـا عمـا يسـمى  ،في الخالء المشحونة
 Michaelبفضـــل 1837إال عـــام  لكـــن مبـــدأ انحفـــاظ الكهربيـــة لـــم يكتشـــف تجريبيـــاً [، 1] قـــانون كولـــون

Faraday، 2-1عكـ  ذلـك يقـال أنـه حيـادي ]تكهرب أنه يحمـل شـحنة كهربائيـة و ويقال عن الجسم الم-
3. ] 

وكـــان  ،كانـــت أول محاولـــة نظريـــة لتفســـير ظـــاهرة التكهـــرب تســـتند علـــى افتـــراض وجـــود مـــائع كهربـــائي
Faraday  بـاءأول من اقتر  وجود مقدار أولي من الكهرباء نتيجـة لتجاربـه فـي التحليـل الكيميـائي بالكهر ،

 .حمل شحنة ثابتةيون ين كل احيث أشار إلى أ
أن يعــين قيمــة هــذه الشــحنة باســتعمال القيمــة المقيســة لكتلــة الفضــة المترســبة  1781عــام  snonyحــاول 

 [.3-1وأطلق اسم إلكترون على هذه الشحنة ولكن قيمتها لم تكن دقيقة آنذاك] ،وعدد أفوغادرو
وأن أصــغر شــحنة كهربائيــة هــي تلــك التــي  ،علــى جســم مــادي اً أن الشــحنة الكهربائيــة محمولــة دومــوبمــا 

و بالتــــالي فــــ ن  ،يحملهــــا اإللكتــــرون )عنصــــر الشــــحنة الســــالبة( أو البروتــــون )عنصــــر الشــــحنة الموجبــــة(
الشـــحنة الكهربائيـــة ألي جســـم مشـــحون تســـاوي أمثـــاال صـــحيحة مـــن هـــذه الشـــحنة العنصـــرية والتـــي تبلـــ  

 Ce=(1.60208±0.00008)*10-19 [1-3.]قيمتها
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 طرائق الشحن بالكهرباء الساكنة:  -2

 يمكن أن يتم شحن أي مادة بالكهرباء الساكنة باستخدام إحدى الطرائق التالية : 
 الشحن باللمس: 1-2-

هي عملية انتقال لاللكترونات من جسم مشحون إلى آخر معتـدل كهربائيـًا عـن طريـق االتصـال المباشـر، 
[. 4وتتـوزع الشـحنة الكليـة بحيـث يبقـى المجمـوع الكلـي للشـحنات ثابتـا ]ويكون للجسمين نف  نوع الشـحنة 

 ( عملية انتقال الشحنة الكهربائية عند الشحن باللم .1يوضح الشكل )

 
 ( يوضح عملية الشحن باللمس.1الشكل )

 الشحن بالدلك:  -2-2

عنـد دلكهمـا  اآلخـر متعـادلين مـن مـادتين مختلفتـين إلـىالجسـمين اللكترونات مـن أحـد هي عملية انتقال اإل
 بعض.مع 

 ،لكترونــات التــي يكتســبها الجســم الثــانييســاوي عــدد اإل لكترونــات التــي يفقــدها الجســم األولويكــون عــدد اإل
( عمليــة 2الشــكل )يوضــح [. 4وبالتــالي ســيكون لهمــا نفــ  المقــدار مــن الشــحنة ولكــن ب شــارتين مختلفتــين ]

 انتقال الشحنة الكهربائية عند الشحن بالدلك.

 
 ( يوضح عملية الشحن بالدلك.2الشكل )

يتوقــــف نــــوع الشــــحنة التــــي يمكــــن أن يكتســــبها أي مــــن الجســــمين علــــى موقعهمــــا فــــي سلســــلة الكهربــــاء 
)وهي عبارة عـن سلسـلة رتبـت فيهـا المـواد وفـق ازديـاد الطاقـة الالزمـة النتـزاع إلكتـرون منهـا(.  ،االحتكاكية

لكترونــات منــه إلــى عمليــة انتقــال اإل وبالتــالي فــان ،فالزجــاج مــثال يــرد قبــل شــعر اإلنســان فــي هــذه السلســلة
الالزمــــة النتــــزاع لكترونــــات الزجــــاج أقــــل مــــن الطاقــــة زمــــة النتــــزاع إن الطاقــــة الال،وذلك ألالشــــعر أســــهل
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 ،ويوضـح الجـدوللكترونات الشعر. وهذا مـا يفسـر الشـحنة الموجبـة لقضـيب مـن الزجـاج بعـد دلكـه بالشعرإ
 حتكاكيةاال( ترتيب المواد في سلسلة الكهرباء 1)

 ( ترتيب المواد في سلسلة الكهرباء االحتكاكية 1الجدول )

 
 

 الشحن بالتأثير )الحث(:  -2-3

. وتكـــون كـــون هنــاك اتصــال مباشـــر بينهمــاالشــحنات مــن جســـم إلــى آخــر دون أن يوهــي عمليــة انتقـــال 
الشـــكل يبـــين .[4مـــن الشـــحنة المـــلثرة وتختلـــف عنهـــا فـــي النـــوع ] الشـــحنة المتكونـــة بالتـــمثير أقـــل مقـــداراً 

((b)3تمثير الحقل الكهربائي المتولد عن القضيب المشحون )،  والذي يـلدي إلـى نشـوء شـحنة متحرضـة
طح الناقل الكروي المقابـل للقضـيب ونشـوء شـحنة متحرضـة حـرة علـى السـطح اآلخـر. فـ ذا مقيدة على س

ســـتنتقل اإللكترونـــات )التـــي تمثـــل ف( 3(c)الشـــكل )كمـــا فـــي وصـــلنا الناقـــل الكـــروي إلـــى نقطـــة ملرضـــة 
الشحنة المتحرضة الحرة( إلى األرض لنحصل بالنهايـة علـى قيمـة عدديـة للشـحنة  تعبـر عـن كمـون هـذا 

 (.3(e)الشكل )كما يوضح الناقل 
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 ( يوضح عملية الشحن بالتأثير.3الشكل )
 :  البنية الذرية للمادة وأنواع المواد -3

ومــن  ،)تضــم البروتونــات والنترونــات( صــغيرة مشــحونة ايجابيــاً تتــملف كــل ذرة مــن نــواة ذات كتلــة 
ـــى  ـــات تتـــوزع عل جســـيمات ذات شـــحنة ســـالبة عـــددها يســـاوي عـــدد البروتونـــات نـــدعوها بااللكترون

 مداراتها المخصصة حول النواة.
يعطــي صــورة جيــدة عــن طبيعــة الجســم الكهربائيــة  دار الخــارجي فــي الــذرةلكترونــات المــإإن عــدد 

وبالتــالي ف نــه تحــت تــمثير الــذرات  ،رتبــاط هــذه االلكترونــات بــالنواة التابعــة لهــا صــغيرةوتكــون قــوة ا
المتجـــــاورة يمكـــــن لهـــــا أن تفقـــــد صـــــلتها بـــــذرات معينـــــة وتصـــــبح الكترونـــــات حـــــرة. إن عـــــدد هـــــذه 

 [3االلكترونات ومدى حريتها يحددان صفات المادة الكهربية.]
 اقل والعوازل.وتقسم المواد الصلبة إلى نوعين أساسين : النو 

وبالتــالي  ،مــواد تكــون فيهــا الشــحنات الكهربائيــة )االلكترونــات( حــرة الحركــةعــن فالنواقــل عبــارة  
 [.5عليها ]حقل كهربائي  يمكن أن يجري فيها تيار كهربائي إذا طبق

وبالتـــالي ال يمكـــن أن  ،مـــواد تكـــون فيهـــا الشـــحنات الكهربائيـــة مقيـــدة الحركـــةعـــن العـــوازل عبـــارة  
 [.5عليها ]ربائي إذا طبق حقل كهربائي يجري فيها تيار كه

ويمكـن التمييــز بــين هــذين النـوعين علــى أســا  نظريــة عصــابات الطاقـة حيــث أن كــل عصــابة طاقــة 
نـه ال يمكــن ألي سـوية أن تحتـوي علــى بـاولي ف وحســب مبـدأ  ،تحتـوي علـى عـدد محــدد مـن السـويات

وبما أن عدد االلكترونات في الجسم الصلب محدود ف ن عصابات الطاقـة الـدنيا  أكثر من إلكترونين.
 )والتي ندعوها عصابات التكافل( هي التي ستكون مشغولة بااللكترونات.

بينما يمكن لبعضها اآلخر أن يكون مملوء بشـكل جزئـي  ،بعض هذه العصابات ستكون مملوءة تماما
ـــز النواقـــل عـــن العـــوازل. فا لجســـم الصـــلب ال يســـلك ســـلوك الناقـــل إال إذا كانـــت بعـــض وهـــذا مـــا يمي
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حيــث ال يمكــن للعصــابة المملــوءة تمامــا أن تنقــل التيــار الكهربــائي  ،عصــاباته الطاقيــة مملــوءة جزئيــا
 .(4(a-c)[ الشكل)5حتى بوجود حقل كهربائي خارجي ]

والنواقـل مـن حيـث إضافة إلى ذلك يوجد مواد ندعوها أنصاف النواقل وهي مواد تقع بين العوازل  
 .(4(b)قدرتها على نقل الكهرباءالشكل)

 
 .( تصنيف المواد وفق نظرية عصابات الطاقة4الشكل )

 :سلوك المواد في الحقل الكهربائي -1
 هذا البحث على دراسة سلوك كل من النواقل والعوازل في الحقل الكهربائي. سيقتصر

 سلوك النواقل في الحقل الكهربائي:  -1-1

هــو الحقــل الكهربــائي المطبـــق علــى الجســم الصــلب )الناقـــل( المتوضــع بــين لبوســي مكثفـــة  Eبفــرض أن 
 .F=-Eeيلثر هذا الحقل على اإللكترون بالقوة  ،مستوية

بحيـث أن اإللكترونـات المتحركـة بعكــ   ،يعمـل هـذا الحقـل علـى اإلخـالل بتنـاظر تــوزع سـرع اإللكترونـات
تســارع. وفــي كلتــا الحــالتين ســيلدي ذلــك إلــى تغيــر فــي طاقــة القــوة تتباطــم وتلــك التــي تتحــرك باتجاههــا ت

وبالتالي انتقاله إلى حاالت ذات طاقة أعلى أو أخفـض. وبـالطبع ال يمكـن لهـذه االنتقـاالت أن  ،اإللكترون
 غير مملوءة تمامًا.تتم إال إذا كانت عصابة التكافل 

ه الحقـــل ممـــا يـــلدي إلـــى نشـــوء تيـــار عنـــدها تنشـــم حركـــة غالبـــة ل لكترونـــات فـــي االتجـــاه المعـــاك  التجـــا
فاإللكترونـات الحـرة  ،أي إن ما يحدث هـو أن الشـحنات الموجـودة فـي الجسـم تعيـد ترتيـب نفسـها ،كهربائي

( ســلوك الناقــل فــي 5[.ويــبن الشــكل)1-5] تتحــرك حتــى ينعــدم الحقــل داخــل الجســم ويصــبح الكمــون ثابتــاً 
 الناقل ندعوها بالشحنات المتحرضة. الحقل الكهربائي وتشكل شحنات كهربائية على سطحي
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 ( سلوك الجسم الناقل في الحقل الكهربائي.5الشكل)

 سلوك العوازل في الحقل الكهربائي:  -1-2

فـال يـلدي تطبيـق الحقـل الكهربـائي إلـى تغيـر فـي طبيعـة  تكون عصـابة التكـافل فـي العـوازل مملـوءة تمامـاً 
 ،وبالتـالي تتبـادل اإللكترونـات مواضـعها فقـط ،حركة اإللكتروناتألنه ال توجد داخل العصابة سويات فارغة

وفــي هــذه الحالــة ال يســتطيع الحقــل الكهربــائي الخــارجي أن يــلدي إلــى جريــان اإللكترونــات أي أن يحــدث 
 [.5-1] كهربائياً  تياراً 

 وتصنف جزيئات العازل إلى صنفين :
ينطبــق مركــز ثقــل الشــحنات ال : تمتلــك بنيــة الكترونيــة ذات تنــاظر معــين بحيــث قطبيــة جزيئــات -1

)وهـو كـل جملـة مللفـة فيكـون لهـا ذي قطبـين كهربـائي  السالبة على مركز ثقل الشحنات الموجبة
فـي اإلشـارة تفصـل بينهمـا مسـافة ومتعاكسـتين (q)من شحنتين كهربائيتين متساويتين في القيمـة 

كمــا  ،[ ويملــك ذي القطبــين محــور متجــه مــن الشــحنة الســالبة إلــى الشــحنة الموجبــة3-1صــغيرة ]
ـــز ذو القطبـــين بعزمـــه الكهربـــائي الـــذي يعطـــى بالعالقـــة : حتـــى فـــي غيـــاب  (      ويتمي

ة هـــو توجههـــا يكـــون تـــمثير الحقـــل الكهربـــائي علـــى الجزيئـــة القطبيـــبالتـــالي و  الحقـــل الكهربـــائي ،
 .[3(]6باتجاهه كما في الشكل )

 
 .( يوضح سلوك جزيئات العازل القطبية في الحقل الكهربائي6الشكل )

ينطبـق علـى  جزيئات غير قطبيـة: لـي  لهـا عـزم ذي قطبـين حيثـمن مركـز ثقـل الشـحنات السـالبة -2
 .مركز ثقل الشحنات الموجبة

 على العازل انزاحت الشحنات في الجزيئة غير القطبية كما في الشكل  اً كهربائي ف ذا طبقنا حقالً 
(8[ )3.] 
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 ( يوضح سلوك جزيئات العازل غير القطبية في الحقل الكهربائي.8الشكل )

قطبين متحرض وبالنهايـة سـيكون ترتيـب  وأصبحت ذي ،ويقال عندئذ أن الجزيئة استقطبت بواسطة الحقل
 .(7الشحنات داخل جزيئات العازل بوجود الحقل الخارجي كما في الشكل )

 
 ( ترتيب )اصطفاف( الشحنات داخل جزيئات العازل بوجود الحقل الكهربائي.7الشكل )

بحيــث توجــد داخــل الطبقتــين الســطحيتين شــحنة كهربائيــة تكــون ســالبة علــى  يســتقطب العــازل بشــكل تــام
وهـذه الشـحنات  ،و تشـكل هاتـان الطبقتـان الشـحنات السـطحية المتحرضـة ،إحداهما وموجبـة علـى األخـرى

 .[3ليست حرة بل إن كل واحدة منها تكون مربوطة بذرة واقعة على السطح أو في جواره]
وبالنتيجــة فــ ن الحالــة الداخليـــة  ،مــن العــازل فتبقـــى الشــحنة الصــافية صــفراً أمــا فــي داخــل القســم المتبقــي 

للعــازل المســتقطب ال تتميــز بالشــحنة اإلضــافية بــل باالنزيــا  النســبي للشــحنات الموجــودة داخلهــا كمــا فــي 
 .[3]( 9الشكل )

 
 ( يوضح الحالة الداخلية للعازل المستقطب.9الشكل )
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 )الكهريت(:اإللكتريت -5
 :  تاريخيةمقدمة  -5-1

 التـــي ترمـــز إلـــى (et)لـــى الكهربـــاء و التـــي ترمـــز إ(electr)إن لفـــظ اإللكتريـــت عبـــارة عـــن مـــزيج مـــن 
تمتلك شحنة كهربائية ساكنة مستقرة ودائمـة كجـزء  عازلة كهربائياً  عبارة عن مادة واإللكتريت .طي المغن

 [.6ال يتجزأ منها ]
m 𝜴(10تتـــراو  بـــين مقاومـــة نوعيـــةتمتلـــك هـــذه المـــواد 

18
-10

16
وهـــذه المقاومـــة هـــي مـــا يكســـب .[7-6] (

اإللكتريت القدرة على االحتفاظ بشـحنة كهربائيـة سـاكنة مسـتقرة لفتـرات زمنيـة طويلـة يمكـن أن تصـل إلـى 
 [.6-1مئات السنين ]

للحصـــول علـــى جســـم عـــازل  أنـــه يمكـــن اســـتقطاب المـــواد العازلـــة كهربائيـــاً  Michael faradayاقتــر  
 [.8ئية ساكنة بعد إزالة الحقل الكهربائي الخارجي المطبق الستقطاب هذه المادة ]يحتفظ بشحنة كهربا

 Oliverحيـث كـان العـالم  ،م 1885فـي تلـك الفتـرة حتـى عـام  كبيـراً  اهتمامـاً  Faradayاقتـرا   ولم يلق

Heaviside وبقـي هـذا المصـطلح مجـرد لفـظ علمـي حتـى  ،أول مـن اقتـر  اسـتخدام مصـطلح اإللكتريـت
 [.8-1ب نتاج أول الكتريت ] Moto taro Eguchiم عندما قام   1922عام

 :طريقة تحضير اإللكتريت -5-2
وفــي  ،ليكونالسـيوجـد فـي الطبيعـة العديـد مــن المـواد التـي تبـدي خـواص اإللكتريــت مثـل الكـوارتز وأكسـيد 

البـوليميرات )بـوليميرات الفلـور  –وقتنا الحالي ف ن معظـم أنـواع اإللكتريـت تصـنع )تحضـر( مـن : الشـمع 
Fluorinated ethylene propylene تفلـــــون(FEP  )– PP  البـــــولي بـــــروبلين–

polyethyleneterphtahalate [.8تترافتاالت( ] البولي ايثيلين 
 [:8(]10الشكل )مزيج من الشموع كما يظهر في هي صهر وكانت أولى التجارب التي أجريت

 54 من شمع الشجر %carnauba wax. 
 54 من البارافين %water-white resine. 
 19% .)من شمع العسل )شمع أبيض اللون 
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 ( يوضح أولى تجارب تحضير اإللكتريت.10الشكل )

يعمــل هــذا الحقــل علــى  ،kV/cmثــم يتــرك هــذا المــزيج ليبــرد ضــمن حقــل كهربــائي قــوي يعــادل بضــعة 
توجيـــه حـــامالت الشـــحنة )ترتيــــب ثنائيـــات القطـــب( وعنــــدما تبـــرد المـــادة وتتصــــلب )تصـــبح فـــي حالتهــــا 

 [ :8ويعتمد مقدار هذه الشحنة على ] ،الصلبة( ف نها تجمد حامالت الشحنة في مكانها
 تركيب )بنية ( الشمع. .1

 معدل التبريد. .2

  water- white resineبـ  halo waxدال وفي مرحلة الحقة اقتر  بعض المجربين استب
واقتــر  بعضــهم األخــر عــدم إضــافة شــمع العســل حيــث أنــه يضــاف فقــط مــن أجــل خفــض )التقليــل مــن( 

  halo waxوبالتــالي فــ ن اســتخدام كميــات متســاوية مــن شــمع الشــجر و ،هشاشــة اإللكتريــت النهــائي
 ،قول تســهل عمليــة إزالتهــا مــن القالــبيعطــي اإللكتريــت النــاتج بنيــة دهنيــة عاجيــة اللــون ذات ســطح مصــ

ماص للرطوبة األمر الذي يسـتدعي حمايـة اإللكتريـت حتـى ال يفقـد شـحنته الكهربائيـة  halo waxولكن 
 [.8الساكنة ]

تالشـــت هـــذه االقتراحـــات وغيرهـــا عنـــدما أخـــذت صـــناعة الســـيراميك علـــى عاتقهـــا تطـــوير المـــواد العازلـــة 
- ceramic capacitorsالســيراميكية)الخزفيــة( : المكثفــات مــن جديــدة ابتــداءً  اً كهربائيــا وأنتجــت مــواد

piezoelectric ceramic  ًالسيراميكي )الخزفي( بـاإللكتريت وانتهاءceramic electrets  الـذي يصـنع
األمر الـذي أثبـت عـدم صـحة االقتـرا  القـائم علـى أن اإللكتريـت ال يمكـن أن يكـون  الباريوم،من تيتانات 

 [.8من شمع الشجر ] فعاال دون أن يحوي أثاراً  تريتاً إلك
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مـــن الشـــحنة الســـالبة  اً فائضـــ كمـــا يمكـــن تحضـــير اإللكتريـــت مـــن خـــالل إكســـاب المـــادة العازلـــة كهربائيـــاً 
ــالقرب منــه باســتخدام ،[8باســتخدام مســرع الجســيمات ]  أو مــن خــالل توضــيع الشــحنة علــى الســطح أو ب

تفريــ  كهربــائي  هــوو  ،high voltage corona discharge  [8]االنفــراا اإلكليلــي عــالي الفولطيــة
عـن مقـدار معـين بحيـث تـدريجيًا الكمـون  لقرب من ناقل ما عنـدما يـزداديحدث نتيجة وجود غاز متمين با

 .  ًا في الغاز المحيطجزئي اً يحدث انهيار 
 تطبيقات اإللكتريت: -5-3

ـــرة صـــناعة لـــواقط الصـــوت  فاســـتخدمت فـــي :  ،اكتســـبت مـــواد اإللكتريـــت أهميـــة تجاريـــة وصـــناعية كبي
((electrets microphone–  ـــواع فالتـــر –آالت الطباعـــة ـــايي   –الهـــواء  )مرشـــحات( بعـــض أن مق

 [.6الرادون ] حجيرات التمين لقيا  الغازات المشعة وخصوصاً  -الجرعة الفردية 
 حجيرة اإللكتريت األيونية: -5-4

تسـتخدم مـن  ،عبارة عـن حجيـرة أيونيـة تكامليـة  Electret Ion Chamberإن حجيرة اإللكتريت األيونية
 لـ:  اختصاراً   E-Permسمباالأجل قيا  تركيز الرادون وتعرف هذه الحجيرة تجارياً 

Electret Passive Environmental Radon Monitor[10-9] 
 مقيا  )مرقاب( رادون الوسط اإللكتريتي المنفعل.
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 قياسه:غاز الرادون وطرائق الفصل الثاين:  

 :مقدمة -1

وما تبعـه مـن  1895عام   Roentgenأدرك اإلنسان منذ اكتشاف األشعة السينية على يد العالم
المخــاطر واألضــرار  ،تطـورات فــي مجــال اســتخدام التقنيـات اإلشــعاعية والنوويــة فــي مختلـف نــواحي الحيــاة

المترتبة أو التي يمكـن أن تترتـب علـى اسـتخدام هـذه التقنيات.إضـافة إلـى المخـاطر واألضـرار التـي يمكـن 
أن يتعرض لهـا نتيجـة التعـرض ل شـعاع. وكنتيجـة حتميـة للتطـور والتقـدم فـي اسـتخدام اإلشـعاع كـان مـن 

ثـــاره الســلبية، حيـــث أدى االهتمـــام المتزايـــد الضــرورة التقـــدم والتطـــور فــي أســـاليب الوقايـــة منـــه والحــد مـــن أ
إلــــى إنشــــاء عــــدد مــــن المنظمــــات الدوليــــة التــــي تهــــتم بكافــــة  1950بموضــــوع األشــــعة الملينــــة منــــذ عــــام 

 Unitedكاللجنـة العلميـة لدراسـة آثـار اإلشـعاع الـذري المجـاالت المتعلقـة باألشـعة الملينـة والوقايـة منهـا 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR)، والهيئـــة الدوليـــة للوقايـــة مـــن اإلشـــعاع International Commission on 

Radiological Protection (ICRP)،  الذريــةوالوكالــة الدوليــة للطاقــةInternational Atomic 

Energy Agency (IAEA) عــرض لمســتويات . وقــد بينــت الدراســات األوليــة لهــذه المنظمــات أن الت
عالية من اإلشعاع يمكن أن يسبب أضرارًا بالغة في أنسجة جسم اإلنسان، وأن التعـرض ل شـعاع ينطـوي 

ن الخاليــا الســرطانية، وبالتــالي البــد مــن تنظــيم يتكــو علــى حــث العلــى تــمثير بطــيء المفعــول يتمثــل فــي 
المجــاالت: الطبيــة التشخيصــية  التعامــل مــع المنــابع المشــعة واألجهــزة اإلشــعاعية المســتخدمة فــي مختلــف

ــيم إلــى جانــب منشــنت توليــد الطاقــة النوويــة  والعالجيــة والصــيدالنية والزراعيــة والصــناعية واألبحــاث والتعل
[11.] 

موجــودة علــى ســطح األرض قبــل نشــوء الحيــاة عنهــا مــن إشــعاع، إن ظــاهرة النشــاط اإلشــعاعي ومــا ينــتج 
 جزءًا من األرض منذ بداية تكوينها. عليها بزمن طويل، حيث أصبحت المواد المشعة

 :[12]ساسينأشعاع من مصدرين لى اإلإتتعرض البشرية 
 شعاع الطبيعي )النظائر المشعة الطبيعية(اإل. 

 ي )النظائر المشعة الصنعية(عشعاع الصناإل. 
 Fridrikيد العالم الكيميائيومن أهم العناصر المشعة الطبيعية غاز الرادون الذي اكتشف على 

Dorn والذي بين أن الرادون هو غاز ذو منشمطبيعي ينتج من تفكك عنصر الراديوم المشع ،م1900عام
.ويحظى غاز الرادون باهتمام عالمي شعاعية الطبيعيةهم السالسل اإلأالذي ينتج بدوره عن واحدة من 

لمساهمته العالية في الجرعة الطبيعية لعموم النا  واعتباره المساهم الثاني بعد التدخين في  متزايد نظراً 
 .[13]اإلصابة بسرطان الرئة
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 :الخواص الكيميائية والفيزيائية للرادون -2

 ممـــا يجعلـــه قادرًاعلااالنتشـــار ،لـــى فصـــيلة الغـــازات الخاملـــةوبالتالي ف نـــه ضـــعيف التفاعـــلإينتمـــي الـــرادون 
 أثقل الغازات على اإلطالق. كما يعد الرادون، بحرية عبر المواد النفوذة للغازات

يعتمــد فــي كشــفه بشــكل رئيســي ،لذلك وغــاز الــرادون عــديم اللــون والرائحــة وال يمكــن كشــفه بــالحوا  البشــرية
مئويـة درجـة ( 70-) ينصـهر الـرادون عنـد درجـة حـرارة ،المرافقـة لتفككـه وتفكـك وليداتـه األشعةعلى كشف 
 .[15-12] درجة مئوية( 60-)ويغلي عند

يســمى نظيــر الـــرادون  فــي حــين،(92h)عمــر النصــف ذي222النظيــر  علــىغــاز الــرادون تطلــق تســمية 
ـــاأل 219 شـــعاعية الطبيعيـــة وذلـــك لنـــدرة وجـــود نظيـــر يهمـــل هـــذا النظيـــر فـــي حســـاب الجرعـــة اإل.كتينونب

 يالنصـــــــــف هوبســـــــــبب عمـــــــــر ، النظيـــــــــري ينحـــــــــدر منهـــــــــا هـــــــــذا تـــــــــســـــــــا  السلســـــــــلة الأ -235اليورانيـــــــــوم
 .لى البيئةإ(ف نه يتالشى قبل خروجه من التربة 3.92secالقصير)

 ،فـي الطبيعـة متسـاوية تقريبـاً  -220والثـورون-222نتـاج الـرادونإنسـبة إن .يدعى بـالثورونف220ما النظير أ
كبيــرة بســبب عمــر لــى الوســط الخــارجي إحتماليــة تفكــك الثــورون وتالشــيه داخــل التربــة قبــل خروجــه اولكــن 

خطـار الناتجـة ساسـي فـي األالمشارك األ-222وبالتالي يعتبر غاز الرادون ،(55.6secالنصف القصير له)
 [.12] عن التعرض للرادون

 
 :مصادر الرادون -3

 .الماء– والصخور إن المصدرين األساسيين للرادون في الوسط الخارجي هما التربة
 :  التربة و الصخور1-3-

، [14] غـــاز الــرادون المنبثـــق إلــى الوســـط الخــارجي ينـــتج عــن الطبقـــة العليــا لـــألرض مــن%80إن حــوالي 
مـاكن وجـود الراديـوم فـي األرض ومـواد البنـاء أوينطلـق مـن ،-226ينشـم غـاز الـرادونمن تفكـك الراديـومحيث 

 ي القشـــرة األرضـــية نـــاجم عـــن وجـــودالمصـــدر الرئيســـي للـــرادون فـــ اعتبـــارويمكـــن  .إلـــى المحـــيط الخـــارجي
 ن تركيـــز الـــرادون الكلـــي فـــي الهـــواء الجـــوي يتبـــع تركيـــز اليورانيـــوم فـــوبالتـــالي ،مو سلســـلتي اليورانيـــوم والثوري

ـــة والصـــخور ـــوم فـــي الترب ـــة  ،والثوري ـــه مـــن الترب ـــزه فـــي الصـــخور ونفوذيت ـــى تركي كمـــا أن انتشـــاره يعتمـــد عل
 .[12ر ]والصخو 

الــرادون مــن التربــة علــى  انبثــاقيعتمــد ، حيــث يانبثــاق الــرادون إلــى الوســط الخــارج( آليــة 11) يبــين الشــكل
انتشـــارهعبر مســـامات التربـــة إلـــى الوســـط ى وعلـــ ،(Emanationمـــن حبيبـــات مـــادة التربـــة) إصـــداره كميـــة

 [.16-17]الخارجي
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 ( آلية انبثاق الرادون من التربة إلى الوسط الخارجي.11الشكل )

 
 الماء: 2-3-

ويتبـع تركيـزه مصـدر  ،الرادون متوسط االنحاللية في الماء وتزداد انحالليته بنقصان درجـة حـرارة المـاء عديُ 
أم جوفيــة ومحتواهــا مــن األمــال  المعدنيــة وطبيعــة الحــوض المــائي، حيــث يمكــن أن كانــت الميــاه ســطحية 
لجوفيــة عبــر صــخور [.فعنــدما تســير الميــاه ا12] فــي بعــض مصــادر الميــاه الجوفيــة37Bq/lيتجــاوز تركيــزه

التربة تمتص كمية ال بم  بها من الرادون، وعند تحريـك الميـاه أو تسـخينها فـ ن كميـة مـن الـرادون تنطلـق 
مــن الـرادون فـي المـاء سيضــيف  PCi/l 10000قــدره اً ولقـد قــدر بشـكل عـام أن تركيـز إلـى الوسـط الخارجي.

م العــادي للمــاء. ووجــد أن متوســط مســتوى فتراض االســتخدااإلــى الهــواء الــداخلي للمنــازل بــ1pCi/l حــوالي 
 .pCi/l170000-500 [18]الرادون في مياه اآلبار يتراو  بين

 
 خطورة الرادون : -4

 تمتي أهمية دراسة غاز الرادون باعتباره المساهم األكبر في الجرعة اإلشعاعية الطبيعية الشكل
(12:) 
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 الطبيعية.( مساهمة غاز الرادون في الجرعة اإلشعاعية 61الشكل )
ويعتبر الـرادون المسـبب الثـاني بعـد التـدخين فـي اإلصـابة بسـرطان الرئـة، حيـث ينطلـق الـرادون المشـع مـع 

فتتولــد معلقــات مــن منتجــات الــرادون تــرتبط بســرعة كبيــرة مــع الغــازات واألبخــرة  ،منتجـات تفككــه إلــى الهــواء
العنقوديــة مــع المعلقــات الهوائيــة مشــكلة  ثــم تــرتبط هــذه المعلقــات ،الهوائيــة مشــكلة معلقــات عنقوديــة صــغيرة

معلقــات مشــعة مــن الــرادون والثــورون. وبســبب خمــول غــاز الــرادون ف نــه ال يحتــب  فــي الجهــاز التنفســي 
غيـر أن منتجـات تفككـه قصـيرة عمـر النصـف تترسـب فـي  ،وبالتالي ال يساهم كثيرًا في الجرعـة اإلشـعاعية
 100فــا التــي تـلدي عنــد استنشـاقها إلــى جرعـة إشــعاعية تزيــد الرئـة والقصــبات الهوائيـة مصــدرة جسـيمات أل

 [.12مرة على ما يسببه الرادون لوحده ]
 

 :طرائق قياس الرادون -5

 الطريقة المباشرة )الطريقة اآلنية(: -4-1
 كهربائية. يتم من خاللها قيا  تركيز غاز الرادون في الهواء مباشرة باستخدام كواشف مرتبطة بمجهزة

 (Lucas cellطريقة التألق)خلية لوكس 1-1-5-
 (Ionization Chamber)رة التأينيحج2-1-5-
 (Two Filter Technique))المرشحين( طريقة الفلترين3-1-5-
 (Working Level Monitorمقياس سويات العمل)4-1-5-

 :(Time Integrated Technique)( الطريقة التكامليةالطريقة غير المباشرة )-5-2
.فهي طويلــة األمــد أكثــر مصــداقية مــن أجــل تحديــد تركيــز الــرادون فــي مكــان مــاالتكامليــة تعتبــر القياســات 

وتمتـاز بمنهـا ال تحتـاج إلـى أجهـزة كهربائيـة وسـهلة ، تعبر عن متوسط تركيز الـرادون خـالل فتـرة التعـريض
 منها:و غير أنها تحتاج إلى وقت طويل للحصول على النتيجة  ،االستخدام
 (Solid State Nuclear Tracks Detectors (SSNTDs))األثر النووي الصلبة كواشف 1-2-5-
 (Activated Charcoal)طريقة الفحم الفعال2-2-5-
 :E-PERM)) أو نظام اإليبرمطريقة اإللكتريت3-2-5-

تعتمد هذه الطريقة على قرص من التفلون يـدعى باإللكتريـت مشـحون بشـحنة كهربائيـة سـاكنة حيـث يـلدي 
وجــود األيونــات المشــحونة الناتجــة عــن وجــود غــاز الــرادون ومنتجــات تفككــه داخــل حجيــرة اإللكتريــت إلــى 

 خفض قيمة كمون قرص التفلون.
 [.25من خالل فرق الكمون وباستخدام معامل معايرة مناسب يتم تحديد تركيز غاز الرادون ]
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 [26-25] :قياس الرادونمقارنة بين الطرائق التكاملية ل -6

العديــد  (Environmental Protection Agency (EPA))حمايــة البيئــة لأجــرت الوكالــة األمريكيــة 
فــي دراســاتها  (EPA)واسـتخدمت  ،مـن الدراســات لتحديــد مشـاكل تركيــز الــرادون وطرائـق قياســه ومعالجتــه

. فــ ذا %25للقيمـة المطلقــة للخطــم فـي القيــا  يســاوي طرائـق قيــا  مختلفــة )آنيـة وتراكميــة( واقترحــت حــداً 
( 2.ويبين الجـدول )اً فيعتبـر القيـا  ناجحـ %25كانت القيمة المطلقة للخطم في القيا  أصـغر أو تسـاوي 

)عدد الكواشف التي أعطت نتيجـة صـحيحة لتركيـز الـرادون بعض طرق القيا  المستخدمة ونسبة النجا  
إمكانيـــــة إعـــــادة االســــتخدام وغيرهـــــا مـــــن  –ين بعـــــين االعتبــــار حـــــد الكشــــف ذآخـــــ كاشــــف199مــــن كـــــل 
 التي حققتها كل طريقة.)المعامالت

 ( طرق القياس المستخدمة في قياس الرادون ونسبة نجاح كل منها.2الجدول )
 

 نسبة النجاح طريقة القياس نسبة النجاح طريقة القياس

 %79 مقيا  سويات العمل %94 طريقة اإللكتريت

 %61 عداد الوميض السائل %69 طريقة الفحم الفعال

 Grab sample Radon 61% %67 كواشف األثر النووي

  Grab sample working level 56% 

( في نهاية الدراسة إلى مقارنـة بسـيطة بـين طـرق الطـرق التكامليـة المسـتخدمة فـي قيـا  EPAوخلصت )
 (  3الرادون كما هو موضح في الجدول )

 التكاملية لقياس الرادون.( مقارنة بين الطرائق 3الجدول )
 

 طريقة الفحم الفعال كواشف األثر النووي طريقة اإللكتريت 

 أنواع القياسات

 screening) (1)اختباريةقياسات قصيرة األجل 

measurement) 
-follow) تمكيدية+  اختباريةقياسات طويلة األجل 

up measurement) 

( 1)قياسات طويلة األجل تمكيدية

(follow-up measurement) 

قياسات قصيرة األجل 
 screening) اختبارية

measurement) 

مجاالت القياس )زمن 
 أيام 0من يوم إلى  يوم إلى سنة 09من  من يوم إلى سنة التعريض(

 من أجل كل وحدة قيا $30 – 25  من أجل كل وحدة قيا $30 – 3  األسعار
من أجل 30$ – 10 

 كل وحدة قيا 
 غير مكلفة نسبياً  أعلى كلفة األقل كلفة من أجل كل قيا  تكلفة القياس

 المحاسن

ال تتمثر بالرطوبة  –األسهل استخداما  –األكثر دقة 
تعطي تراكيز  –سرعة في الحصول على النتائج  –

استخدام نف  الكاشف في  إمكانية –وسطية 
 قياسات الحقة

في القيا  طويل األجل  دقة عالية جداً 
 نلمستويات الرادو 

طريقة سريعة لتحديد 
 وجود مشاكل الرادون

 المساوئ
تسجل أشعة غاما )الخلفية الطبيعية( والتي يجب أن 

 تطر  من النتائج النهائية للقيا 

من أجل الحصول  طويالً  تستهلك زمناً 
 على النتائج )حك + عد(

تتطلب تصحيح درجة 
 الحرارة

 الملحق األول (1)
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 :(E-perm)مكونات نظام اإليبرم -7

 يتملف نظام اإليبرم من ثالثة مكونات أساسية:
 اإللكتريت :  1-7-

قـرص مـن التفلــون تـم شـحنه بطريقــة خاصـة بشـحنة كهربائيــة سـاكنة ليملـك مــن خاللهـا قطبيـة موجبــة  هـوو 
للحقـل الكهربـائي السـاكن الـذي يجـذب األيونـات المخالفـة لـه  اً ويعتبر هذا القرص مصدر  ،750voltتعادل 

 بواسطة حامل من البالستيك الناقل يثبت في أسفل حجيرة اإللكتريت. اً باإلشارة. ويكون هذا القرص محمي
يليهـا  ،تثبت رقاقة من األلمنيوم أسفل قرص اإللكتريـت الـذي طلـي وجهـه الخلفـي بطبقـة رقيقـة مـن الكربـون

شبكة معدنية لتممين توزيع الشحنة الكهربائية بشكل متجان  على الوجه السفلي ل لكتريـت وبالتـالي تـممين 
 [.9-10-25(]13االتصال الكهربائي مع قاعدة اإللكتريت )حامل اإللكتريت( الشكل )

 
 ( قرص اإللكتريت وحامله.13الشكل )

 
ـــة مـــنو  ـــوفر أنـــواع مختلف ـــة يمكـــن تمييزهـــا مـــن خـــالل ملصـــقاتها الملونـــة اإللكتريـــت وبمواصـــفا تت ت مختلف

 وأرقامها التسلسلية المثبتة على الوجه الخلفي للحامل فنميز:
 )ـــون ـــون أبـــيض الل ـــاء )يملـــك قـــرص تفل ـــع  ،اإللكتريـــت ذو اللصـــاقة الخضـــراء واللصـــاقة الزرق يتمت

 (.14الشكل )[ 25-10-9( ]7days-2بحساسية عالية ويستخدم في القياسات قصيرة األجل )
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 ( كاشف اإللكتريت ذو اللصاقة الزرقاء واللصاقة الخضراء.14الشكل )

 

 )اإللكتريــت مــن  وهــو أقــل حساســية ،اإللكتريـت ذو اللصــاقة الحمــراء )يملــك قــرص أســود أو فضـي
ويســتخدم فــي القياســات طويلــة األجــل  ذو اللصــاقة الخضــراء أو الزرقــاء ويقــوم بــنف  دوره تمامــاً 

(1-365days )[25-10-9( الشكل ]15.) 

 
 ( كاشف اإللكتريت ذو اللصاقة الحمراء.15الشكل )

بحيث يمكـن اسـتخدامه  إن الحساسية المنخفضة التي يتمتع بها هذا النوع من اإللكتريت تجعله مستقر جداً 
مـــن  أو مـــن أجـــل القياســـات قصـــيرة األجـــل بوجـــود تراكيـــز عاليـــة جـــداً )مـــن أجـــل القياســـات طويلـــة األجـــل 

 .(الرادون
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يليـه   (a-z)يليـه حـرف آخـر مـن  Sيبـدأ بـالحرف مميـزاً  تسلسـلياً  جميع أنواع كواشف اإللكتريـت رقمـاً  تحمل
 [27: ])الثخانات( التالية وفق السماكات[. وتتوافر أقراص اإللكتريت 25رقم مللف من أربع خانات ]

 (0.127mm يستخدم من أجل القياسات طويلة األجل منخفضة ).الحساسية 
 (1.524mm) .يستخدم من أجل القياسات قصيرة األجل عالية الحساسية 
  (4.572mm).يستخدم من أجل القياسات طويلة األجل عالية الحساسية 

طويل األجـل( فكلمـا  –وتلثر سماكة اإللكتريت بشكل مباشر على نوع القيا  المخطط له )قصير األجل 
 .[25]ن استخدامه لفترة قيا  أطول إلمكاازدادت سماكة اإللكتريت كان با

 حجيرة األيونات )حجيرة اإللكتريت(:  2-7-

 .[9-10-25عبارة عن حجيرة من البالستيك الناقل يثبت في أسفلها حامل اإللكتريت ]
 ونميز ثالثة أنواع للحجيرات : 

 الحجيرةS :أو الحجيرة العيارية 
الــذي يللــف بــدوره حجيــرة التجميــع األيونيــة مصــنوع مــن البالســتيك الناقــل وهــي عبــارة عــن وعــاء )قــارورة( 
-Eعنــدما تقتــرن هــذه الحجيــرة باإللكتريــت ف نهــا تشــكل وحــدة قيــا  الــرادون ،المســتخدمة فــي قيــا  الــرادون

perm . 

 تمتــاز هــذه الحجيــرة بــدقتها حيــث أن الحجــم والتصــميم المثــالي للحجيــرة يســمح لغــاز الــرادون بــدخولها عبــر
 أما العناصر المشعة األخرى مثل غاز الثورون ومنتجات تفكك الرادون تتم فلترتها. ،االنتشار الموجب

غطاء يرتكز على نابض يلمن تغطيـة اإللكتريـت والتحـول بـين آليـة الفـتح واإلغـالق أثنـاء  Sتمتلك الحجيرة
 (.16[ الشكل )25تجميع الرادون ]

بالقيــام بعمليــات التعــريض المتسلســل والقياســات المتكــررة باســتخدام وهــذه اآلليــة تميــز نظــام اإليبــرم وتســمح 
 نف  اإللكتريت.

 S-chamber shortلــ اختصـاراً  SSTعندما نستخدم اإللكتريت قصـير األجـل ف ننـا نـدعو هـذه الحجيـرة بــ

term [05]، وعنــد اســتخدام اإللكتريــت طويــل األجــل نــدعوهاSLT  ًـــ  اختصــارا  S-chamber longل

term[25]. 
 أبعاد الحجيرة :

 .10cmوفي وضعية اإلغالق  ،14cmاالرتفاع : في وضعية الفتح 
 تقريباً  : 200ml.أما حجم الحجيرة :125gوزن الحجيرة 8.26cm ،قطر الحجيرة :
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 أو الحجيرة العيارية. S( الحجيرة 16الشكل )

  الحجيرةL  : 
الفعاليـة مـن أجـل قياسـات الـرادون طويلـة عبارة عن حجيرة أيونية صـغيرة الحجـم مصـممة لتكـون غايـة فـي 

ولتكــون أداة منخفضــة التكلفــة مقارنــة مــع األجهــزة األخــرى المســتخدمة فــي قيــا  الــرادون )طويلــة  ،األجــل
 األجل(.

مــع هــذه الحجيـرة مــن أجــل  ST-LTيمكــن اســتخدام اإللكتريـت ،وال تمتلـك هــذه الحجيـرة آليــة فــتح  إغـالق 
 [.25يل األجل( في قيا  الرادون ]الحصول على مجال )متوسط إلى طو 

 أبعاد الحجيرة : 
  5cmارتفاعهاو   6.6cmقطرها

 (.17الشكل )50mlحجم الحجيرة 
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 .L( الحجيرة17الشكل )

  الحجيرةH  : 
صـــممت لتلبـــي الحاجـــات الســـريعة التـــي تســـتخدم  ،وهــي حجيـــرة نصـــف كرويـــة تملـــك قاعـــدة مربعـــة الشـــكل

قصــير األجــل عــالي الحساســية مــن أجــل الحصــول علــى قياســات دقيقــة لمســتويات الــرادون  E-permافيهــ
ال تحــوي هــذه الحجيــرة علــى آليــة ، المنخفضــة خــالل فتــرات زمنيــة قصــيرة )يــوم واحــد علــى ســبيل المثــال(

 [.25فتح إغالق ]
 أبعاد الحجيرة :
 .15.24cmقطر الحجيرة 

 . 18cmطول ضلع القاعدة

 . 15.24cmارتفاعها
 (.18الشكل ) تقريباً   1000mlحجم الحجيرة 

 
 .H( الحجيرة 18الشكل )

مـــن قبـــل مختصـــين مـــدربين وذلـــك لعـــدم امتالكهـــا آليـــة ( L – Hكـــل مـــن الحجيـــرة ) يجـــب أن تســـتخدم
 إغالق حيث يمكن للشخص غير المتدرب أن يلم  سطح اإللكتريت وبالتالي يفشل عملية القيا ./فتح
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 (  surface potential electrets reader(sper-1)خاص ) سطحي قارئ كمون )فولط( 3-7-
ـــه  ل لقيـــا  الكمـــون الســـطحي ل لكتريـــت،عبـــارة عـــن أداة الكترونيـــة تســـتعم ـــر التغيـــر فـــي كمون حيـــث يعب

السطحي خالل فترة تعريض محددة عن تركيز الرادون الموجود في حجيرة اإليبرم خـالل هـذا الـزمن والـذي 
 (.19[ الشكل )25يساوي تركيز الرادون في مكان القيا  ]

 
 ( قارئ الفولط الخاص بنظام اإليبرم.19الشكل )

فيحة معدنيــة )صــفيحة مــن الذهب(عاليــة الحساســية قــادرة يملــك القــارف نافــذة ذات أبعــاد محــددة تحــوي صــ
دون أن تالمـ  سـطحه لتظهـر النتيجـة علـى  على كشف أي تغير في كمون اإللكتريـت مهمـا كـان صـغيراً 

لكــي يعمــل وبالتــالي 9voltشاشــة رقميــة. و يتميــز هــذا القــارىء بســهولة اســتعماله فهــو يحتــاج إلــى بطاريــة 
 1999volt)[ )25.]±يمكن استخدامه في القياسات الحقلية ويبل  مجال حساسية القارىء 

 مبدأ عمل نظام اإليبرم:  -8
إلــى داخــل الحجيــرة عــن طريــق العديــد مــن الثقــوب  نفــ  تركيــز الــرادون فــي الغرفــةالهــواء الــذي لــه  يــدخل

 وجب.الموجودة في أعلى الحجيرة وفق آلية االنتشار الم
تزود هذه الثقوب بمجموعة من الفالتر الورقية التي تمنع دخول ذرات الغبـار أو أي جسـيمات أخـرى يمكـن 

 يتداخل مع األيونات المتشكلة بفعل تفكك الرادون أو منتجات تفككه. اً أن تسبب تميين
يقـوم بتــميين ذرات وعنـدما تتفكـك ذرة الـرادون المشــعة أو منتجـات تفككـه فــ ن النـواة تصـدر جسـيم ألفــا الـذي 

يلدي وجود اإللكتريت فـي قاعـدة الحجيـرة  ،غمامة من اإللكترونات الحرة واأليونات الموجبة  الهواء مشكالً 
إلى تشكيل حقل كهربائي ساكن داخل الحجيرة قادر على جذب الشـحنات )األيونـات( المخالفـة لـه باإلشـارة 

 ه داخل الحجيرة.الكهربائية المتولدة عن تفكك الرادون ومنتجات تفكك
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وبهــذا يــتم خفــض الشــحنة الكهرســاكنة علــى قــرص اإللكتريــت بشــكل متناســب مــع الشــحنات المتولــدة داخــل 
 .[9-10-25-28(]20الشكل )الحجيرة 

 
 ( يوضح مبدأ عمل نظام اإليبرم.20الشكل )

كمـون اإللكتريـت عنـدما يعـرض نـوع  ضعلى أنـه مقـدار انخفـا (CF)رف معامل المعايرة وهنا يجب أن يعَ 
ومعامـــل المعـــايرة بالنســـبة  .1pCi/Lمحـــدد منـــه ضـــمن حجيـــرة محـــددة لمـــدة يـــوم واحـــد لتركيـــز رادون قـــدره

وذلـك ألن عمليـة تجميـع األيونـات بواسـطة اإللكتريـت ،  750voltوحتـى150volt ل يبرم خطـي يبـدأ مـن 
جـه حالـة مـن التضـاعف األيـوني فـي حـال كـان تكـون غيـر فعالـة ويمكـن أن نوا 150voltبكمون أقل مـن 

حيث سيكون لـدينا أخطـاء كبيـرة فـي تعيـين القيمـة الصـحيحة لكمـون  750voltكمون اإللكتريت أعلى من 
 [28-24تركيز الرادون ]وجود أخطاء في حساباإللكتريت بعد التعريض وبالتالي 

 يحسب تركيز الرادون باستخدام خلية اإليبرم على مرحلتين:
الــذي  (MPV)يــتم فــي المرحلــة األولــى حســاب معامــل المعــايرة بعــد تحديــد نقطــة منتصــف هبــوط الكمــون 

 يعطى بالعالقة :

2

)(
)1/(

FIB
AdayinlpCiperVoltCF
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هـو كمـون اإللكتريـت البـدائي والـذي يقـا  قبـل البـدء بعمليـة  Iن مـن أجـل إيبـرم محـدد وثابتـا Bو Aحيث 
ساعات من انتهاء التعريض )وهـو الـزمن  0.الذي يقا  بعد فهو كمون اإللكتريت النهائي Fالتعريض أما 

 [.25-28الالزم لتفكك وليدات )منتجات تفكك( الرادون بشكل كامل( ]
 (:4لكل نوع من أنواع اإليبرم وفق الجدول ) Bو Aتعطى قيم الثوابت 

 لكل نوع من أنواع اإليبرم.Bو A( قيم الثوابت4الجدول )

 
 :غاز الرادون من العالقة التالية ومن ثم يحسب تركيز

Bg
DCF

FI
lpCiRn 




)/(

 
 pCi/Lتركيز الرادون بواحدة  Rnحيث 

I وF .كمونا اإللكتريت البدائي والنهائي 
D .زمن القيا  باليوم 

فهــي الخلفيــة الطبيعيــة ألشــعة غامــا )تقــا  مباشــرة( مقــدرة بمــا يكافئهــا مــن تركيــز الــرادون وهــي  Bgأمــا 
 Sv/h=0.087 pCi/l  0.01 μ[25.]تقريبا
 :مراحل تطور نظام اإليبرم -9

 passive electrets radon monitors): استخدم العديد من األدوات الفعالة لقيـا  الـرادون وسـميت بــ

(prems)). 
األولـى: اسـتخدمت صـفيحة )رقاقـة( معدنيـة يطبـق عليهـا كمـون سـالب عـالي مـن أجـل  المرحلةفي  1-9-

 [.9تجميع منتجات تفكك الرادون ومن ثم قيا  إشعاع ألفا الناتج عنها بواسطة مقايي  التملق الحراري ]

ــةفــي ا 2-9- عــن  شــحنة ســالبة كمجمــع للشــحنة عوضــاً  نيــة: اســتخدم قــرص مــن اإللكتريــت ذيالثا لمرحل
 [.9حة المعدنية وقيست أشعة ألفا الناتجة بواسطة الكواشف الوماضة ]الصفي

: تــم وضــع صــفيحة مــن البــولي كاربونيــت فــوق قــرص اإللكتريــت ووجــدت عالقــة فــي المرحلــة الثالثــة3-9-
 [.9ارتباط ضعيفة بين تركيز الرادون وهبوط شحنة البولي كاربونيت ]
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ت مــن أجــل تقــدير طاقــة جســيمات ألفــا المســتهلكة فــي : اســتخدم قــرص اإللكتريــفــي المرحلــة الرابعــة4-9-
الهــواء والناتجـــة عــن الـــرادون والثــورون ومنتجـــات تفككهمـــا مــن خـــالل قيــا  كمـــون اإللكتريــت قبـــل وبعـــد 

 [.0التعريض ولكن هذه اآللية لم تفصل تركيز الرادون عن تركيز وليداته وتركيز الثورون. ]
لكتريـت مصـنوع مـن التفلـون 225mlعلى شكل كـم  بحجـم : استعملت حجيرة في المرحلة األخيرة5-9- وا 
FEP ( (Fluorinated ethylene propylene9بسماكةmm ( 21الشكل[)0.] 

 
 .225ml( حجيرة الكتريت على شكل كأس بحجم 21الشكل )

( 22ووجدت عالقة ارتباط جيدة بين التعرض للرادون )تركيز الرادون( وكمـون اإللكتريـت كمـا فـي الشـكل )
[0.] 

 
 ( العالقة بين تركيز الرادون وكمون اإللكتريت.22الشكل )

 :  من أهم ما تميزت به هذه الحجيرةو 
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  ال تحتــاج إلــى أجهــزة الكترونيــة أو أنظمــة قــراءة خارجيــة مــن أجــل تحديــد قيمــة الحقــل الكهربــائي
 الساكن ل لكتريت فهذه األجهزة مكلفة وكبيرة الحجم وال تصلح للقياسات المنزلية.

  ال تحتاج إلى صفيحة البولي كاربونيت فـوق قـرص اإللكتريـت حيـث يمكـن قيـا  حقلـه الكهربـائي
 الساكن مباشرة.

  علــى خــالف مقــايي  الــرادون التــي ســبقتها تمكننــا هــذه الحجيــرة مــن تالفــي األخطــاء الناتجــة عــن
 [.9الرطوبة المرتفعة نسبيا ]

 

 :  برمي يمكن أن تؤثر في نظام اإليالعوامل البيئية الت -11
 :درجة الحرارة1-10-

إن القياســات التــي تــتم باســتخدام اإليبــرم ال تتــمثر عــادة بتغيــرات درجــة الحــرارة التــي يمكــن أن تالحــظ فــي 
واليــة أمريكيــة وقــد  49يبــرم خــالل كافــة الفصــول وفــي الجــو المحــيط ، وقــد تــم اختبــار اإل المنــازل أو فــي

 لى دقة قراءة كاشف اإليبرم مهملة.أثبتت هذه االختبارات أن تمثير درجة الحرارة ع
ولكــن يجــب أن نكــون حــذرين مــن التــمثير اآلخــر لدرجــة الحــرارة الــذي يمكــن أن يظهــر أثنــاء قــراءة كمــون 

 اإللكتريت نتيجة الختالف معامالت تمدد كل من التفلون والبالستيك الناقل.
درجـة الحـرارة بشـكل جـوهري أثنــاء فسـطح اإللكتريـت يميـل للتقعـر أو التحـدب )بشـكل مهمـل( عنـدما تتغيـر 

 قراءة اإللكتريت والذي يتجلى باختالف قيمة قراءة الكمون.
12Cلكـــل تغيـــر بمقـــدار 2voltن اخـــتالف القـــراءات يمكـــن أن يكـــون بارتفـــاع حـــوالي حيـــث أ

فـــي درجـــة  ⁰
كتريـت فـي نفـ  الحرارة ويمكن لنا أن نتفادى هذا األمر من خالل أخذ القـراءة البدائيـة والنهائيـة لكمـون اإلل

 .[24درجة حرارة الغرفة ]
 :  نسبة الرطوبة2-10-

ال تتـمثر قياســات الــرادون باســتخدام اإليبـرم بمســتويات الرطوبــة العاليــة التـي يمكــن أن توجــد فــي المنــازل أو 
( فــي ظــروف 23فـي الطبيعــة حيــث أن اإليبـرم يســتخدم عــادة مـن أجــل قياســات الـرادون فــي المــاء الشـكل )

مــن أجــل الحصــول علـــى  ط جافــاً لولكـــن يجــب الحفــاظ علــى قــارف الفـــو %199ة الرطوبــة تكــون فيهــا نســب
 [.24قراءات صحيحة للكمون ]
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 ( قياس الرادون في الماء باستخدام اإليبرم.23الشكل )

 :  االرتفاع3-10-
ـــاع ضـــمن جـــداول خاصـــة كمـــا فـــي الجـــدول ) ـــه ال يوجـــد 5تعطـــى معـــامالت تصـــحيح االرتف ( ونالحـــظ أن

 عن سطح األرض. 1200mعند ارتفاع أقل من   Sمعامالت تصحيح لالرتفاع من أجل الحجيرة 

 300mفيجب استخدام معامالت التصحيح عند ارتفاع أعلى من  Lأما بالنسبة للحجيرة 
 H[24.]وال يوجد لدينا معامالت تصحيح من أجل الحجيرة 

 االرتفاع.( معامالت تصحيح 5الجدول )
L chamber correction 

factor 

S chamber correction 

 factor 

Elevation in 

meter 

1 1 0 

1.05 1 300 

1.09 1 600 

1.14 1 900 

1.18 1.03 1200 

1.22 1.09 1500 

1.28 1.15 1800 

1.33 1.21 2100 

1.39 1.27 2400 
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 األيونات األخرى التي يمكن أن توجد في الغرفة )مكان القياس(:  -69-4
يحــوي مكــان القيــا  علــى العديــد مــن األيونــات وذلــك بوجــود مولــد أيونــات فعــال )منبــع مشــع( ولكــن جميــع 
أيونات الهواء المحيط توقف بشكل كامل بواسطة فلتر اإليبـرم بمـا فيهـا منتجـات تفكـك الـرادون وهـذا األمـر 

 .[24ل إجراء قياسات للرادون في الغرفة بوجود عدم وجود مولد لأليونات ]مثبت من خال
 :  الحقول الكهربائية الخارجية5-10-

ال تملـــك الحقـــول الكهربائيـــة الخارجيـــة الموجـــودة فـــي الغرفـــة أي تـــمثير علـــى أداء اإليبـــرم حيـــث أن حجيـــرة 
الحقـــول الكهربائيـــة الخارجيـــة عنهـــا  والـــذي يحجـــب كافـــة اإليبـــرم مصـــنوعة مـــن البالســـتيك الناقـــل كهربائيـــاً 

[24]. 
 :  تيارات الهواء6-10-

ت الهــواء فــي قــدرة اإليبــرم علــى كشــف التركيــز الوســطي للــرادون وهــذا األمــر مثبــت مــن خــالل االتــلثر تيــار 
 .[24] اً عالي اً هوائي اً إجراء قياسات ضمن قناة تضم بداخلها تدفق

 الثورون الموجود في الهواء :  7-10-
نظائر الرادون ذو عمـر نصـف قصـير ويتواجـد بتراكيـز منخفضـة فـي المنـازل وقـد صـمم اإليبـرم  وهو أحد

 [.24% وبالتالي ف ن اإليبرم ال يقي  إال الرادون ]14لتكون استجابته للثورون أقل من 

 :  الغبار المحيط8-10-
بـار خـالل عمليـة االنتشـار ال يملك الغبار الخارجي أي تمثير على أداء اإليبرم حيث تتم فلترة جزيئـات الغ

 [.24الموجب عبر الفلتر ]
 

 :  أشعة غاما تأثير 9-10-
ـــراق مثـــل أشـــعة ـــات الناتجـــة عـــن األشـــعة الملينـــة شـــديدة االخت و أشـــعة غامـــا  xإن اإليبـــرم حســـا  لأليون

 المتولدة عن الرادون ضمن الحجيرة.كحساسيته لأليونات 
الطبيعيـة وقـد زود كاشـف اإليبـرم بقائمـة مـن معـامالت  إن المصدر الوحيد ألشعة غاما هو إشعاع الخلفيـة

 .[24( ]6تصحيح هذه الخلفية الجدول )
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 ( معامالت تصحيح الخلفية الطبيعية.6الجدول )
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 هدف البحثالفصل الثالث:  

على قرص من التفلون يدعى "اإللكتريـت" وهـو مشـحون بشـحنة كهربائيـة E-permتعتمد كواشف 
زمــن سـاكنة تــنخفض عنــد اســتعمال الكاشــف فــي قيــا  الــرادون بشــكل متناســب طــردًا مــع كــل مــن 

مـرات،  1-3، األمر الذي يجعلها صالحة لالستخدام من وتركيز الرادون في مكان القيا  القيا 
لصانعة ليتم شحنها من جديد، األمر الذي يكلف الوقت والمال وبعدها ترمى أو تعاد إلى الشركة ا

 والجهد. 
لذلك هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد طريقة ال تخريبية وغير مكلفة إلعادة شحن هذه الكواشف 

 .محليًا واستخدامها من جديد في قياسات الحقة
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 النتاجئ واملناقشة :ال جراءات العمليةالفصل الرابع:  

 العمل: منهجية
  ًفــي  أساســياً  فــي المرحلــة األولــى تمــت دراســة جميــع المعطيــات والمــلثرات التــي يمكــن أن تلعــب دورا

 اإللكتريت. عمل

 .البحث عن الطرائق التي يمكن من خاللها الشحن بالكهرباء الساكنة 

 .البحث عن األجهزة التي يمكن أن تخدم هذه الدراسة 

  البالســتيكية اعتمــاد الكواشــفCR-39  ككواشــف معياريــة تقــارن بهــا نتــائج هــذه الدراســة فــي الخليــة
 العيارية والبيئة المفتوحة.

فــي أكثــر مــن تجربــة  جــود عــدد محــدود منعينــات اإللكتريــت تــم اســتعمال نفــ  اإللكتريــتلو  ونظــراً 
 وانتظار نتائج التجربة لمدة تجاوزت الشهر في بعض األحيان قبل االنتقال إلى التجربة التالية.

 

 الخطوات العملية:
تــم فـــي هـــذه المرحلــة إجـــراء العديـــد مـــن التجــارب لشـــحن اإللكتريـــت مــن خـــالل اســـتقطاب حـــامالت 

 التالية: الطرائقالشحنة أو من خالل إكساب مادة اإللكتريت فائضًا من الشحنة الموجبة وفق 
 

 :الشحن باستخدام مولد الجهد المنخفض .1

من خالله الحصول علـى جهـد مسـتمر تصـل  والذي يمكن مولد الجهد المنخفض (24) يوضح الشكل
 انية التحكم بقيمة التيار المطبق.مع إمك 50voltقيمته العظمى إلى 

 

 
 مولد الجهد المنخفض. (24)الشكل 

تم وصل هذا المولـد إلـى لبوسـي مكثفـة مسـتوية تحـوي بـداخلها قـرص اإللكتريـت السـتقطاب حـامالت 
 وذلك تبعًا للمراحل التالية:  (25في الشكل )الشحنة فيه وفق المخطط المبين 
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 مخطط التوصيل الكهربائي لمولد الجهد المنخفض والمكثفة المستوية. (25)الشكل

 :  المرحلة األولى -1-1
اللبـو  الثـاني  هـذه الشـبكة ، اعتبـرتلكتريت يحوي شبكة معدنية مـن األلمنيـومبما أن التركيب الداخلي ل 

رقاقة من األلمنيوم لها نف  مسـاحة الغطـاء العلـوي توصـل إلـى  للمكثفة،أما اللبو  األول فكان عبارة عن
ثـــم أعيــدت التجربــة بعــد عكـــ   ،لمــدة نصــف ســاعة       القطــب الموجــب لمولــد الجهــد عنـــد القيمــة 

 األقطاب.

 
 نتيجة المرحلة األولى:  

سـتخدام وبا        حتـى بلغـت القيمـة  تيار المكثفـة تـزداد تـدريجياً  أثناء عملية الشحن أن قيمة لوحظ
ـــم  ـــار ت ـــتحكم بالتي ـــا  ال ـــدمفت ـــه عن ـــا  الكمـــون النهـــائي         تثبيـــت قيمت أنـــه  ل لكتريـــت وجـــدوبقي

 تغير في قيمة الكمون النهائي.إلى  عك  األقطاب يلديولم ،      انخفض بمقدار 
 :  المرحلة الثانية 2-1-

       إلــى القطــب الســالب للمولــد ذي القيمــة  برقاقــة األلمنيومووصــلت القصــديراســتبدلت صــفيحة مــن 
 (.26دون تثبيت التيار عند أي قيمة.الشكل )
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 ( صفيحة قصدير لها مساحة الغطاء العلوي.26الشكل )

 نتيجة المرحلة الثانية:  
األمـر الــذي أدى إلـى احتــراق      ارتفعـت قيمــة التيـار إلــى       بمجـرد تطبيــق الكمـون ذي القيمــة 

 )قصـر الـدارة الكهربائيـة(، وذلك بسبب مالمسة الصفيحة المعدنيـة للحامـل ،(27حامل اإللكتريت الشكل )
ارتفـــاع قيمـــة التيـــار فـــي فـــ ن ذلـــك أدى إلـــى    ناقـــل مقاومتـــه ل لكتريـــت البالســـتيك الحامـــل  بمـــا أنو 

 ذه المرحلة.المرحلة األولى وفي ه
 

 
 ( يوضح احتراق حامل اإللكتريت.27الشكل )

 
 : المرحلة الثالثة3-1-
عبــارة عــن فهــو أمــا اللبــو  األول( )لبــو  ثــانالبالســتيك الحامــل ل لكتريــت أحــد أقطــاب التوصــيل  اعتبــر

تثبــت بحيــث تالمــ  ســطح اإللكتريــت دون مالمســة  ،صــفيحة معدنيــة لهــا نفــ  مســاحة قــرص اإللكتريــت
 (.28الشكل )       الحامل وتوصل إلى القطب السالب لمولد الجهد عند القيمة 
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 ( وصل الصفيحة المعدنية إلى القطب السالب لمولد الجهد.28الشكل )

 :  نتيجة المرحلة الثالثة 
         إلى القيمة        انخفض كمون اإللكتريت من القيمة 

 

 :  المرحلة الرابعة4-1-
بشكل مباشر على سطح اإللكتريت عن طريق حك سطحه بواسطة         الكمون ذي القيمة طبق

 .(29( الشكل ))دون وجود قطب توصيل ثانموصول إلى القطب الموجب  الكترود

 
 حك سطح اإللكتريت باستخدام الكترود موصول إلى القطب الموجب لمولد الجهد. (29)الشكل 

 نتيجة المرحلة الرابعة:  
          بلغت قيمة الكمون النهائي 
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لذلك جرى دراسة سلوك اإللكتريت بعد هذه التجربة حيث تم تعريضه للـرادون الموجـود فـي الخليـة العياريـة 
)الكتريـت للمقارنـة(، وبقيـا  الكمـون  (volt 219)ذي كمـون بـدائي  لمدة سـاعة إضـافة إلـى الكتريـت ثـان

 .(7)النهائي تم الحصول على النتائج التالية الجدول 

 إللكتريت بعد التعريض للرادون في الخلية العياريةيبين قيم الكمون النهائي ل (7)الجدول 
 

 المقارنة  الكتريت المشحون  اإللكتريت الكمون
 volt +219 volt 787- الكمون البدائي 

 volt +163 volt 712- الكمون النهائي 

تبــين هــذه المقارنــة ازديــاد كمــون اإللكتريــت المشــحون وانخفــاض كمــون اإللكتريــت اآلخــر لــذلك ال يمكــن 
 اعتبار هذا النوع من الشحن مناسبًا لألسباب التالية: 

 علــى قيمــة محــددة للشــحنة  عــدم القــدرة علــى تحديــد زمــن حــك ســطح اإللكتريــت الــالزم للحصــول
 )الكمون(.

  مكـن مـن خاللهـا التمييـز ال ي التي عزيت إلى لم  سطح اإللكتريـت والتـيظهور اإلشارة السالبة
الـــذي لمـــ  ســـطحه  كشـــف الـــرادون واإللكتريـــتالمشـــحون والصـــالح لالســـتعمال ل بـــين اإللكتريـــت

 واكتسب شحنة سالبة غير مستقرة وأصبح غير صالح لقيا  الرادون.

 أفقــي( دورًا أساســيًا فــي قيمــة الكمــون  –لعــب اآلليــة المســتخدمة فــي الحــك )الحــك بشــكل دائــري ت
 النهائي ل لكتريت وذلك الختالف الطاقة التي يمكن منحها لذرات المادة.

لــذلك تــم االنتقــال إلــى تطبيــق الطريقــة الثانيــة فــي الشــحن والتــي تقــوم علــى إكســاب مــادة اإللكتريــت 
 الموجبة باستخدام مسرع الجسيمات. فائضًا من الشحنة

 

 الشحن باستخدام مسرع الجسيمات السالبة الترادفي: .2

Tandem accelerator - negative ion source)) 
ة الشحنة ذات طاقة محددة تخترق هذه تقوم هذه التجربة على قذف سطح اإللكتريت بميونات موجب

ليتم إكسابها فائضًا من الشحنة  محددة مسبقًا داخل المادة الهدف )قرص اإللكتريت( سماكةاأليونات 
 ( مبدأ عمل مسرع الجسيمات.2.يبين الملحق )السطحية الموجبة )باعتباره التطبيق المتا (

 المرحلة األولى : 1-2-
تم إجراء تجربة نظرية باستخدام برنامج حاسوبي خاص بالمسرع لمحاكاة سلوك حزمة األيونات 1-1-2-

 (Particle Induced X-ray Emission(PIXE)) تقنيةداخل المادة الهدف باستخدام 
 مبدأ عمل هذه التقنية. (2)ويبين الملحق

1cm) حة تبل  اختراق حزمة االيونات للمادة الهدف )من خالل مسا (09الشكل )يوضح 
هذه  وانتشار2

 .الحزمة ضمن المادة الهدف في نهاية مسارها
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 ( تجربة نظرية لمحاكاة سلوك حزمة األيونات داخل المادة الهدف.16الشكل )

تثبيــت اإللكتريــت مــع حاملــه علــى حامــل العينــات )حامــل العينــات عبــارة عــن قــرص معــدني تــم 2-1-2-
 (.02للمقارنة( الشكل ) لتثبيت العينات إضافة إلى عينة مرجعية ثابتة دائماً  اً ثقب 25يحوي 
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 ( تثبيت اإللكتريت مع حامله على حامل العينات.11الشكل )

 :المطلوبة إلجراء التجربة على الشكل التالي تالمعامالتر اختي3-1-2-

               
  

                                         
 تم حساب كمون التسريع من خالل المعادلة :  4-1-2-

Ebeam=(q+1)Tv+Eex 

 .Kevوتقدر بواحدة  هي الطاقة النهائية للحزمة بعد التسريع      حيث أن 
 شحنة األيون المراد تسريعه. 
 كمون التسريع ويقدر بواحدة الكيلو فولط.   

                 منبــع األيونــات الطاقــة التــي يملكهــا األيــون قبــل التســريع بعيــد خروجــه مــن    
 .          وتبل  قيمتها 

 .         : بالتعويض في المعادلة وجد أن
 .        تم اختيار قيمة تيار العينة العيارية 5-1-2-

التـي سـتخترقها الحزمـة ضـمن  السـماكةوتحديد  ،                  وزمن تجميع للشحنة قدره
 .    مادة اإللكتريت بـ 

 الشحنة التي تم تجميعها ضمن المادة  حسبت      باستخدام المعادلة  6-1-2-
Q=20*2000=4000nC=40µC 

ليتم بعد ذلك تشغيل المسرع حيث بلغت قيمة التيار المطبق على سطح مادة اإللكتريت عنـد بـدء التشـغيل 
      

 .)زمن تجميع الشحنة( تم قيا  كمون اإللكتريت مباشرةً  انتهاء الزمن المحددبعد  7-1-2-
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 نتيجة المرحلة األولى:  
القارف لم يتحس  لهذه القيمة الصغيرة من أي أن          إن قيمة كمون اإللكتريت لم تتغير 

 هذه العملية أي أثر تخريبي على سطح اإللكتريت. ولم ُتظهر ،الشحنة

 المرحلة الثانية: 2-2-
 ونوع الحزمة وطاقتها وتيار العينة العيارية. التجربة السابقة باستخدام نف  اإللكتريت إعادة تم1-2-2-
        راد تجميعها بالقيمةبشكل مسبق كمية الشحنة الم حدد2-2-2-

 : لشحنة السابقة باستخدام المعادلةتم حساب الزمن الالزم للحصول على ا
Q=I0*t 

t=550µC/20nA=27500sec=7.6h 

 قي  كمون اإللكتريت بشكل مباشر. الزمن المحدد تم تشغيل المسرع وبعد انتهاء 3-2-2-

 نتائج المرحلة الثانية: 
        بالحزمة األيونية ارتفعت قيمة تيار اإللكتريت إلىخالل مرحلة قذف اإللكتريت  -1

 .          بلغت قيمة الكمون النهائي ل لكتريت بعد قياسه مباشرةً  -2

 .(33في مكان سقوطها على سطح اإللكتريت كما في الشكل ) حرارياً  تركت الحزمة األيونية أثراً  -3

 
 األيونية.( األثر الحراري لحزمة الجسيمات 11الشكل )

يــدل علــى        إلــى القيمــة      إن ارتفــاع التيــار المطبــق علــى ســطح اإللكتريــت مــن القيمــة
زرع أيونـات المسـرع الخاصـة ب PIXEباسـتخدام تقنيـة  ،حيـث تـمتغير فـي البنيـة الكيميائيـة لمـادة اإللكتريت

المرافقـة لهـذه التقنيـة  X.إضـافة إلـى أشـعة     الهيدروجين الموجبة ضمن مادة اإللكتريت على عمق 
 .اإللكتريتوالتي أدت إلى تخريب مادة 
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 5بعــد        ازديـاد فــي قيمـة هـذا الكمــون حتـى بلـ   اإللكتريــت لعـدة أيـام الحقــة لـوحظوبمراقبـة كمـون 
أيــام ومــن ثــم بــدأت بالتنــاقص بشــكل تــدريجي حتــى بلغــت  4تلتهــا فتــرة ثبــات للكمــون تجــاوزت  ،أيــام تقريبــاً 

 (.05لبدائية الشكل )نف  القيمة ا

 
 ( نسبة احتفاظ اإللكتريت بالشحنة بداللة الزمن.34الشكل )

يونات الهيدروجين الدخيلة على مادة اإللكتريت )التفلون( والتي أدت في البداية وجود أ وعزي ذلك إلى
الكيميائية نية تخريب الب أدت إلى PIXEالمرافقة لتقنية  x-أشعةأن إلى زيادة كمون اإللكتريت، وبما 

تفاعلت مع هذه الروابط وفقدت حتمال بمن تكون هذه األيوناتقد فهناك ا، ل لكتريت )تكسير الروابط(
 ة اإللكتريت.شحنتها الموجبة األمر الذي أدى إلى انخفاض شحن

ولألسباب السابقة إضافة إلى الكلفـة العاليـة لتشـغيل المسـرع والـزمن الطويـل الـالزم للحصـول علـى قيمـة 
 .فضة للكمون ال يمكن اعتبار هذا النوع من الشحن فعاالً منخ

 

 لذلك استخدم في المرحلة التالية مولد جهد مرتفع الستقطاب حامالت الشحنة وفق ما يلي:
 

 3- الشحن باستخدام مولد الجهد المرتفع: 
تعتمــد هــذه الطريقــة علــى اســتقطاب حــامالت الشــحنة الموجــودة ضــمن المــادة العازلــة عــن طريــق تطبيــق 

 Glassman highباســتخدام مولــد جهــد مرتفــع مــن الــنمط  ،قيمــة مرتفعــة ذيكمــون كهربــائي موجــب 

voltage Inc نموذجFX15R20-231  50( المكونات األساسية لمولد الجهد ]04يبين الشكل )و  ] 
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 ( مولد الجهد المرتفع.13) الشكل

مثبتة على حامل عازل ثبت على  3.15mmقطرهايوصل مولد الجهد إلى إبرة معدنية من التنغستين
 صفيحة معدنية من األلمنيوم. قاعدته العازلة أيضاً 

( تمكننا من التحكم بنوع الشحنة الكهربائية التي 01إن طريقة التوصيل الكهربائي المبينة في الشكل )
يمكن الحصول عليها.أي يمكن الحصول على شحنة كهربائية )سالبة أو موجبة( صافية تكون كثافتها 

 .Polingأعظم ما يمكن عند رأ  اإلبرة وتدعى هذه العملية بـ 

 
 ( مخطط التوصيل الكهربائي لمولد الجهد واإلبرة المعدنية.11الشكل )

 

 المرحلة األولى: 1-3-
 تثبيته فوق الصفيحة المعدنية الملرضة كما في الشكل لكتريت تم بعد قيا  الكمون البدائي ل 

،ثم تـم عن مركـز قـرص اإللكتريـت7mmحيث تم ضبط اإلبرة المستخدمة في الشحن على ارتفاع  ،(07)
وتــم تثبيــت هــذه  ،تيــار كهربــائيبــدون وجــود 7kvمــن الصــفر حتــى قيمــة رفــع قيمــة الكمــون المطبــق ابتــداءً 

ليتم بعد ذلك خفض الكمون بشكل تدريجي حتى الصفر ثم قـي  الكمـون النهـائي  ،القيمة لمدة دقيقة تقريباً 
 .ل لكتريت مباشرةً 
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 ( تثبيت اإللكتريت فوق الصفيحة المؤرضة.37الشكل )

 نتائج المرحلة األولى: 
وبعــد عمليــة الشــحن بلغــت قيمــة الكمــون           إن قيمــة الكمــون البــدائي ل لكتريــت المســتخدم 

ـــة تجـــاوزت             النهـــائي  ـــة كمـــون اإللكتريـــت لفتـــرة زمني يقـــا  فيهـــا اً يوم 30.تمـــت مراقب
احتفـاظ اإللكتريـت نسـبة وحسـاب  ،الكمون النهـائي بفاصـل زمنـي يقـارب السـاعتين )خـالل األسـبوع األول(

 (.38الشكل ) لبيانيورسم المنحني االزمن  مع(F/I) بالشحنة 

 
 ( نسبة احتفاظ اإللكتريت بالشحنة بداللة الزمن.38الشكل )

% مــن قيمــة 50حيــث احــتفظ اإللكتريــت بنســبة  ،يبــين هــذا المنحنــي ســرعة انخفــاض الكمــون مــع الــزمن
 وبالتـالي ال يمكـن االعتمـاد علـى هـذه ،أيـام( 8) ساعة تقريباً  200كمونه النهائي )قيمة الشحنة( بعد زمن 
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تحديد كـل مـن  إضافة إلى ذلك لم يتم.)الشحن باستخدام معامالت غير محددة القيمة( الطريقة في الشحن
 الزمن والكمون الفعال للشحن.

 المرحلة الثانية: -3-2
وذلك عن طريـق اسـتخدام صـفيحة عازلـة توضـع فـي  ،هذه المرحلة إيجاد كمون وزمن شحن ثابتين هدفت

)وبالتـالي  ليـتم إبعادهـا عنـد بلـوا الكمـون المطلـوب ،ت أثنـاء رفـع الكمـونالفراا بين اإلبـرة وحامـل اإللكتريـ
 0.15)و(min 1,2,3,4,5)طبــق كمــون ذو قيمــة معلومــة ومحــددة بشــكل دقيــق( لفتــرة زمنيــة معلومــةي

sec)  (.39عملية خفضه حتى الصفر كما يبين الشكل ) قبلومن ثم تعاد 

 
 علوية.( الشحن باستخدام صفيحة عازلة 39الشكل )

 

 نتائج المرحلة الثانية: 
قيمـــة  ،لذلك رفعـــتلمـــدة دقيقـــة لـــم تتغيـــر قيمـــة كمـــون اإللكتريـــت المســـتخدم3kvعنـــد تطبيـــق كمـــون قـــدره 

يـوم  25لفتـرات زمنيـة محددةومختلفـة. مـن خـالل مراقبـة هبـوط الكمـون مـع الـزمن لمـدة  5kvالكمون إلى 
 أن: وجد

 مع نتائج المرحلة األولى. هبوط الكمون مع الزمن منخفض )بطيء( مقارنة 

 4 اإللكتريــت المشــحون بــزمنmin15وsec  ًونســبة احتفاظــه بالشــحنة هــي  هــو األكثــر اســتقرارا
 وعزي ذلك إلى وجود اختالف في االستجابة بين الكتريت وآخر. ،(41الشكل ) األعلى
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 ( نسبة احتفاظ اإللكتريت بالشحنة بداللة الزمن.3-4116الشكل )

  إلى أعلـى كمـون بغـض النظـر عـن قيمـة زمـن الشـحن المطبـق )أي زمـن تثبيـت اإللكتريت يصل
 زمنًا كافيًا لعملية الشحن. sec 15وسيتم اعتبار الزمن  الكمون عند قيمة محددة(

  5اعتبر الكمون Kv .كمونًا مناسبًا للشحن 

 

 المرحلة الثالثة: -3-3
صفيحة عازلة تحت حامل اإللكتريت )مع الحفاظ علـى وجـود الصـفيحة العازلـة العلويـة( كمـا فـي  توضع

يجـــاد  ،( وذلـــك لدراســـة تـــمثير وجـــود الصـــفيحة الناقلـــة الملرضـــة علـــى قيمـــة الكمـــون النهـــائي51الشـــكل ) وا 
 اسـتخدم .بكل من زمـن الشـحن والكمـون النهـائي ل لكتريـت بعـد الشـحن البدائي عالقة تربط كمون الشحن

 يساوي الصفر:  ذات كمون بدائيلكتريت: المجموعة األولى من اإل مجموعتينفي هذه المرحلة 
 نتيجة تعريضه للرادون في الخلية العيارية.        
ــــي شــــحنة     نتيجــــة التعــــريض لجرعــــة         ــــلثر ف ــــث أن أشــــعة غامــــا ت مــــن أشــــعة غاما.)حي

 اإللكتريت كتمثير الرادون فيه(.
 .        ،   ،   ،    : الثانية فكانت ذات كمون بدائيجموعة مأما ال
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 بوجود صفيحة عازلة علوية وسفلية. ( الشحن46الشكل )

 نتائج المرحلة الثالثة:  
مع قيمته في حال  بوجود صفيحة عازلة تحت حامل اإللكتريت أقل مقارنةً النهائي كمون كانت قيمةال

 .لنسبة للمجموعة األولى من اإللكتريت( با8غياب هذه الصفيحة كما يوضح الجدول )

 

 
 ( نتائج شحن المجموعة األولى بوجود صفيحة عازلة علوية وسفلية.8الجدول )

 

 SF6987 SF6913 SF7048 SF7313 اإللكتريت

 5kv كمون الشحن

 1min 2min 3min 4min زمن الشحن

 volt 0 volt 0 volt 0 volt 0 الكمون البدائي

 715volt 877volt 908volt 452volt الكمون النهائي

ألشـعة غامـا  اقبة هبوط الكمون مع الزمن لوحظ الهبـوط السـريع لكمـون اإللكتريـت المعـرضومن خالل مر 
ي نتيجـة األثـر التخريبـي الـذ مـن المجمـوعتين مع باقي اإللكتريتبالشحنة مقارنة  وانخفاض نسبة احتفاظه

 (.52الشكل ) ألحقته هذه األشعة بمادة اإللكتريت
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معرض  رنة مع الكتريت( نسبة احتفاظ اإللكتريت المعرضة ألشعة غاما.بالشحنة بداللة الزمن مقا41الشكل )

 للرادون.
 (9)أما بالنسبة للمجموعة الثانية فكانت النتائج كما في الجدول 

 نتائج شحن المجموعة الثانية بوجود صفيحة عازلة علوية وسفلية.( 9الجدول )
 

 SF7136 SF6973 SF7254 SF7373 إللكتريتا

 5kv كمون الشحن

 2min 4min 6min 8min زمن الشحن

 volt 252 volt 186 volt 130 volt 585 الكمون البدائي

 985volt 968 volt 1014 volt 1068 volt الكمون النهائي

ومـن خـالل القـيم المبينـة فـي  ،لم تـلثر قيمـة الكمـون البـدائي بشـكل كبيـر علـى القـيم النهائيـة للكمـونحيث 
بوجـــود  تـــمثير زمـــن الشـــحن علـــى قيمـــة الكمـــون الـــذي يمكـــن الحصـــول عليـــه ،لـــوحظ(9الجـــدول الســـابق )

 صفيحة عازلة سفلية.
( قـيم 50الشـكل )يبـين أي زيادة في قيمة الكمون النهـائي  دقائق( 8)بعد زمن  زيادة زمن الشحن ظهرلم تُ 

 الكمون التي تم الحصول عليها وفق أزمنة شحن مختلفة بالنسبة للمجموعة الثانية.
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 ( مقدار الزيادة في الكمون وفق أزمنة شحن مختلفة.41الشكل )

بالشـحنة  اإللكتريـت ونسـبة احتفاظـه ويظهر تمثير زمن الشـحن بوجـود صـفيحة عازلـة علويـة علـى اسـتقرار
 (.55في الشكل )

 
 ( نسبة احتفاظ اإللكتريت بالشحنة بوجود صفيحة عازلة علوية عند أزمنة شحن مختلفة.44الشكل)

 :  المرحلة الرابعة -3-4

 ،في هذه المرحلة تمثير ارتفاع اإلبرة المستخدمة في الشحن على شكل خطـوط قـوة الحقـل الكهربـائيُدِرَ  
 وبالتالي على القيمة النهائية للكمون واستقرار هذه القيمة.
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 نتائج المرحلة الرابعة:  

 اعــات مختلفــة ل بــرة عــن ســطح اإللكتريــتعلــى ارتف 15secوزمــن شــحن  5kvبتطبيــق كمــون قــدره
اســتعمال الصــفيحة  لصــعوبة (1mm) بوجــود الصــفيحة العازلــة الســفلية والعلويــة باســتثناء االرتفــاع

 (.10الجدول ) العلوية فقط كانت النتائج كما يبينالعازلة 
 ( نتائج الشحن على ارتفاعات مختلفة إلبرة الشحن.10الجدول )

 

 SC4549 SB8585 SB7747 SB1625 SB9583 اإللكتريت

 1mm 7mm 17mm 22mm 27mm ارتفاع اإلبرة

 volt 388 volt 478 volt 429 volt 515 volt 555 الكمون البدائي

 volt 1321 volt 596 volt 429 volt 515 volt 713 الكمون النهائي

وجــود ارتفــاع حــدي يعطــي أعلــى قيمــة ، ولــوحظ ( مقــدار الزيــادة فــي قــيم الكمــون45ويبــين الشــكل )
 للكمون النهائي وبالتالي لمقدار زيادة هذا الكمون عن الكمون البدائي.

 

 
 الزيادة في كمون اإللكتريت على ارتفاعات مختلفة إلبرة الشحن.( مقدار 45الشكل )

أن ارتفـاع اإلبـرة المسـتخدمة فـي  استقرار شحنة هذه المجموعة مـن اإللكتريـت فوجـد دراسةوبالمثل تمت
على القيمة النهائيـة لكمـون يلثر بل ( 1mmالشحن ال يلثر على استقرار الشحنة )باستثناء االرتفاع 

 (.46الشكل )اإللكتريت فقط 
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 بالشحنة. ع إبرة الشحن على استقرار اإللكتريت ونسبة احتفاظه( تأثير ارتفا46الشكل )

 
 المرحلة الخامسة: -3-5

في البيئة المفتوحة اإللكتريت في الخلية العيارية و ل السابقة تمت معايرة على نتائج المراح اعتماداً 
 .CR-39النتائج مع كواشف األثر النووي  وقورنت

 نتائج المرحلة الخامسة:  
 المعايرة باستخدام الخلية العيارية: استخدم لهذه المرحلة: .1
  وضـــعت فـــي الحجيـــرات الخاصـــة بعـــد قيـــا  ذات لصـــاقة زرقـــاء كتريـــت لاإلخمـــ  عينـــات مـــن

 .الكمون البدائي
 بالسـتيكية ة ألي منبـع(، وضـع كـل كاشـف داخـل حجيـرة )غيـر معرضـ كواشف بالستيكية خمسة

 170لتركيز رادون ثابت قدره بالستيكيةكواشف العينات اإللكتريت والجميع  ثم عرضت ،خاصة

kBq/m
الكتريـت  رفـعبحيث  تث    ، (h 1,2,3,4,5)ةفـي خليـة الـرادون العياريـة وألزمنـة مختلفـ 3

 (.47ليقا  كمون اإللكتريت بعد ثالث ساعات الشكل ) ،وكاشف بالستيكي في كل مرة 
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 اإللكتريت في الخلية العيارية. معايرة( 44الشكل )

الشكل  زمن التعريض مقدرًا بالساعةمقدرا بالفولط بداللة       وبشكل بياني تم رسم هبوط الكمون 
 . لكتريتوالذي يبين االستجابة الخطية ل(58)

 
 اللصاقة الزرقاء. ذي إللكتريتيبين االستجابة الخطية ل( 48الشكل )
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 : )*(استخدمت المعادالت 
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 .(11مبينة في الجدول )كما هي النتائج يز الرادون من أجل كل الكتريت فكانت لحساب ترك
 (*)( تركيز الرادون باستخدام المعادالت 11الجدول )

 

 (V)الكمونالبدائي اإللكتريت
 الكمونالنهائي

(V) 

 زمنالتعريض
(h) 

 تركيزالرادون
(pCi/l) 

SF7351 1155 1018 1 1275 

SF7352 1228 793 2 2062 

SF7048 1053 347 3 2431 

SF7015 1244 258 4 2337 

SF7313 1073 0 5 2311 

ولكنهــا بعيــدة عــن قيمــة تركيــز  ،مــا )باســتثناء القيمــة األولــى( أن قــيم تركيــز الــرادون متقاربــة نوعــاً  لــوحظ
ي الســـــابق وباســــــتخدام وبـــــالعودة إلـــــى المنحنـــــ ،((170KBq/m3≅4600pCi/lالـــــرادون الصـــــحيحة 

أن حجــم حجيــرة اإللكتريــت يحتــاج إلــى نصــف ســاعة حتــى يتــوازن الــرادون الــداخل إليهــا مــع  معادلتــه ُوِجــدَ 
أن زمــن التعــريض الفعلـــي نــاتج عـــن إهمــال نصـــف  الخليــة العياريـــة، ولــذلك اعتبـــر الــرادون الموجــود فـــي

 ريض.الساعة األولى من زمن التع
أن كمــون اإللكتريــت األخيــر وصــل إلــى الصــفر قبــل انتهــاء زمــن  ضــًا باســتخدام معادلــة المنحنــي ُوِجــدَ أي

 (.12وتكون النتائج كما في الجدول ) (4h)ليصبح زمن التعريض الفعلي له هو  ،(5h)التعريض 
 

 ( تركيز الرادون بعد إهمال نصف ساعة من زمن التعريض.12الجدول )
 

 اإللكتريت
 الكمون البدائي

(V) 
 الكمون النهائي

(V) 

زمن التعريض 
 ((hالفعلي

 تركيز الرادون
(kBq/m

3
) 

 تركيزالرادون
(pCi/l) 

SF7351 1155 1018 0.5 94 2549 

SF7352 1228 793 1.5 102 2750 

SF7048 1053 347 2.5 107 2905 

SF7015 1244 258 3.5 106 2858 

SF7313 1073 0 4 107 2889 
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رسم ،لذلك تم بعيدة عن قيمة التركيز الصحيحمتجانسة مع بعضها ولكنها وبالمثل ف ن هذه التراكيز 
 kBq.m-3بواحدة  تركيزمقدراً بالساعةعندال بالفولط بداللة زمن التعريض مقدراً  مقدراً  (I-F)هبوط الكمون

⁄                       خط مستقيم ميله  فكان عبارة عن  .(49الشكل ) (

 
 (.منحني معايرةاللصاقة الزرقاء ) ذو إللكتريتبالنسبة ل( ازدياد هبوط الكمون بداللة التعريض.49الشكل )

 
 (.13في الجدول ) كماالنتائج في معادلة التركيز كانت  CFعن قيمة بتعويض قيمة الميل عوضاً 

 
 ( تركيز الرادون باستخدام ميل منحني المعايرة.13الجدول )

 

 اإللكتريت
 الكمون البدائي

(V) 

 الكمون النهائي
(V) 

زمن التعريض 
 ( (hالفعلي

 تركيز الرادون
(kBq/m

3
) 

 تركيزالرادون
(pCi/l) 

SF7351 1155 1018 0.5 169 ± 7 4560 ± 194 

SF7352 1228 793 1.5 179 ± 5 4827 ± 133 

SF7048 1053 347 2.5 174 ± 4 4700 ± 117 

SF7015 1244 258 3.5 173 ± 4 4689 ± 111 

SF7313 1073 0 4 165 ± 4 4465 ± 105 
  136 ± 4648 5 ± 172 وسطي تركيز الرادون 

الموجود في الخلية المحسوب متوافق مع تركيز الرادون دون ار تبين النتائج السابقة أن وسطي تركيز ال
kBq/m 170)والذي يعادل  العيارية

3≅4600 pCi/l). 
 وبدرجـة حـرارة  (mol/l 6.25)تمـت معالجتهـا بمحلـول مـاءات الصـوديوم فقـد أمـا الكواشـف البالسـتيكية 

(70)°Cبعـد ذلـك بالمـاء المقطـر وتـم عـدها بـالمجهر الضـوئي.ُ ِحسـب غسـلت مدة سبع ساعات متواصلة،ل

y = 1.6262x 
R² = 0.9966 
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Tr/cmررســم بشــكل بيــاني تركيــز اآلثــا ُ ا، ثــممتوســط تركيــز اآلثــار علــى كــل منهــ
بداللــة زمــن التعــريض  2

 عن خط مستقيم ميلهفكان عبارة العيارتة  مضروبًا بتركيز الرادون في الخلية

                         ⁄  (.50الشكل )   

 
 ( منحني معايرة كواشف األثر النووي.50الشكل )

 
 ( :14استخدم هذا الميل في حساب تركيز الرادون فكانت النتائج كما في الجدول )

 
 ( تركيز الرادون باستخدام كواشف األثر النووي.14الجدول )

 

 رقم كاشف
CR-39 

 زمن التعريض 
(h) 

وسطي تركيز اآلثار 
(Tr/cm

2
) 

 تركيز الرادون 
(KBq/m

3
) 

 تركيز الرادون 
(pCi/l) 

6 1 1027 ± 96  ± 31178 4819 ± 827 

8 2 1859 ± 128  ± 24111 4363 ± 641 

7 3 2964 ± 162  ± 23172 4637 ± 616 

10 4 3835 ± 188  ± 21117 4500 ± 572 

9 5 5035 ± 225  ± 22174 4726 ± 582 

 654 ± 4609  ± 25171 وسطي تركيز الرادون 

عن تركيز  اإللكتريت وتعبر أيضاً  ون التي تم حسابها باستخداموهي قيم متوافقة مع قيمة تركيز الراد
 الرادون في الخلية العيارية.

y = 5.1142x 
R² = 0.9972 
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وبالمثل تم اختبار خطية اإللكتريت ذات اللصاقة الخضراء في الخلية العيارية ورسم منحني المعايرة 
⁄                         الخاص بها وهو عبارة عن خط مستقيم ميله والذي   
 .(51)زمن التعريض الشكل  Xيعبر عن ازدياد هبوط الكمون بداللة التركيز 

 
 )منحني معايرة( اللصاقة الخضراء ذو إللكتريتالتعريض.بالنسبة ل ازدياد هبوط الكمون بداللة (51)الشكل 

 
كما هي معبرة عن تركيز الرادون في الخلية العيارية استخدم الميل إليجاد تركيز الرادون فكانت النتائج 

 (15)مبينة في الجدول 
 

 اللصاقة الخضراء باستخدام ميل منحني المعايرة. تركيز الرادون لإللكتريت ذو (15)الجدول 
 

 اإللكتريت
 الكمون البدائي

(V) 

 الكمون النهائي
(V) 

 زمن التعريض
 ((hالفعلي

 تركيز الرادون
(kBq/m

3
) 

 تركيز الرادون
(pCi/l) 

SB1625 1173 1056 0.5 167 ± 4 4518 ± 119 

SB3618 1210 868 1.5 163 ± 2 4402 ± 42 

SB0496 1152 568 2.5 167 ± 1 4510 ± 26 

SB7133 1210 366 3.5 172 ± 1 4656 ± 20 

SB8653 1245 169 4.5 171 ± 1 4617 ± 16 

 59 ± 4540 2 ± 168 وسطي تركيز الرادون 
 

  

y = 1.4014x 
R² = 0.9992 
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 المعايرة في البيئة المفتوحة : استخدم لهذه المرحلة: .2
 الكتريت وضعت في الحجيرات الخاصة بعد قيا  الكمون البدائي خم  عينات. 
 بالسـتيكية ة ألي منبـع(، وضـع كـل كاشـف داخـل حجيـرة )غيـر معرضـ خمسة كواشف بالستيكية

 يـوم أزيلـت عينـات12.5الكواشف السابقة في قبو وبعـد مـدة زمنيـة قـدرها العينات و خاصة ثم وضعت 
اإللكتريــت فقــط وتــم حســـاب التركيــز الوســطي للـــرادون خــالل اليــوم الواحــد وكانـــت النتــائج كمــا يبـــين 

 (.16الجدول )

 
 ( نتائج القياس باستخدام اإللكتريت في البيئة المفتوحة.61الجدول )

 

 اإللكتريت
 الكمونالبدائي

(V) 

 الكمونالنهائي
(V) 

 تركيزالرادون
(Bq/m

3
) 

 تركيزالرادون
(pCi/l) 

sf7008 1139 1042 199 ± 11 5.4 ± 0.3 

sf7367 1107 1018 183 ± 11 4.9 ± 0.3 

sf7297 1176 994 374 ± 15 10.1 ± 0.4 

sf7306 1174 937 486 ± 15 13.1 ± 0.4 

sf7316 1052 674 778 ± 22 21.0 ± 0.6 

 .)القيمة األخيرة(الرادون مع وجود قيمة مرتفعةجدًا  في قيم تركيز اً تبين النتائج السابقة تباين
عــزي هــذا االخــتالف إلــى احتمــال حــدوث تضــاعف أيــوني بســبب اســتعمال كواشــف اإللكتريــت عنــد كمــون 

 وبالتالي الحصول على قيم غير صحيحة لتركيز الرادون. 750voltأعلى من 
أيـام كمـا يبـين 10لمـدة CR-39واقع كواشفاإللكتريت نفسها بعد ترقيمها دون تبديل م لذلك أعيدت عينات

 (.52الشكل)

 
 في البيئة المفتوحة. CR-39واإللكتريت  توضع كل من( 52الشكل )
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 (:17فكانت النتائج كالتالي الجدول )
 اإللكتريت. ي البيئة المفتوحة باستخدام( تركيز الرادون ف61الجدول )

 

 اإللك رتت
الكمون البدائي 

(V) 

 الكمونالنهائي

(V) 

 تركيزالرادون

(Bq/m
3
) 

 تركيزالرادون

(pCi/l) 

sf7008 1046 971 182 ± 12 4.9 ± 0.3 

sf7367 1020 944 190 ± 12 5.1 ± 0.3 

sf7297 925 842 213 ± 12 5.8 ± 0.3 

sf7306 937 852 218 ± 12 5.9 ± 0.3 

sf7316 674 588 218 ± 12 5.9 ± 0.3 

 
  0.3 ± 5.5 12 ± 204 وسطي تركيز الرادون

 (18الجدول) البيئة المفتوحة والمبينة فيفي CR-39نتائج كواشف األثر النووي  وهي نتائج متوافقة مع
 ( تركيز الرادون في البيئة المفتوحة باستخدام كواشف األثر النووي.61الجدول )

 

وسطي تركيز اآلثار  CR-39رقم كاشف 
(Tr/cm

2
) 

 تركيزالرادون
(Bq/m

3
) 

 تركيز الرادون 
(pCi/l) 

1 635 ± 107 197 ± 48 5.3 ± 1.3 

2 613 ± 122 205 ± 56 5.5 ± 1.5 

3 672 ± 114 216 ± 52 5.8 ± 1.4 

4 637 ± 95 216 ± 48 5.8 ± 1.3 

5 671 ± 108 211 ± 48 5.7 ± 1.3 

  1.4 ± 5.6 52 ± 209 وسطي تركيز الرادون 
 

من خالل الجزء األول من التجربة السابقة تحديد أسباب التباين الكبير بـين قـيم تركيـز  أنه لم يتموباعتبار 
 التجربـة، حيـث عرضـت خمـ  عينـاتإعـادة ائج الجـزء الثـاني مـن التجربـة تمـت الرادون واختالفها عن نتـ

علــى الشــكل النتــائج  كانــتالكتريــت جديــدة )ذات لصــاقة خضــراء( لمــدة شــهر متواصــل فــي نفــ  القبــو ف
 (19)الجدول  لتاليا
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 اإللكتريت في البيئة المفتوحة )شهر متواصل( ( تركيز الرادون باستخدام11الجدول )
 

 إللكتريتا
الكمونالبدائي 

(V) 
 (V)الكمونالنهائي

 تركيزالرادون 
(Bq/m

3
) 

 تركيزالرادون
(pci/l) 

SB3648 1192 937 253 ± 3 6.8 ± 0.1 

SB1302 996 720 274± 3 7.4 ± 0.1 

SB8585 1315 1055 258 ± 3 7.0 ± 0.1 

SB8537 1256 984 270 ± 3 7.3 ± 0.1 

SB7543 1007 752 253 ± 3 6.8 ± 0.1 

 0.1 ± 7.1 3 ± 262 وسطي تركيز الرادون  

 (20)فكانت النتائج كما في الجدول CR-39أما  بالنسبة لكواشف 
 

 يبين نتائج تركيز الرادون باستخدام كواشف األثر النووي  في البيئة المفتوحة )شهر متواصل( (20)الجدول 
 

Tr/cm)وسطي تركيز اآلثار  CR-39رقم كاشف 
2
) 

 تركيزالرادون
(Bq/m

3
) 

 تركيز الرادون 
(pCi/l) 

1 1296 ± 62 254 ± 29 6.9 ± 0.8 

2 1406 ± 97 275 ± 37 7.4 ± 1.0 

3 1273 ± 65 249 ± 30 6.7 ± 0.8 

4 1385 ± 63 271 ± 33 7.3 ± 0.9 

5 1378 ± 69 269 ± 33 7.3 ± 0.9 

 0.5 ± 7.1 19 ± 263 وسطي تركيز الرادون 

اإللكتريت مستقر بشكل كاٍف ليتم استخدامه لقيا  الرادون فـي مختلـف الظـروف تبين النتائج السابقة أن 
النتــائج فــي المرحلــة الســابقة يمكــن أن يكــون نتيجــة زمــن التعــريض أن تبــاين و والبيئــات وبفعاليــة جيــدة جــداً 

 .غير الكافي
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 اخلامتة والتوصياتالفصل اخلامس:  
 من خالل:  E-permتم في هذا البحث محاولة تحقيق خطة الدراسة الموضوعة إلعادة شحن 

  ًاإللكتريـت، والبحـث  في عمل أساسياً  دراسة جميع المعطيات والملثرات التي يمكن أن تلعب دورا
 عن الطرائق التي يمكن من خاللها الشحن بالكهرباء الساكنة واألجهزة التي يمكن أن تخدم هذه الدراسة.

  البالستيكية اعتماد الكواشفCR-39  ككواشف معيارية تقارن بهـا نتـائج هـذه الدراسـة فـي الخليـة
 العيارية والبيئة المفتوحة.

 

 ثاليـــة للشـــحن واختبـــار تـــمثير مختلـــف هـــذه الشـــروط علـــى قيمـــة تحديـــد الشـــروط )المعـــامالت( الم
 الكمون )الشحنة( النهائي ل لكتريت. 

 وحصلنا على النتائج التالية: 
( -(787voltالتــي تــم الحصــول عليهــا مــن خاللــه لشــحنة باســتخدام مولــد جهــد مــنخفض بلغــت قيمــة ا .1

 وثابتة للشحن.مناسبة  ولكن لم يتم تحديد معامالت
إضـــافة إلـــى  (37volt)قيمـــة منخفضـــة جـــدًا  بلغـــت الشـــحنة مســـرع فـــان دي غـــراف الترادفـــيم اباســـتخد .2

 األثر التخريبي )حرق( لقرص التفلون.
ارتفـاع إبـرة  –باستخدام مولد جهد مرتفع تم إجـراء تجـارب شـحن وفـق معـامالت متغيـرة )كمـون الشـحن  .3

 ووجد أن: تم االنتقال إلى دراسة تمثير مختلف الشروط زمن الشحن( ثم  –الشحن 

 تم استخدامه في قيا  الرادون من جديد.اإللكتريت محليًا دون تكاليف لي شحن إمكانية إعادة 

  1300قيمة الكمون النهائي ل لكتريت مستقلة عن زمن الشحن وتبل  قيمتها العظمىvolt. 
 5 الشـــروط المثلـــى للشـــحن تمثلـــت بــــ )كمـــون الشـــحنKv -  15زمـــن الشـــحنsec–  ارتفـــاع إبـــرة

 ( وفق اإلجراء التالي:7mmالشحن 

 اإللكتريت )بدون غطاء(على الصفيحة المعدنية الملرضة. يتم تثبيت حامل .1

 اإللكتريت. عن مركز قرص mm 7تضبط إبرة الشحن المعدنية على ارتفاع  .2

المعدنية ثم يشغل مولد الجهد اإللكتريت واإلبرة حامل توضع الصفيحة العازلة في الفراا بين  .3
بدون  Kv 5حتى الوصول إلى القيمة  تدريجياً  طبق ابتداًء من الصفروتتم زيادة الكمون الم

 .وجود تيار كهربائي

 .sec 15تبعد الصفيحة العازلة لمدة  Kv 5عند وصول قيمة الكمون المطبق إلى القيمة  .4

إلى الفراا بين اإللكتريت واإلبرة مباشرًة تعاد الصفيحةالعازلة  sec 15عند انتهاء زمن الشحن  .5
 .حتى الصفر المعدنية ويتم خفض قيمة الكمون المطبق تدريجياً 

تبعد الصفيحة العازلة ويرفع اإللكتريت عن الصفيحة المعدنية الملرضة ويقا  باستخدام قارف  .6
 الفولط الخاص.
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 سنوات. 10تجاوز استقرار الشحنة الكهربائية المحملة على اإللكتريت لزمن طويل ي 

 .استجابة اإللكتريت المشحون بهذه الطريقة لغاز الرادون 

 .االستجابة الخطية ل لكتريت مما يدل على أنها تصلح ألن تكون كاشفًا 
  إمكانيـة اسـتخدام هـذه الكواشفضـمن مجـال الكمـون(1300volt – 100volt)  وهـو أعلـى مــن

لقيــا  الــرادون وبفعاليــة  (750volt – 150volt)المجــال المحــدد مــن قبــل الشــركة الصــانعة 
 ممتازة األمر الذي أطال من عمر هذه الكواشف )عدد مرات االستخدام(.

  تــم إيجــاد معامــل معــايرة مناســب مســتقل عــن الكمــون البــدائي أو النهــائي ل لكتريــت ذو اللصــاقة
سـتخدام ( ، وبالتالي لم يعـد هنـاك داع ال1.54mmالزرقاء والخضراء )سماكة قرص اإللكتريت 

 معادالت حساب معامل المعايرة الواردة في دليل استخدام هذه الكواشف.

  تـــم إيجـــاد معامـــل تصـــحيح لـــزمن التعـــريض عنـــد اســـتعمال الحجيـــرةS  وهـــي عبـــارة عـــن وعـــاء(
مصنوع من البالستيك الناقل والتي تللف بـدورها حجيـرة التجميـع األيونيـة المسـتخدمة فـي قيـا  

يتمثـل ( E-permه الحجيرة باإللكتريت ف نها تشكل وحدة قيـا  الـرادونالرادون، عندما تقترن هذ
 الساعة األولى من زمن التعريض )من أجل تراكيز الرادون المرتفعة(. ب همال نصف

 التوصيات:
 اســتعمال بــاقي  يجــاد معــامالت المعــايرة لكواشــف اإللكتريــت عنــدإلالدراســة بمتابعــة هــذه وصــي ن

 سماكات.وباقي الحجيرات ال

  نظرًا للصعوبات التي واجهت هذه الدراسـة بوجـود قـارف كمـون وحيـد يملـك فتحـة قيـا  ذات أبعـاد
 محددة نوصي بتصنيع قارف مناسب بديل.

 .نوصي ب يجاد مولد جهد مرتفع خاص بشحن كواشف اإللكتريت 

 قابلـــة للشـــحن وتحديـــد الشـــروط المثلـــى لشـــحنها وصـــي بمتابعـــة البحـــث عـــن مـــواد بديلـــة للتفلـــون  ن
 ختبار إمكانية استخدامها ككواشف أشعة.وا

  بشـــكل أوســـع نظـــرًا فـــي ســـورية نوصـــي باســـتعمال كواشـــف اإللكتريـــت فـــي مجـــال قيـــا  الـــرادون
لســـهولة اســـتخدامها ودقتهـــا فـــي القيـــا  وانخفـــاض تكلفـــة القيـــا  مقارنـــة مـــع أنـــواع أخـــرى مـــن 

 الكواشف.
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 ال ولامللحق 
 : [25]القياسات قصيرة األجل  

( وتمتد Screening measurementوتدعى هذه القياسات عادة بالقياسات االختبارية أو التقيمية )
وتستخدم هذه القياسات من أجل الكشف السريع )تحديد( عن  days 7–2عادة لفترة زمنية تتراو  بين 

 وجود مشكلة رادون )تركيز مرتفع( في المكان المراد اختباره.
 : [25]القياسات طويلة األجل  

( ويجري من Follow–up measurementوتدعى هذه القياسات بالقياسات الالحقة أو التمكيدية )
 خالل هذه القياسات وصف لمشكلة الرادون التي تم تحديدها مسبقا من خالل القيا  االختباري.

الالزمة إلجراء هذا القيا  على قيمة تركيز الرادون التي تم الحصول عليها من  ةوتعتمد الفترة الزمني
 خالل القيا  االختباري على الشكل التالي : 

 جة القيا  االختباري تراو  بين إذا كانت نتي(20 – 4 pCi/l)  فيوصى ب جراء قيا  تمكيدي
 ضمن ظروف المنزل العادية. month 12لمدة 

  إذا كان نتيجة القيا  االختباري تتراو  بين(200 – 20 pCi/l)  فيوصى ب جراء قيا  تمكيدي
 ضمن ظرف منزل مغلق. (weeks 8 – 1)لمدة تتراو  بين 

  إذا كانت نتيجة القيا  االختباري أعلى من(200 pCi/l)  فيوصى ب جراء قيا  تمكيدي الحق
 لعدة أيام فقط.
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 امللحق الثاين

 : Tandem accelerator مسرع فان دي غراف الترادفي من النمط  .1

 ( المكونات األساسية للمسرع : 1يبين الشكل )

 
 الترادفي.( مكونات مسرع فان دي غراف 6الشكل )

: التي تستخدم لتوليد الجسيمات المشحونة األولية المراد  sputter sourceالمنابع األيونية  -1-1
 (2[ الشكل )29الموجبة ] 137تسريعها وذلك من خالل ضخ أيونات السيزيوم

 
 ( آلية توليدالجسيمات المشحونة األولية.2الشكل )

المشحونة )المراد تسريعها( لتدخل حوض يقوم بحرف مسار حزمة الجسيمات  مغناطي : -1-2
 التسريع.

 [.31( المكونات الداخلية لهذا الحوض ]3حوض التسريع:يبين الشكل ) -1-3
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 ( المكونات األساسية للحوض التسريع1الشكل )

الالزم للتسريع على اإللكترود الموجود في  (high terminal voltage)حيث يطبق الكمون العالي 
ب استخدام هذا الكمون في المسرعات الترادفية تقنيات عزل جيدة وذلك ألن منتصف الحوض, ويتطل

الهواء يتمين ويصبح ناقال في الحقول الكهربائية العالية. وبالتالي يجب ترتيب مكونات المسرع بحيث 
 تقلل من هذه الحقول على الشكل التالي :

الكهربائي بشكل أكبر  العازل الذي يعمل على مقاومة االنهيار sf6يمأل الحوض بغاز   .1
 بكثير من الهواء العادي.

يحاط مسار الحزمة والكمون العالي بسلسلة من الحلقات الناقلة, والتي تتصل بدورها  .2
بالكمون عبر سلسلة من المقاومات تعمل على خفض انحدار الكمون بين المكونات 

 وبالتالي تخفيض الحقول الكهربائية.

 نظام تخلية. .3

[ يقوم بقلب 09]stripper gas (N2/Ar) د في منطقة الكمون العالي غاز مَجرد إضافة إلى ذلك يوج
 (.5[ الشكل )02-00شحنة حزمة الجسيمات المسرعة عن طريق قنص إلكترون أو أكثر ]

 
 آلية قلب شحنة الجسيمات المسَرعة.( 4الشكل )

 [ والتي تحوي :34( مكونات الحجيرة ]5حجيرة العينات :يبين الشكل ) -1-4

 قاعدة حامل العينات. .1

 كاشف أو أكثر.  .2

 مدخل للحزمة اإلشعاعية.  .3

 نظام تخلية.  .4
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 ( المكونات األساسية لحجيرة العينات.3الشكل )

ويملـــك مســـرع فـــان دي غـــراف الترادفـــي حجيرتـــي عينـــات .الحجيـــرة األولـــى خاصـــة بتقنيـــة تحليـــل نـــدعوها 
(Rutherford backscattering (RBS))  والحجيرة الثانيـة خاصـة بتقنيـة تحليـل متممـة للتقنيـة األولـى

 [36-35] (Particle Induced X-ray Emission (PIXE))وتدعى 
ومــن . بحزمــة مــن الجسـيمات المشــحونة بطاقــة معينــة )المــادة الهــدف( يــتم قــذف العينـة (RBS)فـي تقنيــة 

يمكــن معرفــة تركيـــز  رات المــادة الهــدفعــن نــوى ذ الطيــف الطــاقي للجســيمات التــي تتبعثــر بزوايــا كبيـــرة
 [.35] مختلف العناصر في العينة

للتمييـز بـين عنصـرين  (RBS)المرافق للتحليل باسـتخدام  Xتعتمد على قيا  طيف أشعة  (PIXE)أما تقنية 
 [.36] (RBS)متقاربين في الكتلة إضافة إلى كشف العناصر التي ال يمكن تمييزها باستخدام 

 الترادفي : مبدأ عمل المسرع  -2
تعطى الذرات شحنة سالبة وذلك عن طريق قذفها ب لكترونات منخفضة الطاقة داخل المنبع األيوني, 

الي الموجب المطبق على ومن ثم تسرع األيونات السالبة الناتجة من الكمون األرضي باتجاه الكمون الع
عل احتكاكها مع الغاز المجرد في منتصف عمود التسريع. وهناك تخسر إلكترونا أو أكثر بف اإللكترود

)قالب الشحنة( لتصبح أيونات موجبة, ثم تبدأ المرحلة الثانية من عملية التسريع, حيث تسرع األيونات 
الموجبة بفعل الكمون الموجب في المنتصف إلى الكمون األرضي الموجود في الطرف الثاني من حوض 

 (.1في الشكل ) [ كما12-32-33التسريع ثم توجه إلى حجيرة العينات]

 
 ( يوضح مبدأ عمل المسرع الترادفي.1الشكل )
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