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  الملخص

تم في هذا العمل تصنيع كواشف وميضية سائلة باستعمال مـواد وميـضية عـضوية هـي النفثـالين                   

 يب عضوي هو الزايلين وبعد إجراء القياسات لصافي المساحة تحـت المنحنـي            واالنثراسين وإذابتها في مذ   

)Net Area ( وجـد إن أفـضل تركيـز   . لمدى واسع من التراكيز للمحاليل الوميضية العضوية المحـضرة 

لكل من الكاشف الوميضي المكون من النفثالين المذاب        ) التركيز الذي نحصل عنده على أعلى شدة للوميض       (

ثـم   ).1.4g/l(، وللكاشف الوميضي المكون من االنثراسين المذاب في الزايلين هـو          )40g/l(ن هو في الزايلي 

لغرض دراسة تأثير اإلخماد على هذه الكواشف فقد أضيفت تراكيز مختلفة من مواد مخمدة لهـذه التراكيـز                  

  .المثالية
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ABSTRACT  

In this work we have prepared liquid scintillation detectors using organic scintillation 
materials such as Naphthalene and Anthracene,  each one dissolved in the organic solvent 
( Xylene ). then we have measure the Net Area Under Peak, for wide range of 



 رشيد محمود يوسف  و إيناس محمد يونس الفرحة
 

 
 
 

79

concentrations of the organic scintillation solutions. We get best concentration             
(which gives maximum value of scintillation) of liquid scintillation detector prepared from 
Naphthalene solute in  Xylene is(40g/l) and for scintillation detector prepared from 
Anthracene solute in the Xylene is (1.4g/l ). Then in order to study effect of quenching on 
these prepared detectors, we added different concentrations of quenchers to the organic 
scintillation solutions at the optimum value of  concentration. 
 
Key Word : Quenching , Liquid Scintillation Detectors. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

 الوميضية الصلبة قادرة على عد أشعة كاما وتمتلك قدرة متوسطة لعد            ت ميلر والعدادا  –إن عداد كايكر    

توفر إمكانية عـد وتقـدير كميـة         إن كواشف السوائل الوميضية   جسيمات بيتا ذات الطاقات العالية، وعليه ف      

بطاقـة   ) 3H( النشاط اإلشعاعي للعناصر المشعة التي تطلق بيتا ذات الطاقة المنخفضة مثل نظير تريتيـوم               

 )0.019 MeV(   ونظير الكاربون)14C ( بعث بيتا بطاقة  المشع الذي ي)0.156MeV  (  وبيتا المنبعثة مـن

مادة وضع فطريقة عد هذه الجسيمات تتم ب،  )  1995فكري،) (  0.167MeV ( بطاقة  ) 35S (نظير الكبريت

المحلول الوميضي السائل الذي يتكون من المذاب والمذيب غالباً وقـد تـضاف إلـى                ضمنالمصدر المشع   

إلسراع المحلول الوميضي بعض المواد األخرى كمواد مذابة ثانوية يعمل بعضها كمزحف لطول الموجة أو               

، وفي هذه الحالة ستمر كل األشعة المنبعثة من المصدر المشع خالل جـزء              عملية ذوبان المذاب في المذيب    

، وهـذه الطريقـة تـسمى    )Knoll, 2000( تقريبـاً  )100%( من المادة الوميضية إذ تصل كفاءة العد إلـى 

 )Internal Source Liquid Scintillation Counting ) ( Knoll, 1979(   كما تسمى بالمعايرة الداخليـة ،

   ). 1995فكري، (

هنالك عوامل كثيرة تعمل على تقليل الحصيلة الكمية للفلورة وذلك بسبب العمليات الالشعاعية الناتجـة               

من عمليات ثنائية الجزيئة التي تحدث عندما تتدخل جزيئات العينة أو أي مادة شائبة قد تلوث الوسـط فـي                    

الوميضية على امتصاص طاقة التهيج والناتجة من إثارة جزيئات المذيب وتسمى هـذه       منافسة جزيئات المادة    

  .ويتم اإلخماد بإحدى الطرائق اآلتية ).  Fluorescence Quenching (  إخماد الفلورة  العملية

  

قـة  الذي يحدث عند وجود مواد كيميائية تؤثر على انتقال الطا:   Quenching Chemicalاإلخماد الكيميائي 

، مؤديا إلى انخفاض كمية الضوء والكفاءة )76Noujaim et al, 19(من جزيئات المذيب إلى جزيئات المذاب

  ).     Tait, 1980(الكمية 
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وينتج هذا اإلخماد عن وجود مواد ملونة في حاوية العد تتداخل مـع  :  Colour Quenchingاإلخماد اللوني 

  .       )5199فكري، (عملية تجميع الضوء

حيث أن الزيادة في تركيز المحلول :  Concentration Quenching Highاإلخماد الناجم عن زيادة التركيز 

  .)5199فكري،  (الوميضي يقلل من الكفاءة الكمية للفلورة

  

         السابقةاألعمال

عـضوية ،    مختلفة من المواد الوميـضية ال      اً كثيرة استخدمت فيها أنواع    اً بحوث بإجراءقام بعض العلماء    

  .وكان الهدف من إجراء هذه البحوث هو دراسة الخصائص الفيزيائية للمحاليل الوميضية العضوية السائلة 

بدراسة طيف التألق ألربعة محاليل وميضية عـضوية ثنائيـة    )Langenscheidt, 1971(        حيث قام 

             و)  PBO in Toluene( و  )POPOP in Toluene( و  )Anthracene in Toluene( النظــام وهــي

)p- terphenyl in Toluene (  وقد قورنت األطياف الناتجة عن كل محلول وميضي مع األطياف الناتجـة ،

 الظروف لجميع القياسات، وقـد      عند نفس عن المحاليل الوميضية األخرى عند استخدام المصدر المشع نفسه          

عة كاما  واألشعة فوق البنفسجية، كما درس تأثير اإلخماد الناجم           شععت هذه المحاليل بجسيمات ألفا وبيتا وأش      

  . عن زيادة التركيز على شكل الطيف الناتج 

تأثير اإلخماد الكيميـائي علـى    ) Alessio et al., 1978( باستخدام الكواشف الوميضية السائلة درس    و 

 الذي استخدم إلجراء المعايرة الخارجيـة       60Co الخلفية اإلشعاعية المصاحبة للفاعلية اإلشعاعية للنظير المشع      

 )External – Standard Channel Ratio(ستخدمت في هذه الدراسة ست حاويات، وقد اVials   ملئت كـل

وقد أضـيفت  ) NE–216(من السائل الوميضي )  1.0cm3( بنزين نقي و)  cm3 3.5( منها بخليط مكون من 

كمادة مخمدة إلى خمس حاويات وتركت السادسة دون        )  CCl4(لورايد  كميات مختلفة من مادة كاربون تيترا ك      

إخماد وذلك للحصول على عينات تمتلك إخماداً بدرجات متفاوتة ، وقد أظهرت النتـائج أن طيـف الخلفيـة                   

اإلشعاعية يزاح نحو قيم الطاقة الواطئة بزيادة درجة اإلخماد  وكذلك تقل قيمة المساحة تحت القمة مع زيادة                  

  .خماد اإل

من إيجاد تقنية باستخدام العداد الوميـضي الـسائل    ) Verrezen and Hurtegen, 2000( ولقد تمكن      

في تقدير فعالية جسيمات بيتا ذات الطاقات )  Internal Standardisation( وطريقة المقياس الداخلي الموحد 

وقد استخدمت بنجاح خالئط     .ذات الطاقات العالية  الواطئة في النماذج المتعددة الملوثة إشعاعيا بجسيمات بيتا         

  . من  نسب اإلخماد اً  فضال عن استخدام مدى واسع60Co  , 90Tc   , 63Ni , 14C 3H ,منها   

  تأثير اإلخماد اللوني في معايرة العداد الوميضي السائل في حالـة ) Villa et al. , 2003( ولقد درس       
210pb    ات في بعض معالم     ، حيث الحظ أن التغيرParameters        استجابة الكاشف تعود إلى اإلخماد اللوني، وان 
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كما اقتـرح أن    .  وكفاءة العد توصف عن طريق تأثير اإلخماد اللوني في كفاءة العد             المعالمالعالقة بين هذه    

   . Pb 210 أفضل نموذج قياسي لمعايرة العداد الوميضي السائل في حالة 99Tcيكون   

  

  لعمليالجانب ا

   المواد المستعملة      •

  المواد المذابة األولية 1 .   

يعد كـل مـن االنثراسـين     : C10H8 (Naphthalene(والنفثالينAnthracene )C14H10(االنثراسين1.1  

ويتكـون  ) 1978هارت،  ( هيدروكاربونات اروماتية يتكون األول من ثالث حلقات للبنزين ملتحمة        والنفثالين  

، وفيما يأتي مخطط يوضح الترتيـب الحلقـي         )1978اليتوس،  (م حلقتين من حلقات البنزين      الثاني من التحا  

  .)1997الحازمي، (لالنثراسين والنفثالين 

           

  
 
  

ايلين سائل عديم اللون من المركبات االروماتيـة        الز:  C6H4(CH3)2( (Xylene(الزايلين  ( المذيبات1.2   

 وفيمـا يـأتي الترتيـب الحلقـي للـزايلين           ، )%99(النقاوة تصل  نقاوته إلـى       والزايلين المستعمل عالي    

)Rappoport, 1981(  ،)Barton, 1982.(   

  

  

     المواد المخمدة .2

            :Carbontetrachloride )تيترا كلـورو ميثـان    (كاربون تيترا كلورايد     2.1

للون، ا عن مذيب عضوي ثقيل يتميز بأنه عديم            وهو عبارة  ،)CCl4( رباعي كلوريد الكاربون     ويسمى أيضاً 

  ).Othmar, 1979( غير مخدشة، وال يساعد على االشتعال ورائحتُه

Gentian Violet 2.2 :  كلوريـد  مادةيهو  Hexamethparasoniline    والكحـول  فـي المـاء   تـذوب 

  . )The United States Phramacopeia,1965( والكليسرين

  

  

  

 االنثراسين النفثالين

CH3 CH3 

 الزايلين
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 :  المستخدمةاألجهزة •

 مخططا لمنظومة القياس المستخدمة في هذا البحث والتي تتكون من االجزاء الرئيسية             )1(يوضح الشكل رقم    

  :االتية 

  

 ,)44mm(يمتلك كاثوداً ضوئياً بقطـر ) Philips XP 1000P.M.T( وهو من نوع:   المضاعف الضوئي.1

  ).4000Å) (Philips, 1971(عند الطول الموجي)%25 (كفاءته الكمية

  

   ADC ةـى رقميـة إلـول نبضة خطيـمن مح للـون المحـيتك : )MCA(المحلل المتعدد القنوات2.

)Canberra, 1977.( وهذا المحلل موديل)من شـركة  والمحلل المستخدم قناة،) 4096(يمتلك )8503 مجهز 

Canberra )(Canberra, 1981.  

  
  

  ق العملائطر

تتم عملية تحضير المحاليل الوميضية العضوية بإذابة وزن معين من المادة :  ليل الوميضيةتحضير المحا

ثم يرج المحلول لبضع دقائق ويسخن في الحمام المائي  المذابة في حجم معين من مذيب الزايلين العضوي،

ل بعدها المحلول ثم يكم ثم يترك المحلول لمدة ساعة على األقل، ،) C° (40-35بدرجة حرارة ال تزيد عن 

   . حسب الحاجةنحصل على محاليل وميضية بتراكيز) 1( وحسب العالقةإلى الحجم المطلوب، 
           C1.V1=C2.V2……………………...(1)  

 حجم  يمثالنV1، V2 .على التوالي) المطلوب(والمخفف  تركيز المحلول المركزيمثالن C1 ،C2حيث أن 

  . على التوالي ايضاهائي للمحلول الوميضيالحجم النوالمحلول الوميضي المركز 

  

  

  

p.m 
tube 

Pre-amp. 

 

H.V. 

Oscilloscope   

M.C.A 

Liquid Scintillation 

Specs.    Amp.

Rubber Cover

Radioactive Sources 

  ) 2006الفرحة،(الدائرة االلكترونية لمنظومة الكشف والقياس : 1الشكل 



 رشيد محمود يوسف  و إيناس محمد يونس الفرحة
 

 
 
 

83

  النتائجالحسابات و

   التراكيز للكواشف الوميضية المحضرةأفضلتحديد قيم  •

 شدة الوميض المنبعـث     علىلدراسة تأثير التركيز    ) 1(لقد استخدمت منظومة القياس المبينة في الشكل      

 [(3),(4)] و[(1),(2)]الجداول من  بينحيث يتالمصنعة  ةاشف الوميضيو التراكيز للكأفضل قيم تحديدو

  الوميضي المكون من النفثالين المـذاب فـي الـزايلين          كاشفلل  الواطئة كيزاتر ال  بين  متزايدة ةوجود عالق  

صـافي المـساحة تحـت       وقيم  على التوالي  والكاشف الوميضي المكون من االنثراسين المذاب في الزايلين       

لباعثان ألشعة كاما وذلك لمعرفة تأثير طاقة فوتون أشعة كامـا علـى    ا 137Csو60Co عند استخدام( المنحني

 إلى قيمة محددة وهي القيمة العظمى لصافي المساحة تحت المنحنـي            تا القراء  حيث تصل  )عمليات اإلخماد 

 بالنـسبة للكاشـف المكـون مـن النفثـالين المـذاب فـي الـزايلين                 )40g/l(عند التركيـز    (والتي تكون   

 ثم تبدأ بالتناقص مـع زيـادة        )بالنسبة للكاشف المكون من االنثراسين المذاب في الزايلين       ) 1.4g/l( والتركيز

   .التركيز

 
النفثالين  تركيز

 في المذاب

  )g/l(الزايلين 

Net 
Area 

(counts) 

Err(%) = 
(√N/N)×100

النفثالين  تركيز 

 في المذاب

  )g/l(الزايلين 

Net  
Area 

(counts) 

Err(%) = 
(√N/N)×100 

10 43475 0.479  10 63172 0.397 

20 54437 0.428  20 76550 0.361 

30 62528 0.399  30 103647 0.310 

35 81885 0.349  35 130206 0.277 

40 89104 0.335  40 147857 0.260 

50 86821 0.339  50 140421 0.266 

60 73030 0.37  60 135031 0.272 

70 69404 0.379  70 129553 0.277 

   

الـزايلين  المذاب فـي  النفثالين  العالقة بين تركيز:1دول الج

 60Co  استخدام   عند  Net  Areaوقيم

المـذاب فـي    النفثـالين   العالقة بين تركيـز : 2الجدول 

 137Cs استخدام  عند  Net  Areaوقيمالزايلين 
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    (2),(3),(4),(5)ويتوضح هذا السلوك بصورة جلية كما في االشكال

  

  

  

  

  

  

  

  

 االنثراسين تركيز

في  لمذابا

     )g/l( الزايلين

Net  
Area 

(counts)  

Err %= 
(√N/N)×100 

 االنثراسين  تركيز 

في الزايلين  المذاب

)g/l(   

Net 
 Area 

(counts) 
Err % = 

(√N/N)×100 

0.2  18932  0.726   0.2  23250  0.655 

0.4  20944  0.690   0.4  49168  0.450  

0.6 33988  0.542   0.6  99279  0.317  

0.8  51671  0.439   0.8  171296  0.241  

1  67788  0.384   1  180701  0.235  

1.2  74389  0.366   1.2  229528  0.208  

1.4  129010  0.278   1.4  256708  0.197  

1.6  113246  0.297   1.6  217244  0.214  

1.8  85238  0.342   1.8  214819  0.215  

2  77239  0.359   2  210255  0.218  

4  61058  0.404   4  195734  0.226  

 المـذاب  االنثراسين ز العالقة بين تركي: 4الجدول 

ــي  ــزايلين ف ــيمال ــد  Net Areaوق    عن

  137Cs ستخداما

الزايلين  المذاب في  االنثراسين  العالقة بين تركيز:3 الجدول 

  60Co  استخدام  عند  Net Areaوقيم
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 )60Co( المصدر المشع باستخدامNet Area  المذاب في الزايلين وقيم نثراسين العالقة بين تركيز اال:  4الشكل

 )137Cs (المصدر المشع باستخدامNet Area  المذاب في الزايلين وقيم نثراسين العالقة بين تركيز اال:  5الشكل

   )60Co (المصدر المشع  استخدام عند Net Area المذاب في الزايلين وقيم نفثالين العالقة بين تركيز ال: 2الشكل 

  )137Cs( المصدر المشع  استخدام عند Net Area المذاب في الزايلين وقيم نفثالين العالقة بين تركيز ال :3الشكل
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 الطريقة المتبعة في تقدير كفاءة العد في هذين الكاشفين هي طريقة المعايرة الخارجية وذلك  باسـتخدام                    إن

 مـن   ن هذا المصدر الخارجي عـادة يكـو       ان. تقدير اإلخماد فيها  مصدر مشع غير موجود في العينة المراد        

  .)1995فكـري،   ( حيث يوضع بالقرب من قنينة العد الوميـضي          )60Co(المصادر التي تطلق أشعة كاما مثل     

إن تفاعل أشعة كاما مع مادة الكاشف عن طريق تشتت كومبتن يوفر اعداداً كبيرة من الكترونـات كـومبتن                   

  .    رها تولد الوميض الالزم في عملية الكشفالمرتدة، وهذه بدو

  

 )Gentian Violet(دراسة اإلخماد اللوني بإضافة المادة الملونة •

) 1.4g/l( و) 40g/l( إلى تراكيز ) ml (0.2-0.02 بالمدىGentian Violetتمت إضافة أحجام من مادة 

 ،من محلول النفثالين المذاب في الزايلين ومحلول االنثراسين المذاب في الزايلين على التوالي وكل على حده               

 كميـة   تالمنحني كلمـا ازداد   حيث يالحظ تناقص قيمة صافي المساحة تحت        (5),(6)كما مبين في الجدولين     

  .المادة الملونة في المحلول الوميضي 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

    

  

  

Volume 
of   

Gentian 
Violet  ml  

Net 
Area 

(counts)
  

Err %= 
(√N/N)×100 

   
Volume of
Gentian 

Violet  ml 
 

Net 
Area 

(counts) 
  

Err (%)= 
(√N/N)×100

0  410135  0.156   0  415936  0.155 

0.02  377867  0.162    0.02  387570  0.160  
0.04  356561  0.167  0.04  375071  0.163  
0.06  335658  0.172    0.06  364503  0.165  

0.08  315116  0.178    0.08  351715  0.168  

0.1  299489  0.182    0.1  347058  0.169  

0.15  283304  0.187    0.15  335799  0.172  

0.2  276176  0.190   0.2  328413  0.174 

المضاف إلى    Gentian Violet بين  العالقة: 6 الجدول

 في الزايلين المذاب  النثراسينمن محلول ا) 1.4g/l(تركيز

 Cs137 استخدام  عندNet Areaوقيم 
  

ــدول ــين:5 الج ــة ب   Gentian Violet  العالق

 ننفثـالي من محلول ال) 40g/l(ف إلى تركيزالمضا

 اسـتخدام   عندNet Areaفي الزايلين وقيم  المذاب
Cs137  
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    )Carbontetracloried(دراسة اإلخماد الكيميائي بطريقة إضافة مادة كاربون تيترا كلورايد   •

  إلحداث درجات متفاوتة من اإلخماد إلى التراكيز) ml ( 2-0.2بالمدى ) CCl4( تمت إضافة أحجام من    

. الذي أضيف إلى هذه المحاليـل 14Cالمثالية المذكورة سابقاً، وشععت هذه التراكيز بجسيمات بيتا المنبعثة من   

فـي  ) CCl4( انخفاض قيمة صافي المساحة تحت المنحني كلما ازدادت كميـة            (7)و(8)ويتبين من الجدولين  

، وذلـك الن  فـي المحلـول  ) CCl4(كلما ازدادت كميـة   ) ß(المحلول الوميضي، ونالحظ تناقص كفاءة عد       

فوتونـات ضـوئية    اليمكن معه أن تسبب إطـالق  األخيرة تعمل على تقليل طاقة الجسيمات المنطلقة إلى حد

، إن الطريقة المتبعة لتقدير كفاءة العد هي )1995فكري، (الكشف عن كل الجسيمات المنطلقة  اليمكن وبالتالي

  .مع المحلول الوميضي السائل) 14-كاربون(المعايرة الداخلية وذلك بتضمين طريقة 
  

  

  

  

  

  

  

 
Volume 
of CCl4

)ml(  

  

Net 
Area 

(counts)

Err (%) = 
(√N/N)×100 

Counting 
Efficiency 
(%) of  β 

  
Volume
of CCl4 

)ml(  

Net 
Area 

(counts)

Err (%) = 
(√N/N)×100 

Counting 
Efficiency 
(%) of  β  

0 438563  0.151 100    0  3583170.167 100  

0.2  363213  0.165  83    0.2  297630  0.183  83  

0.4  351457  0.168  80    0.4  270568  0.192  76  

0.6  332442  0.173  76    0.6  261881  0.195  73  

0.8  325237  0.175  74    0.8  257540  0.197  72  

1  314512  0.178  72    1  253547  0.198  71  

1.5 308218  0.180 70    1.5  246059  0.2  69  

2  297795  0.183  68    2  240300  0.203  67 

ــدول ــين: 7الج ــة ب ــضافCCl4 العالق ــى  الم إل

 فـي   المـذاب النفثـالين محلول  من ) 40g/l(تركيز

   14Cاستخدامعند ) Net Area( الزايلين وقيم

 من)1.4g/l( تركيز  إلى  المضافCCl4 العالقة بين: 8 الجدول

عنـد  ) Net Area (الزايلين وقـيم  في  المذابنثراسينمحلول اال

  14Cاستخدام 
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  المناقشة

 يعود إلى حدوث إخماد الفلورة للمحلول الوميضي النـاجم          (2) و (3) إن التناقص الحاصل في الشكلين      

تـرددات  مـن جانـب ال    (عن زيادة التركيز للنفثالين والذي يسببه تطابق نهاية طيف االمتصاص للمحلـول             

 باالمتصاص الـذاتي    ىللمحلول نفسه، وهذا يسم   ) من جانب الترددات العالية   (ونهاية طيف الفلورة    ) الواطئة

Self Absorption) Guilbauit, 1973 .( 40وبمقارنة التركيزg/l من الكاشف A) (مع تركيز)38g/l ( التي

اً، حيث وجد أن أعلى قيمـة لـشدة   يالحظ توافقاً كبير ) Kallman and Furst, 1951(حصل عليه كل من 

 زيادة التركيز وصوال إلـى      دالوميض الناتج قد بدأت عند هذا التركيز كما حصل على نفس القيمة تقريبا عن             

على أفـضل النتـائج   ) Schram and Lombart, 1963(، وفي قياسات أخرى حصل كل من )70g/l(تركيز 

باستعمال مذيب مكون من جزء واحد من مذيب الزايلين وثالثة أجزاء           ) 80g/l( عند استعمال النفثالين بتركيز   

، 90Srمن مذيب الدايوكسان، حيث استعمل المحلول في قياس جسيمات بيتا المنبعثة من عنصر السترونشيوم               

حيث حصل على أعلى قيمـة لـشدة        ) 2002،  يالبدران(كما يالحظ توافق كبير مع النتيجة التي حصل عليها          

، ثـم انخفـضت      )60g/l( تقريباً لغاية تركيز     ةتقريباً، وكانت هذه النتيجة ثابت    ) 35g/l(ند تركيز   الوميض ع 

  .تدريجياً مع زيادة التركيز

 وبمقارنة  (4)و(5) تنخفض تدريجياً مع زيادة التركيز وكما هو واضح من الشكلين            1.4g/lالقيمة العظمى    ان  

يالحظ توافقٌ كبير بينهما، إن السبب في انخفاض         ) 2002دراني،  الب(هذه النتيجة مع النتائج التي حصل عليها      

هذه القيمة بزيادة التركيز الموالري يعود إلى االمتصاص الذاتي القوي لمادة االنثراسين المتزايد مـع زيـادة     

، )Guilbauit, 1973 (زمن العمر ويقلل الكفاءة الكميـة   طيف الفلورة، ويزيد إلى تشويه التركيز الذي يؤدي

كما يعزى إلى أن النتاج الكمي للمحلول يعتمد على النتاج الكمي لالكسايمر وهو اقـل مـن النتـاج الكمـي                     

، إن هذا االكسايمر له طيف انبعاث خاص به يزاح إلى جهة اللـون األحمـر    )Berlman, 1971(للمونيمر 

 طيـف الفلـورة ذا     تٌظِهُر فقط راسين لالنث ونتيجة لهذا ينخفض النتاج الكمي للفلورة أو أن المحاليل المخففة

التركيب المميز للمونيمر وبزيادة التركيز للمحلول تُكبت هذه الحزمة لتظهر حزمة انبعاث جديدة عند أطوال               

موجية أطول وهذا االنبعاث هو نتيجة فلورة االكسايمر، بما أن النتاج الكمي لالكسايمر اقل منـه للمـونيمر                  

)Abdul-Ridha, 1977 ( النتاج الكمي للمحلول سوف يقل مع زيادة تركيز المذابفان .  

تنـاقص   ،(6) و (7) وجدنا وكما موضح من الـشكليين        ،  عند إضافة المادة الملونة إلى الكواشف المحضرة       

 كمية المادة الملونة في المحلول الوميـضي وذلـك بـسبب            تقيمة صافي المساحة تحت المنحني كلما ازداد      

نية التي قامت بامتصاص الفوتونات الضوئية بعد إنتاجها أي تتداخلت مع عملية تجميع             جزيئات الشوائب اللو  

 باإلخماد اللوني الذي يعتمد على اللون الموجود في وسط العد وعلى شدة ذلك اللـون                ىالضوء وهذا ما يسم   

  ). 1995فكري،( 
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 لدراسة اإلخماد الكيميائي نالحظ وكمـا موضـح مـن           إلى الكواشف المحضرة  ) CCl4 ( وعند إضافة المادة  

فـي المحلـول    ) CCl4( انخفاض قيمة صافي المساحة تحت المنحني كلما ازدادت كميـة            (8) و (9)الشكلين  

حيث أظهرت النتائج أن طيف الخلفيـة   ) Alessio et al., 1978(الوميضي وهذا يتوافق مع ما توصل إليه 

 الواطئة بزيادة درجة اإلخماد وكذلك تقل قيمة المساحة تحت القمة مع زيـادة              اإلشعاعية يزاح نحو قيم الطاقة    

تتنافس مع جزيئات المادة الوميضية على استقطاب       ) CCl4(اإلخماد، وهذا يعود إلى أن جزيئات الشوائب مثل       

   ).Noujaim et al., 1976(طاقة التهيج لجزيئات المذيب وتمنعها من االنتقال إلى جزيئات المذاب 

                    

  

  

  

  

 المضاف Gentian Violetحجم   بينلعالقةا:   7 الشكل

الزايلين في المذاب من محلول االنثراسين)1.4g/l(إلى تركيز

 Cs137استخدامب )Net Area( وقيم
   
 

المضاف  Gentian Violet  العالقة بين حجم:  6 لكالش

   فـي   المـذاب  من محلول النفثـالين   ) 40g/l( إلى تركيز 

  137Cs  استخدامب  )Net Area(الزايلين 
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       أطياف الطاقة 

 وجسيمات بيتـا  ])[MeV(1.173 ,1.33الباعث ألشعة كاما بطاقتين)60Co (النظير استخدم في هذا العمل     

 الباعـث  ) 137Cs(النظيرو .)336.4kBq( الكوبلت هي    مصدروان الفاعلية االشعاعية ل    )0.31MeV(بطاقة  

، والفاعليـة االشـعاعية   ] )[MeV(1.17 ,0.514وجسيمات بيتا بطاقة  )0.662MeV( بطاقة) γ( كاما شعةأل

ــصدرل ــي )137Cs(م ــار). 318kBq( ه ــصا إن أعم ــصرينفاألن ــذين العن ــي   له  )5.27Year( ه

 الذي )14C( وكذلك تم استخدام نظير الكاربون .)Lederer and Shirley, 1978( على التوالي)30.2Year(و

ـ  عث جسيمات بيتا بطاقات واطئة    يب عـالم  ( )5730Year(ي  النـصف ه  عمـر  ،) 0.156MeV( بحوالي  تقدر ب

 نالـشكال  ).250µCi(وفاعليته اإلشـعاعية     54.2µCi/mmol)(14C ل النشاط النوعي    وقد كان  )2004 الذرة،

 الـزايلين  اب فـي  من النفثالين المذ  المكون  [ Aإلشعاعية باستخدام الكاشف   ا الخلفية انيوضح  (11) و   (10)

 (12) نوالشكال. ])1.4g/l( بتركيز الزايلين من االنثراسين المذاب في   المكون  [ Bالكاشفو ])40g/l(بتركيز

   (15) و (14) نوالـشكال  ،Bالكاشـف  و Aباسـتخدام الكاشـف    )137Cs(ل طيف الطاقة    انيوضح ) 13(و  

  (14)و(12)  الـشكلين  يالحظ منحيث  ، BالكاشفوA باستخدام الكاشف  )60Co (ل  طيف الطاقةانيوضح

إن المـساحة تحـت المنحنـي     )11( الشكل بالمقارنة مع  (15)  و ( 13)الشكلينو ،)10( الشكل مع بالمقارنة

 المـضاف إلـى     CCl4 العالقة بـين حجـم       : 9الشكل

 ن المذاب في الزايليننثراسيمحلول اال  من1.4g/lتركيز

  )14C ( استخدام ب Net Area  وقيم

تركيز   المضاف إلىCCl4العالقة بين حجم :  8الشكل

40g/lوقيممحلول النفثالين المذاب في الزايلين  من    

  Net Area 14(استخدام بC( 
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 ،تعطي قيماً تدل على استجابة واضحة للكاشف في التحسس وتسجيل نتائج تفاعل األشعة مع مـادة الكاشـف        

وذلك الن مكونات تلك الومائض في طيف أشعة كاما      ) PhotoPeak( كما يالحظ عدم ظهور الذروة الضوئية     

  )Knoll, 1979 (واطيءتكون  ذات عدد ذري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  باستخدام الكاشف 60Co  لطيف الطاقة  : 14شكل 

 Bالخلفية اإلشعاعية باستخدام الكاشف :  11شكل      Aالخلفية اإلشعاعية باستخدام الكاشف : 10  شكل

  Bباستخدام الكاشف  60Co  لطيف الطاقة  : 15شكل  

  Bباستخدام الكاشف  137Cs لطيف الطاقة  : 13شكل     Aباستخدام الكاشف  137Cs  لطيف الطاقة  : 12شكل 
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  االستنتاجات

أظهرت نتائج القياسات العملية أن التراكيز المثالية للكواشف الوميضية السائلة المصنعة محلياً والمكونـة              . 1

 على التوالي عنـد )  1.4g/l( و)40g/l (اب في الزايلين واالنثراسين المذاب في الزايلين هيمن النفثالين المذ

   ).  137Cs, 60Co(بأشعة كاما  المنبعثة من المصادر المشعة القياسية   التشعيع

  

مع زيادة التركيـز المـوالري   )  Net Area(صافي المساحة تحت المنحني تبين وجود زيادة كبيرة في  .2

تـصل  )  أعـاله  1الفقرة رقم (إلى قيمة معينة  الواطئة، وبزيادة هذا التركيزول الوميضي عند التراكيز للمحل

تـدريجياً وهـذا    إلى قيمتها العظمى وأن زيادة التركيز بعد ذلك تسبب تناقص هذه القيمـة ) (Net Areaقيمة

 ام متزايدة من مواد مخمـدة مثـل   التركيز أو عند إضافة أحج  عن زيادة   الناجم السلوك يعود إلى اإلخماد

Gentian Violet وCCl4 المنحنيات  وكانت. على التوالي [(7),(8)]و[(5),(6)] وبالمدى الموضح في الجداول

قيمة صافي المساحة تحت    و ) 1.4g/l(و) 40g/l(الخاصة بالعالقة بين أحجام المخمدات المضافة إلى التراكيز         

  .    سيةلعالقة تكون قريبة من العالقة األتشير إلى أن ا) Net Area(المنحني 
     

 تـنخفض   14-أظهرت النتائج أن كفاءة عد جسيمات بيتا ذات الطاقة المنخفضة المنبعثة مـن الكـاربون              . 3

  .     )ml(2-0.2 ضمن المدى  CCl4 إضافةدبزيادة اإلخماد الكيميائي عن

             

، لعـدم  المستخدم في العمل لحوظ بطاقة الفوتونات ضمن المدىتبين أن عمليات اإلخماد ال تتأثر بشكل م. 4

المستخدمة من مصادر اشعة كاما المختلفة التي اسـتخدمت         ت  وجود فروقات كبيرة جدا بين قيم طاقة الفوتونا       

  .هنا مما يعطي فرصة متقاربة لطبيعة تفاعل هذه الفوتونات مع مادة الكاشف بواسطة تشتت كومبتن 
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