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محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون  2/5 MeVبر ساختار گرافیت درجه TSX
*محمد امین امیرخانی دهکردی ،1محسن اسدی اسدآباد ،1مصطفی حسنزاده ،1سید محمد میروکیلی

1

 -1دكتري ،پژوهشکدهی راکتور و ایمنی هستهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران ،تهران ،ایران.

چکیده
تغییر در موقعیت اتمها در شبکه بلوری ماده در اثر تابش ایجاد میشود .تغییر ساختار سبب تغییر در مشخصات ماکروسکوپی ماده خواهد شد .دانستن مقدار تغییرات انواع
خصوصیات ماده در محیطهای با تابش باال ضروری است .در این مقاله به مطالعه تاثیر تابش پروتون با انرژی  2/5 MeVبر ساختار گرافیت با درجه  TSXپرداخته شده است.
این نوع گرافیت در راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان بازتابنده استفاده میشود .تابشدهی برای مدت زمان  276دقیقه با پروتون انجام شده است .در بررسی انجام گرفته
از تست میکرو سختی ،تست رامان و تصاویر  SEMاستفاده شده است .نتایج ،افزایش میکروسختی ماده در اثر تابش را نشان میدهد .همچنین افزایش حلقههای تهیجا و
بیننشینها در بررسی طیف رامان بدست آمده است .ایجاد حفرههای در سطح گرافیت تابش دیده ،در تصاویر  SEMمشاهده شده است .نتایج بدست آمده با استفاده از مدل
عیوب نقطهای قابل بررسی میباشد.

واژههاي کلیدی :آسیب تابش ،گرافیت  ،TSXمیکروسختی ،تابش پروتون ،طیف رامان.
دريافت 1398/11/16 :پذیرش1399/09/25 :

 .1مقدمه
امروزه مطالعه آثار ناشي از تابش پرتوها بر روي مواد و عيوبي
كه در ساختار كريستالي آنها بر اثر برخورد اين پرتوها بوجود
ميآيد در بسياري از سيستمها از جمله راكتورهاي شكافت
و گداخت ،شتابدهندهها ،ماهوارههاي فضايي ،سيستمهاي
پزشكي و ...نقش بسيار مهمي دارند [ .]1برهمکنش تابشهای
پر انرژی با شبکه بلوری منجر به عیوبی همچون تهیجاها،
بیننشینها ،یونش و برانگیختگی اتمی میشود که سبب
تغییرات در مشخصات ماکروسکوپی ماده میشوند ].[2
پروتون ،آلفا ،نوترونهای سریع و پارههای شکافت معمو ٌال
انرژی کافی را از طریق برخوردهای االستیک و غیراالستیک
برای حذف هسته از موقعیت شبکه بلوری مواد انتقال ميدهند
] .[3یک اتم در شبکه باید مقدار انرژی کمینهای را دریافت
کند تا از جایگاهش در شبکه خارج شود که به این انرژی ،انرژی
جابجایی یا آستانه جابجایی گویند و با  Edنشان داده میشود
] .[4اتم خارج شده همچون يك هسته پسزده شده ممکن
است سبب آبشاری از جابجاییهای اتمی شود ]  .[5اگر انرژی
اتم پسزده شده به اندازه کافی زیاد باشد ممکن است سبب

افزایش زنجیره برخوردها و هستههای پس زده شده شود .این
فرآیند ادامه مییابد تا اتم جابجا شده ،انرژی کافی برای خارج
کردن اتم دیگر از شبکه بلوری نداشته باشد .بنابراین آبشاری
از هستههای پسزده از نخستین واکنش از یک جزء تابشی با
انرژی زیاد با یک اتم جامد توسعه پیدا میکند ] .[3هنگامی
که یک اتم فلز از شبکه بلوری بیرون انداخته میشود یک
حفره ( )Vacancyدر ساختار شبکه ایجاد میشود .اتمهای
جابجا شدهی پایدار ممکن است انرژیشان را از دست داده و
موقعیت دیگری از مکان شبکه بلوری معمولی را اشغال کنند
که اتم بیننشین ( )Interstitialsرا بوجود میآورد ] .[3این
دو منسوب به جفتهای فرانکل ( )Frankel Pairsهستند ].[6
افزایش تهیجاها واتمهای بیننشین مشخصات فلزات را تغییر
میدهد ] .[3برخوردهای پروتون-اتم یا اتم-اتم به وسیلهی
برهمکنشهای میان ابرهای الکترونی ،ابر الکترونی و هسته و
میان هستهها کنترل میشوند .این برهم-کنش-ها به وسیلهی
آن چه که به عنوان پتانسیلهای بین اتمی شناخته شدهاند،
توضیح داده میشوند .در تابشدهی نوترون به علت خنثی

* نویسنده مسئول:
دكتر محمد امین امیرخانی دهکردی
نشانی :تهران ،سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکدهی راکتور و ایمنی هستهای.
تلفن+98 )9131854022( :
پست الکترونیکیmamirkhani@aeoi.org.ir :
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بودن بار الکتریکی نوترونها ،میتوان برخوردهای کشسان
بین نوترونها و هستهها را به مثابهی برخورد کرههای سخت
در نظر گرفت ].[4
گرافیت درجه هستهای به دلیل پایداری گرمایی و
استحکام در دمای باال و خلوص بسیار باال ،استفاده وسیعی
به عنوان کندکننده و بازتابنده در راکتورهای هستهای داشته
است .اولین استفاده از گرافیت در راکتورها توسط فرمی در
سال  1942در راکتور دانشگاه شیکاگو صورت گرفت ] .[7از
کاربردهای دیگر گرافیت میتوان به استفاده به عنوان حفاظ
نوترونی در راکتورهای زاینده با خنککننده سدیم ،پوشش
سوختهای جدید و همچنین به دلیل ضریب انتقال حرارت
باال و مقاومت باال در برابر شوکهای گرمایی به کاربرد در
راکتورهای گداخت هستهای اشاره کرد [.]11-8
تحت تابش شبکه گرافیت گسترشی در طول محور c
و انقباضی موازی در صفحات پایهای را تحمل میکند .این
تغییر ابعاد مربوط به جابجاییهای اتمهای کربن ناشی از
تابش است ،که انباشت خوشههای بیناتمی در بین صفحات
پایه جداشدگی صفحات را ناشی میشود .این تغییر ساختار
میکروسکوپی ناشی از تابش ،تأثیر عمیقی بر مشخصههای
فیزیکی همچون مدول یانگ ،استحکام شکست و رسانندگی
گرمایی و الکترونیکی دارد ] Oku .[12خزش کششی
( )tensile creepرا برای نوعی از گرافیت در دمای  900درجه
سانتیگراد برای محدوده تابشدهی  1025 n 2بحث کرده
m
است و پیشنهاد یک افزایش یکنواخت در ضریب خزش تابشی
را با دمای تابشدهی داده است .همچنین یک افزایش در
ضریب انبساط حرارتی (Coefficient of thermal expansion
) )(CTEبه دنبال تابشدهی قابل مشاهده است ] .[13یکی از
معروفترین مدلها برای توصیف تغییرات ابعادی مدل "عیوب
نقطهای ( ")Point defectاست .این مدل پیشنهاد میکند
که تهیجاها ناشی از تابش در صفحات پایه جمع میشوند و
حلقههای جابجا شده کوچک را شکل میدهند .پس از آن،
نابودی این حلقهها موجب انقباض در راستای  a/bمیشود و
انبساط در جهت  cمربوط به تراکم صفحات جانبی بین صفحات
پایه ،باعث شکلگیری الیههای جدید میشود ] .[14در کشور
ما ،ایجاد کدهای محاسباتی برای انجام محاسبات اثرات تابش
نوترون مورد توجه پژوهشگران بوده است ] .[15همچنین تاثیر
تابش نوترون بر ثابت آسیب جریان معکوس  αدر چندین مدل
از دیودهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ] .[16بررسی
مکانیسم آسیب تابش بر آلومینیم و آلیاژهای آن که به عنوان
غالف راکتورهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد نیز مورد
توجه پژوهشگران بوده است ]  .[17

 .2مواد و روش تحقيق

در این پژوهش به بررسی تغییرات ایجاد شده در میکروسختی
گرافیت درجه  TSXبا استفاده از تابش پروتون 2/5 MeV
156

پرداخته شده است .تستهای میکروسختی و رامان از نمونهها
قبل و بعد از تابشدهی گرفته شده است و نتایج بدست آمده
با استفاده از مدل عیوب نقطهای بررسی خواهد شد .به دلیل
ایجاد آلودگی پرتویی در مواد تابش دیده با نوترون و عدم
وجود امکانات الزم برای بررسی مستقیم اثر تابش نوترون
بر ساختار ماده استفاده از تابش یونهایی همچون پروتون
برای بررسیهای اولیه اثرات تابش مطابق با مراجع ] [4روشی
بسیار مناسب میباشد.
شتابدهنده واندوگراف
در این پژوهش برای پرتودهی پروتون از شتابدهنده واندوگراف
موجود در سازمان انرژی اتمی ایران استفاده شده است .این
شتابدهنده در سال  1351نصب و اولین آزمایشهای آنالیز
عنصری در سالهای  55-57با روش پیکسی در آن انجام
گرفته است .این شتابدهنده توانایی افزایش انرژی پروتون
تا  3 MeVرا دارا است .در دهه  90ميالدی ،در چهارچوب
طرحی با آژانس بينالمللی انرژی اتمی ،امکانات آناليز با
باريکه يونی که پيش از آن عمال به پيکسی و به صورت جانبی
به پسپراکندگی رادرفورد و واکنشهای هستهای محدود
بود گسترش يافت و وسايل تجربی جديد ،امکانات روزآمد
و پيشرفتهای در اختيار آزمايشگاه واندوگراف قرار گرفت که
امکان انجام آناليزهای جديدی فراهم شده است .هماکنون
روشهای پيشرو برای آناليز با باريکه يونی در آزمايشگاه
واندوگراف مورد استفاده قرار میگيرد شکل  1شماتیک
سیستم استفاده شده برای تغییر دما در هنگام تابشدهی
پروتون را نمایش میدهد .این سیستم از یک کوره لولهای
الکتریکی ( )Electric tube furnaceو یک تنظیم کننده دما
تشکیل شده است .با تنظیم دمای مورد نظر ،جریان عبوری
از کوره شروع به نوسان کرده تا در دمای مورد نظر به حالت
پایدار دست پیدا کند.
آماده سازی نمونه
برای تابشدهی یونی ،نمونهای از گرافیت درجه  TSXبا ابعاد
 10×10×1 mm3که به کمک سنباده درجههای ،800 ،600
و  3000صیقل و به کمک استون شستشو داده شده مورد
استفاده قرار گرفته است .ابعاد نمونه با استفاده از میکرومتر
اندازهگیری شده است .تخلخل نمونه با کمک روش  BETبرابر
با  %22بدست آمده است .جدول  1مشخصات فیزیکی و
مکانیکی این گرافیت را نشان میدهد.
تست میکروسختی
از تست میکروسختی برای دستیابی به مولفه سختی ماده
استفاده شده است .این آزمایش برای ارزیابی سنجش مواد،
کنترل کیفیت فرآیند تولید و توسعه بسیار مهم است .سختی
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شکل  .1شماتیک سیستم تابشدهی پروتون
جدول  .1خواص گرافیت درجه [18] TSX
مشخصه

TSX

واحد

چگالی

g.cm

ضریب انبساط حرارتی

K

مقاومت الکتریکی

μΩm

6

مدول یانگ

GPa

11/4-14

استحکام خمش ()Flexural bending

MPa

25

استحکام فشاری ()Compressive strength

MPa

38

همراه با تنش کششی یک شاخص برای مقاومت پوشش و
چکشخواری مواد است .این آزمایش همچنین برای تعیین
فاز مورد استفاده قرار میگیرد .چندین روش آزمایش سختی
توسعه پیدا کرده است که عبارتند از Brinell, Vickers, :
 Rockwellکه آزمایشهای سختی ماکرو و Knoop, Tukon
که آزمایشات سختی میکرو میباشند ] .[19در این پژوهش
از روش ویکرز ( )Vickersمطابق با استاندارد ASME C1327
استفاده شده است .در این آزمون  indenterالماسی هرمی
شکل با زوایای مشخص تحت نیروی تعیین شده بر ماده اثری
مربع شکل ایجاد میکند که از اندازهگیری قطر آن مقدار
سختی بدست میآید .نمونه این آزمون باید ضخامتی بیش از
 0/5 mmداشته باشد .برای محاسبه سختی ویکرز بر حسب
واحد  GPaداریم ]:[20

1/71

-3

-1

رابطه ()1

-6

4/1×10

P
HV = 0.0018544  2 
d 
اعمال شده ( )Nو  dمتوسط طول دو قطر
سال  1974تاتسو اکیو ( )Tatsuo Okuو

که  Pنیروی
( )mmاست .در
همکارش روابطی تجربی بین سختی ویکرز با استحکام
فشاری در گرافیتهای هستهای را تعیین کردند .برای
استحکام فشاری داریم ]:[21
رابطه ()2
=
σc 0.44HV ± 0.8

که در آن  σcاستحکام فشاری ( )Kg/mm2است .در
این پژوهش از دستگاه  qualitest qv1000برای انجام آزمون
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استفاده شده است .مقدار بار اعمالی برابر با  50گرم و زمان
اعمال بار  20ثانیه در نظر گرفته شده است .در شکل  2تصویر
 SEMاز محل اثر ایجاد شده در هریک از نمونهها نشان داده
شده است.

باشد و به منظور تعیین تحلیل کمی استفاده میشود .هر نقص
مهم ناشی شده از ویژگیهای رامان از فونونها و مشخصات
منعکس شدهی ناهنجاری کوهن سرچشمه میگیرد ،فرکانس
نمایشگر برای ارتعاشات گرافیت در جدول  2نمایش داده
شده است.
جدول  .2ارتعاشی گزارش شده برای گرافیت ][22
مرتبه رامان

قله رامان

فرکانس رامان ()cm-1

اول

G

1580

D

1350

'D

1620

)G'(2D

دوم

نمونه تابش ندیده

نمونه تابش دیده
شکل  .2تصاویر  SEMاز نقطه اثر آزمون ریزسختی سنجی

طیف رامان
طیف رامان برای بررسی سطح و ساختار مواد کربنی برای
سالیان زیادی مورد استفاده قرار گرفته است .تئوری رامان
بر این اساس است که نتیجه طیف رامان که پراکندگی
غیراالستیک فوتونها بوسیلهی مولکولها است زمانی که یک
پرتو نور به روی نمونه برخورد میکند افزایش یافته و کسری
از نور پراکنده میشود .بزرگی این نور پراکنده شده پراکندگی
االستیک است و تغییر مکان در انرژی را سبب میشود.
همچنین یک کسر بسیار کوچک در طول موجهای مختلف
از نور برخوردی ،دارای پراکندگی غیراالستیک است .بزرگی
نتیجه شده تغییر مکان رامان ( )Raman shiftنامیده میشود
و مربوط به مشخصهی ارتعاشی ذاتی مولکول و به طور خاص
پیوند مربوطه است که میتواند مربوط به ساختار اتم و عیوب
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2700

)'D"(D+D

2950

)'G"(2D

3240

قلههای رامان در گرافیت ،ارائه دهندهی اطالعات جزئی
درباره ساختار همچون اندازه بلور است ] .[22در این پژوهش
از دستگاه  TEKSAN N1-541که دارای لیزر آرگون با طول
موج  ، 532 nmتوان  100 mWو انرژی برانگیختگی
 2/41 eVاست در دمای اتاق استفاده شده است .دقت
اندازهگیری  ± 5 cm-1و سطحی با ابعاد 400×300 µm2
با استفاده از  100نقطهی لیزر بررسی شده است .پردازش
دادهها با استفاده از نرمافزار  OriginPro 9.1استفاده شده است.
شدت اوج ) )1580 cm-1( I(Gمد کشش پیوند هیبریداسیون
 [22] sp2و شدت اوج ) )1350 cm-1( I(Dاختاللهای ناشی از
نقص شبکه ] [23را نشان میدهد .اندازه بلور  Laمیتواند از
رابطه تجربی زیر بدست آید ]:[24
رابطه ()3

−1

 I(D) 
L a =2.4 × 10 −10 λ 4  
 I(G) 
 
که در آن  λطول موج لیزر برحسب  nmاست.

 .3نتایج و بحث

تابش دهی پروتون
در جدول  3برنامه تابش پروتون انجام شده نمایش داده شده
است .قطر بیم پروتون برخورد کرده به سطح نمونه 3 mm
میباشد .همچنین پروفایل آسیب ایجاد شده در نمون ه تابش
دیده که با استفاده از کد  SRIMمحاسبه شده است در شکل 3
نمایش داده شده است .مشاهده میشود که ناحیه آسیب از دو
منطقه تشکیل شده است ،یک منطقه یکنواخت آسیب (کمتر
از  60میکرومتر) و یک قله در  70میکرومتر از سطح نمونه.
در ناحیه اول به دلیل انرژی زیاد ،پروتون در اثر برخوردهای
االستیک و غیر االستیک انرژی خود را از دست میدهد .در ناحیه
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محمد امین امیرخانی دهکردی و همکاران154-162 :

جدول  .3برنامه تابش پروتون نمون ههای گرافیت
نمونه
1
2

زمان()min
0
276

شار ()p/cm2.s
0
8/84×1013

آسیب ()dpa
0
0/02

جریان()p/cm2
0
1/46×1018

شکل  .3پروفایل آسیب جابجایی بوسیل هی پروتون  2/5 MeVدر نمونه گرافیت TSX

دوم در اثر کاهش انرژی و سرعت ،پروتون در اثر برهمکنشهای
الکترومغناطیسی انرژی خود را از دست میدهد ].[4
تست میکروسختی
در آزمایش میکروسختی برای هر نمونه ،اندازهگیری در ده
نقطه مختلف از سطح نمونه ،انجام شده و مقدار سختی
اندازهگیری شده است  .همچنین با تبدیل عدد سختی و به
کمک رابطه ( )2مقادیر استحکام فشاری بدست آمده است.
نتایج بدست آمده از این آزمون در جدول  4آورده شده است.
همانطور که مالحظه میشود با افزایش تابشدهی ،مقدار
متوسط سختی افزایش یافته است .این افزایش سختی در
مراجع دیگر نیز مشاهده شده است ] .[25با افزایش تابش
دهی و جابجایی اتمها ،اتمهای جابجا شده شروع به تشکیل
الیه جدید در بین دو الیه اتمی در راستای عمود بر محور
میکنند .این الیه جدید اتصاالت بین الیههای مختلف
گرافیت را افزایش میدهد و این پدیده ،سبب افزایش سختی
در ماده میشود .افزایش پارامتر  cشبکه پس از تابش دهی
در نتایج تست  XRDگزارش شده در مراجع مشاهده شده
است ].[26

(،G’ )2700 cm-1( ،D’ )1620 cm-1( ، G )1580 cm-1
( D” )2950 cm-1و ( G” )3240 cm-1معمول است ].[22
نسبت شدت  ، ID Iاندازه بلور در صفحه FWHMG ،و نسبت
G
 ID Iدر   جدول  5آمده است .افزایش  FWHMGنشان از
G
افزایش تجمع حفره ها در ساختار ماده دارد ] .[22این
افزایش تجمع حفره سبب ایجاد حلقههای تهیجا میشود که
در تصاویر ( SEMشکل ) 6به شکل افزایش حفرهها نمایان
میشود .کاهش نسبت  ID Iمیتواند به دلیل کاهش تعداد
G
حلقه عیوب بیناتمی و تشکیل حلقههای بزرگتر از اجتماع
حلقههای کوچکتر باشد ] .[27کاهش نسبت  ID Iمنجر به
G
افزایش اندزه )  L a ( Åمیشود که در جدول  5قابل مشاهده
است  .
ID
شکل  5تغییرات  FWHMGبا  Iرا نمایش میدهد.
G
نتایج با دادههای بدست آمده از تابش نوترون بوسیلهی
[28] Knight and Whiteو همچنین گرافیتهای راکتور
)[22] British Experimental Pile Zero (BEPOمقایسه شده
است .این نتایج مشابه با نتایج حاصل از  XRDنشان میدهند
که ساختار بلوری ماده پس از این مقدار تابشدهی باقی مانده
است و با افزایش مقدار تابشدهی ساختار بلوری در حال از
بین رفتن است ].[23
//

//

طیف رامان
شکل  4طیف رامان بهنجارشده از نمونههای گرافیت را نشان
میدهد .در طیف رامان گرافیت وجود قلههای ( ،D )1350 cm-1
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جدول  .4نتایج آزمون میکروسختی و استحکام فشاری
نمونه تابش ندیده

نقطه اثر

D1
)(μm

D2
)(μm

1

58/98

62

درصد
حد مجاز

سختی
()HV

60/53

64/35
60/2

4/29

11/7

74/32

3/42

74/68

1/69

2

3

4

61/65

71/82

5

74/82

7

75/85

73/2

59/2

57/4

6

75/95

8

61

10

50/68

9

متوسط سختی
σc

4/99

0/55

75/6

12/7

نمونه تابش دیده

درصد
حد مجاز

سختی
()HV

53/13

51/97

2/21

14/89

59/92

61/08

1/92

64/1

64/97

D1
)(μm

D2
)(μm

55/63

56/72

12/72

50/97

1/04

8/19

68/85

3/56

8/3

52/27

8/42
8/2

1/94

3/37

49/28

2/23

70/4

1/35

0/11

52/33

62/13

1/84

12/23

51/02

51/25

0/45

52/45

3/43

17/43

50/4

49/67

1/46

3/09
10/68

13/64

50/23

4/7

0/34

50/4

13/67

14/35
12/5

18/2
12/6

14/7

11/1
10/6

12/3

15/5

6/01

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی اثر تابش پروتون  2/5 MeVبر
مشخصه مکانیکی (میکروسختی) گرافیت درجه  TSXپرداخته
شده است .اندازهگیری انجام شده نشان از افزایش میکرو
سختی ماده پس از تابش دهی دارد .به منظور درک بهتر از
دلیل افزایش میکروسختی از ماده ،تست رامان گرفته شده
است .با استفاده از تست رامان و نتایج موجود در مراجع از
تست  XRDنمونههای تابش دیده با نوترون ،مشاهده شده
است که پس از تابش دهی ،اتمهای بیننشین شروع به
تشکیل صفحات جدید در راستای عمود بر شبکه بلوری ماده
کردهاند و این صفحات جدید با ایجاد پیوند با دو صفحه دیگر
سبب افزایش سختی ماده شدهاند .افزایش تجمع تهیجاها
نیز در تست رامان مشاهده شده است که در تصاویر SEM
از ماده به شکل افزایش حفره خود را نشان داده است .نتایج
بدست آمده با استفاده از مدل عیوب نقطهای ،قابل توضیح و
بررسی میباشند.

شکل  .4طیف رامان نمون ههای گرافیت
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جدول  .5آنالیز کمی طیف رامان از نمون ههای گرافیت TSX

ID

نمونه

IG

تابش ندیده

0/51299

تابش دیده

0/50625

) La ( Å

) FWHMG ( cm−1

374/5

23/85

379/7

28/17

IG

ID//

0/4937
0/3729

شکل  FWHMG .5بر حسب  ID/IGدر انواع مختلف گرافیت

نمونه تابش ندیده
شکل  .6تصاویر  SEMاز سطح نمونه گرافیت  TSXقبل و بعد از تابشدهی

                                   نمونه تابش دیده
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