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MỞ ĐẦU
1. Lý do c ọn đề tà
Các hệ thống tái sinh xúc tác của các nhà máy lọc dầu thƣờng tạo ra nhiệt độ
rất cao khoảng 600 - 1000 độ C. Để hạn chế nguồn nhiệt thoát ra bên ngoài ảnh
hƣởng đến độ bền cấu kiện, bê tông chịu nhiệt có độ dày từ 10 đến 15 cm đóng vai
trò nhƣ một lớp cách nhiệt đƣợc bố tr bên trong đƣờng ống. Trong quá trình hoạt
động, dƣới sự ảnh hƣởng của dao động cơ học, lớp bê tông cách nhiệt này bị nứt vỡ,
hƣ hỏng gây nguy cơ mất an toàn cho nhà máy.
Để đánh giá tình trạng hƣ hỏng của lớp bê tông chịu nhiệt nhằm đƣa ra kế
hoạch khắc phục, phƣơng pháp soi gamma truyền qua đã đƣợc áp dụng và đạt đƣợc
một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng hợp, hiện tƣợng nứt vỡ xảy
ra hai bên thành ống đối diện nhau, do đặc trƣng cấu hình đo, phƣơng pháp gamma
truyền qua không thể xác định đƣợc bề dày bê tông còn lại của mỗi bên thành ống.
Trƣớc tình hình đó, phƣơng pháp gamma tán xạ đƣợc đề xuất nghiên cứu,
đánh giá khả năng áp dụng trong việc khảo sát bề dày lớp bê tông cách nhiệt nhằm
bổ trợ phƣơng pháp gamma truyền qua đƣa ra bản đồ hƣ hỏng của lớp cách nhiệt
một cách rõ ràng nhất phục vụ công tác đánh an toàn và đƣa ra phƣơng án khắc
phục trong các nhà máy lọc dầu.
2. Mục tiêu n

ên cứu

Mục tiêu của khóa luận này là xây dựng một mô hình thực nghiệm đo
gamma tán xạ khảo sát mối tƣơng quan giữa cƣờng độ gamma tán xạ và bề dày bê
tông chịu nhiệt CA-15 nhằm đánh giá khả năng áp dụng của phƣơng pháp vào thực
tế.
3. Đố tƣợn n

ên cứu

Khóa luận tập trung nghiên cứu trên vật liệu bê tông chịu nhiệt CA-15 dạng
các tấm phẳng diện tích 45 cm x 35 cm có bề dày 1,3 cm và một tấm thép không gỉ
có diện tích 45 cm x 35 cm có bề dày 2,52 cm. Trong quá trình đo đạc, tác giả sử
dụng đầu dò nhấp nháy NaI(Tl) 5,08 cm x 5,08 cm, nguồn phóng xạ 60Co hoạt độ
3,83GBq (ngày sản xuất: 31/3/2010). Khóa luận đƣợc thực hiện tại phòng thí
nghiệm của Phòng kỹ thuật hạt nhân thuộc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân
trong công nghiệp.
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4. P ƣơn p áp n

ên cứu

Khóa luận áp dụng phƣơng pháp gamma tán xạ để khảo sát bề dày vật liệu bê
tông chịu nhiệt.
5. Cấu trúc k óa luận
Nội dung của khóa luận đƣợc trình bày trong ba chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan: Giới thiệu về đối tƣợng nghiên cứu. Trình bày
cơ sở lý thuyết gamma tán xạ, phƣơng pháp đo gamma tán xạ và đánh giá sai
số đo. Trình bày cơ sở t nh toán các thông số đặc trƣng cho các phép đo.
Chƣơng 2: Xây dựng cấu hình th nghiệm đo gamma tán xạ: Trong
chƣơng này, khóa luận trình bày về quá trình xây dựng các chi tiết của hệ đo
và cách bố trí các chi tiết đó thành một hệ đo hoàn chỉnh.
Chƣơng 3: Thực nghiệm: Trình bày cách tiến hành các thí nghiệm,
kết quả th nghiệm, đánh giá kết quả, kết luận và đƣa ra hƣớng nghiên cứu
tiếp theo.
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CHƢƠNG I
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1. Đặt vấn đề
Nhƣ đã trình bày ở phần trƣớc, để giảm nguồn nhiệt thoát ra bên ngoài gây
mất an toàn cho con ngƣời, môi trƣờng và thiết bị thì bên trong các đƣờng ống kh
thải của hệ thống tái sinh xúc tác thƣờng đƣợc thiết kế một lớp bê tông làm nhiệm
vụ cách nhiệt có bề dày khoảng 125 mm. Trong quá trình hoạt động, dƣới tác dụng
của rung động cơ học lớp bê tông này có thể bị nứt vỡ làm cho nguồn nhiệt thoát ra
bên ngoài. Trƣớc tình hình đó phƣơng pháp gamma truyền qua đã đƣợc đề xuất áp
dụng để đánh giá bề dày còn lại của lớp cách nhiệt nhằm đƣa giải pháp cụ thể giúp
nhà máy có thể hoạt động ổn định hiệu quả.

Hình 1.1. Tình trạng nứt vỡ của lớp bê tông cách nhiệt đƣợc khảo sát bằng phƣơng
pháp gamma truyền qua.
Phƣơng pháp gamma truyền qua bƣớc đầu đã góp phần đánh giá đƣợc bề dày
còn lại của lớp bê tông chịu nhiệt. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp lớp bê tông chịu
nhiệt bị vỡ hai bên thành ống đối diện nhau thì phƣơng pháp gamma truyền qua rất
khó áp dụng để giải quyết vấn đề trên. Do đó phƣơng pháp gamma tán xạ đƣợc đề
xuất nghiên cứu nhằm hỗ trợ cùng phƣơng pháp gamma truyền qua xác định bề dày
còn lại của lớp cách nhiệt một cách hữu hiệu hơn.
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Cấu tạo của hệ thống đƣờng ống dẫn kh thải nhiệt độ cao trong hệ thống tái
sinh xúc tác trong nhà máy lọc dầu đƣợc mô tả nhƣ Hình 1.2.

Hình 1.2. Vị trí và bảng vẽ khu vực cần khảo sát bề dày lớp bê tông chịu nhiệt.
Thông tin chung của đối tƣợng trên hiện trƣờng:
 Bề dày thành ống (sắt): 25 mm
 Đƣờng k nh ống: 1700 mm
 Bề dày bê tông cách nhiệt: 125 mm
Từ thông tin này đề tài sẽ tiến hành xây dựng hệ đo gamma tán xạ và thiết kế
mẫu đo bao gồm: tấm thép dày 25 mm đại diện cho thành ống dẫn kh và các mẫu
bê tông chịu nhiệt có tổng bề dày hơn 125 mm. Nhƣ vậy kết quả khảo sát gamma
tán xạ trong phòng th nghiệm trên đối tƣợng mẫu này có thể đƣợc sử dụng để
đánh giá cho đối tƣợng thực tế ở hiện trƣờng nêu trên.
1.2. Tìm

ểu t ôn t n, tín c ất của bê tôn c ịu n

1.2.1. Vật l u bê tôn c ịu n

t

t

Bê tông thƣờng là một hỗn hợp của xi măng, phụ gia, nƣớc để sử dụng làm
chất kết d nh, đôi khi có thêm cát, sỏi nhỏ để thêm độ kết d nh cũng nhƣ sức chịu.
Đa phần bê tông thƣờng mang đặc t nh chịu lực cao, mang độ kết d nh lớn thƣờng
đƣợc sử dụng cho một số công trình nhỏ, hoặc dùng nhiều cho xây dựng nhỏ. Hỗn
hợp xi măng, nƣớc, phụ gia, đá xanh để làm thành khối bê tông cứng nhƣ đá để
phục vụ các nhu cầu xây dựng và công nghiệp khác nhƣ cầu đƣờng, làm ống cống...
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Bê tông chịu nhiệt có công thức sử dụng giống với bê tông thƣờng, nhƣng
thành phần khác hoàn toàn với bê tông thƣờng. Hàm lƣợng Al2O3 của bê tông chịu
nhiệt đƣợc tăng lên đáng kể kết hợp với lƣợng CaO đƣợc giảm đi (3- 5%). Thành
phần phụ gia đƣợc thay đổi, từ dạng đồng đều chuyển sang dạng không đồng điều,
dẫn đến việc giảm lƣợng nƣớc khi sử dụng, tăng kết cấu bê tông và sức chịu đựng;
từ đó ngăn cản hoặc làm giảm đƣợc dòng nhiệt, thƣờng đƣợc áp dụng cho lò nung,
ống xả thải kh , tháp công nghiệp, … Mục đ ch của việc ngăn cản sự truyền nhiệt,
chịu nhiệt là điều khiển kiểm soát đƣợc nhiệt độ ở những vị tr hay không gian xác
định; đảm bảo kết cấu công trình và an toàn cho ngƣời lao động.
1.2.2. Tín c ất kỹ t uật và t àn p ần bê tôn c ịu n

t

T nh chất kỹ thuật:
-

Mật độ bê tông: ~2,1 – 2,2 (g/cm3).

-

Cỡ hạt: ~0,5 – 0,8 (mm).

-

Độ chịu lửa tối đa: 1500oC.

-

Độ bền nén sau khi nung ở 1000oC, 3h: ≥ 30 (MPa).

-

Độ co sau khi nung ở 1400oC, 3h: ≤ 1%.

-

Độ giãn nở nhiệt ở 1000oC: 0,60%.

Thành phần: Loại bê tông sử dụng trong khóa luận này là bê tông chịu nhiệt
CA-15 có thành phần hóa học đƣợc trình bày nhƣ trong Bảng 1.1.
Bảng 1.1. Thành phần bê tông chịu nhiệt CA-15
Nguyên tố

Hàm lƣợng ( )

H

1,00

O

48,01

Al

28,26

Ca

18,67

Si

2,86

Ti

1,20

1.3. Cơ sở lý t uy t của p ƣơn p áp amma tán xạ
Khi tia bức xạ gamma truyền qua vật chất sẽ làm thay đổi hƣớng và suy giảm
về cƣờng độ thông qua các tƣơng tác nhƣ sau: Tán xạ của lƣợng tử gamma lên
electron, tƣơng tác quang điện và tạo cặp, sự tƣơng tác này làm cho cƣờng độ chùm
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tia gamma giảm đi, sự suy giảm này tuân theo quy luật hàm mũ và phụ thuộc vào
mật độ vật chất, nguyên tử số của các nguyên tố cấu thành vật chất mà các lƣợng tử
gamma đi qua cũng nhƣ năng lƣợng của ch nh các lƣợng tử gamma.
Sự yếu đi của một chùm lƣợng tử gamma chủ yếu là do hiệu ứng quang điện,
hiệu ứng Compton và hiệu ứng tạo cặp gây ra, trong đó hiệu ứng quang điện và hiệu
ứng tạo cặp thể hiện quá trình hấp thụ gamma của vật chất còn hiệu ứng Compton
phản ánh quá trình tán xạ của lƣợng tử gamma trên vật chất mà chúng đi qua. Cả ba
hiện tƣợng trên đều liên quan đến sự truyền năng lƣợng của lƣợng tử gamma cho
electron. Trong phạm vi khóa luận này, chúng tôi chỉ xét tới quá trình tán xạ của
lƣợng tử gamma lên vật chất.
1.3.1. Quá trìn tán xạ của lƣợn tử gamma
Tán xạ kết hợp (Reyleigh)
Đối với lƣợng tử gamma năng lƣợng thấp, quá trình tƣơng tác đƣợc mô tả
bằng tán xạ kết hợp còn gọi là tán xạ cổ điển hay tán xạ Rayleigh, lƣợng tử gamma
tƣơng tác đàn hồi với nguyên tử vật chất đi qua nhƣ một nguyên thể. Khi tƣơng tác
lƣợng tử gamma đổi hƣớng bay mà không mất năng lƣợng. Loại tán xạ này chỉ làm
suy giảm số lƣợng tử gamma trong chùm gamma tới.
Tán xạ không kết hợp (Compton)
Tán xạ không kết hợp lên electron tự do

Hình 1.3. Tán xạ Compton
Đối với hiệu ứng này có thể xem sự va chạm giữa lƣợng tử gamma với
electron liên kết yếu (xem nhƣ electron tự do) bên trong nguyên tử nhƣ va chạm đàn
hồi giữa hai viên bi trong cơ học cổ điển, lƣợng tử gamma truyền bớt năng lƣợng
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cho electron và bay lệch đi so với hƣớng tới ban đầu. Năng lƣợng của lƣợng tử
gamma sau khi tán xạ với electron tự do là:
E

E=
1

E
(1 cos )
mc2

(1.1)

Trong đó:
 E là năng lƣợng của lƣợng tử gamma đến bia.
 E là năng lƣợng của lƣợng tử gamma sau khi tán xạ Compton.
 m là khối lƣợng nghỉ của electron.
 c là vận tốc ánh sáng trong chân không.


là góc tán xạ.

Trong quá trình truyền năng lƣợng này, xung lƣợng và năng lƣợng của lƣợng
tử gamma tới, lƣợng tử gamma tán xạ và electron có mối liên hệ xác định, chúng
tuân theo định luật bảo toàn năng lƣợng và xung lƣợng.
Tán xạ không kết hợp lên electron liên kết
Thực tế tƣơng tác giữa electron và hạt nhân và giữa các electron với nhau là
vô cùng phức tạp (đặc biệt với các nguyên tố nặng) việc xem các electron là tự do
hay liên kết yếu sẽ dẫn tới một số sai khác giữa mô hình l thuyết và thực nghiệm.
Hay nói cách khác, electron liên kết chặt với hạt nhân nên các lƣợng tử gamma phải
tốn một phần năng lƣợng để biến electron liên kết mạnh với hạt nhân trở thành các
electron có liên kết yếu. Sau đó bức electron ra khỏi liên kết với nguyên tử mẹ và
tƣơng tác nhƣ một electron độc lập tự do.
Tán xạ một lần và tán xạ nhiều lần
Trong phổ gamma tán xạ thu đƣợc là sự đóng góp của hai thành phần: một
thành phần đóng góp bởi tán xạ một lần và một phần đóng góp bởi tán xạ nhiều lần.
Tán xạ một lần là quá trình mà tia gamma chỉ xảy ra duy nhất một lần tán xạ
Compton hoặc Rayleigh với bia trƣớc khi đƣợc ghi nhận bởi đầu dò. Tán xạ nhiều
lần là quá trình mà tia gamma phải trải qua nhiều lần tƣơng tác Compton và
Rayleigh với bia trƣớc khi đƣợc đầu dò ghi nhận.
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1.3.2. P ƣơn p áp đo amma tán xạ
Phép đo gamma tán xạ đƣợc bố trí với ba thành phần chính: nguồn phát bức
xạ gamma, bia tán xạ và đầu dò. Đối với phép đo gamma tán xạ, các nguồn đồng vị
phóng xạ thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ 241Am, 137Cs, 60Co, 192Ir, 65Zn. Do tia phóng xạ
phát đẳng hƣớng nên cần sử dụng các vật liệu có hệ số hấp thụ gamma lớn để che
chắn với các nhiệm vụ: hƣớng chùm tia gamma vào bia tán xạ, hạn chế chùm tia
không mong muốn đi trực tiếp đến đầu dò làm tăng nền phông tán xạ và đảm bảo an
toàn cho ngƣời làm th nghiệm.
Thông thƣờng, đầu dò nhấp nháy hoặc đầu dò bán dẫn thƣờng đƣợc sử dụng
để ghi nhận các tia gamma. Với các đặc trƣng riêng trong việc ghi nhận bức xạ, mỗi
loại đầu dò nói trên sẽ có ƣu thế tùy vào mục đ ch của phép đo. Đầu dò nhấp nháy
NaI(Tl) có hiệu suất ghi nhận tƣơng đối cao, ít trôi phổ khi nhiệt độ thay đổi, giá
thành hợp lý, không sử dụng môi trƣờng làm lạnh nên thƣờng đƣợc ứng dụng trong
môi trƣờng công nghiệp. Tƣơng tự nhƣ việc che chắn làm giảm nền phông tại
nguồn phóng xạ, đầu dò cũng đƣợc chuẩn trực bằng vật liệu chì nhằm che chắn các
tia gamma từ môi trƣờng và nguồn phát bức xạ.

Hình 1.4. Sơ đồ bố trí thiết bị phƣơng pháp đo gamma tán xạ
Phép đo gamma tán xạ đƣợc bố tr nhƣ sơ đồ Hình 1.4, lƣợng tử gamma từ
nguồn phát bức xạ đi tới bia tán xạ. Sau khi tƣơng tác với bia tán xạ lƣợng tử
gamma sẽ mất năng lƣợng và thay đổi hƣớng. Kết quả thu đƣợc tại đầu dò bao gồm
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gamma tán xạ một lần và gamma tán xạ nhiều lần. Từ cƣờng độ gamma tán xạ thu
nhận đƣợc tại đầu dò có thể đánh giá đƣợc bề dày của vật liệu đƣợc khảo sát.
1.4. Các y u tố ản

ƣởn đ n p ổ tán xạ amma

1.4.1. P ân bố năn lƣợn

amma tán xạ

Trong phổ gamma tán xạ, sự đóng góp lên phổ gồm hai phần ch nh: gamma
tán xạ một lần và gamma tán xạ nhiều lần. Tán xạ một lần là quá trình lƣợng tử
gamma chỉ xảy ra duy nhất một lần tán xạ Compton hoặc Rayleigh trên bia rồi đi
đến đầu dò. Tán xạ nhiều lần là quá trình lƣợng tử gamma trải qua nhiều lần tán xạ
với thành phần là tổ hợp từ hai loại tán xạ nêu trên.

Hình 1.5. Phổ tán xạ Compton
Các tia gamma tán xạ nhiều lần có năng lƣợng nằm trong miền liên tục từ
năng lƣợng của tia gamma tới trở xuống. Theo nghiên cứu của Fernández [4], sự
đóng góp của tán xạ hai lần gồm: Compton - Compton, Compton - Rayleigh,
Rayleigh - Compton và Rayleigh - Rayleigh đƣợc chỉ rõ. Trong đó, tán xạ Rayleigh
- Rayleigh chỉ đóng góp một mức năng lƣợng rời rạc bằng năng lƣợng E của tia
gamma tới. Tán xạ Compton - Compton có phổ năng lƣợng liên tục trải dài từ
đến

, có trung tâm tại năng lƣợng E :
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E

=
1

2E
(1 cos )
2
mc2

(1.2)

1

2
(1 cos )
2
mc2

(1.3)

=

E = E.E (2E E )

(1.4)

Sự phân bố năng lƣợng của Compton - Rayleigh, Rayleigh - Compton có
dạng tƣơng tự nhau, phổ năng lƣợng liên tục trải dài từ E (1 2E (mc2)) đến E và có
năng lƣợng đạt cực đại tại năng lƣợng bằng với năng lƣợng tán xạ Compton một
lần. Nhƣ vậy sự đóng góp tán xạ Compton - Rayleigh, Rayleigh - Compton gây ra
sự khó khăn trong việc đánh giá các sự kiện tán xạ một lần, vì sự chồng chập của
chúng là không phân biệt đƣợc trên phổ tán xạ.
Tia X đặc trƣng (75-85 keV) do tƣơng tác của photon tán xạ với lớp che chắn
chì của detector. Phổ gamma tán xạ có 2 đỉnh năng lƣợng có thể thấy đƣợc; ngoài
ra, ta có thể nhận thấy vùng chân trái của đỉnh phổ khá cao do sự đóng góp của
photon tán xạ nhiều lần làm chồng chập lên số đếm của photon tán xạ một lần. Để
làm giảm ảnh hƣởng của tán xạ nhiều lần thì vùng chân trái và chân phải của đỉnh
phổ phải đƣợc làm khớp theo hàm đa thức để xác định đƣợc số đếm của nền phổ,
tách đỉnh tán xạ một lần ra khỏi nền và từ đó xác định đƣợc diện t ch đỉnh tán xạ
một lần.
1.4.2. Mố tƣơn quan

ữa cƣờn độ amma tán xạ và óc tớ

Khi góc tới tăng thì cƣờng độ tán xạ tăng lên do khi góc tới ( 0) tăng thì độ
sâu của mặt phản xạ giảm đi làm cho quãng đƣờng tự do trung bình của gamma tán
xạ trong môi trƣờng tán xạ giảm nên xác suất tán xạ ngƣợc tăng nên cƣờng độ
gamma tán xạ cũng tăng. Mặt khác, góc tán xạ cũng tăng khi góc tới tăng làm tăng
xác suất tán xạ Compton, nhờ đó mà tăng xác suất gamma tán xạ tới bề mặt lớp
phản xạ mà không bị hấp thụ trong lớp vật chất tán xạ.
Thực nghiệm cho thấy đối với vật liệu nhẹ và trung bình (6 < Z < 50) thì
cƣờng độ bức xạ gamma tán xạ tỷ lệ nghịch với cos 0, còn đối với vật liệu nặng hơn
thì cƣờng độ bức xạ gamma tán xạ tỷ lệ nghịch với cos2 0.
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1.4.3. Mố tƣơn quan

ữa cƣờn độ amma tán xạ và óc tán xạ

Với góc tới cho trƣớc, khi góc tán xạ tăng (hay góc phản xạ giảm) xảy ra hai
quá trình cạnh tranh nhau. Xác suất của các gamma tán xạ năng lƣợng cao tăng lên
và xác suất hấp thụ các bức xạ cũng tăng lên (do quãng đƣờng đi của bức xạ trong
môi trƣờng tăng lên nên xác suất bức xạ gamma tƣơng tác với eclectron tăng lên) và
sự hấp thụ này càng lớn khi nguyên tử số Z của lớp phản xạ càng lớn.
1.4.4. Mố tƣơn quan

ữa số đ m amma tán xạ vớ bề dày vật l u

Các lớp tán xạ càng mỏng thì sự đóng góp của gamma tán xạ một lần vào
phổ tán xạ càng lớn. Đối với một môi trƣờng tán xạ xác định (Z không đổi), cƣờng
độ tán xạ tăng lên khi bề dày tăng và đến một bề dày nào đó không tăng nữa. Điều
này đƣợc giải th ch là do khi tăng bề dày vật liệu thì bức xạ gamma sẽ có nhiều cơ
hội gây tán xạ nhiều hơn đồng thời quá trình hấp thụ trong chất tán xạ cũng tăng
lên. Khi tăng tới một bề dày nhất định thì hai quá trình tán xạ và hấp thụ sẽ bù trừ
nhau. Do đó, cƣờng độ gamma tán xạ có thể thoát khỏi vật liệu tán xạ và đến đầu dò
là không đổi và tạo nên vùng bão hòa.
Cƣờng độ gamma tán xạ theo bề dày của vật liệu tán xạ đƣợc t nh theo công
thức của Tominaga:
( )

[

(

)

]

(1.5)

Trong đó:
 I(T) là cƣờng độ tán xạ tại bề dày T.
 T là bề dày vật liệu tán xạ (cm).
 C và B là các hằng số.
 ρ là mật độ vật liệu tán xạ (g cm3).


µρ1 và µρ2 là hệ số hấp thụ khối của gamma tới và gamma tán xạ
(g/cm2).

Đặt: I0 = B; Is = C/( µρ1 + µρ2)
Khi đó trờ thành:
( )

(

(

)

)

(1.6)
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Khi T

thì I(T)

(I0 + Is): cƣờng độ tán xạ bão hòa.

Khi T

thì I(T)

I0 : cƣờng độ tán xạ lên không khí.

1.5. Cơ sở lý t uy t tính toán các t ôn số đặc trƣn
1.5.1. Quá trìn tƣơn tác của amma tán xạ tron vật l u
Trong phƣơng pháp đo tán xạ gamma thì cƣờng độ bức xạ phụ thuộc: mật độ
vật chất lớp tán xạ, năng lƣợng chùm tia tới E, hoạt độ nguồn phóng xạ, bề dày của
vật liệu tán xạ, mật độ khối của vật chất, bậc số nguyên tử Z của vật chất và bố tr
hình học của phép đo. Ta sẽ xét quá trình tán xạ của gamma lên vật liệu, quá trình
này đƣợc chia làm ba giai đoạn:
G a đoạn 1: Photon đi từ nguồn đến điểm tán xạ P theo đƣờng α, sự suy
giảm cƣờng độ chùm tia gamma trong vật chất đƣợc t nh theo định luật Beer –
Boucher.

Hình 1.6. Quá trình tán xạ của lƣợng tử gamma trong vật chất.
*

(

)

+

Trong đó:
 I0 là thông lƣợng chùm photon tới.
 I1 là thông lƣợng chùm lƣợng tử gamma truyền qua.

(1.7)
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 ρ là mật độ vật liệu tán xạ.
 E0 là năng lƣợng lƣợng tử gamma tới.


là chiều dài quãng đƣờng α trong vật liệu.

 µ(E0) ρ là hệ số suy giảm khối của chùm lƣợng tử gamma
G a đoạn 2: Sau khi bị tán xạ, thông lƣợng gamma tại điểm P (hƣớng đến
đầu dò) đƣợc cho bởi:
(

d
) S(
d

)

(1.8)

Trong đó:


(

) là tiết diện tán xạ vi phân.

 S(


) là hàm tán xạ không kết hợp.
là góc khối nhìn đầu dò tại vị tr tán xạ. V là thể t ch vùng tán

xạ.


là mật độ electron tại P.

G a đoạn 3: Sau khi tán xạ tại P, chùm gamma lại đi qua vật liệu và hƣớng
tới đầu dò theo đƣờng β:
*

( )

+

(1.9)

Trong đó:


( )

là hệ số suy giảm khối của chùm lƣợng tử gamma năng

lƣợng trong vật liệu.


: là chiều dài quãng đƣờng β trong vật liệu.

Khi đó cƣờng độ chùm tia gamma tán xạ tại P và đi đến đầu dò đƣợc xác
định bởi công thức:
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*

( )

+(

(

)

)

( )

*

+

(1.10)

Đặt:
(

d
) S(
d

)

(1.11)

Biểu thức (1.10) đƣợc viết lại:

( )

*

+

( )

*

+

(1.12)

Đặt:
( )

( )

Biểu thức (1.12) đƣợc viết lại nhƣ sau:

*

( )

+

( )

( )

*

+

( )

(1.13)

Nếu xét cho vật liệu có bề dày là T:

∫,

*

( )
( )
[ (
(

+

( )

*

( )
( )
( )

( )

)

(1.14)

+-

]
(1.15)

( )

)

Với:
( )

( )

( )

( )

Các phép đo trong luận văn này chỉ thay đổi bề dày, còn giá trị

.

không
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đổi và vật liệu không đổi. Do đó (E0), (E) cũng không thay đổi, ta có thể đặt:
(

(
(
Với

(

)

và

( )

(

)

( )

)

( )

)

(1.16)

)

(1.17)

là hệ số suy giảm khối tƣơng ứng với E0 và E.

Vậy ta có cƣờng độ chùm tán xạ ứng với bề dày T:
(

)

(1.18)

Trong đó:


là hệ số suy giảm tuyến t nh (cm-1).

 T là bề dày vật liệu (cm).


là cƣờng độ gamma tán xạ.

1.5.2. Bề dày bão òa
Cƣờng độ chùm tán xạ ứng với bề dày T.
(

)

(1.19)

Điều kiện bão hòa:
√

(1.20)

Trong đó:


là diện t ch đỉnh khi T =



là diện t ch đỉnh khi T = T0

 n là hệ số tin cậy.
Suy ra:
(
(

)
)

√ (

)
(1.21)
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Đặt:
Điều kiện:

Phƣơng trình có nghiệm:
.√

/

(

(√

))

Bề dày bão hòa:
(√

(

))

(1.22)

Công thức sai số bề dày bão hòa T0:
(

(√

))

√(

[

)

(

(

√

)

)]

(1.23)
1.5.3. G ớ

ạn p át

n

Vậy ứng với bề dày bé nhất có thể phát hiện đƣợc sẽ có cƣờng độ chùm tán
xạ bé nhất mà hệ có thể đo đƣợc.
(

)
(

)

(1.24)
(1.25)

Do cƣờng độ chùm tia tán xạ Ip tỉ lệ với diện t ch đỉnh tán xạ NP, nên trong
các phép đo thực nghiệm, t nh toán các biểu thức đƣợc sử dụng với sự thay thế
cƣờng độ chùm tia tán xạ bởi diện t ch đỉnh tán xạ.
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(

)

(1.26)

Vậy ứng với số đếm tối thiểu LD mà đầu dò có thể ghi nhận đƣợc ta có thể
xác định đƣợc bề dày bia tƣơng ứng.
(

)

(1.27)

1.5.4. Độ n ạy
Bắt đầu từ giá trị Tmin mà hệ có thể phát hiện đƣợc, các giá trị bề dày liên tiếp
nhau phải cách nhau một giá trị tối thiểu T2 – T1 = TD để không chồng chập lên
nhau. Giá trị này đƣợc xác định nhƣ sau:
(1.28)
Với bề dày vật liệu đƣợc xác định bởi công thức:
(

)

(1.29)

Theo công thức truyền sai số ta có thể t nh sai số của Tmin nhƣ sau:
(

)

(

)

(

)

(1.30)

Trong đó:
⁄

(
( ⁄

Các giá trị
Nmin tƣơng ứng.

,

,

)

(1.31)

(

)
⁄ )

(1.32)

(

( ⁄ )
⁄ )

(1.33)

đƣợc xác định từ đƣờng cong bão hòa và giá trị
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CHƢƠNG II
XÂY DỰNG CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM GAMMA TÁN XẠ
2.1. Một số cấu ìn đo amma tán xạ
Hình 2.1 mô tả cấu hình hệ đo gamma tán xạ ngƣợc tại Trung tâm Đào tạo,
Viện Nghiên cứu hạt nhân. Trong cấu hình này, tinh thể của đầu dò đƣợc bố tr bao
quanh nguồn phóng xạ đã đƣợc che chắn. Lúc này góc tán xạ cố định là 180o.

Hình 2.1. Sơ đồ hệ đo gamma tán xạ ngƣợc tại Trung tâm Đào tạo, Viện Nghiên
cứu hạt nhân.

Hình 2.2. Hệ đo gamma tán xạ tại Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố
Hồ Chí Minh
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Cấu hình của hệ đo gamma tán xạ tại Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên
Thành phố Hồ Ch Minh có khối nguồn và khối đầu dò tách biệt nhau đƣợc đặt trên
hệ giá đỡ có thể di chuyển nhờ hai khung trƣợt (đƣờng ray) hình bán nguyệt. Do đó,
hệ có thể thay đổi góc tới, góc tán xạ, khoảng cách trong quá trình thực nghiệm.
Tham khảo hai hệ đo gamma đƣa ra ở trên, tác giả nhận thấy hai hệ đo có
một số đặc điểm nhƣ sau: hệ đo tại Viện Nghiên cứu hạt nhân có k ch thƣớc nhỏ
gọn, cấu hình cố định, lớp che chắn giữa nguồn và đầu dò không quá lớn, thƣờng
phù hợp cho các trƣờng hợp đo cố định, đo tán xạ với các vật liệu có chiều dày bão
hòa thấp vì hệ chỉ có thể sử dụng nguồn bức xạ gamma năng lƣợng thấp bởi lớp che
chắn không lớn; hệ đo gamma tán xạ ngƣợc tại bộ môn Vật lý hạt nhân, trƣờng Đại
học Khoa học tự nhiên có cơ cấu không cố định, có thể thay đổi các góc chiếu, góc
tán xạ. Đồng thời hệ có khả năng di động cao, ứng dụng đƣợc cho nhiều đối tƣợng
có cấu hình khác nhau. Bên cạnh đó, các khối nguồn và khối đầu dò hoàn toàn tách
biệt nhau, tạo điều kiện che chắn bức xạ giữa nguồn tới đầu dò. Nhƣ vậy hệ đo có
thể sử dụng nhiều loại nguồn có hoạt độ hay năng lƣợng lớn hơn.
Từ các cấu hình gamma tán xạ đã tham khảo, hệ đo gamma tán xạ do phòng
Kỹ thuật hạt nhân thuộc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp
thiết kế tƣơng tự hệ đo tại bộ môn Vật lý hạt nhân, trƣờng Đại học Khoa học tự
nhiên, hệ đo bao gồm một số thành phần ch nh nhƣ sau:
- Khối nguồn đƣợc thiết kế gồm: Thanh gắn nguồn, ống chuẩn trực
và buồng chứa nguồn.
- Khối đầu dò gồm: Buồng chì che chắn.
- Hệ khung giá đỡ
2.2. Xây dựn cấu ìn đo amma tán xạ
2.2.1. K ố c ì c uẩn trực n uồn
Thanh gắn nguồn: Nguồn 60Co đƣợc gắn vào đầu một khối trụ đặc làm bằng
chì, đƣờng k nh 3 cm, dài 20 cm. Vị tr gắn nguồn là một lỗ hình trụ, đƣờng k nh 7
mm, độ sâu 13 mm.
Ống chuẩn trực: Ống chuẩn trực đƣợc sử dụng để xác định trƣờng chiếu của
chùm tia gamma lên bia. Ống chuẩn trực là một khối trụ rỗng làm bằng chì, có
chiều dài 12 cm, đƣờng k nh ngoài 5 cm, đƣờng k nh trong 1cm.
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Thanh chứa
nguồn

Buồng chứa nguồn

Hốc chứa nguồn phóng xạ

Ống chuẩn trực nguồn

Hình 2.3. Mô hình 2D khối nguồn
Buồng chứa nguồn: Hộp chứa nguồn có tác dụng hạn chế các tia phóng xạ
phát ra từ nguồn đi trực tiếp đến đầu dò do đặc t nh phát bức xạ đẳng hƣớng của
nguồn và đảm bảo an toàn cho ngƣời làm th nghiệm. Với những yêu cầu nhƣ trên,
hộp chứa nguồn đƣợc thiết kế bằng chì, hình trụ, đƣờng k nh 16 cm, chiều dài 16
cm. Trong hộp ở hai đầu có hai lỗ hình trụ đồng trục với đƣờng k nh lần lƣợt là 3
cm và 5 cm, chiều dài 8 cm và 8 cm. Hộp chứa nguồn đƣợc vát một đầu để dễ dàng
tiến hành th nghiệm.

Hình 2.4. Khối chì chứa nguồn phóng xạ
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Khi làm th nghiệm, thanh thép gắn nguồn đƣợc lắp vào từ ph a sau hộp chứa
nguồn, vừa kh t với lỗ 3 cm, sao cho nguồn hƣớng về ph a trƣớc. Ống chuẩn trực
đƣợc lắp vào từ ph a trƣớc hộp chứa nguồn, vừa kh t với lỗ 5 cm. Sau khi lắp chiều
dài phần ống chuẩn trực nhô ra ngoài là 4 cm.
2.2.2. K ố c ì c uẩn trực đầu dò

Buồng chì

Đầu dò NaI

Hình 2.5. Thiết kế và thực tế khối chì chuẩn trực đầu dò
Do các lƣợng tử gamma phát ra từ nguồn tán xạ trên bia nhôm đến đầu dò
với nhiều góc khác nhau gây ra các số đếm không mong muốn và để giảm thiểu
điều này đầu dò đƣợc che chắn bởi hệ chuẩn trực bằng chì hình trụ rỗng.
Buồng chì che chắn cho đầu đò đƣợc chế tạo với dạng hình trụ rỗng bằng
chì, đƣờng k nh 16 cm, chiều dài 16 cm. Trong hộp ở hai đầu có hai lỗ hình trụ
đồng trục với đƣờng k nh lần lƣợt là 8,5 cm và 12 cm, chiều dài lần lƣợt 14 cm và 2
cm. Buồng chì che chắn cho đầu dò đƣợc minh họa nhƣ trong Hình 2.5.
2.2.3. Khung

á đỡ

Khung giá đỡ đƣợc thiết kế để đặt các khối của hệ đo, có hai khung trƣợt
dạng bán nguyệt có đƣờng k nh lần lƣợt là 50 cm và 100 cm. Khung giá đỡ có hai
giá đỡ hình thang có bánh xe để dịch chuyển trên khung trƣợt. Khối nguồn và khối
đầu dò đƣợc đặt trên giá đỡ này để thay đổi góc tới và góc tán xạ theo từng th
nghiệm.
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Hình 2.6. Mô hình 2D hệ giá đỡ
2.3. C

tạo mẫu đo

Mẫu đo là bê tông chịu nhiệt CA-15 đƣợc chế tạo tại phòng Kỹ thuật hạt
nhân thuộc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp. Sau khi chế
tạo các khuôn mẫu k ch thƣớc 35x45 cm, với bề dày lần lƣợt là: 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5
cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm tiến hành trộn nƣớc với vật liệu bê tông
theo tỉ lệ 15lít/100kg. Khi mẫu đo đã khô, tiến hành tách khỏi khuôn và gia công.
Tiến hành đo k ch thƣớc thực của các tấm bê tông ta thu đƣợc số liệu nhƣ trong
Bảng 2.1.
Bảng 2.1. Bề dày lớp bê tông chịu nhiệt
Tấm số

Bề dày (cm)

Tấm số

Bề dày (cm)

1

2.16

6

7.10

2

3.12

7

8.17

3

4.09

8

9.26

4

5.07

9

10.33

5

6.08

10

11.28

30

Hình 2.7. Mẫu bia bê tông chịu nhiệt số 04 dạng tấm phẳng
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CHƢƠNG III
THỰC NGHIỆM
3.1. G ớ t

ut

t bị t í n

m

3.1.1. N uồn p ón xạ
So sánh với một số nguồn phát gamma khác thƣờng đƣợc dùng trong ứng
dụng công nghiệp nhƣ 192Ir, 75Se, 137Cs thì nguồn 60Co có năng lƣợng gamma lớn
hơn. Trong phạm vi khóa luận này, tác giả tập trung khảo sát gamma tán xạ trên vật
liệu bia bê tông chịu nhiệt có mật độ cao, bề dày lớn. Nguồn

60

Co có năng lƣợng

phát lớn, t nh đâm xuyên cao nên đƣợc đánh giá phù hợp với yêu cầu bài toán.
Nguồn phóng xạ 60Co đƣợc sử dụng trong khóa luận này có hoạt độ 3,83
GBq (ngày sản xuất: 31/03/2010). Để đảm bảo an toàn, nguồn đƣợc lƣu trữ trong
buồng chì nhƣ Hình 3.1.

Hình 3.1. Hình ảnh buồng chì chứa nguồn phóng xạ 60Co
Nguồn Co-60 phát lƣợng tử gamma ở các mức năng lƣợng khác nhau, những
mức năng lƣợng ch nh đƣợc trình bày nhƣ trong Bảng 3.1. Sử dụng Công thức (1.1)
và (1.4) có thể t nh toán đƣợc năng lƣợng của lƣợng tử gamma tán xạ một lần E và
năng lƣợng của lƣợng tử gamma tán xạ hai lần E ở góc tán xạ 120o cần quan tâm
nhƣ trong Bảng 3.2.
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Bảng 3.1. Đặc trƣng phát photon của nguồn 60Co
STT

Năn lƣợn (keV)

Xác suất p át

1

347,1

0,0075

2

826,1

0,0076

3

1173,2

0,9985

4

1332,5

0,9998

Bảng 3.2. Giá trị năng lƣợng sau tán xạ gamma
STT

Năn lƣợn
(keV)

E’ (keV)

E’’ (keV)

1

347,1

172,1

69,0

2

826,1

241,5

105,4

3

1173,2

264,4

118,8

4

1332,5

271,7

123,3

3.1.2. Đầu dò
Với một số đặc điểm của đầu dò tinh thể NaI(Tl) nhƣ:
Phổ nguồn bức xạ ghi nhận bởi đầu dò tinh thể NaI(Tl) t bị trôi kênh theo
nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất đầu dò có thể hoạt động khoảng 60 oC, t n hiệu ghi nhận
ổn định theo thời gian dài. Ch nh vì vậy, đầu dò NaI(Tl) có thể hoạt động trong các
môi trƣờng khắc nghiệt, nhiệt độ thay đổi thƣờng xuyên... Ngoài ra, giá thành của
đầu dò tinh thể NaI(Tl) khá thấp hơn nhiều so với một số loại đầu dò khác. Vì vậy,
đầu dò tinh thể NaI(Tl) thƣờng đƣợc sử dụng phổ biến trong các phép đo bức xạ
thông thƣờng và cũng là loại đầu dò đƣợc lựa chọn sử dụng ghi nhận bức xạ gamma
tán xạ ngƣợc trong khóa luận này.
Đầu dò sử dụng trong khóa luận là đầu dò NaI(Tl) model 44-2. Đầu dò gồm
các thành phần ch nh nhƣ sau: Một tinh thể NaI hình trụ k ch thƣớc 5,08 x 5,08 cm,
cửa sổ nhôm dày 0,5 mm tiếp đến là lớp Silicon dày 1,1 cm và một lớp phản xạ oxit
nhôm dày 1,6 mm. Mặt bên của tinh thể từ ngoài vào trong gồm một lớp nhôm 0,5
mm và một lớp phản xạ bằng bột nhôm ôxit dày 1,9 mm.
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Mặt sau của tinh thể là cửa sổ bằng k nh dẫn sáng dày 3 mm. Ph a sau lớp
k nh dẫn sáng là ống nhân quang điện đƣợc bọc trong lớp vỏ nhôm hình trụ.

Hình 3.2. Đầu dò NaI
3.1.3. Máy đo đơn kên Ludlum và máy đo đa kên MCA
Hệ thiết bị điện tử sử dụng gồm: Đầu dò NaI(Tl), máy đơn kênh Ludlum,
máy đo đa kênh MCA, PC hiển thị và cáp nối giữa các thiết bị. Các thiết bị đƣợc kết
nối với nhau nhƣ sơ đồ Hình 2.3.

Hình 3.3. Sơ đồ khối các thiết bị điện tử
Khóa luận sử hai máy đo liên kết với nhau là: máy đơn kênh Ludlum đơn
kênh làm nguồn cấp cao thế hoạt động cho đầu dò NaI và t n hiệu đƣợc tr ch dẫn
với máy đa kênh MCA nhằm mục đ ch cài đặt các thông số đo, ghi nhận và phân
t ch phổ gamma tán xạ.
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Hình 3.4. Hệ các thiết bị điện tử thực nghiệm
3.1.4. Mẫu đo
Mẫu bia tán xạ gồm hai thành phần ch nh:
Thứ nhất là bia thép, có ý nghĩa thay thế cho bề dày thành ống thép công
nghiệp có chứa lớp cách nhiệt ở ph a trong. Bia thép sử dụng trong khóa luận là loại
thép không gỉ, k ch thƣớc 35×45 cm, dày 2,52 cm.
Thứ hai là các tấm bê tông chịu nhiệt, k ch thƣớc của các tấm bê tông là
35x45 cm, bề dày các tấm bê tông đƣợc trình bày trong Bảng 2.1, đƣợc tạo nên từ
loại vật liệu bê tông chịu nhiệt độ cao.
3.1.5. Bố trí

đo amma tán xạ

Hình 3.5. Mô hình thực nghiệm hệ đo gamma tán xạ
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Bia tán xạ đƣợc đặt ở vị tr cách nguồn phóng xạ 35 cm và cách bề mặt tinh
thể NaI(Tl) một khoảng 26,5cm. Góc tới hợp bởi trục của hộp chứa nguồn trùng với
pháp tuyến của bề mặt bia. Góc tán xạ thay đổi từ 115o đến 140o.
3.2. T ực n

m và k t quả

3.2.1. C uẩn năn lƣợn
Mục đíc
Chuẩn năng lƣợng trƣớc khi tiến hành các phép đo nhằm xác định mối liên
hệ giữa năng lƣợng với số kênh của hệ đo. Từ đó xác định vị tr các đỉnh gamma
cần quan tâm trong th nghiệm khảo sát góc tối ƣu và khảo sát bề dày bia tán xạ.
T n àn t í n

m

Khóa luận sử dụng hai nguồn chuẩn:
trình đƣờng chuẩn năng lƣợng.
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Cd và

133

Ba để xây dựng phƣơng

Th nghiệm đƣợc thực hiện qua các bƣớc sau:


Nguồn chuẩn đƣợc đặt cách đầu dò 0,5 cm.

 Điều chỉnh cao thế cho máy đơn kênh Ludlum ở mức 1200 Volt, tiếp
đó chạy phần mềm MCA USB trên máy t nh cho hệ phổ kế đa kênh MCA và
chọn thời gian đo là 600 giây.
 Sau khi tiến hành bố tr bia tán xạ và cài đặt thông số cho đầu dò,
chọn lệnh “START” trên giao diện của chƣơng trình ghi nhận phổ MCA USB
để đầu dò bắt đầu ghi nhận bức xạ. Sau 600 giây, đầu dò sẽ ngừng ghi nhận
bức xạ, tiến hành lƣu lại kết quả ghi nhận bức xạ của đầu dò thành các tập tin
có dạng “.xls”. Thay đổi nguồn phóng xạ và thực hiện lại các bƣớc nhƣ trên.
K t quả
Sau khi tiến hành th nghiệm với mỗi phép đo là 600 giây trên hai nguồn:
Cd và 133Ba, kết quả thu đƣợc, đƣợc trình bày trong Bảng 3.3.
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Bảng 3.3. Kết quả phép đo chuẩn năng lƣợng
N uồn

Kênh

Năng Lƣợng (keV)

Cd-109

111

22,163

Ba-133

153

30,973

Cd-109

374

88,034

Ba-133

972

302,851

Ba-133

1133

356,013

Làm khớp năng lƣợng theo kênh bằng hàm tuyến t nh bậc nhất ta có phƣơng
trình đƣờng chuẩn:
Đƣờn c uẩn năn lƣợn

Năng lƣợng. keV

400

300

y = 0.33201x - 23.59240
R² = 0.99669

200

100

0
0

200

400

600

800

1000

1200

Kênh

Hình 3.6. Đƣờng chuẩn năng lƣợng
Đƣờng chuẩn năng lƣợng đƣợc khảo sát và hiệu chuẩn sau mỗi ngày đo,
nhằm khắc phục hiện tƣợng trôi kênh của hệ đo.
3.2.2. K ảo sát óc tố ƣu
Mục đíc
Cƣờng độ gamma tán xạ phụ thuộc vào góc tới và góc tán xạ. Tiến hành
khảo sát cƣờng độ gamma tán xạ theo các góc khác nhau nhằm mục đ ch xác định
góc tán xạ và góc tới phù hợp, xây dựng một cấu hình phù hợp nhất cho việc khảo
sát đƣờng cong bão hòa của lớp bê tông chịu nhiệt.
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Góc tới đƣợc là góc hợp bởi trục của hộp chứa nguồn và vector pháp tuyến
của mặt phẳng bia tán xạ. Khi góc tới tăng lên thì độ sâu của mặt phản xạ giảm đi
làm cho quãng đƣờng tự do trung bình của gamma tán xạ trong môi trƣờng tán xạ
giảm. Do đó, trong khóa luận tốt nghiệp này tác giả chọn góc tới là t = 0o để đảm
bảo cho việc đo bề dày bia tán xạ không chịu ảnh hƣởng của sai khác về độ xuyên
sâu của gamma tán xạ.
Nhƣ vậy, việc còn trong việc khảo sát góc tối ƣu là việc khảo sát góc tán xạ
của bức xạ gamma sau khi tán xạ trên bia thép và các tấm bia bê tông chịu nhiệt.
Các góc tán xạ đƣợc khảo sát thay đổi từ 115o đến 140o.
T n àn t í n

m

Th nghiệm đƣợc thực hiện qua các bƣớc sau:
 Tấm thép không gỉ đƣợc đặt tại vị tr cách nguồn phóng xạ 35,0 cm và
cách bề mặt tinh thể NaI(Tl) 26,5 cm. Góc hợp bởi trục của hộp chứa nguồn
và bề mặt bia là 0o, góc hợp bởi trục của đầu dò với bề mặt bia tán xạ 25 o, góc
tán xạ 115o.
 Bia tán xạ đƣợc đặt sao cho giao điểm của trục ống chuẩn trực nguồn
và trục của đầu dò tại bề mặt của bia, đồng thời mặt bia phải vuông góc với
trục của ống chuẩn trực nguồn.
 Điều chỉnh cao thế cho máy đơn kênh Ludlum ở mức 1200 Volt, tiếp
đó chạy phần mềm MCA USB trên máy t nh cho hệ phổ kế đa kênh MCA và
chọn thời gian đo là 600 giây.
 Sau khi tiến hành bố tr bia tán xạ và cài đặt thông số cho đầu dò,
chọn lệnh “START” trên giao diện của chƣơng trình ghi nhận phổ MCA USB
để đầu dò bắt đầu ghi nhận bức xạ. Sau 600 giây, đầu dò sẽ ngừng ghi nhận
bức xạ, tiến hành lƣu lại kết quả ghi nhận bức xạ của đầu dò thành các tập tin
có dạng “.xls”. Thay đổi góc tán xạ 120o, 125o, 130o, 135o, 140o và thực hiện
lại các bƣớc nhƣ trên.
 Khi đã cài đặt thông số cho đầu dò xong có thể đo liên tục mà không
cần cài đặt lại cho mỗi phép đo. Khi kết thúc quá trình đo, cần hạ cao thế của
đầu dò trƣớc khi tắt máy.
K t quả
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Sau khi tiến hành th nghiệm với mỗi phép đo là 600 giây trên bia tán xạ thép
không gỉ. Số liệu đƣợc lƣu lại thành các tập tin có dạng “.xls”. Phổ tán xạ sau khi đo
gồm đỉnh tán xạ một lần, đỉnh tán xạ hai lần và nền tán xạ. Dẫn chứng minh họa
bằng phổ tán xạ của bia thép không gỉ dạng phẳng có bề dày 2,52 cm góc đo 115o
nhƣ Hình 3.8.

Hình 3.7. Phổ tán xạ gamma bia thép ở góc 115o trên giao diện phần mền
MCA_USB
Phổ phông tán xạ của môi trƣờng và phổ phông tán xạ trên bia thép đƣợc vẽ
trên cùng một đồ thị trên Excel nhƣ Hình 3.8.
P ổ amma tán xạ b a t ép và p ổ p ôn nền ở óc 115o
4000
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Hình 3.8. Phổ gamma tán xạ bia thép 2,52 cm và phổ phông nền ở góc 115o
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P ổ amma tán xạ b a t ép đã trừ p ôn nền ở óc 115o
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Hình 3.9. Phổ gamma tán xạ bia thép 2,52 cm đã trừ phông nền ở góc 115o
Tiến hành xử lý phổ bằng phần mềm Colegram để xác định diện t ch đỉnh tán
xạ một lần, diện t ch đỉnh tán xạ hai lần và nền tán xạ nhiều lần.
Chọn vùng làm khớp từ kênh: 249 tới kênh 1329, ta tiến hành làm khớp số
liệu. Theo tài liệu [4] đã đƣa ra đối với nền tán xạ nhiều lần dùng hàm đa thức để
làm khớp nền tán xạ nhiều lần, đỉnh tán xạ một lần và đỉnh tán xạ hai lần dùng hàm
Gauss chuẩn để làm khớp đỉnh tán xạ thể hiện cụ thể qua Hình 3.11.
Diện t ch đỉnh
tán xạ hai lần

Diện t ch đỉnh
tán xạ một lần

Nền phông tán
xạ

Hình 3.10. Làm khớp diện t ch đỉnh gamma tán xạ của bia thép ở góc 115o
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Đồ t ị d n tíc đỉn tán xạ một lần và a lần t eo óc

Diện t ch đỉnh

900000

600000

Tán xạ 1 lần
Tán xạ 2 lần

300000

0
115

120

125

130

Góc đo (độ)

135

140

Hình 3.11. Đồ thị diện t ch đỉnh tán xạ theo góc tán xạ
Trong phép đo gamma tán xạ, đỉnh tán xạ một lần đƣợc quan tâm nhiều hơn,
thƣờng đƣợc sử dụng để đánh giá t nh chất của bia tán xạ, tán xạ hai lần hay tán xạ
nhiều lần thƣờng làm nhiễu t n hiệu của đỉnh tán xạ một lần. Vì vậy trong phép đo,
góc tán xạ đƣợc lựa chọn sao cho cƣờng độ gamma của đỉnh tán xạ hai lần hay nền
tán xạ nhiều lần là t nhất, đồng thời cƣờng độ gamma của đỉnh tán xạ một lần ghi
nhận đƣợc là nhiều nhất.
Dựa vào kết quả khảo sát góc tối ƣu, góc chiếu cho khả năng xuyên sâu nhất
trong lớp bê tông là góc 0o, góc tán xạ có tán xạ một lần nhiều nhất, tán xạ hai lần
thấp nhất là góc 1200. Ch nh vì vậy, hai góc chiếu và góc tán xạ này đƣợc lựa chọn
để khảo sát t nh chất của các lớp bê tông chịu nhiệt trong các th nghiệm tiếp theo.
3.2.3. K ảo sát bề dày vật l u bê tôn c ịu n

t

Mục đíc
Trong th nghiệm này ta xét bia vật liệu gồm cả tấm thép không gỉ và bia bê
tông chịu nhiệt. Xác định vị tr đỉnh tán xạ, xử l số liệu xác định giá trị diện t ch
đỉnh tán xạ một lần, diện t ch đỉnh tán xạ hai lần và nền tán xạ nhiều lần. T nh toán
các giá trị đặc trƣng của phép đo nhƣ: bề dày bão hòa, giới hạn phát hiện, độ nhạy
của phép đo theo từng bề dày. Từ các kết quả trên đƣa ra đánh giá chung về t nh khả
thi của đề tài vào ứng dụng thực tế.
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T n àn t í n

m

Th nghiệm đƣợc thực hiện qua các bƣớc sau:


Tấm thép không gỉ đƣợc đặt tại vị tr cách nguồn phóng xạ 35,0 cm và

cách bề mặt tinh thể NaI(Tl) 26,5 cm. Tấm bê tông đƣợc đặt sau tấm thép
không gỉ. Góc hợp bởi trục của hộp chứa nguồn và bề mặt bia là 0 o, góc hợp
bởi trục của đầu dò với bề mặt bia tán xạ 30o, góc tán xạ 120o.
 Bia tán xạ đƣợc đặt sao cho giao điểm của trục ống chuẩn trực nguồn
và trục của đầu dò tại bề mặt của bia, đồng thời mặt bia phải vuông góc với
trục của ống chuẩn trực nguồn.


Điều chỉnh cao thế cho máy đơn kênh Ludlum ở mức 1200 Volt, tiếp

đó chạy phần mềm MCA USB trên máy t nh cho hệ phổ kế đa kênh MCA và
chọn thời gian đo là 1800 giây.
 Sau khi tiến hành bố tr bia tán xạ và cài đặt thông số cho đầu dò,
chọn lệnh “START” trên giao diện của chƣơng trình ghi nhận phổ MCA USB
để đầu dò bắt đầu ghi nhận bức xạ. Sau 1800 giây, đầu dò sẽ ngừng ghi nhận
bức xạ, tiến hành lƣu lại kết quả ghi nhận bức xạ của đầu dò thành các tập tin
có dạng “.xls”. Giữ nguyên bia thép không gỉ, thay đổi bia tán xạ với các bề
dày khác nhau và thực hiện lại các bƣớc nhƣ trên.
 Khi đã cài đặt thông số cho đầu dò xong có thể đo liên tục mà không
cần cài đặt lại cho mỗi phép đo. Khi kết thúc quá trình đo, cần hạ cao thế của
đầu dò trƣớc khi tắt máy.
K t quả
Sau khi tiến hành th nghiệm với mỗi phép đo là 1800 giây trên bia tán xạ. Số
liệu đƣợc lƣu lại thành các tập tin có dạng “.xls”. Phổ tán xạ sau khi đo gồm đỉnh
tán xạ một lần, đỉnh tán xạ hai lần và nền tán xạ nhiều lần. Phổ gamma tán xạ của
bia thép ghép 2,52 cm chung với bia bê tông 2,16 cm và phổ phông môi trƣờng
đƣợc vẽ trên Excell nhƣ Hình 3.12.
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P ổ p ôn mô trƣờn và b a tán xạ
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Hình 3.12. Phổ gamma tán xạ bia thép 2,52 cm + bia bê tông chịu nhiệt 2,16 cm và
phông môi trƣờng.
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Hình 3.13. Phổ gamma tán xạ bia thép 2,52 cm + bia bê tông chịu nhiệt 2,16 cm đã
trừ phông.
Tiến hành xử lý phổ bằng phần mềm Colegram để xác định diện t ch đỉnh tán
xạ một lần, diện t ch đỉnh tán xạ hai lần và nền tán xạ nhiều lần. Chọn vùng làm
khớp từ kênh 273 tới kênh 1302. Sau khi chọn đƣợc vùng làm khớp, tiến hành làm
khớp số liệu.

43
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Hình 3.14. Làm khớp diện t ch đỉnh gamma tán xạ của bia thép 2,52 cm + bia bê
tông 2,16 cm
Trong th nghiệm này, ta chỉ xét tới gamma tán xạ một lần trên bia thép
không gỉ và bia bê tông chịu nhiệt. Chùm tia gamma từ nguồn phát với mức năng
lƣợng E0 có cƣờng độ là I0 sau khi đi qua tấm thép không gỉ có bề dày 2,52 cm một
phần sẽ tán xạ trên bia thép, phần còn lại sẽ đi xuyên qua. Cƣờng độ gamma tán xạ
một lần trên bia thép là Ith sẽ đƣợc lấy từ quá trình xử l phổ thực nghiệm khi đo
gamma tán xạ trên bia thép. Chùm tia gamma có năng lƣợng E0 đi xuyên qua bia
thép có cƣờng độ I0 suy giảm thành I1 do quá trình tán xạ trong bia thép. Với chùm
tia gamma cƣờng độ I1 có năng lƣợng E0 này, sau khi tán xạ trên bia bê tông thì
cƣờng độ gamma tán xạ một lần là Ibt ứng với mức năng lƣợng E1. Trƣớc khi tới
đầu dò, chùm tia gamma tán xạ một lần này còn bị suy giảm trên bia vật liệu thép
theo công thức t nh gamma truyền qua:
Ibt1 = Ibt.exp(-µth.x)
Trong đó:
 Ibt1 là cƣờng độ gamma tán xạ một lần trên bia bê tông sau khi đi qua
bia thép
 Ibt là cƣờng độ gamma tán xạ thực thế
 µth là hệ số suy giảm tuyến t nh của thép
 x là bề dày bia thép
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Quá trình tán xạ gamma xảy ra trên hai bia vật liệu bia thép không gỉ và bia
bê tông chịu nhiệt đƣợc mô tả nhƣ Hình 3.12.

I0

I1

Nguồn

Ibt

Ith
Ibt1
Đầu dò

IDet

Thép

Bê
tông

Hình 3.15. Quá trình tán xạ của chùm gamma trên bia thép và bia bê tông
Giá trị cƣờng độ gamma tán xạ một lần thu đƣợc ở detector khi đo gamma
tán xạ trên hai bia vật liệu ghép chung là IDet gồm ba thành phần: phông môi trƣờng,
diện t ch đỉnh tán xạ một lần trên bia thép Ith, diện t ch đỉnh tán xạ một lần trên bia
bê tông sau khi bị suy giảm qua lớp thép I bt1. Trong thực tế, để t nh đƣợc diện t ch
đỉnh tán xạ một lần bằng chƣơng trình Collegram thì ta phải tiến hành trừ phông
môi trƣờng từ trƣớc. Giá trị diện t ch đỉnh tán xạ một lần trên bia bê tông đƣợc t nh
theo công thức:
Ibt = (IDet - Ith).exp(µth.x)
Ứng với mỗi bề dày bê tông khác nhau, cƣờng độ gamma tán xạ một lần trên
bia bê tông Ibt sẽ thay đổi và phụ thuộc vào hệ số suy giảm bt. Cƣờng độ gamma
tán xạ một lần tỉ lệ với diện t ch đỉnh gamma tán xạ một lần nên ta xét giá trị diện
t ch đỉnh tán xạ một lần theo bề dày bê tông. Giá trị diện t ch đỉnh tán xạ một lần
trên bia bê tông chịu nhiệt thu đƣợc từ thực nghiệm đƣợc trình bày trong Bảng 3.4.
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Bảng 3.4. Giá trị diện t ch đỉnh tán xạ một lần theo bề dày bia bê tông
Bề dày bê tôn
(cm)

D n tíc đỉn
tán xạ một lần

Bề dày bê tôn
(cm)

D n tíc đỉn
tán xạ một lần

2,16

66510

7,10

119102

3,12

84372

8,17

120673

4,09

99914

9,26

122041

5,07

108109

10,33

122686

6,08

115351

11,28

120980

Đƣờng cong bão hòa là một hàm e mũ có dạng nhƣ Công thức (1.18). Với
diện t ch đỉnh có đƣợc trong quá trình xử lý phổ của bê tông chịu nhiệt, làm khớp
dữ liệu, biểu diễn phổ và đồ thị đƣợc thực hiện bằng phần mềm Origin Pro 8.5.1.

Hình 3.16. Đƣờng cong bão hòa của bia vật liệu bê tông chịu nhiệt
Bảng 3.5. Kết quả làm khớp diện t ch đỉnh tán xạ một lần theo bề dày
H số

G á Trị

Sa số

Is

126331

1398

-1

µs (cm )

R2
0,9868

0,3681

0,0145
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Từ bảng giá trị Bảng 3.6 thay vào Công thức (1.18), ta có đƣợc phƣơng trình
nhƣ sau:
(

)

(3.4)

Dựa vào hàm làm khớp, thay vào Công thức (1.22) và (1.23) sẽ t nh đƣợc bề
dày bão hòa và sai số của bia bê tông chịu nhiệt:
T0 = 6,35 ± 0,31 cm
Dựa vào Công thức (1.27) sẽ t nh đƣợc giới hạn phát hiện: Tmin = 0,19 cm
Theo Công thức (1.28) độ nhạy đƣợc xác định dựa vào giá trị độ nhạy
đƣợc t nh toán và trình bày trong Bảng 3.6.
Bảng 3.6. Bảng giá trị độ nhạy ứng với các bề dày khác nhau
Bề dày bê tông (cm)

Độ nhạy (cm)

2,16

0,29

3,12

0,45

4,09

0,68

5,07

0,91

Sau khi tiến hành th nghiệm với mỗi phép đo là 1800 giây trên bia tán xạ bê
tông chịu nhiệt dạng tấm phẳng nhƣ đã trình bày ở trên. Giá trị bề dày bão hòa thu
đƣợc từ quá trình xử lý số liệu là: T0 = 6,35 ± 0,31 cm.
Bề dày nhỏ nhất có thể phát hiện đƣợc là 0,19 cm.
Độ nhạy phụ thuộc vào bề dày bê tông ở từng phép đo khác nhau. Với bề dày
2,16 cm độ nhạy t nh toán đƣợc là 0,29 cm; với bề dày 3,12 cm độ nhạy t nh toán
đƣợc là 0,45 cm; với bề dày 4,09 cm độ nhạy t nh toán đƣợc là 0,68 cm; với bề dày
5,07 cm độ nhạy t nh toán đƣợc là 0,91 cm.
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KẾT LUẬN
Thông qua việc khảo sát bề dày bê tông chịu nhiệt bằng phƣơng pháp gamma
tán xạ nhằm đánh giá khả năng áp dụng phƣơng pháp vào thực tế, sinh viên đã thực
hiện và nắm đƣợc các công việc sau:
- Hiểu đƣợc nguyên lý của phƣơng pháp gamma tán xạ.
- Xây dựng hệ đo gamma tán xạ.
- Biết cách vận hành một số thiết bị nhƣ máy đo đơn kênh Ludlum,
máy đo đa kênh MCA.
- Biết cách tiến hành đo đạc, xử l số liệu thực nghiệm.
- Khảo sát đƣợc một số thông số về hệ đo nhƣ: góc tới, góc tán xạ.
- Khảo sát đƣợc một số thông số của vật liệu bia bê tông chịu nhiệt
nhƣ: bề dày bão hòa, giới hạn phát hiện, độ nhạy.
Theo kết quả khảo sát, phƣơng pháp gamma tán xạ sử dụng nguồn Co-60
phát ra năng lƣợng gamma lần lƣợt là 1173 keV và 1332 keV cho bề dày bão hòa
trên lớp bê tông chịu nhiệt là 6,35 cm. Với bề dày này chƣa thể sử dụng phƣơng
pháp gamma tán xạ một cách độc lập để đánh giá bề dày của bê tông cách nhiệt bên
trong đƣờng ống tái sinh xúc tác dày 12,5 cm. Tuy nhiên, phƣơng pháp có thể áp
dụng kết hợp với phƣơng pháp gamma truyền qua khảo sát các khu vực có mức độ
ăn mòn nghiêm trọng mà tại đó bề dày bê tông còn lại nhỏ hơn 6,35 cm.
Phƣơng pháp gamma tán xạ theo cấu hình và điều kiện th nghiệm nhƣ trên
cho giới hạn phát hiện là 0,19 cm. Với giá trị này, việc áp dụng phƣơng pháp
gamma tán xạ với nguồn Co-60 có thể đánh giá khá ch nh xác bề dày còn lại của
lớp bê tông chịu nhiệt trên đƣờng ống dẫn kh thải của hệ thống tái sinh xúc tác khi
lớp bê tông cách nhiệt bị ăn mòn ở mức độ nghiêm trọng.
Theo đặc trƣng của đƣờng cong liên hệ giữa bề dày bê tông và số đếm
gamma tán xạ ngƣợc, với giá trị bề dày lớp bê tông chịu nhiệt càng lớn cho độ nhạy
càng kém. Vì vậy, cần nghiên cứu phƣơng pháp trên các năng lƣợng gamma khác
nhau để đƣa ra đƣợc năng lƣợng gamma phù hợp đối với những dải bề dày bê tông
tƣơng ứng từ đó cải thiện đƣợc độ nhạy của phƣơng pháp nâng cao hiệu quả ứng
dụng.
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Hƣớn n

ên cứu t p t eo của đề tà

Tiến hành khảo sát bề dày bê tông cách nhiệt bằng phƣơng pháp gamma tán
xạ bằng máy phát tia X năng lƣợng cao nhằm đạt đƣợc bề dày bão hòa lớn hơn 125
mm. Có nhƣ vậy, phƣơng pháp gamma tán xạ có thể ứng dụng độc lập để xác định
bề dày bê tông chịu nhiệt đáp ứng bài toán thực tế.
Tiến tới chế tạo một thiết bị gọn nhẹ, hoạt động tốt trên hiện trƣờng để áp
dụng vào thực tiễn.
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PHỤ LỤC
ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC XẠ
Tiêu chuẩn để đánh giá an toàn phóng xạ cho nhân viên bức xạ và dân chúng
đƣợc cho trong TCVN 6866:2001, trong đó:
Liều giới hạn đối với dân chúng: 1 mSv năm;
Liều giới hạn đối với nhân viên bức xạ: 20 mSv năm.

-

Trong suốt quá trình thí nghiệm khảo sát bề dày vật liệu bê tông chịu nhiệt
bằng phƣơng pháp gamma tán xạ, liều bức xạ đƣợc kiểm soát bằng thiết bị đo liều
cá nhân hiệu Aloka PDM 122 và máy đo liều cầm tay hiệu Ludlum 2401-EC2A. Tất
cả các thiết bị đều trong thời hạn hiệu chuẩn. Kết quả đo liều đƣợc thể hiện trên
Bảng P1.1 sau:
Bảng P1.1: Kết quả đo liều bức xạ gamma trong quá trình làm thí nghiệm
STT

Vị trí

K oản
các (cm)

Suất l ều
(µSv/ )

1

Ngƣời thao tác với hệ đo

50

0,7

2

Môi trƣờng xung quanh

150

Phông môi trƣờng

Nhận xét:
Theo tiêu chuẩn TCVN 6866:2001, suất liều trung bình mà nhân viên bức xạ
có thể nhận đƣợc là 10 Sv h. Theo các ghi nhận trên thế giới, suất liều này chƣa
gây ra các bất thƣờng về sức khỏe có liên quan đến bức xạ. Trong quá trình làm th
nghiệm, nhân viên bức xạ nhận suất liều 0,7 ( Sv h) nhỏ hơn 14,3 lần giá trị của
tiêu chuẩn trên nên hoàn toàn an toàn về mặt bức xạ.

