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 : چکیده

به روش محلولی در   %wt 50( با درصد وزنی  3O2PC/Biیسموت )ب  یدکربنات/نانو اکس  یپل  یتماده نانوکامپوزدر این پژوهش تجربی،  

در بستر پلی کربنات حکایت داشت. در  3O2Biاز پخش همگن نانو ذرات   SEMشد. آزمون  تهیه mm 1و ضخامت  cm×4 cm 4ابعاد 

پرتودهی    ادامه الکترودهایی از جنس مس با استفاده از چسب نقره در سطوح باال و پایین نمونه ساخته شد. سپس نمونه مذکور تحت

استرانسیوم بتازای  استاندارد  جریان Sr90)  90-چشمه  تغییرات  مقدار  نمونه،  پرتودهی  اثر  در  گرفت.  قرار  هوا  در  مختلف  فواصل  در   )

ای ثبت و تکرارپذیری آن چهار بار بررسی شد. ثانیه  15های زمانی  و در بازه  V 400الکتریکی عبوری از نمونه توسط الکترومتر در ولتاژ  

ترسیم شد که به صورت خطی و بدون اشباع گزارش   SSD=30 cmدر  V 1000-100در ولتاژهای مختلف در محدوده    I-Vنمودار  

با ضریب   mSv/h-1 2.3در محدوده آهنگ دز    Sr90گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که پاسخ آشکارسازی این ماده به پرتوهای بتای  

 به صورت خطی است. 0.992R~همبستگی 
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Abstract :  

In this experimental research, Polycarbonate/Nano Bismuth Oxide nanocomposite (PC/Bi2O3) material at 50 wt% of the 

inclusions with dimensions of 4 cm×4 cm and thickness of 1 mm was prepared using the solution method. SEM test 

showed a uniform dispersion of Bi2O3 nanoparticles into the PC matrix. Then, copper electrodes were inserted on the 

upper and lower surfaces of the sample using the silver paste. The sample was then irradiated with a Strontium-90 (90Sr) 

beta emitter standard source at various distances in air. Due to the irradiation of the sample, the electric current variation 

passing through the sample was recorded by the electrometer at a voltage of 400 V at time intervals of 15 seconds and its 

repeatability was controled four times. I-V plots were reported at different voltages in the range of 100-1000 V at SSD = 

30 cm, which were reported linearly without saturation. The results of this study showed that the detection response of 

this material to 90Sr beta rays in the dose rate ranging from 1-2.3 mSv/h with a correlation coefficient of R2~0.99 was 

linear. 
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 مقدمه .  1

از طریق افزودن موادی که دارای سطح مقطع جذب   یین، نسبتاً پا  ینهو هز  یوراسهولت در فر  ی،به خاطر سبک  یمریپل  یها  یتنانوکامپوز

از جمله عوامل مؤثر در پاسخ   . بکار روند یآشکارساز هاییستمدر سباالیی برای پرتوهای یون ساز هستند، این ویژگی را دارند تا بتوانند  

نانو   یآشکارساز پرتو است.  یکیالکتر  یانجر  رییتغ   یت،کامپوزمواد  اثر جذب  اخیر،    در   های آشکارسازی و دزیمتریویژگیدر سالهای 

در زمینه آشکارسازی پرتوهای   .[1- 9]  ه استشد  یبررسدر داخل و خارج از کشور    یهای پلیمریت کامپوزنانو پرتوهای گاما با استفاده از

حالت  آشکارساز طراحی و ساخت یک  پژوهش، هدف اصلی از انجام این   شود.مایع بدین منظور استفاده میبتا، معموالً از سوسوزن های 

به صورت برخط است. ماده به کار گرفته شده در نوع خود جدید بوده و های بتازا  چشمه گیری مقدار آهنگ دز  اندازه   به منظورجامد بتا  

این    به عنوان بستر پلیمری  کربناتیپل  شده است. دلیل انتخاب  استفاده(  3O2Bi-CP)اکسید بیسموت  نانو  /کربناتاز نانوکامپوزیت پلی  

برقرار نماید، به این  ذرات اکسید بیسموت تری با نانومناسبرود فصل مشترک انتظار می که اساساً یک پلیمر آمورف است PCه است ک

شوند. به طور کلی یک پلیمر از دلیل که نواحی بلوری پلیمر اغلب نانوذرات را پَس زده، لذا نانوذرات مذکور در نواحی آمورف پخش می

های پلیمری ها به صورت زنجیره ورها یا کریستالدیدگاه ساختار مولکولی از دو فاز بلوری و آمورف تشکیل شده است. در فاز بلوری، بل

از آنجا که در این پروژه از افزودنی    .[10]  انداز یکدیگر قرار گرفته   nm 0.736و با فاصله    nm-20 60به طول    1منظمی تحت عنوان المال

3O2Bi    210بین  با قطر nm-90    3نانو ذرات  استفاده شده است، بنابراین احتمال ورودO2Bi    به ناحیه بلوری پلیمر بسیار ضعیف بوده و

دهند؛ بنابراین  مقدار بلورینگی پلیمر را افزایش می 2سازی گیری در بخش آمورف تمایل داشته و از طریق فرآیند هستهاین ذرات به جای 

نکه مواد پالستیکی سبک نظیر ضمن ایشود؛ به آن تقویت می 3O2Biنانو ذرات به واسطه افزودن  پلی کربناتاحتمال افزایش بلورینگی 

 برای پرتوهای بتا هستند.  بسیار خوبیجاذب با توجه به برد نسبتاً کم پرتوهای بتا در مقایسه با پرتوهای گاما، پلیمرها،  

 :[11] شودتولید می U235ای در راکتور از طریق واکنش شکافت هسته Sr90چشمه بتازای 

(1) U + n → [ U92
236 ] → Sr + Xe + 3 n0

1
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0
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92
235  

 به صورت زیر است: Sr90بتازای مکانیسم واپاشی چشمه 

 

(2) 

Sr38
90 → Y + β− + ν̅39

90  

              Zr                          40
   90 (stable) + β− + ν̅ 

که   Y90است؛ در ادامه   keV 546.2شود که انرژی ذرات بتای آن برابر واپاشی می  Y90سال به    28.78با نیمه عمر    Sr90چشمه بتازای  

که انرژی ذرات بتای  تبدیل می شود Zr90ساعت به  64شود(، با نیمه عمر ظاهر می Sr90گسیلنده بتا و گاما است )طیف آن در چشمه 

ه و می توان به صورت طبیعی از آن صرفنظر نمود. بنابراین به ندرت رخ داد  Y90است. گسیل فوتون گاما از واپاشی MeV 2.28آن برابر 

یا به عبارتی کمترین آهنگ دز قابل    3حساسیت پذیری   نوکلیدهای مذکور با توجه به نیمه عمرشان، با یکدیگر به تعادل می رسند. رادیو 

از طریق کنترل درصد وز  بتا( برای پرتوهای  4MDDRآشکارسازی ) نانو  در این دسته کامپوزیتها  در بستر   ذرات اکسید بیسموتنی 

پلیمری قابل تغییر است. عوامل مختلفی بر پاسخ آشکارساز مذکور تأثیرگذار هستند؛ از جمله درصد بلورینگی بستر پلیمری، درصد وزنی 

تاثیر به سزایی    ،در بستر پلیمرنانو ذرات اکسید فلزی  همچنین پخش همگن  کامپوزیت و سایر عوامل.  نانو، ضخامت  نانو ذرات اکسید فلزی

 ماده نانوکامپوزیت پلیمری دارد. آشکارسازیهای در ویژگی

 
1Lamella  

2Nucleation  
3 Sensitivity 
4 Minimum Detectable Dose Rate 
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تغییر جریان گیری اندازه از طریق  Sr90به پرتوهای بتای چشمه استاندارد  3O2Bi/CPماده  پاسخ آشکارسازیبررسی در پژوهش حاضر، 

بررسی نحوه پخش و اندازه نانوذرات در بستر پلی  مچنین  به صورت برخط و ه  در حال پرتوگیری  نانوکامپوزیتالکتریکی عبوری از نمونه  

 .انجام شده است SEM کربنات از طریق آزمون

 روش کار .  2

  Aldrich-Sigmaاز شرکت    nm 210-90با قطر      3O2Biنانو ذرات  تهیه شد. در ادامه    خوزستانپتروشیمی  کربنات از  ابتدا ماده پلی  

از شرکت مِرک آلمان خریداری شد. چسب نقره تولید داخل نیز به منظور ساخت الکترود بر   متانشیمیایی دی کلرو  تهیه شد. حالل

تهیه شد. به منظور   آشکارسازبرای ساخت    mm 1ضخامت    و  mm8×80 20فوالدی به ابعاد    نمونه های نانوکامپوزیت تهیه شد. قالب

نانو گیری شد. بدین منظور در ابتدا مقدار مشخصی  از روش محلولی بهره،  %wt 50درصد وزنی    با  3O2Bi/CPنانوکامپوزیت  ساخت  

  5فراصوت دهیساعت    یکبه مدت    کیاولتراسون  حمام  درشد و    ختهیر  حالل دی کلرومتاندرون  به شکل پودر زرد رنگ    3O2Biذرات  

ساعت در    یکبر روی دستگاه همزن مغناطیسی به مدت    متاندی کلروحالل    ml 30درون    کربنات  سپس مقدار مشخص از پلی  شد.

قرار گرفت. روی آن با فویل آلومینیوم پوشانده شد تا از تبخیر حالل در دمای باال جلوگیری شود که این عمل باعث حل    C 50°دمای  

دقیقه مجدداً با استفاده از حمام اولتراسونیک   30ب شده و به مدت  سپس دو محلول با یکدیگر ترکی شود.  شدن پلیمر داخل حالل می

پس از خشک شدن  ساعت خشک شد.  24تحت فراصوت دهی قرار گرفت. در پایان، نمونه ها درون قالب سیلیکون ریخته شده و بعد از

لی توسط نویسندگان  روش کامل ساخت نمونه های پلی کربنات/نانو اکسید بیسموت در پژوهش قب  قرار گرفت.  6ها، تحت پرس داغنمونه 

 . [12] توصیف شده است

 موجود  mCi 50  اولیه  با اکتیویته  Sr90با پرتوهای بتا، از چشمه مرجع   3O2Bi-PCکامپوزیتنانودر این کار تجربی به منظور پرتودهی  

گیری بار  استفاده گردید و برای اندازهدر فواصل مختلف    1(، مطابق جدول  7SSDLکرج )-در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه ایران

شایان ذکر   بهره گیری شد.   Supermax Standard Imagingاز الکترومتر مدل    Sec 15زمانی    های الکتریکی در حین پرتودهی در بازه

 گیری چهار بار تکرار شد. گیری بار الکتریکی با استفاده از الکترومتر، هر اندازهاندازهاست که به منظور 

 و آهنگ دز متناظر با آن  3O2PC/Biنانوکامپوزیت تا سطح   Sr90: فاصله چشمه  1جدول

SSD (cm) Dose Rate (mSv/h) 

30 3.215 

35 2.362 

40 1.808 

45 1.429 

50 1.157 

55 0.981 

 

 
5 Ultra-sonication 
6 Hot press 
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 .با استفاده از الکترومتر 3O2PC/Biچیدمان اندازه گیری جریان الکتریکی عبوری از نانوکامپوزیت  نمایی از . 1شکل 

 . نتایج و بحث 3

الکترونی    2همانطوری که از شکل از آزمون میکروسکوپ  به    3O250 wt% PC/Biنانوکامپوزیت  برای    SEM  عبوریپیداست، نمایی 

  کربناتپلیدر بستر ذرات اکسید بیسموت یا تجمع نانو 8پیداست، اثری از کلوخگی  همانطوری که از این شکلتصویر کشیده شده است.  

روشی مفید در   W 60  و توان  kHz 40توان گفت که روش محلولی و استفاده از سیستم اولتراسونیک با فرکانس  شود و میمشاهده نمی

 است.  کربناتر پلی  در بست نانوذرات اکسید بیسموت توزیع یکنواخت 

 

 3O250 wt% PC/Bi نانوکامپوزیتروی   SEMنمایی از آزمون   .2شکل

 

I∆)   9، مقدار جریان تابشی3مطابق شکل   = I − I0  )  3نمونه نانوکامپوزیتO2PC/Bi    در مقابل پرتوهای بتای چشمهSr90  های  در آهنگ

جریان تابشی در واقع، اختالف جریان الکتریکی عبوری از نمونه نانوکامپوزیت در نمایش داده شده است.    V 400و در ولتاژ  دز مختلف  

گیری همان طوری که قبالً ذکر شد، پاسخ آشکارسازی این ماده نانوکامپوزیت به صورت اندازه   است.  (I)   و در حین پرتودهی  (I0)  غیاب پرتو

 
8 Agglomeration 
9 Photocurrent 
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  mSv/h 3.215-0.981پیداست، پاسخ این آشکارساز در محدوده آهنگ دز    3که از شکل  همانطوری    مقدار کمیت جریان تابشی است.

 به صورت خطی است. 2R=0.9938با ضریب همبستگی 

I∆)   است  10یک آشکارساز، نسبت سیگنال به نویز   پذیریحساسیتیکی از کمیت های بسیار مهم در تعیین  

I0
این نسبت از طریق تقسیم  .  (

به   تابشی  تاریکجریان  نویز،  4شکل    ازآید.  بدست می  11مقدار جریان  به  نانوکامپوزیت  ن  نسبت سیگنال  مقابل    3O2PC/Biمونه  در 

در پیداست،    4همانطوری که از شکل  نمایش داده شده است.    V 400تحت ولتاژ  های دز مختلف  در آهنگ  Sr90پرتوهای بتای چشمه  

باشد؛ این یعنی مقدار جریان الکتریکی عبوری از نمونه در حین پرتودهی، می  146نسبت سیگنال به نویز برابر    mSv/h 0.981آهنگ دز  

به   V 400شایان ذکر است که مقدار جریان تاریک نمونه مذکور در ولتاژ    . باشدمی nA 1.24و حدود  برابر   146نسبت به جریان تاریک،  

یابد تا با افزایش آهنگ دز، نسبت سیگنال به نویز نمونه نانوکامپوزیت به صورت خطی افزایش می  باشد.می  pA 8برابر  طور میانگین  

 %1.5عیت در اندازه گیری نسبت سیگنال به نویز  برابر  مقدار عدم قط  باشد؛ می  269برابر    mSv/h 3.215  اینکه در آهنگ دز  این نسبت

مناسب بوده و برای مقادیر کمتر از این آهنگ   mSv/h 1رسد حساسیت این آشکارساز برای آهنگ های دز بیشتر از  به نظر میاست.  

 به باال باشد.  mSv/h 1~تواند از برای این آشکارساز بتا می MDDRیابد؛ لذا کمیت اندکی کاهش میحساسیت آن  ،دز

به تصویر   mSv/h 3.215و آهنگ دز    cm 30در فاصله    Sr90در مقابل پرتوهای بتای   3O2PC/Biنانوکامپوزیت    V-I، نمودار  5در شکل  

به صورت   0.99852R=ضریب همبستگی  با  ،  V-100 1000از ولتاژ      V-I، نمودار  همانطوری که از این شکل پیداست  کشیده شده است.

در ولتاژهای باالتر   mSv/h 1گیری آهنگ های دز پایین تر از  این نمودار نویدبخش اندازه  هیچ گونه اشباعی در کار نیست.خطی است و  

 .است

 

 .Sr90چشمه  ی به پرتوهای بتا  3O2PC/Biپاسخ آشکارسازی ماده نانوکامپوزیت  .3شکل

 
10 Signal to noise ratio 
11 Dark current 
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 .Sr90چشمه  ی به پرتوهای بتا 3O2PC/Biنسبت سیگنال به نویز برای پاسخ آشکارسازی نانوکامپوزیت  .4شکل

 

 mSv/h 3.215و آهنگ دز  cm 30در فاصله  Sr90در مقابل پرتوهای بتای چشمه  3O2PC/Biماده نانوکامپوزیت   V-Iنمودار  .5شکل

سـاخته شـده بـود؛ بیشـترین   3O2PC/Biدرصـد وزنـی نمونـه نانوکامپوزیـت    50با توجه به اینکه چنـدین درصـد وزنـی از صـفر تـا  

( بــرای ایــن پــژوهش انتخــاب شــد؛ بــه ایــن علــت کــه احتمــاالً بــه واســطه تــراکم بیشــتر نــانوذرات اکســید %50wtدرصــد وزنــی )

ــده ــال رخ دادن پدی ــموت، احتم ــک وبیس ــزایش می های فوتوالکتری ــت اف ــامپتون در نانوکامپوزی ــدگی ک ــخ پراکن ــه پاس ــد. البت یاب

آشکارســازی ســایر درصــدهای وزنــی نیــز بایســتی بررســی شــود کــه ایــن مهــم در حــال انجــام اســت. همچنــین اثــرات کلــوخگی 

ــخا ــی ض ــود. در بررس ــی ش ــتی بررس ــاز بایس ــخ آشکارس ــر پاس ــت ب ــخامت نانوکامپوزی ــاال و ض ــی ب ــرهای وزن ــانوذرات در کس مت ن

ای باشــد کــه حتــی االمکــان بایســتی بــرد الکترونهــا در مــاده نانوکامپوزیــت را در نظــر گرفــت و اینکــه ضــخامت بایســتی بــه گونــه

ایـن فواصـل بـرای چیـدمان مــورد  1(، مطـابق شـکل SSDتعـادل الکترونـی در مـاده نانوکامپوزیـت برقـرار باشـد. در مـورد فاصـله )

بایســتی گفــت ایــن ولتــاژ در ناحیــه ولتــاژ کــاری سیســتم هــای آشکارســازی و  400Vنظــر لحــا. شــد. در مــورد انتخــاب ولتــاژ 

پیداســت، پاســخ  5دزیمتــری گــایگر بــوده و تهیــه آن در آینــده بــه ســهولت صــورت خواهــد گرفــت. امــا همــانطوری کــه از شــکل

در ولتاژهــای کــاری نیــز بــه صــورت خطــی افــزایش یافتــه و اشــباع نشــده اســت؛ بنــابراین احتمــاال بتــوان  1000Vآشکارســاز تــا 
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ــاالتر از  ــاعت  1000Vب ــر س ــیورت ب ــد ده میکروس ــه چن ــاظتی از مرتب ــه حف ــاز در ناحی ــای یونس ــازی پرتوه ــه آشکارس ــوان ب بت

 پرداخت.

در کسرهای وزنی   PC/3O2Biدر ماده کامپوزیتی    MeV 2.28و    keV 546، توان توقفی و برد الکترونهای  ESTARدر ادامه از برنامه  

نظر می   %50wtصفر و به  بر    رسدمحاسبه شد.  بتواند  بیسموت  اکسید  وزنی  ماده    هایکمیت درصد  الکترونها در  توقفی  توان  و  برد 

الکترونهای   برد  باشد. محاسبات نشان داد که مقدار  تاثیر گذار  و در    mm 1.2برابر  حدوداً     %50wtدر نمونه    keV 546آشکارساز 

، برد الکترونها در این مواد به طور تقریبی حدود چهار MeV 2.28. برای الکترونهای  تخمین زده شد  mm 1.7خالص برابر    کربناتپلی

مناسب باشد، چون    keV 546برای این آشکارساز، برای اندازه گیری بتای    mm 1باشد. به نظر می رسد، ضخامت  برابر مقادیر فوق می

خواهد    MeV 2.28انرژی  الکترونهای با  ها در این ماده است؛ اما بازدهی نسبتا ضعیفی برای آشکارسازی  این ضخامت از مرتبه برد الکترون

ی داشت. به هر حال افزایش ضخامت ماده به منظور باالتر بردن راندمان آشکارساز امکان پذیر است، اما در ضخامتهای باالتر، میدان الکتریک

انتخاب    ختی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین مقدار حساسیت آشکارساز پایین خواهد آمد.اعمالی کاهش خواهد یافت و عمالً یکنوا

 ضخامت بهینه ماده آشکارسازی از موضوعات اساسی است که در تحقیقات آتی بدان پرداخته خواهد شد. 

  گیری. نتیجه5

ــن کــار تجربــی ــت مــاده نانوکامپوز ،در ای ــی  3O2PC/Biی ــا درصــد وزن ــون  %wt 50ب ــولی ســاخته شــد. آزم ــه روش محل  SEMب

ــانو ذرات نشــان داد در بســتر پلی ــد.  3O2Biکربنــات کــه ن ــه صــورت یکنواخــت پخــش شــده ان در دو  یمســ ســپس الکترودهــایب

ــرار داده شــد و  ــه ق ــتاندارد ســوی نمون ــودهی چشــمه اس ــه تحــت پرت ــت. Sr90نمون ــرار گرف ــوا ق ــف در ه ــر در ا در فواصــل مختل ث

 I-Vشــد. نمــودار  ثبــت V 400پرتــودهی نمونــه، مقــدار تغییــرات جریــان الکتریکــی عبــوری از نمونــه توســط الکترومتــر در ولتــاژ 

. نتــایج ایــن پــژوهش بــود 1000Vبــودن تــا  خطــی حــاکی از SSD=30 cmدر V 1000-100در ولتاژهــای مختلــف در محــدوده 

بـا ضـریب همبسـتگی  mSv/h-1 2.3در محـدوده آهنـگ دز  Sr90نشان داد کـه پاسـخ آشکارسـازی ایـن مـاده بـه پرتوهـای بتـای 

~0.992R .در ولتاژهــای بــاالتر از نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد کــه همچنــین  بــه صــورت خطــی اســتkV1   بــا اســتفاده از ایــن

 امیدوار بود. µSv/h های دز در سطح حفاظتی و از مرتبه گیری آهنگ توان به اندازهنانوکامپوزیت می

 تشکر و قدردانی .  6

 SEMها و انجام آنالیز  تهیه نمونه پژوهشهای پیشین در  به خاطر  دکتر سید محسن صالح کوتاهی  آقای  و  سرکار خانم روژین مهرآرا    از  

 . شودمیقدردانی  
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