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:چکیده
 در پژوهشهای پیشین توسط. اندازه گیری دقیق میدان پرتویی جهت درمان از اهمیت خاصی برخوردار است،با توجه به گسترش مراکز پرتودرمانی در کشور
) به عنوان یک دزیمتر بَرخط به منظور اندازهگیری آهنگ دز در ناحیهPS-MWCNT( نانولوله کربنی چند دیواره- ماده نانوکامپوزیت پلی استایرن،نویسندگان
.محلولی ساخته شد- به روش ترکیب1 wt%  و0.28 ،0.05  در درصدهای وزنی مختلفPS-MWCNT  ماده دزیمتری، در این پژوهش.پرتودرمانی معرفی شد
،XRD ،FESEM شیمیایی آن از طریق آزمونهای- بررسی خواص مکانیکی این ماده شامل آزمون استحکام کششی و مشخصه یابی ساختار فیزیکی،در ادامه
 آزمونهای. از پخش یکنواخت نانو لوله های کربنی در بستر پلیمر داللت داشتFESEM  تصاویر. در دستور کار قرار گرفتRaman Spectroscopy  وFTIR
 و طیف سنجی رامان به ترتیب با نشان دادن قله های مشخصه نانولوله کربن در زوایا و اعداد موج مشخص از صحّت وجود نانولولهکربن در بستر پلیاستایرنXRD
 از مقدار ازدیاد طول در نقطه شکست کم شده و به، نتایج آزمون مکانیکی نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانولوله های کربنی در بستر پلیمری.حکایت داشت
 بر حضور گروههای عاملی مختلف در تطابق با مراجع400-4000 cm-1  در محدودهFTIR  همچنین آزمون.مقدار استحکام کششی نمونهها افزوده میشود
.استاندارد صحّه گذاری نمود
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Abstract:
Due to the development of radiotherapy centers in our country, precise measurement of the radiation field for the treatment
is of particular importance. In the previous studies by the authors, Polystyrene/Multi-Walled Carbon Nanotube
Nanocomposite (PS-MWCNT) was introduced as a real-time dosimeter to measure the dose rate at the radiotherapy level.
In this study, PS-MWCNT dosimetry material was fabricated in different weight percentages of 0.05, 0.28 and 1 wt% via
the mixed-solution method. Then, the study of mechanical properties of this material, including tensile strength test and
characterization of its Physico-Chemical structure through FESEM, XRD, FTIR and Raman Spectroscopy tests were on
the agenda. FESEM images indicated uniform dispersion of carbon nanotubes in the polymer matrix. XRD and Raman
spectroscopy tests showed the presence of carbon nanotubes in polystyrene matrix via exhibiting the characteristic peaks
of carbon nanotubes at specific angles and wavenumbers respectively. The results of mechanical test showed that by
increasing the weight percentage of carbon nanotubes in the polymer matrix, the amount of elongation at the breaking point
decreases and the amount of tensile strength of the samples increases. Also FTIR test at the range of 400-4000 cm-1
confirmed the presence of different functional groups in accordance with standard references.

Keywords: Dosimeter, Polystyrene/Multi-Walled Carbon Nanotube Nanocomposite, Mechanical Properties,
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 .1مقدمه
به منظور اندازهگیری آهنگ دز در میدانهای پرتویی در سطح پرتودرمانی ،معموالً از تجهیزات پیچیدهای نظیر اتاقک یونش و الکترومتر استفاده
می شود .با توجه به گران قیمت بودن این تجهیزات و همچنین وجود تحریمهای اعمالی جهت واردات این گونه تجهیزات ،ایده طراحی و ساخت یک
سیستم دزیمتری آنالین و مقرون به صرفه بر پایه ماده نانوکامپوزیت پلیمر -نانولوله کربنی برای اولین بار مطرح گردید و دانش فنی در زمینه طراحی
و ساخت این سیستم دزیمتری جدید در داخل کشور فراهم گردید .در پژوهشهای پیشین توسط نویسندگان ،ماده نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله
کربنی چند دیواره ( )PS-MWCNTبه عنوان یک دزیمتر بَرخط به منظور اندازهگیری آهنگ دز در ناحیه پرتودرمانی معرفی شد [ .]4-1در حین
پرتودهی گاما ،به واسطه اندرکنش های مختلف نظیر اثر فوتوالکتریک ،پراکندگی کامپتون و تولید جفت ،جفت الکترون-حفرههایی درون ماده
نانوکامپوزیت ایجاد میشود ،که با اعمال ولتاژ مناسب ،ضمن جلوگیری از بازترکیب یونها ،اثر پرتو به صورت یک سیگنال الکتریکی در مدار به صورت
تغییر جریان یا ولتاژ الکتریکی اندازهگیری میشود .افزودن نانو لوله های کربنی به بستر پلیمری در کسر وزنی خاصی موسوم به آستانه گذر الکتریکی
( ،)EPTمنجر به افزایش چند مرتبهای رسانندگی الکتریکی کامپوزیت مذکور میشود .نتایج تحقیقات قبلی محققان این طرح نشان داد که بهترین
ناحیه برای دزیمتری پرتوهای گاما با استفاده از کامپوزیت پلیمر/نانو لوله کربن ،نزدیک ناحیه  EPTاست [ .]7-4حساسیت پذیری یا به عبارتی
کمترین آهنگ دز قابل آشکارسازی ( ) MDDR1برای پرتوهای گاما در این دسته کامپوزیتها از طریق کنترل درصد وزنی نانو لولههای کربن در بستر
پلیمری قابل تغییر است .عوامل مختلفی بر پاسخ آشکارساز مذکور تأثیرگذار هستند؛ از جمله درصد بلورینگی بستر پلیمری ،درصد وزنی نانو لوله های
کربنی ،ضخامت کامپوزیت و سایر عوامل .مطالعات تجربی و نظری تیم پژوهشی حاضر نشان داده که اندازهگیری تابشهای گاما در محدوده آهنگهای
دز تشخیصی-درمانی از مرتبه چند  mGy/minتوسط این دسته دزیمترها محقق شده است [ .]12-2استحکام مکانیکی یک دزیمتر در بلند مدت از
جمله مسائلی است که بایستی لحاظ شود .همچنین پخش همگن نانو لوله های کربنی در بستر پلیمر تاثیر به سزایی در ویژگیهای دزیمتری ماده
نانوکامپوزیت های پلیمری دارد .لذا در پژوهش حاضر ،بررسی خواص مکانیکی ماده دزیمتر نوظهور  PS/MWCNTشامل تستهای استحکام مکانیکی
و کششی نمونه های نانوکامپوزیت و همچنین مشخصه یابی ساختار فیزیکی-شیمیایی این ماده از طریق آزمونهای  FTIR ،XRD ،FESEMو
 Raman Spectroscopyمورد بررسی قرار گرفت.
 .2روش کار
ابتدا ماده پلی استایرن با نماد تجاری  GPPS-1540از پتروشیمی تبریز تهیه شد .در ادامه نانو لوله کربنی چند دیواره با قطر  50 nmو طول 50
 µmدارای هدایت الکتریکی  105-107 S/mاز شرکت  US Nanoتهیه شد .حاللهای شیمیایی دی کلرومتان و تولوئن از شرکت مِرک آلمان
خریداری شد .چسب نقره تولید داخل نیز به منظور ساخت الکترود بر نمونه های نانوکامپوزیت تهیه شد .قالبهای فوالدی به ابعاد  22×10 mm2به
2
ضخامت  1 mmبرای ساخت دزیمتر تهیه شد .به منظور ساخت نانوکامپوزیت  PS/MWCNTدر درصدهای وزنی مختلف ،از روش مخلوط-محلولی
بهره گیری شد .بدین منظور در ابتدا مقدار مشخصی نانو لوله کربن چند دیواره درون حالل دی کلرومتان ریخته شد و در دستگاه همزن اولتراسونیک
به مدت یک ساعت فراصوت دهی 3شد .سپس مقدار مشخص از پلی استایرن درون  10 mlحالل تولوئن بر روی دستگاه همزن مغناطیسی به مدت
دو ساعت در دمای  135 °Cقرار گرفت .روی آن با فویل آلومینیوم پوشانده شد تا از تبخیر حالل در دمای باال جلوگیری شود که این عمل باعث حل
شدن پلیمر داخل حالل می شود .پس از حل شدن کامل پلیمر و باال رفتن ویسکوزیته برای ساخت نانوکامپوزیت با درصد وزنی معین ،محلول دی
کلرومتان و نانولوله کربنی به محلول پلیمر و تولوئن اضافه شد .با توجه به اختالف نقطه جوش دو حالل دی کلرومتان (نقطه جوش  )39.6 °Cو
تولوئن (نقطه جوش  )111 °Cمشاهده شد که هنگام ترکیب نهایی این دو محلول با یکدیگر در دمای  ،95 °Cدی کلرومتان داخل ترکیب حالل دی
کلرومتان و نانولوله کربنی شروع به بخار شدن کرده که باعث ایجاد کاواکها یا حبابهایی در محلول ترکیبی شده و این عمل باعث شکستن کلوخه
های نانو لوله های کربنی و در نهایت پخش بهتر و یکنواختتر این ذرات درون بستر پلیمری میگردد .در شکل 1نمایی از مراحل ساخت و آماده سازی
نمونه های نانوکامپوزیت  PS/MWCNTبه تصویر کشیده شده است .در این پژوهش ،نانوکامپوزیت  PS-MWCNTبا درصدهای وزنی مختلف
شامل نمونه شاهد (پلیمر خالص) 0.28 wt% ،0.05 wt% ،و  1 wt%به روش مخلوط محلولی ساخته شد.
1
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شکل  .1نمایی از مراحل ساخت و آماده سازی نمونه های نانوکامپوزیت  PS/MWCNTبه عنوان ماده حساس دزیمتر ،الف) قالبهای فوالدی دزیمتر ،ب) پودر
نانولوله کربن چند دیواره ،پ) گرانول پلی استایرن ،ت) اولتراسونیک پروبدار برای پخش نانولوله کربن در بستر پلیمر ،ث) قالبهای سیلیکون ،ج) دستگاه پرس داغ و
چ) نمونههای نهایی نانوکامپوزیت ساخته شده.

 .3نتایج و بحث

 3.1آزمون FESEM
همانطوری که از شکل 2پیداست ،نمایی از آزمون میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی  FESEMبه ترتیب برای سه نمونه با درصدهای وزنی 0.05
 0.28 wt% ،wt%و  1 wt%در مقیاس های  5 µmو  1 µmبه تصویر کشیده شده است .در آنالیز میکروسکوپ الکترونی گسیل
میدانی  FESEMبا مدل ، MIRA3TESCAN-XMUهمانطوری که از این شکلها پیداست ،دو نمونه  0.05wt%و  0.28wt%از پخش نسبتاً
همگنی نسبت به نمونه  1wt%برخوردار هستند؛ نمونه حاوی  1wt%احتماالً به دلیل کلوخهای شدن 4نانو لوله های کربنی به صورت یکنواخت
پخش نشده است؛ البته زمان فراصوت دهی و مقدار توان دستگاه اولتراسونیک پروبدار نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در چگونگی پخش نانو لوله های
کربنی در بستر پلیمری به شمار می روند .این اثر در اکثر مقاالت تجربی دیگران نیز گزارش شده است [ .]14 ,13درصد وزنی بهینه برای دزیمتری،
قبل از آستانه گذر الکتریکی ( ) EPTمی باشد ،چون جریان تاریک در غیاب پرتو نیز باید پایین باشد تا نسبت سیگنال به نویز محسوس باشد .میتوان
گفت که روش محلولی و استفاده از سیستم اولتراسونیک پروبدار با فرکانس  20 kHzو توان  200 Wروشی مفید در توزیع یکنواخت نانو لوله های
کربنی در بستر پلی استایرن است .همچنین قطر نانولوله ها نیز روی شکل ها نمایش داده شده است که از ابعاد درج شده در کاتالوگ ماده ()50 nm
اندکی بزرگتر بوده که به نظر می رسد الیه ای از پلیمر روی بدنه نانو لوله ها الیه نشانی شده باشد.
 3.2نتایجXRD

در شکل 3نتیجه آزمون  XRDبر روی نمونه نانوکامپوزیت  1 wt% MWCNT-PSبه تصویر کشیده شده است .همانگونه که از این شکل
پیداست ،وجود قله در زاویه  16°مربوط به پلی استایرن با فرمول  (C8H8)-nو دو قله در زوایای  30و  43درجه مربوط به حضور  MWCNTدر
بستر  PSاست .این نتیجه در توافق با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه میباشد [.]16 ,15

Agglomeration
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 3.3نتایج طیف سنجی رامان

در شکل  4آنالیز طیف سنجی رامان پودر  MWCNTبه تصویر کشیده شده است .همانطوری که از شکل پیداست ،باندهای Dو  Gدر به ترتیب
اعداد موج  1344 cm-1و  1575 cm-1معرف مقدار نقص های ساختاری و خلوص گرافیت می باشد؛ البته در  2680 cm-1نیز باند ʹ Gقابل
مشاهده بوده که بیانگر مد ثانویه ارتعاش اتمهای کربن  MWCNTمیباشد .نتایج این آنالیز در تطابق با سایر پژوهشهای مشابه است [.]18 ,17

(الف)

(پ)
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شکل .2نمایی از آزمون  FESEMروی نمونه های مختلف الف)  ، 0.05 wt%ب)  0.28 wt%و پ) 1 wt%
1 wt% MWCNT-PS Nanocomposite
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شکل .3نمایی از آزمون  XRDروی نمونه نانوکامپوزیت 1 wt% MWCNT-PS

شایان ذکر است که به منظور طیف سنجی رامان از دستگاه  Takram P50C0R10با لیزر  ، Nd YAGطول موج  ، 532 nmتوان 100 mW
 ،قدرت تفکیک طیف  10 cm-1و در بازه  100-3600 cm-1بهره گیری شد.

شکل .4نمایی از آزمون طیف سنجی رامان بر روی نمونه MWCNT
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 3.4نتایج FTIR
5

به منظور بررسی ترکیبات شیمیایی نانوکامپوزیت ،PS/MWCNTمطابق شکل ،5طیف  FTIRاز نمونه های مختلف به روش طیف عبوری  ،در
محدوده عدد موج  400-4000 cm-1انجام شد .همانطوری که از شکل 5پیداست ،محدوده  1700-1750 cm-1مربوط به گروههای  C=Oبوده که
در تطابق با کار تجربی خان و دیگران است [ .]19همچنین در محدوده  3025 cm-1کشش C-H 6مربوط به حلقه آروماتیک پلی استایرن قابل
مشاهده است .همچنین چندین باند مربوط به باند دوگانه کربن-کربن مربوط به کشش ارتعاشی حلقه آروماتیک در محدوده عددهای موج 1600
 1492 cm-1 ،cm-1و  1452 cm-1قابل مشاهده است .همچنین جذب در محدوده  500 cm-1مربوط به مدهای ارتعاشی مختلف  PSمیباشد .این
موضوع با سایر مقاالت مرتبط تطابق خوبی نشان میدهد [.]20
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شکل .5طیف  FTIRنانوکامپوزیت  PS/MWCNTدر کسرهای وزنی مختلف.
 3.5بررسی خواص مکانیکی نمونه ها

به منظور انجام تستهای مکانیکی بر روی نمونههای مختلف نانوکامپوزیت  ، MWCNT-PSمطابق شکل ،6ابتدا نمونه های مذکور از طریق یک قالب
استاندارد (دمبلی شکل) آماده شد .در شکل 7نتایج تستهای استحکام کششی و ازدیاد طول در نقطه شکست نمونههای نانوکامپوزیت MWCNT-
 PSبا استفاده از دستگاه کشش  HIWA-200در کسرهای وزنی مختلف به تصویر کشیده شده است .نتایج آزمون مکانیکی نشان داد که با افزایش
درصد وزنی نانولوله های کربنی در بستر پلیمری ،از مقدار ازدیاد طول در نقطه شکست کم شده و به مقدار استحکام کششی نمونهها افزوده میشود.
البته عوامل مختلفی از جمله کلوخگی نا نو لوله های کربنی در کسرهای وزنی باال (در اینجا نمونه  )1 wt%و همچنین وجود نقص های ساختاری
موجود در نمونه نانوکامپوزیت می تواند در تعیین مقدار نهایی استحکام کششی و ازدیاد طول در نقطه شکست تأثیرگذار باشد.
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(ب)

(الف)

شکل .6نمایی از آماده سازی نمونه های نانوکامپوزیت برای اندازه گیری خواص مکانیکی ،الف) تهیه نمونه ها با استفاده از قالب استاندارد دمبلی شکل و ب) نمایی
از سیستم اندازه گیری استحکام مکانیکی.

 .4نتیجهگیری
این پژوهش به منظور مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی ماده حساس دزیمتر نانوکامپوزیت پلی استایرن -نانو لوله کربن چند دیواره انجام شد.
بدین منظور در ابتدا نمونههای نانو کامپوزیت  PS/MWCNTدر کسرهای وزنی مختلف یعنی پلیمر خالص و  0.28 wt% ،0.05 wt%و 1 wt%
به روش ترکیب محلولی ساخته شد .در ادامه آزمونهای  FTIR ،XRD ،FESEMو  Raman Spectroscopyبه منظور مشخصه یابی این ماده
دزیمتری انجام شد .نتایج این آزمونها ضمن تایید حضور نانو لوله کربنی چند دیواره در بستر پلی استایرن ،بر پخش همگن نانو لوله های کربنی در
نانوکامپوزیت صحّه گذاری نمود .همچنین نتایج آزمون مکانیکی نشان داد که در اثر افزایش درصد وزنی نانولوله های کربنی در بستر پلی استایرن،
مقدار ازدیاد طول در نقطه شکست کم شده و مقدار استحکام کششی نمونهها افزوده مییابد .لذا این ماده از نظر ساختار مکانیکی می تواند به عنوان
یک دزیمتر برخط مورد استفاده قرار بگیرد.
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شکل .7مقدار اندازه گیری شده استحکام مکانیکی بر حسب درصد ازدیاد طول برای چهار نمونه نانوکامپوزیت در کسرهای وزنی مختلف.
 .5تشکر و قدردانی
از کلیه همکاران پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها به خصوص همکاران آزمایشگاه پلیمر-مرکز تابش گاما آقای کامرانی و
خانم نیک فرجام که در انجام این پژوهش مشارکت نموده اند ،قدردانی میشود.
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