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 و (PS/GO)  گرافناکسید -پلی استایرن  هاینانوکامپوزیت دزپاسخ  خطی بودنتجربی  مقایسه

 گاما دهیپرتو تحت (PS/GNP) نانو صفحه گرافن -پلی استایرن

  فرهود ضیائی ،*آرمین مسیبی شهریار ملکی،

 ، پژوهشکده کاربرد پرتوهاپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 چکیده
به  (PS/GNP)انو صفحه گرافنن-یرناستا یلپ و  (PS/GO)گرافن یداکس-یرناستا یپل هاییمترپاسخ دز، کار تجربیدر این 

ساسیت حکه نتایج نشان داد  قرار گرفت. و مقایسه بررسی مورد  mGy/min 159-48محدوده آهنگ دز پرتوهای گاما در 

بیشتر PS/GO نسبت به ماده دیگر یعنی  mGy/min 98-48 های دز پایین در محدوده در آهنگPS/GNP پذیری دزیمتر 
 به صورت خطی است؛ کامالً mGy/min 159-98 در محدوده آهنگ دز  PS/GOاست. همچنین پاسخ دزیمتر نانوکامپوزیت 

 مانی را دارا هستند.ری به عنوان دزیمتر برخط در سطح رادیولوژی تشخیصی و همچنین در سطح درلذا این مواد قابلیت به کارگی

 .نانوکامپوزیتآهنگ دز، پرتوهای گاما، گرافن،  ،دزیمتری :کلمات کلیدی

 

 مقدمه
اخیراً نانو کامپوزیتهای پلیمری به خاطر کاربرد در حسگرها و دزیمترهای تابشی توجه پژوهشگران را به خود معطوف نموده 

 ،پایین نسبتاً هزینه و فرآوری در سبکی، دارا بودن چگالی معادل بافت بدن، سهولت خاطر به پلیمری های زیتاست. نانوکامپو

ایده اصلی در این نوع دزیمتر، تغییر جریان الکتریکی در  .هستند قابلیت بهره گیری در سیستمهای آشکارسازی و دزیمتری را دارا

فرآیند  توسط الکترومتر اندازه گیری و قرائت می شود. 1اثر جذب پرتو است. لذا این تغییر جریان یا به اصطالح جریان تابشی

، انتقال از طریق ت گرافننانوذراگیرد: رسانش ذاتی اصوالً از سه طریق صورت میگرافن -رسانش الکترون در کامپوزیت پلیمر

 گرافنهاییالکترونها بین نانو 3یا ترابرد جهشی 2زنی کوانتومیبا یکدیگر، رسانندگی از طریق تونل نانو ذرات گرافنتماس مستقیم 

دزیمتر مبتنی بر ماده ، اثر پرتو گاما بر خواص الکتریکی پژوهشهای پیشیننویسندگان در . [1] که به اندازه کافی به هم نزدیکند

کامپوزیت در این پژوهش تجربی، پاسخ دز نمونه های نانو .[12-2] ررسی نمودندرا ب نانوساختار کربنی-نانوکامپوزیت پلیمر

0.1wt% GO-PS  0.1وwt% GNP-PS  159-48در محدوده آهنگ دز mGy/min در محدوده  و خطی بودن پاسخ دز

 است. شدهبررسی  مذکور
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 مواد و روشها
با  GOو  GNP تهیه شد. سپس گرانولبه صورت از پتروشیمی تبریز  3g/cm 1.05و چگالی  4015با گرید  PSدر ابتدا  

مناسب برای  هایبه عنوان حالل تولوئن و دی کلرومتانخریداری شده،  US-Nanoاز شرکت  %wt 98درصد خلوص بیش از 

آلمان تهیه شد و همچنین به منظور  Merckاز شرکت گرافن و اکسید گرافن، نانو صفحه و پخش کننده خوب برای  استایرن پلی

  GOو  GNPمرحله اول  ر تهیه شد. د Chemtronics ساخت الکترود روی فیلم نازک، چسب نقره از شرکت امریکایی

فراصوت دهی به مدت دو ساعت  UP200H کیبا دستگاه همزن اولتراسونه، شد پخش دی کلرومتانمحلول ر بصورت مجزا د

در کامال  نکهیهمزده شد، تا ا همزن مغناطیسیبه کمک ، تولوئندر محلول  min 30 به مدت PSی گریظرف د درشد. همزمان 

شد،  ختهیر شید یدرون پتر و پلی استایرن ترکیب شدهمحلول بصورت مجزا با محلول  دو نیا تینها در. گردیدحل محلول 

ساخته نمونه های نانوکامپوزیت ده، پس از آن تا حالل کامال خارج ش گرفتبه مدت دو ساعت قرار  قالبهای سیلیکونی سپس در

 2SSDLمرکز  واقع در و کالیبراسیون مرجع یشگاه دزیمتریآزما مرحله ساخت نمونه ها ازدر  باشد.گیری میو آماده اندازه شده

نشان داده  الف-1در شکلمقدار ابعاد آنها  و میلیمتر 2/1برابر با  فیلم دزیمترهای ساخته شدهضخامت  کرج، استفاده گردید.-ایران

از چشمه جهت خوانش جریان تابشی و مقایسه نتایج دزیمتری،  های ساخته شده،در مرحله پرتودهی نانوکامپوزیت شده است.

9Picker V 3گیری شد که در واقع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه سازمان انرژی اتمی، کرج بهرهSSD ،cm80  آهنگ

 ب-1شکلدر   Picker V9با استفاده از دستگاه  است. نمایی از سیستم پرتودهی گاما mGy/min75 دز پرتوهای گاما برابر

 نمایش داده شده است. 

 

 

 )ب( )الف(

تفاده در این گاما مورد اس سیستم پرتودهی ب( و mm 1.2به ضخامت شده تصویر نمونه نانوکامپوزیت طراحی الف( :  1شکل

 .پژوهش

                                                 
2 Secondary Standard Dosimetry Laboratory 

3 Source to Surface Distance 
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 نتایج 

بستر پخش و توزیع مناسب و یکنواخت نانوذرات در به منظور اطمینان از  ،PS/GOو  PS/GNPساخت نانوکامپوزیت پس از 

و اطمینان از  PS/GNP و PS/GOهای پس از ساخت نانوکامپوزیتبهره گیری شد.  4SEMآزمون از  2پلیمری، مطابق شکل

کار پخش یکنواخت نانولوله های کربن در بستر پلیمری، پرتودهی نمونه ها انجام شد. محدوده آهنگ دز مورد استفاده در این 

باشد. در مرحله اول هر یک از دزیمترهای می mGy/min 159-48تجربی جهت مقایسه پاسخ دزیمترها تحت پرتودهی گاما، 

ثانیه یکبار پاسخ دزیمتر  15دقیقه مورد پرتودهی قرار گرفتند و هر  1نانوکامپوزیت در برابر یک آهنگ دز مشخص به مدت 

-را نشان می mGy/min 159-48پرتودهی شده در محدوده آهنگ دز  PS/GOیت نمونه نانوکامپوز 3شکلگیری شد. اندازه

پیداست، در مدت یک دقیقه پرتودهی چهار بار خوانش جریان تابشی در هر آهنگ دز ثبت شده و  3همانگونه که از شکلدهد. 

را نشان  mGy/min 159-48پرتودهی شده در محدوده آهنگ دز  PS/GOنمونه نانوکامپوزیت  4شکلنشان داده شده است. 

 دهد.می

  
 )ب( )الف(

 .PS/GO  تیامپوزکنانو (ب وPS/GNP  تیامپوزکنانوالف(مربوط به  SEM ویرتص -2شکل

                                                 
4 Scanning Electron Microscopy 
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که در آن مقدار انحراف معیار  mGy/min 159-48  پرتودهی شده در محدوده آهنگ دز PS/GOنمونه نانوکامپوزیت  -3شکل

 برآورد شده است. %0.5برابر 

 
که در آن مقدار انحراف  mGy/min 159-48 ز پرتودهی شده در محدوده آهنگ د PS/GNPنمونه نانوکامپوزیت  -4شکل

 برآورد شده است. %0.5معیار برابر 

در مدت یک دقیقه در هر آهنگ بار خوانش  چهار،  mGy/min 159-48دز در محدوده آهنگ پیداست،  4همانگونه که از شکل

دهد و جریان تابشی قرائت شده را نشان می PS/GNP و PS/GOپاسخ دزیمتر دو نانوکامپوزیت  5شکل است.دز انجام شده 

پیداست، پاسخ  5همانگونه که از شکل کند.با یکدیگر مقایسه می mGy/min 159-48 توسط هر دزیمتر را در محدوده آهنگ دز

وجه به ت. اما با اشباع می شودبرای دزهای باال  که بودهمناسب   mGy/min 100تا  دز پایینآهنگ های ای بر PS/GNPدزیمتر 

و بصورت کامال خطی با افزایش  بودهمناسب  mGy/min 98این دزیمتر برای آهنگ های دز باالتر از  PS/GO پاسخ دزیمتر

و  شده این ماده گاف باند گرافن باعث افزایشاکسیدرسد وجود اکسیژن درون یابد. به نظر میآهنگ دز، جریان تابشی افزایش می
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ها بکار گرفته شود. لذا وجود اکسیژن در گرافن باعث می شود انرژی باالیی جهت تحریک الکترون شده تا اینکهاین امر موجب 

در این  .قرار گیرداستفاده  موردهای دز باال که این ترکیب وقتی به عنوان نانوکامپوزیت در دزیمتری بکار گرفته شود، در آهنگ

شود، لذا هر چه مقدار ضریب ( مشخص می2Rپژوهش معیار خطی بودن پاسخ دزیمتر با توجه به مقدار ضریب همبستگی )

در  دزیمتر الزم به ذکر است که خطی بودن پاسخ باشد.زه خطی میدانزدیکتر باشد، پاسخ دزیمتر به همان ان 1همبستگی به مقدار 

بلکه شیب خط هر چه بیشتر باشد، به معنای نشان دهنده حساسیت دزیمتر در آن محدوده نیست،  ،یک محدوده مشخص

دزیمتر بر  پذیری گیری حساسیتنویسندگان در یک کار تجربی نحوه اندازهحساسیت پذیری باالتری برای این دزیمتر می باشد. 

 .[9] اندرا بررسی نموده نانولوله کربن-پایه پلیمر

کامالً به  2R=1با  mGy/min  98-159در محدوده آهنگ دز  PS/GOپیداست که پاسخ دزیمتر نانوکامپوزیت  6از شکل  

تعیین پاسخ دزیمتر در در دزهای باال اشباعی صورت نگرفته و  PS/GOنکته جالب توجه اینکه برای دزیمتر  صورت خطی است.

دهد برای آهنگ به دلیل محدودیت در سیستم پرتودهی حاضر انجام نشده، اما نشان می mGy/min 159آهنگ های دز باالتر از 

 های دز باالتر از این مقدار هم جای تحقیق و پژوهش وجود دارد.

 
 .mGy/min 159-48  در محدوده آهنگ دز PS/GNPو  PS/GOنانوکامپوزیت  2رهای مقایسه پاسخ دزیمت -5شکل
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 .mGy/min 159-98  در محدوده آهنگ دز PS/GOنانوکامپوزیت  پاسخ دزیمتر خطی بودن-6شکل

 

 بحث و نتیجه گیری
در سطح  60-به پرتوهای گامای چشمه کبالتPS/GNP و PS/GOپاسخ دزیمتر دو نانوکامپوزیت تجربی، پژوهش در این کار 

 حساسیت پذیری دزیمتر نشان داد کهکرج به کمک دستگاه الکترومتر تعیین شد. نتایج -کشور SSDLدرمانی واقع در آزمایشگاه 

PS/GNP در محدودهو در آهنگ های دز پایین  mGy/min 98-48 نسبت به ماده دیگر یعنی  PS/GO .همچنین بیشتر است

به صورت خطی کامالً  mGy/min 159-98 در محدوده آهنگ دز  PS/GOپاسخ دزیمتر نانوکامپوزیت که نشان داد نتایج 

 است.

 مراجع

[1] W.S. Bao, S.A. Meguid, Z.H. Zhu, Y. Pan, G.J. Wengc, A novel approach to predict the 

electrical conductivity of multifunctional nanocomposites, Mechanics of Materials, 46 (2012) 129-

138. 

[2] S. Malekie, F. Ziaie, Study on a novel dosimeter based on polyethylene–carbon nanotube 

composite, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 

Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 791 (2015) 1-5. 

[3] S. Malekie, F. Ziaie, A. Esmaeli, Study on dosimetry characteristics of polymer–CNT 

nanocomposites: Effect of polymer matrix, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 

Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 816 (2016) 101-

105. 

[4] S. Malekie, F. Ziaie, S. Feizi, A. Esmaeli, Dosimetry characteristics of HDPE-SWCNT 

nanocomposite for real time application, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 

Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 833 (2016) 127-

133. 

y = 0.0024x - 0.0459
R² = 1

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

90 110 130 150 170

P
h

o
to

cu
rr

e
n

t 
(n

A
)

Dose Rate (mGy/min)

0.1 wt% GO-PS composite

Linear (0.1 wt% GO-PS composite)



 

7 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

[5] A. Mosayebi, S. Malekie, F. Ziaie, A feasibility study of polystyrene/CNT nano-composite as 

a dosimeter for diagnostic and therapeutic purposes, Journal of Instrumentation, 12 (2017) P05012. 

[6] A. Mosayebi, S. Malekie, A. Rahimi, F. Ziaie, Experimental study on polystyrene-MWCNT 

nanocomposite as a radiation dosimeter, Radiation Physics and Chemistry, (2019) 108362. 

[7] A. Mosayebi, S. Malekie, F. Ziaie, H. Daneshvar, Experimental evaluation of thermal stability 

of PS- MWCNT nanocomposite as a real-time dosimeter Iranian Journal of Medical Physics, 15 

(2018) 14-14. 

[8] A. Mosayebi, S. Malekie, F. Ziaie, H. Daneshvar, Linearity response characterization of 

Polystyrene/ Graphene oxide nanocomposite as real-time dosimeter for therapeutic purposes, 

Iranian Journal of Medical Physics, 15 (2018) 391-391. 

[9] A. Mosayebi, S. Malekie, F. Ziaie, M. Ataee Naeini, Experimental investigation of dosimetry 

response of nanocomposite of polystyrene-multiwall carbon nanotube in gamma radiation field %J 

Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 7 (2019) 21-26. 

[10] F. Ziaie, S. Malekie, Study of electrical properties of a novel dosimeter based on polymer-

carbon nanotube nano-composite, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2 (2014) 

17-20. 

[11] S. Maleki, F. Ziaie, M.M. Larijani, Simulation of a novel dosimeter based on electrical 

characteristics of polymethyl Methacrylate-Carbon nanotube composite, Nuclear Science and 

Technology, 79 (2017) 53-62. 

[12] S. Malekie, F. Ziaie, M.A. Naeini, Simulation of polycarbonate-CNT nanocomposite 

dosimeter based on electrical characteristics, Kerntechnik, 81 (2016) 647-650. 

 

 


