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مقایسه تجربی خطی بودن پاسخ دز نانوکامپوزیتهای پلی استایرن-اکسید گرافن ) (PS/GOو
پلی استایرن-نانو صفحه گرافن ) (PS/GNPتحت پرتودهی گاما
شهریار ملکی ،آرمین مسیبی* ،فرهود ضیائی
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده
در این کار تجربی ،پاسخ دزیمترهای پلی استایرن-اکسید گرافن) (PS/GOو پلی استایرن-نانو صفحه گرافن) (PS/GNPبه
پرتوهای گاما در محدوده آهنگ دز  159-48 mGy/minمورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که حساسیت
پذیری دزیمتر  PS/GNPدر آهنگهای دز پایین در محدوده  98-48 mGy/minنسبت به ماده دیگر یعنی  PS/GOبیشتر
است .همچنین پاسخ دزیمتر نانوکامپوزیت  PS/GOدر محدوده آهنگ دز  159-98 mGy/minکامالً به صورت خطی است؛
لذا این مواد قابلیت به کارگیری به عنوان دزیمتر برخط در سطح رادیولوژی تشخیصی و همچنین در سطح درمانی را دارا هستند.
کلمات کلیدی :دزیمتری ،آهنگ دز ،پرتوهای گاما ،گرافن ،نانوکامپوزیت.

مقدمه
اخیراً نانو کامپوزیتهای پلیمری به خاطر کاربرد در حسگرها و دزیمترهای تابشی توجه پژوهشگران را به خود معطوف نموده
است .نانوکامپوزیت های پلیمری به خاطر سبکی ،دارا بودن چگالی معادل بافت بدن ،سهولت در فرآوری و هزینه نسبتاً پایین،
قابلیت بهره گیری در سیستمهای آشکارسازی و دزیمتری را دارا هستند .ایده اصلی در این نوع دزیمتر ،تغییر جریان الکتریکی در
اثر جذب پرتو است .لذا این تغییر جریان یا به اصطالح جریان تابشی1توسط الکترومتر اندازه گیری و قرائت می شود .فرآیند
رسانش الکترون در کامپوزیت پلیمر-گرافن اصوالً از سه طریق صورت میگیرد :رسانش ذاتی نانوذرات گرافن ،انتقال از طریق
تماس مستقیم نانو ذرات گرافن با یکدیگر ،رسانندگی از طریق تونلزنی کوانتومی 2یا ترابرد جهشی 3الکترونها بین نانوگرافنهایی
که به اندازه کافی به هم نزدیکند [ .]1نویسندگان در پژوهشهای پیشین ،اثر پرتو گاما بر خواص الکتریکی دزیمتر مبتنی بر ماده
نانوکامپوزیت پلیمر-نانوساختار کربنی را بررسی نمودند [ .]12-2در این پژوهش تجربی ،پاسخ دز نمونه های نانوکامپوزیت
 0.1wt% GO-PSو  0.1wt% GNP-PSدر محدوده آهنگ دز  48-159 mGy/minو خطی بودن پاسخ دز در محدوده
مذکور بررسی شده است.

1

Photocurrent

1

ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
۷و ۸اسفندماه  -۱۳۹۸دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران

مواد و روشها
در ابتدا  PSبا گرید  1540و چگالی  1.05 g/cm3از پتروشیمی تبریز به صورت گرانول تهیه شد .سپس  GNPو  GOبا
درصد خلوص بیش از  98 wt%از شرکت  US-Nanoخریداری شده ،تولوئن و دی کلرومتان به عنوان حاللهای مناسب برای
پلی استایرن و پخش کننده خوب برای نانو صفحه گرافن و اکسید گرافن ،از شرکت  Merckآلمان تهیه شد و همچنین به منظور
ساخت الکترود روی فیلم نازک ،چسب نقره از شرکت امریکایی Chemtronicsتهیه شد .در مرحله اول  GNPو GO
بصورت مجزا در محلول دی کلرومتان پخش شده ،با دستگاه همزن اولتراسونیک  UP200Hبه مدت دو ساعت فراصوت دهی
شد .همزمان در ظرف دیگری  PSبه مدت  30 minدر محلول تولوئن ،به کمک همزن مغناطیسی همزده شد ،تا اینکه کامال در
محلول حل گردید .در نهایت این دو محلول بصورت مجزا با محلول پلی استایرن ترکیب شده و درون پتری دیش ریخته شد،
سپس در قالبهای سیلیکونی به مدت دو ساعت قرار گرفت تا حالل کامال خارج شده ،پس از آن نمونه های نانوکامپوزیت ساخته

شده و آماده اندازهگیری میباشد .در مرحله ساخت نمونه ها از آزمایشگاه دزیمتری و کالیبراسیون مرجع واقع در مرکزSSDL2
ایران-کرج ،استفاده گردید .ضخامت فیلم دزیمترهای ساخته شده برابر با  1/2میلیمتر و مقدار ابعاد آنها در شکل-1الف نشان داده
شده است .در مرحله پرتودهی نانوکامپوزیتهای ساخته شده ،جهت خوانش جریان تابشی و مقایسه نتایج دزیمتری ،از چشمه
 Picker V9واقع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه سازمان انرژی اتمی ،کرج بهرهگیری شد که در 80cm ،SSD3آهنگ
دز پرتوهای گاما برابر 75 mGy/minاست .نمایی از سیستم پرتودهی گاما با استفاده از دستگاه  Picker V9در شکل-1ب
نمایش داده شده است.

(ب)

(الف)

شکل : 1الف) تصویر نمونه نانوکامپوزیت طراحی شده به ضخامت  1.2 mmو ب) سیستم پرتودهی گاما مورد استفاده در این
پژوهش.
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نتایج
پس از ساخت نانوکامپوزیت  PS/GNPو  ،PS/GOبه منظور اطمینان از پخش و توزیع مناسب و یکنواخت نانوذرات در بستر
پلیمری ،مطابق شکل 2از آزمون SEM4بهره گیری شد .پس از ساخت نانوکامپوزیتهای  PS/GOو  PS/GNPو اطمینان از
پخش یکنواخت نانولوله های کربن در بستر پلیمری ،پرتودهی نمونه ها انجام شد .محدوده آهنگ دز مورد استفاده در این کار
تجربی جهت مقایسه پاسخ دزیمترها تحت پرتودهی گاما 159-48 mGy/min ،میباشد .در مرحله اول هر یک از دزیمترهای
نانوکامپوزیت در برابر یک آهنگ دز مشخص به مدت  1دقیقه مورد پرتودهی قرار گرفتند و هر  15ثانیه یکبار پاسخ دزیمتر
اندازهگیری شد .شکل 3نمونه نانوکامپوزیت  PS/GOپرتودهی شده در محدوده آهنگ دز  159-48 mGy/minرا نشان می-
دهد .همانگونه که از شکل 3پیداست ،در مدت یک دقیقه پرتودهی چهار بار خوانش جریان تابشی در هر آهنگ دز ثبت شده و
نشان داده شده است .شکل 4نمونه نانوکامپوزیت  PS/GOپرتودهی شده در محدوده آهنگ دز  159-48 mGy/minرا نشان
میدهد.

(ب)

(الف)

شکل -2تصویر  SEMمربوط به الف)نانوکامپوزیت  PS/GNPو ب) نانوکامپوزیت . PS/GO
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شکل -3نمونه نانوکامپوزیت  PS/GOپرتودهی شده در محدوده آهنگ دز  48-159 mGy/minکه در آن مقدار انحراف معیار
برابر  0.5%برآورد شده است.
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شکل -4نمونه نانوکامپوزیت  PS/GNPپرتودهی شده در محدوده آهنگ دز  48-159 mGy/minکه در آن مقدار انحراف
معیار برابر  0.5%برآورد شده است.
همانگونه که از شکل 4پیداست ،در محدوده آهنگ دز  ، 159-48 mGy/minچهار بار خوانش در مدت یک دقیقه در هر آهنگ
دز انجام شده است .شکل 5پاسخ دزیمتر دو نانوکامپوزیت  PS/GOو PS/GNPرا نشان میدهد و جریان تابشی قرائت شده
توسط هر دزیمتر را در محدوده آهنگ دز 159-48 mGy/minبا یکدیگر مقایسه میکند .همانگونه که از شکل 5پیداست ،پاسخ
دزیمتر  PS/GNPبرای آهنگ های دز پایین تا  100 mGy/minمناسب بوده که برای دزهای باال اشباع می شود .اما با توجه به
پاسخ دزیمتر  PS/GOاین دزیمتر برای آهنگ های دز باالتر از  98 mGy/minمناسب بوده و بصورت کامال خطی با افزایش
آهنگ دز ،جریان تابشی افزایش مییابد .به نظر میرسد وجود اکسیژن درون اکسیدگرافن باعث افزایش گاف باند این ماده شده و
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این امر موجب شده تا اینکه انرژی باالیی جهت تحریک الکترونها بکار گرفته شود .لذا وجود اکسیژن در گرافن باعث می شود
که این ترکیب وقتی به عنوان نانوکامپوزیت در دزیمتری بکار گرفته شود ،در آهنگهای دز باال مورد استفاده قرار گیرد .در این
پژوهش معیار خطی بودن پاسخ دزیمتر با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )R2مشخص میشود ،لذا هر چه مقدار ضریب
همبستگی به مقدار  1نزدیکتر باشد ،پاسخ دزیمتر به همان اندازه خطی میباشد .الزم به ذکر است که خطی بودن پاسخ دزیمتر در
یک محدوده مشخص ،نشان دهنده حساسیت دزیمتر در آن محدوده نیست ،بلکه شیب خط هر چه بیشتر باشد ،به معنای
حساسیت پذیری باالتری برای این دزیمتر می باشد .نویسندگان در یک کار تجربی نحوه اندازهگیری حساسیت پذیری دزیمتر بر
پایه پلیمر-نانولوله کربن را بررسی نمودهاند [.]9
از شکل 6پیداست که پاسخ دزیمتر نانوکامپوزیت  PS/GOدر محدوده آهنگ دز  159-98 mGy/minبا  R2=1کامالً به
صورت خطی است .نکته جالب توجه اینکه برای دزیمتر  PS/GOدر دزهای باال اشباعی صورت نگرفته و تعیین پاسخ دزیمتر در
آهنگ های دز باالتر از  159 mGy/minبه دلیل محدودیت در سیستم پرتودهی حاضر انجام نشده ،اما نشان میدهد برای آهنگ
های دز باالتر از این مقدار هم جای تحقیق و پژوهش وجود دارد.

شکل -5مقایسه پاسخ دزیمترهای  2نانوکامپوزیت  PS/GOو  PS/GNPدر محدوده آهنگ دز .48-159 mGy/min
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.98-159 mGy/min  در محدوده آهنگ دزPS/GO خطی بودن پاسخ دزیمتر نانوکامپوزیت-6شکل

بحث و نتیجه گیری
 در سطح60- به پرتوهای گامای چشمه کبالتPS/GNP وPS/GO  پاسخ دزیمتر دو نانوکامپوزیت،در این کار پژوهش تجربی
 نتایج نشان داد که حساسیت پذیری دزیمتر.کرج به کمک دستگاه الکترومتر تعیین شد- کشورSSDL درمانی واقع در آزمایشگاه
 همچنین. بیشتر استPS/GO  نسبت به ماده دیگر یعنی98-48 mGy/min در آهنگ های دز پایین و در محدودهPS/GNP
 کامالً به صورت خطی159-98 mGy/min  در محدوده آهنگ دزPS/GO نتایج نشان داد که پاسخ دزیمتر نانوکامپوزیت
.است
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