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تعیین آستانه گذر الکتریکی دزیمتر مبتنی بر نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله کربنی چند
دیواره :مقایسه تجربی و شبیهسازی
آرمین مسیبی* ،شهریار ملکی ،فرهود ضیائی
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده
نانوساختارهای کربنی با افزوده شدن در بستر پلیمری ،ضمن ارتقای خواص الکتریکی ،مکانیکی و اپتیکی نانوکامپوزیت ،دارای
کاربردهای فراوانی در صنعت ،پزشکی و کشاورزی هستند .نویسندگان حاضر ،پژوهشهای متعددی بر نوع جدیدی از دزیمترهای
تابشی گاما مبتنی بر ماده نانوکامپوزیت پلیمر-نانو ساختارهای کربنی ارائه نمودهاند .در این تحقیق ،در ابتدا آستانه گذر الکتریکی
نانوکامپوزیت پلیاستایرن-نانولوله کربنی چند دیواره) (PS/MWCNTدر کسرهای وزنی مختلف به روش المان محدود شبیه
سازی و سپس ،در مرحله تجربی ،نانوکامپوزیتهای مختلف در درصدهای وزنی مختلف شامل  0/2 ،0/15 ،0/05 ،0/03و  0/29به
روش ترکیب محلولی ساخته شد .در ادامه هدایت الکتریکی این نمونهها در دمای اتاق اندازهگیری شد .در نهایت آستانه گذر
الکتریکی نانوکامپوزیتهای مذکور با استفاده از نتایج شبیه سازی المان محدود و تجربی با یکدیگر مقایسه گردید که مقدار آن در
حالت شبیهسازی برابر  0/28درصد وزنی و مقدار آن در حالت تجربی برابر  0/1درصد وزنی برآورد گردید .نتایج این پژوهش
نشان داد که روش ترکیب محلولی باعث پخش بهتر نانولوله های کربنی در بستر پلیمر میباشد که این عامل باعث میشود
نانوکامپوزیت در درصدهای وزنی پایینتری به آستانه گذر الکتریکی برسد.
کلمات کلیدی :نانوکامپوزیت ،پلی استایرن ،نانو ساختارهای کربنی ،آستانه گذر الکتریکی ،هدایت الکتریکی

مقدمه
آشکارسازی و دزیمتری تابشهای یونساز یک موضوع بسیار مهم در صنعت هستهای محسوب میشود [ .]1از آنجایی که با افزودن
فاز سخت نظیر نانوساختارهای کربنی به بستر پلیمری ،خواص فیزیکی و الکتریکی نانوکامپوزیتها افزایش زیادی پیدا کرده و با
توجه به کاربردهای فراوان نانوکامپوزیتهادر در زمینههای مختلفی از قبیل سلول های خورشیدی ،دستگاههای آنتی استاتیک،
حفاظ سازی امواج الکترومغناطیس و تابشهای یونساز ،سنسورهای پیزوالکتریک ،سنسورهای تابشی و دزیمتری ،موجب شده تا
توجه بسیاری از پژوهشگران را در این زمینه به خود معطوف نماید [ .]1نانوکامپوزیتهای پلیمری به خاطر سبکی ،دارا بودن
چگالی معادل بافت بدن ،سهولت در فرآوری و هزینه نسبتاً پایین ،قابلیت بهرهگیری در سیستمهای آشکارسازی و دزیمتری را دارا
هستند .مواد نانو ساختار کربنی نظیر نانو لوله های کربنی به خاطر نسبت طول به قطر باال ،پس از ترکیب با پلیمرها در کسر وزنی
خاصی موسوم به آستانه گذر الکتریکی ،)EPT(1از طریق تشکیل نانوکامپوزیت پلیمر-نانو لوله کربن ،منجر به افزایش چند
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مرتبهای رسانندگی الکتریکی پلیمرها میشوند .فرآیند رسانش الکترون در نانوکامپوزیت پلیمر -نانو لوله کربن اصوالً از سه طریق
صورت میگیرد :رسانش ذاتی نانو لوله های کربن ،انتقال از طریق تماس مستقیم نانو لوله های کربن با یکدیگر ،رسانندگی از
طریق تونل زنی2یا ترابرد جهشی3الکترونها بین نانو لوله های کربنی 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
[ . ]14-2در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از نرم افزار کامسول به محاسبه آستانه گذر الکتریکی ( )EPTنانوکامپوزیت
 PS/MWCNTپرداخته میشود ،سپس در فاز تجربی با بهرهگیری از روش ترکیب محلولی به ساخت نانوکامپوزیتهای مذکور
خواهیم پرداخت .در نهایت اعتبارسنجی روش المان محدود در پیشبینی مقدار آستانه گذر نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله
کربنی با نتایج تجربی مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت.

مواد و روشها
در ابتدا  PSبا گرید  1540و چگالی  1/05 g/cm3از پتروشیمی تبریز به صورت گرانول تهیه شد .سپس  MWCNTبا درصد
خلوص بیش از  98 %از شرکت  US-Nanoخریداری شده ،تولوئن و دی کلرومتان به عنوان حاللهای مناسب برای پلی
استایرن و پخش کننده خوب برای نانو لوله کربن از شرکت  Merckآلمان تهیه شد و همچنین به منظور ساخت الکترود روی
فیلم نازک ،چسب نقره از شرکت امریکایی Chemtronicsتهیه شد .در ابتدا نانولوله کربنی چند دیواره در حالل دی کلرومتان
پخش شده و سپس با دستگاه همزن اولتراسونیک  UP200Hبه مدت دو ساعت فراصوت دهی شد .همزمان در ظرف دیگری
پلی استایرن به مدت  30دقیقه در حالل تولوئن ،به کمک همزن مغناطیسی همزده شد ،تا اینکه کامال با حالل ترکیب گردید .در
نهایت این دو ظرف با یکدیگر مخلوط شده ،درون پتری دیش ریخته شد ،سپس در قالبهای سیلیکونی به مدت دو ساعت قرار
گرفت تا حالل کامال خارج شده ،پس از آن نمونههای نهایی مطابق شکل 1ساخته شدند که به منظور اندازهگیری هدایت
الکتریکی نمونههای مذکور توسط اهممتر از چسب نقره به عنوان الکترود روی سطوح نمونهها استفاده شد.

شکل : 1نمایی از نانوکامپوزیت  PS/MWCNTساخته شده به روش محلولی.
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نتایج
به منظور شبیه سازی خواص الکتریکی نانوکامپوزیت  PS/MWCNTاز نرم افزار  COMSOLبر مبنای روش المان محدود
بهرهگیری شد .با استناد به ابعاد نانولوله های کربنی چند جداره مطابق آنالیز  ،SEMدر ابتدا در نرمافزار  Matlabبرنامهای برای
تولید اعداد تصادفی مربوط به نحوه توزیع نانولوله های کربنی در بستر پلیمر نوشته شد .شایان ذکر است که در توزیع نانولوله
های کربنی از رهیافت حجم مستثنی4بهرهگیری شد .همچنین از نظریه محیط مؤثر  )EMT(5به منظور حل مسأله در مقیاس
میکرو و تعمیم آن به ابعاد بزرگتر استفاده گردید .در ادامه اعداد تصادفی تولید شده به نرم افزار کامسول وارد شد و خواص دو
ماده  PSو  MWCNTمطابق جدول 1در نظر گرفته شد.

جدول  -1خواص فیزیکی مواد مورد استفاده در شبیهسازی.
ماده
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در مرحله تجربی نانوکامپوزیتهای مختلف در درصدهای وزن  0/2 ،0/15 ،0/05 ،0/03و  0/29به روش ترکیب محلولی ساخته
شد .به منظور اطمینان از پخش مناسب و یکنواخت نانولوله های کربن در بستر پلیمری ،از آزمون SEM 6بهره گیری گردید
(شکل  .)2چنانچه مالحظه میشود نانولوله های کربن در بستر پلیمر به خوبی پراکنده شده  .شکل مذکور یکنواختی را نشان می-
دهند.
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شکل : 2تصویر  SEMاز نانوکامپوزیت .PS/MWCNT
شکل ،3هدایت الکتریکی نمونه های نانوکامپوزیتی به دو روش تجربی و شبیه سازی را به تصویر کشیده است .همانطوری که از
شکل پیداست ،مقدار آستانه گذر الکتریکی در حالت شبیه سازی برابر  0/28درصد وزنی و در حالت تجربی برابر  0/10درصد
وزنی بدست آمده است.
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شکل : 3هدایت الکتریکی نمونههای نانوکامپوزیتی  PS/MWCNTبه دو روش تجربی و شبیهسازی.
یکی از مهمترین دالیل اختالف بین نتایج تجربی و شبیهسازی در نحوهی ساخت نانوکامپوزیتها در مرحله تجربی میباشد .در
مرحله تجربی از روش ترکیب محلولی استفاده شده است .روش ترکیب محلولی به این صورت است که پس از حل شدن کامل
پلیمر در داخل حالل تولوئن و باال رفتن ویسکوزیته برای ساخت نانوکامپوزیت با درصد وزنی معین مقداری از حالل مادر
(مخلوط نانولوله کربنی و حالل دی کلرومتان) را داخل محلول (پلیمر و تولوئن) اضافه میگردد .با توجه به اختالف نقطه جوش
دو حالل دی کلرو متان (نقطه جوش  )39/6 °Cو تولوئن (نقطه جوش  )111 °Cمشاهده شد که هنگام اضافه شدن حالل مادر
در دمای  95 °Cدی کلرومتان داخل حالل مادر شروع به به بخار شدن کرده که باعث ایجاد کاواکها یا حبابهایی در محلول
ترکیبی شده واین عمل باعث شکستن کلوخههای نانو لولههای کربنی و در نهایت پخش بهتر و یکنواختتر این ذرات درون بستر
پلیمری میگردد .این روش ترکیب محلولی باعث میشود که نمونه نانوکامپوزیت در مرحله تجربی در درصد وزنی پایینتری
نسبت به مرحله شبیهسازی به آستانه گذر الکتریکی برسد.

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش المان محدود ،آستانه گذر الکتریکی نانوکامپوزیت پلی استایرن -نانولوله کربنی چند
دیواره ( )PS/MWCNTبه عنوان یک دزیمتر برخط قابل استفاده در ناحیه تراپی در کسرهای وزنی مختلف محاسبه گردید .در
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ادامه به صورت تجربی آستانه گذر الکتریکی نانوکامپوزیت مذکور به روش ترکیب محلولی در دمای اتاق اندازهگیری و با مقدار
 درصد0/28  در فاز شبیهسازی برابرPS/MWCNT  مقدار آستانه گذر الکتریکی برای نانوکامپوزیت.شبیهسازی مقایسه گردید
 نشان داده شد که روش ترکیب محلولی باعث پخش بهتر نانولولههای. درصد وزنی بدست آمده است0/1 وزنی و در فاز تجربی
-کربنی در بستر پلیمر میباشد که این عامل باعث کاهش مقدار درصد وزنی نانوکامپوزیت در رسیدن به آستانه گذر الکتریکی می
.باشد
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