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بررسی تجربی پاسخ دز پودر نانو صفحه گرافن پرتودهی شده با اشعه گاما در محدوده دزهای باال 

 با استفاده از طیف سنجی رامان

 

  (3*)ملکی، شهریار  - (2)حسینی، سید محمد امین - (1)ابراهیمی، نساء
 ، ارسنجانپرتوپزشکی-ای، گروه مهندسی هسته ایدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، دانشکده مهندسی هسته 1

 شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز، 2
 ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، کرجپژوهشگاه علوم و فنون هسته 3

 چکيده:
و  º  ،10 ،30جذبی  دزهایدر  Co60چشمه  تحت پرتودهی گاما ناشی از( GNP)نانو صفحه گرافن پودر کار تجربی،در این 

kGy 50  آهنگ دز وGy/s 62/1 سنجی رامان، نسبت با استفاده از آزمون طیف سپس. قرار گرفتGI/DI  به عنوان پاسخ دز
گیری و بر حسب دز جذبی اندازه cm1586-1 و  cm1350-1به ترتیب مربوط به اعداد موج  Gو  Dدر باندهای  GNPهای نمونه

های های نانو صفحه گرافن پرتودهی شده با اشعه گاما به علت بوجود آمدن نقصپاسخ دز نمونهنشان داد که  نتایج ترسیم شد.
به علت بازپخت  kGy 50که در  خطی بوده به صورت1با عدم قطعیت کمتر از % kGy 30-0ساختاری در گستره دز جذبی 

 یابد.ها کاهش میو گرافیته شدن آن هانمونه

 های ساختاری، دزیمتری، تابش گاما، نقصرامان یسنج فیطنانو صفحه گرافن،   :کلمات کليدي
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Abstract: 

In this experimental work, graphene nanoplate (GNP) powder was subjected to gamma radiation 

from a source of 60Co at absorbed doses of 0, 10, 30, 50 kGy and dose rate of 1.62Gy/s. Then, 

using the Raman spectroscopy analysis, the ID/IG ratio as the dose response of the GNP samples 

in D and G bands related to wave numbers of 1350 cm-1 and 1586 cm-1, respectively was measured 

and plotted in terms of absorbed dose. Results showed that the dose response of gamma irradiated 

GNP samples due to structural defects in the absorbed dose range of 0-30 kGy was linear with 
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uncertainty less than 1%, and decreased at 50 kGy due to annealing and graphitization of the 

samples. 
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 مقدمه:

، یکی از  شاخه های مهم و  شناخته شده در علوم پرتویی می باشد و بدلیل قابلیت های منحصربفرد آن، مورد 1پرتوفرآوری

ای، معموالً دزهای باال )از مرتبه کیلوگری( با باشد. در صنعت هستهمی (IAEA)حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی 

، پرتودهی محصوالت غذایی [4-1]وان به استریل کردن ابزارهای پزشکی شود؛ از جمله می تکاربردهای مختلفی به کار گرفته می

اشاره نمود. در حوزه دزیمتری پرتوهای گاما در سطح دزهای باال که در  [14-10]، تغییر و بهبود خواص پلیمرها [5-9]

ای در جهان صورت گرفته است. در معرفی یک ماده جدید به عنوان ماده پایه روند، تاکنون تحقیقات گستردهپرتوفرآوری بکار می

پذیری پاسخ های نوعی نظیر تکرارلزم انجام آزمونیک دزیمتر، عالوه بر شرط خطی بودن پاسخ آن در گستره وسیعی از دز، مست

دز، بررسی وابستگی به زاویه پرتودهی، وابستگی به آهنگ دز، وابستگی به انرژی پرتو، محو شدگی اندک پاسخ آن و پایداری بلند 

کارسازی و مدت دزیمتر خواهد بود. همچنین بحث دقت و صحت در پاسخ دزیمترها نیز از جمله مباحث بسیار مهم در آش

روند. کربن بعنوان عنصری شناخته شده و حیاتی، دارای ترکیبات مشخص و متنوعی بوده و دزیمتری پرتوهای یونساز به شمار می

باشد. گرافن که امروزه بعنوان ماده نوظهور علم نانو می )مانند الماس( 3SP)گرافیت( و 2SPمتفاوتی نظیر های داری هیبریداسیون

باشد. های آن میتر در بین الیهدارای پیوندهای قوی کوواالنسی در درون صفحه و دارای پیوند نسبتاً ضعیف گردد،محسوب می

ازاینرو، برای نخستین بار به روش ساده و با استفاده از الیه برداری مکانیکی از گرافیت استخراج گردید. خواصی نظیر هدایت 

مایی و مساحت سطح ویژه باالی آن باعث شده که امروزه از گرافن ) به شکلهای الکتریکی باال، استحکام مکانیکی و هدایت گر

های کربنی و . اخیراً ترکیبات کربنی نظیر نانوله[15]مختلف تک و چند الیه( مورد توجه جدی از جمله در الکترونیک قرار گیرد 

و همچنین در طراحی الکترودها بدلیل خواص  گرافن در طراحی دزیمترها بعنوان ماده پایه و پرکننده های ماتریس پلیمری

. هر چند بنظر می رسد که بدلیل پیوندهای قوی درون شبکه ای گرافن بتوان از [22-16]رسانایی باال مورد توجه قرار گرفته است 

زمینه تعیین ویژگی طیف سنجی رامان یکی از قویترین ابزارها در   آن در محدوده دزهای باال بعنوان ماده پایه دزیمتر بهره برد.

های ساختاری مواد نوظهوری نظیر نانوساختارهای کربنی است که یک آنالیز سریع و غیر مخرب است. تکنیک رامان تنها راهی 

های کربن را از طریق ارتعاشات اتمهای کربن از طریق پرتودهی با لیزر توان اطالعات نانوساختاری اتماست که از طریق آن می

ن تکنیک به نوع لیزر به کار گرفته شده برای تعیین گذار الکترونی در گاف باند نانو ساختار کربنی بستگی دارد بدست آورد. ای

های ماده توان توضیح نمود که نور لیزر با یک طول موج مشخص بر اتم. اساس کار طیف سنجی رامان را بدین صورت می[23]

دیگری  های ماده هدف شده و در نهایت با طول موجها و مولکولنمونه فرود آمده، اندرکنشی انجام داده و باعث ارتعاشات اتم

                                                 
1 Radiation Processing 
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های ساختاری ، از مقدار نقصRaman Shiftگردد. اختالف در طول موج ورودی و خروجی نور لیزر یا اصطالحاً پراکنده می

ماده نمونه حکایت دارد. در زمینه استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان برای مطالعه مواد نانو ساختار کربنی تاکنون چندین 

. همچنین در زمینه مطالعه ویژگی های دزیمتری این دسته مواد در کامپوزیتهای ]29-23[پژوهش در دنیا صورت گرفته است

دهد که تا کنون از تکنیک طیف سنجی . بررسی ها نشان می]22-16[پلیمری، چندین پژوهش در داخل کشور انجام شده است

 رامان به عنوان ابزار دزیمتری استفاده نشده است.

 فیط کیکه در آن از تکنشده گرافن پرداخته  صفحهبر ماده نانو  یمبتن دیجد یمتریدزماده  کی یفبه معر ،یپژوهش تجرب نیا در

شده  یریگبهره kGy 50-0در ناحیه پرتوفرآوری یعنی در گستره گاما  یپرتوها یدز جذب یریگرامان به منظور اندازه یسنج

 .                                              ه شده استدستور کار قرار گرفت درگاما  یپرتوهااین ماده به  بودن پاسخ دز یخطو  است

 روش کار:
ابعاد خریداری گردید؛  US Nanoاز شرکت  5/99%( با درجه خلوص GNPدر این کار تجربی، ابتدا پودر نانو صفحه گرافن )

GNP  در محدودهµm 12-4   و ضخامتnm 18-2  الیه صفحه گرافنی است، مساحت سطح ویژه پودر  32بوده که متشکل از

 سپسبندی شد. بسته 1های پالستیکی، مطابق شکلدر ویال GNPگزارش شده است. در ادامه پودر  g/2m 500-1200مذکور 

 Gammaاز سیستم پرتودهی گاماسل  kGy 50و  º  ،10 ،30ها در دزهای مختلف گاما یعنی دزهای جهت پرتودهی نمونه

Canadian 220-Cell تهران با آهنگ دز -سازمان انرژی اتمی ایرانGy/s 62/1 گیری شد. پرتودهی در هوای آزاد و دمای بهره

 Takramها، قرائت آنها از طریق آنالیز طیف سنجی رامان دانشگاه شهید بهشتی مدل پس از پرتودهی نمونهاتاق انجام پذیرفت. 

P50C0R10 نمایش داده شده است( با لیزر  1)در سمت چپ شکلNd:YAG  دارای طول موجnm 532  و در ناحیه عدد

 صورت گرفت.  cm100-4100-1موج 

 
( جهت پرتودهی و قرائت در طیف سنج رامان )شکل سمت GNPهای نانو صفحه گرافن )( نمایی از آماده سازی نمونه1شکل )

 چپ(. 
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 نتايج:

به تصویر کشیده شده است.  kGy50در دزهای صفر) نمونه خام( و  GNPمربوط به پودر  SEMنمایی از آنالیز  2در شکل

دچار شکستگی یا کوتاه شدن ابعاد  kGy50همین طور که از این شکل پیداست، نانوصفحات گرافن در اثر پرتودهی گاما در دز 

( پرتودهی شده در دزهای مختلف با استفاده از طیف GNPصفحه گرافن )های نانو شدت نمونه 3اند. در شکلفیزیکی شده

به تصویر کشیده شده است. همانطور که از این شکل پیداست، دو پیک  cm100-4100-1سنجی رامان و در ناحیه عدد موج 

به ترتیب بیانگر  Gو  Dگردد. پیک های مشاهده می cm1586-1 و cm1350-1به ترتیب در عددهای موج  Gو  Dمشخصه 

در گستره دز  GI/DIو پارامتر  Gو  Dهای شدت پیک 1های کربن هستند. در جدولهای ساختاری و شبکه گرافیتی اتمنقص

kGy 50-0  برای مادهGNP پارامتر  4نمایش داده شده است. در شکلGI/DI  بر حسب دز جذبی برای نمونه مذکور ترسیم به

در توافق  kGy 30-0تحت پرتودهی گاما در محدوده  GNPنمونه های  GI/DIخطی نسبت  افزایشتصویر کشیده شده است. 

 . [28]کامل با کار تجربی کیم و همکاران برای نانوساختارهای کربنی پرتودهی شده با تابش گاما است 

 
 kGy50در دزهای صفر و  GNPمربوط به پودر  SEM( تصویر 2شکل )

 
 .Gو  Dدر دزهای مختلف بر حسب عدد موج و نمایش باندهای  GNP( شدت نمونه های 3شکل )

 

100

150

200

250

300

350

100 600 1100 1600 2100 2600 3100 3600 4100

In
te

n
si

ty
 (

a.
u

.)

Raman Shift (cm-1)

GNP-50 kGy

GNP-30 kGy

GNP-10 kGy

GNP-0 kGy

D-Band
G-Band



 

5 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 GNPبرای ماده   به همراه نسبت آنها در دزهای مختلف Gو  Dهای نمایش شدت پیک -1جدول

  1-cm1586 1-cm1350  

G/IDI GI DI ( دز جذبیkGy) 

837/0 239/172 230/144 0 

882/0 088/101 141/89 10 

990/0 608/105 597/104 30 

854/0 471/73 761/62 50 

 
 

 

 

 
 به صورت خطی است. kGy 30-0در دزهای مختلف که در ناحیه  GNPهای ( نمایش کلی پاسخ دز نمونه4شکل )

 

 بررسی تکرارپذيري و دقت اندازه گيري

به تصویر کشیده شده است. همانطوری که از  kGy50در سه دز مشابه  GNPتکرارپذیری طیف سنجی رامان نمونه  5در شکل

 می باشد. 6/2برابر % GI/DIاین شکل پیداست، مقدار عدم قطعیت در اندازه گیری کمیت 

 
 .GNPبرای ماده  6/2%و نمایش عدم قطعیت به میزان  kGy50به ( تکرارپذیری نتایج در سه دز مشا5شکل )
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های دزیمتری این ماده از به منظور معرفی این ماده به عنوان یک دزیمتر پرتوهای گاما در حوزه پرتوفرآوری بایستی سایر ویژگی

نیز های ناشی از پرتودهی ماده مذکور در طول زمان حفره-الکترون 2جمله پایداری بلند مدت پاسخ دز به علت پدیده بازترکیب

بررسی گردد. به علت زمان بَر بودن بررسی پایداری بلند مدت پاسخ دز این ماده به عنوان دزیمتر پرتوهای گاما در حوزه 

 پرتوفرآوری، پژوهش حاضر در حال انجام است. 

 بحث و نتيجه گيري:

 Gy/s 62/1آهنگ دز و  kGy 50و  º  ،10 ،30 دزهایدر  ( تحت پرتودهی گاماGNPنانو صفحه گرافن ) پودردر این پژوهش، 

 cm100-4100-1ناحیه عدد موج با استفاده از آزمون طیف سنجی رامان، شدت نمونه های پرتودهی شده در  سپس. قرار گرفت

به ترتیب مربوط به عددهای موج  Gو  Dوجود دو قله مشخصه گذاری  ترسیم گردید که نتایج آنالیز طیف سنجی رامان بر صحه
1-cm1350 1 و-cm1586  در ادامه پارامتر کند. میمربوط به نانوساختارهای کربنی تأکیدGI/DI ی پرتودهی شده معرف هانمونه

های پرتودهی شده در پاسخ دز نمونهنشان داد که  نتایجگیری و بر حسب دز جذبی ترسیم گردید. اندازه Gو  Dشدت باندهای 

یابد. در کاهش می kGy50و پاسخ مذکور در دز جذبی به صورت خطی است   1با عدم قطعیت کمتر از % kGy 30-0گستره دز 

توان گفت که به دلیل به صورت خطی می kGy30بر حسب دز تابشی گاما تا دز  GI/DIتوجیه دلیل افزایش مقدار پارامتر 

ای نظیر اثر فوتو های هسته، احتمال رخ دادن پدیدهMeV 25/1با میانگین انرژی  Co60پرتودهی نمونه های مذکور با چشمه 

می نانو ساختاری نامنظم در شبکه ات 3ها منجر به ایجاد نقصهایالکتریک، پراکندگی کامپتون و تولید جفت وجود دارد. این پدیده

یابد و به تبع آن پارامتر ها به صورت خطی افزایش می، مقدار این نقصkGy30ساختارهای کربنی شده است، به نحوی که تا دز 

GI/DI یابد؛ اما در دز نیز افزایش میkGy50شده و  4ها بازپخت، احتماالً به علت باال رفتن دمای نمونه ها در حین پرتودهی، نمونه

یابد. گرافیته شدن نانو کاهش می GI/DIشده، لذا مقدار پارامتر  5اصطالحاً گرافیته GNPتاری از بین رفته و نمونه های ساخنقص

مقدار عدم قطعیت . همچنین [30]ساختارهای کربنی در اثر پرتودهی در دزهای باال، توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است 

های گردد که با مطالعه بیشتر و انجام سایر آزمونگزارش شد. در پایان خاطر نشان می 6/2برابر % GI/DIدر اندازه گیری کمیت 

نوعی نظیر تکرارپذیر بودن نتایج، بررسی وابستگی پاسخ دز به زاویه پرتودهی، آهنگ دز، انرژی پرتو، همچنین محو شدگی اندک 

به معرفی و ساخت یک دزیمتر جدید و کارا به منظور توان ( میGNPپاسخ دز و پایداری بلند مدت ماده نانو صفحه گرافن )

  دزیمتری پرتوهای گاما در ناحیه پرتوفرآوری امیدوار بود.

                                                 
2 Recombination 

3 Defects 

4 Annealing 

5 Graphitization 
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