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 بررسی اثر بلورینگی بر خواص الکتریکی و پاسخ دز دزیمتر فعال پلی وینیل الکل
 

  فرهود ضیائی، *شهریار ملکیشهزاد فیضی، 

  کاربرد پرتوها پژوهشکدهعلوم و فنون هسته ای،  پژوهشگاهانرژی اتمی،  سازمان

 

 :دهيچک

، آهنگ کاهش دمای سریع، متوسط و (PVAل )ماده پلی وینیل الک به منظور بررسی نقش بلورینگی در پاسخ دزیمتری

جریان اعمال شد. به روش تبخیر محلولی در ساخت نمونه ها  C° 80و  C° 6 ،C° 25ند به ترتیب در سه دمای کُ
mGy/minدر محدوده آهنگ دز  Co60 الکتریکی دو سر این نمونه ها در غیاب تابش و در حین تابش گامای چشمه

گیری و قرائت شد. از میان سه در بازه های زمانی سی ثانیه ای به صورت برخط اندازه V100 تحت ولتاژ  163-90
تحت آهنگ کاهش دمایی کُند ساخته شده، از درجه بلورینگی باالتری نسبت  C° 80نمونه مذکور، فیلمی که در دمای 

 نشان می دهد. تریمطلوببه سایر فیلمها برخوردار بوده، حساسیت و پاسخ دهی خطی 

 

 فعال دزیمتر خواص الکتریکی،، بلورینگی ،وینیل الکل پلی :کلمات کليدي

 

  مقدمه

کاربرد پرتوها در  ریها، با گسترش چشمگتابش یمتریبه منظور دز دیجد یآشکارسازها یمعرف یتقاضا

گیری از خواص پلیمرها منجر به در دهه های گذشته بهرهاست.  افتهی یا ژهیو شیافزا یصنعت و پزشک

ش آشکارسازهایی از جنس مواد آلی برای دزیمتری و آشکارسازی پرتوها و همچنین تصویربرداری گستر

متخصصین فن را عالقه  ،این ویژگی ها در کنار گسترش روز افزون فعالیت های پرتوی .]1-6[ شده است

دزیمترهای . مند به پژوهش در این زمینه و ارائه محصوالت جدیدتر و متنوع تری از این خانواده می کند

را دارند یکی  برخطپرتودهی، امکان قرائت مستقیم و  در حینفعال، از آنجا که بدون نیاز به هرگونه فرآیندی 

شوند. بدین علت، ساخت آشکارسازهای پلیمری فعال یکی از آشکارسازها قلمداد میاز انواع پرکاربردترین 

کامپوزیتی پلی نانودزیمترهای موفقیت آمیز ز معرفی زمینه های مورد عالقه گروه تحقیقاتی حاضر است. پس ا

ها که در مراحل ساخت آن ]8[ اکسید گرافن -وینیل کلریدو پلی ]7[نانولوله های کربنی تک دیواره -اتیلن

، انگیزه استفاده از بوجود آمده مشکالتی از جمله استفاده از حالل های سمی مانند زایلن و تتراهیدورفوران

حاضر،  پژوهش از بنابراین هدف تقویت شد. (PVA) الکلوینیلو محلول در آب پلی زگارزیست ساپلیمر 

بر خواص  ینگیاثر بلورکه  بوده PVAبر پایه از دزیمترهای فعال تابش گاما  یمعرفی خانواده جدید

 شده است.بررسی در رژیمهای دمایی مختلف به صورت تجربی  متریدزاین و پاسخ دز  یکیالکتر
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 روش هامواد و 

برای  تهیه شد. Chemtronicsچسب نقره از شرکت امریکایی و  ساخت کشور ژاپنPVA (GH 17 )پلیمر 

انحالل کامل و  به منظورشد.  اضافهمیلی لیتر(  5) آب دوبار تقطیر بهگرمPVA (150/0 )ساخت هر نمونه، 

سپس، هم زده و حل شد.  ساعت به آرامی 24به مدت ها این مخلوط  ،خارج شدن مخلوط از حالت ژله ای

 C° 80در دمای  گرمکناین محلول ها تا تبخیر تقریبی حالل و رسیدن به باالترین ویسکوزیته ممکن روی 

که هر کدام در دمای  2cm 4/3×4. سپس روی قالب های آلومینیومی کارگاهی به ابعاد ندحرارت داده شد

و  C° 6 ،C° 25د. دماهای مورد نظر در این آزمایش مورد نظر به تعادل دمایی رسانده شدند، قالب گیری شدن

C° 80  .نمونه های است که به ترتیب با قرار گیری قالب در یخچال، محیط آزمایشگاه و کوره تنظیم شد

پس از گذشت زمان الزم تا خشک نامگذاری شد.  80PVA و 6PVA ،25PVAساخته شده به ترتیب با عناوین 

رد در مدار الکتریکی با استفاده از بکار برایتشکیل شده در داخل قالب  فیلم هایشدن کامل نمونه ها، 

به منظور پرتودهی نمونه ها چسب هادی نقره الیه نشانی و یک رشته سیم مسی روکش دار به آن متصل شد. 

 کرج-ایران (SSDL)آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه واقع در  V9-Pickerمدل  Co60از دستگاه پرتودهی 

  انجام شد. Supermaxو قرائت جریان الکتریکی با استفاده از الکترومتر مدل استفاده شد 

 در پليمرها 1بلورینگی و فرآیند تبلور

پلیمرها، شامل صف بندی جزیی زنجیره های مولکولی است. این زنجیره ها  در تبلور بلورینه شدن یا فرآیند

تشکیل می دهند. این الیه ها در کنار هم به جزئی را  2ام المالبه نالیه مانندی در هم پیچیده شده و نواحی 

تبدیل می شوند. پلیمرها می توانند به روش های مختلفی از جمله روش  3بزرگتر و کروی به نام اسفرولیت

ثر می کند. درجه ها را متأور پلیمرها خواص آنتبلشوند.  اب، کشش مکانیکی و تبخیر محلولی متبلورمذ

 ؛درجه تغییر می کند 80تا  10از  یمرها که به روش های تجزیه ای متفاوتی استخراج می شودبلورینگی پل

پلیمرهای بلوری، نیمه بلوری و  طرح واره، الف- 1شکل در  هستند. بلوریبنابراین پلیمرها اغلب نیمه 

ایرال مجاور اجازه ، از آنجا که استرئوشیمی مراکز کتبلور در پلیمرهای ایزوتاکتیکآمورف ارائه شده است. 

نسبت به کول را فراهم می کند، های جانبی چند رشته از ماکرومول برقراری برهمکنش های ثانویه بین شاخه

شاخه های متصل به زنجیره اصلی در پلیمرهای از سویی در صورتی که است.  آسانترپلیمرهای اتاکتیک 

یابی به ساختار بلوری در این دسته م نکنند، دستممانعت استریک فراه به اندازه کافی کوچک بوده و اتاکتیک

است و در و دارای شاخه های کوچک هیدروکسیلی اتاکتیک  PVA پلیمر ترکیبات به خوبی میسر می شود.

دی اولی -3، 1 ساختار تشکیل شده از اتصاالتمی دهد. این پلیمر از نظر میکرو ساختار خود بلورینگی نشان

                                                      
1 Crystallization 

2 Lamella 

3 Spherulite 
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]CH(OH)-2CH-CH(OH)-2CH[ دی اولی -2، 1ت، اما وابسته به شرایط پلیمریزاسیون، اندکی اتصاالت اس

]2CH-CH(OH)-CH(OH)-2CH[ .ساختار کلی پلیمرهای ایزوتاکتیک، اتاکتیک و ب، - 1در شکل نیز داراست

 نمایش داده شده است.  PVAهمچنین 

 
ی پلیمرهای ایزوتاکتیک، اتاکتیک و ساختار کل)ب( پلیمرهای بلوری، نیمه بلوری و آمورف  طرح واره)الف(  1شکل

PVA .اتاکتیک 

 

الکترون ولت انرژی تابشی در ماده  100حفره هایی که به واسطه جذب -به صورت تعداد الکترون Gضریب 

به طور کلی مواد بی شکل )آمورف( تمایلی به به دام  .به وجود آمده یا از بین رفته اند، تعریف می شود

اما در یک ماده پلیمری که دارای خاصیت بلورینگی  ، ]9[ تولید ذرات فعال ندارند انداختن الکترون ها و یا

در صورتی که حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان، است،  (gT)است و دمای آن پایین تر از دمای گذار شیشه ای 

های به ، رادیکالمایا گا با باریکه الکترونی در اثر پرتودهیپایدار کننده ها و یا ترکیبات رادیکال کش نباشند، 

 S/m  11-10×38/1معادل PVAدهند. با توجه به وجود هدایت الکتریکی ذاتی که برای دام افتاده تشکیل می

پرتو  متناسب با آهنگ دز تحت یک ولتاژ مناسب، میزان تغییرات تابشیاست، می توان با اندازه گیری جریان 

بیشتر باشد، بهره الکترونهای به دام افتاده در آن بیشتر  سنجید. هر چه درصد بلورینگی یک ماده پلیمریرا 
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، از آنجا که بهره توان استنباط نمود که برای آشکارسازی و دزیمتری پرتوهای یونسازبنابراین می ؛خواهد بود

  .]9[ تر به نظر می رسدالکترونی باال مورد نیاز است، استفاده از پلیمرهایی با درصد بلورینگی باالتر مطلوب

 بحث و نتایج

نحوه پرتودهی و اندازه گیری  به همراه 80PVA و 6PVA ،25PVA شامل ساخته شدهنمونه های  2شکلدر 

  جریان به تصویر کشیده شده است.

 

   
 )ج( )ب( )الف(

و  60-کبالت چشمه با پرتودهی نمونه ها نحوه )ب(ساخته شده در دماهای مختلف  PVAالف( نمونه های ) -2شکل 

 .( اندازه گیری جریان الکتریکی با الکترومترج

 

ثانیه ای، در غیاب و در حضور  30ولت در بازه های زمانی 100بار الکتریکی جمع آوری شده در ولتاژ ثابت 

 3شکلبه ترتیب جریان تاریک و جریان در حضور تابش گاما هستند.  Iو  0I ، کهپرتوی گاما قرائت شد

، جریان تاریک C° 6نمونه ساخته شده در دمای آزمایش را نشان می دهد. جریان تاریک سه نمونه مورد 

گیرند، قرار می C° 6هنگامی که نمونه های پلیمری با دمای زیاد به یکباره در دمای  باالتر نشان می دهد.

بی های این ماده فرصت کافی به منظور چینش منظم و بلوری ندارند و لذا با ساختاری عمدتاًاتمها و مولکول

گزارشاتی از روند تغییرات هدایت  ،با جستجویی در مقاالت شوند.شکل و بلورینگی کمتر تشکیل می

ر درصد بلورینگی آنها مشاهده شد که در اکثر این پژوهشها، هدایت الکتریکی الکتریکی انواع پلیمرها با تغیی

جریان در )جریان تاریک ر پایش نمودا 3شکل. ]11و 10[فاز آمورف بیشتر از فاز بلوری گزارش شده است 

ی کاهش دما. را نمایش می دهددر این تحقیق ساخته شده  PVAبرای نمونه های  (غیاب پرتوهای گاما

در نمونه درجه بلورینگی کمتر و هدایت الکتریکی باالتر  فرآیند تبلور و متعاقباً منجر به تسریع ، شدیدتر

PVA .6نمونه های جریان تاریک  خواهد شدPVA، 25PVA 80 وPVA نانوآمپر  30و  34، 36 برابر ترتیب به

 .است افزایش یافته جریان تاریک نمونه ها با کاهش دمای تبلورپیداست،  3همانطوری که از شکل بوده،
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 با درجات بلورینگی مختلف. PVAدقیقه برای سه نمونه  24. نمودار پایش جریان تاریک در مدت زمان 3شکل 

 

جریان منحنی تغییرات  4در شکل. نامیده می شود 1جریان تابشی اصطالحاً( 0I-I)لکتریکی تغییرات جریان ا

 mGy/min 163-90گستره آهنگ دز در  ،برحسب آهنگ دز I)0I-I( =0ΔI/I/0شده،  بهنجارجریان و تابشی 

در  پاسخ دهی خطی مناسبی را 25PVAو  6PVAنمونه های  به تصویر کشیده شده است.برای هر سه نمونه 

)با مناسبی  خطی نسبتاًروند  80PVAنمونه  در حالی که ؛کل گستره آهنگ دز مورد مطالعه نشان نمی دهند

از سویی مشاهده . ددار mGy/min 163-100 دزآهنگ به ویژه در گستره ( 9742/0ضریب همبستگی 

را  mGy/min120از به ویژه در آهنگ های دز باالتر  ،نمونه دیگر نسبت به دو 80PVAحساسیت مناسب تر 

 . نسبت دادافزایش درجه بلورینگی در اثر ( این نمونه G-Value)به افزایش بهره الکترونی توان می
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 )ب( )الف(

های  برای نمونه بر حسب آهنگ دز 0ΔI/I بهنجارشالف( جریان تابشی بر حسب آهنگ دز ب( جریان   -4شکل 

6PVA ،25PVA  80وPVA. 

                                                      
1 Photocurrent 
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 : نتيجه گيري

به عنوان  (PVA) پلی وینیل الکلپاسخ دزیمتری فیلم های تأثیر بلورینگی بر بررسی  وهشژپ این در

به روش تبخیر  PVAبدین منظور سه فیلم  شد. انجام دوپروبی روش از استفاده با آشکارساز پرتوهای گاما

 دمای محیط خچال،ی نمونه ها در نبه ترتیب مربوط به خشک شد C° 80و  C° 6 ،C° 25 یدماهامحلولی در 

محدوده جریان الکتریکی دو سر این نمونه ها در غیاب تابش و در حین تابش گاما در شد.  ساختهو کوره 

اندازه گیری و قرائت شد. در بازه های زمانی سی ثانیه ای به صورت برخط   mGy/min 163-90آهنگ دز 

نسبت به از درجه بلورینگی باالتری  در کوره، C° 80در دمای  از میان سه فیلم ساخته شده، فیلم ساخته شده

 . می دهدنشان  تریمناسبحساسیت و پاسخ دهی خطی سایر فیلمها برخوردار بوده، 
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