
    بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان 
  

  دااگشنه زید 4931اسفندماه  6و5 
 

 

 

25Feb 2016 University of Yazd-Iranian Nuclear Conference 24 ST22 1 

 

 و کاربرد آن در ساخت یک دزیمتر نانوکامپوزیتی گرافینصه یابی نانوصفحات اکسید سنتز و مشخ

 فعال 
 

 ضیایی،فرهود  – شهریار،ملکی – *شهزاد،فیضی
  کاربرد پرتوها پژوهشکدهعلوم و فنون هسته ای،  پژوهشگاهانرژی اتمی،  سازمان

 

 :دهيچک

به روش هامرز انجام شد. مشخصه یابی با استفاده از انواع آنالیز های شیمیایی  گرافینسنتز نانو صفحات اکسید  در این تحقیق
AFM، TEM، IR سی از منظر هدایت الکتریکی برربه پلی وینیل کلرید  گرافیناثر الحاق اکسید  انجام شد. طیف سنجی رامان و

قطعه به ولت، امکان استفاده از این  011لتاژ تحت بایاس وعبوری . با بررسی اثر آهنگ دز پرتوی گاما روی جریان الکتریکی شد
 های پایین تابش گاما نشان داده شد. دز اندازه گیری برای یدزیمترعنوان 

 اکسید گرافین، دزیمتر فعال، نانوکامپوزیت: کلمات کليدي

 

 : مقدمه

رهای ه ای است. دزیمتدزیمتری و آشکارسازی تابش های یونیزان یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی در صنایع هست

شوند اما  ستفاده می  سترده ای برای دزیمتری فردی ا سانس به طور گ سی و مواد ترمولومین غیر فعال مانند فیلم های عکا

این کاستتتتی را دارند که امکان قرامت مستتتتقیم و در لحظه، ندارند. برای قرامت اینزونه دزیمترها باید پس از پرتوگیری 

ستخراج کردعملیاتی بر آن ها اجرا  سطح دز از آن ها ا سرانجام بتوان اطالعاتی از  سویی  .]0[کرد تا  ، نانوماده گرافیناز 

سخیر خود درآورد،  در کمترنوظهوری که  ست دنیای فناوری نانو را به ت سته ا شتن خواص منحصر از یک دهه توان با دا

رستتانندگی و  ]3[(TPa0استتتحکام )مدول یانگ متجاوز از ، ]0[(g2m0011/) بفردی چون مستتا ت ستتطحی ویاه باا

فوق العاده  ]0[(Wm/K0111گرمایی )رستتتانندگی و  ]4[(Vs2cm011111/)تحرک پذیری  امالن بار  دود الکتریکی 

، ]8[، کم هزینه بودن فرآیند سنتز]9[، جذب قوی امواج نزدیک فروسرخ]0[(%79 زابیش  گذردهی نوری، شفافیت )زیاد

کاربردهای نوین  گزینه ای ایده آل برای، ]00[و سمیت نسبتا پایین ]01[، زیست سازگار بودن]7[نشددار عامل سهولت

-گرافنکامپوزیت اکسید نانو بودن از همه مهمتر معادل بافتساخت و فرآوری آسان و . محسوب می شودروز وم در عل

سب با پلی وینیل کلرید  زان معرفی می یپرتوهای یونتوانایی بالقوه برای کاربرد در دزیمتری آن را به عنوان کاندیدایی منا
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ساختاری آن ها و همچنین  کند. سید گرافین، مشخصه یابی  سنتز نانوذرات اک هدف از این پاوهش توسعه روشی برای 

 مطالعه روی رفتار الکتریکی این ترکیبات در کامپوزیت آنها بر پایه پلی وینیل کلرید در برابر تابش گاما است. 

 : روش کار

 : مواد

، نیترات %31، پراکسید هیدروژن %78، اسید سولفوریک %30، اسیدهیدروکلریک %01مونیاک طبیعی، محلول آ گرافیت

از مرک آلمان خریداری شد و بدون خالص سازی بیشتر مورد استفاده قرار تتراهیدروفوران  سدیم، پرمنزنات پتاسیم،

-AW400 نقره هادی چسب( از شرکت آلدریچ و nM=00111و  wM=43111) 387073پلی وینیل کلرید با کد گرفت. 

LS از شرکتASAHI   .خریداری شد 

 

 (:GO) گرافينسنتز اکسيد 

گرم نیترات  0گرم پودر گرافیت و  0. بدین شرح استبه روش هامرز سنتز شد. دستورالعمل آماده سازی  گرافیناکسید 

 درجه سانتیزراد تنظیم شد. 0میلی لیتر اسید سولفوریک پخش شد. دمای مخلوط واکنش گرها پایین تر از  40سدیم در 

ساعت در دمای فوق بهم خورد. سپس به  0گرم پرمنزنات پتاسیم به تدریج به مخلوط افزوده شد. مخلوط به مدت  0

دقیقه در این  31درجه سانتیزراد افزایش یافت و به مدت  70میلی لیتر آب دیونیزه به آن افزوده شد و دما تا  011آرامی 

درجه سانتیزراد کاهش یافت.  41میلی لیتر آب دیونیزه تا  311س دمای مخلوط با افزایش مقدار دما نزهداری شد. سپ

میلی لیتر پراکسید هیدروژن به اتمام رسید. در این مر له رنگ مخلوط به زرد درخشان تغییر یافت  01واکنش با افزایش 

مخلوط صاف و با اسید هیدروکلریک رقیق هدف است. سپس  گرافینکه نشان دهنده اکسایش پودر گرافیت به اکسید 

برسد. درنهایت،  0به  pHجهت  ذف یون های فلزی شسته شد. مخلوط به کرات با آب مقطر شسته و سانتریفیوژ شد تا 

 پس از خشک کردن نمونه سانتریفیوژ شده بدست آمد.  گرافیناکسید 

 

 ساخت کامپوزیت:

دقیقه در  مام التراسونیک  00ر  الل تتراهیدروفوران پخش و به مدت میلی لیت 3در  گرافیناکسید  گرم 109/1ابتدا 

به میلی لیتر تتراهیدروفوران  08گرم پلی وینیل کلرید در  9/0میلی لیتری  01فراصوت دهی شد. از سویی در یک بشر 

دقیقه فراصوت  00 به محلول پلیمر اضافه شد و به مدت گرافیناکسید  ل شد. پس از انحالل کامل، مخلوط  اوی آرامی 

قالب گیری شد و  2cm 0×0کارگاهی به ابعاد ط روی یک قالب آلومینیومی شد. این مخلو رارت مالیم تغلیظ با و دهی 
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برای اطمینان از خروج کامل ذرات  الل از ساعت  رارت داده شد. سپس سه درجه سانتیزراد به مدت  01در دمای 

جهت قرارگیری و کارکرد در زهداری شد. فیلم تشکیل شده در داخل قالب ساعت در دمای محیط ن 04به مدت سیستم، 

به پس شد. سبه آن متصل  روکش دار و یک رشته سیم مسینقره ایه نشانی هادی چسب با استفاده از مدار الکتریکی 

(، 3شماره ) شکل)برش داده شد 2cm 4×0ابعاد  آلومینیومی زیرین نیز بهبرش داده شد. صفحه به آرامی  2cm 0×3ابعاد 

a)برابر باایی با ریزسنج اندازه گیری شد که . ضخامت فیلم نه mm 10/0 .است 

 

 مشخصه یابی:

جهت اندازه گیری  (Park Scientific CP-Research model ،VEECO، مدل AFMمیکروسکوپ نیروی اتمی )آنالیز 

 کیلوهرتز و با یک نوک 301فرکانس  با AFM آنالیزمورد استفاده قرار گرفت.  GOن یضخامت و مورفولوژی اکسید گراف

رقیق  GOبا روش ریخته گری قطره سوسپانسیون  AFM. نمونه ها برای تصویربرداری انجام شدنانومتری  01سیلیکونی 

با استفاده از  GO نانوصفحاتشد. تصاویر میکروسکوپی از مورفولوژی روی یک سابستریت میکای تمیز آماده سازی 

-TEM / HRTEM, JEOL, JEM)معمولی  میکروسکوپ الکترونی عبوری و پ الکترونی عبوری وضوح باامیکروسکو

2100, Japan) ( ثبت شد. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهFTIR, Perkin-Elmer, SpectrumRX, USA) جهت 

نانومتری  980فاده از یک منبع تهییج طیف سنجی رامان با است مورد بهره برداری قرار گرفت. محصولآنالیز پیوند شیمیایی 

Nd-YAG (SENTERRA BRUKER, Germany .در دمای اتاق بر روی نمونه ها انجام شد ) 

 

 : جینتابحث و 

 :بررسی ساختار 

اکسید گرافین روی سطح میکا است که در آن ها اکسید گرافین سنتز  TEM و AFMویر انمایشزر تص (0) شماره شکل

 تر است که نشان دهنده تک ایه بودن محصول است. نانوم 0/0شده  دود 
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 .GOمحصول TEM (b )و  AFM (a). تصاویر (0شماره ) شکل

 

. قله های متنوعی وابسته به انواع (a، (0شماره ) )شکل آن ثبت شد FTIRطیف  GOبه منظور بررسی ساختار شیمیایی 

که مربوط به ارتعاش  cm 3404-1ه اند. از جمله قله ارتعاشات پیوندهای مختلف موجود در ترکیب در طیف ظاهر شد

گروه های عاملی کربونیل و  C=Oوابسته به ارتعاش کششی پیوند 0410و  cm 0904-1، قله های H-Oکششی پیوند 

وابسته  0130و  cm 0000-1 آروماتیک و قله های C-Cمربوط به ارتعاش کششی پیوندهای  cm 0034-1کربوکسیل، قله 

 گروه های اپوکسی هستند.  C-Oکششی پیوندهای به ارتعاش 

 G-، باندD-طیف سنجی رامان روشی است که اصوا برای مشخصه یابی محصوات کربنی استفاده می شود. شدت باند

( متغیرهایی هستند که می توانند نشانزر میزان نقص های ایجادشده در نمونه ها FWHMو عرض در نیمه ارتفاع بیشینه )

باشند. هنزامی که گروه های عاملی اکسیان دار به  لقه های شش  گرافینگروه های عاملی روی صفحات  با جانشینی

می شوند.  3sp به 2spضلعی گرافین متصل می شوندبرخی از اتم های کربن آروماتیک متحمل تغییر هیبریداسیون از 

مقیاسی برای اندازه گیری میزان نقص های  گیرد نام می G/IDI که sp3sp/2بنابراین نسبت کربن های دارای هیبریداسیون 

 G-و باند cm 0308-1در  D-سنتز شده با باند GO طیف رامان  b، (0شماره ) ایجاد شده در اثر عامل دار شدن است. شکل

 نسبت به گرافیت GOمربوط به  G/IDIبا شدت ها و شکل های متفاوت است. از طیف ها مشخص است که  cm 0840-1در 

 ش یافته است. بنابراین ساختار آروماتیک صفحات گرافین پس از اکسایش گرافیت کاهش می یابد. افزای
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 .(bو گرافیت ) GO( و طیف رامان a) GOمحصول  IR. طیف (0شماره ) شکل

 

 :در حين تابش دهیبررسی جریان تاریک و جریان 

 STANDARD IMAGINGساخت شرکت  SUPERMAXعملیات بررسی جریان الکتریکی با استفاده از الکترومتر مدل 

انجام سازمان انرژی اتمی ایران در کرج  -موجود در گروه دزیمتری و آشکارسازی پرتوها  01Picker V9-و چشمه کبالت

 .(a، (3شماره ) )شکل گرفت

 
 (.b) 01-( و نحوه قرارگیری قطعه در هنزام پرتودهی با چشمه کبالتaتصویر قطعه ساخته شده ) (.3شماره ) شکل
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ثانیه ای در غیاب و در  ضور پرتوی گاما  31ولت در بازه های زمانی  011بار الکتریکی جمع آوری شده در ولتاژ ثابت 

 در  ضور تابش گامابه ترتیب جریان تاریک و جریان  Iو  0I( که در آن 0I-I/)0Iقرامت شد. تغییرات جریان الکتریکی 

قابل  نمودارنشان داده شده است. همانطور که از  4دو نانوکامپوزیت در شکل بر  سب آهنگ دز مربوط به هر هستند،

ضریب همبستزی نقاط   است. mGy/min 001 تا 01کامپوزیت های مذکور در گستره آهنگ دز  دریافت است پاسخ دز

پاسخ دز  کوچکترین اثری از اشباع شدگی و کاهشپرتوی گاما  mGy 019 با جذب دز  است. 783/1با خط رسم شده 

ه بااتر کانجام آزمایش های بیشتر برای فهم رفتار کامپوزیت های مذکور در دزهای تابشی در نمونه ها مشاهده نشد. 

 نیز در  ال انجام است.  استدرمانی مربوط به فعالیت های 

 
 ان الکتریکی بر  سب آهنگ دز جذبی.. تغییرات جری(4شماره ) شکل

 

 : نتيجه گيري

عه ای در ساخت قط آن هاانجام شد. کاربرد موفقیت آمیز  گرافینسنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید  در این پاوهش

برای دزیمتری تابش گاما با دز پایین با استفاده از روش دوپروبی انجام شد. نتایج نشان دهنده این بود که پاسخ دز 

تابش رای دزیمتری است و می توان این قطعه را ب خطی mGy/min 001تا  01دز آهنگ نانوکامپوزیت مذکور در گستره 

 معرفی نمود.  فعالیت های تشخیصیگاما در 
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