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ساخت و بررسی خواص اپتیکی و سوسوزنی نانوذرات سولفید روی آالییده با سریم
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در این تحقیق نانوذرات سولفید روی آالییده با سریم و بدون ناخالصی به روش هیدروترمال به منظور آشکارسازی پرتو آلفا تولید
شدند .ساختار ،مورفولوژی و خواص اپتیکی نمونه های تهیه شده بوسیله طیف نگاری پراش پرتو ایکس ) ،(XRDمیکروسکوپ

o
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الکترونی روب شی ) (SEMو ا سپکتروفلوریمتری ) (PLتعیین شده اند .همچنین خا صیت سو سوزنی نانوذرات تولید شده تحت
تابش پرتو آلفا و با ا ستفاده از المپ تکثیر کننده فوتونی ) (PMTو تجهیزات منا سب برای تبدیل تپ ولتاژ تولیدی در  PMTبه
شمارش ،مورد بررسی قرار گرفت .دو نمونه با یکدیگر و نمونه های شناخته شده قبلی مقایسه شدند که تفاوت قابل مالحظه ای
مشاهده گردید.

کلمات کليدي :نانو ذرات ،هیدروترمال ،سوسوزن ،آشکارساز
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با توجه به تو سعه فناوری ه سته ای در ک شورمان و لزوم آ شکار سازی و اندازه گیری انواع تابش های ه سته ای وجود
آشکارسازهای هسته ای امری ضروری است .به دلیل مشکالت پیش رو در تهیه آشکارسازها از جمله هزینه تولید باال،
وجود تحریم ها و غیره لزوم د ستیابی به روش های ساده و ارزان قیمت برای تهیه آ شکار سازهای متداول فیزیک ه سته
ای اح ساس می شود .یکی از مو ضوعات مهم در زمینه آ شکار سازی تابش ها تحقیق بر روی موادی با تفکیک انرژی
باالست که بتوان آنها را در ابعاد بزرگ تولید و در دمای اتاق استفاده نمود .یکی از آشکارسازهای پرکاربرد در این زمینه
سوسوزنها می باشند .تاکنون برای دستیابی به سوسوزنی با این ویژگی ها بیشتر بر روی تک بلورهای غیرآلی تمرکز شده
بود] [1,2که دارای مشکالتی از قبیل هزینه تولید باال ،فرآیند دشوار تولید ،شکنندگی و محدودیت در ابعاد و شکل تک
بلور است .لذا تحقیق بر روی نسل جدیدی از سوسوزن ها آغاز گردید که با تولید همان سوسوزن های شناخته شده در
ابعاد نانومتر و سپپپس پ ش آن در بسپپتری شپپفا

آشپپکارسپپاز مورد نظر فراهم می گردد] .[3,4با کاهش ابعاد ذرات

پراکندگی نوری کاهش می یابد به گونه ای که در ابعاد کمتر از  01نانومتر بیشپپپترین طول میرایی نوری حاصپپپل می
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شود] .[5همچنین با کاهش ابعاد ذرات بازده سو سوزنی افزایش می یابد که نا شی از افزایش سطح مقطع برهمکنش و
همچنین ایجاد اختال

بیشتر میان طیف فوتولومینسانس برانگی تگی و تابش نسبت به بالک ماده می باشد ] .[6در میان

تعداد اندک ترکیبات نیمرسپپپانا ،روی سپپپولفید ) (ZnSبه علت دارا بودن گا

نواری پهن ( 3.7 eVدر دمای اتاق) و

همچنین انرژی باالی نوار برانگی تگی (حدود  ) 40 MeVو فلور سانس قوی به عنوان یکی از بهترین مواد شناخته شده
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برای این منظور می باشپپد .همچنین سپپولفید روی دارای کاربردهای فراوانی در زمینه های م تلف از جمله المپ های
فرابنفش ،دیودهای تابشی ،دستگاههای الکترولومینسانس ،پنجره های مادون قرمز ،سلول های خورشیدی ،لیزر ،حسگرها
و نمایشگرها می باشد].[7

روش کار :
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سولفید روی بدون ناخال صی و همچنین با ناخال صی سریم ( 1.0مول در صد) با ا ستفاده از روش هیدروترمال ساخته
شپپدند .در این سپپنتز از اسپپتات روی ] ،[Zn(Ac)2تیوره ] [CSN2H4و  CeNO3به عنوان مواد اولیه اسپپتفاده شپپده که از
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شرکت مرک آلمان تهیه شده اند (0.25 M, 50 ml) .محلول آبی ا ستات روی تهیه و سپس ) (0.001 M, 30mlمحلول
آبی سریم نیترات به منظور ورود ناخالصی به محلول استات روی اضافه گردید و در نهایت محلول آبی تیوره (0.5 M,
) 50 mlبه صورت قطره قطره به محلول فوق که شدیدا در حال هم خوردن توسط همزن مغناطیسی بود اضافه گردید و
برای حدود  01دقیقه م لوط شپدند .سپپس محلول شپفا

c
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بدسپت آمده داخل اتوکالو قرار داده شپد و برای مدت 00

ساعت داخل آون با دمای  150درجه سانتی گراد نگهداری شد و پس از اتمام سنتز به صورت طبیعی تا دمای محیط
خنک شپپپد .پس از اتمام این مراحل ،مواد مورد نظر یندین بار با آب مقطر و اتانول خالص جهت حذ
شسته شد و برای مدت  2ساعت در دمای  01درجه سانتیگراد خشک گردید.

نتايج :

A

مواد اضپپپافی

شکل  0و  2نمودار پراش ا شعه  (XRD) Xنمونه ها را ن شان می دهد که با توجه به قله های نمودار ت شکیل ساختار
 ZnSدر نمونه ها تایید می شود .همچنین بر اساس این الگو نمونه ها دارای ساختار مکعبی می باشند.
میانگین اندازه کریستالیت ها توسط رابطه دبای-شرر محاسبه می گردد:
()0

www.SID.ir

D=k/cos

2 22nd Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2016 University of Yazd

بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
5و 6اسفندماه  4931دااگشنه زید
که در آن  D ،معر

اندازه کریستالیت ها k ،ثابت شکل(برای ذرات کروی تقریبا برابر   ،)1.0طول موج اشعه  Xو 

پهنای قله در نصف ارتفاع شدت بیشینه ) (FWHMمی باشد .متوسط اندازه محاسبه شده با استفاده از فرمول دبای-شرر
برای نمونه های  ZnSو ZnS:Ce

به ترتیب برابر با  11.26 nmو  11.93 nmبدست می آید ..همانطور که مشاهده می

شود با افزایش ناخاصی اندازه نانوذرات افزایش یافته است.
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شکل  .0طیف  XRDنمونه ZnS
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شکل  .2طیف  XRDنمونه ZnS:Ce

در شکل های  0و  4تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMرا می توان مشاهده کرد که مربوط به نمونه های
 ZnSبدون ناخالصی و با ناخاصی سریم می باشد .با توجه به این تصاویر می توان دریافت که نانوذرات دارای ساختاری
همگن می باشند:
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شکل .3تصویر SEMنمونه ZnS:Ce
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شکل .4تصویر  SEMنمونه ZnS

A

در شکل های  0و  6نمودارهای  PLنمونه های ZnSو  ZnS:Ceرا می توان مشاهده نمود که برای طول موج برانگی تگی
 201نانومتر قله ها به ترتیب در  416.5و  415.5نانومتر واقع شدند.
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شکل  .0طیف فوتولومینسانس ZnS
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شکل  .6طیف فوتولومینسانس ZnS:Ce

بررسی خاصیت سوسوزنی نمونه های تهیه شده با استفاده از یشمه آلفازای Am

251

انجام شده است .پرتوهای آلفا پس

از تابش روی نمونه باعث تولید فوتونهایی می گردد .فوتونها به سمت یک المپ تکثیر کننده فوتونی) (PMTهدایت شده
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و با تمرکز روی فوتوکاتد آن فوتوالکترون تولید می شود .فوتوالکترونها بین داینودها به تدریج تکثیر یافته و در نهایت در
آند جمع آوری می شوند تا پالس ولتاژ آشکارسازی را تولید کنند .این پالس پس از تقویت به یک تبعیضگردامنه منتقل و
پس از بررسی دامنه به صورت شمارش ثبت می گردند.

D
I

در شکل  7جواب نمونه ها تحت تابش یشمه آلفا ) (241Amنشان داده شده است .در این شکل سولفیدروی آالییده با
سریم و بدون ناخالصی همچنین یکی از سوسوزن های شناخته شده ) (ZnS:Agبا یکدیگر مقایسه شده اند که سولفیدروی
آالییده با سریم بازده نوری قابل مالحظه ای نسبت به نمونه های شناخته شده داشت.
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شکل . 7مقایسه شمارش فوتون های تولیدی تحت تابش پرتو آلفا برای نمونه های  ZnS:Ag ،ZnSوZnS:Ce

بحث و نتيجه گيري :

A

در این تحقیق نانوذرات سولفیدروی آالییده با سریم با روش هیدروترمال و سایز حدود  01تا  00نانومتر با موفقیت تولید
شدند .سپس تحت تابش پرتو آلفا قرار گرفتند که سوسوزنی قابل مالحظه ای نسبت به سوسوزن های شناخته شده قبلی
از خود نشان دادند .بنابراین نانو ذرات تولیدی قابلیت بکارگیری به عنوان یک آشکارساز مناسب برای پرتوهای آلفا قابل
توصیه است.

مراجع :
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