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   چكيده

قرار گرفته اند.  به مدت طوالني تحت تابش پرتو گاما و نوترون و يكسان تهيه شده ضخامتو  غلظت فيلم هاي پليمري پلي وينيل الكل با سطح ودر اين تحقيق، 
تحقيق شده  FT IRو  UV-vis، تحت تابش گاما، تحت تابش نوترون) با استفاده ازروش هاي طيف سنجي بدون تابش  لي وينيل الكل(پ خواص اپتيكي سه نمونه

،  FT IR نانومتر است. از آناليز طيف سنجي 240-190نشان دهنده تغييرات در طيف جذبي بين طول موج  UV-visاز طيف سنجي  است. نتايج به دست آمده
  يافتيم.  تيزتر و نمونه تحت تابش نوترون، بدون تابش  PVAدر مقايسه با در مورد پرتو گاما مشاهده كرديم كه پيك ها را تغييرات را
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Abstract  

In this research, PVA films have been prepared with relatively same surfaces and concentrations, and kept 
under neutron and gamma irradiations for long time. Optical properties of 3 samples (PVA without irradiation, 
gamma-irradiated and neutron-irradiated) have been investigated by UV-Visible and FT IR spectrophotometry 
techniques. Obtained results from UV-Vis spectroscopy showed changes in absorption spectra between 
wavelength 190-240nm. From the analyses of FT IR spectroscopy, we observed changes just in the case of 
gamma rays which we have found sharper peaks in comparison with the cases of PVA and neutron irradiated 
sample.    
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   مهقدم
توسط هرمان  1924در سال  پليمر پلي وينيل الكل كه اولين بار    
، از طريق افزودن آلكيل به محلول الكلي پلي وينيل ] 1[اهنل  و ها

به دليل  .]2[اي در صنعت فيبر داردكاربرد عمده استات كشف شد،
ويژگي هاي جذاب اين پليمر مثل زيست سازگاري و حالليت در 

صنايع داروسازي، پزشكي و بيوشيميايي نيز استفاده آب، از آن در 
هاي شديدا قطبي پليمر پلي وينيل الكل در حالل .]3- 5[مي شود

متيل سولفوكسايد، استاميد و گليكول فرماميد، دي متيلمثل آب، دي
مثل مقاومت ضعيف در  PVAخواص نامطلوب  شود.حل مي

ي اندك، كاربردهاي برابر حالل، استحكام ناكافي و پايداري حرارت
بيشتر آن را محدود كرده است. از اين رو براي ارتقاء خواص آن، 

  .]6- 9[آن را با مواد معدني تركيب مي كنند
هايي كه در معرض سطح بااليي به طوركلي از پليمرها درمحيط    

شود. اي استفاده ميگيرند، به صورت فزايندهاز تابش قرار مي
زني، استحكام و مقاومت در برابر خواصي مانند كشش، سبك و

پذيري باعث شده است كه پليمرها در صنايع خوردگي و شكل
گسترده اي به كار  اي، الكتريكي، فضا و ارتباطات در سطحهسته

هاي يوننده قادرند خواص ماكروسكوپيك و ساختار روند. تابش
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مولكولي پليمرها را تغيير دهند. سطح بريدگي زنجيره كه همان 
     ميزان  باشد،اي شدن ميهاي بزرگ و شبكهسته شدن مولكولشك

چندين عامل در پيشگويي و  كند.تخريب خواص را تعيين مي
كند. درك رفتار مواد پليمري تحت تابش، نقش كليدي ايفا مي
گي، هتعدادي از اين عوامل عبارتند از : ساختار مولكولي، بلورين

 .]10[ژي و شار تابش فروديمچنين نوع انرچگالي پليمرها و ه
تاثير تابش هاي نوترون و گاما بر روي نانوكامپوزيت ها قابل توجه 

رسد اين تاثير در پليمرها نيز چشمگير ذا به نظر ميل] 11،12[ است
از انجام اين تحقيق، مطالعه ميزان اثربخشي پرتوها بر  هدف باشد.

پليمرهاي  روي خواص فيزيكي به ويژه خواص اپتيكي پليمر است،
معموال به عنوان يك بستري براي تهيه  PVAمختلف از جمله 

پليمر به كار مي روند كه كنترل -نانوكامپوزيت هاي نيمه رسانا
فيزيكي و شيميايي سطوح براي فعال نمودن سطوح پليمري از 
لحاظ ميزان جذب و انداره حفره از موارد بسيار مهم براي تهيه 

  ست.نانوكامپوزيت هاي مختلف ا
  هاي مورد استفادهمواد و دستگاه

ساخت شركت مرك با فرمول اي (وينيل الكل دانهپودر پلي    
)، آب مقطر دو بار تقطير، الم آزمايشگاهي،  n(C2H4O) شيميايي

، Shimadzu, model 1650) مدل(UV-vis اسپكتروفتومتر 
مدل ) (FT IRدستگاه اسپكتروفتومتر تبديل فوريه فروسرخ(

(Varian-3600، بريليوم -چشمه نوترون آمرسيومCi2/5  ساخت)
با مجموع  Cs137سازمان انرژي اتمي ايران)، پنج چشمه گاما سزيم 

  ).Leyboldپاني كم ،(ساخت آلمان  MBq  32/7قدرت
  بخش آزمايشگاهي 

    )PVAنحوه تهيه فيلم پليمري پلي وينيل الكل(
 PVAپودر  gr5 ا، ابتدPVAوزني  %5براي تهيه فيلم پليمري     

آب مقطر دو بار تقطير تحت شرايط دمايي حدود  ml  100را در
و همزن مغناطيسي به مدت دو ساعت قرار گراد درجه سانتي 90

در آب به دست آيد.  PVAو شفاف  مانند داديم تا محلول ژله اي
بدون  ايدر گوشه روزدو سپس محلول به دست آمده را به مدت 

هاي تشكيل شده در فرايند سنتز از بين حبابتا قرار داديم حركت 
در قدم بعدي، در شرايط  رفته و محلول به صورت همگن درآيد.

معمول آزمايشگاه، حجم مشخصي از محلول همگن به دست آمده 
هاي معمولي آزمايشگاه به آرامي ريخته بر روي المميلي ليتر)  4( 

در تهيه  .بگيرد روز منتظر مانديم تا فيلم ضخيم، شكل 3و به مدت 
و غلظت تمام  ضخامت ،هاي پليمري سعي كرديم كه سطحفيلم
ه شده به راحتي از زير اليه كنده يهاي تهفيلم ها يكسان باشد.نمونه

شده و براي بررسي اثرات پرتوهاي گاما و ذرات نوترون بر روي 
  ها آماده شدند.نآ

پرتودهي نمونه توسط نوترون گسيل شده از چشمه 
Am-Be  

فيلم پليمري جدا شده از زير اليه را از وسط نصف  عدد دو    
و نصف ديگر را  داشتيمرا به عنوان شاهد نگه  هاآن زكرده و يكي ا

 شبانه روز، به 38مدت  هب cm3  در پوشش سربي به ضخامت
 Ci 2/5با قدرت   Am-Beاز چشمه نوتروني   cm  5فاصله

ر درون مخزني پر از . اين چشمه دداديمتحت تابش خشك قرار 
قرار  يك مترو عرض و ارتفاع  5/1آب مقطر با ابعادي به طول 

هاي تند گسيل شده از چشمه نوتروني پس از برخورد دارد. نوترون
   .به آب حرارتي شده و در نمونه جذب مي شوند

  پرتو دهي نمونه توسط پرتو گاما گسيل شده از چشمه 
Cs137  

چشمه  5را در مقابل يلم پليمري نصف فدر اين مرحله نيز     
، 98/0، 45/0، 7/3 هايبا اكتيويته)  Cs 137 )MeV 662/0سزيم 

سانتي  1، 1، 1، 1،  5 هاير فاصلهبه ترتيب دمگا بكرل  99/0، 2/1
روز شبانه  38اي به مدت در پوشش سربي به شكل استوانه متر

  .تحت تابش پرتو گاما قرار داديم
هاي و فيلم PVAهاي لمررسي خواص اپتيكي فيب

  پرتوديده 
هاي تهيه در اين پژوهش براي بررسي خواص اپتيكي نمونه    

هاي تابش ديده تحت تابش نوترون و گاما و نمونه (نمونهشده 
استفاده  FT IR, UV-visهاي شاهد) از دو نوع طيف سنجي به نام

هاي شفاف در هاي تهيه شده به شكل فيلمنمونه .شده است
 .مورد بررسي قرار گرفتند nm190-900وده طول موجي محد
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تحت طيف  cm-1 400- 4000همچنين در محدوده عدد موجي
   قرار گرفتند. FT IRسنجي 

در محدوده  UV-visطيف نگاري  همان طوري كه اشاره شد،     
 بينانجام شد، اما در طول موج هاي نانومتر  900-190طول موجي

نمونه ها رفتاريكسان و بدون اندركنشي را نشان  نانومتر 900تا  250
رفتار جذب اپتيكي نمونه  nm 190 -250. اما در محدوده ي دادند

 1طبق شكل  ها ي تابش ديده متفاوت از نمونه تابش نديده است.
كه  نوترون مشاهده مي شودتابش نمونه پرتو ديده تحت  در مورد

طور قابل مالحظه به  نانومتر 240- 190 هايميزان جذب طول موج
تابش ديده اي باال رفته است. اين نكته نشانگر يك تحول در نمونه 

توسط نوترون مي باشد. به نظر مي رسد، تابش نوترون طي 
نموده است. اين فرايند  UVرا مستعد جذب فوتون  نمونهفرايندي 

 را مي توان ناشي از تجمع ذرات موجود در نمونه تلقي كرد.

 
، تابش PVAسه نمونه تهيه شده پليمر از نوع  UV-vis: طيف  1شكل 

  نديده،تابش ديده تحت گاما و تابش ديده تحت نوترون
، چنين بر مي آيد كه تابش گاما 1از طيف به دست آمده در شكل 

در نمونه تابش ديده است. اين  UVموجب كاهش ميزان جذب 
  است.كامال واضح  نكته در طول موج هاي پايين

به معني رقيق شدن سيستم  UVكاهش جذب  يزيكي،از نظر ف    
مي باشد. بنابراين به نظر مي رسد، تاثير گاما كه اساسا با الكترون 
 هاي اتم برهمكنش مي كند، موجب شكسته شدن پيوندهاي

به نظر مي  1مي شود. از مقايسه سه طيف در شكل  PVA شيميايي
وجود تابش نديده كلوخه اي شدن بسيار جزئي PVA در رسد 

داشته باشد كه تحت تابش نوترون كلوخه اي شدن تشديد شده و 
تابش  تحت اما نمونه اي كه .شده است UVموجب جذب  باالي 

ها به اين معني كه كلوخه دهد.، عكس فرايند فوق رخ ميبودهگاما 
 UVجذب  نمونه از هم باز شده و نمونه رقيق مي شود. در نتيجه

  كمتري از خود نشان مي دهد.
تابش  PVA، در  2مطابق شكل  FT IRهاي از مقايسه طيف    

 O-H, C=O, C-O, C-Hوجود پيوندهاي مربوط به  نديده،
نمونه تحت تابش نوترون  FT IRدر طيف  شوند.مشاهده مي

رسد اين موضوع  تغييرات چنداني مشاهده نشده است. به نظر مي
هاي تشكيل مات هايبه دليل وقوع اندركنش بين نوترون و هسته

  باشد.ميPVA  يدهنده

  
 ، تابش نديده،PVAسه نمونه تهيه شده پليمر از نوع  FT IR: طيف  2شكل 

  تابش ديده تحت گاما و تابش ديده تحت نوترون
رسد كه يك نظم مشخص اما در نمونه تحت تابش گاما، به نظر مي

ي ها به وجود آمده است. به طور مشخص تماممولكول ياندازهدر 
 همپوشانيبدون هاي مربوط به پيوندهاي موجود كامال تيز و قله

  د.نمي باش
   نتيجه گيري

هاي پليمري پرتوديده توسط نوترون و گاما تحت شرايط فيلم     
از مقايسه  اند.تهيه شده ضخامتو  سطح و غلظتي از نظريكسان

آيد كه ها چنين بر مياين نمونه UV-visطيف جذب اپتيكي 
 UVباعث شده است كه جذب  eV 025/0وترون با انرژي نتابش 

ن تشديد شود در حاليكه تابش اي شدنمونه افزايش يافته و كلوخه

۵۹۱ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

تعديل شده اي شدن را كاهش داده و كلوخه نمونه UVجذب گاما
ها به نوعي مي توان نتيجه گرفت يكنواخت شدن كلوخه است.

 FTIRررسي طيف ب  تخريب نمونه در مقابل تابش گاما مي باشد.
-دهد كه تابش نوترون به دليل برهمكنش آن با هسته اتمشان مين

ود تاثير چنداني در ساختار مولكولي پليمر به وج PVAهاي 
ها هاي اتمبرهمكنش با الكترون . اما تابش گاما به دليلنياورده است

هايي با اجرام مولكولي  PVAتقريبا و شكستن پيوندهاي شيميايي 
تر ه به وجود آورده است. به عبارت ديگر موجب خالصهم انداز

متفاوت  IRتر داراي شدن مواد شده است. چراكه مواد خالص
  هاي تيزتر مي باشد.وپيك
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