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 مرهایپل تخریبدر  یا هسته یها تابش ریتأث
  مهدی، ینصر آبادنصری  ؛مجتبی، محمدیان کهل

 

 خیابان هزار جریب، اصفهان ،یا هستهگروه مهندسی  ،اصفهاندانشگاه  نوین یها یفناوردانشکده علوم و 

 

 چكیده
، الزم است تا تحقیقات بتا و نوترون، همچون گاما یا هسته یها تابشتوسط  ها آن تخریباحتمال  و یا هستهمواد پلیمری در صنعت  روزافزوننظر به کاربردهای 

و برخی خواص گرفته است سی قرار رمورد بر بر روی مواد پلیمریبتا گاما و  مشخص اثرات دو تابش به طوردر این کار . انجام پذیرد ها آن یرو بربسیار جدی 

 مرهایپلتخریب تابش گاما بر روی ساختار  ریتأثدر این تحقیق . استو محدوده مضر بودن بحث شده  ها تابشن این محدوده مفید بودبر روی  را تحلیل کرده و ها آن
پلیمری  یها نمونهاثر تابش بتا بر روی همچنین . است شده سیربر قرمز مادونتبدیل فوریه  یسنج فیطبه کمک  شود یم وندهایپکه منجر به حذف و تشکیل بعضی 

. مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت( دهد یموند های عرضی را نشان پییا کینگ نکه مقدار کراسلی)بر روی درصد ژل  ها یریگ اندازهمکانیکی و  های تتسبا انجام 

دزها  که یدرحال ابدی یمبود مکانیکی و الکتریکی بهبا تشکیل کراسلینکینگ در دز های پایین خواص با تابش بتا  ها نمونه یده تابشنتایج حاصل نشان داد که به هنگام 
 .که این امر کاهش خواص مطلوب را به همراه خواهد داشت شود یمعرضی های بر پیوند ها رهیزنجشکست شدن باال منجر به غالب 
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Abstract  
 

Increasing application of polymeric materials in nuclear industry and the probability of their degradation by 

nuclear radiations such as gamma and beta radiation necessitates investigation on these polymeric materials. 

In the current study, the effects of gamma and beta radiations on polymeric materials were investigated. Also 

the effect of gamma radiation on the degradation of polymeric materials which can lead to the elimination and 

formation of some bonds was studied using FTIR. Moreover, the effect of beta radiation on the polymeric 

materials was investigated using mechanical sampling and estimating gel percentage (as a measure of crosslink 

level). The results showed that beta radiation at low doses leads to improving mechanical and electrical 

properties through crosslink formation. However, high doses had adverse effects due to dominating chain 

breakage over crosslink formation. 
 

PACS No. 24  
 

  قدمهم
 ها آنر صنایع مختلف در جایگزینی د مرهایپل ارزش باکاربرد      

و  لنیات یپلسه نوع پلیمر  .شود یمبیشتر  روز روزبهفلزات  یجا به

 از فلزات بیشتر است دشانیتول ،کلراید لین یوپلی استایرن و پلی 

 پلیمریمواد مزیت استفاده از  .کاربرد دارندهم  یا هستهو در زمینه 

همچون  ها بیتخردر برابر انواع باالی آنها مقاومت  به خاطر

 استو اکسایش بیولوژیک ، محیطی، مکانیکی، گرمایی یها بیتخر

برخی از خواص . میپرداز یمتخریب تابشی به که ما در ادامه 

باالی های  تابش توسطایی مواد پلیمری فیزیکی و شیمی، کاربردی

 .کنند یموهای الکترونی تغییر اشعه گاما و نوترون و پرت

 یها روشسی اثرات تابش روی خواص مواد توسط ربر     

که  دنده یمآزمایشگاهی نشان نتایج . مختلف انجام شده است
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دینگی با دز تابشی گاما کاهش رمقدار ژل و درجه سختی و ز

پیوند عرضی در دز های افزایش باعث و فرآیند تابش گاما  ابدی یم

 . شود یمدر دز های باال  ها رهیزنجدگی و بری پایین

 با باًیتقرتخریب حاصل از تابش به جذب انرژی بستگی دارد و 

یکا های  رو نیازادر جسم متناسب است  شده جذبتراکم انرژی 

جرم جسم واحد در  شده جذباصلی دز تابشی بر حسب انرژی 

ندی ما لقوه از مواد پلیمری، عالقمااستفاده تجاری ب. شوند یمبیان 

موثر اشعه گاما در افزایش خصوصیات چنین  راتیتأثسی ررا به بر

 یها رهیزنجبین عرضی های تشکیل پیوند. موادی افزایش داده است

و و گرمایی و همچنین پایداری ابعاد  ییایمیشپلیمری، مقاومت 

نتایج تخریب  گرید عبارت به .در مقابل فشار را باال برده است ترک

مهندسی  یها یژگیومضری در ر ممکن است اث از تابش یوننده

تعادل بین پیوند عرضی و واکنش شکست در . اشدداشته بپلیمرها 

که در فرآیند های انرژی تابشی باال که  دهد یمنشان  ها رهیزنج

خواص بهتر و کاربرد های جدید را  دنکن یمآزاد تولید  یها کالیراد

را دارند که صورت این مزیت  ندهایفرآاین  .[1]سازد یمممکن 

 .باشند یمآشکار و پیوسته و قابلیت کنترل خوبی را دارا 

که یکی از  لنیات یپلهمچون سی پلیمری ربردر این تحقیق به 

و کاربردهای بسیار گسترده در صنایع  پالست استهای ترمو رزین

ساختار با اصالح  که مهم است. مختلف دارد، پرداخته شده است

آن  یا شاخهه در شکل خطی آن و چه به شکل چ لنیات یپلزنجیره 

 .افزایش دادتجاری در سطح با تابش گاما، کاربرد آن را 

توسط  با گاما شده دادهتابش  لنیات یپل تغییرات ساختاردر این کار 

بعد از تابش  ساختارمطالعه شد و چندین تغییر در  FTIRطیف 

ارهای بیشتر کدر این راستا . گاما مشاهده شد شده  کنترل

تعداد محدودی از نی بر تگاما مبتابش اثر مرتبط با آزمایشگاهی 

با در واقع  .[2]و بررسی قرار گرفتبحث مورد  ،تست یها روش

را مورد توسط تابش  نگینکیکراسلی الزم تشکیل ها تستانجام 

تشکیل کراسلینکینگ به مقدار  و معلوم گشت که قراردادندتأیید 

 ندهایفرآ گرید عبارت به. ر بستگی داردبه مورفولوژی پلیمی زیاد

که باعث تغییراتی در  ندنک یمایجاد  ها رهیزنج یها گرهتغییراتی در 

تابش پرتو بتا بر روی  ریتأث نیهمچن .دنشو یممورفولوژی ماده 

سی شده است که بعد از تابش پرتو تست رپلیمر پلی استایرن بر

 .ام شده استانجمقاومت مکانیکی و مقدار کراسلینکینگ هم 

 روش آزمایشگاهی
 یکوواالنسترکیباتی که پیوند  یتمام باًیتقر FTIRتوسط طیف 

های متفاوتی را در ناحیه  دارند، اعم از آلی یا معدنی، فرکانس

نیز توسط همین جذب در واقع کنند و  جذب می قرمز مادون

ای از طیف  ، ناحیه(IR)قرمز مادونناحیه . شوند یمشناسایی 

اتمی در آن  طبیعیاگر فرکانس ارتعاش غناطیس است که الکتروم

با جذب فرکانس مربوطه به ارتعاش در  تواند یمقرار گیرد، آن اتم 

یک مولکول، باعث توسط  قرمز  مادونامواج این جذب حال . آید

این مسئله شود که  میها ایجاد یک سری حرکات ارتعاشی در آن

که از  دهد ا تشکیل میر قرمز  مادونسنجی  اساس و مبنای طیف

 .به نوع پیوندها پی ببریم میتوان یمروی آنها 

 نگینکیکراسل مادهحل  رقابلیغمقدار ژل یا همان کسر  محاسبه

به . با استخراج توسط حالل مناسب تعیین نمود توان یمشده را 

نامحلول در یک حالل ماده  یدرصد جرم ،مقدار ژل یطور کل

 آزمون کششاز سوی دیگر با استفاده از . سازد یممشخص را معین 

تحمل یک ماده در مقابل  و یتوانای یریگ اندازهعبارت است از  که

استحکام مکانیکی پلیمر ، آن را بکشند خواهند یمکه  ینیروهای

 .مورد مطالعه قرار گرفت

 

 آزمایش نتایج
 PET لنیات یپلتابش گاما در دز های مختلف روی فیلم  ریتأث

بررسی شده  FTIRو طیف  XRD کسیپرتوااش پر لهیوس به

که حتی در دز های باالی  میشو یممتوجه  XRDاز آنالیز  .است

با . ماند یمبدون تغییر باقی  ها نمونهتابش گاما هم، کریستالی بودن 

( 2و  1شکل) یپرتودهقبل و بعد از   FTIRمقایسه دو طیف

cm 871عدد موجی دو در  ییها کیپ
گر پیوند که بیان  1303و 1-

همچنین در . شود یمهیدروژن هستند توسط تابش گاما محو  کربن،

این بررسی معلوم شده است که تابش گاما در هوا جذب اپتیکی در 

 دهد یمنشان امر  این .دهند یمرا ارتقاء  نانومتر 073و  023ناحیه 

بعالوه  .شوند یمی آزاد توسط تابش گاما تولید ها کالیرادکه 
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کربونیل و  یها گروههوا واکنش داده و  ژنیاکسآزاد با ی ها کالیراد

و  XRDهمچنین مشاهدات تست . دهند یمهیدروکسیل تشکیل 

FTIR   توافق دارند باهمروی تخریب گاما. 

 
 PET لنیات یپلقبل از پرتودهی برای  FTIRنمودار : 1شکل 

 
 PETکیلو گری ماده  101پرتودهی گاما با دز  FTIRنمودار : 2شکل 

 

آقای ی سنگین هم اشاره به اینکه ها ونی یها تابشدر مورد 

در ناحیه طیفی  PETاستیکنریتر و همکارانش تخریب اکسایشی 

3600-2800 cm
-1

 ژنیاکسدر  Moتابش شده با  یها نمونهبرای   

پیوند های کربن، هیدروژن و اکسیژن،  ها آنکه  شده گزارشاتمسفر 

ن و گروه الکیل را مشاهده هیدروژن و دیگر پیوند های هیدروژ

 .[4]اند کرده

 یریگ اندازهآزمایش برای بررسی اثرات تابش پرتو بتا از 

 کار به ها نمونهشدن  نگینکیکراسلتعیین میزان  که برایدرصد ژل 

شدن  نگینکیکراسل هایدر طی فرآیند. ، استفاده شده استرود یم

 را پلیمرو جرم مولکولی  دنشو یمتشکیل  یتر بزرگ یها مولکول

که درصد ژل تا  شود یممشاهده  (0) از شکل. دهد یمافزایش 

ز آن به ا و بعد ابدی یمافزایش  مگا گری 1تا  4حدود دزهای 

 نگینکیکراسلدز، فرآیند  ی محدودهلذا تا این  .رسد یم حالت اشباع

ظرفیت  ابدی یمجرم مولکولی افزایش  و چون افتد یمشدن اتفاق 

 .ابدی یمزایش گرمایی ویژه نیز اف

 
 مقدار دز  بر حسبپلی استایرن  یها نمونهدر نمودار درصد ژل : 0شکل 

 اهمیتاز همچنین میزان کشش ماده قبل از شکسته شدن 

به این  ،تست کشش روش آزمایش. خاصی برخوردار است

صفحات پلی استایرن در دزهای مختلف  صورت است که ابتدا از

برای باال بردن در این کار . گردد یمبا ابعاد مشخص تهیه  یدمبل

. شددقت در آزمایش، از هر صفحه پلی استایرن سه نمونه تهیه 

دستگاه کشش قرار داده شد و با سرعت  یها فکبین  ها دمبلسپس 

با انجام آزمایش . ندتحت کشش قرار گرفتبر دقیقه  متر یلیم 13

بر  نمودار استحکام کششی ،ها نمونهروی های تست کشش بر 

 .سب میزان دز جذبی رسم شده استح

 
 شده جذبدز  بر حسب نمودار کشش :4شکل

باال تر که استحکام کششی در ناحیه دز  دهد یمنمودار باال نشان 

در حال افت است که این موضوع ناشی ( یگر لویک 1333-4333)

استحکام ( 4)مطابق شکل . استدر پلیمر  ها رهیزنجاز شکست 

. ابدی یممقدار دز جذبی افزایش  که یحالدر ابدی یمکششی کاهش 

بنابراین در یک دز باالتر از محدوده مذکور فرآیند غالب، شکست 

 .می باشدپلیمری  یها رهیزنج
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 یریگ جهینتبحث و 
در بررسی   FTIRطیفاز  قبالًالزم به ذکر است که همچنین 

ر مورد استفاده قرا با گاما شده دادهی تابش ساختار بعضی از پلیمرها

 مرهایپلهمه نتایج این آزمایش بیانگر آن است که . [3]گرفته است

، متحمل تخریب یکسان در ساختار گاما در شرایط یکسان تابش

 یها گروهامکان به وجود آمدن عوامل فعال نظیر . شوند ینم

متفاوت  دیپر واکس درویه، هیدروکسیل، کربونیل و یا رنشدهیس

تابش صرف حذف یک پیوند  است و همچنین امکان اینکه انرژی

 .گروه متیل و متیلن و غیره شود وجود دارد مثالً
است و  آنهای خاص ها یژگیواز  مرهایپلوزن مولکولی بزرگ 

وزن هر عاملی که باعث تغییر  .دهد یمرا نتیجه  مرهایپلخواص 

 یتوجه قابلرا به طور  آنهاخواص  تواند یم ،شود مرهایپلمولکولی 

 اتصال با پیوند عرضی با تابش پرتو بتا، قعدر وا .تغییر دهد

به همین علت و  دهد یموزن مولکولی را افزایش  به هم، ها رهیزنج

مفید در دز های  هاین محدودو  بخشد یمخواص پلیمر را بهبود 

شکست زنجیر غالب  ،دزهای باالدر  که یدرحال .دهد یمپایین رخ 

و باعث افت  شود یم که این باعث کم شدن جرم مولکولی است

اینکه اتصال عرضی یا  همچنین و شود یمخواص ویژه پلیمر 

بستگی به میزان دز تابشی  شود یمغالب  یک شکست زنجیره، کدام

خواص اینجا الزم به ذکر است که در . و ساختار پلیمر دارد

به علت تولید ذرات باردار تا یک مقدار اشباع الکتریکی هم 

 .ماند یمافی ثابت افزایش و سپس با پرتودهی اض
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