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 د دیوارهچن نانولوله کربن-سنگین پلی اتیلنیک دزیمتر فعال بر پایه نانوکامپوزیت  ساخت
 4،  مجید مجتهد زاده الریجانی 3شهزاد فیضی،   2*فرهود ضیائی، 1شهریار ملکی

 ، کرجآشکارسازی و دزیمتری، پژوهشکده کاربرد پرتوها، گروه پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  -3و1

 سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، تهران  -4و2

 

 چکیده
به منظور بکارگیری مواد  کاوشهای جدیدی راهسته ای،  عتصن در تابشهای یونساز به منظور اندازه گیری تقاضا افزایش

 دز عوامل مؤثر در پاسخاز جمله . شکل داده استیونساز  پرتوهای دزیمتری و آشکارسازی حوزه در نانوکامپوزیت

در و است. الکتریکی کامپوزیت در اثر جذب پرت جریان ، تغییرتابشی نانو لوله کربن به عنوان دزیمتر-کامپوزیتهای پلیمرنانو

بر  FESEM. نتایج شد هساخت محلولیروش  به µm 68با ضخامت2wt% HDPE-MWCNT کامپوزیتاین کار تجربی 

 271 د. فیلم کامپوزیتی مذکور تحت پرتودهی گاما در آهنگ دز ثابتنگذاری می کنساختار بودن کامپوزیت مذکور صحهنانو

mGy/min و ولتاژV 50  قرار گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ دز فیلم مذکور در گسترهmGy400135   به صورت

 یلقت یصیتشخ یمتریدز یفوق با کاربردها یتیمثبت در جهت استفاده از ماده کامپوز یتوان آن را عامل یکه م خطی است

 نمود.

 گذر آستانه ،HDPE-MWCNTکامپوزیتپاسخ دز، جریان الکتریکی، ، دزیمتر فعال کلید واژه :

 مقدمه
 خاطر هب مواد گونه این. برد نام توانمی را پلیمری های نانوکامپوزیت یونساز، تابشهای دزیمتری در رفته بکار مواد جمله از

 کربنی به خاطر دارا بودن رسانندگی هایلوله نانو  .هستند فراوانی مزایای دارای پایین نسبتا   هزینه و فرآوری در سهولت

-تشکیل کامپوزیت پلیمراز طریق  ،1پس از ترکیب با پلیمرها در کسر وزنی خاصی موسوم به آستانه گذر باال، الکتریکی

-PEامپوزیتکرسانش الکترون در فرآیند  شوند.الکتریکی پلیمرها می رسانندگی ای مرتبه چند لوله کربن، منجر به افزایشنانو

CNT  گر، ها با یکدیلولهلوله ها، انتقال از طریق تماس مستقیم نانورسانش ذاتی نانو :طریق صورت می گیردسه اصوال  از

 .[1] هایی که به اندازه کافی به هم نزدیکندلولهبین نانو هاالکترون 3یا ترابرد جهشی 2کوانتومی از طریق تونل زنیرسانندگی 

دزیمتری  تمهایسیس گیری درلوله کربن به خاطر سبکی و دارا بودن چگالی معادل بافت بدن، قابلیت بهرهنانو-یت پلیمرکامپوز

همزمان و همچنین پتانسیل استفاده به عنوان دزیمتر محیطی جهت پایش  صورت به بافت درون دز گیریاندازه به منظور

 جریان تغییر دزیمتر، نوع این پاسخ دز در مؤثر عوامل جمله می باشد. ازمحیطی در حوزه حفاظت در برابر اشعه را دارا 

ثیر تابش بر خواص الکتریکی کامپوزیتها چندین کار پژوهشی در زمینه تأ. است پرتو جذب اثر در کامپوزیت الکتریکی

-HDPE    گزارش نمودند که آستانه گذر مربوط به کامپوزیت ،[11]هی و دیگران  .[11-2] صورت گرفته است

MWCNT   2در حدودwt% .کامپوزیت -در این کار تجربی پس از ساخت نانو رخ می دهدHDPE-MWCNT 

2wt% شد، به بررسی خواص دزیمتری این نمونه در دزهای مختلف پرداخته. 

 مواد و روشها
تهیه  4ورقهاز پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( به صورت  /cm30.94 gو چگالی  3840( گرید HDPEپلی اتیلن سنگین )

صات مشخ خریداری شد. US-Nanoاز شرکت  %wt 99با درصد خلوص بیش از  MWCNTشد. نانو لوله های کربنی 

 50، طول nm 5-3، قطر داخلی   nm 15-5تهیه شده عبارتند از: قطر خارجی چند دیوارهفیزیکی نانو لوله های کربنی 

                                                 
1 Percolation Threshold 
2  Quantum Tunneling 
3  Hopping Transport 
4  Sheet 
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μm2.1، چگالی g/cm3  ،5SSA  بزرگتر از/g2m 233 رسانندگی الکتریکی ،S/m 710-510 ، روش ساختCVD. پارا-

( به عنوان حالل مناسب برای پلی اتیلن و پخش کننده خوب برای نانو لوله کربن از شرکت ِمرک آلمان p-Xyleneزایلن )

(Merck.تهیه شد ) ،مریکاییا چسب نقره از شرکت به منظور اندازه گیری رسانندگی الکتریکی کامپوزیت توسط الکترومتر  

Chemtronicsمحلول در نانو لوله کربن  ابتدادر  .تهیه شدp-Xylene کیبا دستگاه همزن اولتراسونه، شد پخش UP200H  

در محلول  min 30به مدت HDPE از پلیمر mg 600 مقدار یگریظرف د درهمزمان . فراصوت دهی شدبه مدت دو ساعت 

p-Xylene  ، با یکدیگر دو ظرف نیا تینها درشد. حل در محلول کامال  نکهیهمزده شد، تا ا همزن مغناطیسیبه کمک 

تا حالل کامال  گرفتگراد به مدت دو ساعت قرار  یهشتاد درجه سانت 6آون شد، سپس در ختهیر شید یدرون پترشده، مخلوط 

سپس فیلم کامپوزیتی  گردید.ساخته و آماده استفاده  1شکلمطابق  HDPE-MWCNTی، پس از آن فیلم کامپوزیتخارج شود

با چسب نقره الیه نشانی شد و به روش دو پروبی جریان الکتریکی در غیاب تابش و در دمای اتاق  2مطابق شکلمذکور 

از سیستم پرتودهی و اندازه گیری پاسخ دز فیلم  طرح وار نمایی 3شکل قرائت شد.  E-UNIDOS PTWتوسط الکترومتر

ستگاه دنانو لوله کربن از -در این کار تجربی به منظور پرتودهی کامپوزیت پلیمر کامپوزیتی مذکور نشان داده شده است.

Co60 )Picker V9(  مرکزSSDL استفاده شده است. کرج-ایران 

 نتایج 
ساختار بودن به روش محلولی، به منظور اطالع از صحت و سقم نانو 2wt%HDPE-MWCNTپس از ساخت کامپوزیت

های کربنی چند دیواره به طور لولهبهره گیری شد. مطابق این شکل نانو FESEMاز آزمون  1کامپوزیت مذکور مطابق شکل

 مشهود است. 7همگن در سراسر فیلم توزیع شده اند به طوری که پدیده گذر

 

 تهیه شده به روش محلولی. HDPE-MWCNTکامپوزیت  نمایی از فیلم -1شكل

 

                                                 
5  Specific Surface Area 
6 Oven 
7 Percolation Phenomenon 
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 .نانو لوله کربن جهت اندازه گیری الکتریکی-نمایی از آماده سازی فیلم کامپوزیتی پلیمر -2شکل

 
 .نانو لوله کربن-نمایش طرح واره سیستم پرتودهی و اندازه گیری پاسخ دز فیلم کامپوزیتی پلیمر -3شکل

 
 2wt%HDPE-MWCNTاز کامپوزیت FESEMنمایی از آزمون  -4شكل

های زمانی ، بار الکتریکی در حین پرتودهی توسط الکترومتر جمع آوری شده و در بازهmGy/min 271در آهنگ دز ثابت 

بر حسب دز جذبی برای  )0I)/0I−I تغییرات جریان الکتریکی بهنجار شده 1در شکل سی ثانیه ای مقدار آن قرائت شد.

جریان الکتریکی به ترتیب  Iو  0Iنمایش داده شده است که در آن   50Vدر ولتاژ ثابت MWCNT-2wt%HDPEکامپوزیت

پاسخ دز کامپوزیت  400mGy-135در گستره دز  پیداست، 1همانطور که از شکل در حین پرتودهی هستند.در غیاب تابش و 

دلیل اشباع و کاهش پاسخ دز نمونه مذکور احتماال   اشباع می شود. 542mGyمذکور به صورت  خطی است و سپس در دز 

های حاصل از یونش تابش گاما دانست که باعث تضعیف حفره-افزایش میدان الکتریکی داخلی مربوط به الکترونمربوط به 

ی نضخامت کامپوزیت و درصد وز میدان الکتریکی خارجی و به دنبال آن کاهش جریان الکتریکی کامپوزیت مذکور می شود.

Electrometer

Low noise cableGamma-rays

Gamma 

Irradiator

Picker V9

Polymer-CNT film
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لوله کربن از جمله عواملی هستند که در تعیین حساسیت پذیری و گستره دزیمتری این نانو لوله های کربنی و نوع نانو

 کامپوزیتها به منظور کاربردهای دزیمتری مؤثرند. 

 
 2wt%HDPE-MWCNTتغییرات جریان الکتریکی بهنجار شده بر حسب دز جذبی برای کامپوزیت -1شکل

 ریبحث و نتیجه گی
بیانگر  FESEM، نتایج آزمون به روش محلولی ساخته شد 2wt%HDPE-MWCNTفیلم کامپوزیتیدر این کار تجربی 

پخش همگن نانو لوله های کربن در بستر پلیمری است. پس از آماده سازی نمونه مذکور، به منظور اندازه گیری جریان 

 هیپرتود تاریک و جریان تابشی کامپوزیت مذکور از چسب نقره جهت ساخت الکترود روی فیلم استفاده شد. به منظور

جریان الکتریکی شد.  استفادهکرج -ایران SSDLمرکز  )Co60 )cker V9Pi پرتودهی دستگاهاز کامپوزیت مذکور 

mGy400135نتایج نشان داد که در گستره دزکامپوزیت به روش دو پروبی توسط الکترومتر قرائت شد.    پاسخ دز

 تریدزیم کاربردهای با فوق کامپوزیتی ماده از استفاده جهت در مثبت عاملی کامپوزیت مذکور خطی است که می توان آن را

ستند ه یلوله کربن از جمله عواملو نوع نانو یکربن ینانو لوله ها یو درصد وزن یتضخامت کامپوز .نمود تشخیصی تلقی

 یرسمؤثرند. به منظور بر یمتریدز یبه منظور کاربردها یتهاکامپوز ینا یمتریو گستره دز یریپذ یتحساس یینکه در تع

 در حال انجام است. یشتریب ینانو لوله کربن، پژوهشها -یمرپل یتکامپوز یمتریدز یها یژگیو
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