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 پلیاتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولولههای کربنی-ساخت نانوکامپوزیت پلیآمید
به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی
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 گرانقیمت با دسترسی محدود استA-150  هدف از این پژوهش ساخت کامپوزیت رسانای معادل بافت مشابه پالستیک تجاری:چکیده
 برای این منظور نانوکامپوزیتهای. از نانولولهی کربنی برای دستیابی به خاصیت رسانایی بیشتر استفاده شده است،که در آن به جای دوده
 نانولولهی کربنی به3%  رسانایی کامپوزیت حاوی. نانولولهی کربنی به روش اختالط مذاب ساخته شدند4%  تا1  پلیاتیلن حاوی/پلیآمید
) و عبوریSEM(  ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون روبشی. رسید که در محدودهی خصوصیتهای مواد نیمرسانا قرار دارد3×10-6 S cm-1
، در بررسی خواص مکانیکی.) تشکیل شبکهی رسانای الکتریکی در فاز پیوستهی پلیآمید و در فصل مشترک دو فاز را نشان میدهندTEM(
 تعیین مقدارهای چگالی و درصد عناصر نشان میدهد که مقدارهای. نانولولهی کربنی مشاهده شد3% افزایش چشمگیری در کامپوزیت حاوی
 محاسبههای میکرودزیمتری. مشابهت دارندA-150 به دست آمده برای این نانوکامپوزیت با مقدارهای اعالم شده برای بافت نرم و پالستیک
 نانولولهی کربنی و/ پلیاتیلن/نشان داد که توزیعهای انرژی خطی به دست آمده برای میکرودزیمترهایی از جنس نانوکامپوزیت پلیآمید
 برایA-150  نانوکامپوزیت ساخته شده میتواند جایگزین مناسبی برای پالستیک معادل بافت، در نتیجه. همخوانی خوبی دارندA-150
.استفاده به عنوان الکترود در میکرودزیمترهای گازی باشد
 میکرودزیمتری،A-150  پالستیک، معادل بافت، پلیاتیلن/ پلیآمید، نانوکامپوزیت:کلیدواژهها

Preparation of tissue equivalent conductive polyamide/polyethylene
nanocomposite containing carbon nanotubes as electrode of the
gaseous microdosimeters
F. Khoylou*, A. Akhavan, F. Naimian, A. Moslehi
Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran-Iran

Abstract: The aim of this study is preparing a conductive tissue equivalent composite similar to
expensive and limited access commercial A-150 plastic, in which, the Conductive Carbon Nanotubes
(CNT) are used instead of black carbon. For this rescan, to obtain more conductivity nanocomposites of
polyamide/polyethylene (PA/PE) containing 1 to 4% carbon nanotube were made by melt mixing. The
resulting electrical conductivity of the composite with 3% CNT reached to 3× 10-6 S/cm which is in the
range of semi-conductive materials. The Scanning Electron Microscopy (SEM) and Transmission
Electron Microscopy (TEM) pictures show an electrical network formation in continuous PA phase and
at the interface of two phases. In the studies of mechanical properties, a significant increase in the
modulus of PA/PE/CNT nanocomposite with 3% CNT was observed. Meanwhile, determination of the
density and percentage of the elements of this nanocomposite indicated that the obtained amounts were
similar to that declared for the muscle tissue and A-150 plastic. Farther, Microdosimetry calculations
showed that the linear energy distributions obtained from the microdosimeters with a wall of
PA/PE/CNT nanocomposite and A-150, are well compatible. Therefore, this composite could be a
suitable substitute for A-150, as an electrode of the gaseous microdosimeters.
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 .1مقدمه

ایجاد رسانایی الکتریکی در پلیمرها از نانولولههای کربنی

شمارگرهای تناسبی معادل بافت 1به عنوان ابزار استاندارد در

استفاده نمودهاند [ .]13-10نوع نانولولهی کربنی از نظر روش

اندازهگیریهای میکرودزیمتری مورد استفاده قرار میگیرند.

تهیه ،درجهی خلوص ،نسبت طول به قطر ،مساحت سطح،

این شمارگرها در میدانهای مخلوط نوترون -گاما به منظور

اصالحات سطحی انجام شده بر روی نانولولهی کربنی و نحوهی

جداسازی کسر دز نوترونها و فوتونها قابل استفادهاند [.]2 ،1

پراکندگی آنها در ماتریس پلیمر عاملهایی هستند که بر

در یک شمارگر تناسبی معادل بافت عالوه بر گاز درون آن،

مقدار نانولوله برای رسیدن به رسانایی الکتریکی تأثیر

دیوارهی آن هم میباید از جنس مادهای باشد که بتوان آن را

میگذارند [ .]14مهمترین عامل در نانولولههای کربنی نسبت

معادل بافت قلمداد نمود [ .]5-3عبارت معادل بافت ،برای

باالی طول به قطر آنها است که میتواند به راحتی شبکهی

موادی که اجزای تشکیلدهندهی آنها همان عناصر موجود در

پیوستهی رسانای الکتریکی را در درون ماتریس پلیمر ایجاد

بافت با درصد وزنی مشابه بافت باشند ،به کار گرفته میشود.

نمایند .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مقدار نانولولهی

در تابشهای نوترونی ،ترکیب عنصری مادهی معادل بافت

مصرفی برای ایجاد رسانایی الکتریکی در کارهای مختلف،

خصوصاً از نظر مقدار عناصر هیدروژن و نیتروژن که احتمال

در محدودهی وسیعی از  0/04%تا  5%بوده است ولی در بیشتر

برهمکنش آنها با نوترون بیشتر است اهمیت پیدا میکند.

مطالعات تجربی مقدار نانولولهی کربنی  1%تا  5%گزارش شده

تجزیهی بافت زنده نشان میدهد که به طور میانگین  99%وزن

است [.]15 ،14

بافت از عناصر هیدروژن ،کربن ،نیتروژن و اکسیژن تشکیل

یکی از پرکاربردترین پالستیکهای معادل بافت به ویژه در

شده است و دارای مقدار بسیار کمی از عناصر فلزی و غیرفلزی

میکرودزیمترهای گازی ،پالستیک تجاری  A-150است که

مانند فسفر ،پتاسیم ،سدیم ،کلسیم و سولفور است [ .]6با توجه

توسط شونکا ساخته شده است [ .]16این پالستیک دارای

به اینکه مواد پلیمری ساختار عنصری مشابه بافت دارند مواد

ترکیب اتمی مشابه با بافت است تا سطح مقطعهای برهمکنش

مناسبی برای ساخت مادهی معادل بافت هستند .اما پلیمرها

نوترونها ،ضریبهای تضعیف و جذب فوتونها و توانهای

به طور ذاتی موادی نارسانا میباشند .بنابراین برای بهبود

ایستانندگی برای ذرات باردار در آن مشابه بافت شود.

خواص الکتریکی مادهی معادل بافت از مواد افزودنی با

رسانندگی الکتریکی این پالستیک با استفاده از  16تا 18%

رسانندگی الکتریکی باال مانند دوده ( )102-105 S cm-1و

دوده حدود  2×10-5 S cm-1است [ ]17که با مقدار

امروزه از نانو -لولههای کربنی ( )104-105 S cm-1استفاده

 14×10-4 S cm-1 - 4×10-4 S cm-1برای بافت قابل مقایسه

میشود.

است [ .]18این مقدار زیاد دوده موجب شکنندگی ساختار

هنگامی که ماده رسانای کربنی به پلیمر افزوده میشود،

 A-150و دشواری ماشینکاری آن میشود .با توجه به گران

ذرات آن در بستر پلیمر پراکنده شده و در مقدار معینی که به

بودن پالستیک  A-150و نیز عدم دسترسی به آن در نتیجهی

گفته میشود ،اجزای افزودنی با

تحریمهای اقتصادی ،ساخت یک کامپوزیت معادل بافت با

یکدیگر تماس پیدا کرده و شبکهی رسانای پیوستهای در

رسانندگی الکتریکی مناسب برای استفاده در الکترود

درون بافت پلیمر ایجاد مینمایند .از طریق این شبکه،

میکرودزیمترهای گازی در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته

الکترونها از یک نقطهی کامپوزیت به نقطهی دیگر آن حرکت

است .برای مثال ساخت دزیمتر از جنس پلیاتیلن -نانولولهی

کرده و رسانایی الکتریکی در پلیمر به وجود میآید [ .]9-7از

کربنی که در دزیمتری دزهای باال میتواند کاربرد داشته باشد

آنجاییکه حضور مواد افزودنی در پلیمرها موجب کاهش

ولی معادل بافت بودن آن مدنظر قرار نگرفته است [ .]12در

خواص مکانیکی میشود ،تالش بر این است که بتوان مقدار

پژوهش دیگری [ ]3که عملکرد میکرودزیمترهای ساخته شده

مادهی افزودنی را برای دستیابی به رسانایی الکتریکی ،تا حد

با دیوارههایی از جنس پلیمتیل متاکریالت ،پلیاتیلن و یا

امکان کاهش داد .اخیراً در موارد متعددی پژوهشگران برای

پلیاستایرن در برابر تابش نوترون مورد مطالعه قرار گرفته

2

آن آستانهی رسانندگی

است ،برای ایجاد رسانندگی الکتریکی از ورقهی مایالر با
)1. Tissue equivalent proportional counters (TEPCs
2. Percolation threshold

پوشش آلومینیمی استفاده شده است.
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 .3دستگاهوری

) (PA6و پلیاتیلن ) (PEبه علت داشتن عناصر مهم هیدروژن

برای اندازهگیری رسانایی الکتریکی به روش چهار نقطهای از

و نیتروژن که در برهمکنشهای نوترونی اهمیت بیشتری

منبع تغذیهی ساخت شرکت آیتک 2چین و مولتیمتر مدل

دارند ،برای ساخت یک نانوکامپوزیت معادل بافت استفاده شد.

 5491Aشرکت بیکا پرِسیژن 3آمریکا استفاده شد .در این

برای رسانا نمودن این کامپوزیت به جای دوده از نانو لولهی

روش مقاومت تماس بین الکترودها و مواد از بین رفته و

کربنی استفاده شد و اثر مقدار و نحوهی پراکندگی آن بر

رسانندگی الکتریکی به طور دقیقتر اندازهگیری میشود .در

رسانندگی الکتریکی و خواص مکانیکی کامپوزیت مورد بررسی

مورد نمونههای با رسانندگی الکتریکی کمتر از  ،10-6الکترومتر

قرار گرفت .برای بررسی معادل بافت بودن ،درصد عناصر و

کیتلی 4مدل  610Cبه دلیل قابلیت اندازهگیری در محدودهی

چگالی این نانوکامپوزیت تعیین و با پالستیک  A-150و بافت

وسیعی از مقاومتها ،براساس روش دو نقطهای ،به کار گرفته شد.

نرم مقایسه شد .همچنین به منظور ارزیابی عملکرد

نحوهی پراکندگی فازها در ساختار نانوکامپوزیت ،توسط

نانوکامپوزیت ساخته شده در میکرودزیمتری پرتوهای گاما و

میکروسکوپ الکترون روبشی ) (SEMمدل ای وی او18-

5

نوترونها ،از روش شبیهسازی مونت -کارلو استفاده شد.

شرکت زایس آلمان مورد مطالعه قرار گرفت .پس از شکستن
نمونهها در نیتروژن مایع ،برای مشاهدهی بهتر فازها از روش

 .2مواد و روش کار

سونش 6سطح استفاده شد .برای این منظور

پلیآمید  )MFI = 9 g/10 min( 6و پلیاتیلن چگالی باال از

فرمیک اسید قرار گرفتند تا فاز پلیآمید حل و از سطح نمونه

نوع  )MFI = 0/35 g/10 min( PE0035به ترتیب از شرکت

خارج شود.

نمونهها در

کولن کره و پتروشیمی بندر امام خریداری شدند .نانولولهی

نحوهی توزیع دوده در کامپوزیت توسط میکروسکوپ

کربنی از نوع چند جداره با طول  10تا  30 µmو قطر  10تا

الکترون عبوری ( )TEMساخت شرکت فیلیپس هلند مورد

 20 nmاز دانشگاه تربیت مدرس خریداری شد.

بررسی قرار گرفت .نمونههای بسیار نازک با استفاده از فراریزبُر

برای ساخت نانوکامپوزیتها ابتدا دانههای پلیآمید در آون

(اولترامیکروتوم) تهیه و توسط اسمیم تترااکسید ()OSO4

خالً  80◦Cدر مدت  16ساعت خشک شدند .سپس ،اختالط

رنگدار شدند .در ریزنگارهی  TEMبه دست آمده از

پلیآمید و پلیاتیلن با نسبت  1به  ،1/5و با  3 ،2 ،1و 4%

کامپوزیت ،فاز پلیآمید به علت داشتن گروه عاملی  NCOبا

نانولولهی کربنی همراه با سازگارکنندهی پلیاتیلن گرافت شده

اسمیم تترااکسید واکنش داده و پر رنگتر مشاهده میشد.

با مالئیک انیدرید در مخلوطکن 1برابندر در دمای 240◦C

خواص مکانیکی نمونههای دمبلی شکل بریده شده از

انجام شد .مخلوط برای مدت  8دقیقه با سرعت  70 rpmو

صفحههای  2میلیمتری ،توسط دستگاه کشش ساخت شرکت

مدت  2دقیقه با سرعت  100 rpmهمزده شد .در هنگام

هیوا اندازهگیری شد.

اختالط ،برای توزیع بهتر نانولولههای کربنی در بستر پلیمر

با استفاده از دستگاه تجزیهی عنصری  CHNمدل

استفاده از سرعتهای باال بهتر به نظر میرسید ولی از آنجا که

واریو ای اِل ساخت شرکت المانتار آلمان درصد عناصر کربن،

احتمال شکستن نانولولههای کربنی در سرعتهای باال وجود

هیدروژن و نیتروژن تعیین شد .درصد عنصر اکسیژن از تفاضل

داشت ،برای اختالط از دو سرعت  70 rpmو 100 rpm

مجموع درصدهای عناصر نیتروژن ،کربن و هیدروژن از 100%

استفاده شد .با مخلوط به دست آمده از مخلوطکن صفحاتی به

به دست آمد.

ضخامت  2 mmتوسط پرس داغ در دمای  240◦Cتهیه شد و

چگالی کامپوزیت به طور ساده از تقسیم جرم به حجم
قطعهای از نمونه محاسبه شد .دقت اندازهگیری برای جرم

برای آزمونهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

 0/0001و برای حجم  0/01بود.

1. Mixer

2. Itech
3. BK precision
4. Keithley
5. EVO-18
6. Etching
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در مرحلهی بعد ،توزیع میکرودزیمتری (انرژی خطی)

 .4شبیهسازی مونتکارلو
به منظور ارزیابی عملکرد کامپوزیت ساخته شده در میکرو-

چشمههای پیشگفته با استفاده از هر دو میکرودزیمتر محاسبه

دزیمتری ،دو میکرودزیمتر (به صورت شمارگر تناسبی معادل

شدند .این توزیعها به صورت ) yd(yبرحسب  yهستند که y

بافت) شامل حجمهای حساس گازی و دیوارههایی از جنس

انرژی خطی 1تعریف شده به صورت زیر است [:]2

کامپوزیت ساخته شده و نیز پالستیک معادل بافت  A-150در
نظر گرفته شدند .هندسه و مواد سازندهی دو میکرودزیمتر با


y = 1
l

()1

استفاده از ابزار  Geant4شبیهسازی شدند .حجم حساس در
هر دو میکرودزیمتر کروی شکل به قطر  1 cmو پر از گاز

که در آن  1انرژی به جا مانده در گاز معادل بافت به ازای هر

معادل بافتِ پایهی پروپان (55% ،C3H8؛  39/5% ،CO2و ،N2

رویداد یونش (عبور یک ذرهی باردار و الکترونهای ثانویه) و

 )5/5%در نظر گرفته شد [ .]2به منظور معادلسازی یک حجم

 l = 4 Vاندازهی میانگین بافت با حجم  Vو مساحت سطح S

کروی از بافت به قطر  ،1 µmچگالی گاز درون حجمهای

حساس مساوی با  0/1 mg cm-3تعیین شد تا انرژی به جا
مانده در گاز به ازای هر ذرهی باردار تقریباً مساوی با انرژی به
جا مانده در بافت باشد .ضخامت دیوارهها در هر دو
میکرودزیمتر ،مشابه با شمارگر تناسبی معادل بافت استاندارد

S

است (در اینجا  .) l =0/667 µmهمچنین ) d(yتوزیع دز
انرژی خطی است که وابسته به توزیع بسامد بوده و به صورت
زیر تعریف میشود [:]2
)yf(y
yF

()2

 3 mmانتخاب شد .پرتوهای گامای کبالت 60-با انرژی MeV
241

 1/25و نیز نوترونهای چشمهی Am-Be

= ) d( y

به عنوان منبع

که ) f(yدر آن توزیع احتمالی فراوانی رویدادهای یونش 2با

تابش در نظر گرفته شدند .همانطور که در شکل  1نشان داده

میانگین فرکانسی  yF =  yf (y)dyاست و yD =  yd(y)dy

شده است ،چشمه به صورت یک قرص دایرهای نازک به قطر

نیز میانگین دز انرژی خطی( 3برحسب  )KeV µm-1است.

 0/8 cmبه گونهای شبیهسازی شد تا فوتونها و نوترونها به

تعداد ذرات فرودی در هر شبیهسازی برابر با  3×108در نظر

صورت موازی به هر میکرودزیمتر تابیده شوند .همچنین

گرفته شد تا مقدار خطای آماری نسبی در انرژی تحویل شده

به منظور ترابرد پرتوهای گاما و نوترونها مدل فیزیک

به گاز معادل بافت کمتر از  0/5%باشد.

 QGSP-BERT-HPدر  Geant4فراخوانی شد.
 .5نتیجهها و بحث
دیواره (کاتد)

نوترونها یا پرتوهای گاما

 1.5رسانندگی الکتریکی

در شکل  2تغییرات رسانندگی الکتریکی کامپوزیتهای
پلیآمید  /6پلیاتیلن /نانولولهی کربنی ) (PA6/PE/CNTبا
1/6 cm

کاواک گازی

درصد نانولولهی کربنی نمایش داده شده است .با توجه به این

1 cm

که پلیمرها مواد نارسانا هستند قبل از افزودن نانولولهی
کربنی ،رسانندگی الکتریکی کامپوزیت بسیار ناچیز و برابر با
 3×10-12 S cm-1بود .با افزایش  1%و  2%نانولولهی کربنی،
رسانندگی الکتریکی هنوز ناچیز و مقدار آن به ترتیب
50 cm

 4/1×10-11 S cm-1و  5×10-11 S cm-1بود .افزودن نانولولهی

شکل  .1طرحوارهی میکرودزیمتر گازی و هندسهی پرتودهی شبیهسازی
شدهی آن.
1. Lineal energy
2. Frequency-mean lineal energy
3. Dose-mean lineal energy

ساخت نانوکامپوزیت پلیآمید -پلیاتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولولههای . . .

جلد  ،88شماره 2

10000/0

 2.5ریختشناسی نانوکامپوزیتهای تهیه شده

1000/0

ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون روبشی ( )SEMکامپوزیت-

10/0

های حاوی نانولولههای کربنی ) (PA/PE/CNTبرای بررسی

1/0
0/1

تأثیر مقدار و نحوهی پراکندگی نانولولههای کربنی بر ساختار

100/0

0/01

کامپوزیت استفاده شدند (شکل  .)3در شکل  3الف مربوط به

0/001

کامپوزیت حاوی  1%نانولولهی کربنی ،فاز پلیآمید که پس از

0/0001
5

4

3

2
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1

شکل  .2رابطهی بین رسانندگی الکتریکی نانوکامپوزیت  PA/PE/CNTو
درصد نانولولهی کربنی.

استخراج توسط فرمیک اسید به صورت حفرههای مشکی دیده
میشود ،در فاز پلیاتیلنی به صورت پراکنده بوده و نانولولههای
کربنی بیشتر در اطراف فاز پلیآمید و در فصل مشترک دو فاز
جمع شدهاند .با افزایش مقدار نانولولهی کربنی به  ،2%فازهای

کربنی در مقدارهای کم موجب میشود که نانولولههای پخش

پراکندهی پلیآمید به یکدیگر نزدیک شده و به صورت نواحی

شده در ماتریس پلیمر در تماس با یکدیگر نباشند ،در نتیجه

به هم پیوسته در درون بستر پلیاتیلنی درآمدهاند (شکل  2ب) .با

نمیتوانند شبکههای رسانای الکتریکی در ماتریس پلیمر ایجاد

توجه به مطالعات انجام شده در کامپوزیتهای پلیمری ،وقتی

نمایند .با افزایش مقدار نانولولهی کربنی به  ،3%رسانندگی

در حالت مذاب گرانروی دو پلیمر تفاوت زیادی داشته باشند،

الکتریکی به طور ناگهانی افزایش یافته و به 3×10-6 S cm-1
میرسد .یعنی با این مقدار از نانولولهی کربنی ،شبکههای
رسانای الکتریکی تشکیل شده و کامپوزیت با رسیدن به
آستانهی رسانندگی از حالت نارسانا به نیمرسانا تبدیل میشود.
پس از این مرحله که شبکههای رسانای الکتریکی در کامپوزیت
به حد اشباع میرسد ،افزودن بیشتر نانولولهی کربنی دیگر
تأثیری بر رسانندگی الکتریکی نخواهد داشت چرا که الکترونها
برای انتقال معمو ًال راحتترین مسیر را انتخاب مینمایند [.]19
همانطور که در شکل مشاهده میشود رسانندگی الکتریکی
کامپوزیت حاوی  4%نانولولهی کربنی با افزایش اندکی به
 3/57×10-6 S cm-1رسیده است که تفاوت چندانی نسبت به
کامپوزیت حاوی  3%نانولولهی کربنی ندارد.

در آن صورت نانولولههای کربنی تمایل به قرار گرفتن در فاز با
گرانروی پایینتر را خواهند داشت [ .]22با توجه به اینکه در
این کامپوزیت پلیآمید گرانروی کمتری از پلیاتیلن دارد ،در
فرایند اختالط به روش مذاب ،نانولولههای کربنی به سمت فاز
پلیآمید که گرانروی کمتری دارد مهاجرت نموده و در آن فاز
یا در فصل مشترک دو فاز مستقر میشوند .همچنین خاصیت
ذاتی نانولولههای کربنی برای تجمع و پیوستن به یکدیگر،
ناشی از نیروهای جاذبهی واندروالسی شدید ،باعث میشود که
فازهای پراکندهی پلیآمید حاوی نانولولههای کربنی به هم
نزدیک شده و موجب پیوستگی فاز پلیآمید بشود .در شکل 3
ب پیوستگی فاز پلیآمید کامالً مشهود است ولی با توجه به

تشکیل شبکهی رسانای الکتریکی توسط مقدارهای کمی از

نتیجههای آزمون رسانندگی الکتریکی ،به نظر میرسد که به

نانولولههای کربنی را میتوان به حالت فیزیکی و شکل هندسی

علت کم بودن مقدار نانولولههای کربنی هنوز شبکههای رسانای

آنها نسبت داد .نانولولههای کربنی به علت داشتن نسبت طول

الکتریکی به اندازهی کافی به وجود نیامده است.

به قطر باال و مساحت سطحی زیاد ،در مقایسه با مواد افزودنی

در کامپوزیت حاوی  3%نانولولهی کربنی ،با افزایش مقدار

کروی یا بیضی شکل مانند دوده ،در درصدهای کمتری

نانولوله و با توجه به نسبت طول به قطر زیاد آنها امکان تماس

میتوانند با یکدیگر در تماس قرار گرفته و شبکهی رسانای

بین نانولولهها بیشتر شده و شبکهی رسانای الکتریکی در فاز

الکتریکی را ایجاد نمایند [ .]20الزم به ذکر است که در

پیوستهی پلیآمید و در فصل مشترک دو فاز تشکیل

پالستیک  A-150مقدار دودهی مصرفی برای رسیدن به

میشود (شکل  3ج) .با تشکیل شبکهی رسانای الکتریکی توسط

رسانندگی الکتریکی 16 ،تا  18%است [ .]21استفاده از مقدار

نانولولههای کربنی در درون فاز پیوستهی پلیآمید ،الکترونها از

زیاد دوده موجب افت خواص مکانیکی کامپوزیت میشود.

یک نقطهی کامپوزیت به نقطهی دیگـر حرکت کرده و کامپوزیـت
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دارای خاصیت رسانندگی الکتریکی میشود .با افزایش مقدار

برای مشاهدهی دقیقتر نحوهی استقرار نانولولههای کربنی

نانولولهی کربنی به  ،4%با توجه به خاصیت ذاتی نانولولههای

در درون کامپوزیت از میکروسکوپی الکترون عبوری )(TEM

کربنی برای پیوستن به یکدیگر ،انباشتگی بیشتری از

استفاده شد .شکل  4ریزنگارهی میکروسکوپی الکترونی عبوری
( )TEMکامپوزیت رسانای  PA/PE/CNTحاوی  3%نانولولهی

نانولولهها در فصل مشترک دو فاز مشاهده میشود (شکل  3د).

کربنی را نشان میدهد .در این تصویر تشکیل دو فاز مجزا در
کامپوزیت پلیمری مشاهده میشود که نانولولههای کربنی در
فاز پیوستهی پلیآمید و در فصل مشترک دو فاز پراکنده
شدهاند .این نحوهی پراکندگی ناهمگن نانولولههای کربنی در
کامپوزیت باعث ایجاد خاصیت رسانندگی الکتریکی با استفاده
از مقدارهای کم نانولولهها میشود .در تصویر  TEMتشکیل
شبکهی رسانندگی الکتریکی با اتصال نانولولهها در فاز پلیآمید
و در فصل مشترک دو فاز کامالً مشهود بوده و نتیجههای
حاصل از تصویر  SEMرا تأیید مینماید.
 3.5خواص مکانیکی

خواص مکانیکی کامپوزیتهای  PA/PE/CNTحاوی 3 ،2 ،1
و  4%نانولولهی کربنی در جدول  1نشان داده شدهاند .نتیجهها
نشان میدهد که در کامپوزیت حاوی مقدارهای کم نانولولهی
کربنی ( ،)1%نانولولهها در ماتریس پلیمر پخش شده و موجب
افزایش استحکام کششی و کاهش درصد ازدیاد طولی نسبت به
نمونهی فاقد نانولوله میشوند .ولی در کامپوزیتهای دیگر که
درصد نانولولهی کربنی بیشتر است ،نانولولههای قرار گرفته در
فصل مشترک دو فاز پلیآمید و پلیاتیلن مانع انتقال نیرو در
درون کامپوزیت شده و استحکام کششی کاهش مییابد [.]23
همچنین ،وقتی نانولولههای کربنی در درون یکی از فازها
مستقر میشوند ،ناهمگنی ایجاد شده در کامپوزیت موجب
کاهش استحکام کششی میشود .به دلیل سخت بودن
کامپوزیتها مقدار ازدیاد طولی کلیهی نمونهها کم و تغییرات
آن ناچیز است.
PE
PA
CNT

PE
شکل  .3ریزنگارهی میکروسکوپی الکترون روبشی ( )SEMکامپوزیتهای
 PA6/PE/CNTحاوی به ترتیب  3 ،2 ،1و  4%نانولولهی کربنی.

شکل  .4ریزنگارهی میکروسکوپی الکترون عبوری ( )TEMکامپوزیت
 PA/PE/CNTحاوی  3%نانولولهی کربنی.

جلد  ،88شماره 2

114

ساخت نانوکامپوزیت پلیآمید -پلیاتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولولههای . . .

جدول  .1خواص مکانیکی کامپوزیتهای حاوی مقدارهای متفاوت نانولولهی

جدول  .2مقدار عناصر در کامپوزیت ساخته شده ،پالستیک  A-150و

کربنی

بافت نرم
مدول

ماده

غلظت عناصر ()%

مقدار نانولولهی کربنی

استحکام کششی

درصد ازدیاد طولی

()%

)(Mpa

()%

0

19/9±0/4

7/53±0/9

202±47

1

24/6±0/8

5/11±2/9

376±92

2

23/4±0/6

5/74±1/5

647±41

3

20/7±0/3

7/14±1/1

877±34

اما در مورد عناصر کربن و اکسیژن مغایرتهایی با عناصر

4

20/3±0/9

5/48±1/3

434±36

بافت وجود دارد .مقدار کربن در کامپوزیت حاوی نانولولهی

کششی
)(Mpa

کربن

هیدروژن

کامپوزیت حاوی 3%
نانولولهی کربنی

74/6

پالستیک A-150

76/8

10/2

بافت نرم

12/3

10/2

نیتروژن

اکسیژن
10/7

10/8

3/9
3/6

9/4

3/5

74

کربنی  74/6%است که تا حدود زیادی مشابه مقدار کربن
بررسی نتیجههای مدول کششی نشان میدهد که با توجه
به استحکام باالی نانولولههای کربنی ،با افزایش درصد
نانولولهی کربنی تا  ،3%مدول کششی کامپوزیتها هم افزایش
مییابد به طوریکه مدول کششی کامپوزیت حاوی  3%نانولولهی

کربنی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و به  877 Mpaرسیده
است .این امر به دلیل تشکیل ساختار پیوستهی فاز پلیآمید در
بستر پلیاتیلنی این کامپوزیت است که باعث تحت تأثیر قرار
گرفتن مدول از هر دو فاز میشود [ .]22با افزایش درصد

پالستیک  A-150است ولی با مقدار بافت نرم تفاوت زیادی
دارد .از طرف دیگر همانطور که در جدول  2مشاهده میشود
 74%بافت نرم از اکسیژن تشکیل شده است .با توجه به
مشابهت نسبی عدد اتمی اکسیژن و کربن ،تأثیر این دو عنصر
در سطح مقطع نوترونها قابل اغماض است [ .]4از اینرو ،این
کامپوزیت از نظر درصد عناصر با تقریب خوبی معادل بافت است.
 5.5چگالی کامپوزیت

چگالی کامپوزیت  PA/PE/CNTاز تقسیم جرم به حجم

نانولولهی کربنی به  ،4%به نظر میرسد که انباشتگی بیشتر

نمونهای با ابعاد مشخص محاسبه شد که مقدار آن

هنگام کشش انتقال نیرو در درون نمونه به خوبی انجام نشده و

 1/06 g cm-3به دست آمد .براساس گزارش  ICRUچگالی
بافت نرم  1/04 g cm-3و چگالی پالستیک معادل بافت ،A-150

نانولولههای کربنی در فصل مشترک دو فاز باعث میشود که در
خواص مکانیکی کاهش یابد.

 1/127 g cm-3است [ .]24همانطور که نتیجهها نشان
میدهد چگالی به دست آمده برای کامپوزیت حاوی نانولولهی

 4.5تجزیهی عنصری

نتیجههای تجزیهی عنصری کامپوزیت حاوی  3%نانولولهی
کربنی برای عناصر کربن ،هیدروژن و نیتروژن توسط دستگاه
 CHNدر جدول  2درج شده است .همچنین در این جدول
مقدارهای این عناصر برای پالستیک  A-150و بافت نرم
پیشنهادی توسط کمیسیون بینالمللی یکاهای رادیولوژی

1

) (ICRUبرای مقایسه آورده شده است [ .]24همانطور که
مشاهده میشود ،در مورد عناصر هیدروژن و نیتروژن که
احتمال برهمکنش آنها با نوترون بیشتر است ،مقدارهای به
دست آمده برای کامپوزیت  PA/PE/CNTبا مقدارهای بافت
نرم و پالستیک  A-150همخوانی خوبی دارند.

)1. International commission on Radiation Units (ICRU

کربنی بسیار نزدیک به چگالی بافت نرم است .بنابراین ،این
کامپوزیت از نظر چگالی نیز میتواند معادل بافت محسوب
شود.
 6.5توزیعهای میکرودزیمتری

در شکلهای  5و  6توزیعهای انرژی خطی به ترتیب پرتوهای
گامای کبالت  60و نوترونهای  241Am-Beنشان داده شدهاند.
در هر دو شکل توزیع مربوط به میکرودزیمتر با دیواره از جنس
کامپوزیت حاوی  3%نانولولهی کربنی و توزیع مربوط به
میکرودزیمتر با دیواره از جنس  A-150رسم شده است.
مقایسهی این توزیعها نشان میدهد که برای هر دو چشمه،
توزیعهای میکرودزیمتری دو میکرودزیمتر همخوانی خوبی
دارند .به عالوه ،به عنوان یک بررسی عددی ،مقدارهای میانگین
فرکانسی و دز این توزیعها در جدول  3درج شده است.
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همانطور که مالحظه میشود ،مقدارهای میانگین نیز برای هر
دو میکرودزیمتر همخوانی خوبی دارند .برای پرتوهای گامای
کبالت ،60-مقدارهای میانگین فرکانسی به دست آمده از دو
میکرودزیمتر مساوی هستند و اختالف بین مقدارهای میانگین
دز  1/61%است .برای نوترونهای  Am-Beنیز اختالفها به
ترتیب  3/32و  4/13درصد هستند .از طرف دیگر ،با توجه به
اینکه مقدار دز جذبی و معادل دز تابش متناسب با سطح زیر
منحنی در توزیع میکرودزیمتری است ،همخوانی توزیعهای به
دست آمده از هر دو میکرودزیمتر بیانگر این نکته است که هر
دو میکرودزیمتر در یک میدان تابشی معین مقدارهای دز
جذبی و معادل دز مشابهی را پیشبینی خواهند کرد .از اینرو
میتوان نتیجه گرفت که کامپوزیت ساخته شده با دقت خوبی
معادل با پالستیک  A-150است و میتواند به عنوان دیواره در
میکرودزیمترهای گازی مورد استفاده قرار گیرد.
دیوارهی A-150
دیوارهی ترکیب

 .6نتیجهگیری
برای ایجاد رسانندگی الکتریکی در کامپوزیت پلیآمید/
پلیاتیلن به عنوان یک مادهی معادل بافت ،از مادهی رسانای
نانولولهی کربنی استفاده شده است .برای این منظور
نانوکامپوزیتهای پلیآمید /پلیاتیلن حاوی  1تا  4%نانولولهی
کربنی ساخته شد .نتیجهها نشان داد که رسانندگی الکتریکی

و در فصل مشترک دو فاز قرار میگیرند .این نحوهی پراکندگی

0/05

دو عامل اصلی در دستیابی به کامپوزیتی با رسانندگی

°

الکتریکی مناسب با مقدارهای کم مادهی افزودنی است.

0/001

بررسیهای انجام شده از نظر چگالی و درصد عناصر نشان داد

0/45
0/4

پالستیک  A-150است .همچنین ،محاسبههای میکرودزیمتری
نشان داد که توزیعهای انرژی خطی به دست آمده برای
کربنی و  A-150همخوانی خوبی دارند .در نتیجه ،نانوکامپوزیت

)y d (y

0/35
0/3

که این کامپوزیت ،معادل بافت و تا حدود زیادی مشابه

میکرودزیمترهای از جنس نانوکامپوزیت حاوی  3%نانولولهی

0/1
0/05
10000

نوترونهای Am-Be

0/1

0/15

1000

21/96±0/25

22/69±0/26

81/12±0/85

نانولولههای کربنی و همچنین نسبت طول به قطر زیاد آنها،

0/2

100

0/30±0/02

0/30±0/02

1/86±0/05

1/83±0/05
84/47±0/85

گامای 1/25 MeV
241

کامپوزیت

A-150

کامپوزیت

A-150

0/2

0/25

10

نوع پرتو

دیوارهی

دیوارهی

دیوارهی

دیوارهی

حاوی  3%نانولولهی کربنی ،نانولولهها در فاز پیوستهی پلیآمید

شکل  .5منحنی بهنجار توزیع انرژی خطی محاسبه شدهی پرتوهای گامای
کبالت 60-برای دو میکرودزیمتر با دیوارههای از جنس  A-150و
کامپوزیت ساخته شدهی حاوی  3%نانولولهی کربنی.

1

میانگین فرکانسی ( 𝐹̅𝑦)

میانگین دز ( 𝐷̅𝑦)

0/25

انرژی خطی )keV µm ( y

دیوارهی ترکیب

 )keVبرای توزیعهای میکرودزیمتری محاسبه شده

میرسد .براساس تصویرهای  SEMو  TEMدر کامپوزیت

-1

دیوارهی A-150

µm-1

0/3

)y d (y

10

1

0/1

0/01

جدول  .3مقدارهای میانگین فرکانسی و دز انرژی خطی (برحسب

در کامپوزیت حاوی  3%نانولولهی کربنی به بیشترین مقدار

0/15

100

جلد  ،88شماره 2

°
0/1

-1

انرژی خطی )keV µm ( y

شکل  .6منحنی بهنجار توزیع انرژی خطی محاسبه شدهی نوترونهای
 Am-Beبرای دو میکرودزیمتر با دیوارههای از جنس  A-150و کامپوزیت
ساخته شدهی حاوی  3%نانولوله کربنی.

ساخته شده میتواند جایگزین مناسبی برای پالستیک
معادل بافت  A-150برای استفاده شدن به عنوان الکترود در
میکرودزیمترهای گازی در میدان پرتوهای گاما و نوترون باشد.
تشکر و قدردانی
از آقای دکتر غالمرضا رئیسعلی به خاطر پیشنهاد موضوع
طرح و راهنماییهای بیدریغ ایشان در طی انجام مرحلههای
مختلف طرح تشکر و قدردانی میشود .همچنین از آقای
مهندس یحیی خیرخواه از مرکز پرتوفراوری یزد به خاطر کمک
در ساخت نمونهها سپاسگزاری میشود.
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