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چکیده
کاربرد تابش گاما بهعنوان عامل سنتز پرتوی نانوذرات نقره و پیوند همزمان آن ذرات به سطوح پلیپروپیلنی در اصالح عملکرد سیستم تهیه
 موجب احیای یونهای نقره، استفاده از تأثیر پرتو گاما بر روی سطح نوع خاصی از فیلتر، در این پروژه. پروژه تجربی نوینی است،آب بدون یون
 که بهطور مستقیم و غیر، اثر فیلتر اصالح شده بر عملکرد سیستمهای تهیه آب بدون یون، سپس.و اصالح سطح فیلتر بهطور همزمان گردید
 تعیین میزان دز. از طریق الگودهی سطح نیمرسانای ایندیم فسفاید بررسی شد،مستقیم با فنآوریهای کوانتومی و علوم هستهای ارتباط دارند
 از اطالعات میکروسکوپ، بر این اساس. صورت گرفت، پس از گذر از مرحله بهینهسازی،تابش گاما و بررسی شرایط احیای نانوذرات نقره
 طیفهای بازتاب کل تضعیف شده و آزمون، مریی- طیفسنجی جذبی فرابنفش، طیفسنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس،الکترونی روبشی
 بهدلیل ایجاد، سپس مشخص گردید که نتیجه مطلوب اصالح سطح فیلتر.های شمارش باکتریها در سطوح آغشته به آگار استفاده شد
.رزونانس پالسمون سطحی در محلول کلوییدی نانو ذرات نقره میباشد که به هنگام سنتز با تابش گاما به وجود میآید
 الگودهی سطح نیمرسانا، سنتز نانوذرات نقره، اصالح سطح فیلتر، تابش گاما:کلیدواژهها
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Abstract
The application of gamma irradiation as a factor to graft the synthesized silver nanoparticles to the
polypropylene surface and modify the de-ionized (DI) water supply system is a new experimental project.
In this study, using the effect of gamma irradiation on the surface of a certain type of filter reduces silver
ions and modifies the filter surface, simultaneously. Then, the effect of the modified filter on the
performance of DI water supply systems, which are directly and indirectly related to quantum
technologies and nuclear science, was investigated by modeling on the surface of indium phosphide (InP)
semiconductors. The dose of gamma irradiation and the reduction conditions of silver nanoparticles were
determined after passing the optimization stage. So, scanning electron microscopy (SEM), energydispersive X-ray spectroscopy (EDX), ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-Vis), attenuated
total reflection (ATR) and bacterial counting tests by plate count agar (PCA) were used. Then it was
found that the desired result of filter surface modification is due to the formation of surface plasmon
resonance in the colloidal solution of silver nanoparticles which is produced during gamma irradiation
synthesis.
Keywords: Gamma irradiation, Filter surface modification, Silver nanoparticles synthesis,
Semiconductor surface patterning
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 .1مقدمه
هنگلین و بلونی [ ]2 ،1اولین کسانی بودند که سنتز نانوذرات
فلزی را به روش پرتویی گزارش کردند .در سنتز پرتویی،
الکترونهای ماده با جذب انرژی از پرتوهای یونساز به سطوح
انرژی باالتر برانگیخته شده و یا یونیزه میگردند و به این
ترتیب ،امکان پیشرفت فرایندهای شیمیایی بعدی و عملکرد
سنتز را فراهم میکنند .از طرفی ،مطالعات نشان میدهد که
تابشدهی میتواند در احیا یونهای نقره و تثبیت نانوذرات نقره
بر روی سطوح پلیمری ،مؤثر باشد [ .]3بهعالوه ،روش سنتز
نانو ذرات نقره با تابش گاما میتواند بهعنوان جایگزینی پاک
برای روشهای شیمیایی مطرح باشد .سازوکار احیای یونهای
فلز نقره با توجه به تأثیر پرتو گاما بر رادیولیز آب قابل بررسی
است .بهطوری که پرتوهای یونیزان گاما با یونیزه کردن ،تجزیه
و برانگیختگی مولکولهای آب ،یونهای متفاوتی ایجاد کرده و
موجب رادیولیز آب میگردند .به این ترتیب هنگام رادیولیز آب،
رادیکالهای احیاکننده (˙ )eaq-, Hو اکسیدکننده (˙)OH
متعددی ایجاد میشوند .در این بین ،الکترون هیدراته عامل
احیاکنندهای قوی است که میتواند عهدهدار انتقال تکالکترون
به یونهای فلز نقره گردد.
در روش سنتز با پرتو گاما ،همانند سایر سنتزهای
شیمیایی نانوذرات ،دو سازوکار هستهزایی و رشد اتمهای فلزی،
در حال رقابت هستند .هنگام پرتودهی در دزهای باال ،سرعت
مرحله هستهزایی بیشتر از مرحله تجمع یا رشد است در
حالیکه در نرخهای دز پایین ،سرعت مرحله رشد بیشتر است.
در نتیجه اندازه نانوذرات تشکیلشده در دزهای مختلف،
متفاوت خواهد بود .البته یکی دیگر از عواملی که در بیشتر
واکنشهای احیا شیمیایی ،برای کنترل مرحله رشد نانوذرات
مؤثر است ،حضور مواد پایدارکننده است [ .]4این مواد از طریق
ممانعت الکتروستاتیکی یا ممانعت فضایی ،مانع رشد و تجمع
نانوذرات میشوند .بهطوری که یونهای فلزی به درون حفرات
این مواد نفوذ کرده و جذب سطح آنها میشوند و سپس این
یونها طی فرایند پرتودهی ،احیا شده و به اتمهای فلزی تثبیت
شده بر روی سطح تبدیل میشوند .لذا در صورت حضور بافت
پلیپروپیلنی فیلتر ،در چنین شرایطی ،اصالح سطح فیلتر
امکانپذیر میگردد.
از طرفی ،مطالعات متعددی که بر روی نانوذرات نقره انجام
شده ،نشان داده که این نانوذرات ،اشعه الکترومغناطیسی را از
طریق پدیدهای به نام تحریک رزونانس پالسمون سطحی 1در
)1. Surface Plasmon Resonance (SPR
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منطقهای از طولموج مریی ،بین  380تا  450نانومتر ،جذب
میکنند.
بهعالوه ،مشاهده شده که پهنای قله  SPRبا توزیع اندازه
نانوذرات مرتبط است و غالباً پهنای این قله در طولموجهای
بلندتر ،طیف جذب فرابنفش -مریی پهنتری دارد .بهعالوه نانو
ذرات نقره ،با شکلهای متنوع و نامنظم ،بسته به تقارن
نانوذرات ،میتوانند دارای دو قله  SPRو یا تعداد بیشتری قله
باشند [.]6 ،5
امروزه نانوذرات نقره بهعنوان مادهای با خواص کامالً ضد
میکروبی ،موارد استفاده فراوانی در عموم صنایع دارد .از طرفی
طبق تحقیقات ،نقش آن در عملیات تصفیه و فیلترکردن آب
نیز همواره بسیار پر رنگ و مؤثر بوده است [ .]7لذا کاربرد آن
با فیلترهای پلیپروپیلنی که به روشهای مختلف تهیه می
شوند ،قابل مطالعه است .پلیپروپیلن یکی از پرمصرفترین
پالستیکها بوده و ویژگیهای فنی متمایز آن نظیر سبک
وزنی ،آبگریزی ،قابلیت انعطاف ،هدایت حرارتی کم ،استحکام
و غیره ،رشد تقاضای بسیار زیاد آن در تهیه انواع لوازم متعدد،
بهویژه غشاها [ ]8و فیلترها و غشا های متخلخل را موجب شده
است [ .]9امکان اصالح پلیپروپیلن بهصورت ترکیبی و
کامپوزیتی نیز آن را بهعنوان مادهای با خواص منحصر به فرد
مطرح ساخته و به گزینهای ایدهآل برای مطالعه تبدیل نموده
است .به همین دلیل موارد اصالح پلیپروپیلن به هنگام کاربرد
آن بهعنوان فیلتر ،یا تحت عناوین دیگر ،بهصورت پروژههای
تحقیقاتی مطرح میشود [.]21-10
در این میان ،فیلتر پروپیلنی دمش مذاب 2نوع خاصی از
فیلتر است که برای خالصسازی آب استفاده میشود .البته
دامنهسازی آب در کاربردهای صنایعی چون صنایع
میکروالکترونیک و نیمرسانا که نسبت به حضور میکروارگانیزم
ها حساس هستند ،مطابق با آنچه در جداول استاندارد تعریف
شده است ،قابل تغییر است .بهطوریکه بسته به اندازه پهنای
خطوط الگودهی شده در قطعات الکترونیکی ،این صنایع می
توانند به آب با خلوص و کیفیت باالتر ،در نقطه توزیع ،نیاز
داشته باشند .لذا ،میتوان فیلتر اصالح شده با نانوذرات نقرهی
سنتز شده به شیوه پرتودهی با تابش گاما را ،بسته به میزان
کارایی آن فیلتر ،در باکتریزدایی آب خالص و کاربرد آن آب
خالص در الگودهی سطح قطعه نیمرسانا ،مورد بررسی قرار داد.

)2. Melt-Blown Polypropylene (MB-PP
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تابش گاما در سنتز  Ag-NPsپیوندیافته به سطوح پلیپروپیلنی و. . .

 .2مواد و روشها
نام و مشخصات مجموعه مواد مورد استفاده در این تحقیق ،در
جدول  1نمایش داده شده است .از طرفی ،روشهای دستگاهی
و مشخصهیابی متفاوتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته
است که بهطور خالصه به آنها اشاره میشود:

 سیستم پرتودهی گاما

فرایند سنتز با تابش گاما در یک گاما سلول  ،220مدل
کانادایی ،دارای یک منبع  60Coبا نرخ دز  1/77گری بر
ثانیه انجام شد که توسط دزیمترهای خاص کالیبره می
شود.

 طیفسنج بازتاب کل تضعیفشده

طیفنگاری به شیوه بازتاب کل در ناحیه مادونقرمز و
دامنه موج  600 cm-1تا  4000انجام گرفت .طیف بازتاب
کل تضعیف شده ،بررسی پیوند بین نانو ذرات نقره و سطوح
فیلتر و غشا اصالح شده را امکانپذیر ساخت.

 میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیفسنج پراکندگی
انرژی پرتو ایکس

میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل فیلیپس برای نشان
دادن شکل ،اندازه و پراکندگی نانوذرات نقره مورد استفاده
قرار گرفت .سطح نمونه توسط میکروسکوپ مخصوص
همین دستگاه ،مشاهده و اطالعات طیفسنجی پراکندگی
انرژی پرتو ایکس آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 اسپکتروفوتومتر فرابنفش -مریی

اسپکتروفوتومتر فرابنفش -مریی برای تعیین طیف رزونانس
پالسمون سطحی نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفت.

 دستگاه نیمهخودکار فتولیتوگرافی همراه با الیه نشان
چرخشی



دستگاه نیمهخودکار فتولیتوگرافی ساخت شرکت آژینه
برای الگودهی سطح نمونه نیمرسانای ایندیم فسفاید مورد
استفاده قرار گرفته و از الیه نشان چرخشی برای الیه
نشانی فتورزیست استفاده شد.
نرمافزار دیزاین اکسپرت
اکسپرت1

برای تحلیل دادهها و تعیین نقطه
نرمافزار دیزاین
بهینه فاکتورهای اثرگذار در آزمایشها از طریق طراحی
خاصی با روششناسی سطح پاسخ 2مورد استفاده قرار
گرفت.
 .3یافتهها و بحث
ارتباط بین فاکتورها و عوامل قابل کنترل و اثرگذار در آزمایش-
های مربوط به سنتز نانوذرات نقره و اصالح همزمان سطوح
)1. Design Expert (DX
)2. Response Surface Methodology (RSM
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پلیپروپیلنی با تابش گاما از یک طرف و ارتباط آنها با پاسخ-
های بهدست آمده و یا پیشبینی شده از سوی دیگر ،با استفاده
از نرم افزار متداول  DXو از طریق  ،RSMتحلیل شده و مورد
بررسی قرار گرفت .در نتیجه ،تعداد هفده اجرای تصادفی با سه
عامل شامل غلظت نیترات نقره ،دز پرتودهی و درصد
پایدارکننده ستیلتریمتیل آمونیم بروماید و دو پاسخ مرتبط،
شامل طولموج  SPRو شمارش باکتریها در سطوح آغشته به
آگار ،3توسط نرمافزار ارایه شد .بهطوری که با انتخاب  RSMو
استفاده از طرح باکس -بنکن 4و مدل درجه دو ،پارامتر غلظت
نیترات نقره در سه سطح  0/0625 ،0/025و  0/1مول بر لیتر و
پارامتر دز پرتودهی با سه سطح  10 ،5و  15کیلوگری مشخص
شده و پایدارکننده ستیلتریمتیل آمونیم بروماید نیز با دو
غلظت متفاوت  0/5و  1درصد و یک عدمحضور ،معادل صفر
درصد ،پیشنهاد شدند.
در این مرحله ،تحلیل واریانس برای بررسی فاکتورهای
مرتبط با پاسخ های  SPRو  PCAحاصل از رشد میکروبی و
مطابقت آنها با مدل درجه دو مورد استفاده قرار گرفت.
بهعالوه ،بررسی معنیدار بودن موارد پیشگویی شده از طریق
مدل و نیز میزان عدمتناسب آنها سنجیده شد.
جدول  .1نام و مشخصات مواد مورد استفاده در پروژه
ماده (فرمول)

مشخصه ماده

کشور تامینکننده

نیترات نقره()AgNO3

خلوص %98

آلمان

ستیل تری متیل آمونیم بروماید
()]C6H9NO[n

خلوص %98

آلمان

آب خالص ()H2O

هدایت  0/9و 0/2
میکروزیمنس بر سانتیمتر

ایران

محیط کِشت کربوهیدراتی

حاوی آگار برای کِشت باکتری

ایران

فیلتر پلیپروپیلن دمش مذاب

اندازه متوسط منافذ 0/2
میکرومتر

امریکا

فتورزیست مثبت

مربوط به سری شیپلی 1800

ایران

هیدروکسید پتاسیم ()KOH

خلوص %98

آلمان

)3. Plate Coun //t Agar (PCA
4. Box-Behnken
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400
350
300
250

15

13
3

11

دز گاما (کیلوگرم)

9

7

غلظت )%( CTAB

ب)
4000
3000
2000
1000
0

15

13

11

9

دز گاما (کیلوگرم)

7

0 5

0/2

0/4

0/6

0/8

1

غلظت )%( CTAB

شکل  . 1نمایش گرافیکی پیشگویی مدل با توجه به تحلیل واریانس مربوط
به پاسخهای الف)  SPRو ب)  PCAحاصل از رشد میکروبی

15

5

0/025

0 /1
0/0999999

15

200
420

1

297
SPR Peak =441/595

 =0/917مطلوبیت
محلول شماره  1از  24نمونه

0
0/809293

4520

10
3/82742

یکی از مهمترین و اصلیترین گونهها ،الکترون هیدراته ()eaq-
است .در رادیولیز آب ،رادیکالهای احیاکننده (˙ )eaq-, Hو
اکسیدکننده (˙ )OHتقریباً به مقدار مساوی تولید میشوند.
الکترون هیدراته یک عامل احیاکننده قوی است که واکنش
انتقال تک الکترون آن را میتوان بهصورت زیر نشان داد:
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نمایشهای گرافیکی برخی از پیشگوییهای مدل ،با توجه
به تحلیل واریانس مربوط به ( SPRشکل  1الف) و پاسخهای
 PCAحاصل از رشد میکروبی (شکل  1ب) ،بهترتیب در شکل
 1نمایش داده شده است.
پیرو این تحلیل و با توجه به محدودیت مقادیر باال و پایین
تعریفشده از سطوح پاسخ 24 ،راهحل بهینه ،متناسب با
محاسبه مقدار  R2مطلوب ،از  0/917تا  0/892توسط نرمافزار
پیشنهاد شد.
به این ترتیب یکی از بهترین نتایج مطلوب ( ،)R2=0/917با
نزدیکترین مقدار به مقدار واحد ،بهعنوان نتیجه بهینه در نظر
گرفته شد .یعنی بیشینه مقدار از هر فاکتور بهعنوان مقدار
بهینه در نظر گرفته شده و در مشخصهیابیها مورد مقایسه و
بررسی قرار گرفت .نمایش رمپ مانندی از این شرایط در شکل
 2نمایش داده شده است.
به این ترتیب ،برای سنتزی بهینه ،از غلظتهای  0/1مول
بر لیتر نیترات نقره به همراه  1درصد پایدارکننده
ستیلتریمتیل آمونیم بروماید در باالترین دز پرتودهی 15
کیلوگری از تابش گاما استفاده شد .بهطوری که نیترات نقره و
پایدارکننده به همراه نمونههایی از فیلتر  ،MB-PPدرون ویال
شیشهای با حجم  20میلیلیتر وارد شده و پس از ماندگاری
 15ساعته ،به مدت  10تا  15دقیقه ،تکان داده شده و به
همان میزان زمان ،ازتدهی شدند .سپس ویال مورد نظر آب
بندی شده و آماده پرتودهی گردید .سازوکار احیای یونهای
فلزی نقره با مرحله تأثیر پرتو گاما بر رادیولیز آب شروع شده و
مولکولهای آب در برابر پرتو یونساز گاما ،یونیزه شده و یا به
حالتهای باالتر الکترونی برانگیخته میشوند .برخی نیز خود به
خود یونیزه و تجزیه شده و یا به حالت الکترونی پایه تبدیل
میشوند .لذا ،طی این واکنش ،گونههای متفاوتی از رادیولیز
آب حاصل میشوند:

جلد  ،95شماره 1

Ago

→

Ag+ + eaq-

شکل  .2نمایش شرایط اولین حالت بهینهشده پیشنهادی ،با نزدیکترین
مقدار  R2به مقدار واحد

نتیجه حاصل از سنتز پرتوی نانوذرات نقره در محلول ،با
تابش گاما ،توسط اسپکتروفوتومتر فرابنفش -مریی بررسی
گردید .همانطورکه در مقدمه اشاره شد ،مطالعات نشان داده
که نانوذرات نقره ،اشعه الکترومغناطیسی را از طریق پدیدهای
به نام رزونانس پالسمون سطح در منطقهای از طولموج مریی،
بین  380تا  450نانومتر ،جذب میکنند .لذا ،برای مشاهده این
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مشاهده این تغییرات به همراه تغییر شکل دادن باندهای
ارتعاشی و خمشی متیلن در اعداد موج کمتر از  1455 cm-1و
افزایش شدت پیکها در اعداد موج پایینتر ،بین  800تا
 ،1400 cm-1میتواند تأییدی بر حضور برخی از فعل و انفعاالت
بین نانوذرات نقره و سطح نمونه فیلتر  MB-PPو یا ایجاد
احتمالی انواعی از پیوندهای فیزیکی و شیمیایی بین آنها
باشد .همانگونه که عموماً به هر دلیلی ،اثر عوامل اضافه شده
به هر محیط عملیاتی میتواند موجب شیفت و تغییر شدت
قلههای ماده اولیه شود [.]22
1 /2
1
0 /8
0/6
0 /4

جذب

پدیده ،با استفاده از دستگاه فرابنفش -مریی ،طولموجهای بین
 300تا  800نانومتر اسکن شد .ظهور قله حاصل از پدیده
 SPRدر شکل  3نشان داده شده است .پهنبودن قله SPR
مربوط به سنتز نانوذرات نقره در طولموج  420نانومتر،
نشاندهنده گستردگی توزیع اندازه نانوذرات در محلول است .از
طرفی ،افزایش شیفت قلههای  SPRبه سمت نواحی با
طولموج بلندتر میتواند نمایانگر بزرگتر بودن اندازه نانوذرات
باشد .قلهای هم که در ناحیه  300نانومتر دیده میشود،
میتواند بهدلیل وجود یونهای نقره باقیمانده و یا سایر
گونههای نقره در محلول باشد .حضور نانوذرات نقره و مشاهده
اندازه و شکل آنها بر سطح نمونه فیلتر  MB-PPاصالح شده،
از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی 1با بزرگنمایی 5 KX
در شکل ( 4ب) نمایش داده شده است.
ریختشناسی نمونه فیلتر  ،MB-PPقبل از اصالح با
نانوذرات نقره بهروش سنتز پرتوی نیز از طریق  SEMو با
همان بزرگنمایی ( )5KXدر شکل  4الف قابل مشاهده است.
تصاویری نیز از اندازه ،شکل و حضور نانوذرات نقره بر سطح
نمونه فیلتر  MB-PPاصالح شده ،با بزرگنمایی 30 KX
بههمراه نتایج طیفسنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس 2آن
نمونه در شکل  5نمایش داده شده است .بهعالوه ،طبق
محاسبه معادله شرر ،اندازه متوسط نانوذرات در حدود 45
نانومتر محاسبه شد.
از طرفی ،مقایسه نتایج بازتاب کلی تضعیفشده 3در شکل
 6نشان میدهد که در قلههای اصلی مربوط به نمونه فیلتر
 MB-PPاصالح شده (شکل  ،6خط آبی) تغییرات و جابهجایی
هایی نسبت به نمونه فیلتر  MB-PPاصالح نشده (شکل ،6
نقطهچین قرمز) ،دیده میشود.
بهطوری که قلهها در نواحی  3400 cm -1دچار تغییر شده
و برخی از قلههای اصلی پلیپروپیلن برای گروههای عاملی
خاص با ارتعاشات کششی نامتقارن (گروه متیل )CH3 -؛
کششی متقارن ( -)CH3-؛ کششی نامتقارن (گروه متیلن -
)-CH2؛ کششی متقارن ( )-CH2-و خمشی نامتقارن در
صفحه ( ،)-CH2-که تقریباً بین  2970تا  2840 cm-1ظاهر
میشوند ،ثابت مانده و قلههای خمشی متقارن در صفحه
( )-CH2-و خمشی نامتقارن در صفحه ( )-CH3که بین 1465
تا  1388 cm-1ظاهر میشوند نیز کمی تغییر کردند.
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شکل  .3نمایش قله رزونانس پالسمون سطحی مربوط به سنتز نانوذرات
نقره در شرایط اولین حالت بهینه شده پیشنهادی

الف)
Date: 26 Jun 2019
Time: 14:04:50

Signal A = SE1
Mag = 5/00 KX

EHT = 25/00 kV
WD = 8/5 mm

2 m

ب)
Date: 26 Jun 2019
Time: 14:09:56

Signal A = SE1
Mag = 5/00 KX

EHT = 25/00 kV
WD = 9 mm

2 m

شکل  .4سطح بافت نمونه فیلتر  MB-PPالف) قبل و ب) بعد از اصالح
)1. Scanning Electron Microscopy (SEM
)2. Energy-Dispersive X-ray (EDX
)3. Attenuated Total Reflection (ATR
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الف)

Signal A = SE1
Mag = 30/00 KX

Date: 5 Jun 2020
Time: 14:45:03

EHT = 25/00 kV
WD = 9 mm

2 m
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شکل  .5نمایش اندازه ،شکل و حضور نانوذرات نقره بر سطح نمونه فیلتر
 MB-PPبعد از اصالح با نانوذرات نقره به روش سنتز پرتوی با گاما ،با
تصاویر الف)  SEMو ب) EDX
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جذب
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شکل  .6مقایسه نتایج  ATRنمونههای فیلتر  MB-PPاصالح نشده (نقطه
چین قرمز) و اصالح شده (خط آبی) توسط نانوذرات نقره سنتز شده با پرتو
گاما

در هر صورت ،پیوند نانوذرات نقره بر سطح پلیپروپیلنی
فیلتر  MB-PPموجب میشود تا سطح فعال وسیع و مناسبی
برای افزایش بازدهی فیلتر اصالح شده فراهم گردد.
به این ترتیب عملکرد سیستمهای تهیه آب بدون یون نیز،
که همواره در آزمایشگاههای مرتبط با فنآوریهای کوانتومی و
علوم هستهای کاربرد دارند ،اصالح میگردد.
این سیستمها ،براساس جداول استاندارد طراحی شده و آب
را با خلوصی متناسب نیاز آزمایشگاههای مرتبط تهیه میکنند.
بهطور مثال ،برای اجرای روشهای بسیار حساس ،نظیر
الگودهی سطح نیمرساناها ،طبق جدول استاندارد انجمن

جلد  ،95شماره 1

آمریکایی آزمایش و مواد 1ملزم به رعایت برخی از پارامترهای
مطرح شده در این جدول استاندارد خواهیم بود .بخشی از این
پارامتر ها در جدول  2مشخص شده است.
طبق جدول ،باکتریزدایی از آب خالص مصرفی در صنایعی
همانند صنایع ساخت قطعات میکروالکترونیک و نیمرسانا که
نسبت به وجود میکروارگانیزمها در آب حساس هستند ،بسیار
اهمیت دارد .میزان آلودگیهای باکتریایی غالباً بهصورت تعداد
واحد کلونیهای رشدیافته از باکتریها بر واحد میلیلیتر و نیز
در  100یا  1000میلیلیتر به روشهایی نظیر  PCAگزارش
میشوند .مقدار مجاز باکتریهای شمارششده در آب ،متناسب
با عرض خطوط الگودهی شده در سطح نیمرسانا تغییر میکند.
در یک آزمایشگاه تمیز و مناسب ،ناخالصیهای آب به
مسیر جریان تولید آن مربوط میشود .لذا طراحیهای
متعددی ،با توجه به مسیر تهیه آب خالص ،در سیستم امکان
پذیر خواهد بود .در شکل  ،7به طرحی از یک سیستم تهیه آب
خالص اشاره میشود که توسط نویسنده مسئول این مقاله،
متناسب با عرض خطوط الگوهای بیش از یک میکرون بر سطح
رسانا ،طراحی و اجرا شده و در پژوهشکده فتونیک و فناوری-
های کوانتومی مراحل آزمایشی خود را طی میکند.
در این طرح برای باکتریزدایی از آب بدون یون ،از سیستم
ضدعفونیکننده فرابنفش و فیلترهای میکرونی استفاده شده
است .بهعالوه ،برای بررسی کارکرد فیلترهای میکرونی اصالح
شده و دیگر مجموعههای ضدعفونیکننده ،امکاناتی در سیستم
فراهم شده تا نمونهگیری از آب ،بهمنظور انجام آزمایشات
کشت میکروبی ،امکانپذیر باشد .به این ترتیب ،پس از تعیین
میزان آلودگیهای باکتریایی در آب خالص ،میتوان برای حذف
آنها اقدام نمود.
جدول  .2برخی از پارامترهای خلوص آب مصرفی در صنایع الکترونیک و
نیمرسانا ،از نظر استاندارد
پارامتر

نوع E-1

نوع E-2

نوع E-3

پهنای خط (میکرون)

1/0-0/5

5/1-0/0

<5/0

مقاومت (مگا اهم در سانتیمتر ،در 25
درجه سانتیگراد)

18/1

16/5

12

( TOCمیکروگرم بر لیتر)

5

50

300
keV

اکسیژن محلول (میکروگرم بر لیتر)

25

——

——

باکتریها برحسب (حجم)CFU /
 100میلیلیتر نمونه

5

10

50

)1. American Society for Testing and Materials (ASTM
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ماسک بر روی سطح نیمرسانا میشود ،صورت گرفت .پس از
ظهور ،وضوح خطوط طرح ،که با دقتی در ناحیه میکرون ایجاد
شده بود ،از طریق میکروسکوپ و صفحه نمایش دستگاه
بررسی شده و مشاهده شد که تصویر ماسک ،همانگونه که در
شکل  8نشان داده شده ،بهطور مناسب بر روی سطح قطعه نیم
سیستم آب خالص بدون یون
طراحی و اجرا :فرزانه غراب
99/2/7

رسانا ایندیم فسفاید ظاهر شده است .این امر گویای انتقال
خوب الگو با خطوطی بینقص بر روی زیر الیه است .به این

شکل  .7نمایش طرحی از مسیر جریان تهیه و تولید آب خالص که ویژه

ترتیب ،آب خالص باکتریزدایی شده ،شرایطی را که برای

آزمایشگاههای پژوهشکده فتونیک و فناوریهای کوانتومی طراحی شده

شستشو قطعه نیمرسانا و آمادهسازی محلول ظهور طی مراحل
فتولیتوگرافی الزم است ،فراهم میسازد .بهطوری که طرح

در همین رابطه ،آب خالص ذخیرهشده در تانک سیستم

مثبت ایجاد شده طی عملیات فتولیتوگرافی ،فاقد نقصهایی

تخلیص آب ،با ماندگاری چند ماهه ،مورد بررسی قرار گرفته و

است که معموالً در اثر حضور میکروارگانیسمها بر روی عرض

اثر باکتریزدایی نمونه فیلتر  MB-PPاصالح شده با نانوذرات

خطوط الگوها ایجاد میشود.

نقره ،بر روی آن آزمایش شد .سپس آن آب برای الگودهی
سطح نیمرسانای ایندیم فسفاید مورد بررسی قرار گرفت .به این

الف)

منظور ،یک میلیلیتر از نمونه آب خالص ،قبل و بعد از باکتری-
زدایی توسط فیلتر اصالحشده ،به روش شمارش باکتری با
 ،PCAبر سطوح آغشته به آگار کشت داده شد .عملیات کشت
هر نمونه ،پنجبار تکرار شده و کشت پس از مدت پنج روز مورد
برر سی قرار گرفت .طبق نتایج کشت ،کاهشی شدید در میزان
میانگین شمارش باکتریها ،قبل و بعد از باکتریزدایی توسط
فیلتر اصالح شده  ،MB-PPمشاهده شد و مقدار 3732

ب)

باکتری در صد میلیلیتر نمونه آب خالص ذخیرهشده در تانک،
به  20باکتری تقلیل یافت .لذا از آب خالص باکتریزدایی شده
برای شستشو و تهیه محلول ظهور در الگودهی سطح نیم-
رسانای ایندیم فسفاید استفاده شد .برای رسیدن به این
مقصود ،ابتدا سطح نیمرسانای مورد نظر با حاللهای آلی و آب
خالص باکتریزدایی شده ،شستشو داده شد .سپس بهوسیله
الیه نشان چرخشی ،سطح آن با الیهای از فتورزیست مثبت
پوشانده شده و متعاقب آن ،الگودهی با اجرای مراحل

ج)

فتولیتوگرافی عملیاتی گردید .مراحل اجرای عملیات
فتولیتوگرافی با استفاده از دستگاه نیمهخودکار فتولیتوگرافی
در شکل  8خالصه شده است.
مجموعه عملیات شامل قرار دادن ماسک مثبت (شکل 8
الف) ،تنظیم ماسک و نوردهی با المپ ماورابنفش (شکل  8ب)
و ظهور ماسک بر روی سطح قطعه نیمرسانای ایندیم فسفاید

شکل  .8نمایش مراحل اجرای عملیات فتولیتوگرافی بر روی سطح قطعه

وسیله قاب خاصی که با ایجاد خأل و مکش موجب تثبیت

نیمرسانای ایندیم فسفاید شامل الف) ماسکگذاری ،ب) تنظیم ماسک و
نوردهی و ج) ظهور ماسک بر روی سطح قطعه نیمرسانا

(شکل  8ج) بود .قرارگیری ماسک بر روی سطح نیمرسانا به
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 نتیجهگیری.4
 امکان،استفاده از سنتز پرتوی نانوذرات نقره با تابش گاما
 را از طریق پیوندMB-PP اجرای عملیات اصالح سطح فیلتر
همزمان نانوذرات به سطح پلیپروپیلن در محیطی آبی فراهم
 در سنتز نانوذرات نقره و اصالح همزمان سطح فیلتر.ساخت
 دز، فاکتورهای مؤثری چون غلظت نیترات نقره،MB-PP
،پرتودهی و درصد پایدارکننده ستیلتری متیلآمونیم بروماید
. بهینه شدندRSM  بنکن و طبق روش-توسط طرح باکس
 مربوط به مشخصه سنتز نانوذرات نقره در طولSPR پهنای قله
 نشاندهنده گستردگی توزیع اندازه نانوذرات، نانومتر420 موج
 اصالح شده باMB-PP  نمونه فیلتر.سنتز شده در محلول بود
، برای باکتریزدایی آب خالص مخزن ذخیره،نانوذرات نقره
 سپس قابلیت عملکرد آب خالصی که.مورد استفاده قرار گرفت
 باکتریزدایی شده، اصالح شدهMB-PP توسط نمونه فیلتر
 از طریق الگودهی سطح نیمرسانای ایندیم فسفاید و طی،بود
 آب خالص، به این ترتیب.عملیات فتولیتوگرافی ارزیابی شد
 در عملیات شستشوی نیمرسانا و آماده،باکتریزدایی شده
سازی محلول ظهور مورد استفاده قرار گرفت و توانایی و کارایی
 با، طی مراحل فتولیتوگرافی حساس به میکروارگانیسم،آن
ایجاد الگویی بینقص از خطوط میکرونی بر روی سطح نمونه
. مورد تأیید قرار گرفت،نیمرسانای ایندیم فسفاید
تشکر و قدردانی
نویسندگان از مسئولین محترم مجله علوم و فنون هستهای و
همکاری عزیزانی که در پژوهشکدههای فتونیک و فنآوریهای
 مرکز، شرکت آژینه، سوخت و مواد، کاربرد پرتوها،کوانتومی
ملی لیزر کرج و دانشگاه پیام نور مشهد در به ثمر رساندن این
. تشکر و قدردانی مینمایند،تحقیق یاری نمودهاند
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