ساخت نانوذرات نمک طعام آالییده با منگنز به دو روش هم رسوبی و اولتراسونیک و
بررسی و مقایسه خواص دزیمتری آن در پرتودهی گاما
مصطفی ،زاهدی فر2و1؛ زهره ،سعیدی سوق1؛ محسن ،محرابی2؛ احسان ،صادقی

*2

.1دانشگاه کاشان ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک هسته ای
.2دانشگاه کاشان ،پژوهشکده علوم وفناوری نانو،گروه نانوفیزیک

چکیده
دراین پژوهش نانوذرات نیمه رسانای سدیم کلرید آالییده شده با منگنز به دو روش هم رسوبی و اولتراسونیک ساخته
شده و خاصیت ترمولومینسانس آن مورد مطالعه قرارگرفته است .سپس جهت تعیین نوع ساختار بلوری نمونه ها
بوسیلهی دستگاه پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفتند.اندازه و ریخت شناسی نانوپودرها با میکروسکوپ الکترونی
روبشی مطالعه گردید.عالوه براین منحنی تابش ترمولومینسانس آنها که با پرتوهای گاما ازمنبع

501sC

پرتودهی شده

اند با برنامه محاسباتی برازش شده و پارامترهای گیراندازی به دست آمده است .نتایج بدست آمده نشان میدهند که
نانوذرات به دست آمده از روش اولتراسونیک قلههایی با دمای باالتر و حساسیت باالتر ایجاد میکنند.
کلیدواژه :نانوذرات ،سدیم کلرید ،هم رسوبی ،اولتراسونیک ،ترمولومینسانس ،دزیمتری

مقدمه
ترمولومینساانس یک پدیده لومینساانس اسات که در اگر گرر کردن یک جامد عایا یا نیمه رسااانا مشاهده م
شاود .ترمولومینساانس  )LTو لومینسانس تحریک نوری  )LSTابزارهای کاربردی اساسی در تابش دزیمتری
برای تخمین میزان دز دریافتی از پرتو های یونیزان هستند [ .]5دزیمتری لومینسانس حالت جامد بر پایه ذخیره
ساازی انرژی تابش در ناای

شبکه و مراکز گیراندازی حام های بار در ماده دزیمتر است .انرژی ذخیره شده

میتواند به صاورت نور در مراکز لومینساانس آزاد شود که این انرژی آزادشده یا میتواند توسط گرما تحریک
شاودکه به آن ترمولومینساانس لومینساانس تحریک شاده ی گرمایی  )LT ,LSTگویند و یا توساط تابشی با
کوانتای نور دارای انرژی مناساات تحریک شااود که به آن تحریک نوری لومینسااانس تحریک شااده ی نوری
 )LSTگویند .دزیمتریهای بر پایه ی  LTبه صاورت گساترده در دز تابش مونیتورینا استداده می شود [.]2
نانو تکنولوژی تحایاات گساترده ای در رشتههای مختلف بویژه لومینسانس را به خود اختصاص داده است که
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این تحایاات نشااان میدهند مواد در مایاس نانومتری میتوانند خواص متداوتی نساابت به ذرات بزرگتر حالت
تودهای از خود نشان دهند [ .]0اخیرا هالیدهای قلیایی بخصوص نمک طعار به منظور تعیین استداده بالاوه شان
به عنوان دزیمترها بر پایه خواص لومینسانسشان مورد بررسی قرار گرفتهاند [ .]4کارهای اولیه انجار شده روی
کریساتا های  NaClتوساط مکیور در سا

 ]1[ )5891جمع بندی شده است .خواص لومینسانس این دزیمتر

در ساا های اخیر به طور مداور توساط پژوهشاگران مختلدی مورد بررسای قرار گرفته است [ .]1-53در این
تحایا نانوذرات ساادیم کلراید به دو روش هم رسااوبی و اولتراسااونیک ساااخته شااده و خواص دزیمتری
ترمولومینسانس آنها بررسی و ماایسه شده است.

روش کار
در این تحایا از روشهای هم رسوبی و اولتراسونیک برای ساخت نانوذرات نمک طعار استداده شد .ابتدا
3/0گرر از فلز سدیم وزن شده و در  53میلی لیتر اتانو روی همزن مغناطیسی ح شد ،سپس  2/39گرر دی
اتی مالونات 53،میلی لیتر تولوئن و  2/192گرر استی کلراید به محلو تهیه شده درحالیکه با همزن مغناطیسی
همزده میشد ،افزوده شد .واکنش انجار شده و رسوب سدید رنا تشکی شده پس از جداسازی بوسیلهی
سانتریدیوژ چندین بار با اتانو شستشو داده شد .به منظور به دست آوردن نمونهی پودری ،رسوب شسته شده
در دمای  533درجهی سانتیگراد در کوره به مدت یک ساعت خشک گردید .محصو بدست آمده نانوذرات
نمک طعار می باشد .برای اضافه نمودن ناخالصی منگنز کلرید پس از ح شدن کام سدیم داخ اتانو  ،به
این محلو اضافه شد .ساختار ،شک و اندازهی نانوذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی  )SESو
الگوی پراش پرتوایکس  )DRXمورد بررسی قرارگرفت .برای ماایسه اگر حضور امواج اولتراسونیک بر خواص
ترمولومینسانس آن ،نمونه دیگری با تکرار شرایط فوق و در حضور امواج اولتراسونیک تولید گردید.

نتایج
ساختار نانوذرات ساخته شده با الگوی پراش پرتو ایکس با دستگاه  ،ukRiRIX–aaaIsI IIIپراش کننده اشعه ایکس
با فیلتر نیک وتابش  IKαمس ،مورد بررسی قرار گرفت .همان طور که شک  5نشان میدهد الگوی بدست آمده
ساختار سدیم کلرید را تایید میکند که با ساختار کریستالی سدیم کلرید با شماره کارت مرجع  11 -2314کامال
همخوانی دارد.
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شک  .5الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات سدیم کلرید آالییده با منگنز.

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به دست آمده از روش هم رسوبی نانوبلورهای نمک طعار را نشان داده و
عکسهای گرفته شده از نانوساختارهای به دست آمده از روش اولتراسونیک در شک  2نشان داده است.

شک  .2تصویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SESنانوذرات سدیم کلرید آالییده با منگنز.

نانوذرات سنتزشدهی سدیم کلریدآالییده با منگنز بوسیله پرتوهای گاما از  731sCپرتودهی شدند .شک  0منحنی
تابش ترمولومینسانس این نانوذرات را نشان میدهد .برای توصیف قلههای ترمولومینسانس میتوان از یکی از
مد های توصیف کننده این پدیده استداده کرد .در واقع میزان انطباق منحنی ترمولومینسانس تجربی و نظری
را میتوان با استداده ازیک برنامه کامپیوتری به دست آورد .این کار برای قلههای مربوط به نانوذرات NaCl:Mn
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انجار گرفت .برای ارائه تاریبی از پارامترهای سینتیک نانوذرات از مد سینتیک مرتبه عار با رابطه زیر استداده
شد].[55
b
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که در آن  bپارامتر سینتیک) بین  5و  2است E ،انرژی فعالسازی T ،دما بر حست کلوین Tm ،دمای بیشینه و
 kگابت بولتزمن میباشد .در شک  0منحنی تجربی و برازش شده ترمولومینسانس نانوذره ساخته شده مشاهده
میشود ،همچنین پارامترهای گیراندازی مربوط به آن در جدو  5آورده شده است.

شک  .0منحنی برازش شده نانوذرات سدیم کلرید آالییده با منگنز به دست آمده از روش الف :هم رسوبی ،ب :اوالتراسونیک.
جدو  .5پارامترهای گیراندازی منحنی تابش ترمولومینسانس نانوذرات سدیم کلرید آالییده با منگنز به دست آمده از روش الف:
هم رسوبی ،ب :اولتراسونیک.
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منحنی پاسخ حساسیت نانو ذرات ساخته شده به روش اولتراسونیک در شک  4نشان داده شده است.با توجه
به این شک میتوان نتیجه گرفت که نمودار پاسخ این نانوذرات نسبت به پرتو گاما در یک بازه گسترده تاریبا
خطی بوده که می توان از آن به عنوان یک دزیمتر در دز های باال استداده نمود.

شک  .4منحنی پاسخ برای نانو ذرات سدیم کلرید آالییده با منگنز نسبت به پرتو گاما.

نتیجه گیری
نانوذرات سدیم کلرید به دو روش هم رسوبی و اولتراسونیک سنتز شد و منحنی ترمولومینسانس آنها بررسی
و ماایسه شد .نتایج بدست آمده نشان دهنده تداوت پاسخ ترمولومینسانس نانوذرات ساخته شده  NaClدر
ساخت به روش هم رسوبی و اولتراسونیک است .دما و شدت قلههای ترمولومینسانس نمونه ساخته شده به
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 حساسیت خوب این نانوذرات نسبت به پرتو گاما و پاسخ خطی.روش اولتراسونیک باالتر از نمونه دیگر است
I .آن در دزهای باال آنها را برای دزیمتری در دزهای باال بسیار مناست میسازد
I
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