مطالعه پاسخ  EPRهیدروکسی اپتایت دوپه شده با کربن به روش بمباران یونی جهت
دزیمتری پرتوهای گاما
2

بیتا بقال زاده* ،1فرهود ضیائی ،2مجید مجتهدزاده الریجانی

 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،تهران
 2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده تحقیقات کشاورزی ،پزشکی و صنعتی ،کرج

چکیده:
در این پروژه نمونه های هیدروکسی اپتایت با

انرژی keV

 08در زمان های متفاوت  61 ،8 ،4و  44دقیقه با استفاده از

دستگاه بمباران یونی ( )MBMتوسط یونهای کربنات دوپه شدند .سپس تمامی نمونه ها تحت پرتوهای گامای حاصل
از چشمه ی

کبالت 08-با دزهای جذبی  ،1،81،81،8 kGyپرتودهی و در نهایت پاسخ  EPRآنها اندازه گیری شد.

شدت سیگنال های

EPR

به صورت تابعی بر حسب دز رسم گردید و نتایج قبل و بعد از بمباران ،جهت کاربرد در

دزیمتری مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصله حاکی از آن بود که شدت سیگنال  EPRبرای نمونه های
بمباران شده در زمان  ،2دقیقه روند افزایشی داشته است.

کلمات کلیدی:
طیف سنجی  ،EPRهیدروکسی اپتایت ،چشمه گاما ،دوپه شدن با کربن ،بمباران یونی.

مقدمه:
تشدید پارامغناطیس الکترون ( )EPRیک روش بسیار حساس وغیر مخرب جهت آشکار سازی و اندازه گیری
رادیکال های آزاد در مواد تلقی می شود .از کاربردهای این روش می توان به دزیمتری ،آشکار سازی مواد
غذایی پرتو دیده ،فیزیک پزشکی و ...اشاره نمود [ .]،برتری این روش به عنوان یک ابزار کنترل پرتو دیدگی
مواد ،از حساسیت و دقت باالی آن ناشی می شود [ .]،هیدروکسی اپتایت با فرمول استوکیومتری
 Ca،8(Po2)0(OH)،یک ماده زیستی فعال است که با بافت واکنش شیمیایی انجام می دهد .با جذب انرژی یونش
توسط بلور ، HAPیون های کربنات الکترون های آزاد را به دام انداخته و مراکز رادیکال آزاد تشکیل می شوند.
بستگی این رادیکال های آزاد به دز جذبی از طریق روش  EPRاندازه گیری می شود [ .]،تحقیقات نشان می
دهد که  HAPزیستی دارای گروه کربنات و مقدار اندکی عناصر دیگر است .از اینرو تفاوت هایی از نظر خواص
فیزیکی ،شیمیایی ،بلورینگی و حاللیت با اپتایت ساختگی دارد .کاشت یون یکی از روش های فیزیکی تغییر
ساختار الیه های نازک است که در صورت جایگزینی یون در ساختار شبکه ،ترکیب شیمیایی ماده زیر الیه
تغییر می کند و این امر تغییر در سایر خواص ماده را در پی دارد .در این روش ،یون های کربنات پر انرژی و
شتابدار تحت خالء باال توسط دستگاه کاشت یون وارد ترکیب ماده زیر الیه میشوند [ .]3در کار حاضر یون
های  CO،+به ساختار هیدروکسی اپتایت در زمان های بمباران متفاوت وارد شده و تحت دزهای متفاوت مورد
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پرتو دهی قرار گرفته و سیگنال
قرار گرفته است.

EPR

آن رسم گردیده است .نتایج با نمونه های قبل از بمباران مورد مقایسه

شرح آزمایش و روش کار:
الف) آماده سازی نمونه ها:
نمونه های پودری شکل هیدروکسی اپتایت تهیه شده از شرکت مرک آلمان در داخل ظرف مخصوص
موجود در دستگاه کاشت یون ،با ضخامت بسیار کم ریخته شد و مستقیماَ بمباران گردید.

ب) عملیات کاشت:
برای انجام عملیات کاشت از دستگاه مدل  MBM،88ساخت کشور چین استفاده شد .قبل از هر عملیات ابتدا
داخل محفظه با الکل و استون تمیز شده و سپس نمونه ها به محل مخصوص موجود در دستگاه منتقل گردید.
پس از رسیدن فشار خالء
یونهای

CO،+

به Torr

 ، 7/8،×،8-،شیر گاز  CO،باز شده و سپس با ایجاد ولتاژ و جریان مناسب،

به انرژی  08KeVبه منظور بمباران نمونه ها رسیدند .زمان بمباران برای نمونه

ها ،0 10 12و،2

دقیقه در نظر گرفته شد .پارامترهای دستگاه کاشت مورد استفاده در مدت عملیات عبارتند از ،0 mA :جریان
باریکه یونی 08KV ،ولتاژ باریکه و  8/، µAجریان باریکه برای نمونه ها .

ج) مشخصه یابی:
برای تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در نمونه ها ،از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
مدل  Perkin Elmerسری  Spectrum ،88در بازه

288-2888cm-،

()FTIR

استفاده شد .بررسی مورفولوژی نمونه ها

توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمدل  EM،80Sساخت شرکت فیلیپس انجام شد .سپس نمونه
ها با استفاده از دستگاه  XRDمدل  B.V.Analytical X-Rayساخت شرکت فیلیپس مشخصه یابی گردید .تیوپ
به کار رفته پرتو

CuKα

با طول موج

˚،/،2،0 A

و زاویه پراش

،θ

از

˚08˚-،8

انتخاب گردید .برای بدست

آوردن اندازه متوسط ذرات برای هر یک از نمونه ها از رابطه شرر به شکل زیر استفاده گردید:
()6

0 / 89 
B cos 

t 

که در این رابطه  tاندازه متوسط ذرات بر حسب نانومتر ،طول موج پرتو ایکس بر حسب نانومتر B ،پهنای
پیک اصلی در نصف ارتفاع بر حسب رادیان و θزاویه پیک است.

پرتودهی نمونه ها:
نمونه ها با استفاده ار چشمه کبالت 08-مدل  PX-38ساخت روسیه در دزهای
شدند.
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 ،8 1،8 1، kGyو ،8

پرتو دهی

اندازه گیری توسط دستگاه : EPR
نمونه ها در لوله های کوارتز (با قطر )4mmویژه سیستم اندازه گیری  EPRقرار گرفت .اندازه گیری  EPRتوسط دستگاه
 EMS-614از نوع ( X-bandفرکانس ماکروویو )9/0GHzساخت شرکت بروکر آلمان انجام پذیرفت.

پاسخ سیستم EPR

شامل ارتفاع قله تا قله ی سیگنال با بیشترین دامنه (مشتق اول طیف جذبی) بوده که به جرم نمونه ها نرمالیزه شده است.
پارامترهای طیف سنجی مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از 8/،0، mT:دامنه مدوالسیون،88KHz ،فرکانس
مدوالسیون 3/8mT ،پهنای روبشی ،8،2 ،قدرت تفکیک ،02 ms ،ثابت زمانی ،، s ،زمان جاروب و  ،8 dBبهره
گیرنده.

نتایج و بحث:
نتایج  XRDنمونه ها قبل و بعد از کاشت یون به صورت مقایسه ای در شکل ،-نشان داده شده است .بررسی
و مقایسه الگوی پراش نمونه ها حاکی از وجود تمام پیک هاست که دقیقاَ با کارت استاندارد هیدروکسی
اپتایت منطبق است (کارت شماره  .)88-83،8-8،08طیف  XRDنشان می دهد که جایگاه پیک ها قبل و بعد
از بمباران تغییری نکرده و هیچ پیک جدیدی ظاهر نشده است .شدت پیک ( )88،در موقعیت ˚ θ=،،/9با
افزایش زمان کاشت (افزایش کربن) ،کاهش یافته وهمچنین کاهش ارتفاع پیک و افزایش پهنای پیک را به
همراه داشته است که این نتیجه با سایر منابع مطابقت دارد [.]21،
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شکل: ،-الگوی پراش پرتو ایکس قبل و بعد از بمباران
شکل ،-نتایج آنالیز  FTIRرا برای نمونه ها قبل و بعد از کاشت نشان می دهد .این نتایج حاکی از ظاهر شدن
سه گروه فسفات ،کربنات و گروه هیدروکسیل است .در نواحی طول موج های  00، cm-،و

 ،2،7 cm-،تاcm-

 ،،78 ،که مربوط به گروه کربنات است ،بعد از بمباران ،شدت افزایش پیدا کرده که نشان دهنده ورود کربن
به ساختار هیدروکسی اپتایت به روش کاشت یون است .سایز نمونه ها توسط رابطه ،-و با استفاده از داده
های طیف  XRDمحاسبه گردید .میانگین سایز نمونه ها در زمان های متفاوت در جدول ،-گزارش شده
است .نتایج نشان می دهد که سایز نمونه ها با افزایش زمان بمباران کاهش یافته است .از دالیل کاهش اندازه
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ذرات را می توان شتاب ضربه یونهای  CO،+دانست .در حقیقت افزایش زمان بمباران دلیل کاهش بلورینگی
و کاهش میانگین سایز است.

شکل:،-نتایج آنالیز  FTIRقبل و بعد از بمباران
تصاویر  TEMنمونه های هیدروکسی اپتایت در شکل 3-نشان داده شده است .سایز نمونه ها با توجه به
تصاویر  TEMبا افزایش زمان کاشت ،کاهش یافته است که با نتایج جدول ،-کامالَ منطبق است.

شکل:3-تصاویر  TEMنمونه های هیدروکسی اپتایت  )aقبل از بمباران  (bبعد از  ،2دقیقه بمباران
جدول :،-میانگین سایز نمونه های  HAPبمباران شده در زمان های متفاوت
زمان بمباران ()min

) (nmمیانگین سایز

انحراف معیار

8

،،1،2

± 31،7

2

،،1،9

± 31،،

0

،91،،

± ،10،

،0

،0100

± ،1،،

،2

،7190

± ،10،
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شکل 2-تغییرات شدت سیگنال  EPRرا به صورت تابعی بر حسب زمان بمباران نشان می دهد .با توجه به
شکل شدت سیگنال تا دقیقه  ،0برای تمامی نمونه ها تقریباَ ثابت و خطی است و با افزایش زمان ،شدت
افزایش داشته است.
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شکل :2-تغییرات شدت سیگنال  EPRنمونه های  HAPبر حسب زمان کاشت یون
شکل ،-تغییرات شدت سیگنال  EPRرا به صورت تابعی از دز جذبی در زمان های متفاوت نشان می دهد.
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شکل : ،-تغییرات شدت سیگنال  EPRنمونه های  HAPبر حسب میزان دز جذبی در زمان های متفاوت
با توجه به شکل مشاهده می شود که تمامی نمونه ها قبل و بعد از بمباران پاسخ یکسان و مشابهی برای
دزهای حدود  ،8 kGyاز خود نشان داده اند و در دزهای باالتر نمونه ها به اشباع رسیده اند .از طرف دیگر
منحنی مربوط به نمونه های  HAPبمباران شده به مدت  ،2دقیقه شدت باالتری نسبت به سایر نمونه ها از
خود نشان داده است .این پدیده می تواند به دلیل میزان کربن ،سایز نمونه ها و ساختار (مورفولوژی) نمونه
ها باشد .ناخالصی های کربنی که در طول فرآیند شکل گیری ،به سطح کریستالی  HAPپیوسته و می چسبند
از طریق فرآیند جذب اشعه یونیزه شده ،به رادیکال های آزاد تبدیل می شوند .بنابراین افزایش زمان کاشت
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 میEPR یون و کاهش سایز هیدروکسی اپتایت از دالیل افزایش جمعیت رادیکال های آزاد و نهایت َا پاسخ بهتر
.]0[ باشد

:نتیجه گیری
 حاکی از ورود یون کربنات به ساختار هیدروکسی اپتایت و شکل گیری کربنXRD  وFTIR  نتایج آنالیز.اپتایت به روش کاشت یون است
 نشان دهنده کاهش میانگین سایز نمونه ها با افزایش زمانTEM  وXRD  بررسی و مقایسه نتایج آنالیز.کاشت یون است
 باالتر از سایر نمونه،دقیقه

،2

بمباران شده توسط یون کربنات در

HAP

نمونه های

EPR

 شدت سیگنال.هاست

در نمونه های

EPR

در آخر می توان روش کاشت یون را یک تکنیک فیزیکی جهت افزایش شدت سیگنال

. به وسیله ی افزایش رادیکال های آزاد کربنات بر روی سطح کریستال و کاهش میانگین سایز آنها دانستHAP
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