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روش جدید در ساخت نانومیلههای اکسید سرب و کاربرد آن در حفاظت
از پرتوهای یونساز
2

سپیده یزدانی دارکی ،1محمد اسالمی کالنتری 1و حکیمه زارع
.1

بخش فيزيك هستهای ،دانشکدة فيزيك ،دانشگاه يزد
 .2بخش حالت جامد ،دانشکدة فيزيك ،دانشگاه يزد
پست الکترونيکيmeslami@yazd.ac.ir :

(دريافت مقاله 1398/04/04 :؛ دريافت نسخة نهايي)1399/07/13 :

چکیده
ساخت نانوميلة اکسيد سرب به وسيلة پيشمادههای استات سرب تری هيدريد و سديم هيدروکسيد بدون سورفکتانت در محيط آبي در دمای اتاق
انجام شد .برای تحليل نمونه از دستگاههای ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( ،)SEMپراش پرتو ايکس ( ،)XRDطيفسنج پررراش انررر ی پرترروی
ايکس ( ،)EDXطيفسنج تبديل فورية فروقرمز ( ،)FTIRطيفسنج نوری فرابنفش_ مرئي ( )UV-Visو طيفسنج فوتولومينسررانس ( )PLاسررتفاده
شد .قطر ميانگين نانوميلهها حدود  ،40 nmميانگين طولي  6 μmو انرردازة بلورکهررا حرردود  57 nmبررهدسررت آمررد .نانوميلررههای اکسريد سررب
تضعيفکنندة خوبي برای پرتوهای گاما و بتا هستند و ميتوانند در ساخت يك محافظ خوب در برابر پرتوهای يونساز به کار روند .برتررری مهررم
ديگر اين پژوهش ،ساخت نانوميلههای اکسيد سرب به روش بسيار ساده و مقرون به صرفه است.

واژههای کلیدی :اکسيد سرب ،نانوميله ،نانومواد ،ساخت شيميايي ،حفاظ تابشي

 .1مقدمه

اجتنابناپذير مبدل شده است ،اما از طرفي آثار زيانبار و مخرب

با شناخت پرتوهای يونساز مانند ايکس ،بتا ،آلفا و گاما توسط

اين نوع پرتوها بر روی بافتهای زنده به اثبات رسيده است .از

بشر ،استفاده از اين تابشها به سرعت در زمينههای مختلف

جمله اين آسيبها ،انواع سرطان ،جهشهای

نتيکي و

پزشکي و صنعت مانند روشهای تشخيصي (نظير انواع

ناباروری را ميتوان نام برد [ .]4-1بنابراين ميتوان محافظهايي

راديوگرافي ،ماموگرافي) ،درمان تودههای سرطاني (روشهای

طراحي کرد تا افراد و تجهيزاتي که در معرض پرتوهای يونساز

مختلف پرتودرماني) و نيز راديوگرافي صنعتي گسترش يافت.

هستند ،مقدار کمتری پرتو دريافت کنند .بسته به نوع و انر ی

بر اين اساس ،امروزه استفاده از پرتوهای يونساز به امری

پرتوهای يونساز الزم است از مواد مختلف به عنوان حفاظ
استفاده شود .بتا ،در برخورد با عناصر سنگين انر ی زيادی از
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دست ميدهد و هر چه حفاظ از عناصر سنگينتری تشکيل

] [17-14و توليرررد و ذخيررررة انرررر ی ] 3و  [4مرررورد توجررره

شده باشد ،احتمال توليد فوتونهای ايکس ترمزی افزايش

واقررش شرردهاند .ترراکنون پژوهشهررای کمرري بررر روی سرراخت

مييابد .پس مناسبترين حفاظ بايد از سه اليه ،الية اول

نانوساختارهای يررك بعرردی اکسرريد سرررب انجررام شررده اسررت.

پالستيك ،الية دوم مادهای با عدد اتمي کوچكتر (مس و

يوسررفي و همکررارانش در سررال  ،2015سرراخت نانوميلررههای

آلومينيوم) و الية سوم مادهای با عدد اتمي بزرگ (سرب)

اکسرريد سرررب از طريررق اکسررايش ورقررة سرررب تحررت گرراز

تشکيل شده باشد .پرتوهای ايکس و گاما ،از دسته امواج

اکسرريژن در دمررای برراالی  600درجرره سررانتيگراد را انجررام

الکترومغناطيسياند که با عبور از ماده ،ضمن يونش محيط

دادنررد [ .]28نانوميلررههای سرراخته شررده بررا ايررن روش قطررر

جذب ماده ميشوند و يا بخشي از انر ی خود را از دست

متوسرررط  90 nmداشرررتند .کرمررري و همکرررارانش در سرررال

ميدهند .اين پرتوها با برخورد با عناصر فلزی با چگالي باال

 ،2008نانوميلررههای اکسرريد سرررب را بررا اسررتفاده از امررواج

مانند آهن ،سرب و تنگستن تضعيف ميشوند [ .]6-3در بين

فراصرروت سرراختند .در ايررن روش از سررورفکتانت برررای رشررد

مواد ،سرب به دليل داشتن عدد اتمي و چگالي باال

نانوميلررهها و جلرروگيری از کلوخرره شرردن ميلررهها اسررتفاده

 ،)11/34 gمقاوم در برابر خوردگي ،فراواني و ارزان

کردنررد .نتيجررة ايررن روش ،مخلرروطي شررامل نررانوذرات و

قيمت بودن (نسبت به تنگستن) آن را به يك محافظ سودمند در

نانوميلررهها بررود [ .]3سرراخت نانوميلررههای اکسرريد سرررب

(

cm3

مقابل پرتوهای ايکس و گاما تبديل کرده است ] . [7در دهة
اخير ،امکان ساخت نانوذرات اکسيد سرب ( ]13-8[ )PbOو
کاربرد آن در حفاظسازی برای تضعيف يا حذف پرتوهای
يونساز فراهم شده است ] .[17-14بر طبق گزارشها،
نانوذرات به دليل داشتن نسبت سطح به حجم باال ،توانايي
جذب اغلب پرتوها را دارند که اين امر سبب افزايش تضعيف
ميشود ] 7و  .[18همچنين از نانوذرات اکسيد سرب ميتوان
در ساخت نانوکامپوزيتها به منظور طراحي محافظهای سبك
و مؤثر پرتوهای يونساز استفاده کرد ] 19و  .[20در
نانوکامپوزيتها عالوه بر بستر پليمر ،نانوذرات به عنوان مواد
پرکننده در بستر پليمر نيز ميتوانند نقش تضعيف کنندة
پرتوهای يونساز را داشته باشند ] 7و .[19

توسررط جيررا و همکررارش بررا اسررتفاده از روش هيرردروترمال در
دمررای  180درجرره سررانتيگراد انجررام شررد [ .]25نانوميلررههای
حاصررل تررك بلررور و دارای قطرهررای بررين  40تررا  120نررانومتر
بودند .سرراخت نانوميلررههای اکسرريد سرررب بررا روش شرريميايي
حالررت جامررد در حضررور سررورفکتانت پلرري اترريلن گليکررول
انجررام شررد [ .]27نانوميل رة حاصررل دارای قطررری بررين 40 nm
تررا  140 nmبررود .در ايررن پررژوهش برررای اولررين بررار برردون
اسررتفاده از هررير سررورفکتانتي نانوميلررههای اکسرريد سرررب برره
روش رسرروبدهي شرريميايي ،در دمررای اترراق و در محرريط
آب سررراخته شرررد .روش انجرررام شرررده تکرارپرررذير اسرررت.
نانوميلررههای سرراخته شررده برره صررورت قرررص تهيرره و ميررزان
تضعيف آن در مقابل پرتوهای گاما و بتا بررسي شد.

از جمله پراسنجهايي کرره ميتوانررد بررر ميررزان تضررعيف پرتوهررا
مررؤثر باشررد شررکل نانوسرراختاری عناصررر مررورد اسررتفاده در

 .2بخش تجربی

حفررراظ اسرررت ] .[24-21تررراکنون از نانوسررراختارهای يرررك

 .1.2مواد و تجهیزات

بعدی و دو بعرردی اکسرريد سرررب برره عنرروان حفرراظ پرتوهررای

در اين پژوهش از پيشمادههای استات سرب تری هيدريد،1

يونسرراز ،گزارشرري منتشررر نشررده اسررت .نانوسرراختارهای يررك

( ،Pb(CH3COO)2.3H2Oبا درصد خلوص  )99/5از شرکت

بعدی به دليل داشررتن نسرربت سررطح برره حجررم برراال و خررواص

سيگما آلدرير ،سديم هيدروکسيد( NaOH ،با درصد خلوص

نرروری و الکتريکرري منحصررر برره فرررد ،برررای کرراربرد در ادوات

 )99از شرررکت مرک آلمان ،آب مقطرر و اتانول (با درصرررد

الکترونيررك نرروری ] ،[28-25حفرراظ امررواج الکترومغنرراطيس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Lead Acetate Trihydrate
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شکل ( .1الف) تصوير ( ،SEMب) نمودار توزيش قطر و (ج) طيف  EDXنانوميلههای اکسيد سرب.

خلوص  )96بدون هير خالصسازی ،استفاده شد .اندازه ،شکل

قطره محلول سديم هيدروکسيد با غلظت ( ،)9/5 Mاضافه شد

و ساختار نمونه حاصل با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني

تا  pHمحلول به  9برسد .سپس نمونة حاصل به مدت  7ساعت

روبشي ( )SEMمدل  VEGA3 TESCANساخت کشور چك

در دمای محيط بر روی همزن قرار گرفت .در طي اين فرايند

بررسي شد .از دستگاه پراش پرتو ايکس ( )XRDمدل

ابتدا محلول شيری رنگ و سپس رسوب سفيد رنگي ايجاد شد.

 X’PertProساخت کشور هلند ،برای مطالعه و تعيين ساختار

نمونة حاصل پس از فيلتر شدن سه مرتبه با آب و سه مرتبه با

بلوری نانوميلهها استفاده شد .تحليل عنصری نمونهها با کمك

اتانول شستشه و به مدت  2ساعت در گرمکن با دمای 100 C

طيفسنج پراش انر ی پرتوی ايکس ( )EDXمدل

قرار گرفت تا خشك شود .در نهايت ،پودر حاصل در کوره با

 VEGATESCAN-XMUساخت کشور چك انجام شد و با

دمای  240درجه سانتيگراد به مدت  2ساعت حرارتدهي و

استفاده از طيفسنج تبديل فورية فروقرمز ( )FTIRمدل

پودر زرد رنگي ،حاصل شد .برای بررسي ميزان تضعيف پودر

 EQUINOX 55ساخت کشور آلمان ،گروههای عاملي نمونهها

حاصل 0/4 g ،از پودر اکسيد سرب به کمك دستگاه پرس به

شناسايي شدند .برای بررسي خواص نوری از طيفسنج نوری

قرصهايي به ضخامت  1 mmتوليد شد .با طراحي چيدماني از

فرابنفش -مرئي ( )Avante AvaSpec-2048) )UV-Visساخت

آشکارساز گايگر -مولر ،چشمة قلمي شکل راديوم  226و

کشور هلند و طيفسنج فوتولومينسانس ()Elmer Perkin( )PL

شمارندة  ،Pتضعيف پرتوهای گاما و بتای حاصل از چشمه

ساخت کشور اياالت متحده آمريکا استفاده شد.

بررسي شد.

از دستگاه پرس ساخت شرکت شرق آزما برای ساخت قرص
از نمونههای پودری استفاده شد .برای بررسي ميزان تضعيف
قرصهای حاصل ،از آشکارساز پنجرهای گايگر -مولر
 Leybold Didacticساخت کشور آلمان ،چشمة قلمي شکل
راديوم  226و شمارندة  Leybold Didactic ،Pساخت کشور
آلمان ،استفاده شد.

 .3نتایج و بحث
شکل  1به ترتيب از راست به چپ تصوير  ،SEMنمودار توزيش
قطر نانوميلهها و طيف پراش انر ی پرتو ايکس از نمونة ساخته
شده را نشان ميدهد .بر طبق تصوير ( SEMشکل  .1الف)،
نانوميلهها قطر متوسط  40 nmو طول متوسط  6 μmدارند .بر
طبق نمودار توزيش قطر نانوميلهها (شکل  .1ب) ،نانوميلهها

 .2.2روش آزمایش

اندازهای بين  10 nmتا  60 nmدارند که قطر بيشتر آنها بين

ابتدا  0/5 molاستات سرب تری هيدريد در  50 mLآب مقطر

 30 nmتا  40 nmاست .طيف  EDXدر شکل  .1ج ،نشان

روی همزن مغناطيسي اضافه شد .سپس به محلول حاصل قطره
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Tetragonal
Orthorhombic

ناخالصي ديگری در نمونه وجود ندارد.
طيف  XRDاز نانوميله در شکل  2نمايش داده شده است.

)Counts (a.u.

نانوميلهها در ساختارهای بلوری تتراگونال و اورتورومبيك
متبلور شدهاند .اندازة بلورکها ،با اندازهگيری عرض قلهها در
نيم ارتفاع قله و براساس رابطة دبای -شرر تخمين زده شده
است [ 10و :]29
0 / 9
,
 cos 

() 1

که  Dمتوسط اندازة بلورک λ ،طول موج تابشي خط

=D
80

CuKα

 1/5405آنگستروم) β ،پهنای قله در نيم ارتفاع (بر حسب
راديان) و  θزاوية پراکندگي براگ است .اندازة متوسط بلورک
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شکل  .2الگوی پراش اشعة ايکس نانوميله اکسيد سرب.

برای اين نمونه 57 nm ،تخمين زده شد و سپس متفاوت بودن

محاسبه ميشود d ،ضخامت الية نازک و  Tضريب عبور است.

اندازة بلورکها با ابعاد نانوميلهها را ميتوان به ساختار چند

برای گاف انر ی مستقيم n = 0/5 ،در نظر گرفته ميشود .گاف

بلوری و عدم تك بلوری بودن نانوميلهها مرتبط دانست.

انر ی اپتيکي برای نانوميلهها  2/6 eVتخمين زده شد .در طيف

از پودر حاصل به منظور شناخت پيوندهای گروههای عاملي

فوتولومينسانس قلههای واقش در  488 nmو  640 nmناشي از

محدودة

اين ماده به ترتيب مربوط به گاف انر ی اپتيکي و تلههای

نانوميلهها،

طيف

FTIR

(شکل

)3

در

 400 -4000 cm-1گرفته شد .شکل  3تحليل  FTIRنمونة پودر
توليد شده را نشان ميدهد که قلههای کمتر از 1000 cm-1

سطحي نانوميلهها هستند.
ساخت نانوميلة اکسيد سرب به روش رسوبدهي شيميايي

مربوط به ارتعاش کششي  Pb-Oاست .قله در 3670 cm-1

منجر به توليد پودر زرد رنگي شد که با استفاده از دستگاه

مربوط به مد کششي  OHاست که نشان از وجود آب بر روی

پرس ،قرصهايي با ضخامت  1 mmساخته (شکل  )5و ميزان

سطح نانوميلهها است .قلههای 1422 cm-1و  1590 cm-1مربوط

تضعيف اين قرصها اندازهگيری شد .طرحوارهای از نحوة

به مدهای ارتعاشي متقارن و غيرمتقارن  C-Oاست [.]30

قرارگيری نمونه ،چشمه و آشکارساز در شکل  6نشان داده شده

ويژگيهای نوری نانوميلههای اکسيد سرب با استفاده از

است .نتايج نشان داد تنها با قرار دادن قرص با ضخامت 1 mm

طيفهای جذب و فوتولومينسانس 1در شکل  4بررسي شد .در

ميزان تضعيف 63 ،درصد است و با افزايش ضخامت تا 8 mm

طيف جذب ،قلة نانوميلههای اکسيد سرب در  384 nmواقش

ميزان تضعيف کل به  77درصد ميرسد.

شده است .در اين نمونه قلة ديگری مشاهده نميشود که نشان

ضريب تضعيف خطي مادة جاذب پرتو گاما ،از رابطة 3

ميدهد محصول ساخته شده فقط اکسيد سرب است .اکسيد

محاسبه ميشود [ 24و .]32

سرب گاف انر ی اپتيکي دارد که گاف انر ی اپتيکي نانوميلهها

()3

با استفاده از طيف جذب  UV-Visاز رابطة  2محاسبه شد [.]31

که  xضخامت نمونه I0 ،و  Iبه ترتيب شدت پرتوهای ورودی

()2

به آشکارساز بدون حضور جاذب و با حضور جاذب است.

(αhυ) = A (hυ-Eg)n ,

که  Aثابت جذب hυ ،انر ی فوتون و  Egگاف انر ی اپتيکي
است α .ضريررب جذب ( )cm-1که از رابرطة

)α=1/d ln(1/T

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Photoluminescence

μ = (1/x) Ln(I0/I) ,

شکل  7نمودار ) Ln(I0/Iبر حسب ضخامت قرص را
نشان ميدهد .از نتايج حاصل ،ضريب تضعيف خطي قرصهای

روش جدید در ساخت نانومیلههای ...
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شکل  .3طيف  FTIRنانوميله اکسيد سرب.
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شکل  .4طيفهای  UV-Visو فوتولومينسانس نانوميلههای اکسيد شکل  .5قرص حاصل از نانوميله اکسيد سرب زرد رنگ.
سرب.

ساخته شده حدود  0/066 cm-1بهدست ميآيد.

آب ،برردون نيرراز برره سررورفکتانت (برررای اولررين بررار) بررا قطررر
متوسررط  40 nmسرراخته شررد .سررپس بررا سرراخت قرررص بررا

 .4نتیجهگیری

ضررخامتهای  1تررا  8 mmميررزان تضررعيف پرتوهررای ناشرري

برره دليررل افررزايش کرراربرد پرتوهررای يونسرراز در صررنعت و

از چشررمة راديرروم  226انرردازهگيری شررد .بيشررترين ميررزان

پزشررکي ،اسررتفاده از حفرراظ ميتوانررد آسرريبهای ناشرري از

تضررعيف در ضررخامتهای اوليرره حرردود  63درصررد مشرراهده

پرتوهررای يونسرراز بررر روی بافتهررای زنررده و تجهيررزات را

شد کرره ايررن نشرران دهنرردة تضررعيف نسرربتاب خرروبي برررای ايررن

کاهش دهررد .در ايررن پررژوهش ،برره منظررور تضررعيف پرتوهررای

پرتوهررا اسررت .ضررريب تضررعيف در ايررن نمونرره برررای فوتررون

يونساز به کمك سرررب ،ابترردا نانوميلررههای اکسرريد سرررب برره
روش رسررروبدهي شررريميايي در دمرررای اتررراق و در محررريط

-1

ورودی  0/066 cmبهدست آمد.
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. نمودار لگاريتمي شدت بر حسب ضخامت قرص.7  چشمه و شکل، طرحوارهای از چيدمان نمونة ساخته شده.6 شکل
.آشکارساز

 حالت جامد و مسررلولين محترررم،گرامي آزمايشگاههای هستهای
.دانشکدة فيزيك دانشگاه يزد ابراز ميکنند
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