مقاله پژوهشی

مجله سنجش و ایمنی پرتو ،جلد  ،10شمارۀ  ،1زمستان  ،1400صفحه 8 -1
تاریخ دریافت مقاله ،1400/09/18 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/28 :

ساخت سوسوزن پالستیک با استفاده از فوتوپلیمریزاسیون با پرتو فرابنفش
لله یونسی ،۱مهدی صالحیباروق ،*۱شروین احمدی ،۲وحید اسماعیلیثانی ۱و اسمعیل بیات

۳

1گروه مهندسی هستهای -مهندسی پرتوپزشکی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
2پژوهشکده پتروشیمی ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،تهران ،ایران.
۳پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران ،تهران ،ایران.
*تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،گروه مهندسی هستهای -مهندسی پرتوپزشکی ،کدپستی14696- 69191 :
پستالکترونیکیm.s.barough@gmail.com :

چکیده
سوسوزنهای پالستیک بهدلیل مقاوم بودن در برابر تنشهای مکانیکی و شوک های حرارتییی و نیییز یمییت پییاییا از پرکییاربردتریا سوسییوزنها
میباشند .روشهای رایج پلیمریزاسیون سوسوزن های پالستیک ،زمانبر و در ساخت شکل دلخواه دشواریهایی وجییود دارد .یکییی از روشهییای
جدید در ساخت سریع سوسوزنهای پالستیک ،بسپارش نوری ( فوتوپلیمریزاسیون) است .در ایا پژوهش از رزیییا  UV Cureبییر پایییه پلیمییر
 PMMAو درصدهای مختلفی از دیفنیلاکسازول ( )PPOبهعنوان فلوئور اولیه و فنیلاکسییازولبنزن ( )POPOPبییهعنوان فلوئییور نانویییه و نیییز
نفتالا جهت ساخت سوسوزن پالستیک استفاده شد و درصد بهینه آنها مشخص گردید .فرآیند بسپارش نوری توسط المپ جیوه ۵00 Wcm-2
انجام گرفت .نمونههای ساخته شده با سوسوزن تجاری  UPS-89مقایسه شد .طبق نتایج بهدست آمده بهره نوری نمونهها بییه نسییبت سوسییوزن
تجاری  UPS-89تقریباً یک چهارم بود .همچنیا با افزایش درصد  PPOو نیز افزودن نفتالا بهره نوری سوسوزن پالستیک زیاد میشود.

کلیدواژگان :سوسوزن پالستیکی ،سوسوزن اولیه ،سوسوزن نانویه ،بسپارش نوری ،بهره نوری.

حفاظت از افراد در برابییر انییوا تهدیییداه هماننیید تهدیییداه

سوسوزنها از دیمیتریا آشییکارکنندههای پرتییو بهشییمار

هستهای ،پرتوشناختی و زیستی یک چالش وا عی بییه مییوازاه

گسییتردهای از مییواد سوسییوزن در زمینییههای

میآینیید .طی ی

توسعه مداوم علم و فناوری است ] .[1بهعنوان مثال پرتوهییای

مختل

پرانرژی میتواند سبب ایجاد ضییررهای جبرانناپییذیری بییرای

تحقیقییاتی در بخشهییایی هماننیید تبییویربرداری پزشییکی،

موجوداه زنده شود .همیا معضل ،شناسایی و اندازهگیری ایا

تشخیص پرتوهای یونیزان و طی سنجی مییورد اسییتفاده ییرار

پرتوها را ضروری میسازد.

میگیرد ].[2

پزشکی و صنعتی ،برای اهییداع علمییی در مؤسسییاه
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سوسییوزنهای پالسییتیک از نییو جامیید آلییی بییوده و از

استفیاده از آغیازگر در ترکیبیاه بهکار رفته باعث ایجاد فرایند

پرکاربردتریا سوسوزنها هستند .مهمتریا مزیت ایا دسییته از

پلیمریزاسییون در دمیاهای پایییاتر (حدود  60°Cتییا )80°C

سوسوزنها درمقایسه با نو مییایع آنهییا عییدم نیییاز بییه ظییرع

شده و فرایند طی چندیا روز کامل میشود ].[6-8

نگهدارنده است .سوسوزنهای پالستیکی دوام بیشتری نسییبت

سوسوزنهای پالستیکی پس از ساخت نیاز به برشکاری و

به سوسوزنهای مایع دارند و میتوان آنهییا را تقریبیاً بییه هییر

تراشکاری جهت ساخت به شکل دلخواه دارند و بعیید از ایییا

شییکلی سییاخت ] .[2محبوبیییت سوسییوزنهای پالسییتیکی در

مرحله الزم است سطح سوسوزن پرداخت و صیقل داده شییود.

آشکارسییازی و دزیمتییری تییابش بییهدلیل یمییت پییاییا ،عییدم

هر چقدر سوسوزن پالستیکی بیشتر صیقل داده شود ،رانییدمان

شکنندگی ،سبک بودن ،مقاومت در برابییر رطوبییت و نزدیکییی

جمعآوری نوری بهتری خواهد داشت ].[9

عدد اتمی مؤ نر آن به بافت بدن ،افزایش ابییل تییوجهی داشییته

در سالهای اخیر برای ساخت سوسوزنهای پالستیکی در

است .سوسوزنهای پالسییتیکی ،بییهعنوان سوسییوزنهای آلییی

زمان کوتاهتر با هر شکل و ویژگی هندسی از امییوان فییرابنفش

تشکیل شده از یک یا چندیا فلوئور حییل شییده در یییک پایییه

در فرایند پلیمره شدن کامپوزیت استفاده شده اسییت ].[10 ,۵

هیدروکربا شناخته میشوند ].[۳

تحقیقاه درخبوص استفاده از چاپگرهای سهبعدی و بسپارش

از معمولتریا پایههای پلیمییری میتییوان بییه پلیاسییتایرن،
پلیوینیلتولوئا و پلیمتیلمتاکریاله اشاره کییرد .بییا برخییورد

نوری توسط نور فرابنفش برای ساخت سوسوزن پالستیکی بییا
بازده نوری باال در حال گسترش است ].[11

پرتوها به ماده پلیمری ،مولکول به مولکول انرژی پرتییو منتقییل

هر چند استایریا که حاوی ترازهای سهگانه وی اسییت و

شده تا به مولکولی ماننیید دیفنیلاکسییازول ( )PPO1بییهعنوان

بهعنوان تکپار (مونییومر) در سوسییوزنهای پالسییتیک تجییاری

سوسوزن اولیه میرسد .در ایا حالت نور بهوسیییله سوسییوزن

مورد استفاده رار میگیرد ،اما در فرآیند بسپارش نوری اخییتالل

اولیه در ناحیه فرابنفش تولید میشود .از آنجایی که فوتوکاتیید

ایجاد میکند و استفاده از آن با روش پرینتییر سییهبعدی بسیییار

اکثییر المپهییای  PMT2بییه طولمییون نییور در ناحیییه مرئییی

دشوار است [ .]11بههمیا دلیل در بسیاری از موارد از تکپارها

حساسیت بیشتری دارنیید ،بییه مییاده سوسییوزنی دیگییری ماننیید

و رزیاهای جایگزیا استفاده میشود.

نامیده شده و نور را از ناحیه فرابنفش به ناحیه نور مرئی انتقال

سازگاری بیشتری بییا محیطزیسییت داشییته ،رزیییا UV Cure

میدهد .نور منتشر شده متعا باً توسط یک  PMTیا فوتودایییود

برمبنیییای اکیییریاله اسیییت .اییییا نیییو رزیاهیییا برپاییییه

به الکتییرون تبییدیل میشییود .ایییا الکترونهییا تقویییت و تییپ

پلیاسییییتراکریاله ،اپوکسیییییاکریاله ،یورتییییاناکریاله و

خروجی حاصل میشود ].[4

سیلیکوناکریاله ساخته میشود .هنگامیکه مواد فلوئور با ایا

بهطور معمول ،سوسوزنهای پالسییتیکی بییا پلیمریزاسیییون

نو رزیاها ترکیب شییده و کامپوزیییت حاصییل تحییت امییوان

حرارتی در دمای زیاد ( بیش از  100درجه سانتیگراد) ساختیه

فرابنفش رار بگیرند ،پس از فراینیید پلیمییره شییدن ،سوسییوزن

میشوند و فرآیند آمیادهسازی چندیا روز طول میکشیید ].[۵

پالستیک ساخته میشود.

1

2,5-Diphenyl oxazole
Photomultiplier tube
3
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
2
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ساخت سوسوزن پالستیک با استفاده از فوتوپلیمریزاسیون با پرتو فرابنفش

 .۲مواد و روشها
 .۱.۲ساخت نمونهها

در جییدول  1آورده شییده اسییت .بهعن ییوان مث ییال نح ییوه

برای ساخت سوسوزنها ،رزیا  ،UV Cureدیفنیلاکسییازول

آمیادهسازی نمیونه سوسیوزن پیالستیک شماره  )PLS3( ۳به

( )PPOبهعنوان فلوئییور اولیییه ،فنیلاکسییازولبنزن ()POPOP

ایا صوره انجام گردید که مقدار  4/۵گرم  0/0۳ ،PPOگییرم

بهعنوان فلوئور نانویه از شرکت سیییگما-آلییدری و نفتییالا 1از

 POPOPو  0/6گرم نفتالیا در  ۵سانتیمتر مکعییب تریمتیییل

شرکت مرک تهیه شدند .فلوئورهییای اولیییه و نانویییه در رزیییا

بنزن حل شده و سپس  ۳0گرم از رزیا  UV Cureبه ترکیب

 UV Cureتییا حییدی حییل میشییوند امییا وجییود حاللهییای

حاصل اضافه شد.

آروماتیک و ترکیباه حلقوی ،کیفیت سوسوزنی را بهبییود داده
و انحالل را آسانتر میکند ].[12

ترکیب حاصل در ظروع پالستیکی شفاع با شکل دلخواه
ریخته شده و توسط همزن مکانیکی هم زده شد .بییرای خییارن

لذا مقادیر مختلفی از ایییا فلوئییور در حاللهییای مختلی

شدن حبابهای هوا از دستگاه فراصوه استفاده گردید .به ایا

مانند تولوئا ،زایلیا و زایلیا و تریمتیل بنزن حل شده و اییا

منظور کامپوزیت حاصل در یک ظرع دربسته رار داده شد تییا

محلول با رزیا  UV Cureمخلوط شیید .بییا توجییه بییه نتییایج

رطوبت به داخل آن نفوذ نکند و بهمده  ۳0د یقه داخل حمام

تستهای انجییام شییده ،حییالل تریمتیییل بنییزن بییهدلیل بهبییود

فراصوه رار گرفت .سپس نمونییه بهمییده حییدود  4سییاعت

خاصیت سوسوزنی و نیز نقطه اشییتعال بییاال و کمخطییر بییودن

تحت تییابش نییور فییرابنفش نییو  Cبییا تییوان  ۵00 Wcm-2و

نسبت به دیگر حاللها انتخییاب گردییید .جهییت تعییییا روش

طولمییون  2۵۳ nmییرار داده شیید .پییس از اتمییام فراینیید

مناسب برای ساخت سوسوزن و مشخصنمودن درصید بهینییه

سختشییدن ،سییطح نمونییهها توسییط سییمبادههای مختل ی

از

هر یک از فلیوئورها در مییاده سوسییوزن ،روشهییا و ترکیبییاه

سییخت تییا نییرم ،پرداخییت و پییولیش زده شییدند .تبییاویر

مختلفی مورد بررسیی رار گرفت که سیه نمیونه ترکیب نهایی

سوسوزنهای ساخته شده در شکل  1نشان داده شده است.

جدول ( :)۱نوع و درصد مواد بهکار رفته در هر نمونه.
ابعاد نمونهها
نام نمونه

چگالی
)(g/cm3

× ضخامت )(cm

2,5-Diphenyloxazole
)(PPO

)1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl
)benzene (POPOP

Naphthalene

PLS 1

1/044

4/2×1/۵

 ۳( %10گرم)

%0/ 1

-

PLS 2

1/0۷9

4/1×1/6

 4/۵( %1۵گرم)

%0/ 1

-

PLS 3

1/0۷4

۳/8×2/8

 4/۵( %1۵گرم)

%0/ 1

%2

Naphthalene

1
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شکل( :)۱سه نمونه سوسوزن پالستیک ساخته شده و یک نمونه تجاری .UPS-89

 .۲.۲آزمون سوسوزنی نمونهها
جهییت بررسییی میییزان سوسییوزنی نمونییهها ب یهطور نسییبی ،از
سوسوزن تجاری  UPS-89ساخت شرکت  Amcrys1با پایییه
پلیاستایرن و با ابعاد مشابه با نمونییهها اسییتفاده گردییید .ابتییدا
طی

فوتولیومینسانس ( )PLنمیونهها توسط دستگیاه LS 55

ساخت  PerkinElmerبا طولمییون تحریییک  260 nmنبییت
گردید تا با مقایسه طی

 PLنمونهها ،بیشینه طولمون گسیلی

آنها مقایسه شوند.
در گام بعد ،هر یک از نمونهها روی یک المییپ  PMTبییا
طر  2این مدل  XP2020از شرکت  Photonisمونتییاژ شیید.
سپس تپ داینود خروجی به پیشتقویتکننده و پس از آن بییه
یک مدار طی نگاری مطییابق شییکل  2داده شیید و طیی

هییر

سوسوزن برای چشمههای  1۳۷Csبا آهنگ پرتوزایی 0/14 µCi

شکل ( :)۲چیدمان طیفنگاری با استفاده از سوسوزنهای پالستیک.

در شکل  ،۳نمونییه پالسییتیک مونتییاژ شییده روی  PMTو
نحوه رارگیری چشمه روی سوسوزن نشان داده شده است.

و نیز  60Coبا آهنگ پرتوزایی  1 µCiطی مییده  ۳00 sنبییت
گردید .با توجه به اکتیویته کم چشمهها و ایجاد آمار شیمارش
مناسب ،چشمهها در نزدیکتریا فاصله روی سییطح سوسییوزن

شکل ( :)۳نمونه سوسوزن مونتاژ شده روی  PMTو نحوه قرارگیری

حالت بدون چشمه نیز برای هر نمونه سوسوزن انجام گرفت.

چشمه روی سوسوزن.

http://www.amcrys.com

1
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ساخت سوسوزن پالستیک با استفاده از فوتوپلیمریزاسیون با پرتو فرابنفش

نمونهای از تپ آند با پایانه ۵0 1اهم ،برای هییر سوسییوزن

در شیییکلهای  ۵و  6طی هیییای نمونیییههای سوسیییوزن

نیز با استفاده از یک نوساننگار (اسیلوسکوپ) سریع دیجیتییال

پالستیک آورده شییده اسییت .بییا توجییه بییه عییدد اتمییی پییاییا

 DSOبا فرکانس  ۵00 MHzنبت شد .زمان واهلش 2برای هر

سوسوزنهای پالستیک ،در طی

آنها فوتوپیک وجود نییدارد و

سوسوزن با استفاده از زمان نییزول ۳تییپ ،بیهطور نسییبی ابییل

تنها پیوستار کامپتون ابل مشاهده است.

اندازهگیری است .پاسخ نوترونی ایا سوسوزنها نیز با استفاده

محل لبه کامپتون پرتو گاما در کانال متناظر با  0/89بیشییینه

از یک مدار جداسازی نوترون-گاما برمبنای روش گذر از صفر

لبه نزولییی طیی

بییوده و معییادل  4۷8 keVو  10۳۷ keVبییه

مورد بررسی رار گرفت [.]1۳

ترتیب برای چشمههای 1۳۷Csو  60Coمیباشد .با مقایسه محییل
لبه کا مپتون برای هر سوسوزن ،میزان نییور تولیییدی نسییبت بییه

 .۳نتایج

نمونه تجاری  UPS-89مشخص میشود .مطابق ایا طی هییا،
فوتولومینسییانس ( )PLنمونییهها آورده شییده

مشاهده میشود که میزان بهییره نییوری ( )Photon/keVبییرای

است .مطابق انتظار بهدلیل ایاکه پلیمر تنها نقییش جذبکننییده

ایا سوسوزنها نسبت سوسوزن تجاری  UPS-89حدود یییک

انییرژی را داشییته و مییواد فلوئییور عمییل سوسییوزنی را انجییام

چهارم میباشد.

در شکل  4طی

 PLهمان طی

میدهند ،طی
دیگری در طی
شده طی
طی

 PPOخواهیید بییود و لییههای

مشاهده نمیشود .بییا افییزایش درصیید ،PPO

گسیلی زیاد شده است .از طرع دیگر با توجه بییه

 PLنمونه تجاری  UPS-89کییه دارای  %1وزنییی PPO

است ،چنیا استنباط میشود که میییزان جییذب انییرژی پرتییو و
انتقال آن به مولکولهییای فلوئییور ،وابسییتگی زیییادی بییه پایییه
پلیمری دارد و درصد  PPOدر اولویت بعدی رار میگیرد.

شکل ( :)5پاسخ نسبی نمونهها به چشمه . Cs
۱۳۷

چ

1

Terminate
Decay time
3
Fall time
2
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جلد دهم ،شماره 1

همانطور که در نمودار شکلهای  ۵و  6دیده میشییود ،بییا

میزان شمارش کل برای نمونههای ساخته شده در مقایسییه

افزایش درصد  PPOمیزان بهره نوری افزایش مییابد .افییزودن

با نمونییه تجییاری  ،UPS-89بییرای چشییمه  1۳۷Csحییدود ۵0

نفتالا به ترکیب نیز باعث افزایش بهره نوری شده است .البتییه

درصد و برای چشمه  60Coتقریباً  ۷0درصد است .ایییا نتییایج

مشکل انحالل مواد فلوئور ،درصییدهای ایییا افزودنیهییا را بییه

نشان میدهیید در انییرژی پییاییاتر ،بییهدلیل بهییره نییوری کمتییر

نمونه  PLS3محدود میکند.

پالسهای کوچکی تشکیل میشوند و توسط سیستم الکترونیک

هر نمونه ،به عبارتی شمارش کل هر

نبت نمیگردند .بنابرایا انتظار میرود کییه در انرژیهییای بییاال،

مقدار سطح زیر طی

نمونه برای چشمههای  1۳۷Csو  ،60Coپس از کم کردن مقییدار

مجمو شمارش ایا سوسییوزنها بییه نمونییه تجییاری نزدیییک

شییمارش زمینییه در شییکلهای  ۷و  8آورده شییده اسییت .پایییه

شوند .در شکل  9نمونهای از تپ آنیید ایییا سوسییوزنها آورده

پلیمیییری نمونیییهها  PMMAاسیییت .از پلیمیییر  PMMAدر

شده است و مشاهده میشود که زمان نزول تپها تقریباً با هم

دزیمتری دزهای بیش از  kGyاسییتفاده میشییود .پییس انتظییار

برابر است .بنابرایا ایا سوسوزنها ،زمان واهلش حدود ،2 ns

میرود ایا سوسوزنها تا ناحیه  kGyابل استفاده باشند ].[14

مشابه با سوسوزن  UPS-89دارند.

شکل ( :)9نمونه پالس آند سوسوزنها.
شکل ( :)۷مقایسه مقدار انتگرال سطح زیر طیف هر نمونه برای چشمه
.۱۳۷Cs

پاسخ نوترونی سوسوزن  PLS3در شییکل  10آورده شییده
است .علیرغم درصد باالی  PPOو نیز وجود نفتالا ،خاصیت
جداسازی شکل تپ در ایا سوسوزن مشاهده نمیشییود .ایییا
امر نشان میدهد ک ه پایه پلیمری و وجود ترازهای سییهگانه در

شکل ( :)8مقایسه مقدار انتگرال سطح زیر طیف هر نمونه برای چشمه
.60Co

شکل ( :)۱0طیف سه پارامتری (انرژی ،زمان ،شمارش) از
 )aچشمه نوترون Cf

۲5۲

و  )bچشمه گاما . Cs
۱۳۷
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 .4نتیجهگیری
در ایا تحقیییق نمونییههای سوسییوزن پالسییتیک بییا اسییتفاده از

بنابرایا در صییورتیکه از رزیییا  UV cureبرمبنییای یییک

 UV Curingدر زمان بسیار کوتاه و به شکل دلخییواه سییاخته

پلیمر حلقوی جهت ساخت سوسییوزن اسییتفاده شییود ،انتظییار

شدند .در ساخت سوسوزنهای آلی رایییج از پایییه پلیمییری بییا

میرود که میزان بهره نوری بسیار بهتری حاصییل شییود و ایییا

حلقه بنزنی مانند  PVTو پلیاستایرن استفاده میگردد ].[12

امکان نیز وجود دارد که با درصییدهای بییاالی  ،PPOخاصیییت

پایه پلیمری رزیییا  UV Cureاز  PMMAتشییکیل شییده

جداسازی شکل تپ در سوسوزن ایجاد گردد.

است که یک پلیمر خطی ( غیرآروماتیک) میباشد که ایا امییر

بیا اییا وجیود سیاخیت ایا نیو سیوسوزن با استفاده از

میتواند دلیل بهره نوری پاییا سوسوزنهای ساخته شده با ایا

بسپارش نوری بهخبوص در الییههای نییازک بسیییار سییریع و

رزیا باشد .وابستگی شییدید سوسییوزنی بییه پایییه پلیمییری ،در

آسان بوده و با ایجییاد شییکل دلخییواه ،در زمینییههای کییاربردی

ارتفا -پالس نمونهها نیز مشاهده گردید.

مختلفی مانند آشکارسازی آلفا ،بتا و ذراه باردار میتواند مورد

 PLو نیز طی

طی

استفاده رار گیرد.
.
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