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 در دزهاي مختلف در بازهي16kGy/s  و با آهنگ دز16MeV  فيلمهاي پليوينيليدين فلوريد تهيه شده و با باريکهي الکتروني به انرژي:چکیده

- طيف جذب مرئي. طيفسنجي مادون قرمز نشان داد که پرتودهي تغيير قابل توجهي در فاز پليمر ايجاد نميکند. پرتودهي شدند166kGy  تا06
 اين تغييرات ميتواند. ايجاد يک قلهي جذب جديد و افزايش گاف نوار ميشود،فرابنفش نشان داد که تابش منجر به جابهجايي قلهي جذب پليمر
 بلورينگي تغيير قابل توجهي پيدا، الگوي پراش پرتو ايکس نشان داد که در اثر تابش.به دليل فرايند شکست زنجيره و ايجاد کاستيهاي جديد باشد
. کسر ژل افزايش مييابد که نشاندهندهي ايجاد اتصاالت عرضي در فيلم است، از اندازهگيري کسر ژل مشاهده شد که با افزايش دز.نميکند
 اتصاالت عرضی، پرتودهی الکترونی، پلیوینیلیدین فلورید:کلیدواژهها
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Abstract: Poly-vinylidene fluoride (PVDF) films were prepared and irradiated by 10MeV electrons at
different doses ranging from 50 to 300kGy with a dose rate of 10kGy/s. The FTIR results indicated that
no major phase content change was observed. The optical absorption spectra indicated that the electron
irradiation results in shifting of the absorption peak, appearance of a new peak and increasing the band
gap (Eg). These changes may be due to the breaking of polymer chains and creation of new defects. The
X-ray diffraction analysis of samples indicated that the crystallinity did not show any major changes.
Concerning the gel fraction measurements, it was observed that gel fraction increases with increasing the
dose, where it is an indication of the formation of cross-linked films.

Keywords: Polyvinylidene Fluoride, Electron Irradiation, Cross-Linking

*email: jaleh@basu.ac.ir

96/12/0 : تاريخ پذيرش مقاله96/1/22 :تاريخ دريافت مقاله

66

مجله علوم و فنون هستهاي ،شماره 1191 ،06-1

پليوينيليدين فلوريد ،گذار از فاز  αبه فاز  βو  γرا نشان دادند

 .1مقدمه
پليمر پليوينيليدين فلوريد ( ،)PVDFبه دليل برخورداري از

[ .]10بنابراين تابش ممکن است بر افزايش ميزان فاز  βو در نتيجه

خاصيت پيزو و پيروالکتريک ،يکي از پليمرهاي مهم مورد

افزايش پيزوالکتريکي پليمر اثر داشته باشد .از طرفي با توجه به

مطالعه در دو دههي اخير بوده است [ .]1از اين پليمر در

تغييراتي که تابش در ساختار پليمرها به وجود ميآورد ،بررسي

سنسورها ،باتريها ،مبدلهاي صوتي مانند ميکروفونها،

ويژگيهاي اپتيکي و مقدار گاف انرژي حايز اهميت است.

هيدروفونها و سوندهاي سونوگرافي و نيز در مبدلهاي

همچنين بررسي ايجاد اتصاالت عرضي در اين پليمر به وسيلهي

الکترومکانيکي مثالً در ساخت دگمههاي تلفن و کامپيوتر و در

پرتو الکتروني ،به دليل کاربردي که در غشاها دارد ،داراي

بسياري از کاربردهاي سويچينگ بدون تماس استفاده ميشود [1

اهميت است .در واقع در غشاها ايجاد اتصاالت عرضي اهميت

تا  .]6خاصيت پيزوالکتريکي اين پليمر به ساختار بلورياش

زيادي دارد و ويژگيهاي غشاهاي ساخته شده از يک نوع

بستگي دارد[ .]0اين پليمر يک پليمر نيمه بلوري است و

 PVDFبا ويژگيهاي فيلمي از همان نوع  PVDFيکسان است.

ميتواند بسته به شرايط بلوري شدن ،در پنج شکل بلوري يا پنج

اثر باريکهي الکتروني با آهنگ دز  16kGy/sبر فيلمهاي

فاز   ،  ، β ،αو  εمتبلور شود [ .]0معمولترين شکل بلوري

 PVDFبه لحاظ تغيير فاز پليمر ،خواص اپتيکي و ايجاد

اين پليمر فاز  αاست که داراي ساختار  TGTGبوده و غيرقطبي

اتصاالت عرضي ،با استفاده از تکنيکهاي  XRD ،FTIRو

است [ .]7فاز  βو  γبه ترتيب داراي ساختار  TTTTو

 UV-VISو کسر ژل مورد بررسي قرار گرفته است.

 αو فاز بلوري  εحالت غيرقطبي فاز  γميباشد [ .]9از ميان اين
فازها تنها فاز  βاز لحاظ پيزوالکتريکي فعال است [ .]16بنابراين

 .2روش کار
براي تهيهي نمونهها ،پودر ( PVDFبا  )Mw=016666در دماي

افزايش ميزان اين فاز در پليمر ،داراي اهميت زيادي است.

 06˚Cدر ان -متيل -2-پايروليدون ( )NMPحل و با همزن

 T3GT3Gبوده و قطبي هستند [ .]8فاز بلوري  δحالت قطبي فاز

تابش ميتواند بر ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي پليمرها

مغناطيسي به مدت سه ساعت هم زده شد تا محلول  PVDFبه

تأثيرگذار باشد [ .]11به دليل ويژگي پيزوالکتريکي پليوينيليدين

دست آيد PVDF/NMP .در سه نسبت وزني متفاوت ،16:96

فلوريد و چندگانه بودن ساختار بلوري آن ،بررسي رفتار بلوري

 10:80و  26:86ساخته شد .آزمايش گرماسنجي پويشي تفاضلي
()1

اين پليمر تحت اثر تابش موضوع قابل توجهي است .آدِم و

( )DSCبراي بررسي پايداري حرارتي و بلورينگي نسبتهاي

همکارانش اثر باريکهي الکتروني به انرژي  1/1MeVبر فيلم

مختلف انجام شد .نتايج (شکل  )1نشان داد که دماي ذوب براي

 PVDFرا بررسي کرده و نشان دادند که در فيلمها اتصاالت

هر سه نسبت وزني تقريباً يکسان و در حدود  109˚Cاست،

عرضي ايجاد ميشود ،بلورينگي تغيير قابل توجهي نميکند و

بنابراين محلولها به لحاظ پايداري گرمايي تفاوت قابل توجهي با

نقطهي ذوب کاهش مييابد ] .[12محمد و همکارانش با بررسي

هم نداشتند .محاسبهي درصد بلورينگي نيز نشان داد که

اثر باريکهي الکتروني به انرژي  1MeVبر روي فيلمهاي

نسبتهاي وزني  26:86و  10:80بلورينگي باالتري دارند .با اين

 PVDFمشاهده کردند که ساختاري با اتصاالت عرضي تشکيل

حال گرانروي اين دو محلول بسيار باال و تهيهي فيلم از آنها

ميشود و همچنين دماي بلوري شدن و دماي ذوب کاهش

مشکل بود .بنابراين محلول  16:96که گرانروي پايينتري داشت

مييابد [ .]11بررسي اثر باريکهي الکتروني به انرژي 1 MeVبر

براي تهيهي فيلم انتخاب شد .اين محلول روي صفحههاي

روي فيلم  PVDFدر دماي ذوب ،توسط يون و همکارانش

شيشهاي به مدت  0ساعت در دماي  126˚Cقرار داده شد تا

انجام شد .کاهش بلورينگي ،کاهش دماي ذوب و ايجاد

خشک شود .به اين ترتيب فيلمهاي پليمري با ضخامت 60-66

ساختاري با اتصاالت عرضي نتايج حاصل از اين تحقيق بودند

ميکرومتر تهيه شدند .تعدادي از اين فيلمها به عنوان نمونهي

[.]16

مرجع در نظر گرفته شدند و تعدادي نيز تحت تابش باريکهي

در اين پژوهشها تغيير فاز پليمر در اثر پرتودهي الکتروني

الکتروني  16MeVدستگاه رودوترون  TT200در بازهي دز

مورد بررسي قرار نگرفته است .اما سوودا و همکارانش در سال

 06تا  166 kGyقرار گرفتند .جريان باريکه در طول آزمايش در

 ،2669با تاباندن پرتو گاما به انرژي  1/20MeVبر فيلمهاي

 8ميلـيآمپـر ثـابت نگـه داشتـه شـد .تـابشدهـي در دماي اتاق و
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)Heat flow endo up (W/g

)Trancmittance (%

)Temperature (˚C

)Wavenumber (cm-1

شکل  .1دمانگاشت گرماسنجي پويشي تفاضلي محلول پليوينيليدين فلوريد

)(a

با نسبتهاي  PVDF:NMPمختلف.

Absorbance

با آهنگ  16kGy/sصورت گرفت .تجزيهي گرماسنجي پويشي
تفاضلي با دستگاه  Perkin Elmerبا آهنگ گرمادهي
 16˚C/minانجام شد .اندازهگيري پراش پرتو ايکس با دستگاه
 ADP2000انجام شد .الگوي پراش نمونه در محدودهي  16تا
 06درجه براي  2θو با سرعت پيمايش  2˚ min-1ثبت شد .طيف
مادون قرمز نمونهها در بازهي  666تا  6666cm-1و با استفاده از

)Wavenumber (cm-1

طيفسنج  Shimadzu 8000 seriesو طيف جذب مرئي-

)(b

فرابنفش با استفاده از دستگاه  SCINCO UV S-2100در بازهي

شکل  )a .2طيف مادون قرمز عبوري نمونهي مرجع و نمونههاي تحت تابش

طول موج  266تا  666nmانجام گرفت.

در ناحيهي  6666cm-1-1666و  )bطيف مادون قرمز جذبي نمونهي مرجع و
نمونههاي تحت تابش در ناحيهي ( 1666cm-1-666نمودار دروني تغيير ميزان
فازهاي  αو  βرا برحسب افزايش دز نشان ميدهد).

 .3یافتهها و بحث
 1.3طیف مادون قرمز

شکل ( )a -2طيف مادون قرمز عبوري نمونههاي پرتودهي شده

اين نوار کاهش مييابد و نوار  C=Cناشي از جداشدن  HFو به

و نمونهي مرجع در  1666تا  6666cm-1را نشان ميدهد .فيلم

دنبال آن ايجاد ساختاري با اتصاالت عرضي ميباشد [.]11

مرجع داراي دو نوار در  2981و  1626cm-1است ،که به دليل

همانگونه که از شکل ( )a-2پيدا است ،در اثر تابش باريکه با دز

وجود گروههاي به ترتيب ،ارتعاشي متقارن و پادمتقارن CH2

 06kGyشدت نوار  C=Cافزايش مييابد اما با افزايش دز به

ميباشد .نوار ضعيف در  2161cm-1ارتعاش کششي گروه ،CO2

 166kGyشدت اين نوار کاهش پيدا ميکند و در دزهاي باالتر

در  1081cm-1ارتعاش کششي گروه  C=Cو در ناحيهي 1666

تقريباً ثابت ميماند .اين تغييرات ،نشان ميدهد که در دزهاي باال

تا  1606cm-1ارتعاش خمشي گروه  CH2را نشان ميدهد.

شکست زنجيره در مقابل ايجاد اتصاالت عرضي افزايش يافته

نوارهايي که در ناحيهي  1166تا  1106cm-1قرار دارند ،مربوط

است [ .]12همچنين شکل ( )b-2طيف مادون قرمز فيلمها را در
ناحيهي  666تا  1666cm-1نشان ميدهد .در فيلم  PVDFاين

به ارتعاشات کششي گروه  CF2هستند [ .]7همانطور که از شکل
پيدا است ،تفاوت طيف مادون قرمز فيلم مرجع و فيلمهاي

ناحيه از طيف مادون قرمز مربوط به نوارهاي مشخصهي

پرتودهي شده ،در شدت نوارهاي مربوط به گروههاي  C=Cو

بلورينگي پليمر است .نوارهايي که در ،701 ،010 ،012 ،689
 790و  970cmقرار دارند نوارهاي مشخصهي فاز  αو نوارهاي
-1

 CO2است .در فيلمهاي پرتودهي شده وجود نوار  CO2به اين

 011و  866cmنوارهاي مشخصهي فاز  βميباشند [ .]16براي
-1

دليل است که پرتودهي در هوا صورت گرفته است .با افزايش دز
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بررسي اثر باريکهي الکتروني بر تغيير فاز پليمر ،ميزان نسبي فاز
 βدر فيلمها را ميتوان از رابطهي زير به دست آورد،
absorbance

()1

X
A

K
X   X
(  ) A   A
K

F() 

که در آن ) F(βمقدار فاز  Aα ،βو  Aβجذب ،به ترتيب ،در
 701cm-1متناظر با فاز  αو در  866cm-1متناظر با فاز  βاست.

)Wavelength (nm

 Kαو  Kβضريب جذب در اعداد موج ذکر شده

شکل  .3طيف جذب اپتيکي نمونهي مرجع و نمونههاي پرتودهي شده تا

( Kα=0/1×166cm2/molو  )Kβ=7/7×166cm2/molو  Xαو

دزهاي مختلف.

 Xβدرجهي بلورينگي فاز  αو  βميباشند F(α) .نيز با روش

که در آن  hثابت پالنک v ،بسامد فوتون فرودي α ،ضريب

مشابه به دست ميآيد [ .]0تغيير ميزان فاز  αو  βبا افزايش دز در
نمودار دروني شکل ( )b-2نشان داده شده است .همانطور که

جذب و  Bمقدار ثابت است r .يک شاخص است که بسته به نوع

مشاهده ميشود در اثر تابش ميزان فازهاي  αو  βقدري تغيير

گذار مقدار آن تغيير ميکند ،براي گذارهاي مستقيم مجاز،

مييابد اما مقدار آن ناچيز است و در واقع ميتوان گفت باريکهي

مستقيم غيرمجاز ،غيرمستقيم مجاز و غيرمستقيم غيرمجاز به

الکتروني عمالً تأثير قابل توجهي بر تغيير فاز پليمر ندارد.

ترتيب مقادير مختلف  1/2 ،2/1 ،2و  1/1را به خود ميگيرد.
ضريب جذب از رابطهي زير به دست ميآيد،

 2.3مطالعهی رفتار اپتیکی

() 1

طيف جذب اپتيکي نمونهي مرجع و نمونههاي پرتودهي شده تا

  2.303AX 1

دزهاي مختلف ،در شکل  1نشان داده شده است .پليمر PVDF

که  Xضخامت اليه برحسب سانتيمتر و I0( A=LOG I/I0

داراي يک قلهي جذب قوي در  219nmاست که ناشي از گذار

شدت باريکهي فرودي و  Iشدت باريکهي عبوري) مقدار جذب

اوربيتالي  n  پيوند سادهي بين کربن و فلوئور موجود در

ميباشد .با رسم منحني تغييرات  (αhν)rبرحسب  hνو برونيابي

پليمر است .همانطور که در شکل  1مشاهده ميشود ،بر اثر

بخش خطي آن تا محور  Eg ،hvبه صورت عرض از مبدأ به

پرتودهي الکتروني پليمر  ،PVDFاين قلهي جذب پهنتر و از

دست ميآيد ] .[10پليمر پليوينيليدين فلوريد از قانون

طول موج  219nmبه طول موج  211nmجابهجا ميشود.

گذارهاي غيرمستقيم تبعيت ميکند بنابراين  r=1/2است [ .]17با

همچنين قلهي جديدي در ناحيهي  286cm-276ظاهر ميشود.

اين روش گاف انرژي فيلم مرجع و فيلمهاي پرتودهي شده با

اين تغييرات ميتواند به دليل فرايند شکست زنجيره و ايجاد

دزهاي مختلف اندازهگيري شد .نتايج نشان داد که گاف انرژي

کاستيهاي جديد باشد [.]10

از  1/18eVبراي نمونهي مرجع به  2/0eVبراي نمونهي پرتودهي
شده تا دز  166kGyافزايش مييابد .اين تغيير ،براساس مدل

 1.2.3گاف نوار

چگالي حالت در جامدات آمورف ،که توسط موت و ديويس

در نيم رساناها ناحيهي ميان نوار ظرفيت و نوار رسانش ناحيهي

پيشنهاد شده است ،تفسير ميشود .طبق اين مدل ،پهناي حالتهاي

ممنوعه است که الکترون نميتواند وارد آن شده و از آن عبور

متمرکز نزديک لبهي جذب از درجهي بينظمي و کاستيهاي

نمايد .به اين ناحيه گاف انرژي گفته ميشود .با استفاده از طيف

موجود در ساختار آمورف تأثير ميپذيرد .ميدانيم که پيوندهاي

جذب فرابنفش -مرئي ميتوان مقدار گاف انرژي ( ،)Egرا با

اشباع نشده همراه با برخي از پيوندهاي اشباع شده در نتيجهي

رابطهي زير (فرمول موت و ديويس) محاسبه کرد،

کافي نبودن اتمها در جامدات آمورف تشکيل ميشوند .باريکهي

()2

الکتروني مي تواند پيوندهاي اشباع نشده را افزايش دهد .عالوه بر

) (h) r  B(h  E g
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اين ،تابش ميتواند کاستيهاي موجود در نمونه را افزايش دهد.
)Intensity (a.u

اين افزايش ،افزايش در گاف نوار اپتيکي را به دنبال دارد ].[10
 3.3تحلیل پراش پرتو ایکس

الگوي پراش پرتو ايکس براي نمونهي مرجع و نمونههاي
پرتودهي شده در شکل ( )a-6نشان داده شدهاند .قلههايي که در
زواياي  26 ،18/19 ،17/0و  20/11درجه قرار گرفتهاند ،مربوط
به صفحات بازتاب ،به ترتيب )116( ،)626( ،)166( ،و ()621

)2θ (degree

بوده و مشخصهي فاز  αپليمر هستند .پليمر  PVDFيک پليمر

)(a

نيمه بلوري است .با تعديل طيف پراش پرتو ايکس و استفاده از
يک برنامهي کامپيوتري  PEAKFITکه قلههاي بلورينگي را
به صورت قلههاي منفرد از طيف پراش استخراج کند ،ميتوان
سهم قسمتهاي بلوري و آمورف را از هم تفکيک و درصد
بلورينگي نمونهها را از رابطهي  1محاسبه کرد ] .[18در اين
روش که در شکل ( )b-6نشان داده شده است ،طيف پراش پرتو
ايکس در زاويهي پراکندگي  16تا  10درجه تعديل و  0منحني
گاوسي با طيف برازش شدهاند .ارتفاع و پهناي منحنيها تا آنجا

)(b

تغيير داده شد ،که برازش خوبي با طيف پراش به دست آمد6 .

شکل  )a .6الگوي پراش پرتو ايکس نمونهي مرجع و نمونههاي پرتودهي
شده تا دز  266 ،166و 166 kGy؛  )bتفکيک قلههاي بلوري و آمورف

منحني که با  cمشخص شدهاند ،مربوط به قلههاي بلورينگي

مربوط به نمونهي مرجع.

پليمر و قلهي پهن که با  aمشخص شده است ،مربوط به سهم
آمورف ميباشد .شاخص بلورينگي نمونهها از رابطهي زير به

 6.3کسر ژل

دست ميآيد،

کسر ژل از طريق استخراج با دي متيل استاميد ( )DMAدر مدت
Ic
Ic  Ia

() 6

 166ساعت و در دماي  06˚Cتعيين شد .قسمت غير قابل انحالل
CI % 

فيلمها ،که شامل پليمر با اتصاالت عرضي ميباشد ،به مدت 68
ساعت در دماي  86˚Cخشک و تعيين وزن شد .کسر ژلي به

که در آن  Icمجموع سطحهاي زير قلههاي بلوري و  Iaسطح زير

صورت زير تعريف ميشود

قلهي آمورف ميباشد.

()0

با همين روش براي نمونههاي پرتودهي شده نيز قلههاي

Wd
 100
Wi

Gel fraction % 

آمورف و بلوري از هم تفکيک شد و درصد بلورينگي فيلمها

که در آن  Wiوزن اوليه و  Wdوزن قسمت غير قابل انحالل فيلمها

محاسبه گرديد .دادهها نشان ميدهد که درصد بلورينگي فيلمها

پس از خشک شدن ميباشد ] .[16کسر ژل براي فيلم مرجع و

تفاوت قابل توجهي ندارند .لذا ،باريکهي الکتروني تا آهنگ دز

فيلمهاي پرتودهي شده محاسبه شد .با استفاده از اين نتايج که در

باال اثري بر ساختار بلوري پليمر  PVDFندارد.

شکل  0نشان داده شدهاند روند ايجاد اتصاالت عرضي و شکست
زنجيره را بهتر ميتوان توضيح داد .اصوالً تابش باعث شکسته
شدن زنجيرهي پليمري و ايجاد راديکالهاي آزاد ميشود.
راديکالهاي آزاد ميتوانند مجداً ترکيب شده و اتصاالت عرضي
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الکتروني پهنتر شده و به سمت طول موجهاي باالتر جابهجا
)Gel fraction (%

ميشود .همچنين يک قلهي جذب جديد در  270تا 286nm
ايجاد ميشود .اين تغييرات ميتواند به دليل فرايند شکست
زنجيره و ايجاد کاستيهاي جديد در پليمر در اثر پرتودهي
الکتروني تا دزهاي باال باشد .الگوي پراش پرتو ايکس نشان داد
که با افزايش دز درجهي بلورينگي پليمر تغيير قابل توجهي پيدا
نميکند .اندازهگيري کسر ژل نشان داد که با افزايش دز ،کسر
ژل افزايش مييابد که نشاندهندهي ايجاد اتصاالت عرضي در

)Radiation dose (kGy

فيلم پليمري است .اما در دزهاي باالتر ،به دليل عدم انحالل

شکل  .7تغييرات کسر ژلي برحسب افزايش دز.

مولکولها از يک اندازهي مشخص به باال ،آهنگ افزايش کسر
بين مولکولهاي مجاور ايجاد کنند .در واقع در يک ماده که در

ژل کاهش مييابد .با توجه به اهميت زياد اتصاالت عرضي در

معرض تابش قرار ميگيرد ،فرايند شکست و فرايند ايجاد

غشاها ميتوان از باريکهي الکتروني در شرايط مذکور ،براي

اتصاالت عرضي با يکديگر در رقابتاند .همانطور که از شکل

ايجاد اتصاالت عرضي در غشاهاي ساخته شده از همين نوع

 0مشاهده ميشود کسر ژلي در فيلم پرتودهي شده تا دز 06kGy

 PVDFنيز استفاده نمود.

تفاوت زيادي با فيلم مرجع ندارد اما با افزايش دز کسر ژلي
پینوشت:

افزايش مييابد که نشاندهندهي ايجاد اتصاالت عرضي در پليمر

1. DSC: Differential Scanning Calorimetry

است .در دزهاي باالتر سرعت افزايش کسر ژل کاهش مييابد.
علت اشباع کسر ژل در دزهاي باال اين است که مولکولهاي
بزرگتر از يک اندازهي مشخص در حالل حل نميشوند .ايجاد
اتصاالت عرضي در غشاها از اهميت زيادي برخوردار است.
غشاهايي که از همين نوع  PVDFساخته ميشوند ويژگيهاي
مشابهي با فيلم  PVDFدارند .بنابراين اين غشاها نيز با پرتودهي
در شرايط مذکور داراي اتصاالت عرضي ميشوند و خواص آنها

بهبود مييابد.
 .6نتیجهگیری
طيفسنجي مادون قرمز نشان داد که شدت نوار متناظر با C=C

در نمونهي پرتودهي شده تا دز  06kGyنسبت به نمونهي مرجع
افزايش مييابد .اما با افزايش دز تا  166kGyشدت اين نوار
کاهش پيدا ميکند و در دزهاي باالتر ثابت ميماند .اين تغييرات
به دليل افزايش شکست زنجيره در برابر اتصاالت عرضي
ميباشد .مقدار فازهاي  αو  βبا استفاده از طيف جذبي مادون
قرمز محاسبه شد و نتايج نشان داد که باريکهي الکتروني اثر قابل
توجهي بر تغيير فاز پليمر ندارد .طيفسنجي مرئي -فرابنفش
نشان داد که قلهي جذب پليمر در  219nmتوسط باريکهي
60
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