
 
 
 
 
 

  1 

 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

استری  بر روی بستر پلی  3O2Biکامپوزیت نانولیفی پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات   حفاظتیبررسی  اثر 

 پرتو ایکس  در برابر
 

2، ابوالفضل زارع1*، لیال غالمزاده1فاطمه ظفری
 

 یزد، ایران   ،یزد  ، دانشگاه فیزیک  دانشکده، ای. بخش هسته1

 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران . بخش شیمی نساجی، 2

 

 چکیده 
با توجه    ای در علوم و صنایع مختلف مانند پزشکی کاربرد دارد.طور گستردهآید که بهحساب مینوعی از تابش الکترومغناطیسی و جزو پرتوهای یونساز به  پرتو ایکس

در این پژوهش، الیه نانوالیاف پلی وینیل الکل حاوی به اثرات مخرب این تابش روی انسان، بحث ساخت حفاظ در برابر این پرتو از اهمیت خاصی برخوردار است.  

  منظور حفاظت در برابر پرتو ایکس بهاستری  ( به روش الکترویسی بر روی پارچه پلیwt%  35   -0( با درصدهای وزنی مختلف )3O2Biنانوذرات اکسید بیسموت )

کیلو ولت با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات اکسید بیسموت با درصدهای  40در ولتاژ  های ایکسریسیده شدند. قابلیت تضعیف پرتو

شده مورد بررسی قرار (، توزیع نانوذرات در کامپوزیت لیفی تهیهSEMی روبشی ) گیری و با هم مقایسه شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترون وزنی مختلف اندازه

افزایش    ایکس در نانوالیاف پلیمری الکتروریسی بر روی بستر منسوج، میزان محافظت در برابر پرتو 3O2Biگرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانوذرات  
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Abstract 
X-ray is a type of electromagnetic radiation and ionizing radiation that is widely used in various sciences and industries 

such as medicine. Due to the destructive effects of this radiation on humans, the issue of making protective materials against 

this radiation is of particular importance.  In this study, polyvinyl alcohol (PVA) nanofibers containing Bi2O3 nanoparticles 

with different weight percentages (0-35 wt%) were fabricated electrically on fabric to use as X-rays shields. The attenuation 

ability of X-rays at 40 kV energies was measured and compared by PVA electrospun nanofibers containing bismuth oxide 

nanoparticles with different weight percentages. Dispersion of nanoparticles in polymer nanofibers was observed using 

scanning electron microscopy (SEM). The results show that by increasing the weight percentage of Bi2O3 nanoparticles in 

electrospun polymer nanofibers, the X-ray attenuation capacity also increases. 
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 . مقدمه 1

ای در علوم و صنایع مختلف مانند  طور گستردهآید که بهحساب میبه  یونسازنوعی از تابش الکترومغناطیسی و جزو پرتوهای    ایکسپرتو  

. چندین مطالعه ثابت کرده است که پرتو ایکس پرکاربردترین روش مورد استفاده  [3-1]  شودصنعت، معدن، کشاورزی، پزشکی استفاده می

- 4]  شناختی شوندتوانند موجب اثرات زیست می  هاپرتوگیری طوالنی از این تابش.  [3،  1]  باشدمان( میدر بخش پزشکی )تشخیص و در

. با  [7  ، 1]است  گذاری در برابر پرتو یک روش مناسب  . بنابراین برای کاهش اثرات احتمالی و قطعی ناشی از پرتوهای یونیزان، حفاظ[6

  باشند  های ایکستوانند حفاظ خوبی دربرابر پرتواصر فلزی با عدد اتمی و چگالی باال میهای انجام شده از بین مواد مختلف، عنبررسی

در برابر  گذاری )محافظتعنوان بهترین ماده جهت حفاظو چگالی باال به  عدداتمیدلیل خواص فیزیکی مانند . سرب و ترکیبات آن به[8]

طور جدی در کاربردهای مختلف محافظت خطر انداختن سالمتی، بهبه  با مشخص شدن سمیت سرب و  پرتو ایکس( پیشنهاد شده اند اما

 یبرا  سبک و مقرون به صرفه،  غیر سربی  دموا  نصورت گرفت تا بتوا  یادی ز  یهاتالش. از این رو  [3- 1]  نده ادر برابر پرتو محدود شد

و غیره    میتنگستن، بار  سموت،یمانند: ب  نیسنگ  فلز  عنصر نیو چند  هامر یاز پل  نیبنابرا.  [9]  کنند  سرب  ن یگزیرا جا  ایکسمحافظت از پرتو  

های این مواد کاندیدای جذابی برای تولید  و نیز کامپوزیته است  جایگزین سرب استفاده شدو    در برابر پرتو ایکس  عنوان مواد محافظ  به

ها  از میان مطالعات گوناگون، برخی پژوهش . همچنین[10 ،3 ،2] طراحی شوندایکس توانند برای کاهش موثر پرتو اند که میموادی شده

شود، روشی است . الکتروریسی که با عنوان فراوری الکترواستاتیک الیاف شناخته می[12  ،11]اند  ه بررسی مواد نانوساختار پرداختهنیز ب

های کمتر تولید،  اندازی، هزینه سادگی تنظیم و راه  که در اصل برای تولید الیاف پلیمری با قطر در اندازه نانومتر است. این روش به دلیل

ها، قادر به توزیع نانوذرات در ماتریس پلیمری و  خواص مکانیکی عالی، تولید نانوالیاف پلیمری یکنواخت و پیوسته نسبت به سایر روش

بسیاری از محققان برای اختراع محصوالت   ها به عنوان یک روش موثر شناخته شده است، که توانسته مورد توجهبهبود خواص نانو کامپوزیت

نانوذرات با درصدهای   نشان داده شده است.  1.طرحی از دستگاه الکتروریسی در شکل  [1]  های مختلف قرار بگیردبیشماری برای کاربرد

ها اثر محافظتی خوبی در نخواهند بود زیرا آ  پلیمری الکتروریسی شده  هاینانوکامپوزیتهایی برای تهیه  نی مختلف به عنوان پرکنندهوز

. در این [ 3]  بدون سرب انتخاب شدند ایکس  عنوان ماده اصلی برای تولید ماده محافظ پرتو  و همچنین به   دهند ایکس ارائه میبرابر پرتو  

رویسی بر روی روش الکتبا استفاده از  (  wt%  35  -0با درصدهای وزنی مختلف )  3O2Biحاوی نانوذرات    نانوالیاف پلی وینیل الکل مقاله،  

 ند. ه اساخته شد ایکسمنظور حفاظت در برابر پرتو پارچه به

 

 از دستگاه الکتروریسی  طرحی .1شکل 
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 ها. مواد و روش2

 مواد اولیه   2.1

نانوالیاف  الکل، تهیه شد و در تولید  وینیل. پودر پلی[13]ه است  سنتز نانوذرات اکسید بیسموت براساس روش هیدروترمال انجام گرفت

   ذرات مورد استفاده قرار گرفت.پلیمری الکتروریسی حاوی نانو

 
 های نانولیفیهای کامپوزیت سازی نمونهآماده  2.2

سلسیوس   80  – 90دمای  آب مقطر تهیه شد. این محلول با استفاده از همزن مغناطیسی در  در    w/w  ٪10با غلظت    PVA  محلول پلیمری

تدریج به محلول پلیمری روی همزن ( بهwt 35  - 0٪با درصد وزنی مختلف ) 3O2Biزده شد. سپس نانوذرات فلزی ساعت هم 2به مدت 

به مدت   دما  در همان  و همزدن  منظور  1افزوده شد  به  یافت.  ادامه  ب  ساعت  زدن  هم  زمان  محلول، مدت  یکنواختی  ا همزن افزایش 

در حمام التراسونیک به مدت های موجود  محلولهای هوا و همگن سازی محلول پلیمری،  جهت کاهش حبابمغناطیسی را افزایش داده و  

های پلیمری تهیه شده به ولنشان داده شده است. جهت فرآیند الکتروریسی، محل  1روش تهیه محلول در جدول    .نددقیقه قرار گرفت  30

کننده، ولتاژ و سرعت جریان انتقال یافتند. برای تولید نانوالیاف، فاصله نوک سوزن تا جمع  G-20لیتری با سوزن  میلی  2یک پمپ سرنگ  

ساعت   2به مدت  استر  رچه پلیلیتر بر ساعت تنظیم شد. نانوالیاف بر روی پامیلی  0/  3کیلوولت و    19متر،  سانتی  15محلول به ترتیب  

 الکتروریسی شد.
 3O2Biهای مختلف های الکتروریسی آماده شده با درصد وزنیلیست محلول .1 جدول

 (%wt) الکلوینیلپلی 3O2Bi  (wt%)  نانوذرات ( %w/w)محلول پلیمری 
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 ها نمونهگیری ضخامت و چگالی  اندازه  2.3

از دستگاه ضخامتضخامت نمونه  استفاده  با  تعیین گردید.ها          و  wt  0  ،٪wt  10،  ٪wt  20،  ٪wt  30٪های حاوی  ضخامت نمونه   سنج 

٪wt  35  ترتیب  نانو اکسید بیسموت به cm038/0  ،cm  039/0  ، cm0395/0،  cm  041/0  و  cm  0415/0  ترین یکی از سادهباشد.  می

گیری چگالی، استفاده از مایعی با چگالی معلوم است. که بر اساس فرورفتگی نمونه درون مایع )چگالی نمونه بیشتر از مایع( اندازههای راه

 1وری با کمک رابطه  را به روش غوطه هاتوان چگالی نمونهاست( می  و یا معلق ماندن نمونه در آن )چگالی نمونه تقریبا برابر چگالی مایع

از بنزن در صورتیکه نمونه   تعیین کرد. نمونه درون نیترو بنزن با چگالی مشخص قرار داده شد و با توجه به رفتار نمونه در نیترو بنزن،

گردد. حال با مشاهده نمونه می  کربن در صورت فرورفتن نمونه درحالل اول استفادهصورت شناور روی حالل اول بوده و یا از تتراکلریدبه

صورت معلق در درون حالل حفظ گردد.  توان فرورفتگی یا معلق بودن آن را بررسی کرد. سپس باید تعادل نمونه بهها میدر مخلوط حالل

 ها برابر دانست. توان چگالی نمونه را با چگالی مخلوط حاللدر این وضعیت می
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 ها نمونه  گیری تضعیف پرتو ایکساندازه  2.4

 minدر زمان    mA  10کیلو ولت و جریان   40( در ولتاژ    rad-68، مدل  Varian)المپ    Varianی دستگاه ها به وسیلهپرتودهی به نمونه

ها با دقت بسیار باال  انجام گرفت و داده  Oceanافزار  ( ونرم657-Piranha)  Piranhaگیری دز با استفاده از دزیمتر  انجام گرفت. اندازه  5/0

اولیه ایکس  پرتوی  اعشار( ثبت گردید. شدت  )به میزان دو رقم 
0I  اندازه ای گیری دز دریافتی بوسیله آشکارساز بدون حضور نمونهبا 

دست آمد. چیدمان اجزای به  آشکارسازها جلوی  گیری دز دریافتی با حضور نمونه اندازهبا    Iدست آمد. همچنین شدت پرتو ایکس نهایی به

 است. 2مختلف فرآیند پرتودهی مانند شکل 

 

 

 

 

 

 چیدمان اجزای مختلف فرآیند پرتودهی . 2شکل          

 تعیین گردید.  2های پلیمری با استفاده از رابطه نانوکامپوزیتجرمی ضریب تضعیف 

xmDD
 -

0 e 


=                                                                                                                                              (2 ) 

که
m،x ،،0D   و D [ 3  ،2]هستند  ترتیب ضریب تضعیف جرمی، ضخامت، چگالی، میزان دز بدون حفاظ و میزان دز با حفاظ  به  .

ln، ابتدا نمودار  جرمیضریب تضعیف دست آوردن برای به 
D

D0
کنیم سپس شیب حاصل از نمودار بر ها رسم میرا برحسب ضخامت نمونه   

 آید.   دست میبه ضریب تضعیف جرمیشود و  ها تقسیم میچگالی نمونه

 

 یابی روش مشخصه  2.5

الکتروریسی و ساختار نانوالیاف    SEMاز   اندازه ذرات سنتز شده، پراکندگی ذرات در نانوالیاف پلیمری  برای دریافت اطالعاتی همچون 

 استفاده شده است. 
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 . بحث و نتایج 3

  wt 0٪الکل الکتروریسی شده حاوی الف( وینیلنانوالیاف پلی SEMتصاویر ،  VEGA3 TESCANمیکروسکوپ الکترونی با استفاده از 

 نشان داده شده است.   3تهیه شد و در شکل  3O2Biنانوذرات  wt 30٪ج(  3O2Biنانوذرات  wt 20٪ب(   3O2Biنانوذرات 

 

 

 

 

 

نانوذرات    wt% 30ج(  3O2Biنانوذرات  wt% 20ب(   3O2Biنانوذرات   wt% 0الکل الکتروریسی شده حاوی الف( وینیلنانوالیاف پلی SEMتصاویر  .3شکل 

3O2Bi   

های کبلورمشخص شد و اندازه    =nm  154 /0λ، با طول موج پرتو تابیده  ایکسبا استفاده از دستگاه پراش پرتو    3O2Biپودر    XRDطیف  

های نمونه اکسید بیسموت سنتز شده با قله  نانوذراتهای  شود، قلهدیده می  4طور که در شکل  . هماناست  nm  35  حدوداکسید بیسموت  

   خوانی خوبی دارد. بنابراین فرآیند سنتز این ماده به درستی انجام شده است.مرجع هم

 

 

 

  

 

  

 

 

 سنتز شده   3O2Biپودر  XRDطیف  .4ل شک

ها محاسبه شده است و برحسب درصد نانوذرات مختلف این ضرایب و نتایج پرتودهی، ضرایب تضعیف جرمی نمونه  2استفاده از رابطه  با  

از ضریب   اکسید بیسموت  ٪35، ضریب تضعیف جرمی برای نمونه حاوی  5نشان داده شده است. با توجه به شکل    5رسم شده و در شکل  

 درصد وزنی اکسید بیسموت بهتر است.  0-30های حاوی تضعیف جرمی نمونه
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 3O2Biتغییرات ضریب تضعیف جرمی تجربی بر حسب درصد وزنی   .5 شکل

 

 گیری نتیجه.  4

( بر روی پارچه با موفقیت ساخته wt%  35  -0مختلف )  با درصدهای وزنی    3O2Biنانوالیاف الکتروریسی پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات  

برای این   ضرایب تضعیف جرمی ها در معرض پرتوی ایکس قرار داده شدند تا میزان دز عبوری آنها ثبت شود.  شدند و سپس این نمونه

با افزایش درصد نانوذرات اکسید بیسموت در کامپوزیت   ند.محاسبه و مقایسه شدkV   40ها در حضور المپ پرتو ایکس با ولتاژ  نمونه

ها و رسوب شدن ذرات سنگین اکسید بیسموت در داخل با توجه به ضخامت کم نمونه  . امایابدنانولیفی میزان قابلیت تضعیف افزایش می

دلیل محدودیت زمانی و عدم  ها را افزایش داد اما بهسرنگ حین فرآیند الکتروریسی تضعیف باالیی نخواهیم داشت مگر آنکه ضخامت نمونه 

توان همچنین میکند.  مکن میدستگاه الکتروریسی این کار را تا حدودی غیر مساعت به باال ) طوالنی مدت( از  24استفاده پذیری امکان

بیشتری به همراه محلول رات در سرنگ جلوگیری کند و ذرات  استفاده کرد تا از رسوب ذ  پلیمری  محلولدر  خاص  کننده  از ماده پخش 

یکس در محدوه انرژی تشخیصی از عناصر   فاظ پرتواکننده پرتاب شوند. راه حل دیگر این است که برای حجمع  پلیمری به سمت صفحه

   .استفاده شودبرای الکتروریسی  با لبه جذب مناسببا عدداتمی پایین 
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