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 یوزن یدر درصدها دیتنگستن اکس تیو نانو کامپوز کرویم یو حرارت یحفاظت یها یژگیو یبررس
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 چکيده:
آید، های پزشکککو و عککجزء ضزو یککروریام به شکک ار موویژه پرتوهای ایکس و گاما در حوزهکارگیری روزافزون پرتوها بهبه

جابر کجان و کار محافظء یتازگو برابه های کامپوزیتوحفاظیابد. ازپیش اه یء مواین توضه به حفاظ بجدی در برابر پرتو بیشب
ستانو پرتواز  بی اران صو و درمانو بی ار شخی ستفاده در مراکز ت سء. هدف از این تحقیق،مزرفو موردا ارزیابو  ساخء و شده ا

 3OW ذرام حاوی میکرو 70و  50، 30، 10 درعککدهای با سککیکیکون کامپوزیء و ویژگو های حرارتو حفاظء پرتویوتوانایو 
و ه چجین  یابدمو شیپرکججده افزادرعد فکز  افزایشها با ءیکامپوز و و ضرموخط تضزیف بیدهد که یر ونشان م جینتا اسء.

  .نتایج آنالیز حرارتو میزان تأثیر افزایش درعد وزنو را به خوبو نشان مو دهد

 گاما. پرتو، آنالیز حرارتویریب تضزیف ضرمو،  کامپوزیء،حفاظء پرتویو، :کلمات کليدي
 

 : مقدمه

گاما در تشخیص  پرتوشود. از های اتم تولید موهای انرژی باالی هستهفروپاشو حالءی طورمز ول درنتیجهگاما به پرتو

سو چاه شخیص ترکیدگو لوله و برر ستفاده  1عجوان آزمون غیر مخربهای نفء به سرطان و فیزیوتراپو و ه چجین در ت ا

های سربو و و شود استفاده از حفاظهای پرتو پزشکو که تجها بخشو از بدن فرد باید پرتوده. در دستگاه]2و1[شودمو

ترین ها یکو از مجاسببین کامپوزیءدراین . های بتجو که مستحکم و غیرقابل انزطاف هستجد، مشکالتو ایجاد میکجدقالب

ترین حالء یک اسء. در سادهو انزطاف پذیری باال  و پرکاربردترین مواد برای ساخء حفاظ پرتویو با خواص مکانیکو

مجظور دستیابو به خواص حفاظتو در برابر عجوان پرکججده اسء. بهپایه پکی ری و یک یا چجد ضزو بهشامل یککامپوزیء 

 .]3[طور یکجواخء در ماتریس پکی ری قرار گیردها بهای با عدد ات و باالیا ترکیبام آنپرتو یککروری اسککء که پرکججده

و  نهایء هسکککتجدتوقف بو محدوده یگاما دارا یها پرتوهاانرژی ت امدر ، گریهای داز تابش وبرخالف آلفا، بتا و برخ

شود یا تواند ضذب وطور کامل ن وبه ن،یبجابرا شته، مواد کامپوز ودر ط .]4[متوقف  و نانو  کرویم یحاو وتیدو دهه گذ

                                                 
1 Non Destructive Test (NDT) 
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 .اسکککءرفتهمورد اسکککتفاده قرار گ های متجوعوکاربرد برای های باانرژی باالتابشضذب  ای تضکککزیفمجظور ذرام به

در پژوهشکککو میزان  .]5و4[هسکککتجد یپرتو ومواد محافظت یتوضهو برا ضالب ینامزدها  ریبر پک وهای مبتجکامپوزیء

ها در انرژی های تشخیصو بدسء آورده شد ونتایج نشان داد نانوکامپوزیء کامپوزیء تجگستن اکسیدف یرایب تضزی

   .[6]دارند هاکامپوزیءنسبء به میکرو بهترییریب تضزیف 

هوا،  ها، که عبارتجد از: عایق رطوبء، عایقبا توضه به ویژگو های آن سککیکیکون رابردر این پژوهش از پکی ر السککتیک 

سء شد و برای د ستفاده  سیته ا سایو الکتر عیء نار عدا، مقاوم در برابر روغن و خا تو گاما از یابو به حفاظ پرعایق 

 .سککتفاده شککدبه عدد ات و باالو ه چجین غیر سکک و بودن آنها به عجوان پرکججده امیکرو ذرام تجگسککتن اکسککید با توضه 

ساخته و حرارتو برای ویژگو های حفاظتو ضزیف خطو و ضرمو و ه چجین الیه نیم حفاظ های  یریب ت شده مانجد 

 مورد بررسو قرار گرفء.  چش ه آمرسیومضذب برای 

 : روش کار

و ساخته  وطراح کونیکیس هیدر پا دیدرعد تجگستن اکس 70و 50، 30، 10 وتیکامپوز یوپرتو یهاپژوهش حافظ نیدر ا

استفاده شد.  گفته شده به عجوان پرکججده و نانوذرام ذرام کرویو از م ی ریپک یهیعجوان پابه کونیکیس کیشدند. از الست

و نانو ذرام سککجتز شککده در اندازه  کرومتریم 50و اندازه ذرام  مرک آل انذرام مورداسککتفاده محصککول شککرکء  کرویم

قابل امتزاج هسککتجد رو   کونیکیسکک کیالسککت ی ریپک یهیذرام در پا کرویم جکهیبه ا وضهبودند. با ت نانومتر 80حدود 

شد.  مواد گفته یحاو یهاءیکامپوز کرویم یهیضهء ته یگرختهیر سجتز نانو شده انتخاب  ستن ه چجین  نانوذرام تجگ

به رو  هم رسوبو تهیه شده اند. مواد شی یایو مورد استفاده سدیم تجگستام دو  3WOتری اکسید با فرمول شی یایو 

سید 2آبه ستام دو آبه به آب  3و هیدروککریک ا سدیم تجگ سبء ماده  ستجد. ن شرکء مرک آل ان ه صول  ستجد که مح ه

سید الزم 3به  1مقطر،  سبء هیدروککریک ا ستام دو آبه،  و ن سدیم تجگ گرم در نظر  10به ازای هر  cc5برای واکجش با 

شده از محکول، که به رنگ زرد درآمد، به مدم  سوب تهیه  شد. ر شد.  80℃ساعء و در دمای  3گرفته  شک  در خ

 مراحل سجتز نشان داده شده اسء. 1-1شکل

ایافه کرده و بزد توسط ه زن  کونیکیس  ریرا در پک ازین از ماده مورد وجیاسء که مقدار مز عورمنیبد شیرو  آزما

مدل  کیزده و سککپس در دسککتگاه التراسککوندر دو ضهء سککاعء گرد و پاد سککاعتگرد هم قهیدق 50به مدم  وکینمکا

DSA100 با فرکانسkHz40  ءیشکککود و کامپوزحل   ریدر پک وخوب به کروذرامیقرار داده تا م قهیدق15به مدم 

سء آ سخء نیاز انجام ا بزد .دیه گن به د یافه گرد ایکججده مراحل،  س و به دیهاردنر ا  قهیدق 15هم زن به مدم  کهیو

                                                 
 2.Na2WO4.2H2O 

 3.HCl 
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سپس مهم گرید شدهیا یهابردن حباب نیاز ب یشد. برا ختهیبه قالب ر ءیکامپوز کرویزده و  عجزت جاد شوار  س  واز 

 کروسکککو یم ریاتاق قرار گرفتجد. تصککاو یدر دما یریحالء گ یسککاعء برا 4ها به مدم و بزد ن ونه دیاسککتفاده گرد

 آورده شده اسء.  2-1در شکل(EDSو آنالیز عجصری ) (SEM) والکترون

 

 

  
 ذرات تنگستن  -ج EDS ریتصو نانو ذرات سنتز شده  -ب 30یبا درصد وزن دیتنگستن اکس تیکروکامپوزیم-الف SEMریتصو 2-1شکل 

 کونیلیذرات س -ر  ژنیذرات اکس -د

تنگستن  تی)ب( محلول مربوط به سنتز )ج(  کامپوز دی)الف( پودر سنتز شده تنگستن اکس 1-1شکل 

 دیاکس

 (ر)

 )الف(

 )ج(

 )ب(

 (د)
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صاو 3-1و  2-1شکل شان م کونیکیس  ریدر پک دیتجگستن اکس ءیکروکامپوزیم وسطح مقطع و ن ودار فراوان ریت  ورا ن

صو سء. در ا kV 15و ولتاژ 500x یودر بزرگ ن ا SEM ریدهد. ت شده ا ذرام از لحاظ  کرویم عین ونه توز نیگرفته 

به ، دهدورا نشان م یعجصر زیکه آنال EDS ریمطکب در تصاو نی. ااسء کجواخءیبه طور  باًیتقر جهیمقدار و اندازه در زم

 نیشتریکه ب شودوبرآورد م کرومتریم 27تا  4اندازه ذرام در محدوده )الف( 1-3شود. با توضه به شکل وم دهید وروشج

شترین نانومتر برآورد مو 33/130تا  90/44اندازه ذرام در محدوده  و )ب( کرومتریم 13تا  7در بازه  وفراوان شود که بی

 . نانومتر قرار دارد 95تا  75فراوانو در بازه 

 XCOM برنامه

یرایب و  برای بدسء آوردن سطح مقطع های برخورد مجاسبرویکرد  کیها و مخکوط بامیترک یبرا XCOMبرنامه 

سکطح مقطع توان  وم XCOMبرنامه  در. دهد وانجام م GeV 100وkeV1 نیب یانرژتضکزیف ضرمو اسکء که برای 

 از هر دو وبیترک یبرا ایتوسککط کاربر انتخاب شککده  ، انرژی که(وت یلگار بایاسککتاندارد )تقر یانرژ کی ایرا بر برخورد

را  ودو نوع خروض XCOMشککود.  وضذب م یلبه ها که شککامل ه ه سککطح مقطع های  برخورد در اطراف؛ کجد دیتول

 یداده ها وکیگراف شیهسکککتجد؛ )ب( ن ا طبیزءموضود در  داده هایکه متجاسکککب با  داده هایوکجد: )الف(  وفراهم م

 .وضدول

 :یو خط یجرم فيتضع بیضرا يريگاندازه

 یاز مزادله توانوگاما را م یپرتوها فیتضککزمیزان  .ابدیوکاهش م یوعککورم ن ا گاما هجگام عبور از ماده به پرتو     

 به دسء آورد:  ریز

(1)                                                                 𝐼 = 𝐼0𝑒
−𝜇𝑥 

 کونیکیس  ریدر پک دیتجگستن اکس و نانوذرام کرویم ون ودار فراوان 3-1شکل 

 )ب( )الف(
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 فیتضز بییر μکججده وو یخامء ضذب یشدم پرتو عبور ،یبرابر شدم پرتو فرود بیبه ترت xو 0I،Iرابطه  نیدر ا

 توانورا م وضرم فیتضز بیماده اسء. مزادله یر کی وبه چگال وابسته وخطتضزیف  بیکه یر آنجا . ازو اسءخط

  عورم:به

(2                             )                                                         μ
𝑚
=

μ𝑙

𝜌
  

μ وρ وو چگال وخط فیتضز بییر بیبه ترت ( 3مادهg/cm) هکججد  هین هی. الباشجدوم) HVL )ده اسء از ما ویخامت

س صف مقدار اول ردیو گاما قرار گ کسیپرتو ا ریکه اگر در م سء  ریز یبا مزادله ودهد وکاهش م هیشدم پرتو به ن بد

 :دآیوم

(3                              )                                     𝐻𝑉𝐿 =
0.693

𝜇𝐿
 با       

. دیمحاسبه گرد ها ن ونه ه ه یرا برا کججده هین هیو یخامء ال وو ضرم وخط فیتضز بیاستفاده از مزادالم باال یرا

 keVی انرژ یدارا که Am-241 متفاوم در مقابل چشکک ه ووزن یشککده با درعککدهاسککاخته یهان ونه شیآزما نیدر ا

 ن ونه ع ود بر راسککتای در هافوتون سککاز،یقرار داده شککد و با اسککتفاده از موازمو باشککد،  mCi 65/9 تهیویاکتو  5/59

سط و کرده برخورد ساز تو شکار شرکءNaI(Tl)  آ ش ار   هیثان 120زمان ایجچ در  2×2ابزاد  درORTEC ساخء 

 . دیگرد

 4TGAآناليز

سء که  روشو برای بررسو و کشف نحوه ی ستفاده بدین عورم ا شد . رو  ا رفتار یک ماده در مقابل حرارم مو با

مقدار ک و از ماده ای که مو خواهیم آن را بررسککو ن اییم در دسککتگاه قرار مو گیرد و دسککتگاه به تدریج و به عککورم 

 چجد میکو گرم اسکککء.تجاوبو به ماده حرارم مو دهد . مقدار ماده ای که در دسکککتگاه قرار مو گیرد مز وال در حد 

سیر نزولو ن ودار این واقزیء را  .و محور افقو نشان دهجده ی دما اسء تغییر ضرم ،محور ع ودی بیانگرTGA آنالیز در

شان مو دهد که با افزایش دما ضرم ن ونه سء کاهش در حال ن ستگاه به دمایو مو  با افزایش پیدا کردن دما .ا سط د تو

سیم که ار آن دما به بزد دیگر ن ودار افقو نخواهد بود. سء و از این دما به بزد ماده رو  ر این دما ، دمای تخریب ماده ا

دمای تخریب از آن ضهء اه یء دارد که بیان مو کجد با ماده تا چه بازه ی دمایو مو توان کار  به نابودی خواهد رفء.

شیب نزولو ن ودار ادامه پیدا خواهد کرد و اگر دم شود . این  ا از دمای تخریب باالتر برود باعث از بین رفتن ن ونه مو 

در و تحکیل آن مو توان رفتار ماده  TGA ن ودار رویاز  .کرد تا زمانو که دوباره به شیب عفر و ن ودار افقو مو رسیم

   .ابر دما را بررسو ن ودرب

                                                 
4 Thermogravimetric analysis 

https://beamgostar.ir/tga-analysis/
https://beamgostar.ir/tga-analysis/
https://beamgostar.ir/TGA-analysis/
https://beamgostar.ir/TGA-analysis/
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 نتایج:

توضه به ایجکه اندازه ذرام  . بااسء  XCOMبرنامه با نتایج حاعل از در توافق خوبوحاعل از داده های تجربو  نتایج 

ستروم بوده و  XCOMدر برنامه  ستفاده در این پژوهش در حد میکرودر حد آنگ انتظار  بوده و نانو اندازه ذرام مورد ا

محاسبه  ∆=cm55/0x برابر یخامء مزادل سرب برای ن ونه ها. اختالفو در یرایب تضیف پیش بیجو مو شدچجین 

 XCOMمحجتو و ه کارانش نتایج نشکککان داد که نانوذرام نسکککبء به میکرو ذرام با ی هه چجین در مطالز .گردید

 بییککر ،وگالچ ،وخط فیتضککز بیدر قالب یککر هاشیحاعککل از آزما جینتا 1ضدول . در ]7[اختالف ک تری دارد 

-Amبا استفاده از چش ه  هایحفاظ و ه چجین تأثیر حضور شدهساخته یهاءیضذب کامپوز مین هیو ال وضرم فیتضز

 آورده شده اسء. keV 59.5با انرژی  241
 

 

  (TGAنتایج حاصل از آزمون حرارتی)

، میزان ضرم کاهش یافته برای سککیکیکون خالو،کامپوزیء تجگسککتن اکسککید با TGAنتایج حاعککل از آنالیز با توضه به 

که این روند کاهشککو در مو باشککد  92/2و  24/4، 71/5، 08/8، 69/8به ترتیب برابر  70و 50، 30، 10درعککدهای وزنو 

مشککاهده اسککء. در نهایء به  به ویوح قابل  4-1ن ودار شکل 

ایککن 

 نتیجه مو رسیم که با افزایش درعد وزنو پرکججده، با افزایش دما میزان تغییرام ضرم ن ونه کاهش مو یابد.

 ساخته شده یها ءیکامپوز وو حفاظت وکیزیمشخصام ف 1ضدول 

 𝛒 شدهساخته هاي  کامپوزیت
 چگالی

(3g/cm) 

ضریب 

تضعيف 

جرمی 

XCOM 

ضریب تضعيف 

 خطی

 (1/mm) 

 ضریب

 تضعيف جرمی 

(g/2cm) 

 

 الیه نيم جذب

(mm) 

درصد 

 خطا
 سیماتر

اندازه 

 ذرام
 پرکججده

 سيليکون

 14 781/1 243/0 389/0 282/0 6/1 خالو 

 میکرو

10%3 WO 73/1 361/0 512/0 296/0 35/1 18 

30% 3WO 1/2 519/0 883/0 420/0 785/0 19 

50% 3WO 61/2 774/0 677/1 642/0 413/0 17 

70% 3WO 5/3 834/0 395/2 684/0 289/0 18 

 نانو

10% 3WO 73/1 361/0 569/0 329/0 218/1 9 

30% 3WO 1/2 519/0 999/0 472/0 694/0 9 

50% 3WO 61/2 774/0 879/1 720/0 369/0 7 

70% 3WO 5/3 834/0 686/2 767/0 258/0 8 
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 : بحث ونتيجه گيري

ه چجین . ابدیوم شیافزا ها،ءیکامپوز وو ضرم وخط فیتضز بیپرکججده ، یر وچگال شیکه با افزا دهدونشان م جینتا

حاعککل از  ریتصککاومیزان تغییرام ضرم کاهش مو یابد.  3WOدهد با افزایش درعککد وزنو نشککان مو TGAنتایج آنالیز 

 عککورمبه ذرام و بوده مطکوب هاحفاظ نیسککاخء ا یکار رفته برا که رو  به دهدونشککان م الکترونو کروسکککو یم

که  شککودوم جهینت ءیدرنها .شککده اسککءحاعککل وکجواختی ءیو کامپوز دهیگرد خشپ سککیکیکون سیدر ماتر کجواخءی

 نییپا جهیاسککتحکام باال، وزن سککبک و هز بودن،به در دسککتر   ضهبا تو ی ریپک کسیماتر-فکز هایءیاسککتفاده از کامپوز

اسء،  وکه وزن عامل مه  یوفضا یکاربردها یکججده به خصوص برا زهیونی یحفاظء در مقابل پرتوها یکاربردها یبرا

های در مطالزه دیگری به بررسکککو حفاظ. دیآو حسکککاب مبه وسکککرب هایبا حفاظ وجیگزیضا یبرا ومجاسکککب یجهیگز

   خواهد شد. نانوکامپوزیتو پرداخته
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