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بررسی ویژگی های حفاظتی و حرارتی میکرو و نانو کامپوزیت تنگستن اکسید در درصدهای وزنی
مختلف
صادقی زالی ،وحید( -)1جهانبخش ،اختای (- *)1احد زاده ،ایرج
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()2

دانشگاه تبریز ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک هستهای.
2دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی ،گروه شیمیفیزیک.

چکيده:
بهکارگیری روزافزون پرتوها بهویژه پرتوهای ایکس و گاما در حوزههای پزشکککو و عککجزء ضزو یککروریام به شکک ار موآید،
بجابراین توضه به حفاظ بجدی در برابر پرتو بیشازپیش اه یء مو یابد .حفاظ های کامپوزیتو به تازگو برای محافظء کارکجان و
بی اران از پرتو موردا ستفاده در مراکز ت شخی صو و درمانو بی ار ستانو مزرفو شده ا سء .هدف از این تحقیق ،ساخء و ارزیابو
توانایو حفاظء پرتویو و ویژگو های حرارتو کامپوزیء سککیکیکون با درعککدهای  50 ،30 ،10و  70حاوی میکرو ذرام WO3

اسء .نتایج نشان مو دهد که یریب تضزیف خطو و ضرمو کامپوزیءها با افزایش درعد فکز پرکججده افزایش مویابد و ه چجین
نتایج آنالیز حرارتو میزان تأثیر افزایش درعد وزنو را به خوبو نشان مو دهد.
کلمات کليدي :حفاظء پرتویو،کامپوزیء ،یریب تضزیف ضرمو ،آنالیز حرارتو ،پرتو گاما.

مقدمه :
پرتو گاما بهطورمز ول درنتیجهی فروپاشو حالءهای انرژی باالی هستههای اتم تولید موشود .از پرتو گاما در تشخیص
سرطان و فیزیوتراپو و ه چجین در ت شخیص ترکیدگو لوله و برر سو چاههای نفء به عجوان آزمون غیر مخرب1ا ستفاده
مو شود]1و .[2در دستگاههای پرتو پزشکو که تجها بخشو از بدن فرد باید پرتودهو شود استفاده از حفاظهای سربو و
قالبهای بتجو که مستحکم و غیرقابل انزطاف هستجد ،مشکالتو ایجاد میکجد .دراین بین کامپوزیءها یکو از مجاسبترین
و پرکاربردترین مواد برای ساخء حفاظ پرتویو با خواص مکانیکو و انزطاف پذیری باال اسء .در سادهترین حالء یک
کامپوزیء شامل یکپایه پکی ری و یک یا چجد ضزو بهعجوان پرکججده اسء .بهمجظور دستیابو به خواص حفاظتو در برابر
پرتو یککروری اسککء که پرکججدهای با عدد ات و باالیا ترکیبام آنها بهطور یکجواخء در ماتریس پکی ری قرار گیرد].[3
برخالف آلفا ،بتا و برخو از تابشهای دیگر ،در ت ام انرژیها پرتوهای گاما دارای محدوده توقف بونهایء هسکککتجد و
بجابراین ،بهطور کامل ن وتواند ضذب و یا متوقف شود] .[4در طو دو دهه گذ شته ،مواد کامپوزیتو حاوی میکرو و نانو

Non Destructive Test (NDT) 1
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ذرام بهمجظور تضکککزیف یا ضذب تابش های باانرژی باال برای کاربرد های متجوعو مورد اسکککتفاده قرار گرفتهاسکککء.
کامپوزیءهای مبتجو بر پکی ر نامزدهای ضالب توضهو برای مواد محافظتو پرتوی هسکککتجد]4و .[5در پژوهشکککو میزان
یرایب تضزیف کامپوزیء تجگستن اکسید در انرژی های تشخیصو بدسء آورده شد ونتایج نشان داد نانوکامپوزیءها
یریب تضزیف بهتری نسبء به میکروکامپوزیءها دارند[.]6
در این پژوهش از پکی ر السککتیک سککیکیکون رابر با توضه به ویژگو های آنها ،که عبارتجد از :عایق رطوبء ،عایق هوا،
عایق عدا ،مقاوم در برابر روغن و خا عیء نار سایو الکتر سیته ا ستفاده شد و برای د سءیابو به حفاظ پرتو گاما از
میکرو ذرام تجگسککتن اکسککید با توضه به عدد ات و باالو ه چجین غیر سکک و بودن آنها به عجوان پرکججده اسککتفاده شککد.
ویژگو های حفاظتو و حرارتو برای حفاظ های ساخته شده مانجد یریب ت ضزیف خطو و ضرمو و ه چجین الیه نیم
ضذب برای چش ه آمرسیوم مورد بررسو قرار گرفء.

روش کار :
در این پژوهش حافظهای پرتویو کامپوزیتو  50 ،30 ،10و 70درعد تجگستن اکسید در پایه سیکیکون طراحو و ساخته
شدند .از الستیک سیکیکون بهعجوان پایهی پکی ری و از میکرو ذرام و نانوذرام گفته شده به عجوان پرکججده استفاده شد.
میکرو ذرام مورداسککتفاده محصککول شککرکء مرک آل ان و اندازه ذرام  50میکرومتر و نانو ذرام سککجتز شککده در اندازه
حدود  80نانومتر بودند .با توضه به ایجکه میکرو ذرام در پایهی پکی ری السککتیک سککیکیکون قابل امتزاج هسککتجد رو
ریختهگری ضهء تهیهی میکرو کامپوزیءهای حاوی مواد گفته شده انتخاب شد .ه چجین سجتز نانو نانوذرام تجگ ستن
تری اکسید با فرمول شی یایو  WO3به رو

هم رسوبو تهیه شده اند .مواد شی یایو مورد استفاده سدیم تجگستام دو

آبه2و هیدروککریک ا سید3ه ستجد که مح صول شرکء مرک آل ان ه ستجد .ن سبء ماده سدیم تجگ ستام دو آبه به آب
مقطر 1 ،به  3و ن سبء هیدروککریک ا سید الزم برای واکجش با سدیم تجگ ستام دو آبه 5cc ،به ازای هر 10گرم در نظر
گرفته شد .ر سوب تهیه شده از محکول ،که به رنگ زرد درآمد ،به مدم  3ساعء و در دمای ℃ 80خ شک شد .در
شکل 1-1مراحل سجتز نشان داده شده اسء.
رو

آزمایش بدین عورم اسء که مقدار مزیجو از ماده مورد نیاز را در پکی ر سیکیکون ایافه کرده و بزد توسط ه زن

مکانیکو به مدم  50دقیقه در دو ضهء سککاعء گرد و پاد سککاعتگرد همزده و سککپس در دسککتگاه التراسککونیک مدل
 DSA100با فرکانس 40kHzبه مدم 15دقی قه قرار داده تا میکروذرام به خوبو در پکی ر حل شکککود و کامپوز یء
ه گن به د سء آید .بزد از انجام این مراحل ،سخءکججده یا هاردنر ا یافه گردید و به و سیکه هم زن به مدم  15دقیقه
2

.Na2WO4.2H2O

3

.HCl
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دیگر همزده و سپس میکرو کامپوزیء به قالب ریخته شد .برای از بین بردن حبابهای ایجاد شده از س شوار عجزتو
اسککتفاده گردید و بزد ن ونهها به مدم  4سککاعء برای حالء گیری در دمای اتاق قرار گرفتجد .تصککاویر میکروسکککو
الکترونو ( )SEMو آنالیز عجصری ()EDSدر شکل 2-1آورده شده اسء.

شکل ( 1-1الف) پودر سنتز شده تنگستن اکسید (ب) محلول مربوط به سنتز (ج) کامپوزیت تنگستن
اکسید

(ب)

(الف)

(ج)

(د)

(ر)

شکل  2-1تصویر SEMالف-میکروکامپوزیت تنگستن اکسید با درصد وزنی 30ب -نانو ذرات سنتز شده تصویر  EDSج -ذرات تنگستن
د -ذرات اکسیژن ر -ذرات سیلیکون
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(ب)

(الف)

شکل  3-1ن ودار فراوانو میکرو و نانوذرام تجگستن اکسید در پکی ر سیکیکون

شکل 2-1و  3-1ت صاویر سطح مقطع و ن ودار فراوانو میکروکامپوزیء تجگ ستن اک سید در پکی ر سیکیکون را ن شان مو
دهد .ت صویر  SEMدر بزرگ ن ایو  500xو ولتاژ 15 kVگرفته شده ا سء .در این ن ونه توزیع میکرو ذرام از لحاظ
مقدار و اندازه در زمیجه تقریباً به طور یکجواخء اسء .این مطکب در تصاویر  EDSکه آنالیز عجصری را نشان مودهد ،به
روشجو دیده مو شود .با توضه به شکل ( 3-1الف)اندازه ذرام در محدوده  4تا  27میکرومتر برآورد موشود که بی شترین
فراوانو در بازه  7تا  13میکرومتر و (ب) اندازه ذرام در محدوده  44/90تا  130/33نانومتر برآورد مو شود که بی شترین
فراوانو در بازه  75تا  95نانومتر قرار دارد.
برنامه XCOM

برنامه  XCOMبرای ترکیبام و مخکوطها یک رویکرد مجاسب برای بدسء آوردن سطح مقطع های برخورد و یرایب
تضکزیف ضرمو اسکء که برای انرژی بین1 keVو 100 GeVانجام مو دهد .در برنامه  XCOMمو توان سکطح مقطع
برخورد را برای یک انرژی اسککتاندارد (تقریبا لگاریت و) ،انرژی که توسککط کاربر انتخاب شککده یا برای ترکیبو از هر دو
تولید کجد؛ که شککامل ه ه سککطح مقطع های برخورد در اطراف لبه های ضذب مو شککود XCOM .دو نوع خروضو را
فراهم مو کجد( :الف) داده هایو که متجاسکککب با داده های موضود در طبیزء هسکککتجد؛ (ب) ن ایش گرافیکو داده های
ضدولو.
اندازهگيري ضرایب تضعيف جرمی و خطی:
پرتو گاما هجگام عبور از ماده به عککورم ن ایو کاهش مویابد .میزان تضککزیف پرتوهای گاما را موتوان از مزادلهی
زیر به دسء آورد:
𝑥𝜇𝐼 = 𝐼0 𝑒 −

()1
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در این رابطه  I،I0و xبه ترتیب برابر شدم پرتو فرودی ،شدم پرتو عبوری و یخامء ضذبکججده و μیریب تضزیف
خطو اسء .از آنجا که یریب تضزیف خطو وابسته به چگالو یک ماده اسء .مزادله یریب تضزیف ضرمو را موتوان
بهعورم:

𝑙μ

()2

𝜌

= 𝑚μ

 μو ρبه ترتیب یریب تضزیف خطو و چگالو ماده ( )g/cm3موباشجد .الیه نی ه کججده ) )HVLیخامتو از ماده اسء
که اگر در م سیر پرتو ایکس و گاما قرار گیرد شدم پرتو به ن صف مقدار اولیه کاهش مودهد و با مزادلهی زیر بد سء
موآید:
0.693

()3

𝐿𝜇

= 𝐿𝑉𝐻

با

استفاده از مزادالم باال یرایب تضزیف خطو و ضرمو و یخامء الیه نی هکججده را برای ه ه ن ونه ها محاسبه گردید.
در این آزمایش ن ونههای سککاختهشککده با درعککدهای وزنو متفاوم در مقابل چش ک ه  Am-241که دارای انرژی keV

 59/5و اکتیویته  9/65 mCiمو باشککد ،قرار داده شککد و با اسککتفاده از موازیسککاز ،فوتونها در راسککتای ع ود بر ن ونه
برخورد کرده و تو سط آ شکار ساز ) NaI(Tlساخء شرکء ORTECدر ابزاد  2×2ایجچ در زمان  120ثانیه ش ار
گردید.
آناليزTGA4
رو شو برای برر سو و ک شف نحوه ی رفتار یک ماده در مقابل حرارم مو با شد  .رو

ا ستفاده بدین عورم ا سء که

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
تجاوبو به ماده حرارم مو دهد  .مقدار ماده ای که در دسکککتگاه قرار مو گیرد مز وال در حد چجد میکو گرم اسکککء.
در آنالیز ،TGAمحور ع ودی بیانگر تغییر ضرم و محور افقو نشان دهجده ی دما اسء .سیر نزولو ن ودار این واقزیء را
ن شان مو دهد که با افزایش دما ضرم ن ونه در حال کاهش ا سء .با افزایش پیدا کردن دما تو سط د ستگاه به دمایو مو
ر سیم که ار آن دما به بزد دیگر ن ودار افقو نخواهد بود .این دما  ،دمای تخریب ماده ا سء و از این دما به بزد ماده رو
به نابودی خواهد رفء .دمای تخریب از آن ضهء اه یء دارد که بیان مو کجد با ماده تا چه بازه ی دمایو مو توان کار
کرد و اگر دم ا از دمای تخریب باالتر برود باعث از بین رفتن ن ونه مو شود  .این شیب نزولو ن ودار ادامه پیدا خواهد
کرد تا زمانو که دوباره به شیب عفر و ن ودار افقو مو رسیم .از روی ن ودار  TGAو تحکیل آن مو توان رفتار ماده در
برابر دما را بررسو ن ود.
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نتایج:
نتایج حاعل از داده های تجربو در توافق خوبو با نتایج حاعل از برنامه  XCOMاسء .با توضه به ایجکه اندازه ذرام
در برنامه  XCOMدر حد آنگ ستروم بوده و اندازه ذرام مورد ا ستفاده در این پژوهش در حد میکرو و نانو بوده انتظار
چجین اختالفو در یرایب تضیف پیش بیجو مو شد .یخامء مزادل سرب برای ن ونه ها برابر ∆x=0/55 cmمحاسبه
گردید .ه چجین در مطالزهی محجتو و ه کارانش نتایج نشکککان داد که نانوذرام نسکککبء به میکرو ذرام با XCOM

اختالف ک تری دارد ] .[7در ضدول  1نتایج حاعککل از آزمایشها در قالب یککریب تضککزیف خطو ،چگالو ،یککریب
تضزیف ضرمو و الیه نیم ضذب کامپوزیءهای ساخته شده و ه چجین تأثیر حضور حفاظهای با استفاده از چش ه Am-

 241با انرژی  59.5 keVآورده شده اسء.
نتایج حاصل از آزمون حرارتی()TGA
با توضه به نتایج حاعککل از آنالیز  ،TGAمیزان ضرم کاهش یافته برای سککیکیکون خالو،کامپوزیء تجگسککتن اکسککید با
درعککدهای وزنو  50 ،30 ،10و 70به ترتیب برابر  4/24 ،5/71 ،8/08 ،8/69و  2/92مو باشککد که این روند کاهشککو در
ن ودار شکل  4-1به ویوح قابل
ایککن

ضدول  1مشخصام فیزیکو و حفاظتو کامپوزیء های ساخته شده

کامپوزیت هاي ساخته شده
ماتریس

اندازه
ذرام

میکرو
سيليکون

نانو

𝛒
چگالی

ضریب
تضعيف

ضریب تضعيف

مشککاهده اسککء .در نهایء به

ضریب

درصد

خطی

تضعيف جرمی

الیه نيم جذب

( )1/mm

()cm2/g

()mm

خالو

1/6

0/282

0/389

0/243

1/781

14

WO3 10%

1/73

0/361

0/512

0/296

1/35

18

WO3 30%

2/1

0/519

0/883

0/420

0/785

19

WO3 50%

2/61

0/774

1/677

0/642

0/413

17

WO3 70%

3/5

0/834

2/395

0/684

0/289

18

WO3 10%

1/73

0/361

0/569

0/329

1/218

9

WO3 30%

2/1

پرکججده

()g/cm3

جرمی
XCOM

خطا

0/519

0/999

0/472

0/694

9

WO3 50%

2/61

0/774

1/879

0/720

0/369

7

WO3 70%

3/5

0/834

2/686

0/767

0/258
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نتیجه مو رسیم که با افزایش درعد وزنو پرکججده ،با افزایش دما میزان تغییرام ضرم ن ونه کاهش مو یابد.
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ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
۷و ۸اسفندماه  -۱۳۹۸دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران

شکل  4-1نمودار آنالیز حرارتی برای کامپوزیتهای تنگستن اکسید در درصدهای وزنی مختلف

بحث ونتيجه گيري :
نتایج نشان مودهد که با افزایش چگالو پرکججده  ،یریب تضزیف خطو و ضرمو کامپوزیءها ،افزایش مویابد .ه چجین
نتایج آنالیز  TGAنشککان مودهد با افزایش درعککد وزنو  WO3میزان تغییرام ضرم کاهش مو یابد .تصککاویر حاعککل از
میکروسکککو

الکترونو نشککان مودهد که رو

به کار رفته برای سککاخء این حفاظها مطکوب بوده و ذرام بهعککورم

یکجواخء در ماتریس سککیکیکون پخش گردیده و کامپوزیء یکجواختو حاعککلشککده اسککء .درنهایء نتیجه موشککود که
اسککتفاده از کامپوزیءهای فکز-ماتریکس پکی ری با توضه به در دسککتر

بودن ،اسککتحکام باال ،وزن سککبک و هزیجه پایین

برای کاربردهای حفاظء در مقابل پرتوهای یونیزه کججده به خصوص برای کاربردهای فضایو که وزن عامل مه و اسء،
گزیجهی مجاسکککبو برای ضایگزیجو با حفاظهای سکککربو بهحسکککاب مو آید .در مطالزه دیگری به بررسکککو حفاظهای
نانوکامپوزیتو پرداخته خواهد شد.
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