
 

1 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

اکسید /سرب کامپوزیت اکسیدبررسی تجربی و نظری میزان تضعیف پرتو ایکس با استفاده از

 گرافن/اپوکسی
 

 (2)استواری، فاطمه  – (1) *غالمزاده، لیال -(1) مهدیه ،قاسمی نژاد اناری

  ایهسته ، گروهفیزیک ، دانشکدهدانشگاه یزد1 

 حالت جامد ، گروه، دانشکده فیزیکدانشگاه یزد2 
  :دهيچک

انجام  اکسید گرافن/اپوکسی -کامپوزیت اکسید سرب از که با هدف بررسی میزان تضعیف پرتو ایکس با استفاده پژوهش در این

 رزین با اپوکسی 10و  5سرب با درصدهای وزنی   اکسید پس از ترکیب با و دسنتز ش هامرز با روش  کسید گرافنا شده است
تحت  های ساخته شده در مقابل پرتو ایکسندو سپس نمونهشد تهیه مترمیلی 4 و 2ی هاضخامت با هاییکامپوزیت و مخلوط گردید

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل  و (SEM) با میکروسکوپ الکترونی روبشی ها. نمونهتابش قرار گرفتند و میزان تضعیف محاسبه شد
به صورت تجربی  پیک کیلو ولت 60 و 40 ولتاژهای المپ در پرتو ایکس درصد تضعیف ند.قرار گرفت بررسی مورد (FTIR) فوریه

درصد وزنی  10کامپوزیتی که دارای  ، هاهبین نمون در که دهدمینتایج نشان مقایسه . انجام شد  MCNPX سازیشبیهو تئوری با کد
 است.تضعیف میزان بیشترین  دارای ، هدبوگرافن/اپوکسی  ،سرب

  MCNPX، ، اکسید گرافنرزین تضعیف، پرتو ایکس، اپوکسی :کلمات کليدي 

 : مقدمه

شماری کاربردهای بی تابش[. 1] موضوع مطالعات بسیاری بوده است پرتوزاییتأثیر تابش بر خواص مواد از زمان کشف 

صنایع  ستم هاابشبرخی از انواع ت و اگرچه ، پزشکی، کشاورزی، علوم هوایی و غیره داردایهستهدر  سی های زنده و به 

سانند چندین نوع  سیب می ر ایکس، گاما، نوترون و آلفا به مدت چندین دهه در کاربردهای  پرتومانند  تابشغیر زنده آ

ستفاده قرار پزشکی ستگرفته  مورد ا سرب پرتوو قدرت محافظت در برابر باالبه دلیل کم هزینه بودن، چگالی [. 2]ا ، از 

با این [. 3] استتتفاده شتتده استتتمواد پرتوزا ها برای جلوگیری از پخش ها و بلوکها، آجرها ، لمینتها ، فویلدر ورق

سمیت کارایی انعطافعدم وجود،  سنگینی و  شوار می کنسرب پذیری،  عنوان  به ی پلیمریهاامروزه کامپوزیت. درا د

سیاری از محققان از پلیمرهای مختلف به عنوان ماتریس . بتبدیل شده اند پرتومقابل ت در در زمینه محافظکننده تضعیف

 قدرت ذاتیبا  نگراف یکی از مواد پرکننده، گرافن بوده که [.4]استتتتفاده کرده اند پرتوو پرکننده برای محافظت در برابر 

ضافه پس از ا گرافن .شودمیهای فلزی گنجانیده کننده در ماتریسبه عنوان یک عنصر تقویت گیگا پاسکال  130حدود 

یکی از پرتوگیری تحمل   د.شو می، منجر به اتصاالت فلزی فوق العاده با مقاومت باال با عملکردهای جدیدشدن به ماده

توانند به عنوان مواد بسیار می گرافن-فلزی هاینانوکامپوزیتبنابراین، است. گرافن -ی فلزیهانانوکامپوزیت یهاویژگی
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سته سی ه صارف مهند شوندمطلوبی برای م ستفاده  ی پلیمری، به دلیل هاعنوان پرکننده در ماتریسبه، گرافن [.6-5]ای ا

سایر  سبت به  ست ن سطح، هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی ممکن ا ساحت  سبت ابعاد باال، م ی معمولی هاپرکنندهن

طرز چشتتمگیری افزایش دهد. کامپوزیتبهتواند خواص پلیمرهای مبتنی بر کامپوزیت را میترجیح داده شتتود. این ماده 

یتها کامپوز یا  ها  با پلیمر قایستتته  ندهای گرافن در م کانیکی بهتری دار یت ، خواص م  [.7]ی معمولی مبتنی بر گراف

تواند به صتتورت میطیف انتقال  گیریاندازهتفاده از منابع تابش انرژی خاص و با استت تضتتعیف پرتوایکسپارامترهای 

شو شبیه N-Particle (MCNP) از کد انتقال مونت کارلو ند.تجربی تعیین  ضعیف برای  ضریب ت ایکس  پرتویسازی 

شد ستفاده  شبیه. MCNP ا ساس تکنیک مونت کارلو انجام یسازی برای مواردیک کد  تواند میشود و میست که بر ا

نور آزمان [. 8]شده است آزمودهمگا ولت( ردیابی کند و برای مصارف مختلف  100هزاران ذره را در محدوده انرژی )تا 

. ندکردی بر محافظت در برابر پرتوی ایکس را بررس اکسید سرب/ اپوکسیتأثیر کامپوزیتهای ، 2013در سال و همکاران

توانند به عنوان کاندیدای بالقوه میایکس هستتتند و  تضتتعیف پرتوی آنها دارای خواص هانشتتان داد که نمونهآنها  تایج ن

شوند پرتوبرای محافظت در برابر  صی در نظر گرفته  شخی سید گرافن این در[. 9]در رادیولوژی ت به روش  پژوهش، اک

به رزین اپوکسی اضافه  PbO-GO  قرارگرفتند اکسید گرافن بر روی سطح (PbO) مرز سنتز شد و ذرات اکسید سرباه

-GO  ،PbO-GO  ،PbO ستتپس ، برخی از خواص دی مختلف تهیه شتتهای مختلف با ضتتخامتهاشتتد و کامپوزیت

GO/شامل تصاویر خواصاین  ت.مورد بررسی قرار گرفخالص اپوکسی  اپوکسی و SEM  ،طیفذرات اندازه ، FTIR  و

و نتایج آن با نتایج تجربی مورد مقایسه  شدانجام  MCNPسازی با کد و درنهایت شبیه ایکس است درصد تضعیف پرتو

 قرار گرفت.

 :روش کار

 سنتز اکسيد گرافن:

 میلی لیتر 64گرم گرافیت با  2و  )3NaNO( نیترات ستتدیم گرم 1هامرز، از روش با استتتفاده ناکستتید گراف برای تهیه

 4SO2H شردر یک شدند 250 ب دقیقه در حمام یخ قرار داده تا خنک  15را به مدت  ظرفسپس  . میلی لیتری مخلوط 

درجه حرارت در . اضافه شدبه نمونه به آرامی   گرم پرمنگنات پتاسیم 4، سپس د.برسدرجه سانتیگراد  10 دما به شود تا

برای میلی لیتر آب دیونیزه  92پس از آن،  .درجه ستتانتیگراد نگه داشتتته شتتد 35دقیقه در دمای  30این مرحله به مدت 

شد ضافه  شد 2O2H میلی لیتر از محلول 340دقیقه،  15پس از . رقیق کردن محلول ا ضافه  ستفاده از . ا صول با ا این مح

 [10].شودمیدرجه سانتیگراد خشک  65در دمای و شود میشسته  HClو  ونیزه، با آب دی آمدهفیلتراسیون بدست 

 ترکيب گرافن با سرب:
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سید گرافن  گرم 1ابتدا  شدمیلی لیتر اتانول  100در  اک سانتیگراد به مدت  50و در دمای  حل  در حمام دقیقه  10درجه 

درجه سانتیگراد  50در در التراسونیک به محلول اضافه شد و  (PbO) اکسیدسرب گرم 9سپس  التراسونیک قرار گرفت.

 60میلی لیتر آب دیونیزه شده در سیستم ریخته شد و با اولتراسونیک در  300دقیقه مخلوط شد. پس از آن ،  10به مدت 

دور  500گرد قرار داده شد و با سرعت ته بالندقیقه مخلوط شد. آنچه حاصل شد در یک  30درجه سانتیگراد به مدت 

ضافه شد و ابه سیستم  3NH میلی لیتر 3سانتیگراد به مدت یک ساعت هم زده شد. سپس ، درجه  80در دقیقه در دمای 

سانتیگراد 80در دمای  ساعت 48به مدت  سپس سی قرار گرفت. درجه  ذرات باقیمانده از طریق  بر روی همزن مغناطی

شوی آنها با آب دیونیزه در  ست شد. بعداً ،   =7PHش شده به مدت   GO-PbOتنظیم  ساعت در دمای تولید   100یک 

 [.2]قرار گرفت دسیکاتورساعت در  48درجه سانتیگراد قرار گرفت و به مدت 

 تهيه کامپوزیت:

 همزناضافه شده و سپس با استفاده از  M828 به رزین اپوکسی 5و  10با درصد وزنی  PbO-GO برای تهیه کامپوزیتها، 

سی برای  سرعت  دقیقه20مغناطی شوند به منظور به دست آوردن توزیع کافی از ذرات میدور در دقیقه مخلوط  2000با 

شدن ذرات به قطعات کوچکتر ، این مخلوط به مدت  سته  شک صوت  60در ماتریس و  دقیقه در معرض امواج مافوق 

شد و به مدت ردنر ها سپس[.11]قرار گرفت ضافه  شددقیقه به صورت دست 3پلی آمین به مواد ا سپس [. 12]ی مخلوط 

روز، کامپوزیت 7پس از  د.میلی متر ریخته ش 4 و 2ی هامتر و ضخامتسانتی 5/4در یک ظرف سیلیکونی با شعاع  مواد

شان در جدول شماره  هانمونه این  .ندشدی مختلف آماده هادر دمای اتاق خشک شدند و برای آزمایش ها با مشخصات

 ( نمایش داده شده است.1)
 های ساخته شده: مشخصات نمونه(1شماره )جدول 

 مواد به کاربرده شده در کامپوزیت نمونه
درصد وزنی مواد مخلوط 

 شده با اپوکسی
 (mm)ضخامت

 2 5 اپوکسی -اکسید گرافن  –اکسید سرب  1

 4 5 اپوکسی -اکسید گرافن  –اکسید سرب  2

 2 10 اپوکسی -اکسید گرافن  –اکسید سرب  3

 4 10 اپوکسی -اکسید گرافن  –اکسید سرب  4

 2 0 اپوکسی 5

 4 0 اپوکسی 6
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 دستگاه پرتو ایکسپرتودهی با 

شود. در این راستا از دو الکترود از جمله میایکس تولید  پرتو مولدای خالء از یک در المپ شیشه پرتوایکس تشخیصی

شود. هنگامی که یک ولتاژ باال میاستفاده  با وزن اتمی باال مانند پالتین یا تنگستن و یک کاتد ایآند ساخته شده از ماده

 رابطه  [.13]د. کننمیایکس تولید  پرتوی)پرتوهای کاتدی( با برخورد به آند ،  هاشود، الکترون اعمالبین این الکترودها 

 :شده است بیان ( 1) رابطهدر  تضعیفاساسی 
(1)                                                      x)μ-(exp  0D = D                                       

 

 نمونهو ضخامت  تضعیفضریب  ،عبور از نمونهشده قبل و بعد از  گیریاندازه هایدزبه ترتیب ،  x و  D  ،D0  ،µ که

 :( محاسبه کرد2) رابطهرا می توان با  (AP) کس پرتو ای تضعیفدرصد هستند. 
                                                  

AP =
(D0 − D)

D0
 ∗  100                           

(2)  

دزیمتری بدست -را بطور مستقل از پارامترهایی مانند فاصله منبعحفاظ توان توانایی تضعیف می،  AP با استفاده از

 .است یپارامتر خوب تضعیفبرای مقایسه  بنابرایند. آور

 MCNPX کد شبيه سازي

شود. میبا ماده استفاده  پرتوو تعامل  انتقال ذرهیک کد انتقال تابش مونت کارلو است که برای مدل سازی  MCNP کد

خطا محاسبه  کند و با میذرات استفاده  برهمکنشبرای  یی فیزیکهاو از مدل ایی هستههااز کتابخانه داین ک

  [.14دهد]نشان میگیری شده را  دیراندازهمقدا

 استوانهر از دو اتواند. این دو کولیمآشکارساز ساخته شده یکسوسازهایو  چشمه یکسوسازهای باایکس  پرتوهندسه 

ایکس با از منبع پرتو سانتی متری  60است و کامپوزیتی که به عنوان حفاظ طراحی شده در فاصله ساخته شده  یسرب

 قرار دارد.( 1)مطابق شکل  آشکارسازسانتی متر از 1کیلوولت پیک و فاصله  60و 40انرژی 

 نتایج

 تصاویره است. مورد بررسی قرار گرفت SEM با آنالیزهای GO و PbO-GO ذراتمورفولوژی و توزیع : SEM نتایج

SEM ذرات PbO-GO و GO و PbO-GO/ 2شکل. ارائه شده است 2جو   2وب 2، الف2ی هااپوکسی به ترتیب در شکل 

که  دهدمینشان  نیز ب 2 شکلاند. گرفتهی گرافن قرار هادهد که ذرات سرب به خوبی روی الیهمیبه وضوح نشان  الف
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ند دتوزیع ش در اپوکسی به صورت همگن PbO-GO  دهد که ذراتمینشان  ج2شکل . گرافن به خوبی سنتز شده است

 .ی پلیمری استهاتوزیع نانوذرات در ماتریسو حمام التراسونیک وسیله مناسبی جهت 

 
 (2شکل شماره )(                 1شکل شماره )

 دراپوکسی PbO / GO )ج( GO )ب( ذرات PbO / GO )الف( SEM تصاویرپرتوایکس      وار از طرحهندسه 

 

را   FTIR  ،PbO-GO طیف 3برای نشان دادن وجود پیوندهای شیمیایی بین اکسید گرافن و سرب، شکل  :FTIR نتایج

که اکسید سرب  کنندمیاین دو قله تأیید [. 15]ستا C-O-Pb  پیوند مربوط به  680و  cm  840-1یهاقله. دهدمینشان 

به ترتیب   2900و  1394ی هااست و قله COO پیوند مربوط به 1720 قله موجود در .اندمتصل شدهو گرافن به خوبی 

نسبت داده  OH پیوندتواند به می 3600 -3200قله پهن در  شوند.نسبت داده  2CH یو کشش یخمش پیوندتوانند به می

 .شود

 
 PbO-GOنمونه حاوی برای ،  FTIR طیف: (3شکل شماره )

 

ی اشاره شده در هاناشی از تضعیف پرتو ایکس با کامپوزیت نتایج :درصد تضعيف تجربی و تئوري نتایجمقایسه 

در شکل شدند. به صورت تئوری محاسبه  1Fیکبار به صورت تجربی و بار دیگر با استفاده از تالی ( ، 1)جدول شماره 
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کامپوزیت  از این شکل مشخص استکه همانطور که  مشاهد نمود هاتوان این مقادیر را برای انواع کامپوزیت( می4)

 است.بیشترین تضعیف را دارا  4 شماره

 

 
 کيلوولت پيک 60و  40:مقایسه ميزان تضعيف پرتو ایکس تئوري و تجربی در (4شماره ) شکل

نشانده  اکسید گرافن روی یک الیه اکسید سرب سنتز شد و هامرز پودر اکسید گرافن با روش:  بحث ونتيجه گيري

حاکی از پخش یکنواخت  FTIR ، طیف SEM یلی متر تهیه شد. تصاویرم 4، 2 هایامپوزیت در ضخامتک 6. سپس شد

هایی که درصد بیشتری کامپوزیتهمچنین نتایج ناشی از تضعیف بیانگر این نکته است که  .ه استذرات در کامپوزیت بود

 هاافزایش خواص کامپوزیت تضعیف باعثتوانایی  عالوه بر ن گرافنتر هستند. همچنیت مناسبفاظاز سرب دارند، برای ح

استفاده می شود، در نظر  X پرتو تضعیفتواند به عنوان کاندیدای مناسب در اصالح موادی که برای می شود ونیز می

 .گرفته شود
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