
 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                           1       

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
دااگشنه اصفهان                      -اسفندماه 3و  2  P:1111 

 

های حاوی میکروذرات و با استفاده از کامپوزیت گامابررسی قابلیت تضعیف پرتوهای 

 PbOو  3WOنانوذرات 

  1*زاده، لیال غالم1شیکنادیا آثاری
 ایران -یزد-دانشگاه یزد -دانشکده فیزیک -ایگروه فیزیک هسته 1

gholamzadeh@yazd.ac.ir 

 چکیده:

. ه استدشپرداخته  PbOو  3WO میکروذرات و نانوذرات بوسیلهدر این پژوهش به مطالعه قابلیت تضعیف پرتوهای گاما 

 4mm-1های وزنی این مواد با ضخامت %02حاوی هایکامپوزیت بدین منظور، پس از سنتز نانوذرات و تهیه میکروذرات،

های حفاظ (𝜇𝑚و ضریب تضعیف جرمی ) چگالیتجربی قرار گرفت. با مطالعه  Cs137 تابش چشمهساخته شد و درمقابل 

تشابه نسبی ضرایب تضعیف جرمی تجربی رغم علیمشخص شد که  XCOMبرنامه 𝜇𝑚 تجربی با  𝜇𝑚و مقایسه  کامپوزیتی

 .حاوی میکروذرات است هایحفاظ 𝜇𝑚های حاوی نانوذرات کمتر از نمونه 𝜇𝑚ها، چگالی کم نمونهو تئوری و همچنین 

 .مناسب نیستند Cs137های حاوی نانوذرات سنگین بعنوان حفاظ تابش چشمه کامپوزیتبنابراین 

Investigation of the attenuation ability of gamma rays using composites 

containing WO3 and PbO micro and nano-particles 
Nadia Asari Shik, Leila Gholamazadeh* 
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Abstract: 

In this study, we investigated the gamma rays attenuation ability by WO3 and PbO micro and nano -

particles. For this purpose, after synthesis of nano-particles and preparation of micro-particles, 

composites containing 20% by weight of these materials with thicknesses of 1-4mm were made and 

exposed to radiation of 137Cs source. By experimentally studying of the density and mass attenuation 

coefficient (μm) of composite shields and comparing of the experimental μm with XCOM program μm, 

it is clear that despite of the relative similarity between them, and also the low density of samples, μm 

containing nano-particles is less than μm contain micro-particles. Therefore, composites containing 

heavy nano- particles are not suitable as a 137Cs source radiation shielding. 

Keywords: WO3 , PbO, Attenuation Coefficient, 137Cs Source 

 مقدمه:

جمله کاربردهای پرتو از الکترومغناطیس قرار دارد.  ساز طیفیونپرکاربرد و امواج ، جزو Xهمانند پرتوپرتو گاما 

های تشخیصی و درمانی پزشکی، استیریل سازی، مطالعه ساختار توان به پرتودهی به مواد غذایی، حوزهگاما، می

سال،  7/32نیمه عمر  با اعنوان یکی از منابع پرتو گامب( Cs137) 731. در واپاشی سزیم [1]اشاره کرد عناصر و غیره

رادیوتراپی و بخصوص در در  Cs137چشمه . از طرفی [2]دنشوساطع می MeV 661/2پرتوهای گامایی با انرژی
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علیرغم کاربردهای فراوان، مجاورت و تماس با . [3]شوداستفاده می زنان و زایمانمختلف های تراپی بیماریبراکی

الزم است بنابراین ، [1]دگرد ه مرگد باعث بروز اختالالت ژنتیکی، سرطان و یا حتی منجر بتوانمی پرتوهای گاما

ناصر از بین مواد مختلف، عها نشان داده است که بررسی. دهیدات حفاظتی مناسب بهره برکه در استفاده از آنها از تم

. خواص فیزیکی و فراوانی سرب باعث [4]در این زمینه داشته باشندی مناسبتوانند عملکرد با عدد اتمی باال می

با مشخص  [6][5]گذاری مطرح باشداین ماده برای مدت طوالنی بعنوان بهترین گزینه جهت حفاظ ه است کهشد

نه مطالعات مختلفی در زمی ، منجر بهتالش برای یافتن جایگزین مناسب برای سرب سرب، شدن مضرات فراوان

ه بررسی مواد نانوساختار جهت حفاظ در برخی از مطالعات، ب . [7] ,[6] ,[1]ه استشدحفاظ گذاری پرتو گاما 

 .[8] ,[4]گذاری پرتو گاما پرداخته شده است

های حاوی و مقایسه نتایج آن با حفاظ 3WOهای حاوی نانوذرات و میکروذرات ، به مطالعه حفاظمقالهاین  در

PbO گذاری پرتوهای چشمه جهت حفاظCs137 شود.پرداخته می 

 روش کار:

براساس  3WOنانو مواد مورد استفاده سنتز شدند. بدین منظور، فرآیند سنتز نانوذرات  ،هابه منظور کاهش هزینه     

، PbOو 3WOذرات انجام شدند. میکرو [10]، براساس روش شیمیاییPbOو فرآیند سنتز  [9]روش هیدروترمال

هیه با ت. ها مورد استفاده قرار گرفتندزیتشدند و در تهیه کامپو های سیگما و مرک، خریداریاز شرکت ترتیببه

ور مشخص کردن اندازه ذرات مورد به منظاز نانوذرات، درستی نتیجه سنتز آنها، اعتبار سنجی شد. XRD طیف

های رای تهیه نمونهب .تهیه شد SEMها، از تمامی میکروذرات و نانوذرات، تصویر استفاده، پیش از ساخت کامپوزیت

) شرکت جهان  0DOPو روغن شرکت پتروشیمی اروند(  EPVC (،7دامولسیون پلی وینیل کلرای از پلیمر پوزیتی،کام

وزنی از پودر فلزی به تدریج به بستر  %02استفاده شد. بدین منظور، پس از مخلوط کردن مواد فوق، گرانول( 

 ovenدرون  762 ℃دقیقه تحت حرارت  54به مدت این ترکیب  ، سپسو مخلوط دائما هم زده شد افزودهپلیمری 

ها با استفاده از و ثبت داده Cs137ها بوسیله چشمه پرتودهی به نمونه آماده شوند.های کامپوزیتی ورقه تاقرار گرفت 

از چشمه قرار  10cmدر فاصله  4mm-1های با ضخامتها نمونهمولر انجام گرفت. بدین منظور، -آشکارساز گایگر

ها تحت پرتودهی قرار گرفتند و سپس از داده های مربوط به هر نمونه، . پس از تعیین تابش زمینه، نمونهندگرفت

 -شرررابطه دبای ( 7ستفاده از رابطه )با ا گیری گردید و جهت مراحل بعدی مورد استفاده قرار گرفت.میانگین

 .گردیدتعیین  هااندازه نانوکریستال

                                                           
1 - Emulsion Poly Vinyl Chloride ( EPVC) 
2 - Di-sec-octyl phthalate (DOP) oil 
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D= 
𝐾𝜆

𝛽 𝐶𝑜𝑠 𝜃
                                                                                                                 (1) 

مورد استفاده در دستگاه پراش پرتو، پهنای کل در  Xبه ترتیب اندازه کریستال، طول موج پرتو θ0و  D ،λ ،βکه 

شکل و اندازه  نیز یک مقدار ثابت است که به Kد.نباشترین قله مینصف ارتفاع قله بیشینه و زاویه پراش در شدید

  .[11]کریستال بستگی دارد

 شدند:( تعیین 0ها با استفاده از رابطه )ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت

𝜇𝑚 = −
1

𝜌𝑥
 𝐿𝑛(

𝑁

𝑁0
)                                                                                                                     (0)  

عداد تبا حفاظ و  گایگرتعداد شمارش ترتیب ضریب تضعیف جرمی، چگالی، ضخامت، هب 𝑁0و𝜇𝑚 ،ρ،x ،Nکه 

 هستند.بدون حفاظ شمارش گایگر 

 محاسبه شدند.ابطه ارشمیدس معروف است، ( که به ر3ها نیز با کمک رابطه )چگالی نمونه

ρ = 
mρ′

m−m′
                                                                                                                                 (3)                                                                              

آب( وسیله ترازو، چگالی سیال )شده کامپوزیت بهگیریترتیب چگالی کامپوزیت، جرم اندازهبه ′𝒎و  ′ρ، m، 𝝆که 

   باشد.ور درون سیال میو جرم کامپوزیت غوطه

 نتایج:

تهیه  VEGA3 TESCANها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی( نمونهSEMتصویر میکروسکوپ الکترونی)     

 nm 62و  nm42به ترتیب حدود  PbOو 3WOنشان داده شده است. اندازه متوسط نانوذرات  7و در شکل ندشد

 . است μm 74-4باشد. همچنین اندازه متوسط میکرو ذرات هر دو ماده حدود می

 PbO( نانو 0) 3WO( نانو7) SEM(: تصاویر 7شکل)



 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                           4       

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
دااگشنه اصفهان                      -اسفندماه 3و  2  P:1111 

 

 PbO( میکرو 5) 3WO( میکرو 3)

تعیین  =Å 45/7 λ با طول موج پرتو  X،Philips X’Pert Proها با استفاده از دستگاه پراش پرتونمونهXRD طیف 

ترتیب به3WOو  PbOهاینانوکریستالها نیز محاسبه شد که اندازه (، اندازه کریستال7گردید و با استفاده از رابطه)

nm56  وnm04 های های طیف نانوذرات سنتز شده )کل طیف( و قله( همخوانی بین قله0شکل) طبقد. نباشمی

  .[12]استفرآیند سنتز این مواد به درستی انجام گرفته  دهدنشان مینمونه مرجع)که با عالمت مشخص شده( 

 PbO( نانو0) WO3( نانو7ها )نمونه XRD(: طیف 0شکل)

 آورده شده است. 7تعیین گردید و در جدول (3رابطه)ها با استفاده از چگالی کامپوزیت

 1mmبه ضخامت   های حاوی نانوذرات و میکروذراتچگالی کامپوزیت-7جدول

 )3 (gr/cm 3WO )3 PbO (gr/cm 

 28/1 ± 07/0 15/1 ± 06/0 نمونه حاوی نانوذره

 32/1 ± 1/0 28/1 ± 07/0 نمونه حاوی میکروذره

از آنجا   میکروذرات است.های حاوی های حاوی نانوذرات کمتر از نمونهچگالی کامپوزیت، 7براساس جدول   

های بسیار کوچکی وجود دارد، بنابراین شود، در ساختار نانوذرات تخلخلها ساخته میکه نانوذرات از نانوکریستال

ای ه، حجم نانوذرات بیشتر است؛ درنتیجه چگالی نانوذرات کمتر بوده و چگالی کل کامپوزیتهای یکسانبرای جرم

 باشد.های حاوی میکروذرات میاز نمونهحاوی نانوذرات اندکی کمتر 

)Ln، نمودار تغییرات (0)رابطه  در هابا جایگزاری داده
𝑁

𝑁0
ها نمونه 4mm-1های بر حسب ضخامت برای ضخامت  (

مولر مقادیر کمتری را -شود، با افزایش ضخامت، آشکارساز گایگرمی دیده 3طور که در شکلهمانرسم گردید. 

 دهنده تاثیر افزایش ضخامت در تضعیف است. کند که نشانثبت می
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)Lnتغییرات  -( 3شکل)
𝑁

𝑁0
 بر حسب ضخامت (

 آید.بدست می 0ها مطابق جدولها بر چگالی، ضریب تضعیف جرمی نمونهاز تقسیم شیب منحنی

 و نانوذرات بصورت تجربی  های حاوی میکروذراتضرایب تضعیف جرمی نمونه -2جدول

 nano PbO 3WO anon micro PbO 3WO icrom 

𝜇𝑚(𝑐𝑚2

𝑔𝑟⁄ ) 017/0 023/0 077/0 066/0 

 

تاثیر اندازه ذرات در ، Cs137چشمه مانند تابش  های باالانرژیشود که در ، مشاهده می0های جدولبا توجه به داده

های مونهن های حاوی نانوذرات کمتر از قابلیت تضعیفلیت تضعیف نمونهقابکه طوریبه ؛کندتضعیف تغییر می

 همخوانی دارد. [11]نتایج مشاهده شده در  کلیت که با حاوی میکروذرات است

تعیین گردید  XCOM برنامهبا استفاده از  1mmهای حاوی میکروذرات به ضخامت ضرایب تضعیف جرمی نمونه

 آورده شده است. 3و در جدول

 1mmهای حاوی میکروذرات نمونهضرایب تضعیف جرمی  -3جدول

𝜇𝑚(𝑐𝑚2تجربی  

𝑔𝑟⁄ ) XCOM  𝜇𝑚(𝑐𝑚2

𝑔𝑟⁄ ) 

حاوی میکروذرات  نمونه
WO3 

2% ± 266/2 284/2 

 حاوی میکروذرات  نمونه

PbO 
2% ± 211/2 288/2 

کمتر از این ضرایب برای  3WOهای حاوی شود که ضرایب تضعیف جرمی نمونه، مشاهده می3با توجه به جدول

عدد اتمی این دو ماده و لبه در عوامل مختلفی همچون است. علت این تفاوت به تفاوت  PbOهای حاوی نمونه

ف بر در نمودار تغییرات ضرایب تضعی .داردکه برای تنگستن مقادیر کوچکتری وابسته است این عناصر  Kجذب 
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و این نکته از مقایسه  [13]یابد انرژی، ضرایب تضعیف کاهش میگردد که با افزایش حسب انرژی مشاهده می

 قابل مشاهده است. [14] نتایج فوق بانتایج 

 

 گیری:بحث و نتیجه

مواد مختلف، به سنتز توسط  Cs137پرتوهای گامای چشمه در مطالعه انجام شده به منظور بررسی قابلیت تضعیف 

ت های کامپوزیتی حاوی میکروذرات و نانوذرانانومواد، ساخت کامپوزیت، پرتودهی و مقایسه قابلیت تضعیف نمونه

PbO  3وWO ،هایهای حاوی نانوذرات کمتر از چگالی نمونهچگالی نمونه پرداخته شد. طبق نتایج بدست آمده 

جرمی کمتر از ضرایب تضعیف  3WOهای حاوی ونهمتضعیف جرمی ن همچنین ضرایبباشد. میمیکروذرات 

 این ضریببیشتر از  میکروذراتهای حاوی بعالوه ضریب تضعیف جرمی نمونهباشد. می PbOهای حاوی نمونه

رات تاثیر چندانی در تضعیف ندارد و های باال، اندازه ذبنابراین در انرژیهای حاوی نانوذرات است. برای نمونه

 مناسب نیست.چندان  Cs137استفاده از ترکیبات حاوی نانومواد جهت تضعیف پرتوهای گامای ناشی از چشمه 
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  بودن استفاده از نانو ذرات را کمتر بودن میزان ضریب تضعیف جرمی عنوان شده است که با توجه دلیل نامناسب

به یکسان بودن درصد وزنی میکرو و نانو ذرات چنین امری فقط در صورت سنتز نامناسب و یا عدم توزیع 

ذرات سنتز شده یکنواخت ذرات در کامپوزیت رخ میدهد)هرچند با توجه به نمودار پراش پرتو ایکس نانو 

 ساختاری کریستالی دارند(

  همانطور که در شکل هایSEM  وXRD  نانوذرات سنتز شده در متن مقاله مشاهده میشود، در سنتز این مواد و

کامپوزیت  SEM back scatterشکلهای زیر مربوط به   همچنین اندازه نانوذرات سنتز شده اشکالی وجود ندارد.

همانطور که در این شکلها مشاهده میشود، توزیع نانوذرات) نقاط سفید رنگ( در های حاوی نانوذرات است. 

 پلیمرها، تقریبا یکنواخت است. 

 a )WO3 b )PbOکامپوزیت های حاوی 

 شرح نحوه ی تهیه کامپوزیت بسیار مختصر است.  

 .جزییات بیشتری به توضیحات مربوط به ساخت کامپوزیت افزوده شد 

 

 اندازه نانو کریستال با توجه به پراش پرتو ایکس اشاره شده که محل این بحث بعد از نمودار  در روش کار به تعیین

در واقع توالی موضوع در شرح روش -پراش پرتو ایکس بوده که در صفحات بعدی به نمودار اشاره شده است 

الکترونی  ویر میکروسکوپکار چندان مناسب نیست. ابتدا در روش کار تهیه نانو ذرات و تهیه کامپوزیت سپس تصا

و نمودارهای پراش پرتو ایکس آورده شود و سپس به روش دبای شرر در تعیین سایز ذرات اشاره شود و در 

 نهایت تست با چشمه سزیم شرح داده شود

  با توجه به اینکه تصاویرSEM ،XRD  و اندازه ذرات جزو نتایج تستها و محاسبات می باشد، در بخش نتایج به

بحث و بررسی آنها پرداخته شده است. با این حال، طبق درخواست داور گرامی، ترتیب مطالب در بخش روش 

 کار، تغییر یافت.
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  مجدد بررسی شود تایپ آن ایراد داشته و مقادیر دقیقا مشخص نیست 7جدول 

 اصالح شد. جدول بررسی و 

 

  رسم شده در حالی که این نمودار باید  3نمودار شکل 0اشاره شده که با استفاده از رابطه  5در متن مقاله در صفحه

 بر اساس جواب تست ها رسم شود و در نهایت اندازه ضریب تضعیف جرمی با استفاده از رابطه بدست آید

 شده، با توضیحات داور گرامی تعارضی ندارد. ایراد نگارشی منجر  3منظور اصلی نویسنده و فرایندهایی که به شکل

 این عبارت برطرف گردید.

 

  بنظردقیق نبوده و اختالف درصد تضعیف در نانو و میکرو ذرات زیاد است در حالیکه برای چشمه  3نمودار شکل

ات سرب ت با ترکیبهای با انرژی باالمیزان تضعیف ذرات بسیار بهم نزدیک است و میزان تضعیف حتی برای ذرا

 و تنگستن هم دارای اختالف قابل توجهی نیست.

  ،بخشی از نظرات داور گرامی با داده های ثبت شده هم خوانی نسبی دارد. جهت حصول اطمینان داور گرامی

 میانگین داده ها پس از کسر تابش زمینه، در جدول ذیل ارائه گردیده است.

 

Micro PbO Micro WO3 Nano PbO Nano WO3  

425 342 389 256 1mm 
364 319 385 333 2mm 
358 291 364 254 3mm 
356 283 374 318 4mm 

واحد بوده است. در محاسبه ضریب تضعیف جرمی،  0/1در حدود کمتر از  Lnمحاسبات انجام گرفته، تفاوت مقادیر طبق 

𝜇𝑚گردد. )ها نیز لحاظ میچگالی نمونه =  
𝜇

𝜌
با وجود اینکه چگالی نمونه ها به هم نزدیک میباشد، با این حال بدلیل کم   (

 بودن ضرایب تضعیف خطی) شیب نمودار ( ضرایب تضعیف جرمی کمی متفاوت است.

 

  اشاره شده که: قابلیت تضعیف پرتوهای چشمه سزیم برای نمونه های حاوی نانو ذرات  4در خط دوم از صفحه

همخوانی دارد.  77مونه های حاوی میکروذرات است و با نتایج مشاهده شده در منبعکمتر از قابلیت تضعیف ن

در حوزه اشعه ایکس بوده و نانو ذرات و میکرو ذرات را در انرژی مختلف از اشعه ایکس بررسی  77منبع شماره

و با افزایش  ر بودهکرده و در نهایت نتیجه این بوده که برای ایکس های با انرژی پایین تضعیف میکرو ذرات بیشت

انرژی میزان تضعیف نانو ذرات با میکرو ذرات برابر است. در حالیکه نتیجه این مقاله میزان تضعیف کمتر برای 

 چندان صحیح نیست. 77نانو ذرات ایجاد شده بوده و مقایسه کردن با مقاله
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  اشاره شده که در انرژی های کم، قابلیت تضعیف نانوذرات بهتر از میکروذرات 77در بخش نتیجه گیری مرجع ،

 است و با افزایش انرژی ، اندازه ذرات در تضعیف تاثیر محسوسی نخواهند داشت. 

 

ه زیر نیز قابل در مقال (kVp 100-40)نتیجه مشابه توضیحات فوق،  در بررسی های مربوط به انرژی های باالتر 

 مشاهده است.

DOI: 10.18869/acadpub.ijrr.14.2.127   (figure  5 & 6 ) 
براساس دو مقاله فوق، مشاهده نتایج مشابه و یا بهتر برای نمونه های حاوی میکروذرات در مقابل پرتوهای با 

ناقض نتایج ارائه شده در مقاله  انرژی باالتر و در محدوده انرژی پرتوهای گاما دور از انتظار نیست.و این موضوع

 . اخیر نمی باشد

 

  مقایسه نانوذرات سنتز شده با میکرو ذرات شرکت های معتبر دنیا می تواند از دالیل نتایج نسبتا ناهمخوان مقاله

 باشد.

  هدف از این پژوهش، عالوه بر مقایسه قابلیت تضعیفWO3   وPbO  بررسی تاثیر اندازه ذرات در تضعیف ،

های های طیف نانوذرات سنتز شده )کل طیف( و قله( مقاله، همخوانی بین قله0گاما نیز میباشد. طبق شکل)پرتو 

درستی   است.دهد فرآیند سنتز این مواد به درستی انجام گرفته نمونه مرجع)که با عالمت مشخص شده( نشان می

 سنتز همین مواد به تایید داوران مقاله زیر رسیده است:

http://rsm.kashanu.ac.ir/article-044-7-fa.pdf    

 بنابراین مشکلی در کلیت مقایسه این مواد با یکدیگر وجود ندارد. 

 2داور

 ه شده ت دیدتاثیرات ضریب انباشت ناشی از پرتوهای پراکنده شده ثبت شده در آشکارساز در کدام قسم

 است؟

 :تاثیر ضریب انباشت به دو صورت قابل اعمال می باشد 

(II)       𝝁𝑩𝒙-e0I= I                                       (I)μx                 -e0I= B I 

http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-255-fa.pdf
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 ( اعمال گردیده است. IIکه در اینجا تاثیر آن، در ضریب تضعیف ) رابطه 

 

  انرژی مانندچرا از آشکارساز ثبت طیفNaI   که قابلیت در نظر گرفتن تنها پرتوهای رسیده به آشکارساز

 بدون اندرکنش را هم دارد استفاده نشده است؟

  با توجه به امکانات موجود، آشکارساز در دسترس، آشکارساز گایگر بود که در درس آزمایشگاه هسته ای

 شود.ازای مختلف بهره برده میهای گامازا و بتنیز  از آن جهت تعیین ضریب تضعیف چشمه

 

 اشتباه تایپ شده است "قابلیت  "خط اول 5ص. 

 .تصحیح شد 

 

 با تشکر
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