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در پایه پلی اولفین االستومربه (  MoS2مولیبدن دی سولفید) مقایسه ذرات تنگستن و 

  عنوان حفاظ اشعه گامای کم انرژی 

*داریوش،سرداری -(1)الله،یونسی
  (2) احمدی،شروین - (1)

 ، گروه پرتو پزشکیو مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی1

 فرایندپژوهشکده ، پلیمر و پتروشیمی ایرانژوهشگاه پ2

 

 :دهيچک
، در پایه پلیمری، پلی اولفین االستتومر، هته ونتوان    مولیبدن دی سولفیدذرات تنگستن و در این پژوهش اثر استفاده از 

 کتارایی نن متورد   و ،چشتمه یتورپیم متورد هررستی     keV 122حفاظ  اشعه گامای حاصل از چشمه امرسیم و انرژی 
ها کاهش انرژی پرتو درصد تضعیف و ضریب جذب جرمتی در   ،نتایج نزمون نشان می دهد مقایسه قرار گرفته است.

 کاهش می یاهتد.  یعنی ضخامتی که تعداد فوتون های اولیه را هه نصف می رساند، الیه نیم جذبهر حالت افزایش و 

صد وزنتی معتین االتتدر درصتد تضتعیف      در یک ضخامت و در مقایسه میان محصوالت پژوهش نشان می دهد که

  .چشمه یورپیم هیشتر از چشمه امرسیم است keV122 و تنگستن در انرژی مولیبدن دی سولفید

 الیه نیم جذب، ضریب جذب جرمی، درصد تضعیف، کامپوزیت ،پلیمر  :کلمات کليدي 

   مقدمه -1

طور چشمگیری گسترش یافته است. از هه  استفاده از پلیمرها در هخش حفاظت در هراهر پرتو،  امروزه

الصوصیات منحصر هه فرد پلیمرها چگالی پایین، هزینه کم، قاهیلت شکل دهی و راحتی کار در حین ساالت 

. کامپوزیت های پلیمری شامل وناصر ها ودد اتمی هاال، هه ونوان حفاظ اشعه ایکس و گاما، هخش ]1[است

 است. مهمی از ساالتارهای کامپوزیتی در این حوزه 

ی نسبت هه سرب دارد، اما جایگزین مناسبی هه جای سرب تنگستن ها وجود اینکه ضریب جذب جرمی کمتر

. استفاده از ]2[از دالیل استفاده از تنگستن قاهل دسترس هودن و ایجاد نلودگی کمتر در محیط استاست. 

ف مناسبی از گامای حاصل از تضعی ،همراه ها اپوکسی 80و  70، 50، 30میکرو تنگستن ها درصدهای وزنی 

اپوکسی، ضریب  پایه درصد در 80چشمه کبالت را داشته است که ها افزایش درصد تنگستن از صفر هه 

cm 27/0هه  08/0تضعیف از 
استفاده از اکسید  .]3[سانتی متر می رسد 53/2هه  17/9از  الیه نیم جذبو  1-

درصد پرتوهای گامای حاصل از چشمه  70قادر هه تضعیف حدود  ،درصد وزنی در پایه اپوکسی 30سرب 

نانو  ]. 5و1 [استفاده شده است تضعیف اشعه ایکس جهتدر پایه پلیمر از اکسید تنگستن  .]4[ایریدیم است

کیلو  30و  26در ولتاژهای  xپرتوهای  نسبت هه میکرو اکسید مس تضعیف ترکیب شده ها موم اکسید مس
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هرای پیوند زدن وناصر هه پلیمرها هه منظور اصدح  ،کاشت یوناز  ].6[فزایش می دهددرصد ا 14ولت را 

نانو ]. 7[، استفاده می شودالصوصیات مکانیکی ننها مانند االستیکی و سختی ءسطح و در نتیجه ارتقا

تضغیف اشعه هرای ها غلظت های مختلف از اکسید هیسموت  (PDMS)  پلی دی متیل سیلوکسان کامپوزیت

x میلی متر تضعیف هاالتری  225/1درصد از اکسید هیسموت ها ضخامت  44/44که  هکار رفته در مامو گرافی

محاسبه ودد اتمی موثر و ضریب انباشت در ]. 8[میلی متر دارد 25/0را نسبت هه سرب ها ضخامت 

 از]. 9[قاهل استفاده در محاسبات تضعیف پرتوها است کامپوزیت هایی ها قاهلیت حفاظ سازی گاما و نوترون

است  استفاده شده اشعه گاما هصورت کامپوزیت در اتیلن پروپیلن جهت حفاظ سازی PbWO4کریستال 

]10[. 

پلی اولفین االستومر گروه جدیدی از پلیمرهای ترموپدستیک است که دارای قاهلیت های منحصر هفردی 

است. در این مقاله  ذرات تنگستن ها  و ههبود دهنده ی استحکام در هراهر ضرهه هاالهمانند انعطار پذیری 

میکرو متردر  3ها سایز میانگین  شرکت مرک نلمان مولیبدن دی سولفیدمیکرو متر و ذرات  7/3سایز میانگین 

 تفاده شده است. پایه پلی اولفین االستومر هکار رفته که از کارهید هور نیز هه ونوان حفاظ نوترون حرارتی اس

 روش آزمایش -2

 روش ساخت نمونه -2-1 

 Brabenderو ها پیچ های   haakeنمونه ها طی االتدط مذاب در دستگاه مخلوط کن دااللی ساالت شرکت  

 110و پس از رسیدن دمای دستگاه هه  شده درجه سانتی گراد تنظیم 110دور هر دقیقه و دمای  60روی 

ستگاه ریخته و را داالل د  وزنی درصد 5/87ها  ، 670Lcگرید  ،از پلی اولفین االستومر گرم 35درجه مقدار 

هه محفظه االتدط وارد  درصد وزنی از کارهید هور را 5/2درصد وزنی از تنگستن و 10 ،پس از ذوب کامل نن

 استو مسطح شدن نمایه تنش هر حسب زمان که نشانگر االتدط مناسب  دقیقه 5. پس از مدت کردیم

جرم  و هر اساس چگالی کامپوزیت و حجم قالب ه و کامپوزیت حاصل را الارجدستگاه را متوقف کرد

میلی متر قرار دادیم. فک هاال و فک پایین دستگاه  5و درون قالب ها ضخامت  مناسب کامپوزیت را تعیین

 دستگاه پرس پخت درجه تنظیم کرده و قالب را درون 130پرس پخت یا همان قالب گیری فشاری را روی 

المنت ها را الاموش کرده و شیر نب را هاز کرده تا دستگاه النک  ،، و پس از ذوب کامل کامپوزیتقرار داده

مگا پاسکال رسانده و پس از رسیدن دما هه دمای محیط، قالب را از دستگاه  25شود. همزمان فشار را هه 

درصد کارهید هور تکرار شد. سپس ها  5درصد وزنی تنگستن و  20تمام مراحل هرای  پرس الارج کردیم.

درصد کارهید هور و در نهایت  5و  مولیبدن دی سولفیددرصد  20استفاده از مولبیدن، کامپوزیت های شامل 

  درصد کارهید هور ها روش هاال ساالته شد. 5/2درصد مولبیدن و  10
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 اندازه گيري تضعيف اشعه گاما -2-2

 ها -241Amاز نشکارساز یدور سدیم میزان تضعیف پرتوهای گامای، حاصل از چشمه نقطه ای ها استفاده 
، µci 95/0ها اکتیویته  Eu-152چشمه نقطه ای  keV122و پیک ها انرژی  µci 7/1ها اکتیویته  keV5/59انرژی

 هدست نمد.

پس از  ،ضخامت های مختلفاشعه گاما ها وبور از حفاظ های کامپوزیتی ساالته شده ها درصدهای وزنی و 

وبور از تحلیل گر چند کاناله و تقویت کننده هه صورت وددی در رایانه مشاهده شده که نتایج حاصل را ثبت 

 کرده و شمارش های سطح زیر فوتوپیک در هر حالت یاداشت شد.

از  ورپیم را هر حسب ضخامت های مختلفعیف پرتوهای گامای حاصل از چشمه یدرصد تض 2و 1نمودار

در هر حالت انحرار معیار هرای  درصد وزنی نشان می دهد. 20و  10 مولیبدن دی سولفیدتنگستن و 

 شمارش های الالص محاسبه شده است.

نتایج نشان می دهد که در تمام حاالت ها افزایش ضخامت کامپوزیت و افزایش درصد وزنی تنگستن و 

اثر اصلی در انرژی های پایین فوتو الکتریک است  هد.یای درصد تضعیف پرتو افزایش م مولیبدن دی سولفید

 .جذب و میزان تضعیف افزایش الواهد یافتجذب فوتو الکتریک افزایش و ضریب  ،که ها کاهش انرژی

چشمه یورپیم نشان داده شده است.  keV122درصد تضعیف اشعه گامای حاصل از انرژی  1در نمودار شکل 

درصد وزنی  20درصد وزنی هاالتر از درصد تضعیف  10تنگستن  ،در یک ضخامت معین درصد تضعیف

 78/85درصد وزنی است که هراهر  20است. هاالترین درصد تضعیف مرهوط هه تنگستن  مولیبدن دی سولفید

 استفاده شده است. MoS2هه جای  Moدر تمام نمودارها از درصد است. 

 

  مولیبدن دی سولفیدگامای چشمه یورپیم هرای ذرات تنگستن و  keV122درصد تضعیف انرژی  -1شکل

درصد تضعیف اشعه گامای حاصل از  چشمه امرسیم نشان داده شده است.  در یک  2در نمودار شکل

 10درصد وزنی هاالتر از درصد تضعیف تنگستن  20 مولیبدن دی سولفیدضخامت معین درصد تضعیف 
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درصد  56/96درصد وزنی است که هراهر  20عیف مرهوط هه تنگستن درصد وزنی است. هاالترین درصد تض

 است.

 
   مولیبدن دی سولفیدگامای چشمه امرسیم هرای ذرات تنگستن و  keV5/59درصد تضعیف انرژی -2شکل

𝜇𝑚را ها استفاده از راهطه  ضریب جذب جرمیتوان  می = −
ln(

𝐼

𝐼0
)

𝜌𝑡
 𝜇𝑚در این راهطه  تعیین کرد. 

                     است. چگالی کامپوزیت 𝜌رتوهای اولیه و پ شدت I0شدت پرتوهای الروجی و  I، جرمیضریب جذب 

𝜇𝑡رهراه 𝜇𝑡 و ضریب تضیف الطی کامپوزیت ضریب جذب جرمی نراهطه هی = 𝜇𝑚𝜌 .است  

میلی  5در ضخامت  دی سولفیدمولیبدن از تنگستن و  20و  10هرای درصدهای وزنی  ضریب جذب جرمی

 ،است. نتایج نشان می دهد که ها افزایش درصد وزنیتعیین شده  هرای چشمه های امرسیم و یورپیم متر

 افزایش می یاهد. ضریب جذب جرمی

 4نمودار شکلو  مولیبدن دی سولفید 20و  10، هرای درصدهای وزنی ضریب جذب جرمی 3نمودار شکل 

 تنگستن نشان می دهد. 20و  10هرای درصدهای وزنی  را ضریب جذب جرمی

هرای چشمه ی امرسیم هطور قاهل  ضریب جذب جرمی، مولیبدن دی سولفیدهرای یک درصد وزنی معین از 

 مرهوط هه چشمه یورپیم است.    ضریب جذب جرمیمدحظه ای هیشتر از 
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  وزنی درصد 20و 10ها  ن دی سولفیدمولیبدچشمه های یورپیم و امرسیم هرای  ضریب جذب جرمی -3شکل

 

 
 درصد وزنی 20و  10چشمه های یورپیم و امرسیم هرای تنگستن ها  ضریب جذب جرمی -4شکل

𝐻𝑉𝐿از راهطه  الیه نیم جذب =
𝐿𝑛2

𝜇𝑡
در در هر حالت تعیین شده که  الیه نیم جذبهدست می نید. اندازه  

و تنگستن هرای چشمه  مولیبدن دی سولفید از 20و 10مرهوط هه درصدهای وزنی الیه نیم جذب زیر جدول

 امرسیم و یورپیم نشان داده شده است. های

 و تنگستن مولیبدن دی سولفیدهرای ذرات کامپوزیتی  الیه نیم جذب -جدول
keV5/59 AM- keV122 EU-  

 نوع نمونه
HVL (cm) µt (cm-1) HVL (cm) µt (cm-1) 

01/3 23/0 19/10 068/0 %10MoS2 - 

43/1 486/0 875/7 088/0 %20MoS2 - 

37/2 292/0 93/2 236/0 %10W- 

06/1 656/0 3/1 53/0 %20W- 

31/43 016/0 75/57 012/0 POE 
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درصد وزنی از  20. هرای ها افزایش درصد وزنی کاهش می یاهد الیه نیم جذبنشان می دهد که  نتایج

 تی متر می رسد.نسا 06/1هه  الیه نیم جذب keV5/59تنگستن هرای چشمه امرسیم در انرژی 

 نتایج -3

درصتد وزنتی هتاالترین     20میزان تضعیف اشعه گاما هرای تنگستتن   نشان می دهد که نتایج حاصل از نزمون

هطتور قاهتل    مولیبتدن دی ستولفید  میزان تضعیف در  keV5/59هه  keV122ها کاهش انرژی از  .مقدار را دارد

پایین تتری نستبت هته     چگالی مولیبدن دی سولفیدنن کاهش می یاهد.  الیه نیم جذبتوجهی افزایش یافته و 

هته   جایگزین مناستبی  keV60در انرژی کمتر از  می تواند که ،ارازنتر و قاهل دسترس تر است شته،تنگستن دا

 هاشد. جای تنگستن
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