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چکیده
در این مقاله نانوالیاف نیتریدبور ( )BNبرای جذب تابش نوترونهای حرارتی با هدف دوختتت روپوشهتتای بیمارستتتانی تولیتد و آزمتتایش شتتد.
نمونهها با استفاده از روش الکتروریسی با درصد وزنی  %12 ،%10 ،%7و  %15برای نیتریدبور تهیه شدهاند .نمونهها با قرارگرفتن در برابتتر مشتتمه
نوترون گرمایی با آشکارساز اینیدیوم تست شده و سطح مقطع کل در واحد جرم نمونهها و ورقه کادمیوم در شتترایی یکستتان بتترای نوترونهتتای
گرمایی اندازهگیری شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج نشان میدهند که افزایش نسبت بور در نمونهها مستقیماً بر کاهش نوترون عبوری
تأثیرگذار بوده که نشاندهنده توزیع یکنواخت بور در نانوالیاف تولیدشده میباشد .هممنین سطح مقطع کل در واحد جرم اندازهگیریشده نمونهها

روپوشهای محافظ در برابر تابش نوترون کامالً مناسب هستند.
کلیدواژگان :نانوالیاف ،نیتریدبور ،حفاظت در برابر تابش ،نوترون گرمایی ،الکتروریسی.

 .1مقدمه
کار در مراکز رادیواکتیو شتترایی خاصتتی دارد .اگتتر در هنگتتام

مناسب بوده ولی برای جذب نوترون ناکارآمد هستند .بهعالوه

استفاده از این پرتوها ،بهترین شرایی کنترلتتی و حفتتاظتی نیتتز

این لباسها عالوهبر ستتمیبودن ،ستتنگین ،خشتتک و شتتکننده

اعمال شود ،باز هم پرسنل درمعرض تتتابش درصتتدی از ایتتن

هستند و استفاده طوالنیمد

آنهتتا بتترای کارکنتتان دشتتوار و

پرتوها خواهند بود .درواقع نمیتوان بهطور کامل جلوی نفتتوذ

گاهی غیرممکن است .نمونههایی از پوششهای الیافمانند در

پرتوها را گرفت بلکه میتوان متناسب با زمان تابش و شتتد

سالهای اخیر بهصور

آن محافظهتتایی را طراحتتی نمتتود تتتا دز دریتتافتی پرستتنل و

که عمدتاً بسیار گرانقیمت میباشند و جزئیا

پرتوکاران ،در حد مجاز پرتوگیری شغلی کنترل شود [.]1

در انحصار شرکت تولیدی میباشد [ .]2حفاظسازی نتتوترونی

ساخته شدهاند که برای جذب پرتوهای گاما و ایکتتث ثانویتته

ستتاخت آنهتتا

بهخاطر درنظرگرفتن گسترهی بزرگی از انرژیها بسیار پیچیده
استتت .باریکتتههای نتتوترونی را میتتتوان در انتتوات م تلتت

] [ DOI: 10.22052/8.6.37

لباس محافظ استفادهشده در مراکز درمانی از پودر ستترب

پتنت تولید و به بازار عرضه شتتدهاند

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09
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واکنشهای هستهای ایجتتاد کتترد .همتته نوترونهتتا در هنگتتام

آستانه وجود دارد [ .]9در این ولتاژ ،جریتتان ستتریعی از ذرا

تولید ،نوترونهای سریع بهشمار میآینتتد .نوترونهتتای ستتریع

باردار از م روط تیلور خارج میشود کتته ستترعت ایتتن ذرا

ابتدا در اثر برخورد کشسان با اتمهای محیی ،انتترژی ختتود را

باردار (که متناسب با میدان الکتریکی اعمالی استتت) بتتههمراه

ازدست میدهند و پتتث از کنتتد شتتدن و رستتیدن بتته انتترژی

غلظت محلول ،قطر نهایی الیاف را تعری

گرمتتایی یتتا نزدیتتک بتته آن ،توستتی هستتتههای متتاده جتتاذب

نیتریدبور بهخاطر ویژگیهای منحصتتربهفردش ماننتتد ضتتریب

گیراندازی میشوند .امکان وقوت مند نتتوت واکتتنش هستتتهای

رسانش گرمایی باال ،انبساط گرمایی کتتم ،مقاومتتت الکتریکتتی

برای نوترونهتتا وجتتود دارد ولتتی واکنشهتتای غالتتب همتتان

باال و غیرسمیبودن معروف استتت و بتته شتتکلهای م تلفتتی

پراکندگی کشسان و گیرانتتدازی میباشتتند کتته گیرانتتدازی بتتا

یافت میشود :ال ) حالت آمورف ،ب) هگزاگونال یا گرافیت

گسیل فوتون یا ذرهای دیگر از هستتتهی متتاده جتتاذب همتتراه

سفید و ج) مکعبی یا الماسی .نوت مکعبی آن بهخاطر مقاومت

خواهد بود [1و.]3

بستتیار بتتاال در برابتتر ختتوردگی در براب تر استتیدها ،مقاومتتت

نانوالیاف موادی هستند که ختتوام مکتتانیکی و حرارتتتی

میکند [.]7

الکتریکی بسیار بزرگ و س تی بسیار بتتاال شتتهر

دارد [.]10

این مواد باعث میشود تا شدیداً فعال و برهمکنشگتتر باشتتند.

نانوالیاف نیتریدبور به روشهای م تلفی ازجمله الکتروریستتی

بههمین دلیل از این مواد در علوم و زمینههای م تلفی ازجمله

تولید میشوند که الیاف تولیدشده با ایتتن روش ،یکنواختتت و

بیوپزشکی ،ساخت پلیمرهای خودت ریبشونده و سازگار بتتا

بلند هستند [ .]11نانوالیاف نیتریدبور پیش از این نیز بتتهروش

محتتیی زیستتت ،نانوسنستتورهای بیولتوژیکی و غیتتره استتتفاده

الکتروریسی تولید شدهاند اما بتترای استتتفاده بتتهعنوان حفتتاظ

میشود [4و .]5یکی از سادهترین روشهای تولید ایتتن متتواد،

هستهای باید درصد بور در بافت الیه بهحداکثر مقتتدار ممکتتن

روش الکتروریسی است .در این روش ،یک اختالف پتانستیل

برستتد .در روش الکتروریستتی تعتتادل الزم بتتین حتتالل ،متتاده

قوی بین قطره یا محلول (نوک ستتوزن) و صتتفحه جمعکننتتده

پلیمری و ماده افزودنی که در اینجا  BNمیباشد ،باید برقتترار

اعمتتال میشتتود .بتتهخاطر بزرگبتتودن ایتتن صتتفحه ،قطتتره

شود تا عالوهبر تشکیلشدن نانوالیاف همگن ،ختتوام متتورد

پ ششده و به الیافی با قطرهای نانو تقسیم میشتتود .در کتتل،

نظر (که در اینجا حداکثر سطح مقطع جذب نوترون میباشتتد)

سه عامل عمومی در تولید نانوالیاف بتتا ایتتن روش تتتأثیر دارد:

را دارا باشد [.]12-15

ویسکوزیته [ )2 ،)]6پارامترهای فرایندی (مانند ولتاژ اعمتتالی،

اصلی تولید لباسهای جتتاذب نتتوترون شتتود تتتا دز دریتتافتی

آهنگ شارش محلول و فاصله سوزن تتتا جمعکتتننده [ ) ]7و

پرستتنل و پرتتتوگیران در مراکتتز نتتوترونتراپی و یتتا ستتایر

 )3پارامترهای محیطی (ماننتتد رطوبتتت و دمتتا [ .)]8اگتتر متته

محییهای دارای تابش نوترونی بهحداقل مقدار ختتود برستتد.

تمامی پارامترها در بهدست آوردن یک ساختار مطلتتوب مهتتم

بدین منظور در اینجا روش تولید الیاف اولیه این روپوشهتتا

هستند ولی ولتاژ اعمالی ،یکی از مهمترین آنها استتت .بتترای

ارائه گردیده است .الیاف تولیدشده عالوهبر خاصتتیت جتتذب

تبدیل قطره کرویشکل به م روط تیلور که مهمتتترین شتترط

نوترونی باال ،باید ساختاری پارمهمانند داشته باشند تا عالوهبر

برای تشکیل الیتتاف یکنواختتت استتت ،یتتک ولتتتاژ بحرانتتی و

اینکه قابل برش و دوختهشدن باشند ،امکان حرکت آزادانه را

] [ DOI: 10.22052/8.6.37

 )1ویژگیهتتای محلتتول (ماننتتد غلظتتت ،وزن مولکتتولی و

هدف اصلی در این تحقیق تولید نانوالیافی است کتته پایتته

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

منحصربهفرد و باالیی دارند .زیادبودن نسبت سطح بتته حجتتم

از دیگتتر کاربردهتتای نیتریتتدبور ،در نتتانوتکنولوژی استتت.
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برای کاربر فراهم کند و هممنین قابل تولیتتد در ابعتتاد بتزرگ

شدهاند و ضت امت نهتتایی الیتتههای تولیدشتتده کتته آزمتتایش

باشد تا نیاز مورد نظر را برطرف سازد.

رادیواکتیو روی آنها انجام شده استتت بتترای تمتتتامی الیتتهها

 .2مواد و روشها
این قسمت در دو ب ش ارائه شده است .ب ش اول ،مرتبی با
تولید نانوالیاف ،مواد و روش تولید آن و ب ش دوم ،مربوط به

 500میکرومتر میباشد .هممنین مگالی اندازهگیریشده برای
الیههای نهایی بهطور میتتانگین  0/27گتترم برستتانتیمترمکعب
میباشد.

میتتزان جتتذب نتتوترون حرارتتتی و تأییتتد کتتاربردی یتتا غیتتر

 .3.2اندازهگیری درصد تضعیف نانوالیاف نیتریدبور

کاربردیبودن این نانوالیاف میشود.

تمامی تستهای پرتتتودهی در آزمایشتتگاه "فیزیتتک نتتوترون"

 .1.2مواد

سازمان انرژی اتمی ایران انجام شده است .بتترای انتتدازهگیری

شده است .تمامی نانوپودرهتتای خریداریشتتده دارای درصتتد

اینیدیوم استفاده شده است .مشمه نوترونی آمرسیوم-برلیوم با

ترکیب طبیعی ایزوتوپی میباشند .ابتدا پلیوینیلالکتتل در آب

اکتیویتتته  5کتتوری در میانتتهی استتتوانه حتتاوی آب بتته شتتعات

مقطر دییونیزه حل شده و روی دستتتگاه همتتزن برقتتی قتترار

تقریبی  40سانتیمتر قرارگرفته یک استوانه تفلونی در جلتتوی

میگیرد .بعد از حلشدن کامل ،یک محلول پلیمری یکنواخت

یکی از دریچهها نوترونهای خروجی را بتته نتتوترون گرمتتایی

و شفاف حاصل میشود .سپث ،نیتریدبور با محلتتول پلیمتتری

مبدل میکند (انرژی نوترونها در محدوده اپیترمال و گرمتتایی

بهدست آمتتده بتتا نستتبتهای  12 ،10 ،7و  15درصتتد وزنتتی

یعنی در بازه  0/025تا  0/04الکترونولت میباشد) .هر نمونه

م لوط شده و روی همزن برقی هم زده میشود تتتا یکدستتت

بهمد

 8ساعت تحت تابش قرار گرفتتته و ورق اینیتتدیوم بتتا

شود .محلول بهدست آمده سفیدرنگ بوده و کامالً یکنواختتت

برخورد نوترونها فعال شده است ،سپث گامای ساطعشتتده از

 .2.2روش تولید
با استفاده از روش الکتروریسی از محلول آمادهشده نانوالیتتاف
مورد نظر تولیتتد شتد .پارامترهتتای اصتتلی کتتاربردی دستتتگاه
الکتروریسی به شرح زیر است :ولتاژ اعمالشده بین ستتوزن و
جمعکننده 19 :کیلتوولت ،دبتی انتشتار محلتول از سترنتتگ:
 5میلیلیتتتر بتتر ستتاعت ،فاصتتله بتتین نتتوک ستتوزن و صتتفحه
جمعکننده 12 :سانتیمتر ،سرعت خطی جمعکننده 1 :میلیمتر

اینیدیوم فعالشتتده بتترای متتد

 10000ثانیتته شتتمارش شتتده

است .گاما ساطعشده از اینیدیوم فعالشده متناستتب بتتا تعتتداد
نوترون برخوردی به آن میباشد .یتتک ورق اینیتتدیوم بتتهطور
مستتتقیم در برابتتر باریکتته نتوترونی قتترار گرفتتته و ستتپث بتتا
قراردادن الیههای م تلت

نانوالیتتاف حتتاوی نیتریتتدبور بتتین

باریکه نوترونی و سایر ورقهای اینیدیوم مجدداً تابش انجتتام
شتتده و گامتتای ستتاطع شتتده از هتتر ورق اینیتتدیوم فعالشتتده
جداگانه شمارش شده است.

نمونتتههای تولیدشتتده بتتهدلیل عتتایق الکتریکتتی بتتودن دارای

 .1.3ساختار ریز

ض امت کم میباشند و برای افزایش ض امت الیاف در نمونه

آنالیز ساختار ریز با استفاده از پتتراش اشتتعه ایکتتث )،(XRD

آزمایشگاهی الیههای متتتوالی آنهتتا بتر روی یکتتدیگر پتترس

 AWXDM300 ،ASENWAREو میکروسکوپ الکترونی

] [ DOI: 10.22052/8.6.37

بر ثانیه و سرعت متترخش جمعکننتتده 1250 :دور در دقیقتته.

 .3بحث و نتایج

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

مواد شیمیایی استفادهشده ،توسی شرکت متترک آلمتتان تولیتتد

قدر

میباشد.

تضعی
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طی

پراش پرتو  xاین نانوالیتتاف را نشتتان

نمونتته  7و  10درصتتد انجتتام شتتده استتت .تتتا حضتتور ذرا

میدهد .تحلیلهای انجامیافته با نرمافتتزار High Score plus

نیتریدبور در محلول تأیید گردد .مرا که بهدلیل عدم حلشدن

 Analyzerوجود نیتریدبور را بهطور کامل تأیید میکند که با

در محلول تهیهشده امکان تهنشینی و عدم حضور متتاده

شماره مرجع  96-206-6171منطبق است که بیتتانگر ستتاختار

ذرا

افزودهشده در الیاف تشکیلشده نهایی وجود دارد.

هگزاگونال است [.]16

 .1.1.3بررسی ساختاری نانوالیاف نیتریدبور  7درصد

 .2.1.3بررسی ساختاری نانوالیاف نیتریدبور  10درصد

تصتتویر میکروستتکوپ الکترونتتی روبشتتی

شکل  -1ب تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیتتاف

شتتکل  -1التت

نانوالیاف نیتریدبور  7درصد تولیدشده بهروش الکتروریسی را

نیتریدبور  10درصد تولیدشده بهروش الکتروریستتی را نشتتان

نشان میدهد .استفاده از تحلیلگر میکروسکوپ الکترونی قطر

میدهد .استتتفاده از تحلیتتلگر میکروستتکوپ الکترونتتی قطتتر

نانوالیاف را در محدوده  220تا  320نانومتر محاستتبه میکنتتد.

نانوالیاف را در محدوده  190تا  380نانومتر محاستتبه میکنتتد.

بافت نتترم و همگتتن ایتتن نانوالیتتاف بیتتانگر توزیتتع همگتتن و

نانوالیاف نیتریدبور  10درصد نیز دارای بافتتت نتترم و همگتتن

نیتریدبور داخل محلول پلیوینیلالکل است.

همانند نمونهی  7درصد میباشد که بیتتانگر توزیتتع همگتتن و

این توزیع همگن بور در بافت حفاظ ،امکان جذب یکنواخت

همسانگرد ذرا

نیتریدبور داخل محلول پلیوینیلالکل استتت

نوترون را در همهی قسمتهای آن فراهم مینماید.

(شکل  -2ب).

همسانگرد ذرا
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جدول ( :)1میانگین شمارش نوترون حرارتی در حضور دو نمونه
نانوالیاف و ورق کادمیوم و بدون حضور حفاظ و مشخصات فیزیکی
حفاظها.

جدول  1نتایج شمارش و ستتطح مقطتتع کتتل در واحتتد جتترم

نوع حفاظ

شمارش

نمونه بدون BN

2923

5/3

جتتدول مشت ت استتت بتتا افتتزایش درصتتد حضتتور بتتور در

BN 7%

2427

19/1

افتتزایش مییابتتد .ضت امت تمتتامی

BN 10%

2310

22/8

الیهها  500میکرومتر بوده کتته نتتتایج آنهتتا بتتا کتتادمیوم 700

BN 12%

2127

28/9

میکرومتری مقایسه شده است و سپث با استفاده از مگتتالی و

BN 15%

1975

34/4

 Cdالیه

241

4/2

بدون حفاظ

3142

-

اندازهگیریشده را نشان میدهتتد .همتتانطور کتته از دادههتتای

نانوالیاف شد

تضتتعی

ض امت الیهها و کادمیوم ستتطح مقطتتع کتتل در واحتتد جتترم
) محاستتبه شتتده استتت .مگتتالی
کادمیوم  8/7گرم بر سانتیمترمکعب درنظرگرفته شده استتت و
مگالی نمونهها بهطور میانگین  0/72گرم بر ستتانتیمترمکعب
میباشد .ستتطح مقطتتع کتتل در واحتتد جتترم اندازهگیریشتتده
بهصور

تجربی در جدول  1برای هر مهار نمونه و هممنین

کادمیوم که همزمان بتتا نمونتته تستشتتده ،آورده شتتده استتت.
بدین ترتیب میتوان سطح مقطع بهازای واحد جتترم نمونتته را

و هممنین کادمیوم با قدر

تضتتعی

یکستتان جتترم کمتتتری

خواهند داشت .از آنجا که هتتدف ،تولیتتد نانوالیتتافی بتتهعنوان
مواد اولیه لباس محافظ در برابر تتتابش نتتوترون استتت ،ستتبک
بودن و ساختاری الیافگونه داشتتتن نمونتته نهتتایی ،مهمتتترین
ویژگی مد نظر ما میباشتتد .همتتانطور کتته دادههتتای جتتدول
نشان میدهد ،سطح مقطع کل در واحد جرم با افزایش درصد
نیتریدبور در نمونه افزایش یافته است و هممنین سطح مقطتتع
کل در واحد جرم نمونتتهها نستتبت بته کتتادمیوم بستتیار بتتاالتر
است .این بدان معنی است که با داشتن تضعی

یکسان توسی

نانوالیاف بسیار سبکتر خواهد بود.

 .4نتیجهگیری
برای جتتذب نوترونهتتای حرارتتتی نانوالیافهتتای  BNبتتا دو
درصد جرمتتی متفتتاو

 12 ،10 ،7و  15درصتتد تولیتتد و در

محدوده انرژی این نوترونها بههمراه کادمیوم از لحاظ قدر
حفاظسازی تست شد .نتایج نشاندهنده این است کتته ستتطح
مقطع برهمکنش نمونهها در واحد جرم بسیار باالتر از کادمیوم
در شرایی یکسان میباشد و بنابراین الیههایی با قدر

جذب

نوترون یکسان از نمونه مورد نظر ،بسیار سبکتر از کادمیوم با
همان میزان قدر

جذب میباشد.

همانطور که از نتایج آزمایشهتتای انجامشتتده مشت ت
استتت ،قتتدر

جتتذب در  15درصتتد جرمتتی بیشتتتر استتت

افزایش بیشتر پودر نیتریدبور در محلول ،ویسکوزیته محلتتول
را افزایش داده و محلول قابل ریسندگی ن واهد بود .با توجتته
به اینکه نمونه نهایی کامالً مشابه یتتک الیتته پارمتته میباشتتد،
بهراحتی قابتتل بتترش و دوختتت بتتوده و میتتتوان از آنهتتا در
ساختار هر گونه لباس ،پوشش و دستکش استفاده کرد.

] [ DOI: 10.22052/8.6.37
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)(cm2/g
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