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 چکیده
 بور نیترید نانوصفحات و (hBN) گوشنیترید بور شش از استفاده با سنگین اتیلنپلی پایه بر هایکامپوزیت و نانوکامپوزیت پژوهش، این در
(BNNSs) مکانیکی و حرارتی کامپوزیت و  عملکرد و هاشناسی، ویژگیشد. ریخت در درصدهای وزنی مختلف به روش اختالط مذاب ساخته

 استفاده با نوترون برابر های طراحی شده درکامپوزیت حفاظتی چنین عملکردهم. شد بررسی کننده نیترید بورهای حاوی تقویتنانوکامپوزیت
. شد مقایسه خالص سنگین اتیلنپلی با نتایج مربوط به و گرفت قرار بررسی سازی پولک طال موردبه روش فعال تهران کتورآر گرمایی ستون از

 بهتری را در مقابل سازیحفاظ عملکرد و ترپایداری حرارتی بیش تر،بزرگ کششی ، مدول و استحکامBNNSsحاوی  هاینانوکامپوزیت
حفاظتی  عملکرد اتیلن،پلی بستر به hBN جاذب از وزنی %5/0 اند. افزودنداده نشان hBNهای حاوی کامپوزیت با مقایسه در نوترون

در همین درصد وزنی،  نانوکامپوزیت سازیحفاظ عملکرد کهحالی در دهد؛می افزایش %25خالص  سنگین اتیلنپلی با مقایسه در را کامپوزیت
 نوترونی هایحفاظ تولید برای ایمقدمه تواندمی پژوهش این در آمده دستهب نتایج. های گرمایی استدر جذب نوترون %43 بیانگر افزایش

 .گیرد قرار استفاده مورد نزدیک ایآینده در است امید که باشد کارآمد و ارزان سبک،
 اتیلن سنگین، حفاظ نوترونی، نانوساختارنانوکامپوزیت، نیترید بور، پلی :هااژهکلیدو
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Abstract 
In the present study, high-density polyethylene (HDPE)/hexagonal boron nitride (hBN) and HDPE/Boron 
nitride nanosheets (BNNSs) nanocomposites with different contents were fabricated using the melt 
mixing method. The morphology, properties, and mechanical and thermal performance of composites and 
nanocomposites containing boron nitride were investigated. Also, the neutron shielding performance of 
the designed composites was investigated using the thermal column of the Tehran Research Reactor and 
foil activation method. The results were compared with those of using pure HDPE. HDPE/BNNSs 
nanocomposites have shown higher modulus and tensile strength, higher thermal stability, and better 
neutron shielding performance than HDPE/hBN. The results showed that by reaching hBN content to 0.5 
wt. %, the neutron shielding of the composite was improved by 25% compared with the pure HDPE. 
However, there is a 43% increase in neutron absorption by nanocomposites compared with HDPE. The 
result of this work is expected to cause a natural synergy between applied nanocomposite and neutron 
shields and lead to the commercial production of Leigh-weight, inexpensive, and effective neutron-shield 
nanocomposites. 
Keywords: Nanocomposite, Boron nitride, High density polyethylene, Neutron shielding, Nanostructure. 
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 مقدمه. 1
 بر مبتنی هایسیستم دیگر با مقایسه در ایهسته انرژی تولید

. شودعنوان یک فناوری پاک شناخته میبه فسیلی هایسوخت
تواند ای میهسته هاینیروگاه از پرتوزایی نشت حال،این با

. داشته باشد همراهبه محیطیزیست و مالی، جانی خسارات
 زیستمحیط و ایمنی لیمسا روی های متعددیپژوهش اخیراً

 ترکیبات تابش،محافظ مواد امروز، به تا. پرتویی انجام شده است
 سرب بدون یا با سرب سنگین، بتن و بتن حاوی سیمان پایه
 کند کردن طریق از عمده طوربه سیمانی ترکیبات این. اندبوده

 هایپرتوزایی ها ازآن مسیرهای کردن مسدود و هانوترون
 و هاحفاظ این زیاد جرم حال این با. کنندمی محافظت ایهسته

 ساخت، با همراه مشکالت و جاییهجاب شده، اشغال باالی حجم
 مشکالت این بر عالوه. سازدمی محدود را هاحفاظ این کاربرد
  [.1]آید می وجودبه هاحفاظ این تخریب هنگام در زیادی

های استفاده از کامپوزیت ها،کاستی این بر غلبه برای
 های پلیمریپلیمری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. حفاظ

 عملکرد از تنها دلیل داشتن محتوای هیدروژن مناسب نهبه
 عالوه بلکه هستند، برخوردار نوترون برابر در خوبی سازیحفاظ

 ادغام یا و برچیدن هنگام به برداری،بهره و ساخت در سهولت بر
با  پلیمر کامپوزیت چندین .دارند آسانی کاربری نیز حفاظ چند

 پرتوی نوترونی برابر در محافظ مواد عنوانبه های نوترونجاذب
مورد استفاده در  یمرهایاز جمله پل .[3 ،2]است  پیشنهاد شده

 2اورتانیپل [،4] 1رناستاییبه پل توانیم هاتیکامپوز نیا هیته
اشاره نمود که  [7-9]4یاپوکس هاینیرز و [6] 3نیلآنیی، پل[5]

[11] 6بوردیاکس [،10 ،6 ،5] 5نیترید بور هاینانولوله از هادر آن
  [9] 7میتلی، بورات [14-12، 1] ذرات نیترید بورمیکرو، 
 استفاده شده است. ...و 

اتیلن ویژه پلیبه  و هاالفینهای اخیر، استفاده از پلیدر سال
چون اتیلن از امتیازاتی همپلیدر دستور کار قرار گرفته است. 

قیمت پایین، در دسترس بودن، قابلیت درزگیری و مقاومت 

برخوردار است. امتیاز دیگر این باال در برابر مواد شیمیایی 
ماده ماهیت آبگریزی آن است که امکان آلودگی سطحی را به 

عنوان ، به(HDPE)8سنگین اتیلنپلی رساند.ترین مقدار میکم
 چگالی باال، دلیلپالستیک، به یک پلیمر مهندسی گرما

                                                           
1. Polystyrene (PS) 

2. Polyurethane (PU) 

3. Polyaniline (PANI) 

4. Epoxy Resin 

5. Boron Nitride Nanotube (BNNT) 

6. Boron Oxide 

7. Lithium Borate 
8. High Density Polyethylene (HDPE) 

 پردازش کاربردهای در سهولت و مطلوب مکانیکی هایویژگی
گرفتن محتوای  نظر در. با توجه به ردزیادی دا صنعتی

مکانیکی  هایاتیلن(، ویژگیوزن پلی %14هیدروژن باال )
دلیل مناسب و تخریب اندک این پلیمر در برابر تابش به

عنوان اتیلن سنگین گزینه بسیار مناسبی بهساختار خطی، پلی
های پلیمری در برابر محیط کندکننده برای ساخت حفاظ

دلیل خنثی بودن بار نوترونی است. پرتو نوترونی بههای تابش

 سازی نوترونیرو حفاظاز این و است نفوذپذیرنوترون بسیار 
 و پرانرژی هاینوترون سرعت زمان نیازمند کاهشطور همبه

بور  .باشدمی های کند شده توسط جاذب نوتروننوترون جذب
داشته و ای هسته هایویژگییکی از چند عنصری است که 

ای یافته است. بور امروزه کاربرد زیادی در صنعت هسته
دلیل مسیر سخت تهیه و آمادهعنصری کمیاب است که به

سازی آن، مطالعات محدودی روی آن صورت گرفته است. این 
مقطع بوده که دارای سطح B10و  B11عنصر دارای دو ایزوتوپ 

است.  barn 3837و  005/0ترتیب جذب نوترون گرمایی به

است، در  B10 19%جذب نوترون توسط بور طبیعی که حاوی 
( barn 752های گرمایی به اندازه کافی باال )محدوده نوترون

مناسبی برای جذب نوترون  است و این ترکیب را گزینه
مقطع جذب نوترون که سطحسازد. با وجود آنگرمایی می

این حال بور  تر از بور است، باگرمایی توسط کادمیم بیش
مقطع رود. سطحشمار میگزینه بهتری برای حذف نوترون به

است، اما  B10پنج برابر  Cd113جذب نوترون توسط ایزوتوپ 
Cd113 که هر دو ایزوتوپ بور عنصری پرتوزا است، در حالی

 باشند. محصوالت واکنش بور و نوترون در واکنشغیرپرتوزا می

(n, )  محصوالت پایدار و غیرپرتوزا هستند. عالوه بر این، بور
 MeV 478/0بعد از جذب نوترون، پرتو گامای ثانویه با انرژی 

در مقایسه با  تریکند که انرژی و قابلیت نفوذ کمتولید می
( MeV 9در کادمیم ) پرتو گامای ثانویه ناشی از جذب نوترون

  و سایر مواد جاذب دارد.
مختلفی مبنی بر استفاده از کاربید بور بههای گزارش

عنوان جاذب نوترونی منتشر شده است اما استفاده از آن با 
عنوان مثال این ترکیب در مشکالت خاصی همراه است. به

هنگام ساخت کامپوزیت و اختالط مذاب دچار اکسیداسیون 
عنوان ناخالصی به سیستم اضافه شده و ترکیب اکسید بور به

شدت تحت تأثیر قرار های کامپوزیت را بهه ویژگیشود کمی
دهد. عالوه بر آن در هنگام اختالط مذاب، ذرات کاربید بور می

بینی شده های پیشدچار درشت شدن حرارتی شده و ویژگی
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 یک( hBN) 1گوششش بور نیترید [.15]دهدرا کاهش می
های منحصر دارا بودن ویژگی دلیلبه که کاره استهمه ماده

نمود.  استفاده های مختلفیزمینه از آن در توانفرد، می به
اتمی آن تعیین  ساختار توسط فیزیکی نیترید بورهای ویژگی

دلیل به و است ایزوالکتریک کربن با این ترکیب. شودمی
و  «سفید گرافیت» عنوانمشابهت ساختاری با گرافیت، به

، گرافن سفید نیز نامیده ( BNNSs) 2نانوصفحات نیترید بور

گوش ای از ساختار نیترید بور ششوارهطرح 1شوند. شکل می
 بلوری فرم یک بور نیترید دهد. نانوصفحاترا نشان می

 یک ضخامت دارای که است ضلعیشش بور نیترید از دوبعدی
 .است اتمی الیه چند تا

قابلیت لغزش صفحات بر روی هم،  چونهای همویژگی
العاده، پایداری مکانیکی فوقهای ویژگیترشوندگی، های ویژگی

اثر های حرارتی، بیگرمایی بسیار باال، مقاومت در برابر شوک
زیست از ویژگیبودن شیمیایی، سمیت پایین و ایمنی محیط

همراه با های ویژگیهای مهم نیترید بور است. وجود این 

مقطع جذب باالی نوترون توسط بور در محدوده نوترونسطح
ال برای استفاده در ای ایدههای گرمایی، نیترید بور را ماده

کننده و جاذب عنوان تقویتای بههای هستهساخت حفاظ
اتیلن سنگین از سوی دیگر پلی  [.21-17، 14]سازدنوترون می

استرس است که با افزودن  خوردگی در نتیجهترک مستعد
کننده نیترید بور، افزایش مدول و استحکام کششی، این تقویت

چنین حضور صفحات شود. همنقص تا حد زیادی مرتفع می
 اکسیدکننده هایمحیط در برابر این پلیمر را بور، مقاومت نیترید
برد، عالوه بر این، حضور نیترید بور در ساختار کامپوزیت باال می

اتیلن شده و کارایی این پلی حرارتی منجر به کاهش انبساط
 بخشد. پلیمر را در دماهای باال بهبود می

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 [.16گوش ]واره ساختاری ترکیب نیترید بور ششطرح .1شکل 

                                                           
1. Hexagonal Boron Nitride (hBN) 

2. Boron Nitride Nanosheets (BNNSs) 

های چندین کار پژوهشی در خصوص استفاده از کامپوزیت
عنوان حفاظ نوترونی پلیمری بر پایه ترکیبات نیترید بور به

در این بین اما تاکنون گزارشی مبنی بر گزارش شده است. 
ای برای بررسی عملکرد کامپوزیتانجام یک پژوهش مقایسه

گوش و نیترید بور شش اتیلن سنگین/های بر پایه پلی
اتیلن/نانوصفحات نیترید بور وجود ندارد. نانوکامپوزیت پلی

های مبتنی بر ای را بین حفاظکار مقایسه [22] نویسنده مقاله
و  m 300پلی اتیلن با دو ترکیب نیترید بور با اندازه متفاوت )

nm 300گزارش کرده است که مقایسه بین میکرو و نانو در ) 
اساس تعریف نانو و با توجه به شود؛ زیرا برنظر گرفته نمی

شود تغییرات نسبت سطح به حجم تنها به موادی نانو گفته می
باشند. در  nm 100تر از داقل یکی از ابعاد آن کمکه ح

با   hBNنیز تنها از ترکیب [21، 1]های صورت گرفتهپژوهش
اتیلنی استفاده شده اندازه میکرومتری در ساخت حفاظ پلی

 است.
ی تکامپوزیهای حفاظبا هدف تهیه  پژوهشاین رو از این
-حفاظهای ویژگیمکانیکی، حرارتی،  باالیهای ویژگیجدید با 

انجام شده صرفه از نظر اقتصادی و مقرون به سازی مناسب
های بر پایه در این پژوهش کامپوزیت و نانوکامپوزیتاست. 

با روش اختالط  BNNSsو  hBNاتیلن سنگین حاوی پلی
حرارتی کامپوزیت و  مکانیکی وهای ویژگیمذاب ساخته و 

ها و مقایسه شد. عملکرد این دو نوع کامپوزیت در نانوکامپوزیت
اتیلن برابر نوترون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با عملکرد پلی

نوترونی حفاظ  کی یمنظور طراحبهسنگین مقایسه شد. 
کار بر حضور این اساس  ،اتیلن سنگینپلی هیبر پا یتیکامپوز

عنوان جاذب به و نانوصفحات نیترید بور hBNمیکروصفحات 
 . ه استقرار گرفت ینوترون

 
 . تجربی2
 مواد 1 .2

hBN ( تا  1ابعاد جانبیmµ 5 )خریداری و آلدریچ از کمپانی 
BNNSs ابعاد جانبی سنتز شد ) [23] با روش گزارش شده در

nm 500-µm 3 تر از و ضخامت کمnm 2)اتیلن سنگین . پلی
 HM 5010مورد استفاده تولید پتروشیمی جم و با گرید 

T2N, EX3  است که با کد سادهEX3 شود. شناخته می
از شرکت کیمیا  (HDMA) 3اتیلن مالئیکهپلیسازگارکننده 

 بسپار آسیا خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفت.

 

                                                           
3. Maleic Anhydride-Grafted High Density Polyethylene 

(HDMA) 

 (Nهای نیتروژن )اتم

  پیوندهای واندروالس

 (B) بورهای اتم

 پیوندهای کوواالنسی

n
m

 
66

61
/0 

1446/0 
nm  
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 کامپوزیت و نانوکامپوزیت حاوی جاذب نوترونساخت  2.2

و  10، 5، 3، 1، 5/0در محتوای  HDPE/hBNهای کامپوزیت
 HDPE/BNNSsهای و نانوکامپوزیت hBNدرصد وزنی از  15

درصد وزنی از نانوصفحات به روش  3و  1، 5/0در ترکیب 
دست آمده های بهاختالط مذاب ساخته شدند. با توجه به داده

و طیف (FTIR) 1سنجی فروسرخهای طیفآزموناز طریق 
های جود گروهو[، 23( ]XPS)2سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس

هیدروکسیل روی سطح نانوصفحات و آبدوستی این صفحات، از 
وزنی سازگارکننده برای اصالح سطح در ساختار  5/1%

 شد. نانوکامپوزیت استفاده
و  rpm 60، سرعت C180˚ها، دمای برای ساخت نمونه

وری انتخاب شد. در ابتدا آعنوان شرایط فربه min 10زمان 
افزوده شده و بعد از  3کن داخلیاتیلن سنگین به مخلوطپلی

کننده نیترید بور به و ثابت شدن گشتاور، تقویت s 90گذشت 
زمان داده شد دیگر  min 5/8سیستم افزوده شده و به سیستم 

طور کامل صورت پذیرد. در حضور سازگارکننده، تا اختالط به
اتیلن سنگین و سازگارکننده با هم مخلوط شده و به پلی

 کن افزوده شدند.مخلوط
 

 های مورد استفاده ها و روشدستگاه 3 .2

کن داخلی های کامپوزیت از دستگاه مخلوطبرای ساخت نمونه
های موردنیاز آزمونساخت آلمان استفاده شد. نمونه 4برابندر

های کشش و بررسی خواص نوترونی، با استفاده از دستگاه 
ساخت  P200Pمدل  Laboratory Platen Pressپرس 
 گیری و ساخته شدند. کشور آلمان قالب Dr. Collinشرکت 

ها، از میکروسکوپ الکترونی برای تعیین ساختار نمونه
ساخت آلمان استفاده  Evo18مدل  Ziess (SEM) 5روبشی

و  kV 30، بیشینه ولتاژ دستگاه torr 10-5شد. تصاویر در فشار 
با استفاده از تفنگ الکترونی تنگستن ثبت شد. آزمون مکانیکی 

عدد نمونه  5، با تعداد D638 ASTMبر اساس استاندارد 
مکانیکی توسط دستگاه های ویژگیشکل جهت تعیین دمبلی

 مدل HIWA/Material Testingکشش چندکاره 
Hiwa-200  ساخت ایران با سرعتmm/min 50  انجام

گردید. مقدار انحراف استاندارد بر اساس رابطه زیر برای هر 
 سری نمونه محاسبه و گزارش شد:

                                                           
1. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

2. X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) 

3. Internal Mixer 

4. Brabender 

5. Scanning Electron Microscope (SEM) 

(1                                         )
N

i
xi x

sd
N







2
1( )

  

 
 xگیری شده برای هر نمونه، مقدار پارامتر اندازه xi که در آن

 ها است. آزمونگیریتعداد اندازه Nو  xi مقدار میانگین مقادیر
مدل  TGA STA 1500وسیله دستگاه توزین حرارتی به

Rheometric Scientific  در محدوده حرارتی˚C25  تا˚C

تحت گاز آرگون انجام  C/min 10˚با سرعت گرمایش  800
 پذیرفت.

کتور آر گرماییاز ستون  یرگیبا بهره ینوترون زیانجام آنال

انجام  های گرماییعنوان منبع شار نوترونبهتهران  یقاتیتحق
گیری شار سازی پولک طال برای اندازهشده و از روش فعال

نه یک پولک طال با جرم و نوترونی استفاده شد. در پشت هر نمو
ها در کانال نمونهمشخصات از قبل تعیین شده قرار داده شد. 

مرکزی اولین الیه ستون گرافیتی و در دهانه ورودی ستون 
در دمای محیط  MW 3و توان  min 90به مدت  گرمایی

، 72/143پرتودهی شدند. در شرایط آزمایش، نسبت کادمیومی 
و نسبت شار  s.2-cm n. 71062/1-1 های گرماییشار نوترون

-اندازه 95/99های گرمایی به شار کل در محل پرتودهی نوترون

ای اثر انباشت، حذف منظور حذف بیشینهگیری شده است. به
 به هانوترون نیا دنیرس و جلوگیری از یبازگشت هاینوترون
ساز کادمیم ، از یک موازیبدون عبور از نمونه طال هایپولک

 ها همراه با پولک طال در آن قرار داده شد.شده و نمونه استفاده
ها پس از پرتودهی و سرد شدن جهت شمارش به بخش پولک

ای منتقل شدند و فیزیک نوترون پژوهشگاه علوم و فنون هسته
با قدرت  HPGe6فوتوپیک با استفاده از آشکارساز نیمه رسانای 

توسط نرم s 500برابر  Live timeتفکیک باال به مدت زمان 
مورد شمارش قرار گرفتند. آشکارساز  OMNIGAMافزار 

کالیبره شد و با استفاده از  Eu-152ای توسط یک چشمه نقطه
مدنظر به اکتیویته بر  7منحنی بازده آشکارساز، شمارش قله

ها با حسب بکرل تبدیل گردید. برای مقایسه اکتیویته پولک
ا به اکتیویته در زمان پایان هیکدیگر، الزم است اکتیویته پولک

منظور پس از مشخص کردن ناحیه پرتودهی منتقل شوند. بدین
ROI  در طیف گاما و شمارش سطح زیر فوتوپیک، با استفاده از

بازده نهایی آشکارساز در نهایت به اکتیویته پولک در زمان 
سازی طیف گامای فعال 2شکل  پایان پرتودهی خواهیم رسید.

سازی نوترونی ه شده و دو قله مربوط به فعالاستفاد پولک
                                                           
6. High Pure Germanium 

7. ROI 
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را به keV 680و  keV400در محدوده  Au-197ایزوتوپ 
واسطه درصد احتمال به keV 400دهد. قله خوبی نشان می

تر بودن بازده چنین بیش( و هم%99واپاشی بسیار باالتر )
آشکارساز در شمارش آن، مورد توجه بوده و در آشکارسازی به

شود. شمارش این قله انرژی، گرفته می نظر در ROIعنوان 
گر شار چنین بیانمعیاری از میزان فعال شدن پولک طال و هم

 نوترونی در محل پولک است.

 

 . بحث و نتایج3
 شناسیبررسی ریخت 1 .3

های نیترید بور را کنندهشناسی و توزیع تقویتریخت 2شکل 
ساخته شده در درصدهای در ساختار کامپوزیت و نانوکامپوزیت 

)الف تا  3 گونه که در شکلدهد. همانوزنی مختلف نشان می

در بستر پلیمر همگون  hBNج( مشخص است، توزیع صفحات 
وزنی،  %5و  3به  1کننده از است اما با افزایش محتوای تقویت

وزنی، در بستر پلیمری  %5ویژه در ، بهhBNهایی از کلوخه
حال صفحات گیر افتاده در سطح مشترک  شود. با ایندیده می

دهنده طور همگن در فاز پلیمری پراکنده شدند که نشانبه
است که از شباهت  hBNاتیلن و چسبندگی مناسب بین پلی
اتیلن ناشی میکننده با بستر پلماهیت آبگریز سطح تقویت

 گردد. 

در بستر  BNNSsکننده )د تا ه( پراکندگی تقویت 3شکل 

دهد. وزنی نشان می %3و  1، 5/0اتیلن را در محتوای پلی

گونه که مشخص است، با افزایش محتوای وزنی همان

BNNSsاتیلن پراکنده شده خوبی در بستر پلی، این صفحات به

اتیلن توانسته صفحات را به خوبی از هم جدا کند. این امر و پلی

علت دلیل چسبندگی مناسب بین بستر و فاز پراکنده بهبه

 آید.وجود میحضور سازگارکننده به

 

 بررسی پایداری گرمایی 2 .3

های پلیمری نقش مهمی را در پایداری گرمایی در کامپوزیت

کند تعیین محدوده دمای کاری و شرایط دمایی سازه بازی می

که به دمای تخریب کامپوزیت و سرعت تخریب آن مرتبط 

حاوی نیترید بور  هایاست. منحنی تخریب حرارتی کامپوزیت

اتیلن خالص توده و نانوصفحات نیترید بور همانند منحنی پلی

کننده نیترید بور تخریب حرارتی و باشد؛ اما در حضور تقویتمی

شود. نتایج مربوط بیشینه دمای تخریب در دمای باالتر آغاز می

 خالصه شده است.  1زمون پایداری گرمایی در جدول آبه 
 

 
 طالی ساخته شده پس از پرتودهی. طیف گامای پولک .2شکل 

 
اتیلن کامپوزیت بر پایه پلی میکروسکوپ الکترونی روبشیتصویر . 3شکل 

و نانوکامپوزیت حاوی د(  hBNوزنی از  %5، ج( %3، ب( %1حاوی الف( 

ها . مقیاس مشخص شده در عکسBNNSsوزنی از  %3و ه(  %1، و( 5/0

m  2 .است 

 

اتیلن در حضور های بر پایه پلینتایج تخریب حرارتی کامپوزیت .1جدول 

 .BNNSsو  hBNهای کنندهتقویت

 نوع جاذب
 درصد جاذب

 (wt.%) 

 دمای شروع تخریب

 (C˚) 

 بیشینه دمای تخریب

(C˚) 

 473 349 0 اتیلن سنگینپلی

کامپوزیت حاوی 
hBN 

1  398 469 

نانوکامپوزیت حاوی 
BNNSs  

1  401 473 

 

، دمای شروع تخریب برای %1در محتوای وزنی 

در مقایسه با کامپوزیت حاوی  BNNSsنانوکامپوزیت حاوی 

hBN که دمای آغاز  طوریتری یافته است، بهافزایش بیش

2800   2600  2400  2200  2000   1800  1600  1400  1200 1000   800  600    400    200 

 (keVانرژی )

8e0/1 

7e0/1 

6e0/1 

5e0/1 

ار
شم

 4e0/1 

3e0/1 

2e0/1 

1e0/1 

0 
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 50رسیده و بیش از  C 401˚به  C 349˚اتیلن از تخریب پلی

، hBNکه در حضور حالی دهد، دردرجه افزایش را نشان می

 شروع شده است. C 398˚تخریب در دمای 

کاهش دو  hBN اتیلن در حضوربیشینه دمای تخریب پلی

موجب کاهش  BNNSsدهد، اما حضور ای را نشان میدرجه

در آزمون آنالیز حرارتی، بیشینه دمای تخریب نشده است. 

به  1زمایش بلنکآمیزان خطای سیستماتیک را با انجام یک 

رسانند. در مورد خطای تصادفی در انجام این آزمون، صفر می

نمونه وجود دارد که برای هر  %04/0طور کلی درصد خطای به

ای در دما رو تغییر یک درجهمقدار بسیار پایینی است و از این

دالیل مختلفی تواند بهاین خطا میتأمل باشد.  تواند قابلنیز می

، کالیبره نبودن دستگاه و یا خطای ذاتی کاربردقتی مانند بی

توان نتیجه . بر مبنای این نتایج میدستگاه وارد سیستم شود

های نیترید بور باعث افزایش کنندهگرفت که افزودن تقویت

تواند بهشود. این اثر میاتیلن سنگین میپایداری حرارتی پلی

چنین اثر و هم BNدلیل پایداری حرارتی باالی صفحات 

سدکنندگی این ترکیبات باشد که منجر به مقاومت کامپوزیت 

 BNNSsحضور شود. با این حال در برابر تخریب گرمایی می

تری نسبت به پایداری گرمایی نانوکامپوزیت را به مقدار بیش

hBN دهد که ناشی از پایداری در ساختار کامپوزیت افزایش می

گرمایی باالتر نانوصفحات و پراکندگی بهتر نانوصفحات در بستر 

 پلیمری است.

 
 های مکانیکیبررسی ویژگی 3 .3

ویژگیر و ترکیب درصد بکننده نوع تقویت ریثأت یبررس برای

اتیلن ی پلیهانمونه یزمون کشش بر روآ ،یکیمکان های

های حاوی و نانوکامپوزیت hBNهای حاوی سنگین، کامپوزیت

BNNSs  قطعیت استحکامو عدم میانگین 2 جدول. شدانجام 

 شکست برای موردنیاز انرژی و شکست کرنش مدول، کششی،

 محتوای در را بور نیترید حاوی هاینانوکامپوزیت و کامپوزیت

های اندازهقطعیتعدم .است کرده خالصه %3 و 1 ،5/0 وزنی

( 1توانند ناشی از دالیل زیر باشند: طور عمده میگیری شده به

های ناهمگنی که حتی در مواد حاصل از یک بعضی از درجه

-، روش آماده2( شکل هندسی آزمونه2 شود،ذوب دیده می

-گرفتن آزمونه توسط فک دستگاه کشش و هم( روش 3سازی، 

های متعلقه دستگاه آزمون و سیستم محوری نیروی اعمالی،

 کار، ( سفتی، حرکت، کنترل، روش4گیری، اندازه

                                                           
1. Blank Measurement 

2. Sample 

گذاری طول مبنا، گیری ابعاد آزمونه، نشانهاندازه ( خطا در5

 نیرو و افزایش طول، گیریطول مبنا اولیه اکستنسیومتر، اندازه

 آزمون و سرعت بارگذاری در مراحل آزمون. دمای

روند تغییرات مدول و استحکام کششی را با تغییر  4شکل 

دهد. مدول یانگ که نشان می BNNSsو  hBNمحتوای 

طور مستقیم متناسب با دهنده سفتی ماده است، بهنشان

کننده باعث افزایش بوده و افزایش محتوای تقویت BNمحتوای 

شود. افزودن اتیلن خالص مینسبت به پلی هامدول کامپوزیت

اتیلن سنگین سبب بهبود مدول صفحات با مدول باال به پلی

دلیل باال بودن گردد. مدول باالتر نانوکامپوزیت بهکامپوزیت می

است که منجر به بهبود این  hBNنسبت به  BNNSsمدول 

گردد. حضور این نانوصفحات ها میویژگی در نانوکامپوزیت

های پلیمر تحت بارگذاری را محدود کرده و رک زنجیرهتح

های پلیمر با توجه به های نیترید بور و شاخهگیری الیهجهت

 کند.جهت بارگذاری به اثر سفت شدن کمک می

های مکانیکی کامپوزیت میانگین و مقدار انحراف استاندارد ویژگی .2جدول 

 .BNNSو  hBNکننده های حاوی تقویتو نانوکامپوزیت

درصد، 

 نوع جاذب

مدول 

 کششی

(MPa) 

استحکام 

 کششی

(MPa) 

 کرنش شکست

)%( 

انرژی 

 شکست

)MJ/m3(   

- 
37/297 

01/0 

46/33 

09/0 

665/1096 

07/4 

22240/9 

354/06 

hBN, 

)0%/5( 

300 

02/0 

46/30 

8/0 

75/985 

15 

12/20240 

400 

hBN, 

%(1)  

05/313 

06/0 

70/29 

8/0 

33/930 

97/21 

32/17378 

48/524 

hBN, 

(3)  

89/345 

08/0 

75/23 

32/1 

21/766 

02/51 

50/12919 

63/1080 

BNNSs, 

)0%/5( 

97/323 

05/0 

07/32 

52/0 

36/960 

78/93 

88/14052 

2011/19  

BNNSs, 

%(1)  

327/02 

0/03 

30/31 

76/0 

1/942 

17/24 

43/21416 

39/900 

BNNSs, 

%(3)  

97/350 

06/0 

64/27 

01/1 

87/905 

45/20 

75/14661 

5/1823 
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، ب(hBNهای حاوی تغییرات مدول کششی در الف( کامپوزیت .4شکل 

محتوای و استحکام کششی با افزایش ج( BNNSsهای حاوی نانوکامپوزیت
hBN  )و دBNNSs اتیلن سنگین.های بر پایه پلیدر کامپوزیت 

 
ها با افزایش محتوای این حال استحکام کششی کامپوزیتبا 
hBN استحکام در  %29که کاهش  نحوییابد، بهکاهش می

شود. روند کاهش استحکام در وزنی مشاهده می %3محتوای 
 %1شود. در محتوای نیز مشاهده می BNNSsهای حاوی نمونه

 در استحکام %17و  %6وزنی از این نانوصفحات، کاهش  %3و 
ها را تر استحکام در کامپوزیتوجود دارد. علت کاهش بیش

جستجو نمود. این  hBNتوان در ضخامت و ابعاد باالتر می
کرده و موجب کاهش عنوان آغازگر ترک عملذرات بزرگ به

تری رخ شود شکست در تنش کماستحکام شده و باعث می
 دهد.می

جه ، کرنش شکست و در نتیhBNبا افزایش درصد وزنی 
تواند یابد. این کاهش بر این اساس میخواری کاهش میچکش

عنوان آغازگر ترک یا افزایشبه BNتوجیه شود که صفحات 
دهنده تنش عمل کرده و موجب کاهش کرنش شکست با 

شود. از سوی دیگر حضور صفحات می hBNافزایش محتوای 
های پلیمری ممانعت کرده و از نیترید بور از حرکت زنجیره

رو کرنش شکست با افزایش محتوای صفحات کاهش میاین
های حاوی یابد. اما روند تغییرات کرنش شکست برای نمونه

BNNSs یابد. صورت مالیم کاهش میشیب زیادی نداشته و به
وزنی رخ داده و معادل  %3ها در بیشینه کاهش برای این نمونه

 است. %17

های نانوکامپوزیت انرژی مورد نیاز برای شکست کامپوزیت و
حاوی صفحات نیترید بور از محاسبه سطح زیر نمودارهای 

نیاز برای  که انرژی موردحالی آید. دردست میکرنش به-تنش
است، با افزایش  3MJ/m 90/22240اتیلن سنگین شکست پلی

میزان انرژی موردنیاز برای شکست کاهش یافته  hBNمحتوای 
، روند کاهشی تا  BNNSsدر حضور  شود.و نمونه شکننده می

وزنی از نانوصفحات ادامه داشته و با افزایش محتوای  %0/5
وزنی، انرژی موردنیاز برای شکست افزایش  %1نانوصفحات به 

اتیلن سنگین خالص نزدیک مییافته و به مقدار چقرمگی پلی
 گردد. 

 نوترونی خواص بررسی 4 .3

کتیویته آن در اهرگاه یک پولک در میدان نوترونی قرار گیرد، 
 :یدآدست میهب زیری هپایان مدت پرتودهی از رابط

 
(2)                                                  (t-e-1)A=N 
 

تعداد  N، (Bq)تعداد واپاشی در واحد زمان  Aکه در آن 
)شار نوترون در میدان نوترونی  های موجود در پولک، هسته

s2n/cm) ، مقطع واکنشسطح (2cm) ،t مدت زمان پرتودهی 
(s)  و ثابت واپاشی (1-s)  است. شار پرتو نوترونی اولیه و شار

نوترون بعد از عبور از حفاظ با استفاده از اکتیویته پولک طال 
محاسبه هر نمونه کامپوزیتی  شده در پشتمرجع و پولک تعبیه

0 آید. کسر عبور نوترون،دست میبه (0I/I) شده و نسبت شار

I/Iاست. نوترون سازیحفاظ توانایی ارزیابی ، معیاری برای 
 با جاذب به 0I شدت باگرمایی  هاینوترون پرتو کههنگامی

اندازه عبوری هاینوترون شدت کند وبرخورد می x ضخامت
توسط  ها رامیزان جذب نوترونتوان می ،(I) شودمی گیری

 رابطه زیر محاسبه نمود:
 

(3          )                                                    x- e0I=I              

 
ضریب تضعیف خطی حفاظ  ضخامت حفاظ و  xکه در آن 
 است.  ساخته شده

مجزا مورد  مرحله چندین در های حاوی جاذب بورنمونه
عنوان شاهد پولک به کیدر هر مرحله  ؛گرفتند ارقر یپرتوده

مورد  یوتروننشار مطلق  نییمنظور تعو بهانتخاب شده 
 پولک به نسبت هاپولک گرید تهیویقرار گرفت و اکت یپرتوده
در نهایت با استفاده . شدبرازش  پرتودهی از مرحله آن در شاهد

برای هر نمونه گزارش شد. با  نسبت شار 3و  2های از رابطه
ها، میزان انحراف سری از نمونه 9ها برای تکرار آزمایش

برآورد  ±03/0برای آزمون نوترونی  1استاندارد بر اساس رابطه 
تواند ناشی از های شار نوترونی میقطعیت در آزمایششد. عدم

های پولک طال )وزن و دهی در دادهخطا در طول تابش
ها نسبت به در شمارش گاما، جابجایی نمونهترکیب(، خطا 

 آشکارساز و خطا در بازده آشکارساز باشد. 
 

 سازیحفاظ قدرت بر غلظت تأثیر 1 .4 .3

منظور بررسی تأثیر افزایش غلظت جاذب نوترونی بر قدرت به
کامپوزیت و نانوکامپوزیت هایی ازسازی نوترونی، نمونهحفاظ
در درصدهای وزنی  BNNSsو  hBNشده با تقویت های

انتخاب شد  mm 7ها مختلف تولید شدند. ضخامت همه نمونه

(
M

P
a

) 

(
M

P
a

) 

(%) 
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مرتبط با هر نمونه کامپوزیتی  (0I/I) و در نهایت نسبت شار
 نسبت به شار اولیه پرتو نوترونی محاسبه شد.

 5، 3، 1، 5/0نتایج این آنالیز را برای محتوای وزنی  5شکل 
نشان  BNNSsوزنی از  %3 و 1، 5/0و غلظت  hBNاز  %15و 

اتیلن را برای پلی 67/0دهد. نتایج آنالیز، نسبت شار عبوری می
رفت، با افزایش گونه که انتظار میدهد. همانسنگین نشان می

 واسطه افزایش درصد وزنی جاذب نیترید بور،محتوای بور به

0I/I وزنی از  %1یابد. با وارد کردن کامپوزیت نیز کاهش می
hBN 0 میزانI/I کاهش می %36اتیلن خالص نسبت به پلی

در  0I/I الف، روند نزولی میزان -5یابد. با توجه به شکل 
تری نسبت به ، شیب بیشhBNدرصدهای وزنی پایین از 

وزنی نیترید بور  %3که با افزودن  طوریدرصدهای باال دارد، به
است.  %57 خالص اتیلننسبت به پلی  0I/I توده، میزان کاهش

وزنی نیترید بور کاهش  %15این در حالی است که با افزودن 
، روند BNNSsشود. با افزودن در نسبت شار دیده می %86

گردد. مشاهده می hBNهای حاوی کاهشی مشابه با کامپوزیت
وزنی شدید است و با افزایش  %5/0روند کاهشی تا محتوای 

یابد. برای تری کاهش میبا شیب مالیم 0I/I محتوای نانوصفحات

0I/I  و  46، 43ترتیب کاهش وزنی به %3و  1، 5/0با افزودن
توان به میزان شود. علت این امر را میمشاهده می %67

پراکنش صفحات نسبت داد. در درصدهای پایین وزنی، میزان 
تری در معرض پرتو کلوخه شدن صفحات کم بوده، سطح بیش

 باالگرمایی  هاینوترون جذب امکان لذا و نوترونی قرار دارد
و  BNNSsمحتوای با افزایش  .یابدمی کاهش 0I/I و رفته

تمایل باالی این نانوصفحات به تجمع و کلوخه شدن، سطح 
 0I/Iتر شده و کاهش میزان کنش نانوصفحات با نوترون کمبرهم

 گیرد.تری صورت میبا شیب کم
 
 
 یسازضخامت حفاظ بر قدرت حفاظ ریثأت 2 .4 .3

حفاظ  از یشار خروج تضعیفضخامت بر  تأثیر 6شکل 
وزنی از  %3و  1اتیلن سنگین با محتوای بر پایه پلی یتیکامپوز
را  mm 9و  7، 2با ضخامت متناظر  BNNSsو  hBNجاذب 

 دهد.یم شانن
با افزایش ضخامت حفاظ، میزان شار خروجی از حفاظ 

 mm 7تا  2های روند کاهش بین ضخامتیابد. کاهش می
شدید بوده اما با افزایش ضخامت، روند کاهش شار با شیب 

چنین روند تغییرات شار خروجی در دهد. همتری رخ میمالیم
درصدهای وزنی بررسی شده برای کامپوزیت و نانوکامپوزیت 
مشابه است. نکته قابل توجه در بررسی این پارامتر آن است که 

های سازی کامپوزیت( رفتار حفاظmm 2ضخامت پایین )در 
تقریباً برابر است. همین  hBNوزنی از  %3و  1تقویت شده با 

نیز دیده  BNNSsهای حاوی روند در مورد نانوکامپوزیت
دلیل ضخامت کم حفاظ بوده شود. علت این امر احتماال بهمی

با  ها در طی برخوردهای متوالیشود نوترونکه موجب می
ها، فرصت چندانی برای جذب توسط بور را نداشته باشد هسته

ها از کامپوزیت/ نانوکامپوزیت افزایش یابد؛ و احتمال خروج آن
رو تغییر درصد وزنی جاذب تأثیر زیادی بر قدرت از این
 های کم ندارد.سازی در ضخامتحفاظ

 
بر میزان تضعیف  BNNSsب( و  hBNالف( تأثیر محتوای وزنی  .5شکل 

اتیلن سنگین با های کامپوزیتی بر پایه پلیباریکه نوترونی توسط حفاظ
زمان تغییرات غلظت بر روند . تصویر الحاقی: مقایسه همmm 7ضخامت 

 سازی کامپوزیت و نانوکامپوزیت. بازدهی حفاظ

 
سازی نوترونی تأثیر ضخامت حفاظ بر قدرت حفاظ .6شکل 

 .BNNSsهای ب( نانوکامپوزیتو hBN های حاوی کامپوزیتالف(

 (الف)

 (ب)

 (الف)

 (ب)
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اتیلن خالص با ضخامت بررسی این آزمون برای نمونه پلی
mm 2  گردد که را نشان داد. مشاهده می 97/0شار نسبی

در همین  hBNوزنی  %1سازی نمونه حاوی رفتار حفاظ
دارد. با این حال اتیلن خالص ضخامت تفاوت کمی با پلی

در همین درصد وزنی قدرت حفاظ BNNSsحاوی  کامپوزیت
دارد که  hBNحاوی  تری نسبت به کامپوزیتسازی بیش

نانوصفحات و میزان ( S/V) 1احتماالً به نسبت سطح به حجم
سطح جاذب در دسترس برای جذب پرتو نوترونی مرتبط 

  [.24]است
 

 سازیتأثیر نوع جاذب بر قدرت حفاظ 3 .4 .3

ترین پارامتر بحث برانگیز بر قدرت عنوان مهمتأثیر نوع جاذب به
میزان تضعیف شار خروجی از  7سازی بررسی شد. شکل حفاظ

با  BNNSsو  hBNهای حاوی حفاظ کامپوزیتی نمونه
دهد. وزنی را نشان می %3و  1، 5/0و محتوای  mm 7ضخامت 

 %5/0در محتوای  hBNبه جای ساختار  BNNSsاستفاده از 
سازی نانوکامپوزیت را نسبت به کامپوزیت وزنی، عملکرد حفاظ

دهد که به کاهش می 38/0به  67/0را از   0I/Iبهبود داده و 
معنای افزایش ضریب تضعیف نوترونی برای نانوکامپوزیت 

 است.  hBNنسبت به کامپوزیت حاوی 
گونه استنباط کرد که توان اینتوضیح این رفتار میدر 

مقطع میکروسکوپیک جذب نوترون توسط جاذب هرچند سطح
آید که تابع شمار میای بهنوترون، یک ویژگی ذاتی هسته

چه که شرایط شیمیایی و یا فیزیکی نیست، اما در نهایت آن
ماکروسکوپیک مقطع سطح کرد، رفتار یک قطعه را تعیین خواهد

ای که مقطع ماکروسکوپیک عالوه بر رابطهآن ماده است؛ سطح
های روی سطح مقطع میکروسکوپیک دارد، با تعداد اتمبا سطح

ماده نیز رابطه مستقیم دارد. با افزایش محتوای بور، رفتار 
به هم نزدیک  BNNSsو  hBNسازی کامپوزیت حاوی حفاظ

وان در تجمع نانوصفحات و تگردد. علت این رفتار را میمی
 کاهش میزان سطح برخورد نوترون با جاذب جستجو نمود.

 

  گیری. نتیجه4
اتیلن های بر پایه پلیو نانوکامپوزیت در این پژوهش کامپوزیت

به روش اختالط مذاب ساخته  BNNSsو  hBNسنگین حاوی 
ها در برابر سازی آنهای حرارتی، مکانیکی و حفاظشد و ویژگی

اتیلن سنگین مورد ارزیابی های گرمایی در مقایسه با پلینوترون
در بستر  BNNSsقرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که حضور 

های مکانیکی و حرارتی بهتر دلیل ویژگیاتیلن سنگین، بهپلی

                                                           
1. Surface to Volume Ratio (S/V Ratio) 

، منجر به بهبود عملکرد hBNاین نانوساختارها نسبت به 
-قایسه با کامپوزیت و پلیمکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت در م

-سازی کامپوزیتگردد. بررسی عملکرد حفاظاتیلن خالص می

در ساختار  BNNSsهای طراحی شده نشان داد که حضور 
ویژه در درصدهای وزنی پایین، که ذرات پخش نانوکامپوزیت به

ها پایین است، منجر به بهتری دارند و احتمال کلوخه شدن آن
ط نانوکامپوزیت در مقایسه با افزایش جذب نوترون توس

توان مزایای استفاده از مواد با ابعاد نانو گردد. میمی کامپوزیت
صورت زیر ای بههای هستههای تابشرا در طراحی حفاظ

خالصه کرد: در درصد وزنی مشخص، کاهش ابعاد جاذب به 
گیر نسبت سطح به حجم در مقیاس نانو منجر به افزایش چشم

کنش نانوصفحات شده که باعث افزایش سطح برهمنانوصفحات 
گردد. عالوه بر این، در محتوای در مقایسه با میکروصفحات می

کننده، فضای بین ذرات در وزنی مشابه، با کاهش ابعاد تقویت
ها به میکروکامپوزیت مؤثرتری نسبت طوربه نانوکامپوزیت ساختار
رد نانوکامپوزیت در گردد که این امر منجر به بهبود عملکپر می

سازی صحیح و تضعیف پرتو نوترونی خواهد شد. به شرط نمونه
جداسازی مؤثر نانوصفحات جاذب در بستر پلیمری، بازدهی 

که سبب یابد، ضمن آنجذب نوترون در حفاظ افزایش می
کاهش ضخامت و نهایتاً کاهش وزن حفاظ نیز خواهد شد. 

محیط حفاظ، تأثیر بهتوزیع همگن ذرات جاذب نوترونی در 
 سزایی در قدرت حفاظ طراحی شده خواهد داشت.

توزیع همگن ذرات جاذب نوترونی در محیط حفاظ، تأثیر به
 سزایی در قدرت حفاظ طراحی شده خواهد داشت.

 

 
 

 هایکامپوزیت نوترونی سازیحفاظ قدرت بر جاذب ذره نوع تأثیر .7شکل 
و ب( نانوکامپوزیت حاوی  hBNالف( کامپوزیت حاوی  mm  7ضخامت با

BNNS. 

 
 

 (الف)

 (ب)



  

 88                                                                                                . . .سنگین و اتیلنپلی پایه بر هایمقایسه عملکرد کامپوزیت و نانوکامپوزیت 
 

 Journal of Nuclear Science and Technologyای                                                                                                                 مجله علوم و فنون هسته

   Vol. 96, No 3, 2021, P 79-88                                                                                                              88-79، ص 1400، تابستان 2، شماره 96جلد 

 مراجع
  

1.  C. Harrison et al., Polyethylene/Boron Nitride 

Composites for Space Radiation Shielding, J. 

Appl. Polym. Sci. 109, 2529 (2008). 

2. S.J. Park, J.G. Jang, and H.K. Lee, Computational 

investigation of the neutron shielding and 

activation characteristics of borated concrete with 

polyethylene aggregate, J. Nucl. Mater. 452, 205 

(2014). 

3. M.H. Kharita, S. Yousef, and M. AlNassar, Review 

on the addition of boron compounds to radiation 

shielding concrete, Prog. Nucl. Energy, 53(2), 207 

(2011). 

4. C. Zeitlin et al. Measurements of materials shielding 

properties with 1 GeV/nuc 56Fe, Nucl. Instrum. 

Methods Phys. Res. B, 252, 308 (2006). 

5. L. Li, Y. Chen, and Z.H. Stachurski, Boron nitride 

nanotube reinforced polyurethane composites, 

Prog. Nat. Sci.: Mater. Int. 23(2), 170 (2013). 

6. C. Zhi et al. Characteristics of boron nitride 

nanotube-polyaniline composite, Angew. Chem. 

Int. 44, 7929 (2005). 

7. J. Yu et al. Interfacial modification of boron nitride 

nanoplatelets for epoxy composites with improved 

thermal properties, Polymer. 53(2), 471 (2012). 

8. A.M. Sukegawa et al. Flexible heat resistant 

neutron shielding resin, J. Nucl. Mater. 417, 850 

(2011). 

9. G. Eid et al. Neutron shielding using Li3BO3/Epoxy 

Composite, Researcher, 3, 85 (2011). 

10. C. Zhi et al. Boron nitride nanotubes/polystyrene 

composite, J. Mater. Res. 21(11), 2794 (2006). 

11. Y. Mülazim, C. Kızılkaya, and M. Kahraman, 

Thermal and neutron shielding properties of 

10B2O3/polyimide hybrid material, Polym. Bull. 

67(9), 1741 (2011). 

12. C. Harrison et al. Polyethylene∕Boron Composites 

for Radiation Shielding Applications, AIP, 969, 

484 (2008). 

 

 

 

13. J. Jung et al. Preparations and thermal properties 

of micro- and nano-BN dispersed HDPE 

composites, Thermochim. Acta, 499, 8 (2010). 

14. Y.K. Shin et al. Effect of BN filler on thermal 

properties of HDPE matrix composites, Ceram. 

Int. 39, S569 (2013). 

15. J. Ahn et al. Microstructural and Mechanical 

Properties of Boron Carbide Ceramics by 

Methanol Washed Powder, Mater. Res. Soc. 

Symp. Proc. 1224, 1224 (2009) 

16. Z. Rafiei-Sarmazdeh, S.M. Zahedi-Dizaji, and A.K. 

Kang, in: Nanostructures, Edited by S. Ameen, 

(IntechOpen, London, 2019), pp.1-15. 

17. Y. Lin, and J.W. Connell, Advances in 2D boron 

nitride nanostructures: nanosheets, nanoribbons, 

nanomeshes, and hybrids with graphene, 

Nanoscale, 4(22), 6908 (2012). 

18. X. Wang et al. Boron Nitride Nanosheets: novel 

Syntheses and Applications in polymeric 

Composites, J. Phys. Conf. Ser. 471, 012003 

(2013). 

19. D. Golberg et al. Boron nitride nanotubes and 

nanosheets, ACS Nano, 4(6), 2979 (2010). 

20. Q. Weng et al. Functionalized hexagonal boron 

nitride nanomaterials: emerging properties and 

applications, Chem. Soc. Rev, 45, 3989 (2016). 

21. J.W. Shin et al. Polyethylene/boron-containing 

composites for radiation shielding, Thermochim. 

Acta, 585, 5 (2014). 

22. J. Kim et al. Enhancement of thermal neutron 

attenuation of nano-B4C, -BN dispersed neutron 

shielding polymer nanocomposites, J. Nucl. Mater. 

453(1), 48 (2014). 

23. Z. Rafiei-Sarmazdeh et al. Large-scale exfoliation 

of hexagonal boron nitride with combined fast 

quenching and liquid exfoliation strategies, J. 

Mater. Sci. 51, 3162 (2016). 

24. E. Mansouri et al. A review on neutron shielding 

performance of nano-composite materials, Int. J. 

Radiat. Res. 18(4), 611 (2020) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استناد به این مقاله

 زیتجهاستفاده از  باتهران  یقاتیدر قلب رآکتور تحق HWRR یشیمجتمع سوخت آزما یپرتوده یمنیا لیتحل(، 1400) یلیروکیم دمحمدیس ،یخلف نیحس ،یعابد میابراه

 88-79، 97، باز مدار آزمون

DOI: 10.24200/nst.2021.1299 
Url: https://jonsat.nstri.ir/article_1299.html 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  

Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,  

as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

https://www.google.com/search?q=C.+Harrison+et+al.+Polyethylene%2FBoron+Nitride+Composites+for+Space+Radiation+Shielding%2C+J.+Appl.+Polym.+Sci.+109%2C+2529+%282008%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvIxNNVnTMEp-vZtwe7bfR8idp9Mwg%3A1631518578025&ei=cv8-YbV_2_qABtb0kNAI&oq=C.+Harrison+et+al.+Polyethylene%2FBoron+Nitride+Composites+for+Space+Radiation+Shielding%2C+J.+Appl.+Polym.+Sci.+109%2C+2529+%282008%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDbiJMBWNuIkwFg8oyTAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi1gKaquPvyAhVbPcAKHVY6BIoQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=C.+Harrison+et+al.+Polyethylene%2FBoron+Nitride+Composites+for+Space+Radiation+Shielding%2C+J.+Appl.+Polym.+Sci.+109%2C+2529+%282008%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvIxNNVnTMEp-vZtwe7bfR8idp9Mwg%3A1631518578025&ei=cv8-YbV_2_qABtb0kNAI&oq=C.+Harrison+et+al.+Polyethylene%2FBoron+Nitride+Composites+for+Space+Radiation+Shielding%2C+J.+Appl.+Polym.+Sci.+109%2C+2529+%282008%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDbiJMBWNuIkwFg8oyTAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi1gKaquPvyAhVbPcAKHVY6BIoQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=S.J.+Park%2C+J.G.+Jang%2C+and+H.K.+Lee%2C+Computational+investigation+of+the+neutron+shielding+and+activation+characteristics+of+borated+concrete+with+polyethylene+aggregate%2C+J.+Nucl.+Mater.+452%2C+205+%282014%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvI4CMdRxeJd62krfiCha1qszfzPmA%3A1631520989689&ei=3Qg_YY_HKYqflwTImKrYBg&oq=S.J.+Park%2C+J.G.+Jang%2C+and+H.K.+Lee%2C+Computational+investigation+of+the+neutron+shielding+and+activation+characteristics+of+borated+concrete+with+polyethylene+aggregate%2C+J.+Nucl.+Mater.+452%2C+205+%282014%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDwzhdY8M4XYMvSF2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjPqaKowfvyAhWKz4UKHUiMCmsQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=M.H.+Kharita%2C+S.+Yousef%2C+and+M.+AlNassar%2C+Review+on+the+addition+of+boron+compounds+to+radiation+shielding+concrete%2C+Prog.+Nucl.+Energy%2C+53%282%29%2C+207+%282011%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLLye4YCWzhJsZft2qKWHbJlwbwBQ%3A1631521378221&ei=Ygo_YbSBDe-KlwSPo6mwAw&oq=M.H.+Kharita%2C+S.+Yousef%2C+and+M.+AlNassar%2C+Review+on+the+addition+of+boron+compounds+to+radiation+shielding+concrete%2C+Prog.+Nucl.+Energy%2C+53%282%29%2C+207+%282011%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFD9wgFY_cIBYJjFAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi0usThwvvyAhVvxYUKHY9RCjYQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvKE32bgwkYWctdZhcQE0nfoqhxKlw%3A1631521404688&ei=fAo_YcHAKYyKlwT2vpXwCw&oq=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCDuQFYg7kBYKW8AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjB7pPuwvvyAhUMxYUKHXZfBb4Q4dUDCA4&uact=5https://www.google.com/search?q=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvKE32bgwkYWctdZhcQE0nfoqhxKlw%3A1631521404688&ei=fAo_YcHAKYyKlwT2vpXwCw&oq=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCDuQFYg7kBYKW8AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjB7pPuwvvyAhUMxYUKHXZfBb4Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvKE32bgwkYWctdZhcQE0nfoqhxKlw%3A1631521404688&ei=fAo_YcHAKYyKlwT2vpXwCw&oq=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCDuQFYg7kBYKW8AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjB7pPuwvvyAhUMxYUKHXZfBb4Q4dUDCA4&uact=5https://www.google.com/search?q=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvKE32bgwkYWctdZhcQE0nfoqhxKlw%3A1631521404688&ei=fAo_YcHAKYyKlwT2vpXwCw&oq=C.+Zeitlin+et+al.+Measurements+of+materials+shielding+properties+with+1+GeV%2Fnuc+56Fe%2C+Nucl.+Instrum.+Methods+Phys.+Res.+B%2C+252%2C+308+%282006%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCDuQFYg7kBYKW8AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjB7pPuwvvyAhUMxYUKHXZfBb4Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=L.+Li%2C+Y.+Chen%2C+and+Z.H.+Stachurski%2C+Boron+nitride+nanotube+reinforced+polyurethane+composites%2C+Prog.+Nat.+Sci.%3A+Mater.+Int.+23%282%29%2C+170+%282013%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvJJcSKKnQ57JT5fzqtFtSmY8P4CzA%3A1631521429961&ei=lQo_YbiNOsyIlwT0i7XIDw&oq=L.+Li%2C+Y.+Chen%2C+and+Z.H.+Stachurski%2C+Boron+nitride+nanotube+reinforced+polyurethane+composites%2C+Prog.+Nat.+Sci.%3A+Mater.+Int.+23%282%29%2C+170+%282013%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFC6xAFYusQBYP3LAWgBcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwj4q5r6wvvyAhVMxIUKHfRFDfkQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=C.+Zhi+et+al.+Characteristics+of+boron+nitride+nanotube-polyaniline+composite%2C+Angew.+Chem.+Int.+44%2C+7929+%282005%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvL19Q-H7TRuVHAHoH95hOo3nl0v5g%3A1631521457429&ei=sQo_YZnbGcWSlwSQ3L3YDQ&oq=C.+Zhi+et+al.+Characteristics+of+boron+nitride+nanotube-polyaniline+composite%2C+Angew.+Chem.+Int.+44%2C+7929+%282005%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCswwFYrMMBYKzHAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjZ96aHw_vyAhVFyYUKHRBuD9sQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=C.+Zhi+et+al.+Characteristics+of+boron+nitride+nanotube-polyaniline+composite%2C+Angew.+Chem.+Int.+44%2C+7929+%282005%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvL19Q-H7TRuVHAHoH95hOo3nl0v5g%3A1631521457429&ei=sQo_YZnbGcWSlwSQ3L3YDQ&oq=C.+Zhi+et+al.+Characteristics+of+boron+nitride+nanotube-polyaniline+composite%2C+Angew.+Chem.+Int.+44%2C+7929+%282005%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCswwFYrMMBYKzHAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjZ96aHw_vyAhVFyYUKHRBuD9sQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=.+Yu+et+al.+Interfacial+modification+of+boron+nitride+nanoplatelets+for+epoxy+composites+with+improved+thermal+properties%2C+Polymer.+53%282%29%2C+471+%282012%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLfOQ5Uf2tP2lDrApGwAW-A93T3lw%3A1631521484134&ei=zAo_YefCB-KPlwSgxI3QBA&oq=.+Yu+et+al.+Interfacial+modification+of+boron+nitride+nanoplatelets+for+epoxy+composites+with+improved+thermal+properties%2C+Polymer.+53%282%29%2C+471+%282012%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDGrQFYxq0BYKexAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjn2ISUw_vyAhXix4UKHSBiA0oQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=A.M.+Sukegawa+et+al.+Flexible+heat+resistant+neutron+shielding+resin%2C+J.+Nucl.+Mater.+417%2C+850+%282011%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLQjNKsK2MdJNkPcoSXhuU0HbRMdw%3A1631521513196&ei=6Qo_YZu0C82ZlwTWoKaICw&oq=A.M.+Sukegawa+et+al.+Flexible+heat+resistant+neutron+shielding+resin%2C+J.+Nucl.+Mater.+417%2C+850+%282011%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCkwQFYpMEBYKjFAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjbzPKhw_vyAhXNzIUKHVaQCbEQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=G.+Eid+et+al.+Neutron+shielding+using+Li3BO3%2FEpoxy+Composite%2C+Researcher%2C+3%2C+85+%282011%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvJEAab3asxBK578S5lZuRf8SuIE3Q%3A1631521539720&ei=Aws_YZO4K8T4aOaivsAH&oq=G.+Eid+et+al.+Neutron+shielding+using+Li3BO3%2FEpoxy+Composite%2C+Researcher%2C+3%2C+85+%282011%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoHCCMQ6gIQJzoKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCZkgJYmZICYNGVAmgBcAB4AIAB6gGIAeoBkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKuAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjTxcWuw_vyAhVEPBoKHWaRD3gQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=C.+Zhi+et+al.+Boron+nitride+nanotubes%2Fpolystyrene+composite%2C+J.+Mater.+Res.+21%2811%29%2C+2794+%282006%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvIvqKFbTtOIJEDTCcwl592HA79wzQ%3A1631521576377&ei=KAs_YZ6zFqmalwS7qbGYCg&oq=C.+Zhi+et+al.+Boron+nitride+nanotubes%2Fpolystyrene+composite%2C+J.+Mater.+Res.+21%2811%29%2C+2794+%282006%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoHCCMQ6gIQJzoKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCPfFiPfGDzf2gBcAB4AIAB4wGIAeMBkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKuAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwie54LAw_vyAhUpzYUKHbtUDKMQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Y.+M%C3%BClazim%2C+C.+K%C4%B1z%C4%B1lkaya%2C+and+M.+Kahraman%2C+Thermal+and+neutron+shielding+properties+of+10B2O3%2Fpolyimide+hybrid+material%2C+Polym.+Bull.+67%289%29%2C+1741+%282011%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLP6MgxMwicd4Sj-jh_rAOimCY8Iw%3A1631521593811&ei=OQs_YbqEMYa4lwT2gLGIAQ&oq=Y.+M%C3%BClazim%2C+C.+K%C4%B1z%C4%B1lkaya%2C+and+M.+Kahraman%2C+Thermal+and+neutron+shielding+properties+of+10B2O3%2Fpolyimide+hybrid+material%2C+Polym.+Bull.+67%289%29%2C+1741+%282011%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCysAFYsrABYIK0AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwj6hKvIw_vyAhUG3IUKHXZADBEQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=C.+Harrison+et+al.+Polyethylene%E2%88%95Boron+Composites+for+Radiation+Shielding+Applications%2C+AIP%2C+969%2C+484+%282008%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLw-SdWxL8_lE9Fd0suIAPphH961w%3A1631521618029&ei=Ugs_YYucAaGLlwTNrq7IBw&oq=C.+Harrison+et+al.+Polyethylene%E2%88%95Boron+Composites+for+Radiation+Shielding+Applications%2C+AIP%2C+969%2C+484+%282008%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCSvQFYkr0BYMS_AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwiLjfHTw_vyAhWhxYUKHU2XC3kQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=J.+Jung+et+al.+Preparations+and+thermal+properties+of+micro-+and+nano-BN+dispersed+HDPE+composites%2C+Thermochim.+Acta%2C+499%2C+8+%282010%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvK7qHveAdPu3SEfCLrplErI_amSeQ%3A1631521643708&ei=aws_YfzbKqSPlwSjobWQAg&oq=J.+Jung+et+al.+Preparations+and+thermal+properties+of+micro-+and+nano-BN+dispersed+HDPE+composites%2C+Thermochim.+Acta%2C+499%2C+8+%282010%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFC7iwFYu4sBYM2OAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi8vZDgw_vyAhWkx4UKHaNQDSIQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Y.K.+Shin+et+al.+Effect+of+BN+filler+on+thermal+properties+of+HDPE+matrix+composites%2C+Ceram.+Int.+39%2C+S569+%282013%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvL6Za7Xfi0ZyXqmCqyBWWWu3RR3aA%3A1631521662951&ei=fgs_YfTIOc3Sa6zttRg&oq=Y.K.+Shin+et+al.+Effect+of+BN+filler+on+thermal+properties+of+HDPE+matrix+composites%2C+Ceram.+Int.+39%2C+S569+%282013%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDtkwFY7ZMBYPWWAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwj0_6bpw_vyAhVN6RoKHax2DQMQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Y.K.+Shin+et+al.+Effect+of+BN+filler+on+thermal+properties+of+HDPE+matrix+composites%2C+Ceram.+Int.+39%2C+S569+%282013%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvL6Za7Xfi0ZyXqmCqyBWWWu3RR3aA%3A1631521662951&ei=fgs_YfTIOc3Sa6zttRg&oq=Y.K.+Shin+et+al.+Effect+of+BN+filler+on+thermal+properties+of+HDPE+matrix+composites%2C+Ceram.+Int.+39%2C+S569+%282013%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDtkwFY7ZMBYPWWAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwj0_6bpw_vyAhVN6RoKHax2DQMQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=J.+Ahn+et+al.+Microstructural+and+Mechanical+Properties+of+Boron+Carbide+Ceramics+by+Methanol+Washed+Powder%2C+Mater.+Res.+Soc.+Symp.+Proc.+1224%2C+1224+%282009%29&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvJrnqcV01HQHKXxIxZaGG4NwcPEew%3A1631521683608&ei=kws_Yfa3JMTMaNiRsoAE&oq=J.+Ahn+et+al.+Microstructural+and+Mechanical+Properties+of+Boron+Carbide+Ceramics+by+Methanol+Washed+Powder%2C+Mater.+Res.+Soc.+Symp.+Proc.+1224%2C+1224+%282009%29&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDopAFY6KQBYKqpAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi2zZPzw_vyAhVEJhoKHdiIDEAQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=J.+Ahn+et+al.+Microstructural+and+Mechanical+Properties+of+Boron+Carbide+Ceramics+by+Methanol+Washed+Powder%2C+Mater.+Res.+Soc.+Symp.+Proc.+1224%2C+1224+%282009%29&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvJrnqcV01HQHKXxIxZaGG4NwcPEew%3A1631521683608&ei=kws_Yfa3JMTMaNiRsoAE&oq=J.+Ahn+et+al.+Microstructural+and+Mechanical+Properties+of+Boron+Carbide+Ceramics+by+Methanol+Washed+Powder%2C+Mater.+Res.+Soc.+Symp.+Proc.+1224%2C+1224+%282009%29&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDopAFY6KQBYKqpAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi2zZPzw_vyAhVEJhoKHdiIDEAQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Z.+Rafiei-Sarmazdeh%2C+S.M.+Zahedi-Dizaji%2C+and+A.K.+Kang%2C+in%3A+Nanostructures%2C+Edited+by+S.+Ameen%2C+%28IntechOpen%2C+London%2C+2019%29%2C+pp.1-15.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLAR_UxRYRB-buhmyo8O5hTfegdQA%3A1631521735968&ei=xws_YenEOoWSaK-biMAC&oq=Z.+Rafiei-Sarmazdeh%2C+S.M.+Zahedi-Dizaji%2C+and+A.K.+Kang%2C+in%3A+Nanostructures%2C+Edited+by+S.+Ameen%2C+%28IntechOpen%2C+London%2C+2019%29%2C+pp.1-15.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFC3JFi4UGCnaWgCcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwipxI-MxPvyAhUFCRoKHa8NAigQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Y.+Lin%2C+and+J.W.+Connell%2C+Advances+in+2D+boron+nitride+nanostructures%3A+nanosheets%2C+nanoribbons%2C+nanomeshes%2C+and+hybrids+with+graphene%2C+Nanoscale%2C+4%2822%29%2C+6908+%282012%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLAR_UxRYRB-buhmyo8O5hTfegdQA%3A1631521735968&ei=xws_YenEOoWSaK-biMAC&oq=Y.+Lin%2C+and+J.W.+Connell%2C+Advances+in+2D+boron+nitride+nanostructures%3A+nanosheets%2C+nanoribbons%2C+nanomeshes%2C+and+hybrids+with+graphene%2C+Nanoscale%2C+4%2822%29%2C+6908+%282012%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCT2wFYk9sBYPXeAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwipxI-MxPvyAhUFCRoKHa8NAigQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=X.+Wang+et+al.+Boron+Nitride+Nanosheets%3A+novel+Syntheses+and+Applications+in+polymeric+Composites%2C+J.+Phys.+Conf.+Ser.+471%2C+012003+%282013%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvJW1Z9DJgVkHHh9sz0L8iv_joqg-A%3A1631521779801&ei=8ws_YfufMIOblwTvga74Aw&oq=X.+Wang+et+al.+Boron+Nitride+Nanosheets%3A+novel+Syntheses+and+Applications+in+polymeric+Composites%2C+J.+Phys.+Conf.+Ser.+471%2C+012003+%282013%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDDgQFYw4EBYMyFAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi75YKhxPvyAhWDzYUKHe-ACz8Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=D.+Golberg+et+al.+Boron+nitride+nanotubes+and+nanosheets%2C+ACS+Nano%2C+4%286%29%2C+2979+%282010%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvIXbGHm9U55M3wXklQwfWQTiolhNQ%3A1631521798054&ei=Bgw_YZXUAoONlwTcp5LwCw&oq=D.+Golberg+et+al.+Boron+nitride+nanotubes+and+nanosheets%2C+ACS+Nano%2C+4%286%29%2C+2979+%282010%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoHCCMQ6gIQJzoKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCgtAFYoLQBYI67AWgBcAB4AIAB_QGIAf0BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKuAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwiV79ypxPvyAhWDxoUKHdyTBL4Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Q.+Weng+et+al.+Functionalized+hexagonal+boron+nitride+nanomaterials%3A+emerging+properties+and+applications%2C+Chem.+Soc.+Rev%2C+45%2C+3989+%282016%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLwGPRumTs7mOAKv21-CkA9bCtt0g%3A1631521823309&ei=Hww_YfmtEs3easjvheAN&oq=Q.+Weng+et+al.+Functionalized+hexagonal+boron+nitride+nanomaterials%3A+emerging+properties+and+applications%2C+Chem.+Soc.+Rev%2C+45%2C+3989+%282016%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFDUrgFY1K4BYJiyAWgBcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi5ueK1xPvyAhVNrxoKHch3AdwQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=J.W.+Shin+et+al.+Polyethylene%2Fboron-containing+composites+for+radiation+shielding%2C+Thermochim.+Acta%2C+585%2C+5+%282014%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLnnL2YPKyZlecslb9XlTgKYh7r-w%3A1631521847271&ei=Nww_YY3-D6aUlwTs0rSICw&oq=J.W.+Shin+et+al.+Polyethylene%2Fboron-containing+composites+for+radiation+shielding%2C+Thermochim.+Acta%2C+585%2C+5+%282014%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCsnAFYrJwBYLWgAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjN9ZjBxPvyAhUmyoUKHWwpDbEQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=J.W.+Shin+et+al.+Polyethylene%2Fboron-containing+composites+for+radiation+shielding%2C+Thermochim.+Acta%2C+585%2C+5+%282014%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvLnnL2YPKyZlecslb9XlTgKYh7r-w%3A1631521847271&ei=Nww_YY3-D6aUlwTs0rSICw&oq=J.W.+Shin+et+al.+Polyethylene%2Fboron-containing+composites+for+radiation+shielding%2C+Thermochim.+Acta%2C+585%2C+5+%282014%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCsnAFYrJwBYLWgAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjN9ZjBxPvyAhUmyoUKHWwpDbEQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=J.+Kim+et+al.+Enhancement+of+thermal+neutron+attenuation+of+nano-B4C%2C+-BN+dispersed+neutron+shielding+polymer+nanocomposites%2C+J.+Nucl.+Mater.+453%281%29%2C+48+%282014&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvI3rI1DW5w2o_ExzSnlhP1vFgN5qw%3A1631521868930&ei=TAw_Yd-fOM-blwTyurC4Ag&oq=J.+Kim+et+al.+Enhancement+of+thermal+neutron+attenuation+of+nano-B4C%2C+-BN+dispersed+neutron+shielding+polymer+nanocomposites%2C+J.+Nucl.+Mater.+453%281%29%2C+48+%282014&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFD-jwFY_o8BYLOTAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwjf9cLLxPvyAhXPzYUKHXIdDCcQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Z.+Rafiei-Sarmazdeh+et+al.+Large-scale+exfoliation+of+hexagonal+boron+nitride+with+combined+fast+quenching+and+liquid+exfoliation+strategies%2C+J.+Mater.+Sci.+51%2C+3162+%282016%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvITk5JUKw80xiYYGEuQ4ucJ7xozrg%3A1631521889145&ei=YQw_YbqyCKOclwSp85PwBg&oq=Z.+Rafiei-Sarmazdeh+et+al.+Large-scale+exfoliation+of+hexagonal+boron+nitride+with+combined+fast+quenching+and+liquid+exfoliation+strategies%2C+J.+Mater.+Sci.+51%2C+3162+%282016%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCQqAFYkKgBYPOrAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwj65pTVxPvyAhUjzoUKHan5BG4Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=Z.+Rafiei-Sarmazdeh+et+al.+Large-scale+exfoliation+of+hexagonal+boron+nitride+with+combined+fast+quenching+and+liquid+exfoliation+strategies%2C+J.+Mater.+Sci.+51%2C+3162+%282016%29.&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvITk5JUKw80xiYYGEuQ4ucJ7xozrg%3A1631521889145&ei=YQw_YbqyCKOclwSp85PwBg&oq=Z.+Rafiei-Sarmazdeh+et+al.+Large-scale+exfoliation+of+hexagonal+boron+nitride+with+combined+fast+quenching+and+liquid+exfoliation+strategies%2C+J.+Mater.+Sci.+51%2C+3162+%282016%29.&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFCQqAFYkKgBYPOrAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwj65pTVxPvyAhUjzoUKHan5BG4Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=.++E.+Mansouri+et+al.+A+review+on+neutron+shielding+performance+of+nano-composite+materials%2C+Int.+J.+Radiat.+Res.+18%284%29%2C+611+%282020%29&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvKX_Lu6CgcKXn7iXggqvb7enlS84Q%3A1631521912276&ei=eAw_YYGjEMedlwTg4pzgBg&oq=.++E.+Mansouri+et+al.+A+review+on+neutron+shielding+performance+of+nano-composite+materials%2C+Int.+J.+Radiat.+Res.+18%284%29%2C+611+%282020%29&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFClnAFYpZwBYLyfAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwiBv5jgxPvyAhXHzoUKHWAxB2wQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=.++E.+Mansouri+et+al.+A+review+on+neutron+shielding+performance+of+nano-composite+materials%2C+Int.+J.+Radiat.+Res.+18%284%29%2C+611+%282020%29&rlz=1C1GCEA_enIR903IR903&sxsrf=AOaemvKX_Lu6CgcKXn7iXggqvb7enlS84Q%3A1631521912276&ei=eAw_YYGjEMedlwTg4pzgBg&oq=.++E.+Mansouri+et+al.+A+review+on+neutron+shielding+performance+of+nano-composite+materials%2C+Int.+J.+Radiat.+Res.+18%284%29%2C+611+%282020%29&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIKCCMQ6gIQJxCLA0oECEEYAFClnAFYpZwBYLyfAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABArABCrgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwiBv5jgxPvyAhXHzoUKHWAxB2wQ4dUDCA4&uact=5
https://jonsat.nstri.ir/article_1299.html

