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چکیده
) و نانوصفحات نیترید بورhBN(  کامپوزیت و نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیاتیلن سنگین با استفاده از نیترید بور ششگوش،در این پژوهش
 ویژگیها و عملکرد مکانیکی و حرارتی کامپوزیت و، ریختشناسی.) در درصدهای وزنی مختلف به روش اختالط مذاب ساخته شدBNNSs(
 همچنین عملکرد حفاظتی کامپوزیتهای طراحی شده در برابر نوترون با استفاده.نانوکامپوزیتهای حاوی تقویتکننده نیترید بور بررسی شد
.از ستون گرمایی رآکتور تهران به روش فعالسازی پولک طال مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج مربوط به پلیاتیلن سنگین خالص مقایسه شد
 پایداری حرارتی بیشتر و عملکرد حفاظسازی بهتری را در مقابل، مدول و استحکام کششی بزرگتر،BNNSs نانوکامپوزیتهای حاوی
 عملکرد حفاظتی، به بستر پلیاتیلنhBN  وزنی از جاذب%0/5  افزودن. نشان دادهاندhBN نوترون در مقایسه با کامپوزیتهای حاوی
، افزایش میدهد؛ در حالیکه عملکرد حفاظسازی نانوکامپوزیت در همین درصد وزنی%25 کامپوزیت را در مقایسه با پلیاتیلن سنگین خالص
 نتایج بهدست آمده در این پژوهش میتواند مقدمهای برای تولید حفاظهای نوترونی. در جذب نوترونهای گرمایی است%43 بیانگر افزایش
. ارزان و کارآمد باشد که امید است در آیندهای نزدیک مورد استفاده قرار گیرد،سبک
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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.
Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 97, No 4, 2021, P 79-88

مجله علوم و فنون هستهای
88-79  ص ص،1400  پاییز،3  شماره،97 جلد

مقایسه عملکرد کامپوزیت و نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیاتیلن سنگین و. . .

 .1مقدمه
تولید انرژی هستهای در مقایسه با دیگر سیستمهای مبتنی بر
سوختهای فسیلی بهعنوان یک فناوری پاک شناخته میشود.
با اینحال ،نشت پرتوزایی از نیروگاههای هستهای میتواند
خسارات مالی ،جانی و زیستمحیطی بههمراه داشته باشد.
اخیراً پژوهشهای متعددی روی مسایل ایمنی و محیطزیست
پرتویی انجام شده است .تا به امروز ،مواد محافظتابش ،ترکیبات
پایه سیمان حاوی بتن و بتن سنگین ،با سرب یا بدون سرب
بودهاند .این ترکیبات سیمانی بهطور عمده از طریق کند کردن
نوترونها و مسدود کردن مسیرهای آنها از پرتوزاییهای
هستهای محافظت میکنند .با این حال جرم زیاد این حفاظها و
حجم باالی اشغال شده ،جابهجایی و مشکالت همراه با ساخت،
کاربرد این حفاظها را محدود میسازد .عالوه بر این مشکالت
زیادی در هنگام تخریب این حفاظها بهوجود میآید [.]1
برای غلبه بر این کاستیها ،استفاده از کامپوزیتهای
پلیمری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .حفاظهای پلیمری
بهدلیل داشتن محتوای هیدروژن مناسب نه تنها از عملکرد
حفاظسازی خوبی در برابر نوترون برخوردار هستند ،بلکه عالوه
بر سهولت در ساخت و بهرهبرداری ،به هنگام برچیدن و یا ادغام
چند حفاظ نیز کاربری آسانی دارند .چندین کامپوزیت پلیمر با
جاذبهای نوترون بهعنوان مواد محافظ در برابر پرتوی نوترونی
پیشنهاد شده است [ .]3 ،2از جمله پلیمرهای مورد استفاده در
تهیه این کامپوزیتها میتوان به پلیاستایرن ،]4[ 1پلیاورتان2
[ ،]5پلیآنیلین ]6[ 3و رزینهای اپوکسی ]7-9[4اشاره نمود که
در آنها از نانولولههای نیترید بور ،]10 ،6 ،5[ 5اکسیدبور]11[ 6
 ،میکروذرات نیترید بور [ ،]14-12 ،1بورات لیتیم]9[ 7
و  ...استفاده شده است.
در سالهای اخیر ،استفاده از پلیالفینها و بهویژه پلیاتیلن
در دستور کار قرار گرفته است .پلیاتیلن از امتیازاتی همچون
قیمت پایین ،در دسترس بودن ،قابلیت درزگیری و مقاومت
باال در برابر مواد شیمیایی برخوردار است .امتیاز دیگر این
ماده ماهیت آبگریزی آن است که امکان آلودگی سطحی را به
کمترین مقدار میرساند .پلیاتیلن سنگین ،)HDPE(8بهعنوان
یک پلیمر مهندسی گرما پالستیک ،بهدلیل چگالی باال،
)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
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ویژگیهای مکانیکی مطلوب و سهولت در پردازش کاربردهای
صنعتی زیادی دارد .با توجه به در نظر گرفتن محتوای
هیدروژن باال ( %14وزن پلیاتیلن) ،ویژگیهای مکانیکی
مناسب و تخریب اندک این پلیمر در برابر تابش بهدلیل
ساختار خطی ،پلیاتیلن سنگین گزینه بسیار مناسبی بهعنوان
محیط کندکننده برای ساخت حفاظهای پلیمری در برابر
تابشهای نوترونی است .پرتو نوترونی بهدلیل خنثی بودن بار
نوترون بسیار نفوذپذیر است و از اینرو حفاظسازی نوترونی
بهطور همزمان نیازمند کاهش سرعت نوترونهای پرانرژی و
جذب نوترونهای کند شده توسط جاذب نوترون میباشد .بور
یکی از چند عنصری است که ویژگیهای هستهای داشته و
امروزه کاربرد زیادی در صنعت هستهای یافته است .بور
عنصری کمیاب است که بهدلیل مسیر سخت تهیه و آماده
سازی آن ،مطالعات محدودی روی آن صورت گرفته است .این
عنصر دارای دو ایزوتوپ  11Bو  10Bبوده که دارای سطحمقطع
جذب نوترون گرمایی بهترتیب  0/005و  3837 barnاست.
جذب نوترون توسط بور طبیعی که حاوی  10B 19%است ،در
محدوده نوترونهای گرمایی به اندازه کافی باال ()752 barn
است و این ترکیب را گزینه مناسبی برای جذب نوترون
گرمایی میسازد .با وجود آنکه سطحمقطع جذب نوترون
گرمایی توسط کادمیم بیشتر از بور است ،با این حال بور
گزینه بهتری برای حذف نوترون بهشمار میرود .سطحمقطع
جذب نوترون توسط ایزوتوپ  113Cdپنج برابر  10Bاست ،اما
 113Cdعنصری پرتوزا است ،در حالیکه هر دو ایزوتوپ بور
غیرپرتوزا میباشند .محصوالت واکنش بور و نوترون در واکنش
( )n, محصوالت پایدار و غیرپرتوزا هستند .عالوه بر این ،بور
بعد از جذب نوترون ،پرتو گامای ثانویه با انرژی 0/478 MeV
تولید میکند که انرژی و قابلیت نفوذ کمتری در مقایسه با
پرتو گامای ثانویه ناشی از جذب نوترون در کادمیم ()9 MeV
و سایر مواد جاذب دارد.
گزارشهای مختلفی مبنی بر استفاده از کاربید بور به
عنوان جاذب نوترونی منتشر شده است اما استفاده از آن با
مشکالت خاصی همراه است .بهعنوان مثال این ترکیب در
هنگام ساخت کامپوزیت و اختالط مذاب دچار اکسیداسیون
شده و ترکیب اکسید بور بهعنوان ناخالصی به سیستم اضافه
میشود که ویژگیهای کامپوزیت را بهشدت تحت تأثیر قرار
می دهد .عالوه بر آن در هنگام اختالط مذاب ،ذرات کاربید بور
دچار درشت شدن حرارتی شده و ویژگیهای پیشبینی شده
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را کاهش میدهد[ .]15نیترید بور ششگوش )hBN( 1یک
ماده همهکاره است که بهدلیل دارا بودن ویژگیهای منحصر
به فرد ،میتوان از آن در زمینههای مختلفی استفاده نمود.
ویژگیهای فیزیکی نیترید بور توسط ساختار اتمی آن تعیین
میشود .این ترکیب با کربن ایزوالکتریک است و بهدلیل
مشابهت ساختاری با گرافیت ،بهعنوان «گرافیت سفید» و
نانوصفحات نیترید بور ، )BNNSs( 2گرافن سفید نیز نامیده
میشوند .شکل  1طرحوارهای از ساختار نیترید بور ششگوش
را نشان میدهد .نانوصفحات نیترید بور یک فرم بلوری
دوبعدی از نیترید بور ششضلعی است که دارای ضخامت یک
تا چند الیه اتمی است.
ویژگیهای همچون قابلیت لغزش صفحات بر روی هم،
ویژگیهای ترشوندگی ،ویژگیهای مکانیکی فوقالعاده ،پایداری
گرمایی بسیار باال ،مقاومت در برابر شوکهای حرارتی ،بیاثر
بودن شیمیایی ،سمیت پایین و ایمنی محیطزیست از ویژگی
های مهم نیترید بور است .وجود این ویژگیهای همراه با
سطحمقطع جذب باالی نوترون توسط بور در محدوده نوترون
های گرمایی ،نیترید بور را مادهای ایدهال برای استفاده در
ساخت حفاظهای هستهای بهعنوان تقویتکننده و جاذب
نوترون میسازد[ .]21-17 ،14از سوی دیگر پلیاتیلن سنگین
مستعد ترکخوردگی در نتیجه استرس است که با افزودن
تقویتکننده نیترید بور ،افزایش مدول و استحکام کششی ،این
نقص تا حد زیادی مرتفع میشود .همچنین حضور صفحات
نیترید بور ،مقاومت این پلیمر را در برابر محیطهای اکسیدکننده
باال میبرد ،عالوه بر این ،حضور نیترید بور در ساختار کامپوزیت
منجر به کاهش انبساط حرارتی پلیاتیلن شده و کارایی این
پلیمر را در دماهای باال بهبود میبخشد.
پیوندهای کوواالنسی

0/1446
nm

چندین کار پژوهشی در خصوص استفاده از کامپوزیتهای
پلیمری بر پایه ترکیبات نیترید بور بهعنوان حفاظ نوترونی
گزارش شده است .در این بین اما تاکنون گزارشی مبنی بر
انجام یک پژوهش مقایسهای برای بررسی عملکرد کامپوزیت
های بر پایه پلیاتیلن سنگین /نیترید بور ششگوش و
نانوکامپوزیت پلیاتیلن/نانوصفحات نیترید بور وجود ندارد.
نویسنده مقاله [ ]22کار مقایسهای را بین حفاظهای مبتنی بر
پلی اتیلن با دو ترکیب نیترید بور با اندازه متفاوت ( 300 mو
 )300 nmگزارش کرده است که مقایسه بین میکرو و نانو در
نظر گرفته نمیشود؛ زیرا براساس تعریف نانو و با توجه به
تغییرات نسبت سطح به حجم تنها به موادی نانو گفته میشود
که حداقل یکی از ابعاد آن کمتر از  100 nmباشند .در
پژوهشهای صورت گرفته[ ]21 ،1نیز تنها از ترکیب  hBNبا
اندازه میکرومتری در ساخت حفاظ پلیاتیلنی استفاده شده
است.
از اینرو این پژوهش با هدف تهیه حفاظهای کامپوزیتی
جدید با ویژگیهای باالی مکانیکی ،حرارتی ،ویژگیهای حفاظ-
سازی مناسب و مقرون بهصرفه از نظر اقتصادی انجام شده
است .در این پژوهش کامپوزیت و نانوکامپوزیتهای بر پایه
پلیاتیلن سنگین حاوی  hBNو  BNNSsبا روش اختالط
مذاب ساخته و ویژگیهای مکانیکی و حرارتی کامپوزیت و
نانوکامپوزیتها و مقایسه شد .عملکرد این دو نوع کامپوزیت در
برابر نوترون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با عملکرد پلیاتیلن
سنگین مقایسه شد .بهمنظور طراحی یک حفاظ نوترونی
کامپوزیتی بر پایه پلیاتیلن سنگین ،اساس این کار بر حضور
میکروصفحات  hBNو نانوصفحات نیترید بور بهعنوان جاذب
نوترونی قرار گرفته است.
 .2تجربی

اتمهای نیتروژن ()N
پیوندهای واندروالس

0/6661 nm

اتمهای بور ()B

 1 .2مواد

( hBNابعاد جانبی  1تا  )5 µmاز کمپانی آلدریچ خریداری و
 BNNSsبا روش گزارش شده در [ ]23سنتز شد (ابعاد جانبی
 3 µm-500 nmو ضخامت کمتر از  .)2 nmپلیاتیلن سنگین
مورد استفاده تولید پتروشیمی جم و با گرید HM 5010
 T2N, EX3است که با کد ساده  EX3شناخته میشود.
سازگارکننده پلیاتیلن مالئیکه )HDMA( 3از شرکت کیمیا
بسپار آسیا خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .1طرحواره ساختاری ترکیب نیترید بور ششگوش [.]16
)1. Hexagonal Boron Nitride (hBN
)2. Boron Nitride Nanosheets (BNNSs
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 2.2ساخت کامپوزیت و نانوکامپوزیت حاوی جاذب نوترون

کامپوزیتهای  HDPE/hBNدر محتوای  10 ،5 ،3 ،1 ،0/5و
 15درصد وزنی از  hBNو نانوکامپوزیتهای HDPE/BNNSs
در ترکیب  1 ،0/5و  3درصد وزنی از نانوصفحات به روش
اختالط مذاب ساخته شدند .با توجه به دادههای بهدست آمده
از طریق آزمونهای طیفسنجی فروسرخ )FTIR( 1و طیف
سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس ،]23[ )XPS(2وجود گروههای
هیدروکسیل روی سطح نانوصفحات و آبدوستی این صفحات ،از
 %1/5وزنی سازگارکننده برای اصالح سطح در ساختار
نانوکامپوزیت استفاده شد.
برای ساخت نمونهها ،دمای  ،180˚Cسرعت  60 rpmو
زمان  10 minبهعنوان شرایط فرآوری انتخاب شد .در ابتدا
پلیاتیلن سنگین به مخلوطکن داخلی 3افزوده شده و بعد از
گذشت  90 sو ثابت شدن گشتاور ،تقویتکننده نیترید بور به
سیستم افزوده شده و به سیستم  8/5 minدیگر زمان داده شد
تا اختالط بهطور کامل صورت پذیرد .در حضور سازگارکننده،
پلیاتیلن سنگین و سازگارکننده با هم مخلوط شده و به
مخلوطکن افزوده شدند.
 3 .2دستگاهها و روشهای مورد استفاده

برای ساخت نمونههای کامپوزیت از دستگاه مخلوطکن داخلی
برابندر 4ساخت آلمان استفاده شد .نمونههای موردنیاز آزمون
های کشش و بررسی خواص نوترونی ،با استفاده از دستگاه
پرس  Laboratory Platen Pressمدل  P200Pساخت
شرکت  Dr. Collinکشور آلمان قالبگیری و ساخته شدند.
برای تعیین ساختار نمونهها ،از میکروسکوپ الکترونی
روبشی Ziess )SEM( 5مدل  Evo18ساخت آلمان استفاده
شد .تصاویر در فشار  ،5-10 torrبیشینه ولتاژ دستگاه  30 kVو
با استفاده از تفنگ الکترونی تنگستن ثبت شد .آزمون مکانیکی
بر اساس استاندارد  ،ASTM D638با تعداد  5عدد نمونه
دمبلیشکل جهت تعیین ویژگیهای مکانیکی توسط دستگاه
کشش چندکاره  HIWA/Material Testingمدل
 Hiwa-200ساخت ایران با سرعت  50 mm/minانجام
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
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i 1( xi  x )2
N

() 1

N

sd 

که در آن  xiمقدار پارامتر اندازهگیری شده برای هر نمونهx ،

مقدار میانگین مقادیر  xiو  Nتعداد اندازهگیریها است .آزمون
توزین حرارتی بهوسیله دستگاه  STA 1500 TGAمدل
 Rheometric Scientificدر محدوده حرارتی  25˚Cتا ˚C
 800با سرعت گرمایش  10 ˚C/minتحت گاز آرگون انجام
پذیرفت.
انجام آنالیز نوترونی با بهرهگیری از ستون گرمایی رآکتور
تحقیقاتی تهران بهعنوان منبع شار نوترونهای گرمایی انجام
شده و از روش فعالسازی پولک طال برای اندازهگیری شار
نوترونی استفاده شد .در پشت هر نمونه یک پولک طال با جرم و
مشخصات از قبل تعیین شده قرار داده شد .نمونهها در کانال
مرکزی اولین الیه ستون گرافیتی و در دهانه ورودی ستون
گرمایی به مدت  90 minو توان  3 MWدر دمای محیط
پرتودهی شدند .در شرایط آزمایش ،نسبت کادمیومی ،143/72
شار نوترونهای گرمایی  1/62107 n.cm-2.s-1و نسبت شار
نوترونهای گرمایی به شار کل در محل پرتودهی  99/95اندازه-
گیری شده است .بهمنظور حذف بیشینهای اثر انباشت ،حذف
نوترونهای بازگشتی و جلوگیری از رسیدن این نوترونها به
پولکهای طال بدون عبور از نمونه ،از یک موازیساز کادمیم
استفاده شده و نمونهها همراه با پولک طال در آن قرار داده شد.
پولکها پس از پرتودهی و سرد شدن جهت شمارش به بخش
فیزیک نوترون پژوهشگاه علوم و فنون هستهای منتقل شدند و
فوتوپیک با استفاده از آشکارساز نیمه رسانای  6HPGeبا قدرت
تفکیک باال به مدت زمان  Live timeبرابر  500 sتوسط نرم
افزار  OMNIGAMمورد شمارش قرار گرفتند .آشکارساز
توسط یک چشمه نقطهای  Eu-152کالیبره شد و با استفاده از
منحنی بازده آشکارساز ،شمارش قله 7مدنظر به اکتیویته بر
حسب بکرل تبدیل گردید .برای مقایسه اکتیویته پولکها با
یکدیگر ،الزم است اکتیویته پولکها به اکتیویته در زمان پایان
پرتودهی منتقل شوند .بدینمنظور پس از مشخص کردن ناحیه
 ROIدر طیف گاما و شمارش سطح زیر فوتوپیک ،با استفاده از
بازده نهایی آشکارساز در نهایت به اکتیویته پولک در زمان
پایان پرتودهی خواهیم رسید .شکل  2طیف گامای فعالسازی
پولک استفاده شده و دو قله مربوط به فعالسازی نوترونی
6. High Pure Germanium
7. ROI
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1/0e8

ایزوتوپ  Au-197در محدوده  400keVو  680 keVرا به
خوبی نشان میدهد .قله  400 keVبهواسطه درصد احتمال
واپاشی بسیار باالتر ( )%99و همچنین بیشتر بودن بازده
آشکارساز در شمارش آن ،مورد توجه بوده و در آشکارسازی به
عنوان  ROIدر نظر گرفته میشود .شمارش این قله انرژی،
معیاری از میزان فعال شدن پولک طال و همچنین بیانگر شار
نوترونی در محل پولک است.

 1 .3بررسی ریختشناسی

شکل  2ریختشناسی و توزیع تقویتکنندههای نیترید بور را
در ساختار کامپوزیت و نانوکامپوزیت ساخته شده در درصدهای
وزنی مختلف نشان میدهد .همانگونه که در شکل ( 3الف تا
ج) مشخص است ،توزیع صفحات  hBNدر بستر پلیمر همگون
است اما با افزایش محتوای تقویتکننده از  1به  3و  %5وزنی،
کلوخههایی از  ،hBNبهویژه در  %5وزنی ،در بستر پلیمری
دیده میشود .با این حال صفحات گیر افتاده در سطح مشترک
بهطور همگن در فاز پلیمری پراکنده شدند که نشاندهنده
چسبندگی مناسب بین پلیاتیلن و  hBNاست که از شباهت
ماهیت آبگریز سطح تقویتکننده با بستر پلاتیلن ناشی می
گردد.
شکل ( 3د تا ه) پراکندگی تقویتکننده  BNNSsدر بستر
پلیاتیلن را در محتوای  1 ،0/5و  %3وزنی نشان میدهد.
همانگونه که مشخص است ،با افزایش محتوای وزنی
 ،BNNSsاین صفحات بهخوبی در بستر پلیاتیلن پراکنده شده
و پلی اتیلن توانسته صفحات را به خوبی از هم جدا کند .این امر
بهدلیل چسبندگی مناسب بین بستر و فاز پراکنده بهعلت
حضور سازگارکننده بهوجود میآید.

1/0e6
1/0e5
1/0e4
1/0e3
1/0e2
1/0e1
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
انرژی ()keV

0

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

شکل  .3تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی کامپوزیت بر پایه پلیاتیلن
حاوی الف)  ،%1ب)  ،%3ج)  %5وزنی از  hBNو نانوکامپوزیت حاوی د)
 ،0/5و)  %1و ه)  %3وزنی از  .BNNSsمقیاس مشخص شده در عکسها
 2 mاست.
جدول  .1نتایج تخریب حرارتی کامپوزیتهای بر پایه پلیاتیلن در حضور
تقویتکنندههای  hBNو .BNNSs

 2.3بررسی پایداری گرمایی

پایداری گرمایی در کامپوزیتهای پلیمری نقش مهمی را در
تعیین محدوده دمای کاری و شرایط دمایی سازه بازی میکند
که به دمای تخریب کامپوزیت و سرعت تخریب آن مرتبط
است .منحنی تخریب حرارتی کامپوزیتهای حاوی نیترید بور
توده و نانوصفحات نیترید بور همانند منحنی پلیاتیلن خالص
میباشد؛ اما در حضور تقویتکننده نیترید بور تخریب حرارتی و
بیشینه دمای تخریب در دمای باالتر آغاز میشود .نتایج مربوط
به آزمون پایداری گرمایی در جدول  1خالصه شده است.
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نوع جاذب

درصد جاذب
()%wt.

دمای شروع تخریب
()˚C

بیشینه دمای تخریب
()˚C

پلیاتیلن سنگین

0

349

473

کامپوزیت حاوی

1

398

469

نانوکامپوزیت حاوی

1

hBN

BNNSs

401

473

در محتوای وزنی  ،%1دمای شروع تخریب برای
نانوکامپوزیت حاوی  BNNSsدر مقایسه با کامپوزیت حاوی
 hBNافزایش بیشتری یافته است ،بهطوری که دمای آغاز
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تخریب پلیاتیلن از  349 ˚Cبه  401 ˚Cرسیده و بیش از 50
درجه افزایش را نشان میدهد ،در حالیکه در حضور ،hBN
تخریب در دمای  398 ˚Cشروع شده است.
بیشینه دمای تخریب پلیاتیلن در حضور  hBNکاهش دو
درجهای را نشان میدهد ،اما حضور  BNNSsموجب کاهش
بیشینه دمای تخریب نشده است .در آزمون آنالیز حرارتی،
میزان خطای سیستماتیک را با انجام یک آزمایش بلنک 1به
صفر میرسانند .در مورد خطای تصادفی در انجام این آزمون،
بهطور کلی درصد خطای  %0/04برای هر نمونه وجود دارد که
مقدار بسیار پایینی است و از اینرو تغییر یک درجهای در دما
نیز میتواند قابل تأمل باشد .این خطا میتواند بهدالیل مختلفی
مانند بیدقتی کاربر ،کالیبره نبودن دستگاه و یا خطای ذاتی
دستگاه وارد سیستم شود .بر مبنای این نتایج میتوان نتیجه
گرفت که افزودن تقویتکنندههای نیترید بور باعث افزایش
پایداری حرارتی پلیاتیلن سنگین میشود .این اثر میتواند به
دلیل پایداری حرارتی باالی صفحات  BNو همچنین اثر
سدکنندگی این ترکیبات باشد که منجر به مقاومت کامپوزیت
در برابر تخریب گرمایی میشود .با این حال حضور BNNSs
پایداری گرمایی نانوکامپوزیت را به مقدار بیشتری نسبت به
 hBNدر ساختار کامپوزیت افزایش میدهد که ناشی از پایداری
گرمایی باالتر نانوصفحات و پراکندگی بهتر نانوصفحات در بستر
پلیمری است.
 3 .3بررسی ویژگیهای مکانیکی

برای بررسی تأثیر نوع تقویتکننده و ترکیب درصد بر ویژگی
های مکانیکی ،آزمون کشش بر روی نمونههای پلیاتیلن
سنگین ،کامپوزیتهای حاوی  hBNو نانوکامپوزیتهای حاوی
 BNNSsانجام شد .جدول  2میانگین و عدمقطعیت استحکام
کششی ،مدول ،کرنش شکست و انرژی موردنیاز برای شکست
کامپوزیت و نانوکامپوزیتهای حاوی نیترید بور را در محتوای
وزنی  1 ،0/5و  %3خالصه کرده است .عدمقطعیتهای اندازه
گیری شده بهطور عمده میتوانند ناشی از دالیل زیر باشند)1 :
بعضی از درجههای ناهمگنی که حتی در مواد حاصل از یک
ذوب دیده میشود )2 ،شکل هندسی آزمونه ،2روش آماده-
سازی )3 ،روش گرفتن آزمونه توسط فک دستگاه کشش و هم-
محوری نیروی اعمالی ،دستگاه آزمون و سیستمهای متعلقه
اندازهگیری )4 ،سفتی ،حرکت ،کنترل ،روش کار،
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 )5خطا در اندازهگیری ابعاد آزمونه ،نشانهگذاری طول مبنا،
طول مبنا اولیه اکستنسیومتر ،اندازهگیری نیرو و افزایش طول،
دمای آزمون و سرعت بارگذاری در مراحل آزمون.
شکل  4روند تغییرات مدول و استحکام کششی را با تغییر
محتوای  hBNو  BNNSsنشان میدهد .مدول یانگ که
نشاندهنده سفتی ماده است ،بهطور مستقیم متناسب با
محتوای  BNبوده و افزایش محتوای تقویتکننده باعث افزایش
مدول کامپوزیتها نسبت به پلیاتیلن خالص میشود .افزودن
صفحات با مدول باال به پلیاتیلن سنگین سبب بهبود مدول
کامپوزیت میگردد .مدول باالتر نانوکامپوزیت بهدلیل باال بودن
مدول  BNNSsنسبت به  hBNاست که منجر به بهبود این
ویژگی در نانوکامپوزیتها میگردد .حضور این نانوصفحات
تحرک زنجیرههای پلیمر تحت بارگذاری را محدود کرده و
جهتگیری الیههای نیترید بور و شاخههای پلیمر با توجه به
جهت بارگذاری به اثر سفت شدن کمک میکند.

جدول  .2میانگین و مقدار انحراف استاندارد ویژگیهای مکانیکی کامپوزیت
و نانوکامپوزیتهای حاوی تقویتکننده  hBNو .BNNS
درصد،
نوع جاذب

-

hBN,

()0%/5

hBN,

()1%

hBN,

()3

BNNSs,

()0%/5

BNNSs,

()1%

BNNSs,

()3%

مدول
کششی
()MPa

استحکام
کششی
()MPa

کرنش شکست
()%

انرژی
شکست
()MJ/m3

297/37

33/46

1096/665

22240/9

0/01

0/09

4/07

354/06

300

30/46

985/75

20240/12

0/02

0/8

15

400

313/05

29/70

930/33

17378/32

0/06

0/8

21/97

524/48

345/89

23/75

766/21

12919/50

0/08

1/32

51/02

1080/63

323/97

32/07

960/36

14052/88

0/05

0/52

93/78

327/02

31/30

942/1

21416/43

0/03

0/76

24/17

900/39

350/97

27/64

905/87

14661/75

0/06

1/01

20/45

1823/5

2011/19

1. Blank Measurement
2. Sample
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 4 .3بررسی خواص نوترونی
()MPa

()MPa

(A=N)1-e-t

()2
()%

شکل  .4تغییرات مدول کششی در الف) کامپوزیتهای حاوی  ،hBNب)
نانوکامپوزیتهای حاوی  BNNSsو استحکام کششی با افزایش ج)محتوای
 hBNو د)  BNNSsدر کامپوزیتهای بر پایه پلیاتیلن سنگین.

با این حال استحکام کششی کامپوزیتها با افزایش محتوای
 hBNکاهش مییابد ،بهنحوی که کاهش  %29استحکام در
محتوای  %3وزنی مشاهده میشود .روند کاهش استحکام در
نمونههای حاوی  BNNSsنیز مشاهده میشود .در محتوای %1
و  %3وزنی از این نانوصفحات ،کاهش  %6و  %17در استحکام
وجود دارد .علت کاهش بیشتر استحکام در کامپوزیتها را
میتوان در ضخامت و ابعاد باالتر  hBNجستجو نمود .این
ذرات بزرگ بهعنوان آغازگر ترک عملکرده و موجب کاهش
استحکام شده و باعث میشود شکست در تنش کمتری رخ
میدهد.
با افزایش درصد وزنی  ،hBNکرنش شکست و در نتیجه
چکشخواری کاهش مییابد .این کاهش بر این اساس میتواند
توجیه شود که صفحات  BNبهعنوان آغازگر ترک یا افزایش
دهنده تنش عمل کرده و موجب کاهش کرنش شکست با
افزایش محتوای  hBNمیشود .از سوی دیگر حضور صفحات
نیترید بور از حرکت زنجیرههای پلیمری ممانعت کرده و از
اینرو کرنش شکست با افزایش محتوای صفحات کاهش می
یابد .اما روند تغییرات کرنش شکست برای نمونههای حاوی
 BNNSsشیب زیادی نداشته و بهصورت مالیم کاهش مییابد.
بیشینه کاهش برای این نمونهها در  %3وزنی رخ داده و معادل
 17%است.
انرژی مورد نیاز برای شکست کامپوزیت و نانوکامپوزیتهای
حاوی صفحات نیترید بور از محاسبه سطح زیر نمودارهای
تنش-کرنش بهدست میآید .در حالیکه انرژی مورد نیاز برای
شکست پلیاتیلن سنگین  22240/90 MJ/m3است ،با افزایش
محتوای  hBNمیزان انرژی موردنیاز برای شکست کاهش یافته
و نمونه شکننده میشود .در حضور  ،BNNSsروند کاهشی تا
 0%/5وزنی از نانوصفحات ادامه داشته و با افزایش محتوای
نانوصفحات به  %1وزنی ،انرژی موردنیاز برای شکست افزایش
یافته و به مقدار چقرمگی پلیاتیلن سنگین خالص نزدیک می
گردد.
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 88-79

هرگاه یک پولک در میدان نوترونی قرار گیرد ،اکتیویته آن در
پایان مدت پرتودهی از رابطهی زیر بهدست میآید:

که در آن  Aتعداد واپاشی در واحد زمان ( N ،)Bqتعداد
هستههای موجود در پولک  ،شار نوترون در میدان نوترونی (
  ،)n/cm2sسطحمقطع واکنش ( t ،)cm2مدت زمان پرتودهی
( )sو  ثابت واپاشی ( )s-1است .شار پرتو نوترونی اولیه و شار
نوترون بعد از عبور از حفاظ با استفاده از اکتیویته پولک طال
مرجع و پولک تعبیهشده در پشت هر نمونه کامپوزیتی محاسبه
شده و نسبت شار ( )I/I0بهدست میآید .کسر عبور نوترون0 ،
 ،I/Iمعیاری برای ارزیابی توانایی حفاظسازی نوترون است.
هنگامیکه پرتو نوترونهای گرمایی با شدت  I0به جاذب با
ضخامت  xبرخورد میکند و شدت نوترونهای عبوری اندازه
گیری میشود ( ،)Iمیتوان میزان جذب نوترونها را توسط
رابطه زیر محاسبه نمود:
I=I0e -x

() 3

که در آن  xضخامت حفاظ و  ضریب تضعیف خطی حفاظ
ساخته شده است.
نمونههای حاوی جاذب بور در چندین مرحله مجزا مورد
پرتودهی قرار گرفتند؛ در هر مرحله یک پولک بهعنوان شاهد
انتخاب شده و بهمنظور تعیین شار مطلق نوترونی مورد
پرتودهی قرار گرفت و اکتیویته دیگر پولکها نسبت به پولک
شاهد در آن مرحله از پرتودهی برازش شد .در نهایت با استفاده
از رابطههای  2و  3نسبت شار برای هر نمونه گزارش شد .با
تکرار آزمایشها برای  9سری از نمونهها ،میزان انحراف
استاندارد بر اساس رابطه  1برای آزمون نوترونی  ±0/03برآورد
شد .عدمقطعیت در آزمایشهای شار نوترونی میتواند ناشی از
خطا در طول تابشدهی در دادههای پولک طال (وزن و
ترکیب) ،خطا در شمارش گاما ،جابجایی نمونهها نسبت به
آشکارساز و خطا در بازده آشکارساز باشد.
 1 .4 .3تأثیر غلظت بر قدرت حفاظسازی

بهمنظور بررسی تأثیر افزایش غلظت جاذب نوترونی بر قدرت
حفاظسازی نوترونی ،نمونههایی از کامپوزیت و نانوکامپوزیت
های تقویتشده با  hBNو  BNNSsدر درصدهای وزنی
مختلف تولید شدند .ضخامت همه نمونهها  7 mmانتخاب شد
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و در نهایت نسبت شار ( )I/I0مرتبط با هر نمونه کامپوزیتی
نسبت به شار اولیه پرتو نوترونی محاسبه شد.
شکل  5نتایج این آنالیز را برای محتوای وزنی 5 ،3 ،1 ،0/5
و  %15از  hBNو غلظت  1 ،0/5و  %3وزنی از  BNNSsنشان
میدهد .نتایج آنالیز ،نسبت شار عبوری  0/67را برای پلیاتیلن
سنگین نشان میدهد .همانگونه که انتظار میرفت ،با افزایش
محتوای بور بهواسطه افزایش درصد وزنی جاذب نیترید بور،
 I/I0کامپوزیت نیز کاهش مییابد .با وارد کردن  %1وزنی از
 hBNمیزان  I/I0نسبت به پلیاتیلن خالص  %36کاهش می
یابد .با توجه به شکل  -5الف ،روند نزولی میزان  I/I0در
درصدهای وزنی پایین از  ،hBNشیب بیشتری نسبت به
درصدهای باال دارد ،بهطوری که با افزودن  %3وزنی نیترید بور
توده ،میزان کاهش  I/I0نسبت به پلیاتیلن خالص  %57است.
این در حالی است که با افزودن  %15وزنی نیترید بور کاهش
 86%در نسبت شار دیده میشود .با افزودن  ،BNNSsروند
کاهشی مشابه با کامپوزیتهای حاوی  hBNمشاهده میگردد.
روند کاهشی تا محتوای  %0/5وزنی شدید است و با افزایش
محتوای نانوصفحات  I/I0با شیب مالیمتری کاهش مییابد .برای
 I/I0با افزودن  1 ،0/5و  %3وزنی بهترتیب کاهش  46 ،43و
 67%مشاهده میشود .علت این امر را میتوان به میزان
پراکنش صفحات نسبت داد .در درصدهای پایین وزنی ،میزان
کلوخه شدن صفحات کم بوده ،سطح بیشتری در معرض پرتو
نوترونی قرار دارد و لذا امکان جذب نوترونهای گرمایی باال
رفته و  I/I0کاهش مییابد .با افزایش محتوای  BNNSsو
تمایل باالی این نانوصفحات به تجمع و کلوخه شدن ،سطح
برهمکنش نانوصفحات با نوترون کمتر شده و کاهش میزان I/I0
با شیب کمتری صورت میگیرد.
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روند در مورد نانوکامپوزیتهای حاوی  BNNSsنیز دیده
میشود .علت این امر احتماال بهدلیل ضخامت کم حفاظ بوده
که موجب میشود نوترونها در طی برخوردهای متوالی با
هستهها ،فرصت چندانی برای جذب توسط بور را نداشته باشد
و احتمال خروج آنها از کامپوزیت /نانوکامپوزیت افزایش یابد؛
از اینرو تغییر درصد وزنی جاذب تأثیر زیادی بر قدرت
حفاظسازی در ضخامتهای کم ندارد.
(الف)

(ب)

شکل  .5تأثیر محتوای وزنی الف)  hBNو ب)  BNNSsبر میزان تضعیف
باریکه نوترونی توسط حفاظهای کامپوزیتی بر پایه پلیاتیلن سنگین با
ضخامت  .7 mmتصویر الحاقی :مقایسه همزمان تغییرات غلظت بر روند
بازدهی حفاظسازی کامپوزیت و نانوکامپوزیت.
(الف)

 2 .4 .3تأثیر ضخامت حفاظ بر قدرت حفاظسازی

شکل  6تأثیر ضخامت بر تضعیف شار خروجی از حفاظ
کامپوزیتی بر پایه پلیاتیلن سنگین با محتوای  1و  %3وزنی از
جاذب  hBNو  BNNSsبا ضخامت متناظر  7 ،2و  9 mmرا
نشان میدهد.
با افزایش ضخامت حفاظ ،میزان شار خروجی از حفاظ
کاهش مییابد .روند کاهش بین ضخامتهای  2تا 7 mm
شدید بوده اما با افزایش ضخامت ،روند کاهش شار با شیب
مالیمتری رخ میدهد .همچنین روند تغییرات شار خروجی در
درصدهای وزنی بررسی شده برای کامپوزیت و نانوکامپوزیت
مشابه است .نکته قابل توجه در بررسی این پارامتر آن است که
در ضخامت پایین ( )2 mmرفتار حفاظسازی کامپوزیتهای
تقویت شده با  1و  %3وزنی از  hBNتقریباً برابر است .همین
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 88-79

(ب)

شکل  .6تأثیر ضخامت حفاظ بر قدرت حفاظسازی نوترونی
الف)کامپوزیتهای حاوی  hBNو ب) نانوکامپوزیتهای .BNNSs
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بررسی این آزمون برای نمونه پلیاتیلن خالص با ضخامت
 2 mmشار نسبی  0/97را نشان داد .مشاهده میگردد که
رفتار حفاظسازی نمونه حاوی  %1وزنی  hBNدر همین
ضخامت تفاوت کمی با پلیاتیلن خالص دارد .با این حال
کامپوزیت حاوی  BNNSsدر همین درصد وزنی قدرت حفاظ
سازی بیشتری نسبت به کامپوزیت حاوی  hBNدارد که
احتماالً به نسبت سطح به حجم )S/V( 1نانوصفحات و میزان
سطح جاذب در دسترس برای جذب پرتو نوترونی مرتبط
است[.]24
 3 .4 .3تأثیر نوع جاذب بر قدرت حفاظسازی

تأثیر نوع جاذب بهعنوان مهمترین پارامتر بحث برانگیز بر قدرت
حفاظسازی بررسی شد .شکل  7میزان تضعیف شار خروجی از
حفاظ کامپوزیتی نمونههای حاوی  hBNو  BNNSsبا
ضخامت  7 mmو محتوای  1 ،0/5و  %3وزنی را نشان میدهد.
استفاده از  BNNSsبه جای ساختار  hBNدر محتوای %0/5
وزنی ،عملکرد حفاظسازی نانوکامپوزیت را نسبت به کامپوزیت
بهبود داده و  I/I0را از  0/67به  0/38کاهش میدهد که به
معنای افزایش ضریب تضعیف نوترونی برای نانوکامپوزیت
نسبت به کامپوزیت حاوی  hBNاست.
در توضیح این رفتار میتوان اینگونه استنباط کرد که
هرچند سطحمقطع میکروسکوپیک جذب نوترون توسط جاذب
نوترون ،یک ویژگی ذاتی هستهای بهشمار میآید که تابع
شرایط شیمیایی و یا فیزیکی نیست ،اما در نهایت آنچه که
رفتار یک قطعه را تعیین خواهد کرد ،سطحمقطع ماکروسکوپیک
آن ماده است؛ سطحمقطع ماکروسکوپیک عالوه بر رابطهای که
با سطحمقطع میکروسکوپیک دارد ،با تعداد اتمهای روی سطح
ماده نیز رابطه مستقیم دارد .با افزایش محتوای بور ،رفتار
حفاظسازی کامپوزیت حاوی  hBNو  BNNSsبه هم نزدیک
میگردد .علت این رفتار را میتوان در تجمع نانوصفحات و
کاهش میزان سطح برخورد نوترون با جاذب جستجو نمود.
 .4نتیجهگیری
در این پژوهش کامپوزیت و نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیاتیلن
سنگین حاوی  hBNو  BNNSsبه روش اختالط مذاب ساخته
شد و ویژگیهای حرارتی ،مکانیکی و حفاظسازی آنها در برابر
نوترونهای گرمایی در مقایسه با پلیاتیلن سنگین مورد ارزیابی
قرار گرفت .بررسی نتایج نشان داد که حضور  BNNSsدر بستر
پلیاتیلن سنگین ،بهدلیل ویژگیهای مکانیکی و حرارتی بهتر

این نانوساختارها نسبت به  ،hBNمنجر به بهبود عملکرد
مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت در مقایسه با کامپوزیت و پلی-
اتیلن خالص میگردد .بررسی عملکرد حفاظسازی کامپوزیت-
های طراحی شده نشان داد که حضور  BNNSsدر ساختار
نانوکامپوزیت بهویژه در درصدهای وزنی پایین ،که ذرات پخش
بهتری دارند و احتمال کلوخه شدن آنها پایین است ،منجر به
افزایش جذب نوترون توسط نانوکامپوزیت در مقایسه با
کامپوزیت میگردد .میتوان مزایای استفاده از مواد با ابعاد نانو
را در طراحی حفاظهای تابشهای هستهای بهصورت زیر
خالصه کرد :در درصد وزنی مشخص ،کاهش ابعاد جاذب به
مقیاس نانو منجر به افزایش چشمگیر نسبت سطح به حجم در
نانوصفحات شده که باعث افزایش سطح برهمکنش نانوصفحات
در مقایسه با میکروصفحات میگردد .عالوه بر این ،در محتوای
وزنی مشابه ،با کاهش ابعاد تقویتکننده ،فضای بین ذرات در
ساختار نانوکامپوزیت بهطور مؤثرتری نسبت به میکروکامپوزیتها
پر میگردد که این امر منجر به بهبود عملکرد نانوکامپوزیت در
تضعیف پرتو نوترونی خواهد شد .به شرط نمونهسازی صحیح و
جداسازی مؤثر نانوصفحات جاذب در بستر پلیمری ،بازدهی
جذب نوترون در حفاظ افزایش مییابد ،ضمن آنکه سبب
کاهش ضخامت و نهایتاً کاهش وزن حفاظ نیز خواهد شد.
توزیع همگن ذرات جاذب نوترونی در محیط حفاظ ،تأثیر به
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.

(الف)
(ب)

شکل  .7تأثیر نوع ذره جاذب بر قدرت حفاظسازی نوترونی کامپوزیتهای
با ضخامت  7 mmالف) کامپوزیت حاوی  hBNو ب) نانوکامپوزیت حاوی
.BNNS

)1. Surface to Volume Ratio (S/V Ratio
مجله علوم و فنون هسته ای
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