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مثل الصناعة والطب تستخدم التكنولوجیا النوویة في العدید من المجاالت 

والزراعة والبحث العلمي ولھا العدید من المزایا ، وتستند ھذه التقنیة على االشعاع 

المؤین الذي لھ مخاطر وتاثیرات ضارة على صحة االنسان والبیئة . لذلك ، كان من 

الضروري تقییم تلك المخاطر وتحدید األسالیب المناسبة للحمایة منھا . ان االشعة 

ین اخذھا بنظر االعتبار والتركیز علیھا ھي االشعة المؤینة والتي من اھمھا التي یتع

اشعة كاما واالشعة السینیة والنیوترونات وذلك لقدرتھا العالیة على اختراق المواد ، 

  .حیث یتفاعل كل نوع من ھذه االشعاعات بطرق مختلفة مع مواد التدریع

یفضل استخدام مواد ذات اعداد ذریة وألجل صناعة دروع واقیة من اشعاعات كاما 

كبیرة نظرا لزیادة قدرتھا على امتصاص ھذا النوع من االشعاعات . ومن اھم 

المواد المستخدمة لحجب ھذه االشعة ھي الرصاص والخرسانة والحدید ، لكن لكون 

ھذه المواد تمتاز بحجمھا الكبیر باالضافة الى كلفتھا ابدلت بالمواد المتراكبة التي 

ألف من مادتین ، المادة االساس ومادة التدعیم ، فھي تتصف بجمع خواص مادتین تت

او اكثر مع قدرتھا على تجاوز مساوئ كل مادة على انفراد . لذلك تم استعمال مواد 

متراكبة ذات اساس بولیمري لكونھا تمتاز بخفة وزنھا وامكانیتھا لمقاومة المواد 

  آكل والصدأ ویمكن تشكیلھا باشكال واحجام مختلفة .الكیمیاویة كما إنھا غیر قابلة للت

اما لصناعة دروع واقیة من النیوترونات السریعة فیفضل استخدام مواد ذات اعداد 

ذریة قلیلة مثل الھیدروجین والبورون ألنھ قادر على االمتصاص بسبب المقطع 

  العرضي العالي لھ .

وترونات السریعة لدروع مكونة دراسة بعض معلمات التوھین ألشعة كاما والنی تتم

من مواد متراكبة ذات اساس بولیمري (بولي ستایرین ، شمع البرافین) مدعم كل 



) وبتراكیز مختلفة  B , B2O3 , Fe2O3 ,Wمنھا بمواد مختلفة ( طین الكاؤولین ، 

، لغرض معرفة  Mev (10 -0.5)ولمدى من الطاقات  %(45 ,35 ,25 ,15 ,5)

مدى مالئمة ھذه الدروع لألستعمال في مجال الوقایة من اشعة كاما والنیوترونات 

السریعة . لذا حسبت بعض معلمات التدریع مثل معامل التوھین الخطي ، والعدد 

الذري المؤثر ، والكثافة االلكترونیة المؤثرة ، وسمك النصف ، ومعدل المسار الحر 

النتائج المستحصلة واعتماداً على الة النیوترونات السریعة ، ، والمقطع العرضي ألز

عتبر االفضل من بقیة الدروع في المكون من البولي ستایرین والتنكستن ی فأن الدرع

مادة شمع فان الدرع المكون من لنیوترونات السریعة بالنسبة ل أما  توھین اشعة كاما .
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