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تحديد قدرة زجاج قناني االدوية المدعم ببعض المواد المضافة عمى توهين اشعة كاما        
 الستعماله كدروع.
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 من منطمق فكرة اعادة تدوير مخمفات الزجاج واالستفادة منها في صنع دروع واقية ضد اشعةة كامعا 
تععج جمععا  طععاج زجععاج ال نععاني مععن مةمعع, زجععاج االنفععار ث وفمععا ان مععد  الف ععث اسععتفدا, المععواد السععامة التععي 
تستخدج في التدريع ضد اشةة كاما فمواد غير سامة .تج اضافة مس وق الرصعا  العح  طعاج زجعاج ال نعاني 

لفعاريوج العح  طعاج زجعاج ( وفالم افع, تعج اضعافة مسع وق كفريتعات ا0,0.2,0.4,0.6,0.8,1) gm ولةعدة اوزان
في ف   الةينات وتج اعتماد الشدة وعامع,  137-ال ناني ولنفس االوزان. يث تج استخداج مصدر السيزيوج 

التععراكج فوصععفهما عععاممين رليسععين لم كععج عمععح متانععة الععدروع و فينععت النتععالد الةمميععة ان قععيج الشععدة ت عع, فزيععادة 
ات المصععنةة ل طعاج زجععاج ال ناني.امععا قععيج عامعع, التععراكج ف نهععا نسعفة الرصععا  او كفريتععات الفععاريوج فععي الةينعع

 .تتراوح فين الصةود والنزو, وفنسا مختمفة
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   لمقدمةا-1

ي صعد فكممعة اعشعةاع أو اعشععةاعات النوويعة اجميعع الجسععيمات 
المشععع ونة وغيعععر المشععع ونة  وارشعععةة الكهروميناطيسعععية التعععي تنعععتد فعععي 
الةمميعععععععات الاريعععععععة و النوويعععععععة الطفيةيعععععععة أو االصعععععععطناعية أو فواسعععععععطة 

 [.2ث1المةجالت]
تن سج اعشةاعات النووية إلح الجسعيمات المشع ونة )م ع, االلكترونعات   

والفوزترونععععات وجسععععيمات ألفععععا وشععععوايا االنشععععطار( ث والجسععععيمات غيععععر 
المشعع ونة )م عع, النيوترونععات (ث وارشععةة الكهروميناطيسععية والتععي تضععج 
الطي  الممتد من ارشةة المايكروية إلح أشةة كاماث وتصن  إلح أشةة 

 [.4ث3وغير مؤينة] مؤينة
المؤينععة  اعشععةاعاتمععن  اعنسععانل مايععة  أساسععيةمفععاميج  ةومنالععث  ال عع  

يععزداد فزيععادة زمععن التةعععر ث  اعشععةاعيم ععدار التةععر   إاومععي الععزمن 
فزيادة المسافة فعين الشعخ    اعشةاعيي , م دار التةر   إاوالمسافة 

فععاختال   اعشععةاعيي عع, التةععر   ف نعع والمصععدر المشعععث والععدرع الععواقي 
 [.6ث5] اعشةاعنوع مادة الدرع وفزيادة سمث الدرع تفةا لنوع وطاقة 
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ن المعععواد  فععع اعشعععةاعي ثلمتةعععر   اآلمعععنجععع, ت  يعععق المسعععتو  أومعععن  

يخمعععق  ءشعععي أيت جعععا فععدروع واقيعععة )ومعععي  أنيجعععا  إشعععةاعياالنشععطة 
تمنعععععع الخطعععععر النعععععاتد ععععععن  (اعشعععععةاع عععععاجز فعععععين الشعععععخ  ومصعععععدر 

واطلعة الفةاليعة  أجالمنفة ة معن معاا المعواد سعواء كانعت عاليعة  اعشةاعات
[7.] 

اعشعةاعية ة طويمة فعي قيعاس الجعرع مدورممية الزجاج ف د استخدج منا  
و د ت تطورات ك يرة في ماا المجا, عن طريعق مكونعات الزجعاج وتعج  ث

( توصع, اليافعانيون إلعح 2001. ففعي ععاج ) أفضع,التوص, إلح نوعيعات 
ث ومعو نعوع معن زجعاج الفوسعفات المشعوا  (GD – 450)نوعيعة جديعدة 

–10keV)ويسعتخدج فعي الكشع  ععن أشعةة كامعا ضعمن المعد   فالفضة

10MeV)      وي تعععوي عمعععح مجموععععة معععن المرشععع ات الفالسعععتيكية
 .[9ث8والمةدنية ]

فععععي جميععععع االتجامععععات  إشععععةاعات يفةععععث  المشعععععالمصدر  إنفمععععا 
تخععرج  فاعشععةاعات ( ثBuild upيةععر  فععالتراكج ) مععا إلععحويععؤدي مععاا 

مععن المصععدر فععي جميععع االتجامععات وتمععت  نسععفة منهععا فععي الععدرع وف ععا 
 فيير(   -مةادلة المفرت) اآلسيل انون التومين 

      
   1....................................  
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I       ا الشدة النافاة من خال, درع سمكx .  

Io  قف, اختراقها الدرع . ارصميةا الشدة 
   ا مةام, التومين الكمي وي اس فمةكوس و داتx .[10] 
لكون عام, التراكج عامع, ضعروري يعدخ, فعي  سعافات تصعميج و 

دروع المفعععععاعالت وفعععععي مجعععععا, الفيزيعععععاء الطفيعععععة  وكعععععالث تعععععدريع فةععععع  
والتععي تتطمعععا اسعععتخداج مصععادر مشعععةة اات طاقعععات  المختفععرات الف  يعععة
دراسعة عامع, التعراكج فعي  أمميعةكفيرة. لاا تفعرز  إشةاعيةعالية وفاعميات 

 .[ 10]كاما رشةةتص يح ال سافات المتةم ة فالتدريع الماللج 
 

 الجزء العممي  2-
 المواد المستخدمة 

نتيجة لوجود كميات كفيرة من مخمفات الزجاج في  مةم, :الزجاج 

وفسفا استخداج الزجاج في الرمادي والتي ال تتج  االستفادة منها  ث 

الزجاج في إغرا  عديدة منها ث  فو اردوية وارمصا, وفي صناعة 

الت   وصناعة المصافيح الكهرفالية وارجهزة الةممية وأف اث الكون 

الزجاج في امتصا  ارشةة وت وي, ارشةة فوق والارة كالث يستخدج 

 [.11]الفنفسجية إلح أشةة مرلية 

ومن منطمق فكرة إعادة تدوير المخمفات والمساممة في تصنيع دروع   

اات فةالية عالية من مواد متوفرة واات تكمفة فسيطة ف د تج جما 

 الزجاج من مخمفات مةم, الزجاج في الرمادي .

( 1-(50المخف  فنسفة   HCLتج جما  طاج الزجاج وتنويف  فم مو, 

 ج  فماء م طر  ج غسم  فارسيتون  ج الماء الم طر  وقد تج وزن م دارث 

وط ن فاستخداج مط نة اعتيادية ولير  ال صو, عمح زجاج مط ون 

فصورة أفض, )او عمح شك, مس وق( تج إعادة ط ن الزجاج مرة  انية 

 موجودة في مةم, الزجاج. في مط نة خاصة

 di-Lithiumtetraborat مسحوق 2-1-2
( مصنع  Li2 B4 O7مس وق ناعج افي  المون يرمز ل  فالرمز) مو    

ارلمانية  ثوقد استخدج في صنع عينات   MERCKمن قف, شركة 

الزجاج لير  منع التصاق الةينة فالجفنة  الزجاج فمزج  مع مس وق

 د عمح فص, الةينة من الجفنة فةد أن تفرد.وسهولة أخراجها  يث يساع

 Lithiumbromidمسحوق  3-1-2
( مصنع من قف, شركة Li Brمو مس وق ناعج افي  يرمز ل  فالرمز)

MERCK  ارلمانية  ث وقد استخدج في صنع عينات الزجاج  يث

 يساعد في عممية صهر الزجاج داخ, الفرن.

 Leadالرصاص  4-1-2
ث ويكون عمح شك, مس وق  PbOمو مركا كيميالي ل  الصيية 

إنَّ مس وق الرصا  المستخدج في ماا الف ث ُمنتد في ا مر المون ث

BDH  (Poole, Chemical Reagent Co. England. UK)).) 

  

 Barium sulfateكبريتات الباريوم  5-1-2
ث ويكون عمح شك, مس وق (BaSO4) مومركا كيميالي ل  الصيية

ث يوجد مركا كفريتات الفاريوج فشك, واسع االنتشار في أفي فموري 

الطفيةة عمح شك, فمز الفاريت والاي يم , المصدر الرليسي  لمفاريوج 

 ومركفات  ويكون صةا االن ال, في الماء فشك, كفير.

 
 تحضير العينات  2-2

 الرصاص طريقة تحضير عينات الزجاج المخموط مع 1-2-2
( من مس وق (4.5gm( من مس وق الزجاج و4.5gmتج وزن ) 1-

di-Lithiumtetraborat  وقد استخدج لير  الوزن ميزان  ساس
 ( .(Sartoriusالرفع درجات من نوع 

( من الرصا  ويضا  فوق مس وق الزجاج 0.2gmتج وزن )2- 
و خمط  يدويا في وعاء  di-Lithiumtetraboratومس وق 

 خا   تح يتجانس فصورة تامة.
تج استخداج جفن الخز  لير  صهر الخميط قد وجد أنها ت تاج 3- 

الح درجات  رارة عالية ووقت طوي, داخ, الفرن فاعضافة إلح 
كمفتها الةالية رنها تكسر  تح تستخرج الةينة ث وقد تج  , ماا 

مما يتيح استخدامها أك ر من المشكمة فاستخداج جفن من الفالتين 
مرة ث إضافة إلح قمة الوقت المستيرق في عممية الصهر  يث 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2015 ,( 9), ( 2 ) :202-207 

 

204 

دقي ة م ارنة مع ساعات في   30يمكن  صو, االنصهار فوقت 
 الجفن الخزفية .

فوق الخميط  Lithiumbromidوضةت كمية قميمة من مس وق 4- 
لخميط في الجفنة الفالتين فدون وزن ث ووضةت الجفنة وفداخمها ا

( ولمدة نص  ساعة 1000COفي فرن خا  ت ت درجة  رارة )
  تح انصهر الخميط فصورة جيدة .

فتح الفرن فالتدريد  ج استخرجت الجفنة من الفرن فواسطة ماسث 5- 
ووضةت في وعاء ما  لم رارة ولفترة وجيزة  تح تفرد الةينة 

ث كررت (2mmوتفص, من الجفنة  ج استخرجت الةينة وفسمث )
س خطوات الةم, ررفةة عينات مع تييير وزن الرصا  في نف

 gm(0.4,0.6,0.8,1.)ك, مرة كما يمي 
 طريقة تحضير عينات الزجاج المخموط مع كبريتات الباريوم2-2-2 

استخدمت نفس طري ة ت ضير عينات الزجاج المخموط مع الرصا  

 فاستفدا, الرصا  فكفريتات الفاريوج ولنفس االوزان.

لير  ف   الةينات نتفع طري ة الةم, :فحص العينات 3-2-2
 -التاليةا
مي ت منوومة الةد اعلكترونية وتتكون من مضخج افتدالي 1-

ومضخج رليس ومجهز لمفولتية وم م, متةدد ال نوات مرتفط 
وترتفط فالكاش  الوميضي ايوديد الصوديوج المنشط فال اليوج 

اءة قياساتهاث ووضع المنوومة فجهاز  اسوا لير  تشييمها وقر 
المصدر المشع  داخ, الصندوق الرصاصي الاي مو عفارة عن 

 نفق مستطي, من مادة الرصا .
مي ت المنوومة لمترتيا الهندسي الجيد )فوجود المسدد( في 2-

الفداية وأخات ال راءة من دون عينة وتم , الشدة االفتدالية 
 .لمسدد(يا الهندسي الجيد )فوجود الممصدر في  الة الترت

وضةت الةينة ارولح فةد المسدد من الطر  ال ريا لممصدر 3- 
 .( وأخات ال راءة فوجود المسدد0cmوعمح مسافة )

رفةت المسددات الموجودة إزاء الكاش  والمصدر ومي ت  4-
الترتيا الهندسي السيئ واخات ال راءة من دون عينة لمترتيا 

 .سدد(لممصدر )فرفع الموتم , الشدة االفتدالية 
وضةت الةينة ارولح من الطر  ال ريا لممصدر وعمح مسافة 5- 
(0cmوأخات ال راءة فرفع المسدد ). 

ة التركيز ( لف ية الةينات مختمف5,3تمت اعادة الخطوات )6- 
 .والةينات مختمفة السمث

  اتج  ساا عام, التراكج من المةادلة 7-

   
(
  
   
)

(
   
   
)
………………………….. (2)        

  يث ان ا 
Iuc . )ا شدة ال زمة فوجود الدرع و المسدد )الترتيا الهندسي الجيد 
Ioc )ا شدة ال زمة فوجود المسدد ف ط )الترتيا الهندسي الجيد 

It  الدرع )الترتيا الهندسي الرديء( ا الشدة الكمية لم زمة فوجود 
:Iot   .)الشدة الكمية لم زمة )الترتيا الهندسي الرديء 

 النتائج والمناقشة 
تج في ماا الف ث دراسة ت تير اضافة مس وق الرصا  الح زجاج 

ال ناني فالنسفة لمشدة وعام, التراكج وتا ير اضافة كفريتات الفاريوج الح 

لمشدة وعام, التراكج فاعتفارمما عاممين  فالنسفةزجاج ال ناني ايضا 

 عمح متانة الدروع. لم كجرليسين 

 اي ق الرصاص بالنسبة لمشدة وعامل التراكمتأثير اضافة مسحو
قيج الشدة فوصفها دالة لزيادة النسا الوزنية لمرصا  1)  م , الشك, )

)عدج وجود مسدد( والجيد )في  الة  ئالسي الهندسيوفي  التي الترتيا 

وجود المسدد(ث إا تم , جهة اليمين الشدة )الةد( في  الة الترتيا 

تم , الشدة )الةد( في  الة الترتيا  الهندسي الجيد وجهة اليسار

يم , قيج عام, التراكج كدالة لزيادة النسا  2)ث والشك, )ئالهندسي السي

  .الوزنية لمرصا 

 تأثير اضافة مسحوق كبريتات الباريوم بالنسبة لمشدة وعامل التراكم
 قيج الشدة فوصفها دالة لزيادة النسا الوزنية لكفريتات3)  يم , الشك, )

يم , قيج عام, التراكج كدالة لزيادة النسا الوزنية  4)الفاريوج والشك, )

 .لكفريتات الفاريوج
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 قيم الشدة بوصفها دالة لزيادة النسب الوزنية لمرصاص1)  الشكل )

 يمثل قيم عامل التراكم كدالة لزيادة النسب الوزنية لمرصاص 2)الشكل )

 قيم الشدة بوصفها دالة لزيادة النسب الوزنية لكبريتات الباريوم3)  الشكل )

يمثل قيم عامل التراكم كدالة لزيادة النسب الوزنية  4)الشكل )
 .لكبريتات الباريوم

 
ن  عند الةينة االولح ( ا3)والشك,   (1)نال و من الشك,

%( )الاي يةني عينة زجاج ارلواح من دون إضافة( أن قيج الشدة 0)

و ال يمة الةالية لمشدة  137-السيزيوج  لمصدرت خا أعمح قيمة ممكنة 

تم , شفافية الزجاج فيما يخ  أشةة كاما ولالث يمكن أن نةد الزجاج 

أما في ما يخ  الةينات ر غير مناسفين الستخدام  كدرع لو داث 

ينات المضا  إليها الرصا  او المضا  إليها كفريتات الال  ة )الة

الفاريوج فتراكيز متزايدة( تفدأ الشدة فاالنخفا  عند أو, نسفة لمس وق 

الرصا  او لمس وق كفريتات الفاريوجث والاي يمكن أن يةز  إلح تيير 

خوا  المواد المستخدمة وتجمي خوا  المادة المتراكفة وفالث تصفح 

جيدة في استخدامها درع ثوفما أن الرصا  يمتمث عددًا  المادة المتراكفة

اريًا كفيرًا وك افة كتمية عالية إا يساعد الةدد الاري الكفير عمح ت مي, 

شدة  زمة ارشةة النافاة عفر الدرع عن طريق تفاع, فوتونات ماا  

ال زمة مع الوسط الما  ثوتساعد ك افة الرصا  عمح ت مي, قدرة 

وعمح الرغج من أن ك افة الفاريوج ليست ث اا عفر الدرعاعشةاع عمح النف

عالية إال أن  يمتمث عددًا اريًا كفيرًا جدا يساعد في امتصا  اعشةاع 
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فشك, اكفر من المركفات اات النو  ارصير ثويساعد الةدد الاري 

 . [12] الةالي عمح الت مي, من شدة  زمة ارشةة النافاة

أعمح قيمة لةام, التراكج عند  أن 2),(4) نال و من ارشكا, )و 

أما في ما يخ  الةينات الال  ة )الةينات  (ث%0الةينة االولح )

نال و  المضا  اليها الرصا  او كفريتات الفاريوج فنسا متزايدة(

انخفا  عام, التراكج فصورة كفيرة عند أو, نسفة  ج تفاين قيمة عام, 

عمح الرغج من انخفا  التراكج فين الصةود والنزو, وفنسا مختمفة و 

الشدة في ك,  الة إال أن نسفة االنخفا  في  الة الترتيا الهندسي 

الجيد تختم  عن نسفة االنخفا  في  الة الترتيا الهندسي السيء 

 يث في ال الة ارخيرة يص, جزء كفير من الفوتونات المستطارا 

يةم, وال انوية الح الكاش  ث اما في  الة الترتيا الهندسي الجيد 

المسدد عمح منع الفوتونات المستطارا فزاوي  صييرا من الوصو, الح 

 .[14ث13]الكاش  

مما سفق يمكن أن نةطي فة  االستنتاجات المهمة 

 االمستخمصة من ماا الدراسة

انخفا  تدريجي في الشدة النافاة لمةينات المدعمة وفنسا وزنية  1-

ثكفريتات الفاريوج (  يث مختمفة لممسا يق المستخدمة )الرصا  

كفريتات الفاريوج نفس السموث من  يث  يوهر مس وق الرصا  أو

 انخفا  الشدة.

إن تصر  عام, التراكج يكون متشافها لكال المس وقين الرصا  2- 

 وكفريتات الفاريوج .

اوهرت نتالد الدراسة ال الية أن  يمكن استفدا, الرصا  فمادة 3- 

شةة كاما  في زجاج س الفةالية كدرع واقي  من أكفريتات الفاريوج  وفنف
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DETERMINE THE ABILITY OF GLASS BOTTLES OF MEDICINES 

SUBSIDIZED SOME ADDITIVES ON THE ATTENUATION OF 

GAMMA RAYS FOR USE AS SHIELDS 
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dean_coll.science@uoanbar.edu.iqE.mail:  

Abstract  

From the idea of glass recycling of  waste  product and  making it as protective shielding against gamma 

radiation , Were brought the crash of  bottle glass from state company for glass industry in anbar province, Due to the 

aim of this search is to replace the toxic materials by a new material not toxic on the human. Lead powder and Barium  

sulfate  with different weights of (0,0.2,0.4,0.6, 0.8,1)gm were mixture with the bottle glass. Where was the use of the 

source of cesium -137 in the examination of the samples was adopted the intensity and Build up factor as the main 

factors to judge the strength of the shield and the results show that the process is less intensity values to increase the 

proportion of lead or barium sulfate in samples processed for the crach of glass bottles. The Buildup factor values they 

range between up and down and in different proportions. 
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