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Abstract 
 

In this research the photon interaction of alloys had been studied. Coin, amalgam, 
silver ring and brass ring were used as the sample materials. The composition of alloy was 
analyzed by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer (EDXRF). It was found that the 
main composition of alloy is copper and nickel except for the amalgam; it has mercury as main 
composition. The mass attenuation coefficient of the alloy had been calculated by theoretical 
approach using WinXCom program for the photon energy band from 1 keV to 100 GeV. It was 
observed that the there are three energy ranges relative to the partial processes photoelectric 
absorption at low energies (1 keV – 1 MeV) Compton scattering at intermediate energies (1 – 100 
MeV) and pair production at high energies (100 MeV – 100 GeV). The discontinuous jump of 
radiation parameters illustrate that it arise from photoelectric effect around K-, L- and M-
absorption edge of sample element compositions at low photon energies. The sample of alloy was 
shown the higher value of radiation shielding properties than all of standard shielding concretes at 
the photon energy range above 3 – 5 keV, 13 – 300 keV and 5 MeV – 100 GeV, respectively. 
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