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 (EMIS)  روش الكترومغناطيسي به 146-پايدار نئوديميم سازي و تخليص شيميايي ايزوتوپغني 
 

 يرازيش بهروز ي، ليگرائ رضايعل  ، شربتداران  معصومه ي، ديس اريهوش ، حميدي امير

 

 پرتوهای يونی فيزيك و شتابگرها، گروه پژوهشی ، پژوهشکده علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه

 

 چكيده  

و   Nd144دو راديو ايزوتوپ  و    Nd142  ،Nd143  ،Nd145  ،Nd146  ،Nd148پايدار     ايزوتوپ  5دارای هفت ايزوتوپ طبيعی شامل    نئوديميم

Nd150  در اين   باشد.میدر صد     62/5و    85/23،  73/5،  22/17،  3/8،  17/12،  11/27های  به ترتيب با فراوانیبسيار زياد    با طول عمر

با موفقيت برای اولين بار در ايران  های اتمی  جهت كاربرد در باتری  22/17با فراوانی طبيعی    146  -نئوديميمسازی  غنی  كار تحقيقاتی

يونی كالترون و الکترومگنت الکتريکی برای چشمه نئوديميم آبدار استفاده و پارامترهای كلريد  انجام شد. جهت غنی سازی، از ماده اوليه 

و در موقعيت محاسبه شده نصب    های گرافيتی، غالف مسی طراحی و ساخته شد تعيين گرديد. اجزای كلکتور شامل صفحه جلويی، پاكت

ها از نترل كيفی ايزوتوپها و پااليش انجام شد. كآوری و مراحل بازيافت شيميايی از پاكتها جمعها در پاكت سپس ايزوتوپ  گرديد.

درصد     16/87به ترتيب    146-نئوديميمخلوص عنصری   سنجی جرمی و آناليز عنصری انجام و در صد غنای ايزوتوپی و  طريق آناليز طيف 

     درصد اندازه گيری گرديد.   50/97و 
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Abstract:  
Neodymium has seven natural isotopes with five stable isotopes of 142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd and two radio 

isotopes  of 144Nd and 150Nd with high life time with natural abundance 27.11, 12.17, 8.3, 17.22, 5.73, 23.8 and 5.62 % 

respectively. In this research enrichment of Neodymium-146 with natural abundance 17.22 % for atomic batteries 

applications were performed successfully for the first time in Iran. For enrichment, hydrous neodymium chloride was 

used as a precursor and electrical parameters were determined for calutron ion source and electromagnetic isotopes 

separator. The collector components, including the front panel, graphite pockets and copper case, were designed and 

fabricated and installed in the calculated position. Finally, isotopes  were collected in pockets and recovering process from 

the pocket and chemical refining procedures were performed. Isotope quality control was done by mass spectrometric 

analysis and elemental analysis and the percent isotopic richness and elemental purity of Neodymium-146 were measured 

87.16% and 97.50% respectively.  
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  مقدمه .1
ايزوتوپ  بهامروزه  دارند،  و صنعتی  پزشکی  بنيادی،  تحقيقات  وسيعی در  كاربرد  پايدار  برای    طوری های  نياز  تحقيقات  اين  رشد  با  كه 

های شغلی فراوانی باشند كه فرصت ها جزء مهمی از اقتصاد كشورهای صنعتی میاست. اكنون ايزوتوپ   های جديد افزايش يافتهايزوتوپ 

های پايدار و راديواكتيو برای كاربردهای پزشکی،  منبع تأمين كننده ثابت و قابل اعتماد ايزوتوپيك  به  ای نيازمند  جامعهايجاد كرده و هر  

   .]1[باشدكشاورزی و صنعتی می

و دو راديو ايزوتوپ با طول   Nd142  ،Nd143  ،Nd145  ،Nd146  ،Nd148ايزوتوپ پايدار     5عنصر نئوديميم دارای هفت ايزوتوپ طبيعی شامل  

سال( به ترتيب دارای     2/1t=  7×1810)با نيمه عمر    Nd150ال( و  س  1t /2=   9/29×510    با نيمه عمر  α)فروپاشی    Nd144بسيار زياد   عمر

ها دارای زمان نيمه عمر كوتاه   باشند. ساير راديو ايزوتوپدرصد فراوانی طبيعی می  62/5و    85/23،  73/5،  22/17،  3/8،  17/12،  11/27

 می باشدثانيه دارند. اين عنصر هم دارای سيزده حالت نيمه پايدار    70نها نيمه عمری كمتر از  آروز می باشند و بخش عمده    11تر از  

 .]Nd133m (s 70  =2/ 1t )]2( و  min 5/5    =2/ 1t)  Nd135m( و  h 5/5 =2/ 1t) Nd139mكه پايدارترين آنها 

تابش    قياز طر  147-م يپرومت  . باشدريهای اتمی میتجهت استفاده در با147-مي، توليد پرومت146-ميمي ترين كاربردهای نئوديکی از مهم

را    Nd147  ليتشک  γ) ،(nواكنش    كيتحت    146-ميمينئود.  ]2[شودمی  ديتول  ميمستق  ريبه طور غ   146-وميميهدف نئود  كي  ینوترون

 نيرز كيبه   ميمياز نئود ميپرومت یجهت جداساز . كندیم ی فروپاش  Pm147روز است كه متعاقباً به  98/10عمر  مهين یدهد كه دارامی

    .]4و3[ جدا كند گريکديرا از  یتيسه ظرف د ياست كه دو النتان ازياستخراج ن یكروماتوگراف

رود. در اين سيستم از های عناصر مختلف بکار میها، دستگاهی است كه برای جداسازی ايزوتوپ جداكننده الکترومغناطيسی ايزوتوپ

های با جرم متفاوت ولی با انرژی يکسان را از يونشود به اين صورت كه  ها استفاده میيك ميدان مغناطيسی برای جداسازی ايزوتوپ

هايی كه با جرم يکسان از چشمه يونی به يون  كند.میهای با جرم يکسان ولی با واگرايی اوليه متفاوت را متمركز  هم جدا نموده و يون

از پرتو   ±αهای پراكنده شده تحت زاويه  پرتوباشند.  ای اوليه نسبت به پرتو مركزی میشوند دارای واگرايی زاويهوارد می  داخل تانك خأل

ها  باشند. برای كانونی كردن )جمع كردن ايزوتوپ يابند. بنابر اين در يك نقطه مشترک با پرتو مركزی هم كانون نمیمركزی انحراف می

      ای پرتوهای كناری تضعيف نمودتوان ميدان را برای پرتو مركزی تقويت و بردر يك نقطه( اين پرتوهای واگرا شده با پرتو مركزی، می

 ی آن پرداخته می شود.يو پااليش شيميا 146-. در اين مقاله به غنی سازی ايزوتوپ پايدار نئوديميم]5[

 

   روش کار .2

ر زدايی و دآب  C120   دمدای  دردر كوره  سددداعدت    8  بده مددت  ،برای هر مرتبده كداری  آبددارنئوديميم  كلريدد  گرم تركيدب  100-70حددود  

بر روی  شدد.های آن برقراركننده صدب و اتصداالت الکتريکی وخنكن   محفظة خأل و كلکتور به  چشدمة يونی   گرديد.گرافيتی شدارژبوتة 

آوری با يك دسدتگاه ثبات قبل از عمل جمع  نئوديميمهای كلکتور يك دتکتور) فنجان فارادی( نصدب شدد تا پيك جرمی ايزوتوپ  بدر

. بعد از رسديدن تانك به خأل   انجام شددها بر روی كاغذ ثبت شدود. اين عمل برای كنترل كيفی اوليه و مشداهده صدحت جداسدازی ايزوتوپ

 بهينه شددهملياتی  های ع ( پارامتر1. جدول)شدديونی و مگنت بر روی مقادير مناسدب تنظيم   مناسدب شدرايک كاری، پارامترهای چشدمه

   دهد.نشان می های نئوديميمها را برای جداسازی ايزوتوپسيستم جداكننده الکترومغناطيسی ايزوتوپ

انجام  مرحله پنجطی  آوری شددد ها جمعبر روی سددطوگ گرافيتی پاكت  كه 146-نئوديميم ايزوتوپفرآيند بازيافت و تصددفيه شدديميايی 

جداسدازی پودرگرافيت از نئوديميم فلزی  -2جداسدازی نئوديميم فلزی از سدطپ پاكت گرافيتی    -1  ت اسدت از :راين مراحل عبا  گرديد.

توليد محصددول نهايی    -5تبديل هيدروكسدديد نئوديميم به اگزاالت نئوديميم   -4تبديل كلريد نئوديميم به هيدروكسدديد نئوديميم   -3

 می شود.، كه اين مراحل در ادامه به تفضيل شرگ داده اكسيد نئوديميم

كوره الکتريکی تحت   فلزی به يك بوته چينی منتقل و در تيوب كوارتزی نئوديميمبا تراشديدن سدطپ، مخلوطی از پودر گرافيت وابتدا    

به همراه دمش گاز اكسدديژن در تمام مرحله به درون تيوب، واكنش سددوختن گرافيت و   با اعمال دماو اتمسددفر اكسدديژن قرار داده شددد  

ادامه يافت. برنامه دمايی كوره به صدورت يك    C˚  700شدرو  و تا   C˚450از محدوده دمای   CO)2(ز دی اكسديد كربنگا تبديل آن به

سداعت زمان جهت سدرد   5،پنج سداعت باقی ماندن در اين دما تنظيم گرديد. حدوداً  C˚700سداعت زمان الزم برای رسديدن به دمای  
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فلزی كده بده تری اكسددديدد    نئوديميم  2COگرافيدت)كربن( بده    شددددن كوره مورد نيداز می بداشدددد. بدا حصدددول  اطميندان از تبدديدل همده

غليظ ابتدا خاكسدتر حاصدله در اسديد كلريدريك     آماده شدد. جهت انجام پااليش شديميايیدر كوره تبديل گرديد و )3O2Nd(نئوديميم

فيلتر شدد. با افزودن محلول آمونياک، نئوديميم  به صدورت رسدوب تری هيدروكسديد  سداعت هم زده شدد و محلول  24به مدت  و  حل 

با افزودن محلول اسديد و رقيق شدد. سدپس محلول اسديد اسدتيك حل و سدپس رسدوب حاصدل درراسدب و فيلتر شدد.   3Nd(OH)نئوديميم 

پايدار و قابل     3O2Ndتبديل به   C˚700دمای    وكوره تهيه شدده در  146-اگزاالت نئوديميمراسدب و فيلتر شدد.   4O2(C2Nd(3اگزاليك، 

 .تبديل شدتوزين 

نتايج  و    اندازه گيری   )  (ICP  طيف سنجی نشری جفت شده القايی   دستگاه آناليز عنصری  ازبا استفاده    146-خلوص عنصری نئوديميم

مجهز به   ،Beifen , LZD-207  ، با استفاده ازطيف سنج جرمینئوديميمهای  غنای ايزوتوپهمچنين    ارائه شده است.  ،  2در جدول  

نو  تك تمركز از  آناليزور جرمی  نمونهاندازه   (Single Focusing)   چشمه يونی حرارتی و  و طيف جرمی  ميدان گيری  با تغيير  ها 

های خروجی آوری يون متر است. برای جمع سانتی  25درجه برابر با    60مغناطيسی ثبت شد. شعا  انحناء پرتو يونی ثابت و با زاويه انحراف  

در اثر برخورد يون به دتکتور از تقويت كننده    از آناليزور جرمی، از يك آشکار ساز قيف فارادی و برای تقويت جريان الکتريکی ايجاد شده

DC  با مقاومت 1110× 3 /3     .استفاده گرديد 

به فرم نيتراته با استفاده از اسيد نيتريك غليظ در چند مرحله  ، ابتدا اكسيد نئوديميم  نئوديميمگيری در صد غنای ايزوتوپی  جهت اندازه 

ی فيلمان بارگذاری و در چشمه يونی قرار داده شد. پس از محاسبه ميدان مغناطيسی بر روشد و پس از به حجم رساندن محلول  تبديل  

طبيعی    نئوديميمگيری گرديد. الزم به ذكر است كه از  و جاروب ميدان در محدوده جرمی عنصر نئوديميم درصد غنای ايزوتوپی آن اندازه

 شده است.   آورده 3و جدول  1نتايج در شکل به عنوان استاندارد استفاده شد.  

 

 :   جينتا .3

يونی و مگنت بر روی مقادير مناسدب تنظيم  به خأل  مناسدب شدرايک كاری، پارامترهای چشدمه  سديسدتم جداكننده  بعد از رسديدن تانك

های نئوديميم ها را برای جداسدازی ايزوتوپهای عملياتی تعيين شدده سديسدتم جداكننده الکترومغناطيسدی ايزوتوپپارامتر  ،1شدد. جدول

 دهد.نشان می

 

 
 های نئوديميمدر هنگام جداسازی ايزوتوپ بهينه شده در سيستم جداكننده الکترومغناطيس نتايج حاصل از پارامترهای عملياتی .1جدول

 

 

 

 

   ،  آورده شده است. 2در جدول  146-حاصل از خلوص عنصری نئوديميم نتايج

 
 146-نئوديميمنتايج  حاصل از خلوص عنصری  .2جدول 

 (mg/l)نتيجه  عنصر

Nd 1/41 
Fe 28/0 
Cu 74/0 
Ni 03/0<  

 

=    03/0+74/0 +82/0+1/41  15/42  

درصد خلوص عنصری   =41/ 1/    15/42  × 100=  50/97  

 TotalI

(mA) 
Vac. 

 (Pa) 
(A) Mag. I  AnodeI

(A) 
Ande V

(V) 
(A)Fil I  FocV

(kV) 
 AccV

(kV) 

9 3×10-3 154 7 /0  330 65 5 /9  30 
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نتايج حاصل از و  ب(   -1)و   الف( -1به ترتيب در شکل های  )  146-نئوديميم  طيف جرمی مربوط به نئوديميم طبيعی و غنی شده

آورده شده  ،  3در جدول    ( TIMS)گيری شده به وسيله طيف سنج جرمی يونيزاسيون حرارتی  اندازه  146-خلوص ايزوتوپی نئوديميم

 است.
 

 
 شده غنی 146-نئوديميم ب( طبيعی نئوديميم های جرمی ثبت شده با استفاده از چشمه يونی حرارتی الف(طيف  .1شكل

 
 ( TIMS)حرارتی گيری شده به وسيله طيف سنج جرمی يونيزاسيون  ايزوتوپی نئوديميم اندازه غناینتايج   .3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*(negligible)    است. دستگاه حساسيت   فراوانی ايزوتوپی كمتر از  
5-10×2 ≤Abundance sensitivity  

Resolution= 300 

 

برای   محاسبه شده است و خطای نسبی ،برای پنج بار اندازه گيریبا استفاده از ماشين حساب  (RSD)انحراف استاندارد نسبی 

 : ذيل محاسبه گرديد  با استفاده از فرمولايزوتوپ با بيشترين فراوانی 

%RE=(O-T)/T ×100  

O:  فراوانی مشاهده شده 

T:  فراوانی واقعی 

 

61/3  =100  ×  11/27   /11/27- 09/28=Nd)142( %RE 

 ايزوتوپیدرصد غنای 

 146 -برای پاكت  نئوديميم  

درصد غنای ايزوتوپی  برای نمونه   

 نئوديميم  طبيعی 

درصد غنای ايزوتوپی برای  نئوديميم   

 طبيعی بر اساس جداول معتبر

های   ايزوتوپ

 نئوديميم 

Neg* 09/28 11/27 Nd142 

Neg 41/11 17/12 Nd143 

84/12 23/24 85/23 Nd144 

Neg 97/7 30/8 Nd145 

16/87 27/17 22/17 Nd146 

Neg 61/5 73/5 Nd148 

Neg 41/5 62/5 Nd150 
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  بحث ونتيجه گيري .4

پارامتر مناسب،  يونی  دريافت جريان  ولتاژهای چشمه  ابتدا جهت  كاتد،  ولتاژ  فيلمان،  نظير جريان  بهينه يونی،  فوكاس،  و  های شتاب 

نسبت به يکديگر تر،  جهت جمع آوری مطلوبها، صفحه جلويی و پايه كلکتور  پاكت  ، هاآوری يون چنين در هنگام جمعگرديده اند. هم

د، بيانگر چگونگی  نشوها نشان داده میصفحه جلويی و پاكت  وسيلهبه  كه    یيون  هایكه ميزان جريان پرتو  الزم به ذكر است  اند.عايق شده

نسبت جريان يونی دريافتی هر پاكت به مجمو  جريان همه بايد    ،ههای مربوطها در پاكتآوری ايزوتوپ هنگام جمعو    ها استتمركز يون 

تنظيم جريان يونی   ،  1در جدول های ذكر شده پارامتربا تغيير  در غير اينصورتها متناسب با درصد فراوانی همان ايزوتوپ باشد.  پاكت

  تدريج افزايش يابد الزم است كه دمای بوته به جهت تأمين فشار بخار مناسب در محفظه قوس الکتريکی،  در زمان غنی سازی،  .  گرددمی

 نئوديميم در بوته چشمه يونی تبخير شود.كلريد تا كل 

  توان آنها را مستقيما   نمیبه دليل ناخالصيهای موجود در سطپ آن،  ی گرافيتی  هاپاكتبر روی    146-نئوديميم  ايزوتوپپس از جمع آوری  

سازی آنها انجام شده و ايزوتوپ و خالص  ها پاكت  ها ازای استفاده كرد لذا عمليات بازيافت ايزوتوپی هسته هابه عنوان هدف در واكنش

دارای اهميت بسيار   هاايزوتوپ شود. بعالوه خلوص شيميايی  میايی پايدار وقابل توزين تبديل  مورد نظر به صورت  يك تركيب شيمي

شود. ای میهای ناخواسته در طی واكنش هستههای موجود در حد مقادير كم نيز سبب ايجاد راديو ايزوتوپ زيرا ناخالصی  است.  یزياد

 ك خأل در روش غنی سازی الکترومغناطيسی باشد.  تواند از قطعات كلکتور، محفظه تانمیها منشأ ناخالصی

طيف سنجی  سنجی جرمی و آناليز  از آناليز طيف  )3O2Nd146(  146-نئوديميم  اكسيد تری  محصول نهايی ايزوتوپجهت كنترل كيفی  

 استفاده شد.    نشری پالسمای جفت شده القايی

(. ناخالصی آهن و مس به دليل وجود صفحات مسی و  2)جدول    استه  را برای ايزوتوپ مذكور نشان داد  %50/97آناليز عنصری خلوص 

ايزوتوپ نئوديميم مشاهده   از آناليزور آوری يون برای جمع .  شده استاستيل و برخورد پرتو يونی به صفحات مذكور در  های خروجی 

فارادی    و ثبت طيف جرمی   جرمی يونی  و  استفاده شده است  از يك آشکار ساز قيف  يونيزاسيون نمونه جريان  از  ايجاد شده حاصل 

تقويت شد و طيف جرمی ايزوتوپ غنی شده به وسيله يك       1110×  3  /3با مقاومت  DCتقويت كننده    بوسيله يك  146-نئوديميم

گرديد. ثبت  ثبات  نئوديميم  دستگاه  ايزوتوپی  نسبی  16/87،  146-غنای  استاندارد  انحراف  ميزان    درصد  15/0  (RSD)با  خطای و 

درصد ناخالصی   13گردد حدود همانگونه كه در اين جدول مشاهده می(. 3جدول  و  1)شکل  گيری شددرصد اندازه  61/3  (RE)نسبی

فراوانی ايزوتوپی  اينکه  به دليل    150و    148،  142های ديگر مانند  پتومشاهده می شود و برای ايزو  144-ايزوتوپی مربوط به ايزوتوپ

 سيگنالی مشاهده نشده است.   يت دستگاه استآنها كمتر از  حساس
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