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 (2*.)اری، ساره عماری اله ی - (2)چرخی، امیر - (1)خردمند سعدی، محسن  - (1)نیلوفر احمدابادی، یزدانی
 

 ایاسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی هستهدانشگاه آزاد  

 ایای، پژوهشکده مواد و سوخت هستهسازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 

 چکيده:
اصتتا زن حکار حاضتتر جسززتتانی آن زنل رو   زی، درهای آن در پتشتت ه هستتدهبا توجه به کاربرد گستتدردت ترور و ا ز تاتو  

 زی ا با ززتتددادت زن ارزحه آنلا  فراشتتو ه ن م لآ آیسی زتتر صتتته صتتورج گرفزی جسززتتانی به راع تصتتای لا   تودت

صورج پذ رفزتاگو ه به جهز بهینه شرز ط زیدقا زانی پارزلدرهای لوثر بربان ابه ا زیدقا  ترور و  های ترور و زن  ون ی بهدر م 
ترظز تصای لا    لوالر در فانهای به ترتیب دهنست ا گیریست ا هتچنیم 1و  4های ززیس کرر سر ک ان دهنست به گیریست در ترظزف

 % له باشسی 04/44لیتزن زیدقا  ترور و درصس ح ته به دزز آلسی در ز م شرز ط  50بوتیا فسداج  تری

 (، ن م لآ آیسییBLMزی )تصای لا   تودت زی،: ترور و، پتش ه هسدهکلمات کليدي

 
 

 مقدمه :

ترور و  نس م باشسی زی ا تونیس رزد ویوکروئیسها لهلهتدر م عناصر لورد ززددادت در پتش ه هسدهترور و زن جتره 

لعتواًل  Te123 ا Te120 یپرتونز ا لابقه پا سزر هسدنس (Te130 ا Te120 ،Te123 ،Te128) ز تاتو  لخدرف دزرد که  هار یوع آن

 برزی تونیس Te120 شویسیزی به کار گرفده لهعتر اوالیه خود پا سزر در یظر گرفده شست ا در پتش ه هسدهبه دنیا ییته 

 I1201 راد که دربه کار لهPET شودیززددادت له  Te122  در تونیس رزد و ز تاتو  I122  جهز تصو ر بردزری گالا کاربرد

ییت له توزیس به عنوزن لادت زانیه در  Te124 رادیبه کار له رزد وزکدیو درتصو ربردزری تیرائیس I123 ونیستبرزی  Te123 دزردی

ییت در Te130 های ذرزج لورد ززددادت قرزر گیردیلخدرف توزط زی روتران  ا د گر شداب دهنست تونیس رزد ویوکرئیس های

با توجه به کاربردهای قابا لالحظه ز م عنصر درصنعز  .]4-1 [شود ی ازپاشه دا گایه پرتو بدا ززددادت لهپژاه  در نلینه

زی، بان ابه آن زن ن م لآ آیسی   ه زن بترگدر م لناب  تونیس ترور و در جهان، زن زهتیز بستز ه برخوردزر زززی هسده

 [شود م لهیصیهای فرآاری، تههای فرزاری لآ در اه زن دراا نینگ لآ درزیدهای تایکن م لآ آیسی در کارخایه

                                                 
1 Positron emission tomography  
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% زرنیو،  4/10ی ن م لآ آیسی حاصا زن کارخایه لآ زر صته )بترگدر م کارخایه لآ کصور( حاای عناصری  ون ]5

ی % ترور و ا لقاد ر یا یتی زن زا ر عناصر  ون، /4زونداج بار و،  %42% اال ا حساد  39/0% یقرت،  31/2% لآ،  86/2

ی نذز جسززانی ز م عنصر زن زا ر عناصر هترزت در ن م زن ]5[باشس اییی لهزرب، زوندور، زیری ا، آهم، رای، بیستوج 

زی برخوردزر زززی در کار حاضر جهز جسززانی ترور و زن ن م لآ آیسی کارخایه لآ زر صته زبدسز زهتیز ا ژت

ه به عتریاج فراشو ه ززیسی صورج گرفز ا زپآ جسززانی ترور و زن عناصرلوجود در ل رو  حاصا زن فراشو 

باشس که یسبز به های جسززانی تصای لا   لهصورج گرفزی ز م راع زن جتره راع 2زیراع تصای لا   تودت

زن لتز ا ه  ون آزایه عتریاج، هت نه عتریاته لنازب ا لقران  4دزرا تصای لا   پا ه 3های، تصای لا   زلونوزیویهراع

به صرفه ا پا سزری عتریاته باال برخوردزر زززی عریرتو لطانعاج بسیاری که در نلینه جسززانی عناصر لخدرده  ون 

 زیلطانعهکنون ، تا ]7-6 [ه با ز م راع صورج گرفده ززز آب هایل رو ، زارزییوم، ن رکوییوم، یئوبیو ا یییزن و تور

زززی در ز م  یگرفده صورج کررز سی هایطیزن ل ترور و  به لنظور ززدخرزج زی تودت   لا یجهز ززددادت زن راع تصا

لوالر جسززانی ترور و زن ل رو  فراشو ه باقیتایست به  75/3فراشو ه ن م لآ آیسی با ززیس ییدر ک  ت قیق پآ زن

لنظور  افدم تأثیر پارزلدرهای لخدرف بر ززد صا  ترور و توزط تصای لا   زی صورج گرفزی به راع تصای لا   تودت

زی زن راع ارزحه آنلا   تاگو ه برزی بهبود عتر رد آنلا صگاهه ززددادت شسی نذز زه فاکدور ترظز ززیس تودت

صای لا   در زه زطح لورد بررزه کرر سر ک در فانهای دهنست ا گیریست اهتچنیم ترظز تری بوتیا فسداج در فان ت

 قرزر گرفزی

 روش کار :

دقیقه ل اار شسی پآ زن  90لوالر به لسج  75/3گرم زن ن م لآ آیسی با ززیس ییدر ک  C0 09 ،6/20 در زبدسز در دلای

لوالر  8نیدر ززیس کرر سر ک لیره 10جسززانی ل رو  فراشو ه زن باقیتایست جالس ن م لآ آیسی، به ل رو  لذکور 

 mg/L 2/134زرنیو ا  mg/L 4026لآ،  mg/L 2004زضافه شست تا یقرت آن رزوب کنسی زپآ به ل رو  لذکور حاای 

زی زی ام شسی ترور و لقاد ر لخدرده ززیس کرر سر ک زضافه شس ا جسززانی ترور و زن ل رو  توزط تصای لا   تودت

نیدر لیره 30ها با ی   ه زن ل دظه]8[ززددادت شس (1ش ا )ا ه دا ل دظه زی لطابق برزی ز م لنظور زن  ک زرو  تص

نیدر لیره 40نیدر زن فان خورزک )فان دهنست( پرشسی لیره 30ل رو  ززیس کرر سر ک به عنوزن فان گیریست ا ل دظه د گر با 

                                                 
2Bulk liquid membrane (BLM)  

3Emulsion liquid membrane (ELM)  

4Supported liquid membrane (SLM)  



 

3 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

با ترظز لعیم به عنوزن فان تصای لا   در باالی فان دهنست ا گیریست قرزر گرفزی هر زه فان توزط  TBPکرانن حاای 

  دقیقه در یظر گرفده شسی 30هتتن ل ایی ه بخوبه هتتدت شسیسی نلان کریه آنلا صاج 

 

 ]8[ ترور و ون زیدقا   یبرز   لا  هدزدگات تصا( 1ش ا شتارت )

زیسزنت گیری   شست زنقا هزن ه پالزتای جدزیففرتی در ل رو  آبه با ززددادت زن راع ادر ز م آنلا صاج ترظز  ون 

 :]8[لطابق رزبطه ن ر ل ازبه شس  (RF)شس ا فاکدور بان ابه 
RF% = [( Cd0 - Cdt )/ Cd0 ] × 100,                                        (1) 

 tترظز  ون فرتی در فان دهنست در نلان  tCd)ل رو  خورزک( ززز ا  نستترظز زانیه  ون فرت در فان ده 0Cdکه در آن 

 ی ن ر ل ازبه شسیلطابق لعادنه (TF)باشسی هتچنیم فاکدور زیدقا  له
] × 100,                                                             (2)0/CdtTF%= [Ca 

باشسی یبرزی تعییم شرز ط بهینه جسززانی ترور و زن ل رو  له tر نلان ترظز  ون فرت در فان گیریست د tCaبطور  ه 

فراشو ه زن راع ارزحه آنلا   تاگو ه ززددادت شسی فاکدورهای تاثیرگذزر شنازا ه شست ا زطح زیدخابه آن در جسا  

 آاردت شست زززی 1

 ل رو  فراشو هترور و زن  زانی جسززانیآن در بهینها زطوح  ( فاکدورها1جسا  شتارت )

 عوزلا عاللز زخدصاری زطوح

3 2 1 

6 4 2 A Feed Phase Acidity(M) 

70 50 30 B Organic phase concentration (
𝑣

𝑣
) % 

1 5/0 1/0 C stripping phase Acidity(M) 
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در ز م راع زن یسبز  یگرد سزیدخاب آنلا    9ه شالا تاگو  L9   ارح آنلابا توجه به فاکدورها ا زطوح زیدخابه 

برزی تعییم بهدر م شرز ط آنلا   برزی زفتز   فاکدور زیدقا  ا بان ابه ززددادت شسی برزی زرن ابه  (S/N) زیگنا  به یو ت

 ی]8[پازخ هر آنلا   زن لعادنه ی ن ر یسبز زیگنا  به یو ت ل ازبه گرد س 
(3)                                 ),                             2

i1/yilog (1/n∑-= i(SN) 

 زززی iدر آنلا   )RF%, TF(%لقسزر ت ربه iyتعسزد آنلا   ها ا nکه در آن  

 نتايج :

آاردت شست  2زان )گیریست( به هترزت فاکدور بان ابه ا زیدقا  در جسا  ترظز ترور و در فان خورزک )دهنست( ا عر ان

زززی برزی تعییم ی وت زثر فاکدورهای زیدخابه بر فاکدور زیدقا  ا بان ابه ا هتچنیم  افدم شرز ط عتریاته بهینه زن یسبز 

دهسی هتایطور که در ر و یصان لهرز برزی فاکدور زیدقا  ترو S/Nیسبز  2اززددادت شست زززی ش  (S/N)زیگنا  به یو ت 

لوالر در فان  4گردد بیصدر م لقسزر زیدقا  ترور و زن فان دهنست به گیریست در ترظز ززیس کرر سر ک ز م ش ا لصاهست له

 %50زان لصاهست شست زززی هتچنیم ترظز بهینه تری بوتیا فسداج در کرانن برزبر لوالر در فان عر ان 1خورزک ا 

به  04/44دقیقه برزبر ی 30آلست زززی بر ز م ززاس، درصس زیدقا  بهینه ترور و در تصای لا   پآ زن ح ته به دزز 

 دزز آلست زززی 

گردد بیصدر م لقسزر دهسی هتایطور که در ز م ش ا لصاهست لهرز برزی فاکدور بان ابه ترور و یصان له S/Nیسبز  3اش 

زان لصاهست شست زززی هتچنیم لوالر در فان عر ان 1ر در فان خورزک ا لوال 6زیدقا  ترور و در ترظز ززیس کرر سر ک 

ح ته به دزز آلست زززی بر ز م ززاس فاکدور بان ابه بهینه ترور و  %70ترظز بهینه تری بوتیا فسداج در کرانن برزبر 

 زیسزنت گیری شست زززی %99بی  زن 

 

 

 

 یدا ج آنلا   تاگو ه (2جسا  شتارت )
 

 

 
RF(%) 

 

 

 
TF (%) 

 

 

 Teترظز 

در فان   

گیریست 

(ppm) 

 

در  Teترظز 

فان دهنست 
ppm 

 

ترظز زانیه 

Te  در فان

دهنست پآ زن 

 HClزفتادن 

(ppm) 

 

ز ظتر

HCL  در

فان گیریست 

(M) 

 

 ترظز

TBP   در

 تصای لا  

 

ز ززیس ظتر

کرر سر ک 

در فان دهنست 

(M) 

 

 

 شتارت

 آنلا  

78/2 04/2 2/2 105 108 1 1 1 1 
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25 78/22 6/24 81 108 2 2 1 2 

07/49 24/43 7/46 55 108 3 3 1 3 

98/17 04/14 5/12 73 89 2 1 2 4 

54/68 04/44 2/39 28 89 3 2 2 5 

03/73 52/36 5/32 24 89 1 3 2 6 

65/95 51/35 5/24 3 69 3 1 3 7 

1/79 32/32 3/22 2 69 1 2 3 8 

33/99 54/7 2/5 46/0 69 2 3 3 9 

 

 
 برزی فاکدور زیدقا  ترور و S/Nلیایگیم یسبز (2شتارت )ش ا 
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 برزی فاکدور بان ابه ترور و S/N( لیایگیم یسبز3ش ا شتارت )

 برزی ت ریا یدا ج به دزز آلست ل اییسو ززدخرزج ترور و زن ل یط ززیس کرر سر ک در ن ر دزدت شست زززی

          (4) 
بر ابق ز م ل اییسو هر ه ترظز ززیس کرر سر ک در فان خورزک ا ترظز تری بوتیا فسداج در تصای لا   زفتز    

یصان دهنست ز م ازقعیز زززی با زفتز   ترظز تری بوتیا فسداج در  3 ابسی که ش ا  ابس درصس ززدخرزج زفتز   له

ده زی ام له شود نذز ترظز بهینه تری بوتیا فسداج در به زخ 4زانی ل رو  آنه ابق رزبطه فان تصای لا   عر ان

ح ته به دزز آلست زززی هتچنیم زفتز   ترظز ززیس کرر سر ک در  %50تصای لا   برزی زفتز   فاکدور زیدقا  برزبر 

ن خورزک به توزن ز م رفدار رز به زیدقا   ون کررز س زگردد که لهلوالر زبب کاه  فاکدور زیدقا  له 4فان خورزک بی  زن 

 فان گیریست ا زفتز   ترظز  ون کررز س در فان گیریست یسبز دزدی 

 بحث ونتيجه گيري : 

های زی ام شست، زه عالا ترظز ززیس کرر سر ک در فان خورزک )دهنست( ا گیریست ا ترظز تری بوتیا بر ابق آنلا  -

زثرگذزر بودت ا ترظز ززیس کرر سر ک در فان گیریست بیصدر م فسداج در فان تصای لا   برفاکدور زیدقا  ا بان ابه ترور و 

 زثر رز بر فاکدور زیدقا  ا ترظز ززیس کرر سر ک در فان دهنست )خورزک( بیصدر م زثر رز بر فاکدور بان ابه دزردی

درصس  %50در فان تصا  TBPلو  بر نیدر، ترظز 4شرز ط بهینه برزی زیدقا  ترور و، ترظز کرر س ززیس در فان دهنست-

 لو  بر نیدر به دزز آلسی 1ح ته در کرانن ا ترظز کرر س ززیس در فان گیریست 

 به دزز آلسی 4/44لقسزر بان ابه ترور و در شرز ط بهینه % -
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