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 :دهيچک
ستفاده از روش های زيرکونیمايزوتوپ سازیجدا سی ايزوتوپ سازیجدا با ا با  برای اولین بار در ايران ،(EMIS)ها الکترومغناطی

 Zr90   45/51می باشددد و فراوانی طعی ی   Zr96 ،Zr94 ،Zr92 ،Zr91  ،Zr90. زيرکونیم دارای پنج ايزوتوپ پايدار انجام شدددموفقیت 
ستفاده در   Nb90 Zr(n, p)90طی واکنش  Nb90برای تولید    Zr90درصد است. ايزوتوپ  سیل باال جهت ا بکار می رود که دارای پتان

استفاده با  2ZrOهای نهايی بصورت ايزوتوپساختار می باشد.  )PET(نشاندار کردن آنتی بادی ها برای مطال ه تومور ها به روش 

و  )TIMS(جرمی  طیف سنج به ترتیب با استفاده از Zr90 شیمیايیو  ايزوتوپیید شد. خلوص أيت )XRD(الگوی پراش اش ه ايکس
 ت یین گرديد. 85/99 و 70/97 ،(PIXE)روش پیکسی 

 ایزوتوپ ها، زیرکونيم، جداسازي، تصفيه شيميایي، الکترو مغناطيسي.  :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

هايی با ايزوتوپ ناتومیهايی است که ها با استفاده از سیستم جدا کننده الکترومغناطیسی، از روشسازی ايزوتوپغنی

يونی کالترون ب د از تعخیر  های عنصر مورد نظردر چشمه. در اين روش ابتدا اتم]1[درجه خلوص بسیار باال تولید کرد

شوند و تحت حرارتی، به روش برخورد الکترونی، يونیزه شده و با يك انرژی ثابت وارد میدان مغناطیسی يکنواخت می

ها و شدت میدان مغناطیسی، ش اع پیمايند. با توجه به ثابت بودن انرژی يوندايره را میتاثیر میدان مغناطیسی، میسر نیم

های های مختلف از هم تفکیك و در پاکتهای ايزوتوپهای مختلف متفاوت بوده و در انتهای مسیر يونمسیر برای جرم

خالء که تحت میدان مغناطیسی ثابت قرار گرفته است متصل  محفظهشوند. چشمه يونی و کلکتور به آوری میمجزا جمع

آوری در يك شود، ب د از جمعپاسکال خالء می 10 -3ن های روتاری و ديفیوژن به میزابا استفاده از پمپ محفظهباشد، می

ها، به وسیله فرايند شیمیائی استخراج شده و پس از طی مراحل تصفیه شیمیائی، های موجود در پاکتدوره کاری، ايزوتوپ

تالیم،  های عناصر مختلفی مانند روی، نیکل، استرانسیم،آيد. در گذشته جداسازی ايزوتوپايزوتوپ خالص به دست می
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محصوالت آنها در مراکز مربوط به تولید راديوداروها و صنايع بکار گرفته مس، مولیعدن، آهن، ساماريم و...انجام شده و 

 .]3،2[ اندشده

 _)مرکز تحقیقات سالمت و کشاورزی العرز برای نخستین بار در ايران Zr90 سازی ايزوتوپبا استفاده از اين سیستم، غنی

بوده که  Zr96 ،Zr94 ،Zr92 ،Zr91  ،Zr90با موفقیت انجام شد. عنصر زيرکونیم دارای پنج ايزوتوپ پايدار،  گروه شتابگرها(

 Zr90باشد. يکی از کاربردهای ايزوتوپ درصد می 45/51و  32/11، 19/17، 28/17، 76/2 به ترتیب دارای فراوانی طعی ی

 PETتصوير برداری  كیپوزيترون در تکن لندهیگس یهاايزوتوپيو از رادکه د باشمی 90 -، تولید راديوايزوتوپ نیوبیوم

 پتانسیل بااليی دارد. ،تومور و مطال ات بیولوژيکی تشخیص، هارصد پادتنبرای  ای هستهدر پزشکی و است 

 

 : روش کار

صورت  شرکت  98با درجه خلوص باالی  4ZrClکلريد زيرکونیم به  سید  MERK% از  سید نیتريك، ا سید مندلیك، ا ، ا

 تهیه گرديدند.  MERKکلريدريك و هیدرواکسیدآمونیم از شرکت 

 W-Ka  X ray source Stol)مدل   Xدستگاه پراش اش ه،  CI-140ها مدلسیستم جدا کننده الکترومغناطیسی ايزوتوپ

Stidy-Mp diffractometer،)  ستاتیکی واندوگراف با باريکه پروتون دستگاه ، 2 MeV (PIXE)دستگاه شتابدهنده الکتروا

 های مورد استفاده در اين کار پژوهشی بودند.ازجمله دستگاه و کوره خالء LZD-207جرمی مدل  طیف سنج

يونی، ها در چشمه حدوديتماده اولیه يك ترکیب شیمیائی از عنصر مورد نظر است که انتخاب آن با توجه به شرايط و م

گیرد. ماده اولیه بايد دارای خلوص شیمیايی باال، دمای تعخیری در محدوده کلکتور و فرآيند تصفیه شیمیائی، صورت می

صر، يا  800تا  100 صورت امکان از خود عنا شد. در  سیوس، پايداری حرارتی در هنگام تعخیر و بدون آب با سلی درجه 

از خود عنصددر زيرکونیم به عنوان ماده اولیه  Zr90توان اسددتفاده نمود. برای غنی سددازی ر میاز کلريد و اکسددید عناصدد

ستفاده نمود زيرا زيرکونیم دارای دمای ذوب نمی ست که در محدوده دمای  1855توان ا سفر ا سیوس در اتم سلی درجه 

 .]4[استفاده شد  4ClZrصورت باشد. بنابراين از کلريدزيرکونیم بهکارکرد چشمه يونی کالترون نمی

( مسیر پرتوها در میدان مغناطیسی يکنواخت بصورت دايره است. حداکثر زاويه واگرايی پرتوها برای 1با توجه به شکل )

-α (1  (برابر با  X است. بنابراين پهنای پرتو برای هر ايزوتوپ بر روی محورفرض شده α هر ايزوتوپ در چشمه يونی

Cos  oR2AB=  ست که صفر  oRدر آن  ا شد. اين پهنا در روی کلکتور که با محورمی ش اع پرتو با زاويه واگرايی   X با

شد. با توجه به اينکه زاويه   CD=AB/Cosβبرابر با سازدمی βزاويه  شد، برای بهینه کردن می درجه 6برابر  αخواهد  با

 است.گرفته شدهدرجه در نظر   X، 47زاويه کلکتور با محور  (،CD)پهنای پاکت 
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 مسیر طی شده يك ايزوتوپ در میدان مغناطیسی .1شکل

 

 است.( آورده شده2ها در شکل شماره )صفحه جلوئی و پاکت نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های و محل قرارگیری پاکت (a). صددفحه گرافیتی جلويی با شددکاف های پنجگانه برای پنج ايزوتوپ زيرکونیم2شككکل

 (b)پشت  صفحه گرافیتی جلويی در کلکتورمسی در 

 

 ( مالحظه می کنید.3و صفحه جلوئی گرافیتی ساخته شده را در شکل شماره ) پاکت نمونه
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و نمای و نحوه قرارگیری در پشت  شکاف های صفحه گرافیتی جلويی  (a)های مسی ساخته شده نمونه پاکت  .3شکل

 (b, c)کلکتور روبرو

پارامترهای فیزيکی و الکتريکی زيادی وجود دارد که قعل و هنگام جدا سددازی هر عنصددر بايد  ،در سددیسددتم جداکننده

کند، يونی را ت یین میهای خروجی از چشمهمحاسعه و ت یین شوند. اين پارامترها ععارتند از: ولتاژ شتاب که انرژی يون

گرا کننده پرتوهای خروجی را يونی، نقش همشددتاب در سددیسددتم لنزی چشددمه ولتاژ متمرکزکننده که به همراه الکترود

شدت و انرژی الکترونبه شامل جريان فیلمان، ولتاژ و جريان کاتد، ولتاژ آند که  ستم کاتدی  سی ساطع عهده دارند،  های 

السددما داشددته و توسددط کنند، فشددار بخار در محفظه قوس الکتريکی که نقش ت یین کننده در ايجاد پشددده را کنترل می

ستم هیترهای مربوطه کنترل می سعات تئوری، منحنی و جداول سی ساس محا گردد، اندازه شدت میدان مغناطیسی که بر ا

شود. مقدار شدت میدان مغناطیسی میانی ت یین می با توجه به ثابت بودن ولتاژ شتاب، مقدار آن برای جرم ايزوتوپ  ]2[

آمپر تنظیم شود. پارامترهای عملیاتی  123يد که الزم است جريان سیم پیچ مگنت روی گوس محاسعه گرد 1724حدود 

 ( آمده است.  1بدست آمده در جدول)

 های زيرکونیمپارامترهای عملیاتی در هنگام جداسازی ايزوتوپ . 1جدول

 

 

 

 : و بحث نتایج

 

شرايط مطلوب موفق به دريافت ايزوتوپ سیدن به  شده و ر شده در کلکتور ب د از تنظیم پارامترهای ذکر  های تفکیك 

شکل ) شان میايزوتوپ طیف جرمی( 4شديم  سط يك فنجان فارادی موجود روی درب های زيرکونیم را ن دهد که تو

شروع به جمع سازی،  صحت جدا ست. ب د از اطمینان از  شده ا ها کرديم. عمل ها در پاکتآوری ايزوتوپکلکتور ثعت 

 استمرار داشت. mA 2/5آوری حدود هفتاد و چهار ساعت با میانگین جريان کل جمع

 TotalI

(mA) 
Vac. 
 (Pa) 

 Mag. I

(A) 
 AnodeI

(A) 
Ande V

(V) 
 CatI

(A) 
 CatV

(V) 
(A)Fil I  FocV

(kV) 
 AccV

(kV) 
11 3*10-3 123 0.83 163 0.48 700 63 10.2 30.8 
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 دهندهولتاژ شتاب جاروبدر هنگام  ثعت کنندهثعت شده توسط  طیف .4شکل

در  ای هستهناخواسته  هایواکنشمنجر به ايجاد  90-از آنجايی که  وجود هرگونه ناخالصی در ايزوتوپ پايدار زيرکونیم

از  90-لذا  تصفیه شیمیايی ايزوتوپ پايدار زيرکونیمد وشمیدر سیکلوترون  90 -فرآيند تولید راديو ايزوتوپ نیوبیم

لذا د ونشمی آوریجمعزيرکونیم بر روی سطح پاکت مسی  یهانيواهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اينکه 

هیدروکسی فنیل استیك اسید با نام تجاری  مندلیك اسید به عنوان رسوب -آلفا ازو  ]5[روش الکترولیزبا  مس یهانيو

به طور انتخابی با  (IV)  .  دراين روش يون  زيرکونیم]6[يون زيرکونیم استفاده گرديد رسوب دادن دهنده انتخابی برای

واکنش . گرددمیتشکیل  C 85°واکنش داده و رسوب شیری رنگ مندالت زيرکونیم تحت دمای pH=3 مندلیك اسید تحت

 باشد:رت زير میبا مندلیك اسید به صو (IV)  تشکیل کمپلکس زيرکونیم

4)3O8H8Zr (C              3O8H8+4 C 4+Zr 

 .]7[ساعت حرارت داده شد 6به مدت  C  1000°مندالت زيرکونیم در کوره  تحت دمای 

پیکسی به روش آنالیز عنصری  .کرد تائید را )2ZrO90( 90-تشکیل اکسید زيرکونیممحصول نهايی،  Xطیف پراش اش ه 

)PIXE(  را برای ايزوتوپ درصد  85/99خلوصZr90 غنای ايزوتوپی  (. 3جدول ) نشان دادZr90  ،70/79  با درصد

  (.3و  2 جدولگیری شد)درصد اندازه 04/3  (RE)و میزان خطای نسعیدرصد  03/0 (RSD)انحراف استاندارد نسعی

 ايزوتوپینتايج مربوط به آنالیز خلوص . 2جدول

%RSD % Peak1 

Height 

Peak1 

Height 

Peak1 

Height 

Peak1 

Height 

Isotope 

0.03 97.70 187.00 185.00 183.00 183.00 Zr-90 

1.49 1.13 2.20 2.20 2.10 2.10 Zr-91 

2.60 0.75 1.50 1.40 1.40 1.40 Zr-92 

1.06 0.42 0.80 0.80 0.80 0.80 Zr-94 
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  (PIXE)نتايج مربوط به آنالیز خلوص شیمیايی به روش . 3جدول

 2ZrO ZnO O2Cu 3O2Fe CaO ترکیعات موجود

 10/0 05/0 - - 85/99 در صد

 

 : نتيجه گيري

های عناصر بوده سازی همزمان ايزوتوپهای متداول غنیها به روش الکترومغناطیسی، يکی از روشجداسازی ايزوتوپ

درصد(  97که علی رغم تولید کم در مدت زمان کارکرد سیستم، از درجه خلوص ايزوتوپی بسیار بااليی )بیشتر از 

های زيرکونیم با روش الکترومغناطیسی جداسازی ايزوتوپژوهش، برای اولین بار در ايران برخوردار است. در اين پ

و طیف سنجی جرمی به  )PIXE(گیری به روش پیکسی با اندازه Zr90ايزوتوپی   خلوص خلوص شیمیايی وشدند. 

 درصد ت یین گرديد.  70/97،  85/99ترتیب  
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