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

 

مگا الکترون   ۱۰دهنده الکترون بر شتاب یمبتن ۶۴مس زوتوپیوایراد سنجی تولیدامکان

  مونت کارلو یسازهیولت با استفاده از شب
 

 فائزه  ،رحمانی - تعابدی، حجّ

  ایفیزیک هسته، گروه  فیزیک دانشکده،  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

 

 :دهيچک
های مختلفی با روش کهاست  ۶۴ مسپزشکی  زمینه تشخیص و درمان در در پرکاربرد   یها زوتوپیوایاز راد یکی    

 گاهیو ارزان بودن )نسبت به راکتورها(، از جا یمنیا لیاز قب ییایذرات باتوجه به مزا یهادهندهشتاب .شودتولید می

 100) باال توان با الکترون دهندهشتاب ازاستفاده  . در این پژوهشبرخوردار هستند زوتوپیوایراد نیا دیدر تول یاژهیو
هدف  کیاز  ندیفرا نیدر ا پیشنهاد شده است. ۶۴مگاالکترون ولت( برای تولید رادیوایزوتوپ مس  10کیلووات، انرژی 

نوترون  دیتول یبرا ی )آب سنگین(دنبال آن هدف فتونوترون به( و یبر اندرکنش تابش ترمز یفوتون )مبن-مبدل الکترون
. با توجه به استفاده از آب سنگین به عنوان محیط مولد فتونوترون، همزمان فرایند کندسازی نوترون نیز شود یه ماستفاد

. طراحی و خواهد شد دیتول ۶۴مس  زوتوپیوایسپس با استفاده از اندرکنش جذب گامازا در مس، راد انجام می شود.
( طوری انجام شده است که MCNPX2.6کارلو )سازی مونت های مختلف )نوع ماده و ابعاد( با شبیهسازی بخشبهینه

 شود. ۶۴منجر به تولید بیشترین اکتیویته مس

 -آب سنگين  –  MCNPX2.6کد -  ۶۴مس  رادیوایزوتوپ - ولتمگاالکترون ۱۰دهنده : شتابکلمات کليدي

 تونوترونف

 : مقدمه

های پزشتتکی و تولید و استتتفاده از رادیوایزوتوپای مربوط به امروزه بخش قابل توجهی از فناوری هستتته   

شد. رادیوایزوتوپصنعتی می صی و درمانی  ۶۷و مس  ۶۴های مس با شخی شکی ت کاربردهای زیادی در پز

، یک  ٪۴۳وگیراندازی الکترون حدود  ٪۳۸حدود  −𝛽 و واپاشتتتی ٪1۹حدود +𝛽 با واپاشتتتی ۶۴مس  دارند.

ست  ست که رادیونوکلئید زی شکی مهم ا ستردهپز سب زدن طیف گ ای از داروهای رادیو اکتیو برای برای برچ

تصویربرداری  امکان . همچنینمونوتراپی تومورها مناسب استهمچنین سیستم رادیوای و PET تصویربرداری

PET بررسی است که امکانساعت  ۷/12نیمه عمر متوسط آن  .دسازممکن میرا  مکانی باال قدرت تفکیک با 

شیمیایی آهسته مانند تعامل پروتئین و پپتید با اهداف سلولی و توزیع به مراکز تصویربرداری زیست مسیرهای 

 .]2-1[کند را فراهم می

 𝑁𝑖 هایی نظیراندرکنشسیکلوترون با  مبتنی بر ۶۴مس بیشترین تمرکز تولید       
64 (𝑝, 𝑛) 𝐶𝑢 

و  64

𝑁𝑖 
64 (𝑑, 2𝑛) 𝐶𝑢 

,𝑍𝑛(𝑝 و 64 𝛼 + 𝑛) 
64 𝐶𝑢   

دو اندرکنش   توان طیرا می ۶۴البته مس  .است 64
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  𝑍𝑛(𝑛, 𝑝)
 

64 𝐶𝑢 
64 ,𝐶𝑢(𝑛و   𝛾) 

63 𝐶𝑢 
64 یا از طریق شکافت عناصر  ،تولید با راکتور .راکتور تولید کرد در  

 طریق فعال سازی نوترونی )احتمال بسیار کم( و نیز از 2۳۹پلوتونیم  و  2۳۳و  2۳۵پذیر نظیر اورانیوم -شکافت

 .]2-1[تر استسازی نوترونی دست یافتنی از طریق فعال ۶۴مس . شودتولید می ۶۳مس 

توسط  ۶۴مس  اگرچه تولید. نشان داده شده است 1در شکل  ۶۳برای مس  برای سطح مقطع جذب نوترون   

ها و مراکز درمانی، بیمارستانرای کاربرد آن در اما ب ،ی باالتری داردبهره ،راکتور به دلیل شار نوترونی باالتر

  دهنده دارای ارجحیت است.تولید با شتاب

 
  

های ذرات باتوجه به مزایایی از قبیل ایمنی و ارزان بودن )نسبت به راکتورها(، از جایگاه دهندهشتاب     

توانند از نظر بازدهی تولید با راکتورها نیز قابل هستند و می ها برخورداردر تولید این رادیوایزوتوپ ایویژه

با توجه به پروژه های متمرکز در کشور بر ساخت و تولید شتاب دهنده الکترون، این نوع شتاب رقابت باشند.

 الکترونولتی مگا الکترون 10 یشتابدهندهدر حال حاضر تنها کار انتخاب شده است. این برای الکترون دهنده 

دهنده رودترون یزد برای این منظور استفاده شود شتابتواند که میکشور  در داخل کیلووات( 100)توان 

 .]۴[د باشمی

 : روش کار

طی اندرکنش جذب گامازا با نوترون  ۶۴امکان ستتنجی تولید مس در این پروژه همانطور که اشتتاره شتتد      

ست ولتیمگاالکترون 10 دهندهبشتاحرارتی مبتنی بر  ولتی پس از برخورد مگاالکترون 10 ، الکترونمد نظر ا

طیف فوتون تولیدی  .شتتودفوتونی و طی اندرکنش تابش ترمزی به طیف فوتونی تبدیل می-با هدف الکترون

شینه تولید فوتو-الکترونولت گسترده شده است. ابعاد و جنس هدف مگاالکترون  10تا انرژی  ساس بی ن بر ا

های تولید ای دارای ستتطح مقطع اندرکنش فتونوترون با فوتون. ستتپس با انتخاب مادهشتتودفوتون انتخاب می

شار نوترونی  شینه  سازی ابعاد، تولید بی سطح مقطع شده و بهینه  شترین  شد. از آنجا که بی سی خواهد  برر

,𝐶𝑢(𝑛اندرکنش تولید در اندرکنش  𝛾) 
63 𝐶𝑢 

 باید طیف نوترون تولید شده  ،با نوترون حرارتی است  64

,𝐶𝑢(𝑛: نمودار سطح مقطع بر حسب انرژی برای اندرکنش  1شکل  𝛾) 𝐶𝑢 
64

 
63 ]۳[ 
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شودشکل شود دهی  شترین مقدار نوترون حرارتی تولید  شترین بهره تولیدبنابراین . تا بی ستیابی به بی  برای د

گیرد. دوتریوم در آب سنگین دارای آستانه در یک مخزن آب سنگین قرار میفوتونی -، هدف الکترون۶۴مس 

استتت. همچنین با توجه به اینکه آب  ( ولتمگاالکترون ۵/2)حدود نوترون وستتطح مقطع پایین اندرکنش فت

پس برای ستنگین کندکننده نوترون نیز هستت، همزمان شتار نوترون حرارتی مناستبی نیز تولید خواهد شتد. 

شار نوترون  شترین  شد حرارتی،دستیابی به بی سنگین بررسی  شار نوترونی داخل مخزن آب  و مکان  هتوزیع 

شد ۶۳های مس قرارگیری هدف شنهاد  سازی نوترونی پی ستبرای انجام فعال . با توجه به جریان و انرژی ه ا

  ساعت محاسبه شد. 2مدت زمان سازی، اکتیویته تولید شده برای دهنده و فرایند شبیهالکترون شتاب
 

 : نتایج
 

(، مورد ارزیابی 1جدول ) فوتون، عناصری که برای این منظور مناسب هستند -برای طراحی هدف الکترون  

 قرار داده شدند.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

ای از نظر بهره تولید فوتون در برای انتخاب بهترین ماده جهت استفاده در سیستم مورد نظر، مقایسه   

تنگستن و  نجام شد.ولت امگا الکترون 10با انرژی ی الکترونی یکسان های مختلف در شرایط باریکهضخامت

الزامات فنی نظیر چگالی باالتر، نقطه ذوب بیشتر، ضریب هدایت ازنظر اما  مشابه دارند، رفتار( 2)شکل  تانتالیم

 .حرارتی باالتر و ضریب انبساط حرارتی کمتر، تنگستن دارای برتری است

  

 

: مقایسه مواد مختلف جهت دستیابی به بیشترین بهره تولید فوتون از 1جدول 

 ]۵[تابش باریکه الکترون

 

های بهینه برای : بهره فوتون در ضخامت2شکل 

  تنگستن و تانتالیم هایی با جنسهدف
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های مختلف مبدل در مقابل شعاعها و مبدل الکترون به فوتون از جنس تنگستن، ضخامتبا انتخاب هدف    

مبدل  ها )جریان فوتونی گذرنده از صفحه نهایی هدفشد و بهره تولید فوتونشبیه سازی  باریکه الکترونی

) شد. محاسبهالکترون  مگاالکترون ولتی 10 الکترون به فوتون، که روبروی هدف فتونوترونی است( برای انرژی

 ( ۳شکل 

 
  

متر سانتی 1۵/0و   مترسانتی 1تنگستن به ترتیب  شعاع و ضخامت بهینه(  ۵و  ۴بر اساس نتایج ) شکل     

بدیهی است که افزایش  پذیر باشد.آن نیز امکان گیری(، ساختانتخاب شد تا از لحاظ طراحی )دقت اندازه

ناچیزی در بهره تولید  افزایشابعاد منجر به 

 شود.می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج( تنگستن)مبدل اکترون به فوتون( –ب( محل قرارگیری تنگستن  -در مخزن آب سنگین ۶۳الف( نحوه قرارگیری مس  : ۶شکل 

(الف)  

 

 

(ب)  

مقایسه بهره تولید فوتون به ازای ضخامت بهینه  : ۴شکل 

 های مختلفشده در شعاع

  مبدل الکترون به فوتونبرخورد باریکه الکترون به - ۳شکل

 

های مختلف از ها و ضخامت: بهره تولید فوتون به ازای شعاع ۵شکل

 مبدل الکترون به فوتون

(ج)  
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با جذب گامازا  ۶۴تولید مس همانطور که اشاره شد،  

. برای این منظور شودنوترون حرارتی انجام میتوسط 

از مخزن حاوی آب سنگین برای تولید فتونوترون و 

همزمان کندسازی و تولید نوترون حرارتی در حجم 

آب سنگین  مخزنابعاد (. ۶مخزن استفاده شد )شکل 

 ۹0متر و ضخامت سانتی ۵0ای به شعاع استوانه

سازی نتایج شبیه. بر اساس شدمتر در نظر گرفته سانتی

های میزان شار نوترون بیشترین، MCNPX2.6با کد 

در ( در مخزن،  ب -۷الف و  -۷شکل ) حرارتی

ای که فوتون به سانتی متری از قاعده ۳۵تا  1۹فاصله 

 ۹تا  ۸شعاع و تا  ایجاد میشودکند آن برخورد می

لذا بهترین محل  ،شودتوزیع می سانتی متری

 های مسی در این موقعیت هاست.قرارگیری هدف

کره، نیم  صورته هدف مسی نیز به هندس ابعاد و 

های مسی در ای، صفحهکره، کره توخالی، استوانه

مورد بررسی قرار داده شدند.  معیار فواصل مختلف 

انتخاب ابعاد بهینه مس نیز بیشینه تولید، اکتیویته در 

نظر گرفته شد. نتایج شبیه سازی کد، اکتیویته اشباع 

زمان  با توجه به نیمه عمر مس و مدت بنابراین .است

محاسبه می شود )رابطه  تولیدیتابش، اکتیویته نهایی 

1) .  

  (1) 𝐴 = 𝐴0(1 − 𝑒
−𝑙𝑛2∗

𝑡
𝑇1

2) 

 

ی متری از باریکهسانتی 21ی متر( را در فاصلهسانتی 1متر و ضخامت سانتی ۸اگر هدف مسی )استوانه با شعاع 

ساعت  ۷/12عمر اکتیویته نهاییتولیدی )نیمهب( میزان -۷فوتون ورودی در مخزن آب سنگین قرار دهیم )شکل 

 میلی کوری خواهد شد. ۷/2در هدف مسی( برابر  ۶۳درصد فراوانی طبیعی مس  2/۶۹، ۶۴مس 

 

 

 

 
 

آب  مخزنیک نمای کلی از فرایندی که در  الف(- ۷شکل 

)محدوده بیشترین بهره تولید نوترون  دهدمی رخسنگین 

 ی دقیق قرارگیریمحدوده ب((، دهدحرارتی را نشان می

   ۶۳مس 

 

 )ب(

(الف) (الف)   



 

 

 

 6 

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

 گيري:نتيجه

 10ی خطی الکترون با استفاده از شتابدهنده ۶۴مس  سنجی تولید رادیوایزوتوپدر این پژوهش امکان

هدف تنگستی بصورت یک استوانه شده است.  مطالعه و بررسی MCNPX2.6با استفاده از کد  ولتیمگاالکترون

حاوی آب سنگین  مخزنبه عنوان مبدل فوتوالکترونی پشت یک متر سانتی 1۵/0 ارتفاعمتر و سانتی 1به شعاع 

مولد عالوه بر این که  مخزنقرار گرفت. این  (مترسانتی ۹0متر و ضخامت سانتی ۵0ای به شعاع استوانه)

بیشترین شار نورتون را نیز بر عهده دارد. و ایجاد نوترون حرارتی ها است، نقش کندسازی نوترون تونوترونف

ای ایجاد می نسبت به محور مخزن استوانه متریسانتی ۹تا  ۸متری و شعاع سانتی ۳۵تا  1۹در عمق حرارتی 

متر سانتی ۸شعاع  مسی به از یک هدف شود که بهترین موقعیت برای قرار دادن هدف مسی است. در این کار 

کوری میلی ۷/2برابر با  ۶۴مس اکتیویتۀ  ساعت پرتودهی، بیشینه 2استفاده شد که بعد از متر سانتی 1و ضخامت 

را تولید میکند. بدیهی است با قرار دادن چندین هدف به طور همزمان می توان به اکتیویته های باالتر دست 

 می توان همزمان تولید دو رادیوایزوتوپ را برنامه ریزی کرد. ۶۷به تولید همزمان مس یافت. همچنین با توجه 
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