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 چکیده:

به وسلیه ( Tcm99)مادر هسته رادیوداروی پرکاربرد  Mo99در این پژوهش به تشریح روش نوینی برای تولید رادیوایزوتوپ 

های دهنده پرتوان الکترون و با در نظر گرفتن همزمان دو کانال تولید مختلف )روش هیبریدی(، یعنی اندرکنششتاب

Mo99(nγ,)Mo100  وMo99(γn,)Mo98 پرداخته شده است. در روش مورد نظر، باریکه الکترونی پس از برخورد با یک مبدل ،

، طی اندرکنش فتونوترون Mo100ها با هدف کند. برخورد فوتونمزی پر انرژی ایجاد میهای تابش ترفلزی با چگالی باال، فوتون

ساعت تابش باریکه  24های تولید شده از کانال اندرکنش فتونوترونی به ازای شود. میزان اکتیویته هستهمی Mo99منجر به تولید 

ترمزی دارای انرژی کمتر از های تابششود. بخش زیادی از طیف فوتونبینی میپیش Ci 10روی هدف طراحی شده، در حدود 

در  Mo98هستند. بنابراین با استفاده از چینش مناسب محفظه آب سنگین و صفحات  MeV 8آستانه اندرکنش فتونوترون، یعنی 

های افزایش داده شد. نتایج نشان داد شار نوترون به واسطه اضافه شدن کانال جذب نوترون Mo99، بهره تولید Mo100اطراف هدف 

قابل استفاده هستند. طبق  Mo99و در نتیجه تولید  Mo98حرارتی ایجاد شده در آب سنگین، در اندرکنش جذب نوترون در 

 شود.بینی میپیش Ci/day 23/0های انجام گرفته برای این قسمت، افزایش اکتیویته در حدود سازیشبیه

 ای، اندرکنش جذب نوترون، اندرکنش فتوهستهMo98 ،Mo100 ،Mo99  /Tcm99دهنده  خطی الکترون، شتاب دی:کلمات کلی
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Abstract:  
In this study, the idea of hybrid production of 99Mo radioisotope using high power electron Linac and simultaneous 

two different production channels including 100Mo(γ,n)99Mo and 98Mo(n,γ)99Mo has been described. In this method, 
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electron beam impinges on the metallic converter with high density and bremsstrahlung photons produces. Interaction 

of photons with 100Mo, photoneutron interaction produces 99Mo. It is predicted that about 10 Ci of 99Mo per 24-hour 

irradiation will be achieved. Threshold energy of this reaction is about 8 MeV, so a large part of bremsstrahlung 

photons cannot participate in this reaction. Appropriate arrangement of Heavy water and 98Mo around the 100Mo, 

increases the 99Mo production yield because of the increase of neutron absorption. 
Results showed that produced thermal neutron in heavy water can be used in neutron absorption in 98Mo and 99Mo 

production. According to the simulation, the increased activity up to 0.23 Ci/day is predicted. 

 

Keywords:  Linear electron accelerator (Linac), 98Mo, 100Mo, 99Mo / 99mTc, Photo-nuclear reaction, 

Neutron capture reaction 

 

  

 مقدمه:
 وداروهایاستفاده از راد یاهسته یپزشک روش های تشخیصاز  یکیاست.  یپزشک یندهایاساس فرآ ،و درمان صیتشخ ،یریشگیپ

پرکاربردترین  Tcm99در حال حاضر رادیوداروی  است. یصیتشخ یاز عملکرد اندام و ساختار بدن به عنوان ابزاری ربرداریتصو یبرا

است  این رادیودارو به مربوط در این زمینه جهانی درصد مصرف 80 تقریبا و ای تشخیصی استرادیودارو در زمینه پزشکی هسته

ساعت(، موجب محدودیت توزیع آن به مناطق دوردست است، از این رو معموال مادر هسته  6)حدودا  Tcm99[. نیمه عمر کوتاه 1]

شود و فرصت کافی را در تبدیل می Tcm99ساعت به  66شود که طی واپاشی بتازا و با نیمه عمر حدودا تولید می Mo99آن یعنی 

توان به راکتورهایی مانند راکتور تحقیقاتی ی تامین کننده این رادیوایزوتوپ می. از جمله منابع اصلدهداختیار توزیع کنندگان قرار می

و احتمال کمبود رادیودارو،  2018و سپس تعطیلی آن در سال  2008اشاره کرد. با توقف ناگهانی این راکتور در سال  1ملی کانادا

[. یکی از 3و2های جایگزین برآمدند ]، در پی یافت روشکشورهای پیشرو در این زمینه، علیرغم حصول اکتیویته باال در راکتورها

در [، 6در هفته است ] Ci 100در ایران حدودا  Mo99نیاز به [. 5-3های ذرات است ]دهندههای جایگزین استفاده از شتابروش

دهنده بر پایه شتابتولید ، روش Tcm99  /Mo99های موجود برای تولید از میان روش، این پژوهش با توجه به شرایط کنونی ایران

 MeVتا  MeV 30هایی با انرژی بین دهندهخطی الکترون مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالعات انجام شده شتاب

یکی از مزایای این روش، ایمنی بیشتر )به علت عدم استفاده [. 7برای تولید مناسب هستند ] kW 30و همچنین با توان بیش از  45

های مربوط به ساخت و نگهداری یک راکتور است. ایده استفاده در مقایسه با هزینه( و همچنین هزینه کمتر تجهیزات تولید اورانیماز 

تواند تا حدودی بهره نهایی تولید در این روش را افزایش به عنوان یک رهیافت می Mo99همزمان از دو کانال مختلف جهت تولید 

 دهد.

 

 ای:با استفاده از اندرکنش فتوهسته Mo99تولید 

                                                 
1 National Research Universal reactor (NRU) 
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ها که [. در این بررسی9-7طی اندرکنش فتونوترون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت ] Mo99در مرحله اول، تولید رادیوایزوتوپ 

و  MCNPX 2.6ای مونت کارلو برای یافتن ابعاد بهینه هدف و پیش بینی بهره تولید با استفاده از کد شامل محاسبات هسته

بوده است.  در این روش، از هدف مولیبدن به عنوان مبدل و نیز هدف  ANSYS 18افزار های حرارتی توسط نرمهمچنین تحلیل

 mA 1و جریان متوسط  MeV 30ای( که در آن برخورد باریکه الکترونی با انرژی مرحله-فتونوترونی استفاده شد )رهیافت یک

گردد سازی شد. علت این انتخاب به چگالی نسبتا باالی مولیبدن باز می( شبیهMonat% در  7/9)با فراوانی حدودا  Mo100 به هدف

[. طی برخورد باریکه الکترونی با هدف مولیبدنی، 10سازد ]نیاز میکه ساختار را از وجود یک مبدل الکترون به فوتون جداگانه بی

کند. اولین پیشنهاد، استفاده از باریکه الکترون سرعت هدف را ذوب می ماند که بهجا میانرژی و حرارت قابل توجهی در هدف به

ای ممانعت شود. سپس با تقسیم هدف به صفحات نواری نازکتر و نیز قرار روبشی روی یک هدف طویل است تا از ذوب نقطه

بات برداشت حرارت برای طراحی سیستم اند، محاسدادن آنها بین دو لوله مسی که همانند گیره این صفحات را از طرفین در بر گرفته

کاری به دلیل ممانعت از تماس مستقیم آب با صفحات ها انجام شد. انتخاب این نوع خنکخنک کننده با عبور سیال  از میان این لوله

 شده است. ( نمایش داده 1) شکلمولیبدنی است تا از خوردگی و فرسایش اجتناب شود. طرحی ساده از هدف توصیف شده در 

 

 
های مسی به عنوان : لوله3: جهت تابش باریکه الکترونی، 2: صفحات مولیبدن، 1( نمایی ساده از ساختار هدف. 1) شکل

 های مسی.کننده در داخل لوله: مسیر سیال خنک4صفحات و  کنندهنگهدارنده و خنک
 

[. 11معیار انتخاب افزایش دمای مجاز، اجتناب ازپدیده بازبلورسازی است که در دماهای بیش از نصف دمای ذوب رخ می دهد  ]

ماده تحت تأثیر قرار طی فرآیند بازبلورسازی ممکن است ترک، زبر شدن سطح و یا تورم رخ دهد و خواص مکانیکی و حرارتی 

 برای حد باز بلورسازی مولیبدن در نظر گرفته شد.  C 1300˚(، دمای C 2623˚[. با توجه به دمای نقطه ذوب مولیبدن )12گیرد ]

ای جهت یافتن ، بر اساس محاسبات هستهMo99(nγ,)Mo100مبتنی بر اندرکنش  Mo99ابعاد ساختار هدف تولید رادیوایزوتوپ 

کاری برآورد های ساخت و خنکحرارتی در محدودیت-و همچنین با در نظر گرفتن مالحظات مکانیکی Mo100دف ابعاد بهینه ه
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 2/0متر به موازات و در فاصله سانتی 3و  10و  2/0صفحه مولیبدنی با ضخامت و طول و عرض به ترتیب  9شد. از این رو 

اند. متر مربع احاطه شدهسانتی 1در  6/3ای به ابعاد داخلی مسی لولهمتری از یکدیگر در نظر گرفته شد که توسط دو قطعه سانتی

افزار سازی انجام شده با استفاده از نرممحاسبه شد. سپس طبق شبیه MCNPجا مانده در صفحات هدف توسط کد میزان انرژی به

FLUENT با اعمال جریان ناآرام )آشفته( برای آب با سرعت و دمای اولیه به ترتیب ،m/s 5/2  و˚C 22  ،در ابتدای مسیر لوله

( نمایش داده شده است. 2)شکل سازی در [. تحلیل حرارتی این شبیه7فراتر نخواهد رفت ] C 900˚دمای صفحات مولیبدنی از 

 تجاوز نخواهد کرد و از این رو جریان دو فازی نیز در آب ایجاد نخواهد شد.  C 60˚همچنین بیشینه دمای آب نیز از 
 

 
 [.6. الف( دمای آب درون لوله. ب( دمای ساختار هدف]cm10( توزیع دمایی هدف نواری به ارتفاع 2)شکل 

 

کند و بیشترین اکتیویته برخورد می 1شود. باریکه ابتدا با صفحه بینی شده برای صفحات هدف مشاهده می( اکتیویته پیش3در شکل )

[ 13( حاصل شود، که با نتایج و همچنین روش محاسباتی گزارش شده در مرجع ]4صفحه  )متناظر با cm 7/0در عمق حدودا 

و اکتیویته اشباع نیز  Ci 10ساعت تابش باریکه روی هدف کمی بیش از  24همخوانی دارد. مجموع اکتیویته تمامی صفحات بعد از 

 (:1)معادله طبق  Mo99خواهد بود. برای محاسبه فعالیت  Ci 45حدودا 

 A(t) = R ( 1 – e –  t ) (1)معادله 

( را R[، ابتدا باید نرخ اندرکنش )14ثابت واپاشی است ] و  tدهی اکتیویته هسته مورد نظر در مدت زمان تابش A(t)که در آن 

محاسبه و  MCNP( در صفحات هدف توسط کد /#s2cm.) φترمزی تولید شده های تابشبدست آورد. بدین منظور شار فوتون

 ρهای مختلف و دانستن چگالی اتمی ( در انرژی1/barn) σقطع اندرکنش ( با داشتن تغییرات سطح م2)معادله سپس طبق 

(#/barn.cmمی ،)[ 14توان نرخ اندرکنش را محاسبه نمود.] 
 R = ρ φ σ (2)معادله 

 

 الف                                           ب
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برابر  5دهی )از صفر تا به ازای مدت زمان تابش Mo100تولید شده در صفحات هدف  Mo99( فعالیت 3)شکل 

 .kW 30و توان  MeV 30حدودا برابر با فعالیت اشباع(، برای باریکه الکترونی با انرژی  -عمرنیمه
 

با استفاده از اندرکنش جذب نوترون )طراحی مفهومی و امکان سنجی با توجه  Mo99تولید رادیوایزوتوپ 

 به امکانات داخلی(: 
[. با جایگذاری مناسب صفحات مولیبدن 6سود برد ] Mo99(γn,)Mo98توان همزمان از کانال اندرکنش فزایش بهره تولید میبرای ا

توان به این مهم دست یافت. ای شامل آب سنگین میغنی شده در داخل محفظه Mo98( یا صفحات Mo98%  2/24طبیعی )شامل 

یزد،  MeV 10دهنده رودترون غنی شده است. شتاب Mo100همچنین هدف مورد استفاده در این روش به مراتب ارزانتر از هدف 

را دارد.  kW 100ای تا توان تولید باریکه[ و به طور اسمی توانایی 15باشد ]دهنده الکترونی فعال کشور میترین شتابپر قدرت

مناسب نیست، ولی برای اثبات فناوری  Mo100دهنده  برای تولید به روش مبتنی بر اندرکنش فتونوترون در هدف انرژی این شتاب

ه عمل آمده در های بتولید با استفاده از کانال جذب نوترون و نیز ارزیابی محاسبات انجام شده کارآمد است. از طرفی با کوشش

به روش مبتنی بر اندرکنش  Mo99توان از این امکانات در تولید ای کشور دسترسی به آب سنگین مقدور است. میصنعت هسته

ها در یک تانک آب سنگین به ابعاد داخلی بهره برد.  جهت بررسی این ایده، ابتدا نحوه پراکندگی نوترون Mo98جذب نوترون در 
3cm 50×40×40 فوتون به طول عرض  -(( که در آن یک هدف تنگستنی به عنوان مبدل الکترون4)شکل شد ) بررسیcm 48  و

cm 3  و ضخامت بهینهcm 15/0  بدست آمده از طریق محاسبات(MCNPدر ان ) تهای یک کانال به عمقcm 10  در باالی تانک

دهنده و در وهله بعدی های در نظر گرفته شده برای مبدل و تانکر، در وهله اول به طول هورن شتابقرار گرفته است. انتخاب طول

نازک استیل و یک ها ارتباط دارد. جنس بدنه نیز از دو الیه به اختصاص فضای کافی جهت مطالعه و بررسی توزیع مکانی نوترون

الیه میانی ضخیم از جنس کربن )به عنوان بازتابنده نوترون( تشکیل شده است. باریکه الکترون نیز در راستای طولی مبدل را اسکن 

 کند. می
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 ( بدنه تانک آب سنگین از نماهای متفاوت.4)شکل 

 

این نتایج فقط به ازای یک الکترون باریکه است و در واحد شود. ( مشاهده می5)شکل  2هایسازی در پربندنتایج مربوط به این شبیه

اده ها را برای استفسازی ابعاد تانکر، شار مناسبی از نوترونتوان امیدوار بود که با بهینهحجم هر مش تعریف شده است، از این رو می

 در اندرکنش جذب نوترون را تامین کرد.
 

 
ها در راستای طولی و عرضی تانک آب سنگین )مطابق با هندسه طراحی شد پراکندگی مکانی نوترون( مقایسه 5)شکل 

 .2cm 1×1بندی ((، با مش4در شکل )
واقع  cm 2/0و ضخامت  cm 9و  cm 8به طول وعرض  Mo98صفحه فلزی  32جهت بررسی بهره تولید، اکتیویته تولید شده در 

بینی تیویته پیش(( محاسبه شد. اک5)شکل در پر جمعیت ترین ناحیه نوترونی تانک مورد نظر )مطابق با نواحی زرد و قرمز رنگ در 

ساعت تابش مدوام  24( نمایش داده شده است. برای 6)شکل دهنده در شتاب kW 100شده برای مجموع صفحات، با فرض توان 

 را انتظار داشت. Ci 1و در حالت اشباع نیز اکتیویته کمی بیش از  Ci 23/0توان اکتیویته معادل با می

 

                                                 
2 Contour 



 

7 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 
برابر  5دهی )از صفر تا به ازای مدت زمان تابش Mo98تولید شده در صفحات هدف  Mo99فعالیت ( 6)شکل 

 .kW 100و توان  MeV 10حدودا برابر با فعالیت اشباع(، برای باریکه الکترونی با انرژی  -عمرنیمه

 

 گیری:بحث و نتیجه
 Tcm99  /Mo99د رادیوایزوتوپ پرکاربرد جهت تولی kW 30با توان  MeV 30دهنده خطی الکترون در این پژوهش ابتدا شتاب

و به همراه  Mo100صفحه نازک  9حرارتی، هدفی شامل -ای و مکانیکیهای هستهسازیمالک قرار است. پس از محاسبات و شبیه

توان تا با استفاده از کانال اندرکنش فتونوترون انتخاب گردید. در این مرحله می Mo99کاری به عنوان سیستم تولید الزامات خنک

توان از اندرکنش جذب نوترون در هسته ساعت تابش مدوام باریکه انتظار داشت. همچنین می 24را در انتهای  Ci 10 Mo99حدود 

Mo98 انداز ن جهت افزایش نرخ تولید بهره برد. هرچند چشمبه عنوان یک کانال تولید دیگر به صورت همزمان با کانال فتونوترو

است، ولی با توجه به امکانات داخلی )رودترون با انرژی  MeV 30ای با انرژی باالی دهنده اصلی این پژوهش استفاده از شتاب

MeV 10  وتوانkW 100 مایش عملی و اثبات دهنده  انجام گرفت تا در صورت آزها بر پایه این شتابسازیاست( ادامه شبیه

های اولیه برای کانال جذب نوترون، با قرار سازیفناوری، بتوان سیستمی متشکل از هر دو کانال تولید را طراحی کرد. طبق شبیه

ساعت تابش مدام باریکه  24با  Ci 23/0در نواحی پرتراکم نوترونی تانک آب سنگین، فعالیت حدودا  Mo98صفحه نازک  32دادن 
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