
 

 

 

 

 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                1   
 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2 :P                      دانش 6801  

 -اسفندماه 2و  0

گاه اصف               هاندانش
         

 در ایران  55-آهن زوتوپیا ویچشمه باز و بسته راد دیتول

  اصلانی، غلامرضا  – سید یوسف ،حسینی نژادفضائلی  - *پرویز،اشتری
 ایران-تهران ها،، پژوهشکده کاربرد پرتو سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

 :دهيچک
. خالص می باشدچشمه  و تولید به فرم یبه روش قرص 55-آهن دیامکان تول یررسپژوهش بهدف اين 

که ماده هدف  یبه عنوان غلاف یقرص مس ازو  یها به روش قرص دینوکل ويراد دیروش تول برای نیل به اين هدف از

 یپروتون مورد استفاده برا یشد. محاسبات مربوط به انرژ استفاده ردیگی)منگنز( داخل آن بصورت فشرده قرار م
 کسيبا روش اشعه ا یدیتول 55-مقدار آهن نییتع ینمونه ها برا انجام شد.  ALICE/ASHدف با روشبمباران ه

 یجداساز یانيمرحله پا. درشد ديیتا 55-عمده منگنز یبه همراه ناخالص 55-آهن دیقرار گرفتند. تول یابيمورد ارز نیز
  ت گرفت.ورص عيما-عيما ستخراجو ا یریروش رسوبگ قیبا تلف از منگنز  55-آهن

  

 ALICE/ASH،  55-آهن زوتوپيا ويراد ،چشمه باز و بسته   :کلمات کليدي 

 

 

Production of Open and Closed Iron-55 Radioisotope sources in Iran 

Ashtari Parviz*, Fazaeli Yousef, Aslani Gholamreza 

Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, 

Tehran, Iran. 

The purpose of this research is the feasibility study of producing iron-55 as the radioactive source with a 

simple method. In this way, the Iron-55 radionuclide is generated from proton irradiation of manganese 

compressed powder disk which is placed in copper disk as the holder and effective remove of the heat.   

Proton beam energy calculations for target bombardment are performed using the ALICE / ASH. The 

production of Iron-55 is evaluated in irradiated samples by the low energy X-ray. The production of iron-

55 with the major impurity of manganese -54 is confirmed. In the final stage, the separation of iron -55 

from manganese impurity is carried out by combination of the sedimentation and liquid-liquid extraction. 

 

Key words: Open and closed source, Iron-55, Radioisotope, ALICE/ASH. 
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 : مقدمه

در تولید راديو ايزوتوپها يا مواد راديو اکتیو مصنوعی با استفاده از شتابدهنده سیکلوترون، معمولا             

 . اين ذرات در سیکلوترون شتاب داده]3-1[ ازذرات باردار پروتون و دوترون برای پرتودهی استفاده میشود

انجام واکنش هسته ای مورد نظر، راديو و آنها به هدف س از تاباندن پ .شده و به انرژی مورد نظر میرسند

 ايزوتوپ دلخواه تولید میشود.  به عنوان مثال میتوان موارد زير را به عنوان محصولات سیکلوترون ذکر نمود:
Mn54Mn (p,pn) 55In, 111Cd (p,n)111Fe,55Mn (p,n) 55Ga, 67Zn (p,n) 67 

با  یوجود ندارد و توسط بمباران هدف منگنز یعیبطور طب يکی از راديو ايزوتوپهايی است که 55-آهن

آنرا در راکتور با استفاده  توانیم نیشود. همچن یدر سیکلوترون تولیدم بالاطی واکنش  ،ذرات باردار پروتون

ندارد. اول  تیجهت مقبول واز دتولید با راکتور روش  کرد. دیتول55-آهن اي 55-آهن زوتوپياز بمباران ا

است. دوم )شیمیايی(  یو نشدن)فیزيکی( مشکل  55-آهن اي  55-از آهن 55-آهن یزوتوپيا یسازجدا نکهيا

است.  زوتوپيا نيا هیته یماده برا شیبه عنوان پ 55-و آهن 55-شده آهن یغن زوتوپيا یبالا متیق

اولا منگنز به  راياست. ز تياولودر و نهيزگ نيبهتر کلوترونیبا استفاده از س دینوکل ويراد نيا هیته نيبنابرا

محصول آهن از منگنز به  یجداساز ایاست. ثان 55-منگنز زوتوپيا کي یدارا یعیصورت خالص و طب

 یبا توجه به امکانات موجود و امکان بمباران پروتون نيبنابرا .باشدیم ريموجود امکان پذ یو با روشها یراحت

 قرار گرفت. یهره بردارپروژه انتخاب و مورد ب نيروش دوم در ا کلوترون،یتوسط س

 : روش کار

 یمحاسدبات یو کدد هدا ای با استفاده از محاسبات هسته یبمباران هدف منگنز یلازم برا یابتدا انرژ

. آمددبدسدت  یقرص مسدنگهدارنده  یبرا منگنز یبه روش قرص پروتونی بمباران نهیبه یو انرژ گرديدانجام 

بمبداران  ،یبا محاسدبات تودور دیتول جينتا سهيو مقا بدست آوردن یبرا .دشسپس ساخت قرص هدف انجام 

 دیدتول ديیدتابمبداران اولیده و . بعد از آمدبدست  زیبمباران ن یتجرب نهیبه یو انرژ گرديدانجام  یدرچند انرژ

 کهيی. از آنجاشدبمباران آن انجام  یتر یو بمدت زمان طولان هیتهبهینه  طيبا همان شرا یهدف اصل ،55-آهن

 یبدرا یباشدد. پدس از انجدام جداسداز ینم ريگاما امکان پذ یسنج فیبا استفاده از ط 55-آهن یریاندازه گ

 انگریدحاصدله ب جي. نتاگرديدبه بخش واندوگراف ارسال  با انرژی پايین کسيبا استفاده از اشعه ا یریاندازه گ

 کیداز حذف پ شودیم دیولت زین 55-منگنز یناخالص یريمقاد کهيی. از آنجابود 55-آهن یو خالص ساز دیتول

-آهن  دیتول یبرابرد.  یآهن پ ازکامل منگنز  یبه جداساز توانیمو رديابی آن با طیف سنجی گاما  55-منگنز

. هدف پودر منگنز است که بصدورت قدرص داخدل نگهدارندده دشاستفاده  Fe55Mn(p,n)54از واکنش  55

در  محاسدباتی یشده با استفاده از کدها یساز هیبمباران طبق محاسبات شب نهیبه یپرس شده است. انرژ یمس

 آمده است. 1محاسبات بصورت نمودار در شکل  ني. اباشدیم یپروتون ورود MeV 11~10محدوده
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 .55-آهن دیپروتون لازم جهت تول ی: محاسبات مربوط به انرژ 1شکل

 

به  مینیپنجره آلوم  یها هيااز ل یستيمحاسبه شده به قرص منگنز برسد با یپروتون با انرژ نکهيا یبرا

 هيلا ني. اديعبور نما متریلیم 3/0 ضخامتبا یو درپوش مسمیلیمتر 7/2، آب خنک کننده /. میلیمتر5ضخامت 

 هيلا 3ن يا یبرا یپروتون لحاظ شود. مجموع افت انرژ اولیه یدر انرژ یستيکه با شودیم یها باعث افت انرژ

شاتل نگهدارنده  2. شکل دشمحاسبه  SRIMده از نرم افزار که با استفا باشدیم MeV  16.0در حدود

 . دهدیو اجزائ مربوطه را نشان م کلوترونیبمباران در س یبرا یهدف قرص

ناخواسته  یها یبه همراه ناخالص  55-محصول آهن دیشدن  و تول ویاکت ديیپس ازانجام بمباران و تا

 منتقل شد. اليآن به ظرف مخصوص و سپس و اتيشد. محتو دهي، غلاف قرص با دستگاه مخصوص بر

 نشان داده شده است. 3به همراه قرص باز شده در ظرف مخصوص در شکل دهينمونه قرص پرتو د

 تهيویو کم شدن اکت یتلاش یروز( برا 3انتظار چند روزه ) و اليداخل و اتيمحتو انتقال پس از

 میگاما و دتکتور ژرمان یسنج فیبا استفاده از ط یریعمر کوتاه،  اندازه گ مهیشده با ن دیعناصر مزاحم تول

به آزمايشگاه طیف سنجی اشعه ايکس  55-نمونه ها برای تعیین و تايید تولید آهن فوق خالص انجام گرفت.

انجام  یبرا را با اين روش تايید کرد. 55-تولید آهن مذکور واقع در واندوگراف ارسال شدند. آزمايشگاه

به همراه   یریرسوبگ کیاز تکن و،یواکتيراد 55 -هدف و منگنز یعیونه منگنز طبازنم 55-آهن یجداساز

 کيترین دیاس میلی لیتر 0/2 روش پس از افزودن نياستفاده شد. در ا یبصورت متوال عيما -عياستخراج ما
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رم میلی گ 0/25 ارو مقد ظیغل ژنهیآب اکس میلی لیتر 0/1، ظیغل کيدريکلر دیسا لیتر-میلی 0/5،  ظیغل

 انجام شد. 55-آهن یبه هر نمونه انحلال نمونه حاو )حامل( یعیحامل آهن طب ی( حاوIIسولفات آهن)

 

 
بمباران  یبرا  )ج ود(واجزا قرص تهیه شده یهدف قرص)الف وب(، شاتل نگهدارنده از دو جهت،  مکمل ريوا: تص 2شکل

 .کلوترونیتوسط س هدف منگنز

 

 

 

 

 

 

 
 شده است. هیآن درون ظرف مخصوص تخل اتيو باز شده که محتو دهي: نمونه قرص پرتود3شکل

 

حرارت داده شد. با افزودن  خشک کيانجام شد. نمونه ها تا نزد زینمونه شاهد ن کي یمراحل برا نيا یتمام

شد.  میتنظمیلی لیتر  0/5 ها شفاف شدند و حجم نمونه ها در نمونه ظیغل کيدريلرک دیاسمیلی لیتر 0/5

رسوب داده شد. با استفاده   0/9در   pH میوتنظ ظیغل اکیآمونمیلی لیتر  5/1ن آهن نمونه ها با افزود یمحتو

 ب الف

 د ج
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مولار حل  8/ 0کيرديکلرمیلی لیتر اسید 0/9رسوبات از محلول جدا شد. سپس رسوبات در وژ،یفياز سانتر

اتر استخراج شد. محلول  لیپروپ زويا یدمیلی لیتر  0/2به با مرتبه و هر مرت 2 نمونه ها نيآهن ا یحتوشد. م

آهن خالص  یشاهد که محتو یکه نشاندهنده استخراج کامل آهن است. محلول آب شودیاتر کاملا سبز رنگ م

 باشندیم یقهوه ا گبه رن زین یقینمونه حق ی. محلولهاشودیسبز رنگ م یآل وفاز شودیرنگ م یاست کاملا ب

 يیسنجش کارآ ینمونه ها برا نيا یگاما فیط ماند. یم یباق رهیخراج آهن، رنگ محلولها تکه پس از است

آن،  ابيمنگنز و رد یکه عمده ناخالص شودیثبت شد. مشاهده م 55-آهن یو خالص ساز یمراحل جداساز

. شودیم یاز منگنز همراه عمل 55-آهن یجداساز بیترت ني. بدماندیم یباق یدر داخل محلول آب 55-منگنز

 نشان داده شده است. 5و  5استخراج در شکل  ماندهیباقاولیه و  یفاز آب یثبت شده برا فینمونه از ط کي

 
 .حاوي منگنز55 -استخراج آهن اوليه قبل از یمحلول آب يگاما برا یسنج فيثبت شده توسط ط في:  ط4شکل

 
 .(منگنز فاقد) 55 -آهن برکشتی استخراج یمحلول آب يگاما برا یسنج فيثبت شده توسط ط في:  ط5شکل

 

 : بحث ونتيجه گيري 
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شد.  هیته یتوسط قرص مسغلاف شده  یعیمنگنز طبپودربا استفاده از بمباران  55-روش آهن نيدر ا

ر د یشده توسط بمباران پروتون دیتول یو زمان بمباران انجام شد. نمونه ها یمحاسبات مربوط به انرژ

 یداشت. ناخالص 55-یو رو 55-منگنز یمتنابه ريمقاد دینشان از تول MeV 5/25  یبا انرژ کلوترونیس

 کيبه عنوان  55-منگنز ی. ناخالصشودیاز محصول جدا م یاست که به راحت یحاصل از غلاف مس 55-یرو

 در نمود. نییده را تعمورد استفا صیو تخل یروش جداساز يیآن کارآ یابيبا رد توانیو م کندیعمل م ابيرد

و  تی( انجام شد، قابلباشدیم زیبزرگتر ن اسی)قابل انجام در مقیکم مهین ريمقاد یکه برا یروش جداساز نيا

به روش  یکه جداساز نيا ی. براشودیم لیتکم عيما-عيباکمک روش استخراج ما یریروش رسوبگ يیتوانا

 قیتحق نيانجام شد. در ا یز( اضافه شد و جداساCarrierباشد به آن حامل) یریگیو معمول قابل پ یچشم

 اریاست که بصورت نمک سولفات آهن استفاده شد. با توجه به مقدار بس یعیحامل مورد استفاده آهن طب

 ديآ یبر م یشده است، آنچه از شواهد پس از جداساز 55-به منگنز ليتبد زیاز آن ن یمنگنز که مقدار اديز

چشمه  )کم انرژی( . طیف اشعه ايکسشده است مبه طور کامل انجا 55-از آهن 55-منگنز یجداساز

 ندهياست در آ دی. امنشان داده شده است 7و 5 های مونه تهیه شده به ترتیب درشکلو ن 55-استاندارد آهن

 .میارتقا ده یصنعت مهیبه ن یشگاهيدآزمایرا ازتول دیتول اسی، مق 55-از آهن یشتریب ريمقاد دیو با تول کينزد

 
 . (میکروکوری 0/1) 55-آهن چشمهبرای  )کم انرژی( یف اشعه ايکس: ط 5شکل
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 حاصل از بمباران هدف با  55-آهن یتولید ی نمونه برای ايکس )کم انرژی( اشعه : طیف 7شکل

 . سیکلوتروندر  MeV 25انرژی 
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