غنيسازي ايزوتوپ  45Feبه روش جداسازي الكترومغناطيسي ايزوتوپها و تصفيه شيميايي آن
ضرغام اسدالهی *2و ،1محمدرضا قاسمی  ،1مهدی صادقی ،1علی هاشمیزاده عقدا  ،2پروین
سرآبادانی  ،1هوشنگ بختياری  ،1سیدمحمود محاطی  ،1هوشيار سيدی  ،1معصومه شربتداران
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 -1سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده تحقیقات كشاورزی ،پزشکی و صنعتی
 -2دانشگاه پیام نور تهران ،واحد پرند ،گروه فیزیک

چکیده
با استفاده از سیستم جدا کننده الکترو مغناطیسی ایزوتوپها  ،غنیسازي ایزوتوپ  45Feبراي اولین بار در ایران انجام
شد .یکی از کاربردهاي ایزوتوپ  ،45Feتولید رادیوایزوتوپ آهن 55 -میباشد که در آشکار سازهاي گیرانداز الکترون
و در دستگاه تصویر برداري فلورسانس استفاده میشود .طراحی و ساخت پاکتهاي مسی و صفحه جلوئی گرافیتی
کلکتور ،آماده سازي ماده اولیه ،تعیین پارامترهاي الکتریکی چشمهیونی و الکترومگنت انجام و طیف جرمی ایزوتوپهاي
آهن توسط رکوردر ثبت شد .ایزوتوپ  45Feاز پاکت استخراج و با روشهاي شیمیایی تخلیص گردید .خلوص شیمیایی
و ایزوتوپی  45Feبه ترتیب با  ICPو  TIMSتعیین و تشکیل  45Fe2O3با  XRDتایید شد.
واژههای کلیدی :ایزوتوپها ،آهن ،جداسازي ،تصفیه شیمیایی ،الکترو مغناطیسی

 -1مقدمه
با سیستم جدا کننده الکترومغناطیسی میتوان ایزوتوپهایی با درجه خلوص بسیار باال تولید کرد] . [1در این روش ابتدا
اتمهاي عنصر مورد نظر در چشمه یونی کالترون] [2بعد از تبخیر حرارتی ،به روش برخورد الکترونی ،یونیزه شده و با
یك انرژي ثابت وارد میدان مغناطیسی یکنواخت میشوند و تحت تاثیر میدان مغناطیسی ،میسر نیمدایره را میپیمایند .با
توجه به ثابت بودن انرژي یونها و شدت میدان مغناطیسی ،شعاع مسیر براي جرمهاي مختلف متفاوت بوده و در انتهاي
مسیر یونهاي ایزوتوپهاي مختلف از هم تفکیك و در پاکتهاي مجزا جمعآوري میشوند] .[3ایزوتوپهاي جمعآوري
شده در پاکتها ،به وسیله فرایند شیمیائی استخراج شده و پس از طی مراحل تصفیه شیمیائی ،ایزوتوپ خالص به دست
میآید.

 -2روش انجام کار
 -1-2انتخاب و آماده سازی ماده اولیه
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ماده اولیه باید داراي خلوص شیمیایی باال ،دماي تبخیري در محدوده  111 °Cتا  ، 011 °Cپایداري حرارتی در هنگام
تبخیر و بدون آب باشد .از کلرید آهن سبز رنگ بهصورت  FeCl2.5H2Oبهعنوان ماده اولیه استفاده شد که پس از
حرارت دادن در یك کوره خالء به مدت یك ساعت با دماي  011°Cبه رنگ خاکستري بدون آب تبدیل شد].[5
 -2-2طراحي و ساخت صفحه جلويي و پاکتهای ايزوتوپهای آهن
با توجه به شکل ( ) 1مسیر پرتوها در میدان مغناطیسی یکنواخت بصورت دایره است .حداکثر زاویه واگرایی پرتوها
براي هر ایزوتوپ در چشمه یونی  αفرض شدهاست .بنابراین پهناي پرتو براي هر ایزوتوپ بر روي محور  Xبرابر
با )  AB=2Ro (1-Cos αاست که در آن  Roشعاع پرتو با زاویه واگرایی صفر میباشد .این پهنا در روي کلکتور که
با محور  Xزاویه  βمیسازد برابر با  CD=AB/Cosβخواهد شد .با توجه به اینکه زاویه  αبرابر  6درجه میباشد،
براي بهینه کردن پهناي پاکت ) ،)CDزاویه کلکتور با محور  04 ،Xدرجه در نظر گرفته شدهاست.

شکل( )1مسیر طی شده یك ایزوتوپ در میدان مغناطیسی
مختصات مرکز هر پاکت که از قطع دادن معادالت دوایر مربوطه و خط کلکتور محاسبه شده و پارامتر CM=M/M0
( نسبت جرم هر ایزوتوپ به جرم ایزوتوپ میانی) براي عنصر آهن با چهار ایزوتوپ پایدار،45Fe ،45Fe ،45Fe ،

 45Feدر جدول شماره ( )1نشان شدهاست.
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جدول( )1مختصات پاکتهاي ایزوتوپهاي آهن در کلکتور
ایزوتوپهاي آهن

Fe

45

Fe

45

Fe

45

Fe

45

درصد فراوانی

5/0

11/4

2/2

1/3

مقدار CM

1/1602

1

1/1140

1/1354

مقدار )X(mm

2463

2016

2001/0

2066

مقدار )Y(mm

- 62/6

-110

- 100/5

-141

با توجه به میزان فراوانی طبیعی براي ایزوتوپهاي  45Feو  45Feبایستی ضخامت ورق پاکتها  3میلیمتر و داراي
سیستم آب خنك کننده باشند .براي پاکتهاي دیگر ،ضخامت ورقه مسی را  2میلیمتر در نظر گرفته که فاقد خنك
45

کننده میباشند .پهناي پاکت براي ایزوتوپهاي Fe ، 45Fe ،45Fe

45

و Fe

بهترتیب  15 ،21 ،25و  15میلیمتر در

نظر میگیریم .با توجه به اینکه ارتفاع تصویر پرتوها روي صفحه جلوئی کوچكتر یا مساوي با  141میلیمتر میباشد.
بنابراین ارتفاع شکاف در صفحه جلوئی 111میلیمتر و بهمنظور جلوگیري از اتالف پرتو ،ارتفاع پاکتها  211میلیمتر
در نظر گرفته میشود تا کل پرتو را پوشش دهد .عمق همه پاکتها  111میلیمتر انتخاب میشود.
 -5-2بدست آوردن شرايط کار
پارامترهاي فیزیکی و الکتریکی که باید محاسبه و تعیین شوند ،عبارتند از :ولتاژ شتابدهنده که انرژي یونهاي
خروجی از چشمهیونی را تعیین میکند ،ولتاژ متمرکزکننده که به همراه الکترود شتابدهنده نقش همگرا کننده پرتوهاي
خروجی را به عهده دارند ،سیستم کاتدي شامل جریان فیلمان ،ولتاژ و جریان کاتد و ولتاژ آند که انرژي الکترونهاي
ساطع شده را کنترل میکنند ،فشار بخار در محفظه قوس الکتریکی که نقش تعیین کننده در ایجاد پالسما داشته و
توسط هیترهاي مربوطه کنترل میگردد ،اندازه شدت میدان مغناطیسی  131گوس محاسبه گردید که الزم است جریان
سیم پیچ مگنت روي  13آمپر تنظیم شود] .[3پارامترهاي عملیاتی بدست آمده در جدول ( )3آمده است.
جدول( )3پارامترهاي عملیاتی در هنگام جداسازي ایزوتوپهاي آهن
ITotal

Temp.

IMag.

IAnode

VAnode

ICat.

VCat

IFi

VFoc

VAcc

)(mA

)(C

)(A

)(A

)(V

)(A

)(V

)(A

)(kV

)(kV

305

13

1/05

311

1/05

65

11

11/3
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 -6-2جداسازی ايزوتوپهای آهن
بعد از تنظیم پارامترها و رسیدن به شرایط مطلوب موفق به دریافت ایزوتوپهاي تفکیك شده در کلکتور شدیم .شکل
( )2پیكهاي تفکیك شده ایزوتوپهاي آهن را نشان میدهد که توسط یك فنجان فارادي از روي درب کلکتور ثبت
شده است .بعد از اطمینان از صحت جداسازي ،جمعآوري حدود سی ساعت با میانگین جریان کل  11/3 mAاستمرار
داشت.

شکل( )2پیكهاي ثبت شده توسط رکوردر با ولتاژ شتابدهنده

 -7-2تصفیه شیمیايي ايزوتوپ

45Fe

روش الکترولیز به همراه استخراج با حالل (  ) solvent extractionبهدلیل سادگی ،سرعت باالي استخراج و تنوع
متدهاي استخراج نسبت به سایر روشها ارجح میباشد .براي این منظور ابتدا  51mgایزوتوپ  45Feو بقیه ناخالصیها
جمع آوري شده در پاکت مسی توسط اسید نیتریك  %51استخراج گردید .مس با روش الکترولیز تحت جریان ثابت
 2Aبه صورت مس فلزي بر روي الکترود پالتینی ته نشین شده و حذف گردید] .[4بعد از الکترولیز محلول تا نزدیك
خشك شدن حرارت داده شد .به منظور تبدیل نیترات آهن به کلرید آهن چند قطره اسیدکلریدریك غلیظ ( 12موالر)
به آن اضافه نموده و محلول مجدداً خشك گردید .این عمل چهار بار تکرار شد .سپس به ازاي  51mgایزوتوپ Fe

45

موجود حدود  25میلیلیتر از اسید کلریدریك  4موالر اضافه گردید 45Fe .توسط  25میلیلیتر متیل ایزو بوتیل کتون
) (MIBKبه عنوان حالل آلی استخراج کننده از فاز آبی به فاز آلی منتقل گردید .تحت این شرایط ناخالصیها در فاز
آبی باقی میماند .فاز آبی دور ریخته شده و فاز آلی توسط  25میلیلیتر از اسید کلریدریك  4موالر شسته شده و فاز
آبی مجددا دور ریخته می شود .سپس با شستشوي فاز آلی توسط آب ،کلریدآهن از فاز آلی به فاز آبی استخراج
برگشتی میشود .فاز آبی حاوي کلریدآهن تا نزدیك خشك شدن حرارت داده شد .به منظور تبدیل آهن ) (IIIبه آهن
) (IIحدود 211میلیلیتر هیدروکسیل آمین هیدروکلراید به رسوب اضافه گردید] . [5-5با استفاده از بافر اسید استیك
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و استات آمونیم  pHمحلول را درناحیه  0-5تنظیم نموده و سپس با استفاده از لیگاند 1و -11فنانترولین  ، % 1/2آهن
بهصورت کمپلکس قرمز 1و 11فنانترولین – آهن ) )IIتشکیل میشود] .[9-11با استفاده از دستگاه روتاري ،حالل
خارج شده و نهایتا محصول در کوره تحت دماي 411 °Cبه مدت  4ساعت کلسینه گردید .در این شرایط کمپلکس
1و 11فنانترولین –آهن ) )IIبه اکسید آهن) (IIIقهوهاي خالص که یك ترکیب پایدار و قابل توزین میباشد ،تبدیل
گردید .تشکیل اکسید آهن) (IIIتوسط پراش اشعه  Xتایید گردید .خلوص شیمیایی و خلوص ایزوتوپی ایزوتوپ
 45Feبهترتیب توسط دستگاه اسپکترومتر نشري اتمی – پالسماي جفت شده القایی ) (ICP-AESو اسپکترومتر جرمی
تعیین گردید.

 -3نتیجهگیری
براي اولین بار در ایران ایزوتوپهاي آهن با روش الکترومغناطیسی جداسازي شدند .ماده اولیه به کار رفته ،کلرید
آهن با خلوص باالي  11درصد می باشد که قابلیت تبخیر در محدوده دماي کاري چشمه یونی را دارد .تنظیم دقیق
پارامترها با استفاده از یك فنجان فارادي که در روي کلکتور تعبیه شدهبود ،انجام گرفت .در این فرآیند با تغییر ولتاژ
شتابدهنده و ثابت نگه داشتن میدان مغناطیسی ایزوتوپ هاي مختلف در داخل فنجان مذکور وارد شده و عمل
جداسازي ایزوتوپها و عدم تداخل آنها بررسی شد .بعد از تعیین پارامترها ،جداسازي و جمعآوري ایزوتوپها در
پاکتهاي مسی براي مدت سی ساعت و با جریان متوسط یونی  11/3میلیآمپر براي کل ایزوتوپها انجام شد.
روش استخراج با حالل براي تخلیص آهن بر پایه استخراج توسط تشکیل یون استوار است و به سیستم تشکیل
کمپلکس تعلق ندارد .دراین روش آهن ) (IIIبا یون  Cl-کمپلکس یونی  FeCl5-تشکیل میدهد .سپس کتون (R-

) C=Oبا  H+ترکیب شده ایجاد یون اکسنیم میکند که با  FeCl5-جفت شده و تشکیل هسته نمك اکسنیم خنثی را
مینماید که این نمك میتواند توسط کتون استخراج شود .به طوريکه کتون میتواند هم به عنوان حالل و هم به
عنوان استخراج کننده عمل نماید .به منظور تشکیل کمپلکس ،آهن ) (IIIباید به آهن ) (IIتبدیل گردد .این کاهش با
استفاده از هیدروکسیل آمبن هیدروکلراید طی واکنش زیرانجام میشود:
2Fe+3 + 2NH2OH + 2OH- → 2Fe2+ + N2 + 5H2O

سپس آهن ) (IIبا 1و -11فنانترولین واکنش داده و یك کمپلکس قرمز رنگ تشکیل میگردد.
خلوص شیمیایی و خلوص ایزوتوپی  45Feتوسط اسپکترومتر نشري اتمی و اسپکترومتر جرمی به ترتیب ، 10/5
 14/50درصد تعیین گردید .شکل( )3پیك مربوط به خلوص ایزوتوپی  45Feرا نشان میدهد .تشکیل پودر اکسید
 45Feتوسط دستگاه پراش اشعه  Xمورد تائید قرار گرفت .شکل ( )5طیف پراش اشعه  Xمربوط به آنالیز  45Fe2O3را
نشان میدهد.
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.
45

Fe2O3  آنالیزX ) طیف پراش اشعه0( شکل

45

Fe ) خلوص ایزوتوپی3 (شکل
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