جداسازی رادیوشیمیایی  8Yازاسترانسیم بااستفاده از نانوذرات پلیمر قالب یونی
به عنوان جاذب
پروین سرآبادانی*2و ،1مهدی صادقی ،1محمودپایقدر ،3فاطمه بلوری نوین ،1سعید رجبی فر
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 -1سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده تحقيقات كشاورزی ،پزشکی و صنعتی
 -2دانشگاه پيام نور مشهد

 -3دانشگاه پيام نور کرج

چكيده:
جداسازی

Y

88

ازهدف استرانسیم توسط نانوذرات پلیمر قالب يوني سنتزی به عنوان جاذب انجام شد.ويژه

گیهای جاذب توسط

 FT-IR,TGA ,EDX, SEMوBET

مورد مطالعه قرار گفت.اثر پارامترهای مختلفي

مانند،pHوزن جاذب ،نوع و حجم شوينده بر روی درصد استخراج

Y

88

بررسي گرديد .خلوص راديو

نوکلوئیدی و شیمیايي ايتريم به ترتیب توسط دتکتور  HPGeو  ICP-AESتعیین گرديد.درصد بازيافت

Y

88

 ٪99/5و مقداراسترانسیم موجوددر محلول نهايي کمتر از 55 ppmبدست آمد.
کلیدواژه ، 88Y:جداسازی  ،پلیمرقالب يوني ،جاذب،نانوذرات

 -1مقدمه
)t6/1=6.101d) 88Yدارای کاربردفراواني در پزشکي هسته ای مي باشد].[1روشهای متفاوتي مانند
استخراج با حالل ،تبادل يوني الکتروشیمیايي [2-3] ،جهت جداسازی  88Yاز استرانسیم گزارش شده
است .امااغلب اين روشهاوقت گیر بوده و حالل مصرفي زيادمي باشد.برای رفع اين مشکل از روش
استخراج با فاز جامد) (SPEکه روشي ساده ،سريع ،کم مصرف ،ارزان است،استفاده مي گردد.
امااغلب فاز های جامد بکاررفته دارای انتخاب پذيری کمي مي باشند .پلیمرهای قالب يوني) (IIPبه
عنوان جاذبهای انتخابي به دلیل ويژگیهای منحصر به فردش ] [5مي تواند اين مشکل راتا حد زيادی
مرتفع نمايد .اساس اين پلیمرهابدان گونه است که درآن يک مونومر عاملي و يک اتصال دهنده
عرضي در حضور قالب فلزی (ايتريم طبیعي)پلیمريزه شده سپس قالب فلزی با استفاده از شوينده از
ذرات پلیمری خارج شده و حفره ای تشکیل مي گرددواين حفره قادر است به طور کامالانتخابي
توسط  88Yکه از نظر شکل واندازه مشابه Y

nat

است،اشغال گردد.هدف ازاين کاردستیابي به روشي

سريع وانتخابي جهت پیش تغلیظ و جداسازی88Yازهدف کربنات استرانسیم است .براساس مطالعات
انجام شده اين اولین تالش جهت تهیه نانوذرات پلیمر قالب يوني  88Yجهت جداسازی  88Yاز
استرانسیم هدف مي باشد.
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 -2روش انجام کار
–1-2مواد وتجهيزات
کلیه مواد بکاررفته دارای خلوص باال واز شرکت مرك تهیه شده اند.
از BET ،)Jasco-5244) FT-IR ،(Rontec(EDX، (S061., Hitachi) SEM
( )Quantachrome, NOVA 1...و)Rheometric scientific STA-60..) TGAجهت
خصوصیت يابي جاذب استفاده گرديد .از (JY-125( ICP-AES

ودتکتور HPGe

) (CenberraTM, GC6.1.-00..SLبه ترتیب جهت تعیین خلوص شیمیايي وخلوص
راديونوکلوئیدی ايتريم استفاده گرديد .تنظیمات  pHبا استفاده از  pHمتر )(Metrohm, 191انجام
شد.

 -2-2توليد Y

88

 88Yبا استفاده ازبمباران هدف کربنات استرانسیم طبیعي توسط پرتو پروتون با انرژی 18 MeV
تحت جريان  24μAبرای مدت  14ساعت طي واکنش هسته ای

Sr(p,n)88Y

nat

تولید

گرديد].[5تولید در سیکلوترون (Cyclone-34 IBA Belgiumپژوهشکده تحقیقات کشاورزی و
پزشکي و صنعتي کرج انجام شد.

-3-2انحالل تارگت
کربنات استرانسیم(هدف)بمباران شده پس از انحالل در  05 mLاستن تانزديک خشک شدن حرارت
داده شده و باقیمانده در ) 21 M HCl (25 mLحل گرديده .جهت حذف اتیل سلولز محلول حاصله
را صاف نموده ومحلول زيرصافي جهت تخلیص بیشتر توسط پلیمر قالب يوني به عنوان جاذب مورد
استفاده قرار گرفت.

 -4-2سنتز پليمر قالب یونی به عنوان جاذب

6611

سنتزپلیمرقالب يوني طي دومرحله توسط روش پلیمريزاسیون رسوبي انجام شد.ابتدا کمپلکس ايتريم
از مخلوط نمودن لیگاند  )1mmol(QZو نیترات ايتريم آبدار()1mmolدر  14 mlحالل -2
متوکسي اتانول تشکیل گرديده و سپس محلول کمپلکس فلزی حاصله با متیل متااکريالت (mmol
،)5اتیلن گلیکول دی متا اکريالت ( )24mmolو2و-2آزوبیس ايزوبوتیرو نیتريل )(.06mmol

به ترتیب به عنوان مونومر عاملي ،اتصال دهنده عرضي و آغاز کننده در  34 mlحالل -2متوکسي
اتانول مخلوط گرديده و تحت دمای اتاق همزده شدند .مخلوط حاصله به مدت  24دقیقه تحت
اتمسفر گازازت قرارداده شده،سپس درب آن رابسته و در يک حمام روغني تحت دمای 14◦Cبه
مدت  25ساعت برروی يک هیتر استاير با سرعت ) 1544)rpmحرارت داده شد .بعد از
پلیمريزاسیون مقدار اضافي حالل توسط سانتريفوژحذف گرديد.پلیمرحاصله چندين بار با مخلوط
آب/متانول شسته شده و تحت دمای  84◦Cخشک گرديد .اين جاذب استحصال نشده که به رنگ
بنفش مي باشد را  UnL-IIPنامگداری نموديم .سپس يون ايتريم جذب شده بااستفاده از 3M
HCl, 14 mLازجاذب خارج گرديد.نهايتاجاذب توسط آب مقطرتا حصول  pHخنثي شسته شد.
اين جاذب استحصال شده که به رنگ زرد مي باشد

 L- IIPنامگداری گرديد .پودر زرد رنگ

حاصله خشک گرديده وسپس جهت مطالعات جذب و واجذب مورداستفاده قرار گرفت  .پلیمر
کنترل کننده) (CPبه طريق مشابه در غیاب نیترات ايتريم آبدار تهیه و تحت دمای  84◦Cبه مدت 2
ساعت حرارت داده شد.

-5-2جذب  88Yروی جاذب
جهت مطالعه جذب ، 88Yابتدا  pHمربوط به 1mlازمحلولهای حاوی 88Yتوسط بافرکلريد آمونیم
بر 8تنظیم سپس در مجاورت 4/1gاز جاذبهای  L–IIPو  CPقرار داده شدند .سوسپانسیونها به مدت
 14دقیقه هم زده شده وسانتريفوژ (5 minو )1444 rpmگرديدند .محلولهای رويي خارج گرديده و
مقدار  88Yموجود در آنها توسط  HPGeتعیین شدند.غلظت کل استرانسیم در محلول نهايي در طول
موج  547/771 nmتوسط  ICP-AESاندازه گیری شد.

 -6-2واجذب  88Yاز جاذب
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 88Yجذب شده بر روی جاذبها از طريق افزايش  HCl 3M,5mLبه جاذبها و همزدن آنها به مدت
 14دقیقه و سپس سانتريفوژآنها (5 minو )1444 rpmواجذب شدند .مقدار  88Yواجذب شده در
محلول نهايي توسط دتکتور  HPGeتعیین شدند.

 -3بحث و نتایج
-1-3مكانيسم عملكرد جاذب
ساختار شماتیکي فرضي پروسه حکاکي جهت سنتز  Y - IIPو نقش آن در جذب وواجذب يون
 88Yدر شکل  1نشان داده شده است.

شکل -1-مکانیسم
جذب و واجذب شکل-2-طیف گاما  88Yجذب نشده بر CP-(b L-IIP -)a 4/1g

طیف گاما مربوط به  88Yجذب نشده بر روی  L-IIP 4/1gو  CPدر شکل  2نشان داده شده است.
با توجه به شکل 88Y ،2جذب نشده بر  IIPکمتر از  CPاست .دلیل آن مربوط به اثرحکاکي شدن
است .

-2-3خصوصيت یابی حاذب
بررسي طیف مادون قرمز  L-IIPو  UnL-IIPنشان دادکه وجود پیک در 844-544 cm−6در UnL-

 IIPاشاره به پیوند  Y-Oمي نمايد] .[1عدم حضور پیک در ناحیه  1155-1135cm−6که نشان دهنده
گروه ( C=Cوينیل)است کامل شدن پلیمريزاسیون را تائید مي نمايد.الگوی تقريبا يکسان در هردو
نمونه دال برعدم خروج لیگاند از پلیمر به هنگام شستشوی آن مي باشد.
موفولوژی سطح و آنالیز عنصری نمونه های  UnL-IIP , CPو  L-IIPتوسط EDX , SEM
بررسي ونتايج در شکل 3و 5به ترتیب نشان داده شده است .تصاوير  SEMنشان مي دهد که ذرات

6611

پلیمرها در مقیاس نانو بوده وبعد از خروج يون ايتريم تخلخل تغییر مي کند .عالوه بر اين وجود
نانوحفره در پلیمر شسته شده اشاره به اندازه يون ايتريم مي نمايد.

شکل-3-تصاويرUnL-IIP -(c L-IIP-(b CP -)a : SEM

شکل-5-طیفهای UnL-IIP-(c L-IIP-(b CP-)a :EDX

نتايج  EDXوجود و عدم وجود ايتريم رابه ترتیب در نمونه های  UnL-IIPو L-IIPو  CPنشان
مي دهد.منحني های  TGAباالگوی مشابه برای  L-IIPو  UnL-IIPنشان داد که  L-IIPبا دمای
تجزيه 255 ◦Cدارای پايداری حرارتي باالتری نسبت به  UnL-IIPبا دمای تجزيه  193 ◦Cمي
باشد.آنالیز  BETجاذبها با استفاده از مطالعات جذب و واجذب نیتروژن نشان داد که اوالوجود حفره
هايي با اندازه  8-6. nmدر  L-IIPتائیدی بر آن است که در هنگام شستشوی پلیمر  UnL-IIPبا
 3M HClفقط يون ايتريم از جاذب خارج مي گردد.

 -3-3بهينه نمودن جذب و واجذب یون رادیو ایتریم
به منظوردستیابي به بهترين شرايط جذب و واجذب يون  88Yپاامترهای مختلفي مانند، pHوزن
جاذب ،نوع و حجم شوينده موردبررسي قرار گرفت .بنابراين pH،يکسری محلول (1 mL) 88Y
بااکتیويته يکسان رادر محدوده  14-5تنظیم نموده و سپس به آنها 4/1gجاذب  L-IIPاضافه نموده و
سوسپانسیونهای حاصله همزده و سانتريفوژ گرديده و محلول رويي جدا شده ومحتوی  88Yآن
توسط  HPGeتعیین گرديد .نتايج اين بررسي در شکل  5نشان مي دهد که ماکزيمم استخراج در8
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=pHروی مي دهد.دلیل کاهش استخراج در  pHاسیدی و  pHبیشتر از  8به ترتیب به پروتونه
شدن مکانهای فعال لیگانددر محیط اسیدی و تشکیل هیدروکسید ايتريم در محیط بازی اشاه مي
نمايد.بنابراين برای مطالعات بعدی pH ،تمامي نمونه ها با افزايش بافر کلريدآمونیم بر  8تنظیم
گرديد .اثروزن جاذب روی درصد استخراج با استفاده ازوزنهای مختلفي از جاذب مورد بررسي قرار
گرفت (شکل .)1همانطور که در شکل  1ديده مي شود حهت دستیابي به جذب کمي به حداقل g
 4/1ازجاذب نیاز مي باشد .ساير پارامترهای موثر بر جذب  88Yموردمطالعه قرار گرفته و نتايج در
جدول 1نشان داده شده است  .مطابق با اين جدول  3.4 M HCl ,14mL ,بهترين شرايط برای
][2-3

استخراج کمي 88Yاز جاذب میباشد.در مقايسه با روشهای گزارش شده قبلي

که جهت

جداسازی 88Yازاسترانسیم بکاررفته است اين روش سريع،آسان و به حالل کمتری موردنیاز مي باشد.
عالوه بر اين درصد بازيافت ( 88Yمیانگین  )99/5نسبت به ساير روشها بیشتر بود .

 -4نتيجه گيری
روش جداسازی برپايه استخراج با فاز جامد با استفاده از پلیمر قالب يوني به عنوان فازجامد جهت
جداسازی راديو شیمیايي88Yازاسترانسیم بکارگرفته شد .ساده گي گزينش پذيری سرعت باالی جذب
و و اجذب مهمترين ويژگیهای اين روش نسبت به ساير روشهای منتشر شده است .اين فاز جامد
توانست به طور کامال موفق جهت جداسازی ايتريم از استرانسیم با بازيافت  ٪ 99/5بکاررود .مقدار
استرانسیم در محلول نهايي کمتراز  55 ppmبود.

شکل -5-اثر  pHبر %ستخراج Y

8

شکل-1-اثر وزن جاذب CP-)a
 L-IIP-(bبر  %استخراج Y

جدول -1-اثر پارامترهای مختلف بر %استخراج  88Yتوسط L-IIP)b CP-)a
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