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:چکیده

 طيف جرمي ايزوتوپهای آهن توسط ثبات ثبت. پارامترهای الكتريكي چشمهی يوني و آهنربای الكتريكي تعيين شدند،آمادهسازی مادهی اوليه
 خلوص. استخراج با حالل و رسوبگيری تخليص شد، انباشته شده در پاكت ابتدا استخراج و سپس با روشهای الكتروليز45Fe  ايزوتوپ.شد
( و طيفسنج جرمي يونش گرماييICP-AES)  پالسمای جفت شدهی القايي- با طيفسنجي نشر اتمي، به ترتيب،45Fe شيميايي و ايزوتوپي
. تأييد شد45Fe1O9 ( تشكيلXRD)  با استفاده از پراش پرتو ايكس.( تعيين شدTIMS)
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Abstract: Electromagnetic Isotopes Separator (EMIS) has been installed in Karaj since 1991 in order
to separate isotopes of a wide range of elements. Iron is successfully separated. Iron element has four
stable isotopes, 58Fe, 57Fe, 56Fe and 54Fe. The natural abundance of 54Fe is 5.8%. The 54Fe isotope is used
for production of radioisotope 55Fe which in turn is used as an electron capture detector and in X-ray
fluorescence. The copper pockets and graphite front plate were designed and fabricated for separating
and collecting Fe isotopes. After the selection and preparation of charge material, the electrical parameter
of ion source and electromagnet were recognized. The mass spectra of iron isotope were recorded. The
deposited 54Fe isotope was extracted from copper pocket and purified by electrodeposition, solvent
extraction and purification methods. Chemical and enrichment analyses of 54Fe isotope were made by
ICP-AES and TIMS, respectively. The formation of 54Fe2O3 was confirmed by the X-ray diffraction.
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(مدل ،)W-Ka X ray source Stol Stidy-Mp diffractometer

 .1مقدمه
دستگاه جداكنندهی الكترومغناطيسي ايزوتوپها در سال 2971

دستگاه طيفسنج نشر اتمي -پالسمای جفت شدهی القايي

برای جداسازی ايزوتوپهای عناصر مختلف ،در پژوهشكدهی

)( (ICP-AESمدل  ،)JY-215دستگاه طيفسنج جرمي -يونش

كرج نصب و راهاندازی شد .با استفاده از اين سيستم ،غنيسازی

گرمايي (مدل  )LZD-117و كورهی خالء آتبين (مدل

ايزوتوپ  45Feبا موفقيت انجام شد .عنصر آهن دارای چهار

( )ATU)21-211از جملهی دستگاههای مورد استفاده در اين

ايزوتوپ پايدار 45Fe ،46Fe ،47Fe ،41Fe ،با فراواني طبيعي ،به

كار پژوهشي بودند.

ترتيب 32/7 ،1/1 ،1/9 ،و  4/1درصد است .يكي از كاربردهای
ايزوتوپ  ،45Feدر توليد راديوايزوتوپ آهن 44 -است .از اين

 5.2انتخاب و آمادهسازی مادهی اولیه

آخری در آشكارسازی از طريق گيراندازی الكترون و در

مادهی اوليه يك تركيب شيميايي از عنصر موردنظر بود كه

تصويربرداری فلورسانسي پرتوايكس ()X-ray fluorescence

انتخاب آن با توجه به شرايط و محدوديتهای چشمهی يوني،

استفاده ميشود.

جمعكننده و فرايند تصفيهی شيميايي ،انجام شد .مادهی اوليه بايد

غنيسازی ايزوتوپي با استفاده از جدايش الكترومغناطيسي از

دارای خلوص شيميايي باال ،دمای تبخير در محدودهی  211تا

روشهايي است كه ميتوان با آن ايزوتوپهای با درجهی

 111درجهی سليسيوس ،پايداری حرارتي در هنگام تبخير و

خلوص بسيار باال توليد كرد ] .[1 ،2در اين روش ابتدا اتمهای

بدون آب ميبود .در صورت امكان از خود عنصرها ،يا از كلريد

عنصر موردنظر ،در چشمهی يوني كالترون ] [9بعد از تبخير

و اكسيد آنها ميتوان استفاده نمود .برای غنيسازی  Feاز

حرارتي ،به روش برخورد الكتروني ،يونيده شده و با يك انرژی

خود عنصر آهن به عنوان مادهی اوليه نميتوان استفاده كرد زيرا

ثابت وارد يك ميدان مغناطيسي يكنواخت ميشوند كه در آن

آهن دارای دمای ذوب  2491درجهی سليسيوس در جو است

يك ميسر نيمدايره را ميپيمايند .با توجه به ثابت بودن انرژی

كه در محدودهی دمای كاركرد چشمهی يوني كالترون نيست.

يونها و شدت ميدان مغناطيسي ،شعاع مسير برای جرمهای

بنابراين از آهن كلريد  5آبه ،FeCl1.5H1O ،استفاده شد ].[4

مختلف متفاوت بوده و در انتهای مسير يونهای ايزوتوپهای

ابتدا عمل آبگيری بر روی آن انجام شد .برای اين كار مادهی

مختلف از هم تفكيك و در پاكتهای مجزا جمعآوری ميشوند

اوليه در يك كورهی خالء به مدت يك ساعت با دمای 511

] .[5چشمهی يوني و جمعكننده به يك تانك خالء كه تحت

درجهی سليسيوس حرارت داده شد .آهن كلريد آبدار به رنگ

ميدان مغناطيسي ثابت قرار گرفته ،متصل است .تانك با استفاده از

سبز است كه پس از حرارت دادن به رنگ خاكستری درآمد.

45

پمپهای دوراني و پخش تا  21-9پاسكال خالء ميشود .بعد از
جمعآوری در يك دورهی كاری ،ايزوتوپهای موجود در

 5.2طراحي و ساخت صفحهی جلويي و پاکتهای مسي

پاكتها ،به وسيلهی فرايند شيميايي استخراج شده و پس از طي

ايزوتوپهای آهن

مرحلههای تصفيهی شيميايي ،ايزوتوپ خالص به دست ميآيد.

با توجه به شكل  ،2مسير پرتوها در ميدان مغناطيسي يكنواخت به
صورت نيمدايره است .حداكثر زاويهی واگرايي پرتوها برای هر

ايزوتوپ در چشمهی يوني  αفرض شده است .بنابراين پهنای
پرتو برای هر ايزوتوپ بر روی محور xها برابر با ()2-Cos α
 AB=1Roاست كه در آن  Roشعاع پرتو با زاويهی واگرايي،
صفر است .اين پهنا در روی جمعكننده كه با محور xها زاويهی
 βميسازد برابر با  CD=AB/cosβخواهد شد .برای افزايش
ميزان كانوني شدن پرتوهای يك ايزوتوپ كه در واقع بـا كاهش
اندازهی  ABو به دنبال آن كاهش پهنای پاكت ( )CDهمراه
است ،قطعاتي به نام شيم( )2با اشكال و ضخامتهای مناسب (به
صورت گوهی دو طرفه) در سطوح داخلي جدارههای بااليي و

 .2بخش تجربي
 1.2مواد

كلريد آهن چهار آبه ،FeCl1.5H1O ،با درجهی خلوص باالی
 33%از شركت آكروس ،متيل ايزو بوتيل كتون ( 2 ،(MIBKو
 -21فنانترولين  ،1/1%هيدروكسيل آمين هيدروكلريد ،استيك
اسيد و آمونيم استات از شركت مرک تهيه شدند.
 2.2دستگاهها

سيستـم
(مـدل

جـداكننـدهی
،)CI-251

الكتـرومغنـاطيسـي

دستـگـاه

پـراش

ايـزوتـوپهـا

پـرتـو

پـايينـي تـانـك خـالء تعبيـه شدهاند (شكل  )1كه موجب تقويت

ايـكـس
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مختصات مركز هر پاكت از قطع دادن معادلههای دايرههای
نظير و خط جمعكننده محاسبه شده و پارامتر CM  M / M

(نسبت جرم هر ايزوتوپ به جرم ايزوتوپ مياني) برای عنصر
آهن با چهار ايزوتوپ پايدار 45Fe ،46Fe ،47Fe ،41Fe ،در
جدول  2نشان داده شده است.
با توجه به مقدار جرياني كه به پاكتها ميرسد ميتوان در
ساخت آنها مواردی از قبيل ضخامت ورقهی مسي و لزوم

x

استفاده از خنككننده را در نظر گرفت ،مثالً برای ايزوتوپهای

چشمهی يون

جمعكننده

46

47

 Feو  Feبايد ضخامت ورق پاكتها  9ميليمتر و همچنين

شکل  .1مسير طي شده به وسيلهی يك ايزوتوپ در ميدان مغناطيسي.

پاكتها بايد دارای سيستم آب خنككننده باشند .برای

y

پاكتهای ديگر با جريان دريافتي پايين ،ضخامت ورقهی مسي 1
ميليمتر در نظر گرفته شد و به سيستم خنككننده نيز نياز
نداشتند .برای ايزوتوپ  46Feبا توجه به جريان نسبتاً بااليي
( )1/4mAكه به پاكت ميرسد پهنای پاكت  14ميليمتر و برای
ايزوتوپ  45Feپهنای پاكت  11ميليمتر در نظر گرفته شد .برای
ايزوتوپهای  41Feو  47Feبا توجه به جريان يوني پايين ،پهنای
پاكتها  24ميليمتر در نظر گرفته شد .با توجه به اينكه ارتفاع
تصوير پرتوها روی صفحهی جلويي كوچكتر يا مساوی با 271

Z

ميليمتر است ،ارتفاع شكاف در صفحهی جلويي  231ميليمتر و
به منظور جلوگيری از اتالف پرتو ،ارتفاع پاكتها  121ميليمتر

شکل  .2شيمهای تعبيه شده در سطوح داخلي تانك خالء.

در نظر گرفته شد تا كل پرتو را پوشش دهد .عمق همهی

ميدان در ناحيهای از تانك خواهند شد كه محل عبور پرتو مركزی

پاكتها  211ميليمتر انتخاب شد .نقشهی صفحهی جلويي و

هر ايزوتوپ است .در اين صورت نقطهی  Aبه طرف نقطهی B

پاكتها در شكل  9نشان داده شدهاند.

جابهجا شده و اندازهی  ABكاهش پيدا ميكند .نكتهی ديگری

جدول  .1مختصات پاكتهای ايزوتوپهای آهن درجمعكننده

كه در كاهش اندازهی  ABو بهبود راندمان جداسازی

45

Fe
4/1
1/3651
1769
-61/6

ايزوتوپهای آهن
درصد فراواني
مقدار CM
مقدار )x(mm
مقدار )y(mm

ايزوتوپها قابل ذكر است كاهش شدت ميدان مغناطيسي در
لبههای قطبهای آهنربا نسبت به قسمت مياني آن است كه به
دليل ساختار چنبرههای مغناطيسي اجتنابناپذير است .البته اين

46

Fe
32/7
2
1126
-221

عدم يكنواختي موجب ميشود كه پرتوهايي كه زاويهی واگرايي

41

47

Fe
1/9
2/1947
1166
-272

Fe
1/1
2/1271
1151/1
-255/4

صفحهی جلويي

بيشتری داشته و از پرتو مركزی دور هستند ميدان مغناطيسي
ضعيفتری را تجربه كرده و در نتيجه ميزان خمش كمتری پيدا
كنند .در اين صورت نقطهی  Bبه طرف نقطهی  Aجابهجا شده و
در اين حالت نيز اندازهی  ABكاهش پيدا ميكند كه منجر به

45

Fe

كانوني شدن بهتر پرتو خواهد شد .با توجه به اينكه زاويهی α

46

Fe
47

Fe

برابر  6درجه است ،برای بهينه كردن پهنای پاكت ( ،)CDزاويهی

41

Fe

جمعكننده با محور xها 57 ،درجه در نظر گرفته شد.

شکل  .5صفحهی گرافيتي جلويي و محل قرارگيری پاكتهای مسي در
جمعكننده.
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 4.2شرايط کار

آهن تخليص شده ،در  pHحدود  5تا  4با ليگاند  2و

در سيستم جداكننده ،پارامترهای فيزيكي و الكتريكي زيادی

 -21فنانترولين ( ،1/1% )C21H1N1كمپلكس قرمز  2و 21

وجود دارد كه قبل و هنگام جداسازی هر عنصر بايد محاسبه و

فنانترولين -آهن ) )IIتشكيل داده ] [21 ،22 ،21و سپس در

تعيين شوند .اين پارامترها عبارتاند از :ولتاژ شتاب كه انرژی

كوره تحت دمای  711˚Cبه مدت  7ساعت كلسينه شد .تحت

يونهای خروجي از چشمه يوني را تعيين ميكند ،ولتاژ

اين شرايط كمپلكس  2و  21فنانترولين -آهن ) )IIبه اكسيد آهن

متمركزكننده كه به همراه ولتاژ شتاب در سيستم لنزی چشمهی

) (IIIقهوهای خالص ،كه يك تركيب پايدار و قابل توزين است،

يوني ،نقش همگراكنندهی پرتوهای خروجي را به عهده دارد،

تبديل شد .تشكيل اكسيدآهن ) (IIIبا استفاده از پراش پرتو

سيستم كاتدی شامل جريان رشته ،ولتاژ و جريان كاتد ،ولتاژ آند

ايكس تأييد شد (شكل .)4

كه شدت و انرژی الكترونهای گسيل شده را كنترل ميكند،
فشار بخار در محفظهی قوس الكتريكي كه نقش تعيينكننده در
ايجاد پالسما را داشته و توسط گرمكنهای مربوطه كنترل
شدت جريان (میليآمپر)

ميشود ،اندازهی شدت ميدان مغناطيسي كه مقدار آن براساس
محاسبههای نظری ،منحني و جدولهای سيستم ] [2و با توجه به
ثابت بودن ولتاژ شتاب ،برای جرم ايزوتوپ مياني تعيين ميشود.
مقدار شدت ميدان مغناطيسي حدود  391گوس محاسبه شد كه
الزم است جريان سيمپيچ آهنربا روی  39آمپر تنظيم شود.
پارامترهای عملياتي به دست آمده در جدول  1داده شدهاند.
 6.2جداسازی ايزوتوپهای آهن

ولتاژ (کیلو ولت)

بعد از تنظيم پارامترهای عملياتي و حصول شرايط مطلوب،

شکل  .5قلههای ثبت شده به وسيلهی ثبات در هنگام پويش ولتاژ شتابدهنده.

ايزوتوپهای تفكيك شده در جمعكننده دريافت شدند (شكل .)5

قلههای تفكيك شدهی ايزوتوپهای آهن را نشان ميدهد كه به
وسيلهی فنجان فارادهی موجود روی درب جمعكننده ثبت شده
است .بعد از اطمينان از صحت جداسازی ،جمعآوری ايزوتوپها
درصد ايزوتوپي

در پاكتها شروع شد .عمل جمعآوری حدود سي ساعت با
ميانگين جريان كل  21/9 mAاستمرار داشت.
 7.2تصفیهی شیمیايي ايزوتوپ Fe

45

45

تخليص شيميايي ايزوتوپ غني شدهی  Feبه كمك روشهای
الكتروليز و استخراج با حالل انجام شد .بدينترتيب كه مس به
عنوان عمدهترين ناخالصي ،با استفاده از الكتروليز ] [6و ساير
ناخالصيها به كمك روش استخراج با حالل با استفاده از متيل

m/e

ايزو بوتيل كتون ) (MIBKبه عنوان حالل آلي حذف شدند ]،7

شکل  .4قلهی ايزوتوپ .45Fe

.[3 ،1
جدول  .2پارامترهای عملياتي جداسازی ايزوتوپهای آهن
ITotal
)(mA

Temp
)(˚C

Vacuum
)(Pa

IMag
)(A

IAnode
)(A

VAnode
)(V

ICat
)(A

VCat
)(V

IFi
)(A

VFoc
)(kV

VAcc
)(kV

21/9

914

1×21-9

39

1/54

911

1/54

111

64

22

91

11
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 بحث و نتیجهگیری.5
 يكي از،جداسازی ايزوتوپها به روش الكترومغناطيسي
روشهای متداول غنيسازی همزمان ايزوتوپهای عناصر است
 از درجهی،كه با وجود توليد كم در مدت زمان كاركرد سيستم
 درصد) برخوردار37 خلوص ايزوتوپي بسيار بااليي (بيشتر از
 ايزوتوپهای آهن با روش، در اين پژوهش.است
 آهن، مادهی اوليه به كار رفته.الكترومغناطيسي جداسازی شدند
 درصد بود كه قابليت تبخير در33 كلريد با خلوص باالی
 تنظيم دقيق.محدودهی دمای كاری چشمهی يوني را دارا بود
پارامترهای جداكنندهی الكترومغناطيسي با استفاده از يك فنجان
 در اين. انجام شد،فاراده كه در روی جمعكننده تعبيه شده بود
فرايند با تغيير ولتاژ شتابدهنده و ثابت نگه داشتن ميدان
 ايزوتوپهای مختلف به داخل فنجان مذكور وارد،مغناطيسي
 بعد از.شده و عمل جداسازی و عدم تداخل آنها بررسي شد
 جداسازی و جمعآوری،تعيين مقادير بهينهی پارامترها
ايزوتوپها در پاكتهای مسي برای مدت سي ساعت و با جريان
. ميليآمپر برای كل ايزوتوپها انجام شد21/9 متوسط يوني
 كمپلكسCl- ( با يونIII)  آهن،در فرايند استخراج با حالل
 تركيب وH+ ( باR-C=O)  كتون، تشكيل دادهFe Cl5- يوني
 جفت شده و تشكيلFe Cl5- ايجاد يون اكسنيم ميكند كه با
هستهی نمك اكسنيم خنثي را مينمايد كه ميتواند با كتون
 كتون هم به عنوان حالل و هم به عنوان، لذا.استخراج شود
 واكنش تشكيل كمپلكس آهن.استخراجكننده عمل مينمايد
 فنانترولين چنين است-21  و2 ( باII)
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