وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ الَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمسَ وَ
القَمَرَ کُلُّ فی فَلَکٍ یَسبَحُونَ

و اوست آن کسی هک شب و روز و خورشید و ماه
را پدید آورد ره کدا م از این دو رد مدا ری شناورند.
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در سال  2001یک دوره سخنرانی آموزشی در مورد آنالیز رادیونوکلیدها برای دانشجویان
شیمیهستهای ارایه دادم .دو مشکل به سرعت پدیدار شد .اولین مشکل این بود که اگر شخصی از
شیمی رفتار رادیونوکلید در روشهای جداسازی آگاه نبود امکان آموزش مناسب نیز در این زمینه
وجود نداشت .بنابراین اگر مفهوم هیدرولیز فلزات مشخص نمیشد ،هیچ درکی از مطالب در مورد
رسوب فلزات هیدرولیز شونده ،مثالً با هیدروکسید آهن ،به وجود نمیآمد .در این صورت باید به
اطالعات پایهای بازگشته و شیمی عناصر را تدریس میکردم .این بازگشت گزینهی خوبی بود؛ اما نه
برای خودم .چون باید دانش خود را در زمینهی شیمی پایه بروزرسانی میکردم .مشکل دوم این
بود که منابع درسی کافی نیز در مورد شیمی رادیونوکلیدها در دسترس نبود .جزوهای از یکی از
اساتید قدیمی خود داشتم که در اختیار دانشجویان قرار دادم .این جزوه در سال  1910نوشته شده
بود و منبع خوبی به نظر میرسید .با این حال قدیمی و بسیار کوتاه بود .اکثر کتابهای رادیوشیمی
موجود با اینکه به اندازهی کافی مشروح بودند ،اطالعات کمی از شیمی واقعی رادیونوکلید را دربر
داشته و بیشتر ،فرایندهای فروپاشی رادیواکتیو ،آشکارسازی و سنجش تابش را مورد توجه قرار
داده بودند .در سال  2005نوشتن متنی به زبان فنالندی را آغاز کردم .سپس با مشاهدهی نیاز
گسترده به چنین متنی ،تصمیم گرفتم آن را به زبان انگلیسی نیز ترجمه کنم .پس از کار بر روی
کتاب به مدت سه سال متوجه شدم اگر شخصی خودش در آنالیز درگیر نباشد ،نمیتواند روشهای
تجزیهای آنالیز را به خوبی توضیح دهد ،همانطورکه در مورد خودم صادق بود .به همین دلیل از
دکتر ژیالینهو ،از آزمایشگاه ملی ریزوی دانمارک ،درخواست کردم تا در این پروژه به من بپیوندد.
من او را به عنوان با تجربهترین متخصص شیمیهستهایتجزیهای میشناسم که شخصاً تعداد بسیار
زیادی از رادیونوکلیدها را در نمونههای محیطی و پسماند هستهای آنالیز کرده و روشهای
جداسازی جدیدی را نیز توسعه داده است .در طول دو سال گذشته طی نوشتن این کتاب همکاری
داشتیم و من مطالب جدید زیادی آموختم ،نه فقط از خواندن مقاالت ،بلکه از بحثهای گستردهای
که با دکتر هو داشتم.

کتاب حاضر شیمی پایهای مورد نیاز برای درک رفتار و تجزیه و تحلیل رادیونوکلیدهای اغلب
عناصر و روشهای تجزیهای مورد نیاز برای جداسازی مهمترین رادیونوکلیدها با فروپاشی آلفا و بتا
را در نمونههای محیطی و پسماند هستهای توضیح میدهد( .برای مثال 90Sr ،و ایزوتوپهای
پلوتونیم) .در ده ـ پانزده سال اخیر بسیاری از رادیونوکلیدهای جدید در رادیوشیمی اهمیت
یافتهاند .اغلب آنها طول عمر بلندی داشته و در سوخت هستهای و ساختارهای رآکتور هستهای
پدیدار شدهاند و با آنالیز ایمنی دورریزی نهایی سوخت هستهای و انهدام زبالههای هستهای در
ارتباط هستند .به دلیل اکتیویتهی ویژهی پایین این رادیونوکلیدها روشهای طیفسنجی جرمی
برای سنجش آنها بسیار مناسب است ( 529I ،531Csو  .)...پیشتر برای سنجش رادیونوکلیدها
معموالً از روشهای رادیومتری استفاده میشد؛ اما با توسعهی روشهای طیفسنجی جرمی مسیر
جدیدی برای آنالیز رادیونوکلیدها به ویژه در غلظتهای پایین فراهم آمد .اندازهگیریهای
طیفسنجی جرمی هم چنین الزامات جدیدی برای آنالیز رادیونوکلیدها ایجاد کرد ،زیرا
رادیونوکلیدهای مزاحم و سایر رادیونوکلیدهایی که الزم است پیش از سنجش جداسازی شوند
عمدتاً آنهایی نیستند که سنجشهای رادیومتری را تحت تأثیر قرار میدادند.
هدف اصلی من نوشتن کتابی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بود؛ اما
اکنون که نوشتن آن به پایان رسیده است ،به نظر میرسد این کتاب به عنوان راهنما برای
شیمیدانهای هستهای با تجربهتر نیز قابل استفاده است ،حداقل امیدوارم اینطور باشد.

یکم نوامبر 0202
یوکا لهتو
استاد تمام رادیوشیمی
هلس
دااگشنه ینکی
گروه شیمی
فنالند

شیپگفتار مترجمین 

بیشک افزایش دانش و آگاهی از جهان هستی و رویدادهای جاری در آن شکوه و عظمت پروردگار
جهانیان را هرچه بیشتر نمایان ساخته و زایش نور ایمان شایسته و بایسته را در دل انسانها در
پی دارد .در اثر حاضر ،تالش بر این بوده است گامی هر چند کوچک در این مسیر برداشته شود.
متن حاضر برگردان منبعی است که پیشتر برای تأمین نیاز دانشجویان رشتهی هستهای به
دانش شیمی به رشتهی تحریر در آمده است تا با دید بازتری در زمینهی کاری خود به تحقیق و
مطالعه بپردازند .هدف از ترجمهی این کتاب تهیهی منبعی برای دانشجویان و محققان فعال در
فناوری هستهای به ویژه زمینهی شیمی هستهای و رادیوشیمی است تا با ویژگیهای خاص
رادیونوکلیدهای مختلف آشنایی بیشتری کسب کنند .عملیاتی کردن دانش شیمی در زمینهی
آمایش رادیونوکلیدها مستلزم آگاهی نسبتاً باالیی از رفتار آنها در فرایندهای مختلف است .اگرچه
تشریح این خصوصیات و رفتارها مبحثی گسترده است که به طور کامل در این حجم از اطالعات
نمیگنجد ،با اینحال سعی شده است موضوع یادشده تا حد امکان پوشش داده شود .تجربهی
همکاری با محققان گرایشهای مختلف رشتهی هستهای نشان داده است ،افزایش آگاهی از
خصوصیات شیمیایی رادیونوکلیدها تأثیر بسزایی روی بهبود عملکرد ایشان دارد .امید است مورد
استفادهی این عزیزان و سایر عالقمندان قرار گیرد .مانند هر متن دیگری این اثر نیز خالی از اشکال
نخواهد بود ،لذا از نظرات اصالحی خود ما را بینصیب نگذارید.
به فرمودهی امیرالمؤمنین (ع):
«آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار عدم دلبستگی به آن است».
به امید روزی که اندیشمندان گرانقدر عرصههای مختلف فناوری کشورمان با بهکارگیری تمام عیار
دانستههای خود برای رساندن این مرز و بوم به قلههای پرافتخار خودکفایی و استقالل عاشقانه و
خالصانه گام بردارند.

                                                                                              سیمیندختشیروانیآرانی 
                                                                                                       محمدقنادیمراهغ 
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رادیونوکلیدها و اندازهگیری رادیومتری آنها
 1-1رادیونوکلیدها
اولین عناصر رادیواکتیو ــ رادیم و پولونیم ــ در انتهای قرن نوزدهم توسط ماریکوری کشف
شدند .طی دهههای اول قرن بیستم ،دهها عنصر رادیواکتیو و ایزوتوپهای گوناگون آنها در
زنجیرههای فروپاشی اورانیم و توریم شناسایی شدند .اولین رادیونوکلید مصنوعی ، 30 ،از طریق
بمباران آلومینیم با پروتونها در شتابدهنده به دست ایرن ژولیوکوری تولید شد .امروزه بیش از دو
هزار رادیونوکلید مصنوعی به ویژه پس از کشف و بهکارگیری شکافت هستهای اورانیم و پلوتونیم
تولید و شناسایی شدهاند .تمرکز این کتاب روی رادیونوکلیدهای موجود در محیط و پسماندهای
هستهای است .در این فصل مروری بر رادیونوکلیدهای حاصل از فرایندهای فروپاشی رادیواکتیو و
اندازهگیری رادیومتری رادیونوکلیدها میکنیم که مطابق منابع و روشهای تشکیل است .این
رادیونوکلیدها در فصلهای بعدی براساس طبیعت شیمیاییشان طبقهبندیشده و مفصل مورد
بحث قرار میگیرند .رادیونوکلیدها به دو گروه طبیعی و مصنوعی تقسیمبندی میشوند.
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 1-1-1رادیونوکلیدهای طبیعی
در طبیعت سه نوع رادیونوکلید وجود دارد :رادیونوکلیدهای متعلق به زنجیرههای فروپاشی اورانیم و
توریم ،رادیونوکلیدهای مجرد با نیمه عمر بسیار باال و رادیونوکلیدهای با منشا کیهانی.
زنجیرههای فروپاشی اورانیم و توریم با دو ایزوتوپ اورانیم و توریم شروع میشوند،532 ،
 535 ، 532که در هنگام تولد جهان در حدود  33/7میلیارد سال پیش تشکیلشده و آنقدر عمر
طوالنی دارند که از زمان تشکیل کره زمین در حدود  4/2میلیارد سال پیش تاکنون وجود
داشتهاند .این سه رادیونوکلید اولیه هر کدام با یک زنجیرهی فروپاشی شروع میشوند که به ترتیب
منجر به تولید ایزوتوپهای پایدار ،سرب  502 ، 506 ، 507میگردند .در این میان روی هم
رفته  45رادیونوکلید حاصل از  33عنصر وجود دارد که  9عنصر سنگینتر از بیسموت اصالً ایزوتوپ
پایدار ندارند .سه زنجیرهی فروپاشی در جدول  3-3تا  3-3شرح داده شدهاند.
تعیین رادیونوکلیدها در زنجیرهی فروپاشی مسئلهی مهمی در رادیوشیمی تجزیهای بوده و
هست .این رادیونوکلیدها گسیلندهای آلفا و بتا بوده و اکثر آنها پرتوهای گامای قابل آشکارسازی
ندارند و لذا تعیین آنها مستلزم جداسازیهای رادیو شیمیایی است .در این کتاب جداسازی
رادیونوکلیدهای زیر بررسی میشوند:
جدول  .1-1زنجیرهی فروپاشی اورانیم.
نوکلید
532

روش فروپاشی
α

نیمه عمر
309

4/4

انرژی فروپاشی(
4/570

534

54

0/573

534

6/7

534

α

542 200

5/397
4/229

530

α

72 320

4/770

556

α

3605

4/273

555

α

3/2

532

α %99/92

3/3

% 0/05
532

532

α %99/90
0/30
α

534
534

% 99/92

3/2

2/290
6/274
5/223

)

محصول فروپاشی
232
232
232
230
222
222
212
212
212

6/274

212

5/223

212

7/563

212

32
57

3/054

50

3/575

212
212
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نوکلید
534

روش فروپاشی

530

530

نیمه عمر

α %0/05
α

530
530

3

% 99/99927
α % 0/00033
α

506
506

انرژی فروپاشی(

)

محصول فروپاشی

2/637

210

0/36

7/223

210

2/424

210

3/3
55/3

0/064

2/0

3/456

210

2/925

202

332

2/407

4/5
پایدار

3/233

210

202
202

جدول  .2-1زنجیرهی فروپاشی اکتینیم.
نوکلید

روش فروپاشی

نیمه عمر

انرژی فروپاشی
(

532

α

533
533
557

α
% 92/ 65

302

7/3

557

α

553

α
α

553

539
532

532

α %99/99977
% 0/00053
α

533
533

533
507
507

)

4/672

56

0/393

35 760

2/320

55

0/042

α %3/32

2/045
39
55
33

6/347
3/349
2/979
6/946

3/2

7/257

4/0

0/732
0/3
36

α %99/754

5/3

% 0/576
α

236

231
231
222
222
223
223
223
212
212
211
212

2/372

211

3/367
6/723

211

0/272
4/2
پایدار

محصول فروپاشی

7/292
3/432

202
211
202
202
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جدول .3-1زنجیرهی فروپاشی توریم.
روش فروپاشی

نوکلید

α

535

نیمه عمر
3030

552

انرژی فروپاشی(

3/43

2/2

552

α

6/3
3/9

5/354

554

α
α

3/6
26

6/404

α

0/32

6/906

550
536
535
535

% 64/06

222
222
222

2/250

220

2/729

30/6

0/270

63

5/525

α %32/94

212
212
212
212
222

6/502

α

535

222

4/023
0/046

552

)

محصول فروپاشی

599
3/3
پایدار

552
502

202

2/922
4/999

202

ایزوتوپهای اورانیم ، 533 ،ایزوتوپهای توریم 530 ، 555 ، 556 552 ، 557 ،و . 530
 535چندین رادیونوکلید اولیهی مجرد با نیمه عمر بسیار بلند موجود
عالوه بر  532 ، 532و
است (جدول  )4-3که در همان فرایندهای تشکیل اورانیم و توریم با منشا کیهانی تولید شدهاند.
مهمترین این رادیونوکلیدها در رابطه با دز تابش به انسان  40است.
این رادیونوکلید پرتوهای گامای قابل آشکارسازی گسیل میکند و نیازی به جداسازیهای
شیمیایی نیست ،بنابراین در این کتاب بیش از این بحث نمیشود.
جدول  .2-1بعضی از رادیونوکلیدهای مجرد اولیه
نوکلید
40
27
353
344
374

فراوانی ایزوتوپی ()%

روش فروپاشی

نیمه عمر(سال)
2

0/0337

3/56 10

57/23

4/22 1010
3/3 1013

0/902
53/20

α

5/3 1012

0/365

α

5 1012
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گروه سوم از رادیونوکلیدهای طبیعی متشکل از رادیونوکلیدهای با منشا کیهانی هستند که در
واکنشهای هستهای در اتمسفر و به دلیل تابش کیهانی شکل میگیرند (جدول  .)2-3این
رادیونوکلیدها ایزوتوپهای عناصر سبکتر بوده و نیمه عمر آنها بسیار متغیر است .اجزای اولیهی
تابش کیهانی ذرات پرانرژی آلفا و پروتونها هستند که هنگام برخورد با هستهی اتمهای اتمسفر
موجب واکنشهای هستهای میشوند .اکثر رادیونوکلیدها با منشا کیهانی به ذرات معلق متصلشده
و روی زمین مینشینند .با وجود این برخی از آنها همچون ( 34به صورت دی اکسیدکربن) و
 ( 39یک گاز بیاثر) گازی بوده و در اتمسفر باقی میمانند .در واکنشهای هستهای اولیه
نوترونها نیز تولید میشوند و این نوترونها موجب واکنشهای هستهای بیشتر میشوند.
جدول  .2-1بعضی از رادیونوکلیدهای مهم با منشا کیهانی.
نوکلید

نیمه عمر(سال)

روش فروپاشی

3

35/3

بتا

7

30

5/2 306

بتا

34

55

5/65

35
33
36
43

نوکلید

0/32
2730

56

730

بتا

35

0/067

بتا

32

3/3 302
3/2 306

نیمه عمر(سال)

بتا

7/4 302

39

بتا -

روش فروپاشی

359

0/032

بتا

0/54

بتا

569
3/27 307

بتا
بتا

در واکنش با نوترون دو رادیونوکلید مهم 3 ،و ( 34واکنشهای  3-3و  ،)3-5تولید میشوند
که شیمی و جداسازی رادیوشیمیایی آنها در فصل  33توضیح داده شدهاست .این رادیونوکلیدها ــ
تریتیم و کربن رادیواکتیو ــ نه تنها به وسیلهی تابش کیهانی تولید میشوند؛ بلکه در فرایندهای
دیگر فعالسازی با نوترون در انفجارهای هستهای و در مادهی محیط رآکتورهای هستهای نیز
شکل میگیرند.

()3-3
()5-3

3

34

34

35

34
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 2-1-1رادیونوکلیدهای مصنوعی
رادیونوکلیدهای مصنوعی بزرگترین گروه رادیونوکلیدها متشکل از بیش از دو هزار نوکلید
تولیدشده از سالهای  3930را تشکیل میدهد .منشا رادیونوکلیدهای مصنوعی به صورت زیر است:
 تولید و انفجارهای سالحهای هستهای،
 تولید انرژی هستهای،
 تولید رادیونوکلید در رآکتورها و شتابدهندهها.
گسترهی وسیعی از رادیونوکلیدها در تولید سالحهای هستهای تشکیل میشوند ،پلوتونیم با
پرتودهی اورانیم در رآکتورهای تحقیقاتی و قدرت تولید میشود .اکثر آنها محصول شکافت بوده و
در شکافت القایی نوترون در  532و  539تولید میشوند .در رآکتورهای قدرت این رادیونوکلیدها
کامالً در سوخت هستهای باقی میمانند ،در حالیکه در انفجارهای هستهای نقطهی نهایی آنها
محیط ــ در سطح زمین در انفجارهای اتمسفری یا در ژئوسفر در انفجارهای زیرزمینی ــ است.
سوخت هستهای مصرفشده از رآکتورهای قدرت در پسماندگورهای دورهشت در عمق
زیرزمین نگهداری میشوند .ترکیب رادیونوکلیدهای انفجارهای هستهای و سوخت مصرفشده از
رآکتورهای قدرت به دالیلی کم و بیش متفاوت است.
اوالً ،شکافت در یک رآکتور غالباً به وسیلهی نوترونهای حرارتی رخ میدهد ،در حالیکه در
یک بمب نوترونهای سریع غالباً مسئول رخدادهای شکافت بوده و این منجر به تفاوتهایی در
ترکیب رادیونوکلیدها میشود .ثانیاً ،شکافت در یک بمب آنی است ،در حالیکه سوخت در رآکتور
به مدت چند سال پرتودهی میشود.
334
است که در سالحها این اتفاق
نتیجهی آن رشد بعضی از محصوالت فعالسازی همچون
رخ نمیدهد.
 90و  337به دلیل نیمه عمر بلند و بهرههای شکافت آنها مهمترین محصوالت شکافت
هستند .عالوه بر اینها ،گسترهای از محصوالت شکافت با عمر بلند همچون ، 356 ، 99 ، 79
 332 ، 359و  323وجود دارد که رادیوشیمی آنها در این کتاب مورد بحث قرار میگیرد.
به همراه محصوالت شکافت ،محصوالت فعالسازی در واکنشهای جانبی در کنار پرتودهی
نوترون شکل میگیرند .شار نوترونی باالی تولیدشده در شکافت موجب واکنشهای فعالسازی در
سوخت یا سالحها و مادهی محیط میشود.
چنین واکنشهایی به دو گروه تقسیمبندی میشوند .گروه اول را عناصر ترانس اورانیم تشکیل
میدهند که رادیونوکلیدهای بسیار مهم در رادیوشیمی هستند.
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شکل  .1-1تشکیل عناصر ترانس اورانیم در سوخت هستهای و مادهی سالحهای هستهای.

این رادیونوکلیدها به وسیلهی فعالسازی نوترونی پی در پی و فرایندهای فروپاشی بتا تولید
میشوند که از  532یا  539شروع میشود (شکل .)3-3
، 537
در میان این عناصر مهمترین و سمیترینشان از نظر رادیولوژیکی رادیونوکلیدهای
 543 544 542هستند که در این کتاب بحث میشوند .عالوه بر
 532 539 540 543 ، 543 543و
عناصر ترانس اورانیم ،یک ایزوتوپ جدید اورانیم  536نیز به وسیلهی واکنشهای فعالسازی با
نوترون تشکیل میشود.
گروه دیگر محصول فعالسازی حاوی رادیوایزوتوپهای عناصر سبکتر گوناگون میباشد .عالوه
برتریتیم و کربن رادیواکتیو گسترهی وسیعی از این محصوالت فعالسازی در انفجارهای هستهای و
به ویژه رآکتورهای هستهای تشکیل میشوند.
عناصر مواد سازندهی (رآکتور) به ویژه غالف ،قطعات فلزی دیگر محیط سوخت هستهای ،فوالد
محفظهی فشار و ساختارهای بتن حفاظ در شار نوترونی حاصل از سوخت فعالسازی میشوند.
نقطهی پایان بعضی از این محصوالت فعالسازی ،همچون عناصر رهاشده از فوالد حاصل از
خوردگی ،پسماند هستهای دورهشتشده طی فعالیت رآکتور است .با وجود این بخش عظیمی در
فوالد و بتن باقیمانده و در هنگام از کاراندازی رآکتور در پسماند قرار میگیرند.
63
29
22
و
،
در این گروه رادیونوکلیدهای مهم متعددی همچون ، 43 ، 36 ، 34
قرار دارند و در این کتاب مورد بحث قرار خواهند گرفت .این رادیونوکلیدها گسیلندهی خالص بتا
هستند که الزم است جداسازیهای رادیوشیمیایی آنها انجام شود .عالوه بر این رادیونوکلیدها،
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24

گسترهی وسیعی از محصوالت فعالسازی همچون ، 62 ، 60
پرتوی گاما بوده و لذا به آسانی قابل آشکارسازی و اندازهگیری هستند.
عالوه بر فوالد رآکتور و بتن حفاظ ،سوخت مصرفشده ،غالف فلزی آن و قطعات دیگر فلزی
محیط سوخت و منتهیشده به دورهشت نهایی ،مقادیر قابل مالحظهای از محصوالت فعالسازی
گسیلندهی بتای

، 93

، 94

93

(همراه با ، 34

، 36

وجود دارند که گسیلندهی

 ) 29 ، 63نیز موجودند که در این

کتاب بحث میشوند.
بنابراین تعدادی از رادیونوکلیدهای تولیدشده به وسیلهی پرتودهی با نوترون و پروتون در
رآکتورها و شتابدهندهها موجودند.
خواص آنها متعاقباً تنها زمانی بحث خواهند شد که به منزلهی ردیاب در تجزیهی
رادیونوکلیدی استفاده شوند .مثالی در این رابطه ایزوتوپ استرنسیم  22است که در آزمایشهای
مدل برای مطالعهی رفتار محصول شکافت با گسیل بتا  90یا تعیین بهرهی مطالعات  90به
منزلهی ردیاب استفاده میشود.

 2-1روشهای فروپاشی رادیواکتیو
در این کتاب ،شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها ــ هستههایی بحث میشوند که ناپایدار یعنی
رادیواکتیو هستند .ناپایداری از این حقیقت ناشی میشود که جرم هسته بسیار باال بوده یا نسبت
نوترونها به پروتونهای آن برای پایداری نامناسب است .به وسیلهی فروپاشی رادیواکتیو ،هسته
جرم اضافه خود را از دست داده یا برای رسیدن به شرط پایداری نسبت نوترون به پروتون تنظیم
میشود  .چهار روش اصلی فروپاشی رادیواکتیو ،شکافت ،فروپاشی آلفا ،فروپاشی بتا و تبدیل داخلی
در ذیل خالصه توضیح داده میشوند.

 1-2-1شکافت
شکافت خود به خودی یک روش ویژهی فروپاشی رادیواکتیو است که تنها برای سنگینترین عناصر
رخ میدهد .طی پدیدهی شکافت ،هستهی سنگین به هستهی دو عنصر سبک تقسیم میشود که
محصوالت شکافت نامیده میشوند .از میان ایزوتوپهایی که در طبیعت وجود دارند ،تنها  532با
شکافت خود به خودی فروپاشی میکند .تنها جزیی از آن  0/002درصد به این روش و مابقی با
تشکیل آلفا فروپاشی میکند.
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شکافت خود به خودی در عناصر سنگینتر متداولتر بوده و در بعضی از رادیونوکلیدها همچون
 560تنها روش فروپاشی است .با در نظر گرفتن تولید و مقادیر محصوالت شکافت ،فرایند مهمتر
از شکافت خود به خودی شکافت القایی است :یک هستهی سنگین ذرهای ،معموالً نوترونی را جذب
میکند که منجر به برانگیختگی و شکافت میشود (شکل.)5-3

شکل  .2-1مثالی از شکافت القایی نوترون  532و واکنش به این صورت است:

3

95

343

536

532

چندین ایزوتوپ قابل شکافت وجود دارد که از میان آنها  532و  532از نقطه نظر مقادیر
محصوالت شکافت تولیدشده دارای باالترین احتمالاند .این نوکلیدها نه تنها قابل شکافت بوده بلکه
شکافتپذیر است؛ یعنی در حضور نوترونهای حرارتی شکافته میشود و لذا میتوان از آنها در
تهیهی سوخت هستهای بهره جست.
532
539
در رآکتور هستهای و
با پرتودهی
 532از طریق غنیسازی اورانیم طبیعی و
متعاقباً جداسازی شیمیایی پلوتونیم از اورانیم پرتودیده بهدست میآید .تعداد قابل مالحظهای از
محصوالت شکافت در فرایندهای شکافت تولید میشوند.
برای مثال شکل  3-3توزیع محصوالت شکافت برای  532از شکافت القایی نوترونی را نشان
میدهد .همانگونهکه مالحظه میشود منحنی تقارن کمی دارد؛ یعنی دو محصول شکافت
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شکافت نوترون حرارتی U

532

بهرهی شکافت ،درصد

عدد جرمی A

شکل .3-1توزیع بهرهی شکافت  532به صورت تابعی از عدد جرمی محصول شکافت.

از رخدادی با جرم یکسان برخوردار نیستند ،دو ماکزیمم از محصوالت شکافت در اعداد جرمی  90تا
 300و  332تا  342قرار میگیرند.
در این محدودهها بهرهی شکافت بین  %2و  %7است .فرایند شامل شکافت القایی نوترون
حرارتی است :شکافتهای القایی ذرات با انرژی باال با افزایش انرژی ذرهی بمباران متقارنتر
میشود .اکثر محصوالت شکافت به دلیل داشتن نوترون اضافی رادیواکتیو هستند.
در  532و  539هر دو نسبت نوترون به پروتون تقریباً  3/6است که برای پایداری عناصر
سبکتر نسبتی بسیار باالست .برای مثال ،عناصر پایدار در ماکزیمم باالتر از بهرهی شکافت در اعداد
جرمی  332تا  ،342باالترین نسبت نوترون به پروتون در حدود  3/4داشته است و لذا از طریق
فروپاشی رادیواکتیو (فروپاشی بتای منفی) در این حالت ،هسته به تناسب مناسب نوترون به پروتون
تبدیل میشود .برای مثال از چنین زنجیرهی فروپاشی محصوالت شکافت غنی از نوترون به صورت
زیر منجر به  337پایدار میشود:
3 22

 ⁄؛ 54 2

3⁄
5

337

3 63
3 24

 ⁄؛ 32
 ⁄؛ 3 25

3⁄
5
3⁄
5

337
337
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)3 49

 ⁄؛ 30
3 42

3⁄
5

(

 ⁄پایدار

337
337

 2-2-1فروپاشی آلفا
فروپاشی آلفا نیز روش نوعی فروپاشی برای رادیونوکلیدهای سنگینتر است .اکثر ایزوتوپها و
رادیونوکلیدهای اکتینیدی در زنجیرههای فروپاشی اورانیم و توریم با این روش فروپاشی میکنند.
543
استثناهایی در میان رادیونوکلیدهای بحثشده در این کتاب وجود دارند 552 ، 530 ،و
که صرفاً با گسیل بتا فروپاشی میکنند 557 .نیز غالباً ( )%92/2با گسیل بتا فروپاشی میکند.
همانگونهکه از جدول  3-3تا  3-3مالحظه میشود ،در مورد بسیاری از رادیونوکلیدها در
زنجیرههای فروپاشی ،فروپاشی بتا و فروپاشی آلفا رقابت دارند .در فروپاشی آلفا ،هستهی سنگین با
گسیل هستهی هلیم که ذرهی آلفا ( )αنامیده میشود ،از اضافی جرم رها میشود .مثالی در این
رابطه به صورت زیر است:
()3-3

4

555

556

که در آن  556با گسیل ذرهی آلفا به  555تبدیل میشود .لذا ،در فروپاشی آلفا عدد اتمی دو
واحد و عدد جرمی چهار واحد کاهش پیدا میکند .انرژی ذرات آلفای گسیلشده همیشه باال بوده
و معموالً بین  4تا  7مگا الکترونولت است .از آنجا که جرم ذرهی آلفا نسبتاً باال است نوکلید دختر
انرژی جنبشی باالیی را دریافت میکند که حاصل از پسزنی است .به عنوان مثال ،هنگامی که
 4 574انرژی
 532با گسیل آلفا به  534فروپاشی میکند ،نوکلید دختر از  ، 534از
معادل

 0/074دریافت نموده و مابقی آن

 4/505از آن ذرهی آلفا خواهد بود .اگرچه جز

انرژی پسزن تنها  3/7درصد است با این حال حدود ده هزار برابر باالتر از یک پیوند شیمیایی بوده
و لذا این پسزنی موجب شکستن پیوند شیمیایی میشود که به وسیلهی آن نوکلید دختر به
ماتریس پیوند میخورد.
تبدیالت از نوکلید مادر به نوکلید دختر بین سطوح انرژی تعریفشده مطابق حاالت مشخص
کوانتومی رخ میدهد.
لذا ذرات آلفا گسیلشده همیشه دارای انرژی یکسان بوده و پیکها در اندازهگیری ذرات آلفا
بهدست میآیند .غالباً فرایندهای فروپاشی نه تنها به سطح پایهی نوکلید دختر بلکه به سطوح
انرژی برانگیخته منجر میشود.
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لذا ذرات آلفا منجر به سطوح برانگیخته و دارای انرژی پایینتر میگردند .از آنجا که سطوح
برانگیخته نیز نشاندهندهی حاالت کوانتم مشخص هستند ،دارای سطوح انرژی معینی بوده و
ذرات آلفا با انرژی پایینتر دارای انرژی مشخصی خواهند بود.
با توجه به اینکه در هر فرایند فروپاشی انرژی یکسانی باید رها شود ،مابقی انرژی یعنی
اختالف انرژی بین سطوح پایه و برانگیخته به صورت تابش گامای الکترومغناطیسی یا الکترونهای
تبدیلی گسیل میشوند .شکل  4-3دو شِما از فرایندهای فروپاشی آلفا را نشان میدهد :شمای اول
برای  535منجر به تنها حالت پایهی نوکلید دختر و شمای دیگر برای  533نیز منجر به
سطوح برانگیخته است .بعداً در این مجموعه شماهای فروپاشی برای کلیهی رادیونوکلیدهای مهم
بحثشده در این کتاب داده خواهد شد.
مهمترین این اطالعات مرتبط با شماهای فروپاشی و در شکل  4-3شرح و توضیح داده شدهاند:

پایدار

شکل  .2-1شماهای فروپاشی

پایدار

 535و

.533

)(1996

خط باال :حالت پایهی نوکلید مادر ،خط پایین :حالت پایهی نوکلید دختر ،خط میانی :حالت برانگیختهی نوکلید دختر،
) ،نیمه عمر نوکلید مادر در باال ،نیمه عمرهای حاالت برانگیخته در سمت چپ ،انرژی
انرژی فروپاشی (
حاالت برانگیخته در وسط ( ) ،پیکانها نشاندهندهی گذارهای داخلی بوده و انرژی در باالی آنها نشان داده شده
است ،درصدها نسبت گذارها هستند.

تعداد اجزای فرایند فروپاشی در هر مسیر شدت نامیدهشده ،دارای احتماالت معینی است .به
عنوان مثال در حالت  92/29 ، 533درصد رخدادهای فروپاشی مستقیماً به حالت پایهی نوکلید
دختر تبدیلشده در حالیکه  0/244درصد به سطح باالتر برانگیختگی و  0/227درصد به سطح
پایینتر تبدیل میشود.
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چنانچه شدت فرایندهای فروپاشی با گسیل پرتو گاما رخ دهد و انرژی پرتوی گامای حاصل به
اندازهی کافی باال باشد اندازهگیری اکتیویتههای نوکلیدهای مادر به وسیلهی گسیل این پرتوهای
گاما دارای مزیت است چرا که اندازهگیری آنها غالباً آسانتر از ذرات آلفا است .با وجود این ،تنها
تعداد معدودی نوکلید با چنین خصوصیاتی جود دارد.
رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفایی که دارای گسیل قابل آشکارسازی گاما نیستند مفصل در
این کتاب بحث میشوند چراکه در این گونه موارد ،الزم است جداسازی شیمیایی صورت پذیرد.

 3-2-1فروپاشی بتا
فروپاشی بتا متداولترین روش فروپاشی رادیونوکلیدهای سبکتر است .علت فروپاشی بتا بیشتر
بودن نسبت نوترون به پروتون نوکلید به حالت پایدار است .هسته ،این نسبت را برای رسیدن به
حالت مناسبتر با تبدیل یک نوترون به پروتون یا برعکس تنظیم میکند .فرایند اول زمانی
امکانپذیر میشود که نوکلید دارای تعداد نوترون بیشتر بوده؛ یعنی غنی از نوترون باشد ،با
نوکلیدهای غنی از پروتون فرایند اخیر به وقوع میپیوندد.
فرایند اول فروپاشی بتای منفی (یا فروپاشی بتا) و فرایند اخیر فروپاشی بتای مثبت (یا
فروپاشی پوزیترون) نامیده میشود .در این فرایندها هسته ،ذره گسیل میکند ــ یک ذرهی بتا در
فرایند بتای منفی و یک ذرهی پوزیترون در فرایند بتای مثبت ،یک ذره بتا (  )βاز نظر فیزیکی
همانند یک الکترون بوده دارای جرم و بار الکتریکی یکسان است در حالیکه پوزیترون (  )βیک
ضد ذرهی الکترون بوده دارای جرم یکسان ولی با بار مخالف ( )+3است .عدد اتمی ( ) در فروپاشی
بتای منفی به اندازه یک واحد افزایشیافته در حالیکه در فرایند بتای مثبت همان اندازه کاهش
پیدا میکند .در هر دو فرایند ،عدد جرمی ( ) بدون تغییر باقی میماند .با توجه به جرم بسیار
کوچک ذرات بتا و پوزیترون گسیلشده ،سهم انرژی فروپاشی که نوکلید دختر در پسزنی دریافت
میکند بسیار کوچک است .با وجود این ،ذرهی بتا و پوزیترون باقیمانده انرژی فروپاشی را دریافت
میکنند چرا که ذرهی دیگری همراه با آلفا گسیل میشود ،برای یک نوترینو ( ) با یک پوزیترون و
یک آنتی نوترینو ( ) با یک ذرهی بتا معادالت کامل فروپاشی به صورت زیر خواهد بود:
فروپاشی بتای منفی:

3

فروپاشی بتای مثبت:

3

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

12

انرژی بتا به طور تصادفی بین ذرات در جفتهای

 β ⁄و  β ⁄توزیع میشود .از آنجا که

نوترینو و آنتی نوترینو مادهی برهمکنش خیلی ضعیفی دارند ،با سیستمهای آشکارسازی معمولی
برهمکنش نداده و لذا هنگام اندازهگیری رادیونوکلیدهای گسیلندهی بتا تنها ذرات بتا و پوزیترون
آشکارسازی میشوند.
از آنجا که تنها جزیی از انرژی فروپاشی به این ذرات تعلق میگیرد ،به جای قلههای مجرد
طیفهای پیوستهای مطابق انرژی فروپاشی حاصل خواهد شد (شکل  .)2-3در فروپاشی بتای منفی
انرژی میانگین بتا تقریباً  30درصد انرژی ماکزیمم بوده ،در حالیکه در فروپاشی بتای مثبت ،انرژی
میانگین پوزیترون تقریباً  40درصد انرژی ماکزیمم میباشد .در هر دو طیف تقریباً نقاط پایانی
طیفها نشاندهندهی انرژی ماکزیمم یعنی انرژی فروپاشی است.

 Eبا واحد KeV

شکل  .2-1طیفهای انرژی ذرات بتا و پوزیترون
)

64

.

)(1988

(

ذرات پوزیترون گسیلشده در فروپاشی بتای مثبت پایدار نیستند و پس از اینکه انرژی
جنبشی خود را از دست دادند ،طی ترکیب با یک الکترون نابود میشوند .این دو ضد ذره به دو
 ،0 233مطابق جرم یک الکترون تبدیل میشوند .دو پرتو گاما در
کوانتوم گاما با انرژی
جهتهای مخالف هم گسیل می شوند .یک فرایند رقیب برای گسیل پوزیترون فروپاشی بتای مثبت
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گیراندازی الکترون ( ) است .در این فرایند نوکلید غنی از پروتون به جای گسیل یک پوزیترون،
الکترونی را از الیهی الکترون ،معموالً داخلیترین الیهی و گاهی از الیهی گیر میاندازد .این
پدیده در هسته منجر به تبدیل یک پروتون به یک نوترون میشود.در فرایند اولیه تنها نوترینوها از
هسته گسیل میشوند .از آنجا که این ذرات قابل آشکارسازی نیستند ،به نظر میرسد امکان
وجود نداشته باشد .با این حال ،نوکلیدهایی
اندازهگیری رادیواکتیویته نوکلیدهای با فروپاشی
از طریق آشکارسازی پرتوهای ـ  Xحاصل از پر شدن حفرهی موجود در الیهی
با فروپاشی
الکترونی توسط الکترونهای الیههای باالتر ،قابل اندازهگیری هستند.
اگرچه این پرتوهای ـ  Xویژهی نوکلید دختر است ،جهت اندازهگیری اکتیویتهی نوکلید مادر
بهکار میروند.
چرا که تشکیل آنها به ویژه همزمان با رخدادن گیراندازی الکترون بوده و لذا آهنگ آنها
وجود دارد.
یکسان است .عالوه بر پرتوهای ـ  Xویژه ،الکترونهای اوژهی گسیلی نیز پس از
پس از تشکیل پرتوهای ـ  ،Xتعدادی اتم را ترک نمیکنند؛ ولی انرژی خود را به الکترونی روی یک
الیهی باالتر انتقال میدهند .الکترونهای اوژه ترک کنندهی اتم تک انرژی بوده و دارای انرژی
نسبتاً پایینی هستند .این الکترونها با روش شمارش سنتیالسیون مایع قابل آشکارسازی بوده و لذا
عالوه بر پرتوهای ـ  Xاستفاده میشوند.
جهت اندازهگیری اکتیویته نوکلیدها با فروپاشی
بوده در حالیکه گسیل پوزیترون روش
معموالً خاص سنگینترین عناصر با 20
20
میباشد .در این میان در عناصر با 30
متداول فروپاشی در عناصر سبکتر با 30
22
است .نوکلید
در این کتاب
هر دو فرایند به طور موازی رخ میدهند .مثالی از یک نوکلید
 6/2گسیل میکند که برای تعیین
 2/ 9و
 22پرتوهای ـ  Xبا انرژیهای
دختر آن،
22
استفاده میشود.
اکتیویتهی
همچنین ممکن است منجر به ایجاد حالت برانگیختهای از نوکلید دختر
فرایند اولیهی
352
همهی انتقاالت اولیه به حالت
رادیونوکلید
شود .برای مثال ،در فروپاشی
352
انتقال مییابد .این حالت برانگیخته با گسیل
 32/2از نوکلید دختر
برانگیختهی
بهکار میرود.
پرتوهای گاما آرام میگیرد که برای اندازهگیری این نوکلید و نوکلیدهای مشابه
وجود دارد ،پرتوهای ـ  ،Xالکترونهای اوژه
لذا روشهای متعددی برای اندازهگیری نوکلیدهای
22
که در این کتاب بحث میشوند
عالوه بر
و در بعضی از حاالت پرتوهای گاما .نوکلیدهای
عبارتاند :از  29 ، 43و . 93
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همانند حالت فروپاشی آلفا ،گذارها در فروپاشی بتا غالباً از طریق نوکلید دختر با سطوح
برانگیخته انرژی شکل میگیرد .گسیلهای گاما هنگامی به وجود میآیند که سطوح برانگیخته ـ
واانگیخته میشوند (شکل .)6-3

پایدار
پایدار

شکل  .2-1شماهای فروپاشی

 39و

. 63

)(1996

اگر گسیلهای گاما انرژی و شدت باال داشته باشند به راحتی آشکارسازیشده ،برای اندازهگیری
اکتیویتهی رادیونوکلیدهای گسیلندهی بتا بهکار میروند .در این کتاب غالباً گسیلندههای خالص بتا
بحث میشوند چرا که در آنها نیاز به جداسازیهای رادیوشیمی وجود دارد.
359 356
99
94
،
،
،
،
این رادیونوکلیدها شامل ، 93 ، 90 ، 79 ، 63 ، 34 ، 3
 557 ، 552 ، 332و  543میباشد.

 2-2-1گذار داخلی
همانگونهکه در باال ذکر شد ،فروپاشی ها آلفا و بتا غالباً از طریق حاالت برانگیخته نوکلید دختر
انجام میپذیرد .واانگیختگی این حاالت به دو روش رخ میدهد :با گسیل پرتوهای گاما و تبدیل
داخلی .اصطالح کلی برای این حالتها گذار داخلی است .همانگونهکه توضیح داده شد حاالت
برانگیخته نشاندهندهی سطوح مشخص کوانتومی نوکلید دختر بوده ،لذا گذارهای بین آنها دارای
انرژیهای مشخصی است .لذا ،پرتوهای گامای گسیلشده تک انرژی است و طیف حاصل یک طیف
قلهای است.
برای مثال ،هنگامی که

43

باگسیل بتا فروپاشی میکند (شکل  .)6-3تنها  0/2درصد گذارها

مستقیماً منجر به حالت پایهی نوکلید دختر

43

میشود و انرژی فروپاشی بتا

 5/495است.
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مابقی  0/02درصد و  99/3درصد به نوبهی خود منجر به حاالت برانگیخته به ترتیب با سطوح
 3/594خواهد بود.
 3/677و
انرژی
هنگامیکه این رادیونوکلیدها با گسیل گاما واانگیخته میشوند ،انرژیهای پرتوهای گاما به
صورت اختالف انرژی سطوح کوانتوم بین آنچه که در واانگیختگی رخ میدهد انجام میپذیرد.
 )5/495و انرژی
انرژی گذارهای بتا در شکل  6-3اختالفات بین کل انرژی فروپاشی بتا (
حاالت برانگیخته (

،3/ 677

 0/332و

 )3/594یعنی

 3/392خواهد بود .در
 3/677و

نتیجه ،پرتوهای گاما حاصل از واانگیختگی این حاالت عبارت است از
.3/594
بسیاری از رادیونوکلیدها با فروپاشی بتا پرتوهای گاما گسیل میکنند که برای اندازهگیری
اکتیویتهی این نوکلیدها آشکارسازی میشوند.
یک فرایند رقیب برای گسیل گاما تبدیل داخلی است که در آن حالت برانگیخته با گسیل
پرتوهای گاما به حالت پایه نمیرسد ،بلکه انرژی برانگیختگی به یک الکترون در الیهی الکترونی اتم
دختر انتقال مییابد .این الکترونها تک انرژی هستند ،اختالف انرژی بین انرژی واانگیختگی و
انرژی پیوندی الکترون است  .مثالی از گذار داخلی ،فروپاشی  337است که بخشی از طریق حالت
337
برانگیخته ،نوکلید دختر  337رخ میدهد (شکل ،)7-3تنها  2/4درصد گذارها مستقیماً به
تبدیلشده 94/6 ،درصد مابقی به سطح برانگیخته

 0/665میرسد .این حالت برانگیخته صرفاً

با گسیل گاما فروپاشی نمیکند 30/5،درصد برانگیختگی با تبدیل داخلی و تشکیل الکترونهای
تبدیلی به آرامش میرسد.

پایدار

شکل  .2-1شمای فروپاشی

. 337
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تابشهای بهدست آمده در این فروپاشی عبارتاند از:
 2/4 درصد ذرات بتا با یک انرژی ماکزیمم
 94/6 درصد ذرات بتا با یک انرژی ماکزیمم

.3/376
(0/234

 22 درصد ( )% 94/6×0/292پرتوهای گاما با یک انرژی

)3/376-0/665
0/665

 9/6 درصد ( )% 94/6×0/305الکترونهای تبدیلی با یک انرژی
 0/665که در آن

(0/652

 0/037انرژی پیوندی یک الکترون در الیهی  Kاز

337

-0/037
است).

الکترونهای تبدیلی که شدت کل آنها باالتر از  9/6درصد ذکر شده است ،نیز دارای انرژیهای
بیشتر از

 0/652میباشند ،چرا که بخشی از تبدیالت از الیههای الکترونی باالتر از انرژیهای

پیوندی کمتر انجام میپذیرد.
عالوه بر آن پرتوهای ـ  Xو الکترونهای اوژه در هنگامی تشکیل میشوند که حفرهی الکترون با
الکترونی از یک الیه باالتر پر میشود.
در بسیاری از حاالت ،عمر حاالت برانگیخته نوکلیدهای دختر بسیار کوتاه بوده و به طور
همزمان با فروپاشی نوکلید مادر فروپاشی می کنند .در بعضی از حاالت عمر حاالت برانگیخته به
اندازهای طوالنی است که به راحتی قابل اندازهگیری است .در این موارد ،حاالت برانگیخته
نوکلیدهای مستقلی بوده و با عالمت به معنی نیمه پایدار مشخص میشوند .برای مثال حالت
برانگیخته با انرژی

 0/665از

337

دارای نیمه عمر  5/22دقیقه بوده و عالمت نوکلید به

 337نوشته میشود.
صورت
395
است.
بلندترین نیمه عمر برای نوکلید نیمه پایدار برابر  543سال و متعلق به
همانگونهکه ذکر شد ،گسیل گاما برای اندازهگیری اکتیویتهی رادیونوکلیدهای گسیلندهی بتا
بهکار میرود چرا که اندازهگیری آنها غالباً سادهتر است.
این تنها زمانی میسر است که گذارهای گاما همزمان با فروپاشی بتا رخ داده یا نیمه عمر حالت
برانگیخته به طور قابل مالحظهای کوتاه تر از نیمه عمر نوکلید با فروپاشی بتای مورد اندازهگیری
باشد.
 0/665از
مثالی از مورد اخیر ،اندازهگیری اکتیویتهی  337از طریق گسیل گاما با انرژی
 337است .اگرچه این نوکلید نیمه پایدار نیمه عمر خود را دارد؛ اما این نیمه عمر در مقایسه با
 30( 337سال) بسیار کوتاه است و لذا هر دو با یک آهنگ فروپاشی میکنند .هنگامی که نیمه
عمر حالت برانگیخته طوالنیتر از نیمه عمر مادر باشد ،نمیتوان از آن برای اندازهگیری اکتیویتهی
مادر بهره جست چرا که با یک آهنگ فروپاشی نمیکنند.
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 3-1آشکارسازی و اندازهگیری تابش
اندازهگیری رادیونوکلیدها یا به وسیلهی اندازهگیری تابش گسیلشده از آنها ،یعنی رادیومتری یا با
اندازهگیری تعداد اتمهای رادیواکتیو به وسیلهی طیفسنج جرمی انجام میپذیرد .روش اخیر در
فصل  37این کتاب مورد بحث قرار گرفته است .در این بخش تنها روشهای رادیومتری خالصه
شدهاند .توضیحات بیشتر در مورد آنها در تعدادی از کتابها قابل بررسی است .اندازهگیریهای
تابش به دو روش انجام میپذیرد :شمارش پالس و طیفسنجی.
در شمارش پالس تعداد پالسها ثبت میشود ــ نه ارتفاع آنها .در طیفسنجی تعداد پالسها و
ارتفاع آنها اندازهگیریشده و سپس در کانالهای آنالیزور چندگانه مطابق اندازهی آنها دستهبندی
میگردد .شمارش پالس تنها برای نمونههای حاوی یک رایونوکلید یا هنگامیکه آهنگ پالس
اندازهگیری میشود بهکار میرود .هنگامیکه اطالعات در رابطه با انرژی پالسها مثالً در شناسایی
رادیونوکلیدها از یک مخلوط مورد نیاز باشد طیفسنج استفاده خواهد شد.

 1-3-1آشکارسازهای یونیزاسیون گازی
از میان قدیمیترین روشها ،آشکارسازهای یونیزاسیون گازی هنوز برای آشکارسازی و اندازهگیری
تابش استفاده میشوند .یک آشکارساز یونیزاسیون گازی محفظهای است پر از گازی یونیزه شونده
همچون  ،با یک میدان الکتریکی بهکار رفته در عرض محفظه .سیستم معموالً شامل یک لولهی
فلزی پر از گاز آرگون است که در آن یک سیم فلزی در میان لوله به عنوان آند و دیوارهی لوله در
نقش کاتد عمل میکند (شکل  .)2-3هنگامی که یک ذرهی آلفا ،ذرهی بتا یا پرتو گاما با اتمهای
از دست
گاز برخورد میکند ،انرژی خود را از طریق یونیزاسیون اتمهای آرگون به کاتیونهای
میدهد .با توجه به میدان الکتریکی بهکار رفته در عرض محفظه ،این کاتیونها روی دیواره
جمعآوری میشوند این در حالی است که الکترونها به طرف سیم آند میروند.
الکترونها از لوله به یک مدار خارجی جریان هدایتشده و به دیوارهای لوله برمیگردند ،لذا
کاتیونهای آرگون به شکل اتمهای آن خنثی میشوند .به این صورت ،برای هر رخداد یونیزاسیون
در لوله ،یک پالس الکتریکی در یک مدار الکتریکی خارجی شکل میگیرد ،چنانچه ارتفاع پالس
متناسب با انرژی اولیهی ذره یا پرتو گامای باشد ،سیستم در طیفسنجی تابش مورد استفاده
قرار میگیرد.

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

21

کاتد

آند

یون مثبت

یون مثبت

ذرهی فرود آینده

منبع با ولتاژ باال
شکل  .2-1آشکارساز یونیزاسیون گازی.

اساساً سه نوع آشکارساز یونیزاسیون گازی وجود دارد :محفظهی یونیزاسیون ،شمارشگر
تناسبی و شمارشگر گایگر.
در محفظهی یونیزاسیون ،میدان الکتریکی بهکار رفته در لوله کمترین میزان و در حدود 300-500
ولت و در شمارشگر گایگر ،باالترین میزان و در حدود  3000ولت است ،در حالیکه شمارشگرهای
تناسبی دارای ولتاژی متوسط هستند .در هر دو محفظهی یونیزاسیون و شمارشگرهای تناسبی،
پالس الکتریکی بهدست آمده متناسب با انرژی از دست رفته به وسیلهی ذره یا پرتو در گاز است.
لذا این شمارشگرها برای اندازهگیری طیفهای انرژی مورد استفاده قرار میگیرند .ارتفاع پالس
پاسخ در شمارشگر تناسبی چند برابر باالتر از حالت محفظه یونیزاسیون است.
در محفظهی یونیزاسیون ،تنها یونها و الکترونها در رخدادهای اولیهی یونیزاسیون ثبت
میشوند ،در حالیکه در شمارشگر تناسبی تعداد یونها و الکترونها با فاکتورهای معادل  300تا
 3000بسته به ولتاژ بهکار رفته تکثیر میشود .با توجه به ولتاژ بسیار باالی بهکار رفته در
شمارشگرهای گایگر ،پالسهایی تولید میشود که همیشه دارای اندازهی یکسان هستند چرا که
گاز پرشده تا حالت ماکزیمم آن بدون توجه به انرژی ذره یا پرتو ،یونیزه میشود .به همین دلیل
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این سیستمها تنها برای روش شمارش پالس بهکار میروند .در مقایسه با شمارشگر تناسبی ،حتی
از شمارشگرهای گایگر به دلیل ولتاژ باال پالسهای با ولتاژ باالتر حاصل میشود که در تکثیر
یونیزاسیون ،فاکتوری برابر با  307تا  3030را بهدست میدهد .عالوه بر اندازهگیریهای رادیومتری،
شمارشگرهای گایگر دارای کاربرد گستردهای به عنوان دزیمتریهای تابش با کاربرد در حفاظت از
تابش هستند.
تابش الزم است برای آشکارسازی به داخل محفظه وارد شود .در این حالت برای تابش گاما
مشکلی وجود ندارد چرا که به دیوارهی محفظه نفوذ میکند .برای شمارش ذرات آلفا و بتا انتهای
دیگر محفظه دارای پنجرهی نازکی است که ذرات از طریق آن وارد محفظهی گازی میشوند ــ
برای تابش با انرژی پایین بتا و به ویژه برای تابش آلفا ،الزم است پنجره بسیار نازک باشد تا ذرات
زیاد روی آن جذب نشوند.
نازکترین فیلمها از پلیمرهای آلی همچون فیلمهای میالر ساختهشده از پلیاستر هستند.
بعضی از نمونهها شامل گازها را می توان در داخل محفظه قرار داد تا از هرگونه جذب روی پنجره
جلوگیری شود.
آشکارسازهای یونیزاسیون گازی ،به ویژه تناسبی و شمارشگرهای گایگر مورد ،به طور
گستردهای برای اندازهگیری تابش بتا بجز در مورد گسیلندهها با انرژی پایین استفاده میشوند.
چشمهای برای اندازهگیری اکتیویته ،نظیر چشمههای استفادهشده در شمارش آلفا با آشکارسازهای
نیمه هادی تهیه میشود (فصل.)2
چشمهها باید تا حد امکان نازک باشند تا از جذب ذرات بتا در خود چشمه جلوگیری شود.
روشهای ویژهی تهیهی چشمههای شمارش شامل ته نشست الکتریکی روی ورقهی فلزی و
همرسوبی میکرونی روی غشا است ،روش قبلی به دلیل جرم پایینتر نتایج بهتری را دربر دارد.
عالوه بر آن چشمهها تا حد امکان در نزدیکی آشکارساز برای بهدست آوردن ژئومتری مناسب
شمارش قرار میگیرند و لذا باعث افزایش بازدهی شمارش میشوند.
90
90
(انرژیهای
⁄
در شرایط بهینه ،بازدهی شمارش نسبتاً باال است 24 :درصد برای تابش
ماکزیمم بتا
( 34

 0/246و

 44 )5/520درصد برای

36

 )0/326با شمارشگرهای بتای با انرژی پایین ریزوا .

(

 )0/709و  54درصد برای
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 2-3-1شمارش سنتیالسیون (سوسوزن) مایع ()LSC
روش شمارش سنتیالسیون مایع ( )LSCیک روش رادیومتری است که به طور گسترده به ویژه در
براساس تابش القایی تشکیل نور و
اندازهگیری رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا استفاده میشود.
انتقال نور به پالسهای الکتریکی است.
مایع (یا جامد در بعضی از حاالت ویژه) حاوی رادیونوکلید با کوکتل سنتیالسیون مایع دارای
حالل آلی همچون تولوئن و یک عامل سنتیالسیون مخلوط میشود .معموالً ،مخلوط رادیونوکلید
کوکتل در یک ویال پلیاتیلنی یا شیشهای ریخته میشود؛ ولی ویالهای کوچکتر نیز استفاده
میشوند .عوامل سنتیالسیون مولکولهای آروماتیک آلی هستند که از طریق فلوئورسان به هنگام
رسیدن به آسایش حالت برانگیخته ،فوتونهای نوری گسیل میکنند .برانگیختگی مولکولهای
سنتیالتور از طریق انتقال انرژی جنبشی ذرات بتا یا آلفا یا الکترونها از طریق مولکولهای حالل
به مولکولهای سنتیالتور به وجود میآید .مثالی از چنین مولکول سنتیالسیون -3فنیل -4-فنیل
 327فوتون نوری گسیل
) است که فوتونهای نوری را در طول موجی برابر
اکسازول (
)
میکند .پالسهای نوری به دیوارهی ویال نفوذ کرده و با لولهی فوتو مولتی پالیر (
آشکارسازی میشوند (شکل .)9-3
آند

رابطهای
الکتریکی

الکترونها

کاتد نوری

فوتون
برخوردی
سنتیالتور

لولهی PMT

داینود

الکترود

فوتون نور

متمرکزکننده

شکل  .2-1لولهی فوتو مولتی پالیر جفتشده به یک آشکارساز سنتیالسیون.

 ،ابتدا در هنگام برخورد پالسهای نوری یک فوتو کاتد ،که حاوی ترکیبی حساس
در یک
با ده داینود یا بیشتر
به فوتون همچون  3است ،الکترون نشر میکند .الکترونها در
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که هر کدام با فاکتور معینی تعداد الکترونها را افزایش میدهند ،تکثیر مییابند .این فرایند به
وسیلهی یک میدان الکتریکی تقریباً هزار ولت اعمالشده در لوله رخ میدهد .در انتهای لوله،
الکترونها با فاکتور در حدود یک میلیون تکثیرشده و بدین صورت شدت پالس برای آنالیز بیشتر
در سیستم ،به اندازهی کافی باال خواهد بود.
ارتفاع پالس الکتریکی حاصل ،متناسب با انرژی اولیهی ذرهی گسیلشده بوده و برای هر
انرژی ذره ،پرتو با  2تا  7فوتون نوری تولید میشود .برای مثال ،طی اندازهگیری تریتیم
(

32

رادیواکتیو (

) به طور میانگین  300فوتون نوری بر ذرهی بتا در کوکتل و در سنجش کربن
326

) ،به طور میانگین تقریباً  300فوتون نوری تولید میشود .این

این
پالسهای نوری ،الکترونها را در نسبت یکسانی از فوتوکاتد رها میکنند و از آنجا که
الکترونها را با همان فاکتور تکثیر میکند ،پالس نهایی الکتریکی متناسب با انرژیهای اولیهی
ذرات بتا خواهد بود.
روبهروی ویال نمونه از
شمارشگر سنتیالسیون مایع برای فرونشاندن زمینه دو
در یک روش همزمان به هم متصل هستند و

جهتهای مختلف دارد (شکل  .)30-3دو

پالسها در صورتی پذیرفته میشوند که از دو تکثیرکنندهی همزمان وارد شوند.
پالس برخوردی

تقویت کننده

پالس
برخوردی

جمعزنی

شکل  .10-1شمای یک شمارشگر سنتیالسیون مایع.
)(1989

3052

169

تنها قابلاجتناب خواهد
لذا ،پالسهای فرودی از رخدادهای مجرد تابش کیهانی در یک
به
بود .پس از واحد برخورد پالسها تجمیعشده مجدداً تشدید میشوند و در یک واحد
شکل دیجیتالی برمیگردند .در نهایت ،پالس دیجیتال به یک آنالیزور چند کاناله وارد میشود که
پالسها را در کانالهای متفاوت براساس ارتفاع تقسیمبندی میکند .در این روش طیف انرژی
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تهیهی نمونه و کالیبراسیون بازدهی است .مورد اول در فصل
بهدست میآید .مهمترین کار در
 2مورد بحث قرار گرفته است .الزم است کالیبراسیون بازده در خاموشی در نظر گرفته شود که در
بازده شمارش مؤثر است .به کاهش بازده انتقال انرژی از ذرات بتا برای مثال به سنتیالتورخاموشی
میشود.
گفته میشود که منجر به کاهش شدت فوتون نوری قبل از رسیدن به
اثر خاموشی در طیف  34در شکل  33-3نشان داده شده است که نشاندهندهی چگونگی از
دست رفتن پالسها و طیف به وسیلهی خاموشی به کانالهای پایینتر است.
C

شدت
34

انرژی )(keV

شکل  .11-1اثر خاموشی روی طیف

 . 34خط پر برای یک نمونه بدون خاموشی و

خطوط نقطهچین برای نمونههای با خاموشی است.

عواملی وجود دارند که موجب خاموشی می شوند از جمله اسیدها ،بازها ،فلزات سنگین و
الکلها .از آنجا که ترکیب نمونهها متغیر است ،خاموشی نمونههای گوناگون نیز تغییر پیدا میکند.
لذا ،بازدهی شمارش باید برای کلیهی نمونهها به طور جداگانه برای محاسبهی دقیق اکتیویته از
آهنگ شمارش سنجیدهشده ،اندازهگیری شود.
این امر به روشهای گوناگون انجام میشود که از میان آنها تنها چند نمونه در اینجا بحث
میشوند .دقیقترین روش برای تعیین بازدهی شمارش بهکار بردن استاندارد داخلی است .نمونه دو
بار اندازهگیری میشود :ابتدا به همان صورتیکه هست و ثانیاً پس از افزایش با اکتیویتهی معلومی
از همان نوکلید.
بازدهی شمارش از اختالف دو آهنگ شمارش ،قابل محاسبه خواهد بود .با وجود این ،این روش
به دلیل دو بار اندازهگیری کموبیش وقتگیر است و لذا به ندرت استفاده میشود .روشهای دیگر
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) ،و

) ،روش نسبت کانالهای استاندارد خارجی (
شامل ،روش نسبت کانالهای نمونه (
) است.
روش پارامتر خاموشی طیفی استاندارد خارجی (
در این روشها یک منحنی استاندارد خاموشی با اندازهگیری بازدهی شمارش برای یک سری از
نمونههای حاوی اکتیویتهی یکسان رادیونوکلید مورد مطالعه و مقدار افزایش عامل خاموشی
 ،نمونهها به طور اتوماتیک دو بار در
و
ترسیم میشود .در روشهای
همچون 4
شمارشگر اندازهگیری میشود :یک بار به همان صورتیکه هست و سپس برای مدت کوتاهی با
یک چشمهی گسیلندهی خارجی (مثالً  ) 556قرار گرفته تحت نمونه ،پرتوهای گاما از چشمهی
خارجی موجب تولید الکترونهای کامپتون در کوکتل سنتیالسیونشده ،اینها موجب گسیل
بیشتر نور در سنتیالتور و در نهایت پالسهای الکتریکی در شمارشگر میشود .در نتیجه با
افزایش مقدار عامل خاموشی در کوکتل ،طیف حاصل از الکترونهای کامپتون به کانالهای پایینتر
جابهجا میشود.
 ،نقطهی پایانی طیف القایی به وسیلهی چشمهی خارجی ثبتشده و به عنوان
در روش
یک پارامتر نشاندهندهی سطح خاموشی بهکار میرود :باالتر بودن خاموشی موجب پایینتر بودن
عدد کانال در جایی میشود که نقطهی پایانی قرار میگیرد .حال از اندازهگیریهای خاموشی
ترسیم میشود.
استاندارد یک منحنی بهدست میآید که در آن بازده نسبت به تعداد
در نهایت هنگامیکه نمونهی نامعلومی اندازهگیری میشود ،شمارشگر دو مقدار اولیه تولید
میکند :آهنگ شمارش ( 3
.
 )3و
از منحنی خاموشی ،بازدهی شمارش بهدست خواهد آمد و این برای تبدیل آهنگ شمارش به
اکتیویته استفاده میشود.

بهره شمارش ()%

شکل  .12-1منحنی خاموشی برای استانداردهای آهنگهای شمارشی

.
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همچنین به طور کارامد برای اندازهگیریهای آلفا نیز بهکار
در کنار اندازهگیریهای بتا،
برای اندازهگیریهای آلفا قدرت تفکیک پایین آن است .حتی در بهترین
میرود .از معایب
 500بوده ،ده برابر باالتر از اندازهگیریهای نیمه هادی است.
حالت قدرت تفکیک برابر
اساساً
اطالعات ایزوتوپی در بسیاری از حاالت به دلیل قدرت تفکیک پایین ضعیف است .لذا
برای اندازهگیریهای ناخالص و در حاالتی که در آن تفکیک باال مورد نیاز نیست ،کاربرد دارد.
همچنین قادر به سنجش طیفهای همزمان آلفا و بتا از یک نمونه
بسیاری از شمارشگرهای
هستند .این امر براساس تفکیک پالسهای الکتریکی حاصل از تابش بتا و آلفا به دلیل عمرهای
متفاوت آلفا میباشد :پالسهای بتا کوتاه بوده و پالسهای آلفا چندین ده نانوثانیه طوالنیتر است.
مثالی از چنین طیفی ،که در آن هر دو جزء بتا و آلفا نشان داده میشوند ،در شکل  33-3قابل
مشاهده است خصیصهی تفکیک آلفا /بتا ،اندازهگیری مخلوطهای رادیونوکلید که در آن همیشه هر
دو گسیلندهی آلفا و بتا وجود دارد را از زنجیرههای فروپاشی طبیعی سهولت میبخشد.

طیف آلفا
شمارش

طیف بتا

کانال

شکل  .13-1طیف

آب زیر زمینی جداشده به طیفهای بتا و آلفا با بهکار بردن تفکیککنندهی پالس آلفا  /بتا

شمارشگرهای بهکار رفته برای شمارش سنتیالسیون مایع همچنین برای شمارش چرنکوف نیز
قابل استفاده هستند .ذرات در حال حرکت با سرعت بیش از سرعت از نور در آب موجب تشکیل
تابش الکترومغناطیسی میشوند که به صورت یک نور آبی به نام تابش چرنکوف دیده میشوند.
های شمارشگرهای سنتیالسیون مایع میتوانند نور را آشکارسازی کنند .حداقل انرژی یک
 563است.
ذرهی بتا که موجب گسیل نور چرنکوف میشود برابر با
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شمارشگر چرنکوف زمانی در اندازهگیریهای اکتیویتهی نوکلیدها با انرژی میانگین باالتر از
 200کاربرد دارند .مزیت شمارش چرنکوف در مقایسه با

این است که نیازی به کوکتل

سنتیالسیون نبوده و ویال به طور کامل تنها با نمونه پر میشود .با وجود این ،بازده شمارش مثل
 457برابر
باال نیست .برای مثال ،بازده شمارش برای  337با یک انرژی میانگین
حالت
35
که دارای انرژی میانگین بتا
 5درصد است .بازده شمارش انرژی بتا افزایش یافته و برای
 692است برابر  52درصد است.
انتخاب خوبی است ،چرا که میتواند به طور کارامد
جهت سنجش نوکلیدهای ،
را اندازهگیری کرد .اکتیویتهی
الکترونهای اوژه تولیدشده به صورت تابش ثانوی در فرایند
اندازهگیری میشود.
خالص است معموالً به وسیلهی
 ، 22یک نوکلید

 3-3-1آشکارسازیهای سنتیالسیون جامد
آشکارسازیهای سنتیالسیون جامد غالباً برای شمارش و طیفسنجی گاما بهکار رفته و همچنین
برای اندازهگیری و طیفسنجی انواع دیگر تابش نیز مورد استفاده قرار میگیرد که البته در اینجا
بحث نمیشود .آشکارسازیهای سنتیالسیون جامد در آشکارسازی گاما معموالً حاوی بلور معدنی
قادر به تولید گسیلهای نوری به هنگام آسایش حالت برانگیخته هستند.
پرتوهای گاما در بلور ،که اغلب بلور  NaIبه اضافهی مقدار جزیی یونهای تالیم است
(( ،)NaI)Tlجذبشده و موجب برانگیختگی آن میشود.
هدف از بهکارگیری یونهای تالیم این است که به صورت مراکز لومینسانس عمل کرده و به
وسیلهی آن گسیل نوری حاصل میشود ،همچنین ترکیبات استوکیومتری بهکار رفته به صورت
آشکارسازهای سنتیالسیون همچون  3 35 4وجود دارند.
پالسهای نوری آشکارسازیشده با یک لولهی فوتومولتی پالیر تشدید میشوند ،در واقع پالس
برای تولید طیف انرژی به یک آنالیزور چندگانه هدایت
از درون یک تشدیدکننده و واحد
میشود.
مزیت اصلی بلورهای سنتیالسیون این است که بازده آشکارسازی بسیار خوبی دارند .این
قطعات به صورت بلورهای بزرگ تولید می شوند که موجب باال رفتن بازدهی آشکارسازی برای نفوذ
تابش گاما میشود .به عالوه به صورت بلورهای نوع چاهی با حفرهای در وسط ساخته میشوند.
در این نوع از آشکارسازها ،نمونه را میتوان در داخل لوله قرار داد که باعث بهتر شدن ژئومتری
آشکارسازیشده و لذا موجب باال رفتن بازدهی میشود چرا که بلور نمونه را احاطه میکند .نقص
.
آشکارسازهای سنتیالسیون ،قدرت تفکیک ضعیف آنها است ـ در حدود چندین
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 2-3-1آشکارسازهای نیمه هادی
آشکارسازهای نیمه هادی به طور گسترده برای طیفسنجی گاما وآلفا مورد استفاده قرار میگیرند.
این آشکارسازها براساس دو نوع ماده است ــ سیلیسیم و ژرمانیم .سیلیسیم اساساً در
آشکارسازهای آلفا و ژرمانیم در آشکارسازهای گاما بهکار میروند.
در آشکارساز نیمه هادی دو بخش نیمه هادی به یکدیگر متصل میشوند .یک بخش نیمه
هادی نوع ــ  nبا الکترونهای متحرک است که با اعمال اتمهای فسفر با ظرفیتی برابر  +به
چهارچوب بلورهای ژرمانیم با سیلیسیم تولید میشود ــ ظرفیت هر دو  +است.
بخش دیگر یک نیمه هادی نوع ـ  pبا حفرههای مثبت است که با داشتن اتمهای ایندیم با
ظرفیتی برابر  +در چهارچوب بلورهای ژرمانیم یا سیلیکن حاصل میشود .هنگامیکه یک میدان
الکتریکی در عرض سیستم در یک بایاس معکوس اعمال میشود ،در فصل مشترک نیمه هادیهای
نوع ـ و  ،ناحیهی تهیشده حفرهها و الکترونها شکل میگیرد .هنگامیکه یک پرتو گاما و یک
ذرهی آلفا به این ناحیه تهیشده برخورد میکند ،جفتهای الکترون ـ حفره در ناحیه شکل گرفته
و سیستم هادی میشود .سپس میدان الکتریکی یک پالس الکتریکی تولید میکند که در مدار
خارجی قابل ثبت است.
در ژرمانیم ،تحرک الکترونها و حفرههای مثبت دهها برابر باالتر از حالت سیلیسیم است .لذا
منطقهی تهیشده در ژرمانیم بسیار عمیقتر از سیلیسیم ( چندین سانتیمتر) خواهد بود که کمتر
از یک میلی متر است .به این صورت ژرمانیم به عنوان آشکارساز گاما مناسبتر است :جرم بیشتری
در منطقهی تهیشده برای جذب انرژی تابش گاما با نفوذ بسیار باال در دسترس خواهد بود .عالوه
بر آن ،ژرمانیم دارای عدد اتمی باالتری  Z=35از سیلیسیم ( )34است ،لذا تشکیل فوتوالکترونها
که انرژی در حالت گاما اساساً به وسیلهی آنها آشکارسازی میشود ،ده برابر محتملتر است.
با وجود این سیلیسیم برای آشکارسازی ذرات آلفا (یا پرتوهای گامای با انرژی پایین و
پرتوهای ـ  Xمناسب تر است چرا که این ذرات انرژی خود را در بردی بسیار کوتاه از دست داده و
پرتوهای گاما مداخلهگر به آشکارساز نفوذ میکنند .به همین دالیل آشکارسازیهای ژرمانیم برای
آشکارسازی گاما تا حد ممکن بزرگ ساخته میشوند در حالیکه آشکارسازهای سیلیسیم
اندازهگیری آلفا کوچک و با ضخامت چند میلیمتر بوده و تنها دارای الیهی بسیار نازک تهیشده
هستند .در یک آشکارساز سیلیسیم برای اندازهگیری آلفا :الیهی نوع ـ  pروبهروی چشمهی آلفا
قرار میگیرد که تنها چند ده نانومتر عمق دارد تا سهولت رسیدن ذرات آلفا قابل جذب به ناحیهی
تهیشده فراهم شود.
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آشکارسازهای نیمه هادی ژرمانیم دارای قدرت تفکیک انرژی فوقالعاده باالتری در مقایسهی با
آشکارسازهای سیلیسیم هستند .این میزان تفکیک تا حتی  0/2درصد برای انرژی گامای برابر
 355میرسد در حالیکه این میزان برای یک آشکارساز
(شکل . )34-3

پانزده برابر باالتر است

آشکارساز
سنتیالسیون
شدت نسبی

آشکارساز نیمه هادی

)Eγ(KeV

شکل  .12-1طیف گامای

 366ثبتشده به وسیلهی آشکارساز سیلیکن و نیمه هادی.

لذا آشکارسازی ژرمانیم برای آنالیز همزمان نمونهها حتی دهها رادیونوکلید گسیلندهی گاما
امکانپذیر نیست .بدین صورت آشکارساز ژرمانیم
کاربرد دارد ــ فرایندی که با آشکارساز
وسیلهی ارزشمندی برای شناسایی رادیونوکلیدها در پسماند پیچیدهی هستهای و نمونههای
محیطی است.
در این کتاب به رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفا و بتا که نیاز به جداسازیهای رادیوشیمیایی
دارند ،توجه خاص شده است .به همین دلیل ،طیفسنجی گامای نمونهها بدون جداسازیهای
رادیوشیمیایی مفصل بحث نمیشود.
در آشکارسازهای معمولی گاما ،خود آشکارساز ژرمانیم با پوششی از آلومینیم محافظت میشود
که پرتوهای با انرژی پایین گاما را جذب نموده و غالباً آشکارسازی آنها را غیرممکن میسازد .برای
آشکارسازی پرتوهای گاما با انرژی پایین ،آشکارسازهای جدید با پنجرههای بسیار نازک برای
رسیدن پرتوها به آشکارساز ژرمانیم ساخته شدهاند.
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31

پنجره ها در این آشکارسازهای با انرژی پایین و آشکارسازی با انرژی گسترده بریلیم یا
کامپوزیت کربن دارند  .استفاده از این آشکارسازی با انرژی پایین گاما امکان آشکارسازی
 543را بدون جداسازی شیمیایی فراهم میآورد .با اینحال
رادیونوکلیدهایی همچون  530و
حد آشکارسازی در اندازهگیری مستقیم گاما کمتر از اندازهگیری آلفا یا بتا پس از جداسازی
رادیوشیمیایی است.
آشکارسازهای ژرمانیم با پنجرهی نازک همچنین برای آشکارسازی پرتوهای ـ  Xاستفاده
قابل توجه است .همانند آشکارسازهای
میشوند ،سنجش مهمی که در حالت رادیونوکلیدهای
با پنجرهی نازک آشکارسازهای سیلیسیم برای اندازهگیری پرتوهای ـ  Xاستفاده میشوند ،که با
آشکارسازهای سیلیسیم بهکار رفته برای شمارش آلفا متفاوت است :آشکارسازهای پرتو ـ  Xدارای
یونهای به عنوان الکتروندهنده هستند.
بر خالف طیفهای گاما ،طیفهای آلفا بهدست آمده با آشکارسازهای سیلیسیم به طور کلی به
راحتی تفسیر میشوند آنها تنها شامل قله های حاصل از جذب ذرات آلفا و معدودی پالس به دلیل
زمینه است که پس از اندازهگیری زمینه قابل حذف هستند .با وجود این در طیفهای گاما زمینه
به دلیل تشکیل الکترونهای کامپتون در آشکارساز پیچیده است.
تابش آلفا به آسانی قابل جذب بوده و لذا چشمهی شمارش الزم است با حداقل جرم ممکن
تهیه شود تا از خود جذبی که منجر به از دست رفتن ذرات آلفا و پهن شدن قلههای آلفا میشود،
جلوگیری شود .عالوه بر آن ،اندازهگیریها در جهت جلوگیری از جذب ذرات آلفا در هوا بین
چشمه و آشکارساز در خأل انجام میپذیرد.

 2-3-1خالصهی روشهای رادیومتری
از میان چهار آشکارساز توضیح دادهشده در باال شمارشگرهای سنتیالسیون مایع و آشکارسازی
یونیزاسیون گازی برای اندازهگیری بتا مناسبتر هستند .امروزه روش غالب در اندازهگیریهای بتا
است .مهمترین
به دلیل تهیهی آسان نمونه ،باال بودن بازدهی دستگاه و آهنگ ورود نمونه
 ،زمینهی قابل مالحظه پایینتر است که اندازهگیری
مزیت شمارش تناسبی وگایگر در قبال
اکتیویتههای پایینتر را امکانپذیر میسازد.
برای مثال ،حد آشکارسازی روش یونیزاسیون گاز برای  99با بهکار بردن سطح پایین ریسو
 5است که بازدهی شمارش آن برابر  37درصد و آهنگ
) شمارشگر بتا برابر
(
شمارش زمینه

 0/32است .در حالیکه حد آشکارسازهای

برای

 99با استفاده از
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با سطح بسیار پایین شمارش کوانتولوس 3برابر
 2/2در پنجره  99است.
شمارش زمینه
با
شمارش سنتیالسیون مایع نیز روش خوبی برای سنجش رادیونوکلید با فروپاشی
اندازهگیری الکترون اوژه است .شمارش سنتیالسیون مایع برای اندازهگیری رادیونوکلیدهای
 22با بازدهی شمارش  22درصد و آهنگ

گسیلندهی آلفا با بازدهی شمارش تقریباً  %300قابل استفاده است.
اگرچه ،قدرت تفکیک ضعیفی در مقایسه با آشکارسازهای نیمه هادی سیلیسیم دارد که غالباً
برای شمارش آلفا بهکار میرود .برای طیفسنج گاما ،بهترین انتخاب آشکارسازهای ژرمانیم است
که دارای قدرت تفکیک انرژی بسیار خوب بوده و قادر به اندازهگیری همزمان تعدادی رادیونوکلید
است.
برای طیفسنج گاما آشکارسازهای سنتیالسیون جامد نیز بهکار میروند ،اگرچه قدرت تفکیک
انرژی آنها در مقایسه با آشکارسازهای ژرمانیم ضعیف است و لذا غالباً یک روش تک کاناله برای
اندازهگیری تنها یک رادیونوکلید در هر زمان استفاده میشود .برای اکثر رادیونوکلیدهای با عمر
بلند و اکتیویتهی ویژهی پایین روشهای اسپکترومتری ،حدود آشکارسازی بهتری از روشهای
رادیومتری دارند.
جدول  6-3لیست رادیونوکلیدهایی را که در این کتاب با آنها برخورد داریم به همراه
روشهای مناسب اندازهگیری را نشان میدهد.
جدول  .2-1روشهای مناسب اندازهگیری رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفا و بتا در محیط و پسماند هستهای.
نوکلید
3
12

32

روش فروپاشی

روش اندازهگیری

بتا
بتا

شمارش سنتیالسیون مایع
طیفسنج جرمی شتابدهنده ـ
شمارش سنتیالسیون مایع،
آشکارسازهای یونیزاسیون گازی
طیفسنج شتابدهنده ،شمارش
سنتیالسیون مایع
طیفسنج جرمی شتابدهنده ،شمارش
سنتیالسیون مایع
شمارش سنتیالسیون مایع
شمارش سنتیالسیون مایع ،آشکارساز
یونیزاسیون گازی
طیفسنج پرتوـ  ،طیفسنج جرمی

بتا

21

22
23

22

بتا

1. Quantulus
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نوکلید

روش فروپاشی

22

بتا

22

بتا
بتا

23

بتا

22

بتا

21

23

22

بتا

122

بتا

122

132

ایزوتوپهای
122

بتا

بتا
گاما
بتا
بتا

210

بتا
(گاما)

210

آلفا

222

آلفا

222

بتا

222

بتا

روش اندازهگیری
شتابدهنده
شمارش سنتیالسیون مایع ،طیفسنج
جرمی شتابدهنده
آشکارساز یونیزاسیون گازی
شمارش سنتیالسیون مایع ،آشکارساز
یونیزاسیون گازی
شمارش سنتیالسیون مایع ،طیفسنج
جرمی
طیفسنج گاما ،شمارش سنتیالسیون
مایع
طیفسنج گاما ،شمارش سنتیالسیون
مایع
شمارش سنتیالسیون مایع ،طیفسنج
آشکارساز یونیزاسیون
جرمی
گازی
طیفسنج گاما ،طیفسنج جرمی
شتابدهنده
طیفسنج جرمی شتابدهنده ،تجزیه
روشهای فعالسازی شمارش
سنتیالسیون مایع
 ،طیفسنج
طیفسنج جرمی
جرمی یونیزاسیون حرارتی
طیفسنج گاما
آشکارسازهای یونیزاسیون گازی
شمارش سنتیالسیون مایع ،طیفسنج
جرمی
شمارش سنتیالسیون مایع
طیفسنج آلفا ( از طریق ،) 530
طیفسنج گاما
طیفسنج آلفا
شمارش سنتیالسیون مایع
طیفسنج آلفا
شمارش سنتیالسیون مایع
شمارش سنتیالسیون مایع (از طریق
 ،) 552آشکارساز یونیزاسیون گازی از
طریق( ) 552
طیفسنج آلفا ( از طریق ) 557
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نوکلید
ایزوتوپهای
231
232 232 232

232
232 232 220

221
221

222

33

روش فروپاشی

روش اندازهگیری

آلفا – بتا

طیفسنج آلفا ،طیفسنج
شمارش سنتیالسیون مایع
طیفسنج آلفا
طیفسنج آلفا ،طیفسنج
شمارش سنتیالسیون مایع
طیفسنج جرمی
طیفسنج آلفا ،طیفسنج جرمی
(بجز ) 532
شمارش سنتیالسیون مایع
طیفسنج آلفا
شمارش سنتیالسیون مایع ،طیفسنج
گاما
طیفسنج آلفا

آلفا
آلفا
آلفا
آلفا
بتا
آلفا

آلفا

،

2
خصوصیات ویژهی شیمی رادیونوکلیدها و جداسازی آنها
رادیونوکلیدها تقریباً همیشه از نظر شیمیایی همانند ایزوتوپهای پایدار خود هستند و
جداسازیهای شیمیایی اصوالً براساس روشهای معمولی یکسان بهکار رفته در آنالیز معدنی:
تهنشینی ،تبادل یونی ،و استخراج مایع میباشد .با وجود این چندین خصیصهی ویژه در شیمی
رادیونوکلیدها و جداسازی آنها باید در نظر گرفته شود .طبیعتاً ،حفاظت در برابر تابش گسیلشده
به وسیلهی رادیونوکلیدها (حفاظت در مقابل تابش) خصیصهی ویژه مهم بوده؛ ولی در این مجموعه
بحث نمیشود.

 1-2مقادیر کم
مقادیر رادیونوکلیدها در نمونههای مورد آزمایش تقریباً همیشه بینهایت پایین بوده ،به عبارت دیگر
مقادیر در حد جزیی است .جدول  3-5جرمهای بعضی از رادیونوکلیدها با اکتیویته  3را نشان
میدهد.
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جدول  .1-2جرمها و تعداد اتمهای بعضی از رادیونوکلیدها با اکتیویته
رادیونوکلید

.3
غلظت در یک

نیمه عمر

تعداد اتمها

جرم ( )

 4 2 309سال
 5 3 306سال

5 0 3037
9 3 3033
7 3 3030

2 0 30 2
3 7 30 2
5 7 30 33

3 4 30 7
3 6 30 30
3 5 30 33

52/2سال
 2/3سال
 332روز
 34/3روز
 5/54دقیقه
 33ثانیه

309

33

32

لیتر( ⁄

3600سال

33
54
37
32
39

302
307
306
305

33
32
37
53
55

36

5 0 30
5 4 30
6 0 30
9 2 30
9 0 30
2 3 30

36
37
32
55
55

)

5 5 30
4 0 30
5 9 30
3 0 30
3 5 30
5 6 30

براساس جدول ،مالحظه میشود که تنها مقادیر رادیونوکلیدهای با عمر بسیار باال به اندازهی
ماکرونی است.
وابستگی اکتیویته و جرم از قانون فروپاشی رادیواکتیو قابل محاسبه است:
) (

5

5

⁄ 3⁄

⁄ 3⁄

5

5

( 3⁄
5

) نوکلید

در اکتیویتهی ثابت ( ) جرم یک رادیونوکلید ( ) مستقیماً متناسب با نیمه عمر
 ،عددآووگادرو ،و جرم مولی است.
بوده ، ،تعداد اتمها،
تنها رادیونوکلیدهای موجود در طبیعت در مقادیر قابل اندازهگیری قابل مالحظه در مقادیر
ماکرونی 40 ،و ایزوتوپهای اورانیم و توریم است .اورانیم با فراوانی میانگین تقریباً 3
 3در
لیتوسفر موجود است .مهمترین مواد معدنی اورانیم اورانینیت و پیچبلند است.
در مواد معدنی براساس این ترکیبات ،محتوای اورانیم تا  %30یافت میشود .فراوانی

در

لیتوسفر تقریباً سه برابر اورانیم است و در حدود 3
 2است .مهمترین مادهی معدنی
مونازیت بوده و در مواد معدنی حامل مونازیت مقدار توریم تا چندین درصد میرسد.

پتاسیم عنصری است که عموماً یافتشده ،برای مثال در آب اقیانوس غلظت پتاسیم  0/07درصد
است .چنانچه  0/3370درصد همهی پتاسیم
3

40

باشد ،غلظت پتاسیم ـ  40در آب اقیانوس برابر

 0/02خواهد بود .مقادیر رادیونوکلیدهایی که به عنوان آالیندهی محیط زیست قلمداد
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میشوند بینهایت پایین است .ذخیرهی
تا  3960تقریباً

5

337

37

از آزمایشات سالحهای هستهای در سالهای 3920

 5در فنالند است که مطابق با

5

 50براساس جرم است.

پوستهی زمین توزیع میشود ،با در

چنانچه فرض شود که این رادیونوکلید در  30سانتیمتری
نظر گرفتن چگالی برابر با

3

 5غلظت
539 540

3

 0/3خواهد بود ذخیرهی

5

 20است که مطابق غلظتی برابر

337

در خاک تقریباً

3

36

30

2

از آزمایشات سالحهای هستهای به نوبهی خود تقریباً
5

 50یا

3

0/ 3

3033

2

است.
محتوای رادیونوکلیدها در پسماند هستهای نیز معموالً در مقادیر جزیی است .استثناها شامل
سوخت هستهای مصرفشده و پسماند با اکتیویتهی باالی تجمیعشده در بازفرآوری سوخت مصرف
شده است.
)) ،سوخت مصرفشده حاوی  5تا
عالوه بر اورانیم (و پلوتونیم در سوخت اکسید مخلوط (
 3درصد محصوالت شکافت و عناصر ترانس اورانیم بوده به عبارت دیگر در هر کیلوگرم از سوخت
 50-30گرم از اینها وجود دارد .در محلولهای پسماند با اکتیویتهی باالی تولیدشده در بازفرآوری
سوخت ،غلظت بعضی از رادیونوکلیدها در حد ⁄

است که غلظت بسیار باالیی برای

رادیونوکلیدها محسوب میشود.

 2-2جذب سطحی
هنگامیکه مقادیر بسیار کم از ماده مطرح است ،بیم آن میرود که ذرات و رسوبات روی سطح
مخازن و دیگر تجهیزات جذب شوند .جذب سطحی تبادل یونی روی سطوح شیشه از طریق
رخ میدهد .گروه سیالنول اسید ضعیفی بوده و پس از آزادسازی هیدروژن
گروههای
آن در محلولهای خنثی و قلیایی میتواند با یک یون فلزی پیوند تشکیل دهد .سطوح شیشه
معموالً ظرفیت تبادلی برابر با

30

5

میلیلیتری ظرفیت تبادل یونیای برابر با

2

 30دارند  .لذا ،به عنوان مثال در یک بشر 300

 30مول وجود دارد .چنانچه شیشهای  300میلیلیتر

از محلولی را داشته باشد که غلظت رادیونوکلید در آن برابر  30 7مول بر لیتر باشد ،امکان آن
وجود دارد که کل محتوای رادیونوکلید روی سطح بشر جذب شود.
همانگونهکه در جدول  3-5مشاهده میشود ،حتی در رادیواکتیویتههای خیلی باال تنها تعداد
کمی رادیونوکلید چنین محتوای باالیی خواهند داشت .لذا جذب معموالً یک مشکل است و باید
مدنظر قرار گیرد .کاتیون های فلزات قلیایی با بار الکتریکی پایین حداقل جذب سطحی روی سطوح
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شیشه را داشته و جذب با باال رفتن بار یون فلزی افزایش پیدا میکند .این حالت با افزایش
برهمکنش کولونی با افزایش چگالی بار فلز حاصل میشود .جذب تبادل یونی روی شیشه در مورد
کاتیونهای فلزی غیر قابل هیدرولیز ،یعنی فلزات قلیایی و اکثر فلزات قلیایی خاکی ،با افزایش
افزایشیافته و نهایتاً در مقدار ثابتی باقی میماند .در عوض ،جذب تبادل یونی با فلزات
واحد
کاهش
تا حد ماکزیممی افزایشیافته و سپس با افزایش بیشتر
قابل هیدرولیز ابتدا با
مییابد.
کاهش در جذب به دلیل اثر رقابتی هیدرولیز و کمپلکس شدن کربنات با جذب سطحی تبادل
به دلیل تمایل فزاینده جهت تشکیل
یونی بوده و به عبارت دیگر فلزات در مقادیر باالی
هیدروکسید و کمپلکسهای کربناته از سطح شیشه به محلول واجذب میشوند .این رفتار برای
به شیشه که در شکل  3-5مالحظه میشود ،جذب سطحی روی سطوح
جذب سطحی ( )
پالستیکی هم رخ میدهد؛ اما نه مانند شیشه براساس تبادل یونی.
پلیاتیلن

 %توریم جذبشده

شیشه

شکل  .1-2جذب سطحی

روی ویالهای شیشهای و پالستیک به صورت تابعی از
غلظت

2

30

برای محلول  Th)ClO4(4با

5

)(2002

3rd

روی سطوح پالستیکی ،اتمهایی همچون ازت و اکسیژن با جفتهای الکترون آزاد ،وجود دارند
که با فلزات پیوندهای کئوردیناسیون تشکیل میدهند .لذا عناصر واسطه غالباً با بیشترین
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حساسیت به سطوح پالستیکی جذب میشوند .سطوح پالستیکی همچنین با حساسیت بیشتر از
سطوح شیشهای مولکولهای آلی را جذب میکنند .شکل  5-3نشان میدهد که یک سطح
را مؤثرتر از یک سطح شیشهای جذب میکند.
پلیاتیلنی
جذب عنصر هم چنین روی سطوح ذرات معلق در یک محلول رخ میدهد .این حالت در ارتباط
با کلوییدها در فصل  3مورد بحث قرار گرفته است .جذب سطحی همچنین هنگامی رخ میدهد که
بعضی از مواد تهنشین میشوند .این ممکن است مطلوب باشد و جذب سطحی ممکن است به
عنوان یک روش جداسازی بهکار رود .این حالت متعاقباً مفصل بحث خواهد شد .برای مثال
همرسوب نمیشود اگر  340از نوکلید مادر خود  340با تهنشینی
علیرغم اینکه باریم با 3
340
جذب میشود .با افزایش
جداسازی شود ،تقریباً تمام
روی 3
النتانیم به صورت 3
اندازهی بلور جذب به سطح آن رخ داده و  340جذبشده ،نهایتاً به صورت جزیی در بخشهای
خاتمه مییابد.
قرار میگیرد و در بخشهای داخلی بلورهای 3
داخلی بلورهای بخشی 3
جذب سطحی با روشهای زیر قابل جلوگیری است:
شیشه
 رادیونوکلیدها در محلولهای اسیدی نگهداری میشوند که در آن گروههای
تجزیه نشده ،بلکه به شکل هیدروژنی باقی میمانند و لذا با یونهای فلزی پیوند نمیدهند.
 رادیونوکلیدها در ویالهای پالستیکی هیدروفوب نگهداری و جابهجا میشوند و لذا از جذب
سطحی تبادل یونی جلوگیری میشود.
 ایزوتوپ پایداری از عنصر یکسان به محلول رادیونوکلید به اندازهای افزوده میشود که
محلهای تبادل یون سطوح اشباع شوند.
روش آخر ،بهکار بردن یک ایزوتوپ پایدار مثالی از بهکار بردن همراهبرها بوده که در
رادیوشیمی اهمیت دارد و کاربرد آنها تنها به جلوگیری از جذب سطحی محدود نمیشود.

 3-2استفاده از همراهبرها
همراهبر در رادیوشیمی برای جلوگیری از جذب سطحی و به ویژه تهنشینی رادیونوکلیدها از
محلولها استفاده میشود .از جدول  3-5مالحظه میشود که محتوای رادیونوکلیدها در محلول
معموالً بینهایت کوچک است و محصوالت انحالل ترکیبات آنها بدون افزودن یک همراهبر افزایش
پیدا نمیکند .برای واکنش تهنشینی
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محصول انحالل به صورت زیر تعریف میشود:
] [

] [

که در آن یک فلز ،یک آنیون ،و بار آنها و کروشهها نشاندهندهی غلظت است .حتی
چنانچه محصول انحالل افزایش یابد ،مقدار رسوب برای جابهجایی بیشتر بدون افزودن همراهبر
به طور غیرعملیاتی پایین خواهد بود .بنابراین میتواند روی سطوح گوناگون جذب سطحی شده و
3 60
فیلتر نشود .برای مثال چنانچه محلولی با ⁄
 3موجود باشد ،محصول
 4از
تا  33افزایش یابد و
( )3 6 30 32تنها زمانی افزایش پیدا میکند که
انحالل 5
 3 6به اندازهای کوچک است که جامد غیرقابل مشاهده است.
مقدار رسوب
افزایش  60از کبالت پایدار به محلول تهنشینی کبالت را به صورت یک هیدروکسید در
 94است .چنین مقادیری قابل توزین
برابر  2/3امکانپذیرساخته و مقدار رسوب به وجود آمده
و فیلتر شدن است.
29
60
)
مذکور ،ایزوتوپ پایداری از عنصر یکسان به رادیونوکلید (
به عنوان یک همراهبر
افزوده میشود .همراهبر در این حالت همراهبر ایزوتوپی(که در هر زمان ممکن استفاده میشود)
نامیده میشود .در حالتی که همراهبر ایزوتوپ رادیونوکلید است ،به دلیل یکسان بودن عنصر آنها
از نظر شیمیایی به صورت یکسان عمل میکنند .با وجود این همراهبر ایزوتوپی افزودهشده باید به
شکل شیمیایی یکسان با شکل شیمیایی رادیونوکلید آزمایش شود.
است باشد ،همراهبر
برای مثال ،چنانچه  60به صورت  5در سیستم در ظرفیت
کبالت نیز باید به این شکل و نه مثالً به صورت یون  3باشد .هنگامیکه رادیوایزوتوپهای ید
تعیین میشوند ،در صورتیکه رادیوایزوتوپ مورد آزمایش به شکل یدید ( ) است همراهبر نباید به
صورت  3باشد .در صورتیکه حالت اکسایش رادیونوکلید مورد نظر نامشخص است ،حاالت
اکسایش هر دو همراهبر و رادیونوکلید باید با افزودن یک اکساینده یا احیاکننده مناسب تنظیم
شود .در مطالعاتی که در آنها حاالت اکسایش مورد نظر تعیین میشوند ،استفاده از این نوع
همراهبر و تنظیم حاالت اکسایش عملی نیست.
در فرایندهای جداسازی شیمیایی همراهبر تا حد امکان در مراحل اولیه افزوده میشود.
چنانچه نمونه مایع باشد ،همراهبر قبل از دیگر مراحل حل میشود .همراهبرهای فلزی
هیدرولیزشونده را نمیتوان به محلولهای خنثی یا قلیایی افزود چون چنین همراهبری پیش از
اینکه زمان داشته باشد تا به طور یکنواخت با محلول مخلوط شود ،باعث رسوب محصوالت
هیدرولیز میشود.
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به حدی
برای مثال ،در حالت تهنشینی  60ذکرشده در باال با کمک یک همراهبر پایدار باید
پایین باشد که امکان تهنشینی هیدروکسید کبالت وجود نداشته باشد .پس از افزودن همراهبر برای
افزایش مییابد .چنانچه کبالت به صورت بعضی از کمپلکسها
تهنشینی هیدروکسید کبالت،
قبل از افزایش همراهبر به مقدار کافی
در محلول موجود باشد ،الزم است
همچون
پایین باشد تا احتمال شکسته شدن کمپلکس کاهش یابد .این امر از یکسان بودن شکل شیمیایی
و هر دو  60کبالت همراهبر و عملکرد یکسان در فرایند جداسازی اطمینان میدهد.
ممکن است یک همراهبر به نمونهای جامد ،مثالً یک نمونهی گیاهی ،به صورت محلولی افزوده
شود که به مادهای جامد جذبشده و طی گرمایش خشک میشود .خاکسترسازی (به عبارت دیگر
سوزاندن نمونه) تبدیل همراهبر را به شکل شیمیایی یکسان نمونهی مورد آنالیز تضمین نمیکند؛
ولی تنظیم اضافی شکل شیمیایی نمونه مورد آنالیز و همراهبر ممکن است پس از خاکسترسازی و
لیچ اسیدی الزم باشد.
اگر در یک نمونه چندین آنالیت (نمونه مورد آنالیز) وجود داشته باشد ،ممکن است نیاز به
افزودن همراهبرهای اختصاصی هر یک از آنها باشد .عالوه بر آن ،همراهبر صرفاً برای رادیونوکلید
هدف مورد استفاده قرار نگرفته ،بلکه برای رادیونوکلیدهای تداخلی و عناصر کم مقدار دیگر نیز
بهکار میرود .برای مثال هنگامیکه  90با بهکار بردن تهنشینی معمولی نیترات در اسید نیتریک
دودزا جداسازی میشود ،یک همراهبر باریم پایدار به همراه همراهبر استرنسیم در شروع جداسازی
بهکارمیرود ،به این ترتیب از اینکه باریم به طور مؤثر با تهنشینی کرومات در مراحل بعدی حذف
شود ،اطمینان حاصل میشود.
همانطورکه بیان شد ،زمانیکه  340از طریق رسوبدهی فلوئورید از والدش  340جداسازی
340
جذب میشود .برای تهنشینی فلوئوریدالنتانیم افزودن یک
میشود،
روی رسوب 3
همراهبر سطحی النتانیم پایدار الزم است 340 .تشکیل فلوئورید نمیدهد ،بلکه تقریباً به طور
تشکیلشده جذب سطحی میشود .با افزودن یک همراهبر باریم پایدار به
کامل روی رسوب 3
محلول از این حالت ممانعت میشود که تقریباً به طور کامل از جذب سطحی جلوگیری میکند .در
این حالت همراهبر کنترلکننده نامیده میشود ،عنصر پایداری برای تهنشینی رادیونوکلید تداخلی
افزوده نمیشود؛ ولی در عوض در حالیکه نوکلید هدف تهنشین میشود آن را در محلول نگهداری
میکند.
یک همراهبر کنترل کننده معموالً دارای عملیات کنترل در هر مرحله روش جداسازی نیست؛
ولی ممکن است نوکلید هدف را در بعضی از این مراحل دنبال کند .به هر حال عملکرد اصلی
همراهبر کنترلکننده جلوگیری از مزاحمت رادیونوکلید طی دنبال کردن رادیونوکلید هدف به
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داخل نمونهی نهایی بهکار رفته برای اندازهگیریهای اکتیویته است .لذا کلیهی همراهبرها بجز
همراهبر رادیونوکلید هدف همراهبرهای کنترلکننده هستند.
نمیتوان از یک همراهبر پایدار ایزوتوپی در همهی حالتها بهره جست .تکنسیم ،پرومتیم و
کلیهی عناصر سنگینتر از بیسموت رادیواکتیو بوده و دارای ایزوتوپ پایدار قابل استفاده به عنوان
همراهبر نیستند .در این حاالت یک عنصر مشابه از نظر شیمیایی به عنوان همراهبر مورد استفاده
به عنوان همراهبر  556بهکار میرود .هر دو فلزات قلیایی
قرار میگیرد .برای مثال معموالً
خاکی هستند که باریم سنگینترین آنهاست .هر دو در محلول یون دو ظرفیتی تشکیل داده و از
نظر شیمیایی کموبیش یکسان عمل میکنند .این مثالی از بهکار بردن یک همراهبر غیرایزوتوپی
است .به همین شکل النتانیدهای سه ظرفیتی به عنوان همراهبر اکتینیدهای سه ظرفیتی عمل
 543بهکار میرود چرا که از نظر شیمیایی
میکنند ،به عنوان مثال  3به عنوان همراهبر
بسیار شبیه هستند :امرسیم نیز یون 3
در محلول تشکیل میدهد .جدول  5 -5مهمترین
همراهبرهای غیرایزوتوپی را نشان میدهد.
جدول  .2-2مهمترین همراهبرهای غیرایزوتوپی.
نوکلید مورد جداسازی
99
556 552
530
553

همراهبر غیرایزوتوپی
رنیم
باریم
تلوریم
سزیم
النتانیم ،سدیم ،نئودیمیم
ید
النتانیم ،سریم ،نئودیمیم

شکلهای ویژهی شیمیایی
5

4⁄
5 ⁄

4

⁄

4

4

⁄
3

3

3

3

⁄

3

3

⁄

3

3 4

اگر الزم باشد همراهبر در مراحل بعدی حذف شود ،یک همراهبر غیرایزوتوپی همچنین برای
رادیونوکلیدهای دارای یک ایزوتوپ پایدار مناسب بهکار میرود .برای مثال ،هنگامیکه یک ردیاب
 22عاری از همراهبر تولید میشود ،همراهبر ایتریم پایدار قابل استفاده نیست .به جای آن 3
استفاده میشود چرا که قابل جداسازی است .در فرایند ،هدف استرنسیم پرتودهیشده با دوتریم در
تهنشین
اسید حلشده و همراهبر  3افزوده میشود 22 .با افزایش
تا  9با 3
9موالر حلشده و آهن به دی -ایزوپروپیل اتر
میشود .سپس رسوب هیدروکسیدفریک در
استخراج میشود ،در حالیکه  22عاری از همراهبر در فاز آبی باقی میماند.
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عالوه بر آن ،جهت «رانش» رادیونوکلیدها در سیستمهای بینهایت رقیق برای تبعیت از قوانین
ترمودینامیک و سینتیک ،همراهبر مورد نیاز است .برای مثال چنانچه تنها چند هزار اتم رادیواکتیو
درسیستم وجود داشته باشد ،فواصل متقابل آنها به اندازهای بزرگ است که حضور اتم یکسان
بعدی را «احساس» نکرده و از قوانین ترمودینامیک به طریق مشابه اتمها در مقادیر ماکرو تبعیت
نمیکنند.

 4-2کاربرد تابش در تعیین رادیونوکلیدها
یک خصیصهی مهم تجزیهی رادیوشیمیایی این است که تابش ،به عنوان یک قانون ،برای
اندازهگیری رادیونوکلیدها بهکار میرود .طیفسنج جرمی نیز برای سنجشهای رادیونوکلیدی بهکار
میرود .اگرچه استفاده از آن به تعیین رادیونوکلیدهای با عمر بلند محدود میشود .تابش برای
تجزیهی کیفی و کمی استفاده میشود:
 انرژی تابش گسیلشده خاصه ویژهی رادیونوکلید بوده و طیفسنجی انرژی برای شناسایی
رادیونوکلیدها بهکار میرود .به ویژه طیفسنج گاما برای شناسایی رادیونوکلید ،حتی برای
نمونههای با دهها رادیونوکلید حاضر مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین ،آهنگ فروپاشی
(نیمه عمر) برای هر نوکلید ویژه بوده و برای شناسایی رادیونوکلیدها بهکار میرود.
 تجزیهی کمی با تعیین آهنگ پالس بهدست آمده با بعضی از سیستمهای آشکارسازی انجام
میپذیرد .هنگامیکه بازدهی سیستم آشکارسازی معلوم باشد اکتیویته از آهنگ پالس قابل
محاسبه است ،یعنی درصد فروپاشی به پالسهای قابل ثبت الکتریکی تبدیل میشود .روش
دیگر تجزیهی کمی مقایسهی آهنگ پالس نمونهی استاندارد با اکتیویتهی معلوم با یک
نمونهی مجهول در شرایط یکسان است.

 5-2در نظر گرفتن زمان سپریشده
در جداسازیهای رادیوشیمیایی ،به دو دلیل باید زمان سپریشده مدنظر قرار گیرد:
 چنانچه رادیونوکلید دارای عمر کوتاه باشد ،روش جداسازی باید به اندازهی کافی سریع
باشد تا از اکتیویته قابل اندازهگیری اطمینان کافی حاصل شود .سنگینترین عناصر جدید
که با شتابدهندههای بزرگ تولید شدهاند دارای عمر بسیار کوتاه بوده و در مورد آنها نیاز
به جداسازیهای بینهایت سریع است.
 حتی چنانچه فرایندهای جداسازی برای جلوگیری از فروپاشی طی جداسازی به سرعت
زیادی نیاز نداشته باشد ،به دلیل کاهش اکتیویتهی آنها طی فرایند جداسازی ،محاسبه
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برای رادیونوکلید با چنین نیمه عمرهای کوتاه که بخش اعظم آنها طی جداسازی فروپاشی
کرده باشد ،ضروری است.

 6-2تغییرات حاصل از تابش و فروپاشی در سیستم
تابش گسیلشده از رادیونوکلید ممکن است در اثر رادیولیز یعنی شکستن پیوندهای شیمیایی ماده،
در سیستم تغییر ایجاد کند ،مباحث بیشتر در این رابطه و تغییرات شیمیایی حاصل از فروپاشی
رادیواکتیو در فصل  39بحث شده است.

 7-2ضرورت جداسازیهای رادیوشیمیایی
تا سالهای  ،3960اکثر رادیونوکلیدها تنها پس از جداسازی از دیگر رادیونوکلیدها قابل اندازهگیری
)
بودند .با پیشرفت شگرف طیفسنجی گاما و کاربرد آشکار سازهای نیمههادی (
برای رادیونوکلیدهای گسیلندهی گاما ،در حال حاضر جداسازی به ندرت ضروری است .دهها
رادیونوکلیدها در یک نمونه به طور همزمان قابل اندازهگیری است .برای رادیونوکلیدهای
گسیلندهی خالص آلفا و بتا هنوز جداسازی ضرورت دارد .در جدول  3-5مهمترین رادیونوکلیدهایی
را که هنوز نیاز به جداسازی دارند نشان داده شده است .نوکلیدهای طبیعی و مصنوعی حاضر در
محیط و رادیونوکلیدهای موجود در پسماند نیز در این جدول مالحظه میشوند.
جداسازی رادیونوکلیدها در شرایط زیر ضروری است:
 از آنجا که طیف انرژیهای تولیدشده به وسیلهی ذرات بتا پیوسته است ،یک نوکلید
گسیلندهی بتا تنها زمانی قابل اندازهگیری است که از دیگر نوکلیدها و نیز از نوکلیدهای
گسیلندهی آلفا جداسازی شده باشد .اکثر نوکلیدهای گسیلندهی بتا با استفاده از
شمارشگر سنتیالسیون مایع ( ) اندازهگیری میشوند .اندازهگیری تنها دو گسیلندهی
بتا در یک زمان امکانپذیر است؛ ولی این در صورتی است که انرژی بتای آنها به اندازهی
کافی متفاوت باشد.
فروپاشی میکنند هیچگونه تابش قابل مشاهدهای در فرایندهای
 رادیونوکلیدهایی که با
واقعی فروپاشی گسیل نمیکنند .در آرایشگیری مجدد الیهی الکترونی نوکلید دختر،
فوتونهای پرتوـ  Xو الکترونهای اوژهی گسیلشده و برای اندازهگیری اکتیویتهی
استفاده میشوند .انرژی فوتون پرتو ـ  Xو الکترون اوژه به شدت پایین
نوکلیدهای
تا چندین ده ) است و هنگام اندازهگیری آنها با شمارشگر سنتیالسیون
(چند
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مایع ،کلیهی رادیونوکلیدهای گسیلندهی بتا و گاما مانع اندازهگیری آنها میشوند .لذا الزم
به صورت خیلی خالص جداسازی شوند.
است رادیونوکلیدهای
 یک نوکلید گسیلندهی آلفا باید از دیگر نوکلیدهای گسیلندهی آلفا با انرژیهای یکسان
جداسازی شود ،در غیر این صورت قلههای همپوشانی در طیفها به وجود خواهد آمد.
آشکارساز نیمههادی ،که به طور گسترده در اندازهگیریهای آلفا بهکار میرود ،دارای قدرت
تفکیک انرژی

 50-30است .قدرت تفکیک شمارشگرهای سنتیالسیون مایع که نیز

برای شمارش آلفا بهکار میروند ده برابر ضعیفتر هستند .برای اندازهگیری با
آشکارسازیهای نیمههادی نوکلیدهای آلفا نه تنها باید از دیگر نوکلیدهای گسیلندهی آلفا،
بلکه از اکثر عناصر ماتریس حاضر در نمونه نیز جداسازی شوند.
این عناصر پایدار ممکن است با نوکلید گسیلندهی هدف تهنشینشده در چشمهی اندازهگیری
آلفا رسوب دهند و موجب خودجذبی تابش آلفاشده و منجر به کاهش در بازدهی شمارش و پهن
شدن طیف آلفا شدند .شمارنده های سنتیالسیون مایع مدرن امکان تفکیک طیف بتا را از آلفا فراهم
میآورند (شکل  .)33-3این روش بر پایهی تجزیهی شکل پالس ،دارای مزیت پالس تقریباً یکصد
آن را تنها برای
برابر برای ذرهی آلفا از ذرهی بتاست .قدرت تفکیک ضعیف طیف آلفا در
اندازهگیری اکتیویتهی کل آلفا مناسب میسازد.
 تعداد کمی رادیونوکلید گسیلندهی گاما ،همچون  94در سوخت مصرفشده هستهای با
پرتوهای گامای با انرژی و با شدتهای باال وجود دارد که باید از ماتریس جدا شوند چرا که
رادیونوکلیدهای متعدد دیگر گسیلندهی گاما همچون  337هستند که از آشکار نمودن
گسیلندههای گامای با شدت کم جلوگیری میکنند.
 چنانچه رادیونوکلیدی به وسیلهی طیفسنج جرمی که غالباً برای رادیونوکلیدهای با عمر
کوتاه بهکار میرود ،اندازهگیری شود عناصری که موجب تداخل در جرم یکسان همانند
نوکلید هدف هستند باید جداسازی شوند .اساساً دو نوع تداخل وجود دارد .یکی ایزوتوپ
مجاور با فراوانی بیشتر همچون  532در هنگام اندازهگیری  539که موجب دنبالههایی
532
در جرم نوکلید هدف میشود دیگری تداخل حاصل از یونهای مولکولی ،همچون
در هنگام اندازهگیری  539که موجب پالسهای اضافی در قلهی نوکلید هدف میشود.
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جدول  .3-2رادیونوکلیدهای مهم در محیط و پسماند هستهای که نیاز به جداسازی رادیوشیمیایی دارند.
نوکلید

روش فروپاشی

نیمهعمر (سال)

منبع

3

بتا

35/3

34

بتا

2730

36

بتا

طبیعت ،انفجارهای
هستهای ،انرژی هستهای
طبیعت ،انفجارهای
هستهای ،انرژی هستهای
طبیعت ،انرژی هستهای
طبیعت ،انرژی هستهای
انفجارهای هستهای ،انرژی
هستهای
انرژی هستهای
انرژی هستهای

43

302
302

22

63

3 03
3 03
5/7

بتا

29

96

79

بتا

76000
3 33 306

90

بتا

59

93
94

بتا
بتا

93

306

3 23

50300

بتا
بتا
بتا

4000
5 33 302
3 302
3 27 307

332

بتا

306

347

بتا
بتا

530

بتا (گاما)
آلفا
آلفا

99
356
359

323

530
556
552
557

ایزوتوپهای

بتا
بتا
آلفا  -بتا

533

آلفا

534 532 536 532

آلفا

537

آلفا

53

انرژی هستهای
انفجارهای هستهای،
انرژی هستهای
انرژی هستهای
انرژی هستهای
انرژی هستهای
انرژی هستهای
انرژی هستهای
طبیعت ،انفجارهای
هستهای ،انرژی هستهای
انرژی هستهای

5/6

انرژی هستهای
انرژی هستهای

55

طبیعت
طبیعت
طبیعت

90
0/32
3600
2/2
55
تا
3 4 3030
35720
5 2 302 4 2 309
306

5

طبیعت
طبیعت
طبیعت
طبیعت
طبیعت ،انفجارهای
هستهای ،انرژی هستهای
انفجارهای هستهای ،انرژی
هستهای
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روش فروپاشی
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نیمهعمر (سال)

532 539 540 543

آلفا

34-54000

543

آلفا (گاما)

433

543

آلفا

0/44

منبع
انفجارهای هستهای ،انرژی
هستهای
انفجارهای هستهای ،انرژی
هستهای
انفجارهای هستهای ،انرژی
هستهای
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عوامل مؤثر در اشکال شیمیایی رادیونوکلیدها در محلولهای آبی

بخش مهمی از نمونههای تجزیهشده برای سنجش نوکلیدها حاوی محلولهای آبی همچون آبهای
طبیعی و جریانهای پسماند حاصل از تأسیسات هستهای است .الزم است نمونههای جامد قبل از
تجزیهی رادیوشمیایی به صورت محلول در آیند .محلولها ممکن است دارای گسترهی وسیعی از
خواص فیزیکی و شیمیایی باشند ،که در شکل فیزیکی و شیمیایی رادیونوکلیدها مؤثر است .عوامل
متعددی جهت شکلگیری وجود دارد که طی آن رادیونوکلیدها در محصول ظاهر میشوند.
مهمترین آنها
محلول ،پتانسیل اکسایش و احیا گازهای محلول ،لیگاندهای تشکیلدهندهی
کمپلکس با فلزات ،مواد رسوبی ،کلوییدها ،و منابع و روش تولید رادیونوکلیدها است .این موارد در
ادامه بحث میشوند .تجزیهی گونهشناسی ،یعنی روش تجزیهای برای مطالعهی اشکال
رادیونوکلیدها در فصل  61بحث شدهاند.
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محلول

به طور مستقیم در
محلول به چند روش در شکل رادیونوکلیدها مؤثر واقع میشود.
هیدرولیز و واکنشهای احیا و اکسایش فلزات و به طور غیرمستقیم در پیوند فلزات به سطوح
در هیدرولیز فلزات و
اکسید و سیلیکات و تشکیل کمپلکسها اثر میگذارد .در این بخش اثر
اثرات دیگر به طور خیلی خالصه بحث میشوند.
بیشتر رادیونوکلیدهای مورد بحث در این کتاب فلزات و غیرفلزاتی همچون کربن ،سلنیم ،ید و
بهصورت زیر در آب هیدرولیز میشود:
کلر میباشند .یک کاتیون فلزی

2

هر میزان بار روی فلز بیشتر و اندازهی آن کوچکتر باشد ،چگالی بار فلز باالتر بوده و با سهولت
بیشتری هیدرولیز میشود .عمالً ،هیدرولیز قوی به این معنی است که گونهی رسوب هیدروکسید
پایین کمپلکسهای هیدروکسید محلول این محصوالت هیدرولیز شکل
تشکیل میدهد .در
میگیرند .در محلول آبی ،یونهای فلزی به وسیلهی مولکولهای آب دو قطبی احاطهشده ،لذا
بخش منفی مولکول آب (اکسیژن ،با زوج الکترون آزاد) به طرف یون مثبت فلزی چرخش پیدا
میکند ،در حالیکه اتمهای مثبت هیدروژن از آن دور میشوند .در این فرایند ،کمپلکسهای آبی
معموالً با چهار یا شش مولکول آب در اولین الیهی آبپوشی تشکیل میشود.
2
هر چه چگالی بار فلز بیشتر باشد قدرت جذب زوج الکترون اکسیژن بیشترشده ،ترکیب کمتر
یونی بوده و حالت کوواالن آن افزایش پیدا میکند .به عنوان مثال آهن سه ظرفیتی ( ) 3
آسانتر از آهن دو ظرفیتی (  ) 2و آسانتر از النتانیدها در همان حالت اکسایش هیدرولیز
میشود ،چرا که شعاع آهن ( )шبرابر  0/146Åاست در حالیکه از آن النتانیم ،برای مثال ،شعاع
النتانیم از آن بسیار بزرگتر و برابر  6/672Åاست.
اصطالح دیگر بهکار رفته به جای چگالی بار ،پتانسیل یونی است که عبارت است از نسبت بار
یون فلز به شعاع آن ⁄ ،که در آن ،شعاع برحسب آنگستروم بیان میشود (  . )Å 60 60هر
چه پتانسیل یونی یک فلز یا هر عنصر دیگر باالتر باشد ،قدرت جذب اکسیژن در مولکول آب باالتر
و خصلت شیمیایی پیوند کواالن ،بیشتر خواهد بود .جدول  6-3پتانسیلهای یونی عناصری را
نشان میدهد که دارای رادیونوکلیدهای مهم هستند.
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جدول  .1-3شعاع و پتانسیلهای یونی چند یون شش کئوردینه انتخابی از عناصر رادیونوکلیدی .عدد کئواردیناسیون
دیگر به غیر از شش ،در داخل پرانتز نشان داده شدهاند.
یون
2
2
2
2
2
3
4
6
1
7
3
3
6
4
2
4

شعاع یونی ()Å

پتانسیل یونی

6/17

0/10

6/68

6/17

6/06

2/00

(6/48 )8

6/36

یون
2
4
4
1
3

0/17

2/70

0/77

2/61

4

0/16

4/16

6

0/72

6/66

4

0/14

7/86

1

0/67

60/2

0/61

62/6

6

0/71

3/63

3

0/77

3/60

0/76

6/21

0/67

26/0

6/20

6/18

3

0/74

4/21

3

4

4
6
1

شعاع یونی ()Å
6/62

پتانسیل یونی
6/77

0/17

6/80

0/60

8/00

0/42

64/3

0/74

3/67

0/74

4/21

0/78

1/46

0/87

4/47

0/73

8/22

0/87

4/10

0/76

1/17

6/00

3/00

0/81

4/16

0/74

1/71

0/76

8/46

0/86

3/63

0/86

3/63

) ( 1976
32, 751

و فلزات قلیایی خاکی دو ظرفیتی سنگینتر همچون
فلزات قلیایی تک ظرفیتی ،همچون
 2 ، 2و  2اساساً هیدرولیز نمیشوند .برعکس ،یونهای دو ظرفیتی فلزات واسطه
3

(  ،) 2 ، 2 ، 2 ، 2یونهای فلزی سه ظرفیتی ( ، 3 ، 3 ، 3
فلزات با حالت اکسایش باالتر (  ) ، ، ، ،به آسانی هیدرولیز میشوند .با افزایش
محلول امکان هیدرولیز آن افزایش پیدا میکند ،چرا که کمپلکسهای آبی فلزات همچون اسیدهای
ضعیف عمل کرده و یون هیدروژن آنها در های باالتر آسانتر هیدرولیز میشوند .هنگامیکه
یک گونهی هیدروکسید خنثی حاصل شود ،در صورتیکه مقدار فلز از میزان مورد نیاز برای تشکیل
محصول انحالل به اندازهی کافی باالتر باشد ،هیدروکسید فلزی تهنشین میشود .شکل
نشان میدهد.
 6-3توزیع محصوالت هیدرولیز پلوتونیم را به صورت تابعی از
)و
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کسر مولی

pH

شکل  .1-3توزیع محصوالت هیدرولیز به صورت تابعی از
91, 645

.
)(2003

همانگونهکه مالحظه میشود یون  4تنها در محلول اسید قوی حضور داشته ،و محصوالت
هیدرولیز در کنار آن در اسید یک موالر ابتدا به صورت کمپلکس مونوهیدروکسید 3
و
به صورت کمپلکسهای دی و تریهیدروکسید2 ،
سپس با افزایش
و 3
2
در محلول وجود خواهد
ظاهر میشود .باالتر از 1
تنها کمپلکسهای محلول 4
تجاوز
داشت .هنگامیکه غلظت پلوتونیم به اندازهی کافی باال باشد تا از محصول انحالل 4
افزایش مییابد ،نه تنها
کند ،هیدروکسید رسوب میکند .زمانیکه حالت اکسایش فلز به
6
تشکیل میشوند ،بلکه اکسانیونهای باردار منفی
کمپلکسهای مادهی هیدروکسید
نیز شکل میگیرند که با اختتام « »ateتوضیح داده میشوند .دلیل تشکیل این شکلهای اکسو این
است که پتانسیل یونی یونهای فلزی پنج ظرفیتی بسیار باال بوده و بار مثبت فلز اتمهای اکسیژن
مولکولهای آب را با شدت جذب میکنند در نتیجه کل اتمهای هیدروژن آزادشده و پیوندهای
کوواالن بین فلز و اکسیژن تشکیل میشوند .این فرایند با غیر فلزات نیز رخ میدهد.
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03

عناصر با اندازهی کوچکتر به صورت اکسانیونها ــ در میان عناصر دارای رادیونوکلیدهای مهم
ظاهر میشوند .اندازهی یونهای
و نیوبیم به صورت نیوبات 3
ید به صورت یدات 3
اکتینیدی آنقدر بزرگ است که در ظرفیت پنج با اتمهای اکسیژن تنها دو مولکول آب پیوند
پلوتونیل.
نپتونیل و 2
اورانیل2 ،
خورده و یونهای « » تشکیل میدهند .نظیر2 :
عناصر در حالت اکسایش شش نیز گونههای « »ateو « » تشکیل میدهند و مولیبدن و
2
2
و
و سلنات
سلنیم با اندازهی کوچکتر گونههای منفی مولیبدات
4
4
و 2
اکتینیدهای با اندازهی بزرگتر کاتیونهای «2 ،»Yl
تشکیل میدهند.
2
2
تشکیل میدهد .معموالً،
تکنسیم هفت ظرفیتی به نوبهی خود یون پرتکنتات 4
رادیونوکلیدها در غلظت های بسیار پایین در محلول وجود داشته و به ندرت به تنهایی به صورت
 4از  10در یک لیتر آب غلظتی برابر
هیدروکسید تهنشین میشوند .برای مثال اکتیویتهی
7
برابر  6 1 60 66است بدین معنی که
 6 1 60دارد .محصول انحالل 2
هیچ وقت در طبیعت رخ
برابر  66تهنشین میشود .چنین مقادیر
تنها در
2
نمیدهند چرا که به ندرت به باالتر از  7میرسد.
به عالوه ،چنین اکتیویتهی  10در مقایسه با غلظت موجود در طبیعت بسیار باال است .اگرچه
 10به صورت هیدروکسید تهنشین نمیشود ،ممکن است با بعضی از اجزای حاضر در محلول در
مقادیر ماکرو به عنوان مثال آهن هم رسوبی گردد.
یعنی
محلول همچنین در حاالت اکسایش فلزات اثر میگذارد و لذا کاهش در
جزء با شکل
(افزایش اسیدیته) جزء با شکل احیاشده را افزایش داده و برعکس افزایش در
اکسیدشده را افزایش میدهد .چنانچه لیگاند تشکیلدهندهی کمپلکس با یک فلز اسید ضعیف
در تجزیهی اسید مؤثر واقع میشود .لیگاند زمانی با یک فلز
همچون کربنات یا سیترات باشد،
برای رخ دادن تجزیهی لیگاند ،به اندازهی کافی باال باشد.
تنها تشکیل کمپلکس میدهد که
وضعیت در جذب کاتیون های فلزی روی سطوح هیدروکسید و اکسیدهای آبی مشابه است .جذب
یا با تشکیل
یا به وسیلهی تبادل یون از طریق تبادل یونهای هیدروژن گروههای
اسیدهای ضعیفی هستند که
کمپلکس روی سطوح با اکسیدها رخ میدهد .گروههای
معموالً تنها در محدودهی خنثی یا محلول ضعیف اسیدی تجزیه میشوند.
لذا اتصال به اکسیدها و اکسیژن آبی از طریق تبادل یونی تنها زمانی امکانپذیر است که
که در آن تجزیه رخ میدهد
 ،یعنی مقادیر
تجزیه شوند .مقادیر
گروههای
برای اکسیدها و هیدروکسیدهای معموالً موجود در آبهای طبیعی به صورت
است.
2
2
3
3
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 5-3پتانسیل احیا و اکسایش (ردوکس)
دومین عامل بسیار مهم برای شکل یک فلز آبی پتانسیل احیا و اکسایش سیستم است .پتانسیل
باالی احیا و اکسایش مناسب اشکال اکسیدشده فلزات و پتانسیل پایین آن شرایط مناسب برای
اشکال احیا شده است .بسیاری از رادیونوکلیدها در بیش از یک حالت اکسایش ظاهر میشوند و با
توجه به اینکه رفتار شیمیایی آنها بستگی به حالت اکسایش دارد ،پتانسیل احیا و اکسایش از
اهمیت باالیی برخوردار است.
اوالً ،حالت اکسایش در قابلیت انحالل فلز در محلولهای آبی اثر میگذارد (جدول .)2-3به طور
کم محلولترین حالت بوده و قابلیت انحالل به طور سیستماتیک با
کلی ،حالت اکسایش
کاهش حالت اکسایش از این مقدار افزایش پیدا میکند .حاالت باالتر اکسایش نیز محلولتر از
است؛ ولی در یک حالت کموبیش و پیچیدهتر میباشد .در حالت اکسایش
حالت
همهی عناصر در محلولترین حالت آنیونی خود  ، 4قرار دارند ،در حالیکه قابلیت انحالل
بستگی به این دارد که عناصر در شکل اکسانیونیک یا اکسکاتیونیک
و
حاالت اکسایش
باشند و اینکه ظرفیتهای این اشکال چند باشد.
2
کم محلولتر از
برای مثال ،شکل آکتینیل اکتینیدها در حالت اکسایش
2
است که به دلیل چگالی بار باالتر حالت قبلی است .ثانیاً ،حالت
حالت اکسایش
2
اکسایش در تشکیل کمپلکس مؤثر است و پایداری یک کمپلکس از همان روند انحالل پیروی
میکند .همانگونهکه در جدول زیر مالحظه میشود تغییرات غلظت یون هیدروژن غالباً در
واکنشهای اکسایش ـ احیا رخ میدهد.
جدول  .5-3اثر احیا روی قابلیت انحالل رادیونوکلیدهای مهم حساس به احیا و اکسایش،
اشکال احیاشده در طرف راست پیکان قرار دارند.
واکنش احیا

رادیونوکلید
66
77

ایزوتوپهای
ایزوتوپهای
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در سیستمهایی که در آنها اکسیژن در واکنشهای احیا و اکسایش دخیل باشد به شکل گاز
در واکنشهای احیا
اکسیژن  2یا بخشی از یک گونه (مثالً  ) 3شرکت میکند،
کاهشیافته و برعکس در واکنشهای اکسایش افزایش پیدا میکند.
با توجه به اینکه هیچ وقت الکترونها در محلول آزاد نیستند ،واکنشهای نشان دادهشده در
جدول به تنهایی رخ نمیدهند .در واکنشهای اکسایش و احیا الکترونها همیشه بین دو جزء فلز
یا یون مثالً به صورت واکنش زیر انتقال پیدا میکنند:
2

2

در اینجا ،فلز روی دو الکترون به یون مس میدهد و به طور همزمان به حالت دو ظرفیتی
اکسایش میرسد ،در حالیکه یون مس به فلز مس احیا میگردد .واکنش به دلیل پتانسیلهای
دو جفت  ⁄ 2و  ⁄ 2که در واکنش شرکت میکنند ،دقیقاً در
الکترود استاندارد،
همین جهت انجام میپذیرد و برگشتی ندارد .در واکنش (روی و مس در این حالت) یک نیمه
واکنش تعریف میشود و لذا شکل اکسیدشده در طرف چپ معادله بوده و برای هر دو نیم واکنش،
پتانسیل الکترود استاندارد ( ) تعیین میشود.
2

2

2

2

پتانسیل الکترود استاندارد اختالف پتانسیل ،یا ولتاژ ،هنگامی بهدست میآید که پتانسیل هر جفت
احیا و اکسایش ،مثالً الکترود فلز روی در محلول سولفات روی از پتانسیل الکترود استاندارد
هیدروژن اندازهگیری شود .الکترود استاندارد هیدروژن حاوی یک الکترود پالتین در محلول
برابر
یک موالر است که گاز هیدروژن روی آن دمیده میشود و فشار گاز هیدروژن در محلول
یک اتمسفر ( 6/063بار) است.
مقدار پتانسیل الکترود استاندارد هیدروژن در هنگام اتصال به یک الکترود پالتین در
یک موالر در صفر تنظیم میشود .لذا نیم واکنش احیا و اکسایش این سیستم به
محلول
صورت زیر خواهد بود:
2

2

2
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یک موالر با فلزی دیگر ــ یا سیستم حاوی الکترود که
هنگامیکه الکترود پالتین در
پتانسیل آن الزم است اندازهگیری شود جایگزین گردد ،یک مقدار پتانسیل به غیر از صفر مثبت یا
منفی بسته به اینکه سیستم احیاکننده یا اکسیدکنندهتر از سیستم یون هیدروژن باشد ،حاصل
میگردد .برای مثال ،پتانسیل یک الکترود روی در محصول سولفات روی یک موالر نسبت به
الکترود هیدروژن استاندارد اندازهگیری شود ،ولتاژ بهدست آمده برابر  0 71در سیستم مس
مطابق ولتاژ برابر  0 34میباشد  .این ولتاژها پتانسیل الکترود استاندارد برای جفت احیا و
2

2

و ⁄
⁄
است .براساس این پتانسیلهای الکترود استاندارد میتوان
اکسایش
پیشبینی کرد کدام جفت احیا و دیگری اکسایش را ایفا میکند .جفت احیا و اکسایش یک
پتانسیل استاندارد منفیتر آن را با یک پتانسیل استاندارد مثبتتر احیا میکند .برای هر کدام از دو
) 2
2
نیم واکنش پتانسیل استاندارد منفیتر به چپ ،به طرف شکل اکسید شده (
حرکت میکند و گونه پتانسیل استاندارد مثبتتر به راست ،به طرف شکل احیاشده حرکت میکند
.) 2
2
(
پتانسیلهای استاندارد همیشه در حالت استاندارد تعیین میشود که در آن اکتیویته هر جزء
در غلظتهای دیگر سیستم از این پتانسیلهای استاندارد
یک است .پتانسیل احیا و اکسایش،
به کمک معادله نرنست قابل محاسبه است:
]

]
[⁄

[

⁄

6
ثابت گاز ( 6
دمای مطلق ( ) ،ثابت فاراده
،)8 364
که در آن
(6
 )71486یا یک الکترون مول ،تعداد الکترونهای در گیر واکنش احیا و اکسایش،
] [ اکتیویته /غلظت شکل اکسیدشده ،و ] [ اکتیویته /غلظت شکل احیاشده در تعادل

0

هستند .برای مثال ،مقدار پتانسیل احیا و اکسایش اندازهگیریشده در  26 Cبرای محلول حاوی
 0/066آهن برابر

 0/762باشد ،با بهکار بردن معادلهی نرنست ،نسبت غلظت

3

و

2

صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
0 067 6 71486 278 8 364

0 776

06

0 762

2 278

]

2

]
[⁄

3

[

به
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که در آن

 0/776پتانسیل استاندارد واکنش

05

3

2

است .لذا نسبت برابر 0/6

است که درصدی از آهن در شکل اکسید بوده و مابقی در شکل احیا شده است .در یک واکنش
احیا و اکسایش که در آن دو جفت احیا وجود دارد ،برای مثال
2

2

2

3

6

8

4

2

6

معادلهی نرنست برای محاسبهی مقادیر  Ehبرای دو نیم واکنش
2
( 2
) ،و اختالف آنها مقدار
8
6
 3و 4 2
4
 Ehرا برای کل واکنش بهدست میدهد .همچنین برای واکنشهای احیا و اکسایش انرژی آزاد
میباشد .لذا انرژی آزاد گیبس از پتانسیل استاندارد یا
گیبس
ثابت تعادل ( ) قابل محاسبه است.
نشاندهندهی این است که واکنش خود به خودی (مقدار منفی) یا غیر خود به
مقدار
خودی است .مقدار مثبت ،همانگونهکه از معادلهی باال مشخص است ،ثابت تعادل از پتانسیل
استاندارد یا برعکس قابل محاسبه است .لذا ،چنانچه پتانسیل استاندارد معلوم باشد ،میتوان آن را
برای محاسبهی توزیعگونه از ثابت تعادل بهکار برد.
اگرچه الکترود استاندارد هیدروژن الکترود مرجع عادی برای اندازهگیری پتانسیل استاندارد
است؛ ولی برای اندازهگیریهای پتانسیل احیا و اکسایش بسیار پر دردسر است .به جای آن از
 ) ⁄استفاده میشود .لذا پتانسیل احیا و
الکترودکالومل ( ) ⁄ 2 2یا الکترود نقره (
اکسایش یک واکنش با تصحیح برای پتانسیل دادهشده به وسیلهی الکترود کالومل یا نقره در قبال

الکترود استاندارد هیدروژن بهدست میآید .این مقادیر تصحیح ،در

 26برابر

 0 2444برای

الکترود کالومل اشباع و  0 67888برای الکترود نقره اشباع است .الزم است این مقادیر برای
بهدست آوردن مقادیر الکترود استاندارد هیدروژن اضافه شوند.
در سیستمهای طبیعی اندازهگیریهای نهایی پتانسیل احیا و اکسایش اکسیژن و ماده آلی
است .اکسیژن محلول در اتمسفر پتاسیل احیا و اکسایش یک سیستم را که از طریق تجزیهی
هوازی مادهی آلی در آب ،خاک و بستر صخره کاهشیافته افزایش میدهد .در بخشهای عمیقتر
بستر صخره ،و در رسوب رودخانهای و الیه های دیگر غیر قابل دسترسی به اکسیژن اتمسفری که از
اکسیژن تهی شدهاند واکنشهای احیا و اکسایش به وسیلهی جفتهای ثانوی همچون
2 ⁄
4 ، 2 ⁄ 3
و  2 ⁄ 24هدایت میشوند .میکروبها نیز به عنوان عوامل
احیاکننده برای فلزات نقش مهمی در پتانسیل احیا و اکسایش ایفا میکنند .پتانسیل احیا و
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اکسایش با عمق آب ارتباط داشته است و امکان دنبال کردن تقسیم تقریبی انجامپذیرفته را
میدهد .در آبهای سطحی باز پتانسیل احیا و اکسایش  +200تا +800میلیولت ،در آب زیرزمینی
کم عمق پایینتر از  600متر و در عمق دریاچه و دریا بین  +200و  -200میلیولت بوده و در آب
زیرزمینی عمیق بین  -200و  -400میلیولت متغیر است.
یا دیاگرامهای
در دیاگرامهای
پتانسیل احیا و اکسایش غالباً به صورت تابعی از
پلوتونیم (شکل  ،)2-3گونهی غالب پلوتونیم
پوربایکس 6نشان داده شدهاند .در دیاگرام
به
آب زیرزمینی،
و
ترسیم شده است .در مقادیر ویژه
و
به صورت تابعی از
وجود دارد .در
صورت غالب در حالت اکسایش
به صورت کمپلکس محلول 4
جامد در تعادل خواهد بود .با
صورتیکه غلظت به اندازهی کافی باال باشد این گونه با 4
به شکل سه ظرفیتی  3غالب میشود .تحت شرایط اکسایش بیشتر ،شکل پنج
کاهش در
پیشرو بوده و این شکل نیز در آب دریا غالب است .هنگام بهکار بردن دیاگرام
ظرفیتی 2
الزم است یادآوری کرد که اساس این دیاگرامها محاسبات تعادل حاصل از مقادیر اولیه،
همچون پتانسیل استاندارد حاصل در سیستمهای مرجع خالص است.
این محاسبات نقطهی شروع خوبی را برای مقادیر هر گونه میدهد؛ ولی به ویژه برای
سیستمهای طبیعی پیچیده برای شناسایی اشکال واقعی و توزیع آنها آزمایشهای عملی الزم
نشاندهندهی تنها گونههای غالب در یک منطقه بوده و در
است ،عالوه بر آن دیاگرام
مناطق مرزی همیشه گونههایی از هر دو طرف مرز وجود دارد .گونههایی که در هیچجا غالب
نیستند حتی با داشتن مقادیر قابل مالحظه کالً در دیاگرام ظاهر نمیشوند.
در میان رادیونوکلیدها ،پتانسیل احیا و اکسایش برای اکتینیدها اورانیم ،نپتونیم و پلوتونیم که
دارای چندین حالت اکسایش هستند دارای اهمیت باالیی است .در عمق بستر صخره ،صدها متر
زیر سطح و در محلهای دیگر بدون اکسیژن ،پتانسیل احیا و اکسایش به اندازهای پایین است که
نه تنها روی اکتینیدها اثرگذار است ،بلکه روی رادیونوکلیدهای دیگر مثل
،

،

،

،

،

 ،و

هم مؤثر است.

این اطالعات در انتهای متن به صورت ضمیمه ارایه شدهاند .عوامل ویژهی بهکار رفته جهت
تنظیم حاالت اکسایش رادیونوکلیدها در تجزیهی رادیوشیمیایی ارایه شدهاند.

1. Pourbaix
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 ( Eپتانسیل بر حسب الکترود استاندارد هیدروژن)

آب
گونههای آبی
جامدها
pH

شکل  .5-3دیاگرام

برای پلوتونیم .غلظت پلوتونیم

 0/06است.

خط مقطع باالتر نشاندهندهی فشار اکسیژن یک اتمسفر و خط مقطع پایینتر فشار هیدروژن
یک اتمسفر است .این خطوط نشاندهندهی مرزهای پایداری آب است.
2002
2

713

3

 3-3گازهای محلول
گازهای محلول در اتمسفر نقش اساسی در تشکیل گونههای مختلف فلزات در آبهای طبیعی ایفا
میکنند .تاکنون مهمترین این گازها اکسیژن و دیاکسید کربن است.

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

55

 1-3-3اکسیژن
اکسیژن محلول در اتمسفر عامل بهینهای از پتانسیل احیا و اکسایش آب بوده و مستقیماً در تعیین
حالت اکسایش رادیونوکلیدها مؤثر است .برای مثال آهن دو ظرفیتی ،تحت اثر اکسیژن به صورت
زیر اکسید میشود:
2

2

3

62

2

64

2

آب سطحی به طور مستمر با اکسیژن اتمسفر پرشده و غلظت اکسیژن محلول دارای مقدار
6 8 26
ماکزیممی برابر 6
 0 268در  26در فشار یک بار هوا است .آب
باران اکسیژندار ،اکسیژن را در عمق خاک و بستر صخره حمل میکند؛ ولی مقدار اکسیژن به
تدریج با عمق از بین میرود .اکسیژن ابتدا و به طور گسترده در اکسایش مادهی آلی در الیهی
باالیی خاک مصرف میشود.
2

2

2

نشاندهندهی مادهی آلی مثالً سلولز است).
(
مقدار بیشتر اکسیژن در الیهی پایینتر در پروفایل زمین که به وسیلهی مادهی آلی حملشده
به وسیلهی آب مصرف میشود .اکسیژن در خاک و بستر صخره نیز به وسیلهی میکروارگانیزمها
مصرف میشود که از آن برای تولید انرژی استفاده میکنند .اکسایش مادهی آلی و اکتیویتهی
میکروبی عمیقاً مرتبط هستند .روشهای دیگر مصرف اکسیژن در اکسایش فلزات است ،برای مثال،
و اکسایش سولفیدها به
به منگنز
و منگنز
به آهن
اکسایش آهن
سولفاتهای اکسیژن .اکسیژن به طور عمقی در خاک غیراشباع ( خاک با آب زیرزمینی اشباع
میشود) ،به زمین نسبتاً سریع نفوذ میکند و نفوذ آن به هوا حداکثر است 2 ⁄
 . 0 206لذا
اکسیژن مصرفشده در اکسایش مادهی آلی ،از طریق اکسیژن تازه از اتمسفر جایگزین میشود.
آهنگ نفوذ اکسیژن در آب بیش از هزار برابر ،آرامتر از آهنگ نفوذ آن در هوا است .لذا،
اکسیژنی که طی اکسایش خاک اشباع از آب مصرف میشود از آنچه که در خاک غیراشباع مصرف
میشود ،بسیار آهستهتر جایگزینشده و پتانسیل احیا و اکسایش در خاک اشباعشده از آب کمتر
است و چنانچه آب اکسیژندار در میان شکستگیهای بستر صخره نشست نکند ،پتانسیل احیا و
اکسایش با افزایش عمق کاهش مییابد.
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اکسیژن همچنین به طور کارامدی به وسیلهی مادهی آلی در آب مصرف میشود ،تقریباً
6
 3از مادهی آلی حلشده میتواند حداکثر مقدار اکسیژن را که در آب قابل حل است
مصرف کند .در صدها متر عمق در بستر صخره که سوخت مصرفشده از نیروگاههای هستهای دفن
میشوند عمالً اکسیژنی وجود نداشته و پتانسیل احیا و اکسایش در آب زیرزمینی بینهایت پایین و
 400خواهد بود.
در حد
اکسیژن موجود در رودخانهها ،دریاچهها و دریا همانند خاک ،یعنی غالباً در اکسایش مادهی
آلی مصرف میشود .چنانچه حرکت عمودی آب وجود نداشته باشد ،که در زمستان در دریاچههای
یخ زده ممکن است اتفاق افتد ،ممکن است اکسیژن تهیشده و شرایط آنوکسیک در آبهای زیرین
تحت شرایط اکسایش تهنشینشده
و2
به وقوع بپیوندد .در شرایط آنوکسیک3 ،
2
4
محلول احیا شوند .همزمان
به
ممکن است حلشده و  3به  2محلول و
هرگونه رادیونوکلید که با آنها همرسوبی کرده ،به همراه آنها حرکت مجدد خواهد داشت.

 5-3-3دیاکسید کربن
دیاکسید کربن برای تشکیل اسیدکربنیک با آب واکنش میدهد:

3

اولین ثابت تجزیه

6

ثابت تجزیهی دوم

2

هیدروژن هنگامی که

2

2

اسید کربنیک ،در واکنش
در واکنش

2
3

2

3

.

3

2

برابر  1/36و

3

برابر 60/33است .لذا یون کربنات

از  1/33و یون کربنات هنگامیکه

از  60/33تجاوز کند غالب هستند

آبهای طبیعی بوده
(شکل  .)3-3اسیدکربنیک اسید غالب در آبهای طبیعی و عامل اولیهی
در حالیکه یون کربنات  ، 23به طور مؤثری بسیاری از فلزات را تهنشین کرده و با آنها کمپلکس
تشکیل میدهد.
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 pHمحلول

شکل  .3-3گونههای کربنات در آب به صورت تابعی از

.

دیاکسید کربن از اتمسفر در داخل آب حل میشود که در آن  0/033درصد حجمی را تشکیل
میدهد .غلظت همچنین به صورت فشار جزیی که در مخلوطی از گاز ،در این حالت هوا بیان
میشود و برابر جزء مولی ضربدر فشار کل است .لذا در فشار یک بار در  ،26فشار جزیی
دیاکسید کربن در هوای خشک برابر

36

 60بار ( 0/00033بار) خواهد بود .فشار جزیی دیاکسید

کربن در آبهای طبیعی معموالً بین  60 4و  60 2بار است .در آب سطحی ،دیاکسید کربن
تقریباً همیشه در تعادل با دیاکسید کربن اتمسفری بوده و فشار جزیی آن همانند اتمسفر است.
گیاهان آبی دیاکسید کربن را برای فتوسنتز جذب کرده و در زمان رشد فعال در صورتیکه
اتمسفر قادر به حفظ تراز با سرعت کافی نباشد ،فشار جزیی دیاکسید کربن به زیر سطح تعادل
افت پیدا میکند .معموالً ،دیاکسید کربن در نتیجهی نفوذ تجزیهی گیاهان آبی و اکسایش مواد
آلی زیر آب دریاچهها و دریا در زیر رسوبات تجمع پیدا میکند .دیاکسید کربن همچنین از طریق
نفوذ جریان آب زیرزمینی غنی از کربنات به داخل آب زیرین وارد میشود .افزایش در مقدار
اسیدکربنیک شرایط زیرین آنوکسی را تشدید میکند.
در خاک ،مقداری دیاکسید کربن به وسیلهی تجزیهی هوازی مادهی آلی در منطقهی
 ،که به طور مستمر موجب افزایش دیاکسید کربن
غیراشباع
2
2
2
میگردد ،تعیین میشود .در طی زمانهای رشد گرم ،فشار جزیی دیاکسید کربن در خاک ممکن
است تا  0/6بار افزایش یابد .بخشی از دیاکسید کربن تولیدشده در آب حل میشود و بخشی از
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خاک به اتمسفر فرار میکند .چنانچه زمین در زمستان منجمد شود و دیاکسید کربن نتواند به
اتمسفر فرار کند ،مقدار دیاکسید کربن در خاک ممکن است به طور قابل مالحظهای افزایش یابد.
به طور کلی دیاکسید کربن و مادهی آلی محلول با آب تا سطوح عمیقتر خاک حمل میشود.
مقدار دیاکسید کربن در الیههای عمیقتر و خاک آنوکسی رسوب و بستر صخره به دلیل
فرایندهای بیشتر تولید دیاکسید کربن ( احیا سولفات و نیترات ،تشکیل متان) و عدم توانایی فرار
دیاکسید کربن از عمق زمین به اتمسفر باالتر از الیهی سطحی است .حتی اگرچه مقدار دیاکسید
آب به دلیل واکنشهای مصرفکنندهی یونهای هیدروژن
کربن در آب زیرزمینی باال است،
2
2 2
2 2
افزایش پیدا میکند تا کاهش (مثالً احیا سولفات،
4
آب زیرزمینی عمیق
 2 2که در آن  2نشان دهندهی مادهی آلی است ،در نتیجه آن،
به طور مشخص باالتر از آب زیرزمینی کم عمق و بین  8و  7است.
در آب سطحی و نیز آب خاکی و آب زیرزمینی ،در صورتیکه غلظتهای کلسیم و کربنات برای
افزایش محصول انحالل به اندازهی کافی باال باشد کربنات به صورت کربنات کلسیم 3
معموالً به شکل کلسیت رسوب میکند .محصول انحالل کلسیت[ 2 ] [ 23 ] ،
برابر
 3 60 7است.
به همراه سدیم ،پتاسیم و منیزیم ،کلسیم یکی از چهار کاتیون معمول محلول در آبهای
طبیعی در مقیاس ماکرونی است .در آب دریاچهها غلظت کلسیم معموالً  0/26-6/26میلیمول بر
لیتر و در آب دریا  60میلیمول بر لیتر میباشد .هنگامیکه مقدار دیاکسید کربن به اندازهی کافی
باال باشد کلسیت نیز در عمق آب در خاک و بستر صخره رسوب خواهد کرد.
بسیاری از رادیونوکلیدهای فلزی با کلسیت هم رسوب میشوند .بسیاری از آنها کربناتهای با
حاللیت پایین تشکیل میدهند (جدول  .)6-4فلزات قلیایی در عدم تشکیل کربناتهای کم محلول
استثنایی بوده و با کلسیت هم رسوب نمیشوند .استرنسیم از نظر شیمیایی مانند کلسیم است،
برای مثال  70به شدت با کلسیت همرسوبی میکند .یکی از روشها برای آنالیز گونهشناسی که
بعداً معرفی خواهد شد استخراج گزینشی /تناوبی است که برای تعیین ویژگی رادیونوکلیدها
نمونههای خاک و رسوب بهکار میرود .یک مرحلهی کلیدی در این استخراج تعیین رادیونوکلیدها
تقریباً  4در اسیداستیک حل میشوند که باعث
پیوند خورده با کربناتها است .کربناتها در
باالتر از  7بوده؛ ولی
رهاسازی رادیونوکلیدهایشان میشود .کلسیت دارای حداقل انحالل در
حتی در اسیدهای ضعیف همچون اسید استیک حل میشود.
در کنار تهنشینی با کلسیت ،کربنات ،شیمی رادیونوکلیدها در آبهای طبیعی را با تشکیل
کمپلکسهای قوی به ویژه با عناصر اکتینید که ثابتهای تشکیل آنها با کربناتها باالتر از اکثر
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لیگاندهای حاضر دیگر (سولفات ،فسفات ،کلرید) ،تحت تأثیر قرار میدهد .معموالً فلوئورید ،حتی
کمپلکسهای قویتر تشکیل میدهد؛ ولی غلظت آن در آبهای طبیعی در مقایسه با کربناتها
بسیار پایین است .رقیب اصلی برای تشکیل کمپلکسهای کربنات ،تشکیل کمپلکسهای
هیدروکسید به وسیلهی هیدرولیز است.
رفتار اورانیم در آب زیرزمینی به ویژه در تشکیل کمپلکسهای کربنات قابل توجه است که در
آن اورانیم به شکل اکسید به صورت 2
از  1تجاوز
ظاهر میشود .در آب که در آن
2
میکند ،یون اورانیل کمپلکسهای کربنات با بار منفی بسیار محلول تشکیل میدهد:
4
3 3

2
و
در1 7
2
3 2
کمپلکسهای قوی کربنات تشکیل میدهند.
قویترین کمپلکسها به وسیلهی اکتینیدهای چهار ظرفیتی تشکیل میشوند .قابلیت انحالل
کمپلکسها در کربنات اکتینیدها معموالً به صورت یونهای اکتینید زیر کاهش پیدا میکند:

2

در 7

2

 .اکتینیدهای دیگر نیز

2
2

3

4

شکل  4-3تشکیل گونههای مختلف نپتونیم را به صورت تابعی از
2

برابر با 6

است در حالیکه در
نپتونیم هستند.

2
3

نشان میدهد .در
،
باالتر،
2

پایین 7 6
3

،
و

2

اساساً به صورت
گونههای اصلی
2
2

غلظت بر حسب مول بر لیتر

NpO2+
NpO2OH
NpO2CO3-

3
2

در غلظت کلی

NpO(CO3)23NpO2(CO3)3-6
Np(OH)4

pH

شکل  .5 -3دیاگرام تشکیل گونههای مختلف در آب برای نپتونیم در
غلظت کل کربنات

 .26غلظت کل نپتونیم

.2 3

،0 06

50
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 5-3لیگاندهای تشکیلدهندهی کمپلکس با فلزات
لیگاندهای قابل دسترسی برای تشکیل کمپلکس در آب به طور قابل مالحظهای رفتار شیمیایی
رادیونوکلیدها را تحت تأثیر قرار میدهند چرا که اکثر کاتیونهای فلزی موجود در آبهای طبیعی
در غلظتهای کم مقدار به شکل کمپلکس ظاهر میشوند .کمپلکسها با آنیونهای معدنی و آلی و
با مولکولهای آلی خنثی تشکیل میشوند .مهمترین کمپلکسهای تشکیلشده با مولکولهای آلی
در آب کمپلکسها هستند که در بخش بعدی مورد بحث قرار میگیرند.
از:
عبارتاند
آنها
مهمترین
معدنی
لیگاندهای
از
3
2
2
2
که از میان اینها کمپلکسهای
و
3
4
4
4
3
هیدروکسید قبالً در مقولهی هیدرولیز و کمپلکسهای کربنات در بحث دیاکسید کربن محلول
پوشش داده شد .جدول  3-3غلظت یونهای معدنی را در آب تازه و در آب دریا نشان میدهد.
غلظت در آب تازه به وضوح پایین تر از آب دریا و در گستره وسیعی متغیر بوده در حالیکه غلظت
در آب دریا کموبیش ثابت است.

جدول  .3-3غلظت آنیون در آب تازه و آب دیده.
یون

آب تازه

آب دریا
2/6

0/6 - 6

3
5
3
5

0/006-0/6

0/03

0/06-6

28

0/06-6

660

0/006-0/6

0/01

همانگونهکه قبالً توضیح داده شد ،در محلول آب خالص ،کاتیونهای فلزی در شکل کمپلکس آبی
وجود دارند که معموالً به وسیلهی  4یا  1مولکول آب در نزدیکترین الیهی اول آب پوشی فلز
احاطه شده است .لیگاندهای معدنی مذکور در باال ،کمپلکسهای کره ـ بیرونی و کره ـ درونی با
یونهای فلز تشکیل میدهند ،کمپلکسهای کره ـ بیرونی بین کاتیونهای هیدراتهی فلز و
لیگاندهای منفی بدون بار انجام گرفته در اولین الیهی آب پوشی شکل میگیرند.
پیوند به طور خالص الکترواستاتیک است بدین معنی که یک برهمکنش یون ـ یون است .با
توجه به اینکه مولکولهای آب بین فلز و لیگاند قرار دارند ،وجود دارد .فلز و لیگاند باردار دور از
یکدیگر قرار میگیرند .به نوبهی خود در کمپلکسهای کره ـ درونی لیگاند به جای یک یا چند
مولکول دیگر الیهی آب پوشی را گرفته و به فلز نزدیکشده ،موجب افزایش رفتار کوواالنی پیوند
میشود .پایداری کمپلکسها همزمان افزایش پیدا میکند.
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تغییر خصلت از یونی به کواالنی به تدریج رخ میدهد و پیوندهای کمپلکسهای متعددی
ویژگی یونی و کواالنسی دارند .طبیعت پیوند به وسیلهی بارهای فلز و لیگاند و اندازهی آنها ،یعنی
چگالی بار آنها تعیین میشود.
در آبهای طبیعی ،کمپلکسهای کره ـ بیرونی که در غلظتهای ماکرونی رخ میدهند غالباً با
یونهای

،

2

و

2

تشکیل میشود .چهارمین ماکروکاتیون مهم ،پتاسیم ،کالً کمپلکس

تشکیل نمیدهد .کمپلکسهای کره ـ بیرونی سدیم ،منیزیم و کلسیم معموالً جفت یون نامیده
میشود .ضعیفترین کمپلکسها با کربنات ،کلراید و سولفات و دیگر عناصر غیر از فلزات قلیایی
تشکیلشده و فلزات قلیایی خاکی با این لیگاندها کمپلکسهای کرهی خارجی تشکیل میدهند.
در میان لیگاندهای کمپلکسدهندهی قوی فلوئورید ،فسفات هیدروژن و به ویژه کربنات قرار
دارند که با فلزات واسطه فلز است با بار باالتر کمپلکسهای کرهی داخلی تشکیل میدهند.
باالتر از 1
اکتینیدها قویترین کمپلکسهای خود را با کربناتها تشکیلداده و هنگامیکه
باشد ،این اکتینیدها گونههای غالب بوده و تنها محصوالت هیدرولیز با آنها رقابت میکنند .قدرت
کمپلکسهای اکتینید براساس کربنات > هیدروکسید> فلوئورید فسفات هیدروژن > سولفات>
در غلظت کل
کلرید کاهش می یابد .اشکال کمپلکس غالباً در شکل نمودار به صورت تابعی از
تعریفشده ،نشان داده میشود.
در شکل 6-3
برای مثال تشکیل کمپلکس فسفات و هیدروکسید اورانیم به صورت تابعی از
نشان داده شده است.

%

UO2H2PO4+
UO2HPO4
UO2 4
UO2(OH)3UO2(OH)2
UO2(OH)422
2

pH

شکل  .0-3کمپلکسهای فسفات و هیدروکسید اورانیم .به صورت تابعی از
غلظت اورانیم  ،0/084 μغلظت فسفات .2/1 μ

.
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)

مواد خاکی محصوالت تجزیهی گیاهان تشکیلشده در الیهی آلی خاک بوده و با آب به طرف پایین
در داخل آب زیرزمینی حمل میشوند .مواد خاکی هنگامی تشکیل میشوند که محصوالت تجزیهی
پلیمری اولیهی گیاهان ـ سلولز ،شبه سلولز و لیگتین در شرایط اکسیدی بیشتر تجزیه میشوند.
مواد دودزا به اسیدهای فولویک ،اسید هومیک و هیومین براساس اندازهی مولکولی و قابلیت
انحالل تقسیمبندی میشوند .اسیدهای فولویک از نظر اندازه کوچکتر و با یک وزن مولکولی
 600-6600گرم بر مول هستند .این ترکیبات بسیار محلول بوده در محلولهای اسیدی و بازی حل
میشوند.
هیومینها بزرگترین مواد خاکی هستند و وزن مولکولی آنها

تا 6

 6000میرسد.

هیومینها در شرایط اسیدی و بازی نامحلول هستند .اسیدهای خاکی بین اسیدهای فولویک و
هیومین قرار میگیرند :وزن مولکولی آنها چندین هزار گرم بر مول بوده ،در بازها محلول ولی در
آبهای طبیعی به هیچ عنوان زیر 2
نامحلول هستند .از آنجا که
شرایط اسیدی 2
قرار نمیگیرد اسیدهای خاکی همیشه به صورت محلول حضور دارند.
خاک دارای محصوالت دیگر تجزیه گیاهان نیز میباشد :اجزای آلی اندازهی کوچک مولکولی،
همچون کربوهیدراتها و پروتیینها .این ترکیبات از نظر شیمیایی در ترکیبات به صورت دقیق
قابل تعیین بوده و با مواد خاکی فرق دارند و لذا رفتار شیمیایی آنها با فرموالسیون ترمودینامیکی
قابل توضیح است.
در مقابل مواد خاکی ،مواد آلی پلیمری با تر کیبات و اندازهی مولکولی متغیر حاوی گروههای
) و گروههای فنولی با خلصت اسیدی ضعیف
اسیدی به نام گروههای کربوکسیلیک (
متصل به یک حلقه آروماتیک) متغیر هستند.
( گروه
با توجه به این که اسید فنولیک ،اسیدی بسیار ضعیف است ،گروههای فنل در موارد خاکی در
بین  4تا  7تجزیه نشده و گروههای فنل در پیوند فلزات اهمیت کمتری از
آبهای طبیعی با
گروههای کربوکسیلیک دارند اسیدهای خاکی و فولویک یونهای فلزی را نه تنها از طریق گروههای
کربوکسیلیک ،بلکه از طریق زوج الکترونهای آزاد اتمهای اکسیژن و نیتروژن در ساختارشان نیز
جذب میکنند .با توجه به سطح مساحت باالی مواد خاکی ،ظرفیت تبادل یونی الیههای آلی خاک
باال و در محدودهی

600

 600-200است.

شکل  1-3یک شکل فرضی از اسید خاکی را نشان میدهد.
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قند

پپتید

شکل  .5-3ساختار مدلی اسید خاکی.
1982

ثابت تشکیل برای کمپلکسهای فلزی بین اکثر رادیونوکلیدها و لیگاندهای معدنی و آلی،
همچون کربناتها و سیتراتها قابل تعیین است .تشکیل کمپلکس بین رادیونوکلیدها و اسیدهای
خاکی و فولویک به دلیل تغییر در شراکت ساختار و تعداد و نوع گروههای فعال شرکتکننده در
تشکیل کمپلکس چندان آسان نیست .با وجود این رفتار رادیونوکلیدها در آبهای طبیعی با بهکار
بردن ثابتهای تشکیل معلوم تعیینشده برای تشکیل کمپلکس با اسیدهای خاکی و فولویک،
ترکیب تعریفشده قابل مدلسازی است.
اسیدهای خاکی و فولویک از خاک به آب سطحی شستهشده و در آنجا از تجزیهی گیاهان آبی
نیز تشکیل میشوند .غلظت اسیدهای خاکی و فولویک روی هم رفته برابر

6

 0/6در آب

 0 6-6در آب دریا و در رودخانهها و دریاچهها 6
زیرزمینی6 ،
 6-60است .غلظتها
/
در زمینهای باتالقی ،لجنزارها و مردابها و آب زهکشیشده حاصل از اینها در باالترین حد خود
و حتی تا یکصد میلیگرم بر لیتر است .پیوند اسیدهای خاکی و فولویک با رادیونوکلیدها به ویژه با
بار باال شدید بوده و لذا تمایل آنها به ویژه به اکتینیدها باال است .اکتینیدها در کمپلکسهای
اسیدهای خاکی و فولویک در آبهای طبیعی غالباً در شکل سه ظرفیتی 3
و  3ظاهر
میشوند ،چرا که یونهای هیدروکسید قویتر از اسیدهای خاکی و فولویک برای اکتینیدهای چهار

ظرفیتی (

4

،

4

،

4

،

4

) رقابت میکنند و کمپلکسهای کربنات با اکتینیدهای  6و

و 2
 1ظرفیتی ( 2
) غالب است.
2
2 ،
2 ،
2
اسیدهای فولویک ،که محلولترین بخش مادهی خاکی هستند ،نقش کلیدی در فروشویی
فلزات به سمت خاک ایفا میکنند .اسیدهای فولویک با انحالل و تشکیل کمپلکس با آهن و
آلومینیم و فلزات کم مقدار شامل رادیونوکلیدها ،آنها را به الیههای معدنی خاک حمل میکنند .با
گذشت زمان ،اسیدهای فولویک از طریق اکسایش شکستهشده و با آهن و آلومینیم (و
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رادیونوکلیدها) تشکیل پیوند داده و به صورت اکسید در داخل منطقهی غنیسازی خاک رسوب
میکنند.

 5-3ذرات کلوییدی
عامل مهم دیگر درکنار اسیدهای خاکی و فولویک که روی ویژگیهای رادیونوکلیدها در آبهای
طبیعی اثر میگذارد ،پیوستگی رادیونوکلیدها روی ذرات کلوییدی معدنی است .ذرات کلوییدی
ذرات ریزی در آب است که قطر آنها از یک نانومتر تا چندین صد نانومتر متغیر میباشد .اگرچه
تعریف دقیقی نیست؛ اما میزان

 0/46 μغالباً حد باالتر در نظر گرفته میشود .سیستمهای

کلوییدی نسبتاً پایدار یا نیمهپایدار بوده که در آن ذرات بزرگتر و معلق در مدت زمان معقولی
تهنشین میشوند.
ذرات کلوییدی پایدار بوده ،یا در محلول میمانند چرا که آهنگ نفوذ آنها به دلیل حرکت
گرمایی باالتر از آهنگ آنها در تهنشینی به دلیل ثقل است .با افزایش اندازه ذرات ،آهنگ تهنشینی
از آهنگ نفوذ بیشتر میشود .حد پایینتر اندازه برای ذرات کلوییدی به طور مشابه دقیق نیست .از
نظر ترمودینامیکی ،ذرات کلوییدی از اجزای محلول تمییز داده میشوند به این صورت که پتانسیل
شیمیایی برای اجزای محلول و نه برای ذرات کلوییدی قابل تعیین است.
به مادهای که به درستی حل شده است ،ترکیب دقیقی نسبت داده شده و اجزای محلول با
مفاهیم معمول ترمودینامیکی توضیح داده میشود .اگرچه در بسیاری از سیستمها ،ذرات کلوییدی
با داشتن رفتار همانند ماده محصول ظاهر میشوند ،رفتار صحیح آنها در یک روش بنیادی
متفاوت است .چنانچه اشکال کلوییدی و محلول یک عنصر در یک سیستم وجود داشته باشد،
رفتار دو گونه قابل تمییز است .اگرچه جداسازی آنها از یکدیگر بسیار مشکل است.
ذرات کلوییدی در آبهای طبیعی بههم میپیوندند ،ممکن است میلیونها از این ذرات در یک
میلیمتر وجود داشته و سطح مساحت کل آنها باال باشد .ترکیب کلوییدها به طور گستردهای
متغیر است .اسیدهای خاکی و فولویک بحثشده در بخش اخیر ذرات کلوییدی آلی مهم هستند.
غالب ذرات کلوییدی معدنی ،مواد معدنی خاکرس شامل سیلیکات آلومینیمها و اکسیدهای
روی سطح اکسیدها به طور
آلی آهن ،منگنز ،تیتانیم ،آلومینیم و سیلیکون است .گروههای
خنثی آب طبیعی تجزیهشده ،امکان جذب سطحی کاتیونها را به
گسترده در محدودهی
وسیلهی تبادل یونی به وجود میآورند .کاتیونهای فلزی ،به ویژه با بار باال ،نیز از طریق تشکیل
کمپلکس به سطح میچسبند ،بلکه در فضای داخلی الیهای در شبکهی بلور نیز جذب میشوند که
نتیجهی آن تشکیل یک پیوند قوی است.
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جذب سزیم به وسیلهی مواد معدنی خاک رس مثال مهمی از فرایند اخیر است .اگرچه سزیم
به طور کلی عنصری محلول است ،جذب آن به وسیلهی ذرات مواد معدنی خاک رس ،در صورت
حضور ،منجر به تهنشینی مؤثر سزیم در الیههای زیرین دریاچه به وسیلهی مواد معدنی خاک
رسشده و موجب عدم تحرک سزیم در خاکهای رسی میشود.
ذرات کلوییدی حاوی رادیونوکلیدها در دو گروه تقسیمبندی میشوند .گروه اول کلوییدهای
حمل کننده است که شامل کلوییدهای اسید خاکی و فولویک است که طی آن کلویید با اکسیدها،
روی سطوح رادیونوکلیدها به طور یکنواخت ،یا غیریکنواخت به همراه ترکیب عنصری تقریباً مشابه،
هم رسوب میشوند .گروه دوم ذاتاً کلوییدی بوده ،یا ذرات کلوییدی دارای یک رادیونوکلید تنها ،به
ویژه در شکل هیدروکسید یا اکسید است .تشکیل کلوییدهای ذاتی نادر است چرا که غلظتهای
رادیونوکلیدها در آب های طبیعی معموالً بسیار پایین بوده و محصول انحالل به ندرت افزایش
مییابد.
تنها چند رادیونوکلید در محصول در مقادیری که از محصول انحالل فراتر میرود برای همیشه
حضوردارند .در طبیعت تنها اورانیم و توریم در مقادیر این چنینی وجود دارند اگرچه حتی تشکیل
کلویید ذاتی به ویژه در مورد اورانیم که در آبهای طبیعی بسیار محلول است ،به شدت غیرمحتمل
است.

 5-3منابع و غلظت رادیونوکلیدها
اشکال رادیونوکلیدها نیز به وسیلهی منابع آنها تحت تأثیر قرار میگیرد .منابع اصلی رادیونوکلیدها
در محیط فرایندهای خود طبیعت ،آزمایشات سالحهای هستهای در اتمسفر ،حوادث در
نیروگاههای هستهای ،تأسیسات تولید سالحهای هستهای ،تأسیسات بازفرآوری سوخت ،نیروگاههای
هستهای و پسماندگورهای هستهای است .این موارد در فصل  6مورد بحث قرار گرفتهاند .با وجود
این ،به طور خالصه روی اثر فرایند تشکیل شکل فیزیکی و شیمیایی رادیونوکلیدها تمرکز میشود.
مهمترین منبع اصلی رادیونوکلیدها خود طبیعت است ،اکثر رادیونوکلیدها اعضای سری
فروپاشی اورانیم و توریم هستند .در میان این رادیونوکلیدها  260 ، 222 ، 221 ، ،و
 260قرار دارند .به استثنای رادون همهی آنها به طور کامل در مواد معدنی حاضر در خاک و
بستر صخره ،پیوند خورده و در شکل محلول در آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی ظاهر
میشوند .رادون در شکل گازی وجود داشته و به اتمسفر نفوذ میکند که از آنجا دختران آن
، 260

260

و سرب با عمر کوتاه و ایزوتوپهای پولونیم و بیسموت) در سطح زمین نشسته و به
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ذرات معلق متصل می شوند .در میان خاک چندین رادیونوکلید طبیعی با عمر بلند نیز وجود دارد
که مهمترین آنها  40است.
گروه بزرگی از رادیونوکلیدهای حاصل از کیهان در اتمسفر تولید میشوند .از میان
اینها 64 ،و

3

غالباً به صورت گازی وجود داشته در حالیکه دیگر رادیونوکلیدها همچون

60و7

در سطح زمین به صورت تهنشست خشک یا در آب دریا به صورت تهنشستتر به ذرات
معلق متصل میشوند .نیز تأسیسات صنعتی نوکلیدهای طبیعی را در محیط پراکنده میکنند .برای
مثال ،سوختن زغال و زغال سنگ (فارس) نوکلیدهای طبیعی را به اتمسفر رها کرده و تأسیسات
کورهی ذوب و فلز و کود نوکلیدهای طبیعی را در شکل محلول به رودخانه و دریا تخلیه میکنند.
دومین منبع مهم رادیونوکلیدها در آزمایشات سالحهای هستهای به وقوع پیوسته در اتمسفر در
سالهای  6760تا  6770است .از میان رادیونوکلیدهای ریزشی همراه با این آزمایشات مهمترین
 246است .غالب
آنها که هنوز هم در محیط موجود هستند 238 237 240 246 ، 637 ، 70 ،و
ریزشها ریزش جهانی اتمسفری بوده که در آن رادیونوکلیدهایی که روی زمین تهنشین شدهاند ،به
ذرات اتمسفری پیوند خوردهاند.
طی سالها ،رادیونوکلیدها روی الیهی سطحی خاک رسوب کردهاند .با وجود این در
خواستگاههای واقعی آزمایش (نوادا و امثال آن) و مناطق اطراف آنها بخش اعظمی از
رادیونوکلیدها به ویژه پلوتونیم و امرسیم در مقادیر باال به صورت ذرات غیرمحلول وجود دارند،
بعضی حاوی پلوتونیم و اورانیم شکافته نشده هستند .غالب عناصر ترانس اورانیم در خواستگاههای
آزمایش روی سطح خاک حضور دارند.
سومین منبع مهم حوادث در نیروگاههای هستهای و مهمترین این حوادث انفجار و آتش در
نیروگاه چرنوبیل در سال  6781است .غالب نوکلیدها همانند نوکلیدهای رهاشده به محیط در
آزمایشات سالحهای هستهای بود؛ ولی تفاوتهای قابل توجهی در آن مالحظه میشد.
برعکس آثار باقی مانده از آزمایشات سالحهای هستهای ریزش از چرنوبیل در یک ستون گسیل
ارتفاع گرفته و در باالی اروپا در تروپوسفر در ارتفاعی برابر  6000-2000متر به وقوع پیوست .تنها
ذرات معلق با رادیونوکلیدهای جذبشده نبود که باالی اروپا را در برگرفت ،بلکه ذرات بزرگتر از
آن ،ذرات داغ پارههای سوخت و محصوالت تراکم فلزات با تبخیر ضعیف ،نیز وجود داشت که در
آن غلظت رادیونوکلیدها باال بود.
این ذرات داغ به طور متمایز کم محلولتر از ذرات ریزش جهانی از آزمایشات سالحهای
هستهای بودند .سهم ذرات داغ در ریزش از چرنوبیل درنزدیکترین محل به خواستگاه باالترین
میزان بوده و با فاصله کاهش پیدا میکرد .ترکیب نوکلید و نسبتهای ایزوتوپی نیز از ریزش
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سالحها متفاوت بود .به این صورت ،ریزش از چرنوبیل عالوه بر محصول شکافت  637محصول
فعالسازی  634نیز بود که در تهنشست از آزمایشات سالحهای هستهای مشاهده نشده بود .به
همین صورت ،نسبتهای ایزوتوپهای پلوتونیم در ریزش از چرنوبیل و آزمایشات سالحهای
هستهای به طور قابل مالحظهای متفاوت بودند که امکان تشخیص منابع آنها را میداد.
گسیلها از نیروگاههای هسته ای در مقایسه با دو منبع مذکور بسیار پایین هستند .مقادیر
پایین

، 637

، 10

 64و

13

به رودخانهها و دریا تخلیهشده و در رسوبات در محوطههای
86

نزدیک قرار میگیرند .تریتیم در فاز آبی میماند 64 ،و
آنجا با جرمهای هوا رقیق میشوند.
طی دههها ،تأسیسات تولید سالحهای هستهای و تأسیسات بازفرآوری سوخت تجاری مقادیر
قابل مالحظهای مواد رادیواکتیو را به محیط و به ویژه آب سطحی رهاکردهاند.
مناطق آلوده به ویژه در اطراف تأسیسات تولید سالحهای هستهای در روسیه بوده است ،بدترین
مناطق در اطراف تأسیسات هستهای ،ماژاک 6در اورال جنوبی است .در دو یا سه دهه اخیر،
پسابهای خروجی آنها از تأسیسات بازفرآوری در الهگ 2در فرانسه و سالفیلد 3در بریتانیای کبیر
بخشی از آنچه که داشتند را کاهش دادهاند؛ ولی هنوز مقادیر محدودی از مادهی رادیواکتیو به
دریا تخلیه میشود.
مقادیر قابل مالحظهای از رادیونوکلیدها در دورهشت نهایی پسماند هستهای به محیط وارد
میشود .در حال حاضر ،تنها پسماندهای تولیدشده با اکتیویتهی پایین و متوسط طی عملیات
تأسیسات هستهای در پسماندگورهای نهایی دورهشت میشوند؛ بدین معنا که پسماند غالباً حاوی
ممکن است به هوا رها شود که در

محصوالت شکافت و فعالسازی با عمر کوتاه ،همچون  10 ، 637و  13است .در آینده ،پسماند
حاصل از تأسیسات هستهای از کاراندازیشده در پسماندگورها قرار داده میشوند.
این پسماندها شامل ترکیباتی هم چون بتن رادیواکتیو است که در آن ترکیب نوکلیدی دارای
شباهت زیادی به پسماند تولیدشده در عملیات تأسیسات است .با وجود این فعالترین پسماند
هستهای که به تأسیسات بازفرآوری حمل میشود ،سوخت هستهای مصرفشده و پسماند حاصل از
بازفرآوری است که هر دو حاوی طیف گستردهای از محصوالت شکافت و فعالسازی با عمرهای
کوتاه و بلند همچون

 636 ، 77 ، 70و

637

و ایزوتوپهای پلوتونیم و

246

هستند از

1.
2. La Hague
3.
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میان این پسماندگورهای نهایی حداقل ده هزاران سال بعد ،نوکلیدها مسیرشان را به بیوسفر پیدا
کرده و سپس مقادیر کمی از آنها که عمر طوالنی دارند باقی میمانند.

 5-3ضمیمه :عوامل بهکار رفته برای تنظیم حاالت اکسایش رادیونوکلیدها
آنالیز رادیونوکلید غالباً شامل تنظیم حالت اکسایش رادیونوکلید است .تعدادی از عواملی برای این
منظور استفاده میشوند که مهمترین آنها در اینجا به صورت خالصه توضیح داده میشوند.

 1-5-3اکسیدکنندهها
پراکسید هیدروژن  2 2یک عامل اکسیدکننده در محیط اسیدی است ،اکسیژن موجود در آن
دارای ظرفیت  -6بوده و تمایل زیادی برای پایدار شدن در حالت  -2دارد .پراکسید هیدروژن برای
مثال تکنسیم چهار ظرفیتی را در واکنش زیر به پرتکنتات اکسید میکند:
2

2

2

2

4

2 2

3

2

2

 2 2همچنین به عنوان یک عامل اکسیدکننده در تجزیهی مادهی آلی برای تبدیل کل
گونههای رادیونوکلید به شکل معدنی آنها بهکار میرود.
عوامل
آنیونهای اکسیدی همچون ، 2 28 ، 2 27 ، 3
و 4
4 ،
اکسیدکننده هستند .با وجود این ،قدرت اکسایش آنها به طور قابل مالحظهای متفاوت است.
دو اکسیدکنندهی آخری ،پرمنگنات و پرکلرات ،قویترین اکسیدکنندهها هستند .اسیدهای
پرکلریک و نیتریک غالباً برای تنظیم حاالت اکسایش و احیا رادیونوکلیدها بهکار میروند؛ ولی به
طور گستردهای برای تجزیهی مادهی آلی به وسیلهی اکسایش برای راندن رادیونوکلیدهای پیوند
خورده در مواد آلی به محلول جهت آنالیز ،استفاده میشوند.
اگرچه اسید پرکلریک ،بسیار کارامد است از آنجا استفاده از آن در صورت عدم مدیریت
مناسب بخارات منجر به انفجار میشود از بهکارگیری آن اجتناب میشود .یونهای پرمنگنات رفتار
بهکار میروند .پرمنگنات
به
اکسایش بسیار قوی دارند و مثالً جهت اکسایش
آنقدر قدرت اکسیدکنندگی باالیی دارد که حتی در احیا پراکسید هیدروژن به اکسیژن ،در
حالیکه پرمنگنات به دیاکسید منگنز احیا و استفاده میشود:
2

2

2

2

3

2

2

2 2

3

4

2
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بهکار میرود .از
جهت تنظیم حالت اکسایش پلوتونیم تا
به صورت 2
نیتریت 2
آنجا که پلوتونیم سه ظرفیتی پلوتونیم شش ظرفیتی را همزمان به ترتیب اکسید و احیا میکند،
در حضور  3به عنوان کاتالیست بسیار مفید است .از آنجا که پلونیوم میتواند به طور همزمان
در چندین حالت اکسایش وجود داشته باشد ،نیتریت عامل مهمی در صورت نیاز به پلوتونیم چهار
ظرفیتی خواهد بود .احیا پلوتونیم شش ظرفیتی به چهار ظرفیتی فرایند کندی است چرا که نیاز به
میباشد .با این حال آهنگ این واکنش با افزودن  3به مرحله
شکسته شدن پیوند
افزایش مییابد.
4

2

2

4

3

3

2

2
2

2

 5-5-3احیاکنندهها
2

یونهای فلزی در حالت اکسایش پایینتر با پایداری کمتر ،همچون ، 3
احیا رادیونوکلیدها از حالت اکسایش باالتر به حالت پایینتر استفاده میشوند.
در زیر مثالی از رابطهی احیا پلوتونیم چهار ظرفیتی به حالت سه ظرفیتی خود با
3

4

4

و
3

2

جهت

است.

3

اسید اسکوربیک (ویتامین )  1 8 1جهت احیا آهن سه ظرفیتی به حالت دو ظرفیتی بهکار
می رود .آهن سه ظرفیتی با آنالیز بسیاری از رادیونوکلیدها همچون تعیین 3
تداخل میکند.
2

1 4 1

2

2

1 8 1

3

2
3

غالباً برای احیا پلوتونیم به
2
 3یا فروس سولفات 3 2
اسیدسولفامیک 3
در
استفاده میشود .برای مثال این ترکیب در جداسازی پلوتونیم از اورانیم در فرایند
بازفرآوری سوخت هستهای بهکار میرود ،با وجود این در حالیکه این ترکیب با دیگر احیاکنندهها
جایگزینشده هنوز در جداسازی رادیوشیمیایی استفاده میشود.
اسیدسولفورو  2 3و سولفیت به صورت  2 3یا ( 2 2 3در هنگام انحالل در آب
در میآید) احیاکنندههایی هستند که در فرایندهای جداسازی رادیوشیمیایی
به صورت 3
بهکار رفتهاند .از آنجا که این ترکیبات با سرعت باال ،حاالت با ظرفیت باالی

50

عوامل مؤثر در اشکال شیمیایی رادیونوکلیدها در محیطهای آبی

2 ،
) 4
،
( را به  3و
2
2
2 ،
غالباً برای همین مقاصد استفاده میشوند .برای مثال در جداسازی
هم رسوبی میشود.
ابتدا با 3
2
2

را به  4احیا میکنند،
از حجمهای باالی آب،

و 2
بسیار کند است ،با سولفیت به
از آنجا که بازیابی
2
به شکل 2
احیا میشود که بازیابی آن با سرعت باالتری صورت میگیرد .در جداسازیهای کروماتوگرافی ،
6
به دلیل تمایل باالی ستونهای کروماتوگرافی (رزین مبادلهکنندهی آنیونی بازی قوی) یا رزین توا
تنظیم شود .این امر معموالً در دو مرحله انجام
باید در
کلیهی حاالت اکسایش
میپذیرد:
3

)

2
2

2،

و  ( 4با اسید سولفورو (یا سولفیت در یک
2⁄
به وسیلهی نیتریت (با بهکاربردن 2

(ابتدا حاالت باالی اکسایش
محصول اسیدی) به  3احیاشده و سپس
در اسید نیتریک غلیظ) به  4اکسید میشود.
عالوه بر آن ،اسید سولفورو در جداسازی  627از آب نیز غالباً به عنوان احیاکننده بهکار میرود،
3

،

چرا که میتواند سریعاً کلیهی حاالت اکسایش ید ، 3 ، 4
سپس جهت استخراج به فاز آلی با نیتریت به  2اکسید میشود.
از آنجا که سولفیت یک احیاکنندهی قوی و به ویژه در شرایط اسیدی ناپایدار است ،با محلول
آبی سولفیت معموالً به صورت تازه قبل از بهرهبرداری تهیه میشود.
غالباً به عنوان احیاگر برای احیای عناصر به
هیدروکسیلآمین هیدروکلرید
2
 ،غالباً از بتون
حالت پایینتر اکسایش بهکار میرود در جداسازیهای رادیوشیمیایی
توسط
) با احیا
مبادلهکنندهی آنیونی یا یک ستون استخراج کروماتوگرافی (مثالً
به  3در محلول احیاکننده نه چندان قوی (برای مثال برای احیا  3به  2و
2
) بهکار میرود.
نه به پایینترین حالت احیا
هیدرازین  2 4یا نمک هیدرازیم (مثالً سولفات هیدرازین ) 2 2 4 ،نیز یک
به  3استفاده میشود ،قدرت احیاکنندگی هیدرازین مشابه
احیاکننده بوده و برای احیا
3
به وسیلهی هیدرازین کندتر از حالت
به
هیدروکسیلآمین است .آهنگ احیا
اسیدسولفامیک است ،با وجود این ،پایداری هیدرازین و هیدروکسیلآمین به ویژه در محلول
اسیدی بسیار بهتر از حالت اسیدسولفامیک و سولفیت است.
2

را به

احیا کند.

1. Teva

4
روشهای جداسازی

روشهای معمول جداسازی عناصر است :تهنشینی ،تبادل
برگیرندهی  

جداسازی رادیوشیمیایی در

هاتهنشینیازابتدااستفادهشده است.روشجدیدیکه
یونیواستخراجباحاللکهدرمیانآن 

هایآخرقرنگذشتهکاربردگسترده ایپیداکرد،کروماتوگرافیاستخراجیاست،که


درطیدهه
وریکروماتوگرافیستونیبهکاررفتهدرتبادل

استخراجباحاللرابهصورتروشجداسازیبافنا
دردنبالهبحثمیشوند.

یونیترکیبمیکند.اینچهارروش



 1-4تهنشینی
هایتهنشینی


کوریروش

هایرادیوشیمیاییاست.ماری

نشینییکروشقدیمیبرایجداسازی

ته
مازموادمعدنیبهکار

رادرپایانسال9810برایجداسازیعناصرجدیدرادیواکتیو،رادیموپلونی
برد.
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منشانمیدهدکهباعالمت« »نشان

شکل9-4شمایجداسازیروشکوریرابرایپولونی
داده شده چرا که عنصر در آن زمان نامعلوم بود .اگرچه شمای جداسازی بهکار رفته در تجزیه
شناخته شده بود ،مشخصهی جدید این بود که مسیر جز  به وسیلهی آشکارسازی تابش
گسیلشده از آن دنبالشده و دربارهی خواص شیمیایی براساس عناصری که همراه بودند

نتیجهگیریشد.اینروشاولینروشجداسازیرادیوشیمیاییبود.

روشهای
با شناخته شدن رادیونوکلیدهای جدید ــ ابتدا طبیعی و سپس مصنوعی ــ  
سالحهای
هایتوسعهی 

هاتوسعهیافت.درزمینهی 
پروژه


برایآن
اساستهنشینی

جداسازیغالباًبر
هستهای در سال  ،9140روشهای جداسازی براساس تهنشینی برای اکثر محصوالت شکافت

ماندهاندــاستفادهشدند.
هاهنوزباقی 

ــبعضی
با وجود این ،تهنشینی محبوبیت خود را به عنوان اساسیترین مرحله در جداسازی
رادیوشیمیاییازدستدادهجایخودرابهتبادلیونیواستخراجمایعوسپس کروماتوگرافی
استخراجیداد.
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پیچبلند
شویشاسیدی

محلول

باقیمانده

H2S

محلول ))U , Th

رسوب:سولفیدهایX ،Sb ،As ،Cu،Bi،Pb
(NH4)2S

محلول ))Sb , As

باقیمانده () X ،Bi ،Pb،Cu
انحالل(،)HNO3

افزایش H2SO4

محلول )جزء)X

رسوبX،Cu،PbSO4+Bi:

شستشوبا  H2SO4رقیق

باقیمانده

محلول)،Cu،Biقسمتعمدهی(X
NH4OH

محلول)(Cu

رسوب)(Bi , X


کوریازپیچبلند.


)توسطماری
جداسازیبهکاررفتهدرجداسازیپلونیم(

شکل .1-4شمایروش
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 2-4محصول انحالل
دهندهی ترکیبات با قابلیت انحالل پایین ،در روشهای جداسازی

برای رادیونوکلیدهای تشکیل
تهنشینییکترکیب،محصولانحاللآن( )باید
میشود.برای 
رادیوشیمیاییتهنشینیاستفاده 

بهصورتزیربیانمیشود:


افزایشپیداکند.محصولانحاللیکترکیب

([ ] [ ] )9-4


بارهایآنهااست .هرمیزان

غلظتهایآنیونوکاتیوندرمحلول و 

کهدرآن] [ و] [ 
محصول انحالل کوچکتر باشد ،قابلیت انحالل ترکیب پایینتر است و لذا مقایسهی مستقیم
پذیراستکهبارهایآنیونوکاتیونآن یکسان


محصوالتانحاللتنهازمانیبرایترکیباتامکان
باشد.
تانحاللآنها

کهغلظت رادیونوکلیدهادرمحلولبسیارپاییناست،محصوال


باتوجهبهاین
بدون افزودن یک همراهبر به ندرت افزایش پیدا میکند .حتی چنانچه محصول انحالل افزایش
انجامعملیاتبسیارکمخواهدبوددراینحالت،افزودنهمراهبر

یابد،مقداررسوباحتماالًبرای 
نیزضروریاست.
کهیکهمراهبرایزوتوپیبرای افزایشمحصولانحاللیاافزایشمقداررسوبافزوده


هنگامی
شود،الزماستبهشکلشیمیایییکسانبهمحلولرادیونوکلیدهدفاضافهشود.ازآنجاییکه

شکلشیمیایییکرادیونوکلیددرمحلولغالباًنامعلوماست،شکلشیمیایینوکلیدوهمراهبرباید
پس از افزایش همراهبر مثالً از طریق آمایش محل ول با اسیدهای قوی یا عوامل اکسایش و احیا
یکسانشود.


 1-2-4همرسوبی
ایزوتوپیمناسببرایشاندردسترسنیست،جهتتهنشینیاز

برایرادیونوکلیدهاییکههمراهبر 

یک همراهبر غیرایزوتوپی استفاده میشود .در این حالت ،تهنشینی همرسوبی نامیده میشود.
اسیکیازمکانیسمهایزیراست:

رسوبیبراس


هم
هایمخلوطعادیاست،کهدرآنرادیونوکلیدبامقدارکمبهطوریکنواخت


رسوبدارایبلور
در شبکهی بلوری توزیعشده و اتمهای همراهبر را بدون ایجاد خلل در شبکه جایگزین میکند؛
گیرد.جهترخدادناین


بردرشبکهبهصورتیکنواختصورتمی

هایهمراه
یعنیجایگزینیاتم
همراهبرورادیونوکلیدهدفبایدازنظرشیمیاییمشابهباشند.
امر 
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همرسوبشودچراکه و هردوفلزات
کممحلول 
 
برایمثال   222
میتواندبا 4
چهجزءکممقدار،


هاتفاوتچندانیندارد.چنان

هاییونیآن

+بودهوشعاع
قلیاییخاکیبابار2
ترازهمراه بربایونرسوبیبارمخالفتشکیلدهد(درحالتفوق،سولفات)،در


ترکیبکممحلول
قداربهجزءهمراهبردر

شود.بهعبارتدیگرنسبتجزءکمم


شده،غنیمی
داخلترکیبته 
نشین

رسوب بزرگ تر از محلول خواهد بود .جایگزینی ایزومورف لزوماً به معنای این نیست که غلظت
ترکیبکممقداردرکلبلور،همگناست.

نشینی،غلظتونیمهعمردرمیزانهمگنبودناثرمیگذارد.


نشینیدما،آهنگته

شرایطته
نشینآراموعمرباعثافزایشمیزانهمگنبودنمیگردد.


نشینی،ته

کلی،دمایباالیته
بهطور 

غنیسازیقویرادیونوکلید،باعثکاهشمیزانهمگنیمیگردد،لذاغلظتدرقلببلورباالتراز

سطحاست.
فرایندهای تهنشینی ممکن است منجر به تشکیل بلورهای مخلوط غیرعادی شود که در آن
ممکن است رادیونوکلید به طور یکنواخت در ترکیب تشکیلشده با همراهبر توزیع شود اگرچه
برورادیونوکلیدموردتهنشینیلزوماًدربلورهای


هایهمراه

جایگزینیایزومورفنیست.بارهایاتم
مخلوطغیرعادییکساننیست.
برای مثال ،فلوئورید النتانیدها

( 3

3،

و غیره) از اسیدهیدروفلوئوریک به صورت

و 4
اکتینیدهایسهوچهارظرفیتی(مثالً 3
د.اگرچهتهنشینیکارامد

رسوبمیشو


)هم
دربلورهابهطورایزومورف،حداقلدرحالتظرفیتچهارنخواهد

است ،جایگزین یا  
شد.
نشینیترکیبهمراهبر،رادیونوکلید

سومینمکانیسمهمرسوبیجذبسطحیاست.درطی  
ته

روی سطح ماده رسوب ،برای مثال به وسیلهی جذب سطحی تبادل یونی ،جذب میشود.
،یااکسیدهایآبکی
هیدروکسیدهایفلزاتچندظرفیتیبرایمثالهیدروکسیدآهن 3

رسوبمیشود.


مدیبافلزاتبهویژهفلزاتبابارباالهم
بهطورکارا
2،
برایمثال 2
درسطوحخودهستند،هیدروژندرمحلولهای

اینهیدروکسیدهاواکسیدهادارایگروه 

دهد.باتوجهبهاینکه


هاپیوندمی

شدهباکاتیون

تولید
–
شدهوگروههای


خنثیوبازیتجزیه
ترمادهیجاذبباالتراست.


سطحیبرایسطوحبزرگ
اینیکواکنشسطحیاست،جذب
رسوب با جذب سطحی برای جداسازی رادیونوکلیدها به دو روش مورد بهرهبرداری قرار
می گیرند .غالباً رسوب با جذب سطحی با افزودن مواد شیمیایی مناسب به محلول دارای

جذب
رادیونوکلیدها تشکیل میشود .برای مثال ،چندین عنصر واسطه روی رسوب  3
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سطحیمی شوندکهباافزودنآهنسهظرفیتیبهمحلولاسیدی( تقریباًبرابر)2وسپس

بهمحلولتشکیلمیشود.

یا  4
باافزودن

تهنشینی 3
افزودنیکرسوبجاذبازپیشتهیهشدهبهمحلول

میشود
روشدیگرکهبهندرتاستفاده 
حاویرادیونوکلیدبرایجذبرادیونوکلیدهارویرسوباست.

 2-2-4اهداف تهنشینی
بندیمیشوند:


نشینیمطابقهدفبهپنجگروهتقسیم

فرایندهایته
هایویژهیرادیونوکلیدها


نشینی
 
ته
هایگروهیبرایغنیسازییکنوکلیدهدف


نشینی
 
ته
رادیونوکلیدهایمداخلهگروعناصرپایدار

نشینیهایگروهیبرایجابهجایی

 
ته
میشوند.
اینسهگروهدرسهبخشبعدیبحث 
چشمههایشمارش

رسوبیمیکرونیبرایتهیهی

 
هم
نشینیبرایتعیینحاالتاکسایشاکتینید

 
ته
ایندوگروهبهترتیبدرفصلهای5و95بحثخواهندشد.

 1-2-2-4تهنشینیهای ویژه برای رادیونوکلیدهای مورد مطالعه
25
گلیاکسیماز
متیل 
دی 
)بهوسیلهی  

تنهاچندتهنشینیاینچنینیوجوددارد:مثالًنیکل (

نشینمیشود،کهبراینیکلشدیداًویژهاست(شکل.)2-4


محلولته



گلیاکسیم،کهیکرسوببسیارویژهبراینیکلاست.
متیل 
پیوندنیکلنبادی 

شکل .2-4



روشهای جداسازی

78

همچنین میتوان تهنشینی سولفات را به صورت ویژه بررسی کرد چرا که سولفات تنها با

استرنسیم ،باریم ،رادیم و سرب نمکهای نامحلول تشکیلداده و این رسوبات در جداسازهای
منزلهی یک
.ازآنجاکهغلظترادیمبهشدتپاییناست،به  

میشوند
 290و  222استفاده 
نمکهای نامحلول
همراهبر برای تشکیل رسوب باریم مورد نیاز است .یدید و کلرید با نقره  ،

و

میشوند.
هادرجداسازیهای  32و  921استفاده 


دادهواینرسوب

تشکیل
را

تعدادیکرومات( 2
چونباریم،سربونقرهنامحلولهستند؛لذاتهنشینیکرومات


)هم
4
میشود.
درجداسازیهای  290استفاده 

درتجزیهی


نشینیکروماتهمچنینبرایجاب 


ته
هجاییباریمورادیمبهصورت 4
10
940
در ریزش تازه
 ،یک محصول شکافت که همراه با 
بهکار میرود .برای مثال 
  10
ایوجوددارد،بااندازهگیریبتای  10تداخلمیکند.


هسته
از آنجا که استرنسیم ،کرومات غیرمحلولی تشکیل نمیدهد ،در محلول باقی میماند .این
تهنشینی حذف
تهنشینی روبشی» است که در آن نوکلیدهای مداخلهگر به وسیلهی  
مثالی از « 
نوکلیدهدفدرمحلولباقیمیماند.

شونددرحالیکه


می
سنجهای گاما برای اندازهگیری مستقیم سزیم رادیواکتیو قابل
در گذشته زمانیکه طیف 
دسترسی نبود ،چندین عامل تهنشینی ویژه سزیم برای جداسازی آن بهکار میرفت .امروزه این
کارمیروند.بهویژه


هایطبیعیبه

هایباالیآب

تغلیظسزیمرادیواکتیوازحجم

عواملبرایپیش
) و چندین هگزاسیانورات فلز واسطه همچون هگزاسیانوفرات ( )
فسفومولیبدات آمونیم (
شدهاند.
) 2برایاینمنظوراستفاده 
پتاسیمکبالت( 2

 2-2-2-4تهنشینیهای گروهی برای پیشتغلیظ رادیونوکلید هدف
پیشتغلیظ مستلزم جداسازی رادیونوکلید هدف از ماتریس با استفاده از موادی است که رفتار

تهنشینیهیدروکسیدآهنبرای تلغیظ
رسیدنبهحجمیکوچکتردارد.برایمثال  

یکسانبرای
کارمیرود .رسوب


لیتربه
نیدهاوفلزاتهیدرولیزدیگردرحجمهایبسیاربزرگتا  900-200

اکتی
بهدست آمده در یک مقدار بسیار کوچکتر اسید برای جداسازی بیشتر و خالصسازی حل

میشود.
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 8-2-2-4تهنشینیهای گروهی برای حذف رادیونوکلیدهای مداخلهگر و عناصر پایدار
جدول  9-4قابلیت انحالل ترکیبات فلزی نوعی را نشان میدهد .این اطالعات جهت طراحی
فرایندی به منظور حذف رادیونوکلید و عناصر مداخلهگر بهره جست .با وجود این اطالعات
تریبرایجداسازیهایواقعیالزماست.


جامع

جدول .1-4قابلیتانحاللعمومیترکیباتنمونه.
محلول در آب

نامحلول (بجز یونهای فلز قلیایی و آمونیم و آلفاییکه
در پرانتز داده شده است)

ترکیباتفلزقلیاییوآمونیم(چنداستثنا)
استاتها(بجزنقره)

نیتراتها


کربناتها(بجزیوناورانیل)


فسفاتها

هالیدها(بجزنقره،سرب،مس،جیوهوفلزقلیاییخاکیو
االتها(بجزمنیزیموتالیم)
اگز 
فلوئوریدهایاکتینید)
هیدروکسیدهاواکسیدها(بجزباریم،استرنسیموتالیم)
سولفاتها(بجزنقره،سرب،باریم،استرنسیموکلسیم)


نشینیهای

غالب جداسازیهای گروهی بهکار رفته در جداسازیهای رادیونوکلید براساس ته
هیدروکسید ،کربنات ،فسفات و اگساالت است .در تهنشینی به صورت هیدروکسید معموالً با
همهی فلزاتقلیاییو قلیاییخاکی بهصورتمحلولباقی
 
هیدروکسیدآهن در 8 1
میمانند،چراکهفلزاتقلیایی،باریم واسترنسیمکالًهیدروکسیدهایمحلولتشکیلمیدهندو

نشیننمیشوند.


پایینبهصورتهیدروکسیدته
دیگرفلزاتقلیاییخاکیدرمقادیر 
تهنشینی هیدروکسید در فاز محلول باقی
عالوه بر آن ،رادیونوکلیدها در شکل آنیونی در  
نشینمیشوند.


نیدهاودیگرفلزاتکاتیونیبهصورتهیدروکسیدته
میمانند.النتانیدها،اکتی

هدفاولیهدربسیاریازتجزیههایرادیوشیمیاییجداسازیآهناستکهباچندینمرحلهدر

مونههایخاکورسوبفراوانبودهونیز
جداسازیهایرادیوشیمیاییتداخلمیکند.آهندرن 

نشینیهایهیدروکسیدآهنبایدقبلازمراحلبعدیجداسازی

آهنافزودهشده بهنمونهدرته

شود.
در جداسازیهای اکتینیدها ،آهن با همرسوبی اکتینیدها با اگزاالت کلسیم قابل جداسازی
اکسیدمیشودکه

است.قبلازتهنشینیاگزاالت،آهندرمحلولکالًبهیونسهظرفیتی  3

االتنمیدهد.

تشکیلرسوباگز
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کمتر از  2انجام میپذیرد ،آهن نیز به صورت هیدروکسید تهنشین

از آنجا که تهنشینی در
نمیشود.
رسوبهای کربنات و فسفات انتخاب معمول در زمانی است که فلزات قلیایی و قلیایی خاکی از
یکدیگر جداسازی شوند :فلزات قلیایی خاکی تشکیل کربناتها و فسفاتهای کم محلول داده در
حالیکه فلزات قلیایی به این صورت نیستند.
چنانچه نوکلید هدف ،یک فلز قلیایی خاکی باشد ،رسوبدهی با رسوبهای کربنات و
هیدروکسید یکدیگر را میتوان به دنبال هم انجام داد .ابتدا برای جداسازی فلزاتی که تشکیل
هیدروکسید میدهند تهنشینی هیدروکسید بهکار میرود و این در حالی است که فلزات قلیایی و
قلیایی خاکی و رادیونوکلیدهای آنیونی در محلول میمانند.
لذا فلزات قلیایی و اجزای آنیونی به وسیلهی تهنشینی کربنات و فسفات جداسازی میشوند .در
جدول  3-4مرتبطترین رسوبها در کلیهی جداسازیهای رادیوشیمیایی لیست شدهاند.
جدول.2-4رسوبهای نوعی بهکار رفته جهت جداسازی رادیونوکلیدها

و عناصر مداخلهگر در جداسازیهای رادیوشیمیایی .
تهنشینی 
 
تهنشینی هیدروکسید

(3

شده(درمحلولباقیمیمانند) 


جداسازی
عناصر
فلزات قلیایی
فلزات قلیایی خاکی
اجزای آنیونی
فلزات قلیایی
اجزای آنیونی
فلزات قلیایی
آهن به صورت

)

تهنشینی کربنات و فسفات
تهنشینی اگزاالت



جدول.3-4تهنشینی های اصلی بهکار رفته برای جداسازیهای رادیونوکلیدی .
رسوب 

رادیونوکلید 

هدفتهنشینی 


44

تشکیلشده از
از 2
تهنشینی 3
احتراق نمونه و به دام افتاده در محلول

تهنشینی
به صورت 3

33

تهنشینی

جداسازی  /خالصسازی

44

همرسوبی
تهنشینی کربنات

حذف فلزات واسطه
جداسازی از فلزات قلیایی

44

3

2
3

44

33
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رادیونوکلید

رسوب

55


رسوبهای 3

23

همرسوبیکربناتوهیدروکسید

گلیاکسیم
میتل 
نشینیدی 


ته

10



تهنشینینیتراتدر


3

تهنشینی


نشینیهایکربنات


ته


،تهنشینی 3
تهنشینی 4
11

921

290
222

، ،
،

همرسوبی


جداسازیاجزایمزاحم
جداسازیانتخابی  23

%70


4

،

هدف تهنشینی
غنیسازی،جداسازیاجزایمزاحم


2 4



3

2



جداسازیاسترنسیمازکلسیم
جداسازیاسترنسیمازباریمورادیم

غنیسازی،جداسازیاجزایمزاحم

جداسازی  10از  10
جداسازیاسترنسیم
پیشتغلیظ طبیعی  از آبهای

طبیعی
تهیهی
خالصسازی  ، 921

جداسازی /

تهنشینی

نشینیهای


ته


همرسوبی 4


همرسوبی 3
همرسوبیاگزاالت

یا 3

همرسوبی 3
4

و



خالصسازیبرای

چشمهی

خالصسازی

جداسازی/
222
جداسازی

غنیسازی  /جداسازی اجزای مزاحم،

تهیهی چشمه برای اندازهگیری

اکتیویته،تعیینحالتاکسایش
290


کاررفتهدررادیوشیمیبهصورتزیرخالصهشدهاند:


هایبه

ترینرسوب

مهم
 رسوباتکربناتو  فسفاتبرایتغلیظرادیونوکلیدهدفوبرایجداسازیفلزاتقلیاییو
هادرمحلولباقیمیمانند.


ها،این

رادیونوکلیدهایآنیونیازنمونه
پیشتغلیظ رادیونوکلیدهدفوبرایحذففلزاتقلیایی،
 رسوباتهیدروکسیدآهنبرای 
هادرمحلولباقیمیمانند.


ها،این
فلزاتقلیاییخاکیورادیونوکلیدهایآنیونیازنمونه
 رسوبات اگز االت برای تغلیظ رادیونوکلید هدف و برای جداسازی فلزات قلیایی ،فلزات
هادرمحلولباقیمیمانند.


ها،این

قلیاییخاکی،آهنورادیونوکلیدهایآنیونیازنمونه
فلوئوریدهایالنتانیدبرایتهنشینیاکتینیدهایسهوچهارظرفیتی.


گلیاکسیمبرایجداسازینیکل.
میتل 
رسوبیویژهازدی 


سوبسولفاتبرایجدسازیهایرادیموسرب.

 ر
هایهالیدنقرهدرجداسازیهایکلریدویدید.


رسوب
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سزیمازآبهای

پیشتغلیظ 
مفسفومولیبداتوهگزاسیانوفراتهایفلزواسطهجهت 

 آمونی
طبیعی.


 8-4تبادل یونی
 1-8-4رزینهای مبادلهکنندهی یونی
رادیوشیمیاییرزینهایمعمولیتبادل

هایونیمورداستفادهدرتجزیهی


کننده

مبادله
تقریباًکلیهی
)،
وینیلبنزن(


بااتصالعرضیدی
استایرن 


هاازپلی

یونیکاتیونوآنیونآلیهستند.رزین
دارمتصلمیشود:یا


هایبنزنپلیمرحفره

اند.یکگروهعاملیبهحلقه

)ساختهشده
(شکل3-4
به صورتی اضافه میشود که رزین طی تجزیهی یون هیدروژن
گروه اسید سولفونیک  3
کنندهی کاتیونی عمل کند یا یون آمونیم چهارتایی

گروه اسید سولفونیک به عنوان یک مبادله
کنندهی

تجزیهی گروه هیدروکسید به عنوان مبادله

افزوده میشود که طی 
3 3
آنیونیعملمیکند.

کنندههایون


شدهولذابهعنوانمبادله

یعنیبهراحتیتجزیه
هردومبادلهکنندهقویهستند؛ 

درکلیهیمحدودههای ودراسیدهایقویعملمیکنند.







کنندهیکاتیوناسیدیقوی(چپ)وآنیونبازیقوی(راست).


ساختارهایرزینمبادله
شکل .8-4
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کنندههاییونیدرشکلپودرودانهدردسترسهستند،معموالًبرایمقاصد


کهمبادله

درحالی
هاامکانپذیرباشد.


روندتاپرکردنستون

کارمی
هایرادیوشیمی،دانه 
هابه


ایدرجداسازی

تجزیه
اندازهی معمول دانه 



( 0/95-0/3مش  )50-900و

( 0/3-0/85مش  ،)20-50

قدردانهکوچکترباشد،برایسینتیکتبادلیونی

( 0/07-0/95مش)900-200است.هرچه

مطلوبترخواهدبود.

عامل مؤثر دیگر در سینتیک درجهی اتصال عرضی در رزین است که انعکاسی از درصد
بنزندرمخلوطواکنشرزینخواهدبود.درجهی اتصالعرضیمعموالًبین%2و%20


وینیل

دی
متغیراست.
هایسریعترتبادلیونیرادرپیداشته؛ ولی

بادرجهی پایینیازاتصالعرضیواکنش

رزین 

تریرابراییونهادر


اتصالعرضیپایینفضایبیش
ترازرزینبااتصالعرضیباالاست.


کمدوام
تریبهیکدیگر


استایرناتصالکم

هایپلی

جاکهزنجیره

اگرچهازآن
هافراهممیآورد ،


میاندانه
دارندآمادگیبیشتریبرایشکستهشدنساختاردارند.

چنیندارایگروههایعاملیغیرازاسیدسولفونیکیاآمونیم

کنندهییونیهم


هایمبادله

رزین
کنندهی

چهارگانه هستند .چنان چه گروه عاملی و فعال گروه کربوکسیلیک باشد ،رزین مبادله
کاتیونیدرمحلولهایخنثیوبازی

کنندهی


کاتیونیاسیدیضعیفاستکهتنهابهعنوانمبادله
کنندهی آنیونیضعیف


شدرزینیکمبادله
کند.درصورتیکهاینگروهترشیاریآمینوبا


عملمی
کنندهی آنیونی در محلولهای خنثی و اسیدی عمل

خواهد بوده و تنها به عنوان یک مبادله
میکند.

هاگروهعاملییکگروهشالتهکننده،


دیگریوجودداردکهدرآن
کنندهی


هایمبادله

رزین
لیستشدهاند.

کنندهییونیدرجدول4-4


مبادله
چونآمینوفسفوناتاست.انواعرزینهای


هم
رزینهایتبادلیونیعادی.
جدول  .4-4
نوع رزین

گروه عملیاتی (فعال)

ماتریس

رزینکاتیونیاسیدیقوی

3

سولفونات

رزینکاتیونیاسیدیضعیف

2

کربوکسیالت

رزینآنیونیبازیقوی

3 3

رزینآنیونیبابازیضعیف
رزینشالته(یکمثال)

وینیلبنزن


استایرنبااتصالعرضیدی

:پلی
:پلیمتیلمتاکریالت


3 2
2
2

یونچهارگانهآمونیم
ترشیاریآمینو
آمینوفسفونات
2
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چونتیتاناتهاو


هایمعدنیگزینشیرادیونوکلید،هم

کننده

هایآلیبعضیمبادله

عالوهبررزین
هگزاسیانوفراتها برای آمایش پسماند هستهای ساخته شدهاند ،با وجود این ،معموالً در

رادیونوکلیدهاازحجمهایباالیآبمورد

پیشتغلیظ 
جداسازیهایرادیوشیمیاییتجزیهایبجز 

استفادهقرارمیگیرند.



 2-8-4ضریب توزیع و انتخاب
یک روش معمول جهت نشان دادن گزینشپذیری مبادلهکنندهی یونی ،محاسبه ضریب توزیع
کنندهی  ] [ بهغلظتآن


است.ضریبتوزیععبارتاستازنسبتغلظتیکیوندرمبادله
درمحلول ] [درحالتتعادل.

9

یا

9

] [[ ] ⁄

)

یا

یا( 

()2-4

یکضریبــنهیکثابتــاستومقدارآنبهچندینعاملبستگیدارد.
،درعملبهغلظتهایکماعمال

اوالًوابستهبهغلظتیونموردجداسازیاست.باوجود این
نمیشود.رادیونوکلیدهاتقریباًهمیشهباغلظتناچیزبودهوضرایبتوزیعآنهانسبتبهغلظتشان

ثابت است .این امر ،به کارگیری ضریب توزیع را به عنوان یک پارامتر جداسازی یا میزانی از
یونیبراییکیونخاصسادهمیکند.

کنندهی


پذیریمبادله

گزینش
بهغلظتیونهایدیگر بابار یکسانحاضردرمحلولوابستهاستــ حضوردیگر

ثانیاً  ،
کنندهتضعیفمیکند.


بهمبادله
یونهایرقیبپیوندیونهدفرا

 ⁄است؛ یعنی .باکاهش ،یعنی
عاملمهممؤثرسومدرتبادلیونینسبت
کنندهی کاتیونیکاهشمییابداینامربهدلیل


هارویمبادله

جذبکاتیون
افزایشغلظت  ،
هایهیدروژنبایونهایفلزیطیتبادلیونیاست.


رقابتیون
کنندههایآنیونیصحیحاست:افزایش .یعنیغلظت


هاومبادله

عکسآننیزبرایآنیون
آنیونیمیشود .باوجود این،اثر و

کنندهی 


هارویمبادله

موجبکاهشجذبآنیون

کنندههایقویکاتیونیوآنیونیکوچکاست.


برایمبادله


 8-8-4تبادل کاتیونی یا تبادل آنیونی؟
کنندهی کاتیونی به دلیل

هرچه بار کاتیون فلزی بیشتر و اندازهی آن کوچکتر باشد ،مبادله
ادلهکنندههای
طورموثرترینگهمیدارد.مب 

اش،کاتیونرابه 


هایعاملی

کنشکولنیباگروه

برهم
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جداسازیها

پذیرمیسازند و


+امکان
کاتیونیمعموالًجداسازیفلزاتراباظرفیتهای3 ،+2 ،+9
استچراکههرچهباررویکاتیونبیشترباشد ،کهدرآنکاتیونروی

براساستنظیم 

شود،پایینتراست(شکل.)4-4


نگهداشتهمی
مبادلهگر



ضریبتوزیع

ضریبتوزیعفلزاتدرظرفیتهای+3،+2،+9و+4بهصورتتابعیاز

شکل .4-4

کنندهیکاتیونی.


برایمبادله


مقادیرضریبتوزیعپیشنهادیبودهویکموردواقعیرانشاننمیدهند.



کنندهی کاتیونی

جداسازی کاتیونها خیلی مؤثر نیست و این بدین معنی است که مبادله
کاررود.لذا
نمیتواندبهطورمؤثربرایجداسازیفلزاتمثالًفلزاتقلیاییباهمانحالتظرفیتبه 

کارنمیروند.


هایرادیوشیمیاییبه

طورگستردهجهتجداسازی
کنندههایکاتیونیبه


مبادله
کنندههایکاتیونیمورد

رادیوشیمیاییمعمولترازمباد 
له

هایآنیونیدرتجزیهی 


کننده

مبادله
آنهادرجداسازیاکتینیدهااست.ایندسته
ترینمورداستفادهی  


گیرند.گسترده

استفادهقرارمی
هایآنیونیدراسیدهایقویتشکیلمیدهندواینکمپلکسها

ازرزینهادراسیدقویکمپلکس

یشوند ،یعنی هرچهقدربارباالتر باشد
آنیونیمطابقبارآنهانگهداشتهم 

کنندهی 


رویمبادله
هامحکمتراست.


پیوندآن
بودهوکمپلکسها


کارمیروند


طورگستردهدراینزمینهبه
اسیدهاییکهبه 

و 3
شکلهای 5-4و 2-4ضرایبتوزیعرابرایعناصرروییک
هامیشود  .


شاملکلریدهاونیترات
نشان میدهد .محور ـ 
و 


مبادله
کنندهی آنیونی به صورت تابعی از غلظتهای  3
دهندهی غلظتاسیدبینصفرو  94مولومحورـ ضریبتوزیعلگاریتمیبینصفرو


نشان
یکمیلیوناست.
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 4-8-4کروماتوگرافی تبادل یونی
میشود
کنندهی یونی در جداسازی رادیونوکلیدها استفاده  

روش معمول که طی آن یک مبادله
ایدرستونشیشهایــیاغالباًیک


یونیدانه
کنندهی


کروماتوگرافیتبادلیونیاست.یکمبادله
آمایشمیشود.


شدهوبامحلولمناسبیپیش
بسته 
بندی
پالستیکــ 
شدهوستونباهماناسیدخیسمیشودولذا


محلولنمونهدرحجمکوچکیبهستونریخته
شوند.سپسهررادیونوکلیدجذبشدهدر


جذبیوعناصرازستونخارجمی

رادیونوکلیدهایغیر
شویشمیشود.غلظت(یا ترکیب)

دهندهی 

ستونــ معموالًبااسیدهایرقیقیاعواملکمپلکس
شوینده طی مرحلهی شویش تنظیم میشود و به این صورت رادیونوکلیدهای جذبشده با
شوند.مزیتکروماتوگرافیتبادلیونینسبتبهتهنشینیدر


دیگرجدامی

هایمتفاوتازیک

قدرت
یدهد.
ایناستکههمراهبریموردنیازنبودهوعملیاتجداسازیمعموالًبهترازتهنشینیرخم 




 8-8-4تبادل یونی و جداسازی اکتینید
ترینزمینهکاربردهایتبادلیوندررادیوشیمیجداسازیاکتینیداست.دراینجداسازیها


مهم
هایزیرینبیشترینارتباطرادارند:


مشخصه

نگهداشتهمیشود.

 اورانیمبهطورمؤثریدررزینتبادلیونیدر  1
نگهداشتهمیشودــ درمحیط  توریم

 8
 توریمدررزینتبادلیونیدر 3
جذبنمیشود.

یونیجذبنمیشوند.

رزینهایتبادلآن
 اکتینیدهایسهظرفیتیمعموالًبهوسیلهی 
وسیلهیتنظیمحالتاکسایشانجاممیپذیرد.

 جداسازیپلوتونیمازدیگراکتینیدهابه
هادرتشکیلکمپلکسباتیوسیاناتها


مازالنتانیدهاازتفاوترفتارآن
 درجداسازیامرسی
بهرهجستهمیشود.
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ـبهصورتپودردرآوردنـاستخراجدرتیزابسلطانیداغ

 221و 933
ـافزودنردیابهای ، 232
صخره

تیزاب سلطانی 𝐔𝐑𝐚 ،𝐓𝐡 ،





ـتبخیرتامرحلهخشکشدن-انحاللدر  1
ـبارگذاریرویستونرزینتبادلآنیونیبازیقویتثبتشدهبا
ـشویش باقیماندهبا رقیق،اندازهگیریاکتیویته

محلول 𝐥𝐂𝐇 𝐌)𝐑𝐚, 𝐓𝐡(7













 1

8 ،
ـ تبخیرتامرحلهخشکشدنـانحاللدر 3
8 ،
بارگذاریستونرزینتبادلآنیونیبازیقویتثبیتشدهبا
ـ
3
رقیق،اندازهگیریاکتیویته
ـشویش باقیماندهبا 3
ـشستشوی باقیماندهبا رقیق،اندازهگیریاکتیویته

محلول )𝐑𝐚( 7𝐌 𝐇𝐍𝐎3
 0/9

ـ تبخیرتامرحلهیخشکشدنـانحاللدر

ـبارگذاری رویرزینهاتبادلکاتیونیاسیدیقویـموادرنگیعبورمیکنند
 ،2اندازهگیریاکتیویته 222
ـشویش با
وسیلهیکروماتوگرافیتبادلیونیازاسید

شکل  .8-4جداسازیاورانیم،توریومورادیومبه

کاررفتهدراستخراجنمونههایصخره.


به
226

f

f
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t
t
s s
,
s ft
t
t
t t
t
t ,
s
,
7 - 11, 2001 – 11, 2001, pp.299 - 302
,

t

,

,
s

t

J

روشهای جداسازی

78

وسیلهی تبادلیونیدرشکل 7-4نشاندادهشدهاستکهدر

مثالیازجداسازیاکتینیدبه 
کاررفتهازیکدیگرجدا


هایصخرهبه

مدراسیدیکهدرشستشوینمونه
آناورانیم،توریمورادی
آمایششدهومحلولنمونهبهستوندر  1

میشوند.ستونتبادلیونیبا    1
پیش

افزودهمیشود.

هداشتهمیشود،در

کنندهیبهصورتیککمپلکسمنفیکلریداورانیمنگ


مبادله
اورانیمروی
مبه
مورادیمکهکمپلکسکلریدتشکیلنمیدهند،از ستونعبورمیکنند.اورانی 

حالیکهتوری

رقیقازستونشستهمیشود،کهدراینامرموجبشکستهشدنکمپلکسکلرید

وسیلهی  

مبهشکلکاتیونیشویشمیشود.

اورانیمشدهواورانی

خشکشدنتبخیرشده،دراسیدنیتریک 8حملو

مرحلهی

محلولحاویتوریمورادیمتا
شدهریختهمیشود.توریم


آمایش
کنندهی یونیکهبااسیدنیتریک   8
پیش


بهستوندیگرمبادله
زآنعبورمیکند.

حالیکهرادیما
فیباقیمیمانددر 

رویستونبهصورتکمپلکسنیتراتمن
رقیقازستونشویشمیشود.


متعاقباًتوریمبا 3
سازیشدهکهدرآن
ترخالص 


کاتیونبیش
کنندهی 


مروییکرزینمبادله
محلولحاویرادی
رادیمجذب،ولیموادمزاحمرنگیازآنعبورخواهندکرد.درنهایت،رادیمازستونبا شش
شویشمیشود.

موالر
حاالتمختلفاکسایشاکتینیدهابهویژهدرمورد  ،و قابلاستفادهاست.شکل2-4
کنندهی آنیونی در روشهای

نشان میدهد که اورانیم بسته به حالت اکسایش آن روی مبادله
گوناگون باقی خواهد ماند .روش بهکار رفته در جداسازی  مستلزم گیراندازی روی
هشت موالر است .تحت این شرایط ،پلوتونیم یک کمپلکس


مبادله
کنندهی آنیون در  3
نیترات با بار منفی در حالت اکسایش چهار تشکیل میدهد و حالت اکسایش آن باید برای
جداسازیباتبادلیونیتنظیمشود.
 ،که کمپلکس نیترات تشکیل نداده و با
از طریق احیا آن مثالً با   4به 
دهدازستونشویشمیشود.

کنندهیآنیونیپیوندنمی


مبادله
یککاربردمهمتبادلیونیجداسازیالنتانیدهاازاکتینیدهایسهظرفیتی( ) ،است.
به ویژه هنگام تجزیهی اکتینیدها در خاک  و رسوبات ،همیشه النتانیدهای اضافی وجود دارند.
عملمیکنندوبایدبرایجلوگیریازافزایشجرمدر

النتانیدهایسهظرفیتیهمانند و 
اندازهگیریآلفاوکاهشبازدهیشمارشوتفکیکدرطیفجداسازیشوند.
چشمهی 

میشود  ،  .والنتانیدهابهصورت
درروشتبادلیونیکهبه طورگستردهاستفاده 


یکموالرکه نسبتبهمتانول13درصداست،النتانیدهاازستون

کمپلکسهاینیتراتاز 3
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بامحلولیاز  0/9از

 80-درصدمتانولــ   0/5از

4

شویشمیشوند.تحتاین



شرایط ،النتانیدها کمپلکسهای تیوسیانات تشکیل نداده و از ستون شویش میشوند امرسیم و

و  4
کوریم با مبادلهکننده به صورت کمپلکسهای تیوسانات آنیونی  4
%متانولشویشمیشوند .تحت

پیوندمیدهند.سپس و بامحلول  9/5از و82

هایکلریدبابارمنفیتشکیلنمیدهندوبهصورتکاتیوناز


کمپلکس
اینشرایط و 
ستونشستهمیشوند.


 4-4استخراج با حالل
استخراجباحاللعبارتاستازانتقالجزءموردمطالعه،معموالًیکفلز،ازیکفازبهفازدیگرکه
غیرقابل امتزاج است .در تجزیهی  رادیونوکلیدها ،معموالً فلز در فاز آبی بوده و به یک فاز آلی
استخراج میشود .در حالیکه جزء مزاحم در فاز آبی باقی میماند .اگرچه کل اجزای مزاحم از
ایمتعددتجزیهایاست.


امااینیکیازمراحلزنجیره
طریقاستخراجباحاللحذفنمیشود؛ 

پسازاستخراج،رادیونوکلیدبهفازآبیاستخراجمجددشدهومراحلتجزیهادامهپیدامیکند.



 1-4-4کمپلکسهای قابل استخراج
یکیونفلزیدرفازآبیآن چنانقابلاستخراجبهفازآلینیستچراکهخنثیبودنالکترونی

یونهای فلزی در فاز آبی کمپلکسهای آبی
باید در هر دو فاز رعایت شود .عالوه بر آن  
تشکیل میدهند ــ این کمپلکسها آب دوست بوده و لذا در حاللهای آلی
2
محلولنیستند .قبلازاستخراجازفازآبیبهمحلولآلی،یونفلزبایدمولکولخنثیتشکیلدهد؛
ایعبارتانداز:


هایخنثی

چنینمولکول
یعنیدرفازآلیمحلولباشد.
.


مولکول

هاوترکیباتسادههمچون  2یا 4
کمپلکسهای کئوردیناسیون ساده با لیگاندهای تک دانهی آنیونی (یونهای هالید


،

3،

) .برای مثال در هیدروکلریک فلز سه ظرفیتی 

3

کمپلکس

تشکیلمیدهد.شرایطدراینحالتبهاینصورتاستکهغلظت


کئوردیناسیون 3
اسید باید به دقت انتخاب شود و لذا ترکیبات کئوردیناسیون کاتیونی و آنیونی همچون
اساساًتشکیلنمیشوند.
یا 4
2
کمپلکسهای کئوردیناسیون ساده با لیگاندهای تک دانهی خنثی لیگاندهای نوعی


هستندکهدرآنها یکگروهآلیاست.اینلیگاندهاداراییکزوج

 3 ، 3و  3
الکترونآزادرویازت،فسفریاسولفورهستندکهیکپیوندکئووردیناسیونبافلزتشکیل
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میدهند .با توجه به اینکه لیگاند خنثی است ،قبل از انتقال کمپلکس به فاز آلی برای

خنثی کردن بار باید آنیون افزوده شود .یک تجمع یونی تشکیل میشود برای
3
مثال 3
 ، 3که در آن فلز سه ظرفیتی   3با   3و سه یون کلرید
3
تعادلبارکمپلکستشکیلمیدهد.

برای
مپلکسهای شالته با ساختار حلقوی ــ که با لیگاندهای چند دانه تشکیل میشوند.

 ک
شالتها ،به ویژه شالتهای پنج و ششوجهی ،به طور قابل مالحظهای قویتر از

کمپلکسهایسادههستند.















(الف)
(ب)

بیپیریدین؛ب)شالت
شالت2 ، 2ـ 

شکل  .7-4الف)

 .E


پریدینراکهبافلزیکشالتپنجحلقهایتشکیلداده،

بهشکل 8-4لیگاند دودندانه  2 ، 2
بی
باآنیون

کهبازوانبیپریدینبارندارند،بایدیکتجمعیونیخنثی


دهد.باتوجهبهاین

نشانمی
برای انتقال به فاز آلی تشکیل شود .عالوه بر داشتن زوج الکترونهای آزاد و تشکیل پیوندهای
)،ممکناستبازوهانیزگروههایضعیفاسیدی

هاازطریقآنها، ، ، (،


کئوردیناسیوناتم
دهندوباکاتیونهایفلزیپیوندهاییونی


هایآنیونیتشکیلمی
داشتهباشدکهطیتجزیه،گروه
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اتمهای ازت
( Eشکل  )8-4است که هم دارای  
برقرار میکنند .مثالی در این رابطه 
کئوردینهکنندهوهمگروههایکربوکسیلآنیونیاست.

برقراری پیوند بین فلزات و لیگاندهای اسیدی خنثی و تجزیهشده به  وابسته است.
چونگروهکربوکسیلیاسیدهایضعیفیهستندکهدرمحلولهایاسیدی


لیگاندهایاسیدیهم
ایبستهبهقدرتاسید،تجزیهمیشوند.لذا،لیگاندهایاسیدیضعیف


ضعیفیاخنثیتادرجه
نهشدهاند،

هایاسیدیکهدرآنگروههایاسیدیپروتو


قادربهبرقراریپیوندبافلزاتدرمحلول
نیستند.
همین حالت در مورد لیگاندهای خنثی نیز صدق میکند ،مثالً در محلولهای با اسیدیتهی
ضعیف و خنثی ،اتم های ازت دارای زوج الکترون آزاد هستند که از طریق آنها با فلز پیوند
کئوردیناسیونتشکیلمیدهند.

 تشکیلبا وجود این در یک محلول اسیدی ،اتمهای نیتروژن پروتونهشده یونهای 
خودقادربرقراریپیوندباکاتیونهایفلزینیستند.

دهندکههمانندکاتیونها


می
تشکیل پیوند فلزات با لیگاندها نه تنها به بستگی دارد ،بلکه به طبیعت فلز نیز وابسته
کنشقویترکولونیبا


بهدلیلبرهم
کوچکتر

است.یونهای فلزیبابار مثبتباالتر واندازهی 

شوند.عواملفضایینیزدارایاهمیتهستند:بعضیازکاتیونهادرفضای


قدرتباالتریجذبمی
هاتنظیممیشوند.


ترازدیگرکاتیون

لیگاندآسان
)تنهاباعناصرواسطهپیوندبرقرارمیکنند،کهدارایاوربیتال

لیگاندهایخنثی( ، ، ،
یاfبهصورتجزی یپرنشدههستندوامکانتشکیلیکپیوندکئوردیناسیونرابازوجالکترون
آزادلیگاندبرایشانموجوداست.
فلزات قلیایی و قلیایی خاکی قابلیت استخراج با حالل را ندارند چرا که تشکیل کمپلکس
نمیدهند ،الیهی بیرونی (اوربیتال دمدست) پر نشده ندارند که امکان تشکیل یک پیوند

چنیندارایاندازهیبزرگوبارکمهستند.

کئوردیناسیونداشتهباشندوهم
اترهای تاجی شکل در این رابطه استثنا هستند که قادر به استخراج استرنسیم هستند .اتر
بهکار میرود -2کراون 98-است که
تاجیشکل که به طور گسترده برای جداسازی استرنسیم  

میشود.
مفصلدربخشبعدیدرکروماتوگرافیاستخراجیبحث 



 2-4-4ثابت توزیع و نسبت توزیع
میشود.مقدار ازطریقنسبت
بهعنواناندازهی دقیقاثراستخراجاستفاده 

ثابت توزیع 
آندرفازآبیدرتوزیعتعادلبهدست

غلظتکمپلکسفلزمورداستخراجدرفازآلیبهغلظت
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مفیدعملیاتیاینیستچراکهفلزاتدرشکلهایمختلف

آید.باوجوداینثابتتوزیعاندازهی


می
متعدددرمحلولحضورداشتهوبهندرتمقدارنسبیآنهامعلوماست.

عالوه بر آن ،روشهای تجزیهای براساس تعیین غلظت کل است .لذا ،هنگامیکه کمپلکس
یا
مذکور در باال3  ،
 ،استخراج می شود ،ممکن است فلز گونههای دیگری همچون  2
شوند.لذا،چنانچهغلظتکلفلزدرفازهایآبیوآلیدر


تشکیلدهدکهاستخراجنمی

4
تعیینشود،مقدارمحاسبهشدهبرایثابتتوزیعاشتباهخواهدبودچراکهغلظتوفاز

توزیعتعادل
آبیشاملاجزاییاستکهدرفراینداستخراجحرکتنمیکنند.

استفادهگستردهایشدهاست کهدرآنغلظتکلفلز

بهجایثابتتوزیع،ازنسبتتوزیع 
گیریمیشود.سنجه دیگرهمعبارتاستاز

درفازآلیتقسیمبهغلظتکلدرفازآبی 
اندازه
توزیعدرصدییادرصداستخراج.
هیچسنجهایهمانندثابتیمانند نیست.توزیعفلزاتبین دوفازدراستخراجباحالل

وابستهبهغلظتاولیهفلزنیستبدینمعنیکهروشبرایجداسازیهردومقادیرجزءوماکرو
مناسب است .بازدهی استخراج هنگامی بهینه میشود که محلول آلی به چند سهم کوچک
تقسیمشده،استخراجچندینمرتبهانجامگرفتهودرنهایتسهمهایآلیباهمترکیبشوند.


 8-4-4مثالهایی در رابطه با استفاده از استخراج با حالل در جداسازیهای رادیوشیمیایی

وسیلهی استخراجباحاللجداسازیفلزات

هایرادیونوکلیدهابه 


جداسازی
یکهدفاولیهازاکثر
قلیاییو قلیاییخاکیونیزآنیونهایمزاحماستکهمعموالً قابلاستخراجنیستند.همچنین
توانازطریقانتخابمناسبیکعاملاستخراجکمپلکسدهندهویژهوتنظیم در


فلزاترامی
کمپلکس دهندهبتواندتاحدامکانفقطبهفلزهدفپیوندبخورد،ازهمجداسازی

میزانیکهعامل
نمود.
کاررفتهاست.اینجداسازیها


هایاکتینیدبه

ویژهدرجداسازی
روشهایاستخراجباحاللبه

از توانایی عوامل ویژه استخراج جهت استخراج اکتینیدها در حاالت گوناگون اکسایش و تنظیم
بهرهمیجوید.

اکسایشآنهابهویژهپولوتونیم

حالت
گستردهبه کاررفتهبیس(2ـاتیل

بهطور 
یکعاملاستخراجکهدرجداسازیهایاکتینید 

هگزیل)فسفوریکاسید( ) Eاست،کهبهطورمؤثریاکتینیدهایسهظرفیتیوالنتانیدها
رااستخراجمیکند.


و
ونیز
نیدهاازیکدیگرفراهم

)تنظیم رادرجداسازیاکتی
وییلتریفلوئورواستون(
تن 
برابریکاینعاملتنهااکتینیدهایچهارظرفیتیرااستخراجمیکنددرحالیکه

میکند.در 
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در برابر4تا 5اکتینیدهایسهوششظرفیتینیزباآنقابلاستخراجهستند.یکعاملمهم
)استکهقادربهاستخراج
دراستخراججداسازیهایرادیونوکلیدتری ـ ـ بوتیلفسفات(

چهاریاششظرفیتیرااستخراجمیکند.

اکتینیدهایسهوپنجظرفیتینبودهوتنهاگونهی

هایتجزیهایاکتینیداستفادهمیشود ،بلکهدرمقیاسصنعتی


ملنهتنهادرجداسازی
اینعا
،
جداسازیها نیز در بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده بهکار میرود .در فرایند  E


سوخت در اسید نیتریک حلشده ،و اورانیم و پلوتونیم به صورت کمپلکس نیترات با 
جداسازی میشوند ،در حالیکه محصوالت شکافت و دیگر اکتینیدها در فاز آبی باقی
همچنین در جداسازی تجزیهای   11از محلولهای پسماند هستهای استفاده

میمانند.

990
بهصورت
حذفشدهو
 

میشود

.اکثرموادمزاحمابتداباروشبهداماندازیبا 3
درمحلولتشکیلمیدهدبهصورت




ته
نشینمیشود.لذا،تکنسیمکهیونپرتکنتات 4
استخراجمیشود.


دیمرخنثیمولکول 2 7در 2 4سهموالردر
ایونمونههای


ازمحلولپسماندهسته
یکمثالدیگرازاستخراجوحاللجداسازی  55
تغلیظمیشود.



ریزشاست.آهنابتداازطریقتهنشینیبهصورت 3

هشتموالرحلمیشودکهدرآنیون

رسوبدر 
بهصورتکمپلکس 3
925

وسیلهی

اتروبهدنبالآنتنهابه


ایزوپروپیل
لمیشود.سپساینکمپلکسدردیـ

تشکی
925
کنندهی


بایکمبادله

بهخوبیاستخراجمیشود.آهنمجدداًبهفازآبیاستخراجمیشودو

3
ازستونعبورمیکند.


کاتیونیحذفمیشودکهیون

درآنباقیماندهو 3

 8-4کروماتوگرافی استخراجی
 1-8-4مبانی کروماتوگرافی استخراجی
استخراجبهفازجامدبرایجداسازیهایرادیوشیمیاییتنهاطیچند

کروماتوگرافیاستخراجییا
گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .زیر

دهه گذشته توسعهیافته؛ ولی در حال حاضر به طور 
بنایفرایندجداسازیاستخراجباحاللاستکهدرستونکروماتوگرافیانجاممیپذیرد.عوامل
هعنوانفازساکنعملمیکنند،رویپشتیبانبیاثرمتخلخلیاپلیمرآلی

استخراجباحاللکهب
گیرند.فضایبیندانههاعبورفازمتحرک را کهمعموالًاسیدنیتریکیااسید

یاسیلیکاژلقرارمی
هیدروکلریکحاویرادیونوکلیدهایموردجداسازیاستممکنمیسازد.

درکروماتوگرافیاستخراجی،همانندکروماتوگرافیتبادل،حجمکوچکیازمحلولنمونهدر
شوند،ازستونخارجمیشوند.سپس


شود.نوکلیدهاییکهبهفازساکنجذبنمی

ستونریختهمی
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عناصری که در فاز ثابت باقی میمانند با تنظیم ترکیب شوینده شویش میشوند :تغییر غلظت
اسید،افزودنعاملکمپلکسدهندهیاتنظیمحالتاکسایشدررزین.

رزینهایکروماتوگرافیاستخراجیبه ویژهدرجداسازیاکتینیدهاوالنتانیدهامفیدهستند.

شدهبرایرادیونوکلیدهایویژهطراحیشدهاند:رزین 


هایتجاریطراحی

ها،رزین

عالوهبراین
290
10
.
برای ، 23رزین برای ورزین برای

 2-8-4رزینهای کروماتوگرافی استخراجی
در جدول  5-4بعضی از رزینهای کروماتوگرافی استخراجی و رزینهای طراحیشده برای
 sقابل
t
t
Eو
رادیونوکلیدهای ویژه را که از s
رزینهایکروماتوگرافی
هایلیستشدهدرجدول 

اند.البتهکلیهی  
رزین


تهیههستندلیستشده
استخراجینیستند.
رزین،استخراجباحاللدرحفرههایرزیننیست؛نیکلبامحلول

مکانیسمجداسازیدر
گلیاکسیم (شکل  )2-4ترکیب جامد با حاللیت بسیار پایین تشکیل میدهد که در
متیل 
دی 

دادنتهنشینی،یکهمراهبرنیکلبایدمحلولنمونهافزوده


هایرزینموجوداست.قبلازرخ

حفره
شود.
یونیآلیاستکهدارایدوگروهعاملیاست:گروههای

کنندهی 


فونیکسیکمبادله

رزیندی
دیفسفوناتواسیدسولفونیک.

کنندهییونیمعدنیاستکهجذبفلزاتکهازطریقجذبسطحی


یکمبادله

رزین 2
بهطور
پذیرد.جداسازیبهوسیلهیرزین   E


نانجاممی
رویجایگاههایهیدروکسیلسطحآ
کاملیکفراینداستخراجنیست.

هایکروماتوگرافیاستخراجیورزینهایطراحیشدهبرایجداسازیرادیونوکلیدهایویژهکه

جدول  .8-4
رزین
Eو

توسطs
رزین

مصرف

رزیننیکل

Ni

t

 t

s

عرضهمیشود.



عامل استخراج
گلیاکسیم (
متیل 
دی 


فرایند جداسازی
)

رسوبدهی


رزین 

Pb

اترتاجیشکل(98ـکراونـ)2

استخراج

رزین 

Sr, Pb

اترتاجیشکل(98ـکراونـ)2

استخراج

رزین

2

رزین



Ra

اکتینیدها،

2

فسفونیکاسیدو

تبادلیونی
تبادلیونی
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رزین

مصرف

عامل استخراج

وفلزاتواسطه

سولفیکاسید

-Lnرزین

النتانیدها228- -

رزیناکتینید


گروههایاکتینید


اتیلهگزیل)اورتوفسفریکاسید
دی(2ـ 
()HDEHP
دیپکس

رزین TRU

استخراج
استخراج

سنجشهای

جداسازی/
آلفا
اکتینیدها،النتانیدها ،
،Ra،Y

رزین DGA
رزین®TEVA

فرایند جداسازی

N'،N'،N،Nـتتراـnـ
دیگالیکوالمید
اکتیل 

آمینچهارتاییآلفاتیک

Am،Pu،Np،Th،Tc
النتانیدها
،Pu،Np،U،Pa،Th،Fe
Cm،Am

استخراج/تبادلیون

اکسیداکتیلفنیل ـ NوNـ

کربامویلفسفریک()CMPO


ایزوبوتیل

دی
آمیلآمیلفسفونات()DAAP


دی

Pu،Np،U،Th

رزین®UTEVA

استخراج

استخراج
استخراج



گروهعاملیاینرزینهمانندرزینهایتبادلآنیونیبازیقویاست:یکآمینچهارگانهدر

شوددرحالیکهدررزین


هایتبادلآنیونیآمینپیوندکوواالنبهساختارپلیمرمتصلمی

رزین
کنندهیمایععملمیکند.


بهشکلمولکولیآزادبودهوبهعنوانمبادله
 E


و

 8-8-4رزینهای

مالحظهمیشود،رزین ورزین بسیارمشابههستند.هردو

گونهکهدرجدول 5-4
همان 

حاویاترتاجیشکل(2ـکراونـ)98بهعنوانعاملاستخراجکنندهاست(شکل.)1-4


f

s

اترتاجیشکل(2ـ کراون ـ.)98

شکل .7-4
s

s

f

ts

s

E

t

t


tt
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اتماکسیژنبیناتمهایکربن

اتر2ـکراون ـ 98یکترکیبهتروسیکلیبا 92اتمکربنو 2
.زوجالکترونآزاداتمهای

است.نامترکیبازشکلگرفتهشدهاستکهیادآورشکلیکتاجاست
اکسیژندرحاشیهی داخلیتاجیکمیدان قویمنفیتشکیل میدهدکه کاتیونهایفلزیرا

جذبمیکند.

پذیریراتعیینمیکند:هرچهقطرفضایتاجبهقطریونفلز

حفرهی قدرتگزینش
اندازهی  

موردتجزیهنزدیکترباشد،قدرتانتخابباالترخواهدبود.

کهاترتاجیشکلکاتیونهایقابلتبادلندارد،یونکاتیونبابارمثبتآنیون


باتوجهبهاین
نگهداریحالتخنثیالکترونیباخودبهداخلکمپلکسحملمیکند.
کافیرابرای 
اختالف بین رزین  و رزین  در این است که رزین اخیر دارای غلظت پایینتر اتر
تاجیشکل بودهوحاللیکالکلایزودکانولبلندتربهجایاکتانولـ 9دررزین است.هدف

ایناختالفاتافزایشسهولتشستشویسربازستوناست.قدرتانتخابرزین برایفلزات
گوناگوندرشکلهای1-7و90-7توضیحدادهشدهاست.


 4-8-4کاربرد کروماتوگرافی استخراجی در جداسازیهای اکتینید
اصلیکاربردکروماتوگرافیاستخراجیدرجداسازی اکتینیدهااست.برایاینمنظورسه

زمینهی 

میشوند. E ، E :
محصولآخریذکردرجدول5-4اساساًاستفاده 
هایخاصآنها


روندکهدرآنویژگی

کارمی

هایاسیدنیتریکبه
اینترکیباتاساساًدرمحلول
عبارتانداز:

4
4
4
4
پیوندبرقرار
و
 ، ،
 رزین  Eتنهابااکتینیدهایچهارظرفیتی،
میکنند.

 رزین 

با اکتینیدهای سه و چهار ظرفیتی ،

4

،

4

،

4

،

3

،

پیوندمیدهد.

 4 ، 3واورانیمششظرفیتی  22
 رزین  Eبااکتینیدهایچهارظرفیتی  4  ، 4  ، 4  ، 4واورانیم شش
پیوندمیدهد.

ظرفیتی  22
دیگرفراهممیسازد.بااستفاده


ایناختالفات،اساسامکانجداسازیاکثراکتینیدهاراازیک
از رزین   Eو   Eکه امرسیم توسط آن نگه داشته میشود به طور مؤثری از دیگر
اکتینیدهاجداسازیمیشود.
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قابلتنظیمبودهوبههمراهامرسیمازدیگراکتینیدهاحذف
حالتاکسایشپلوتونیمدر
ازهمجداسازی
میشود.پلوتونیموامرسیمبهنوبهخودباتنظیمحالتاکسایشپلوتونیمبه

میشوند.

جداسازیهامعموالًدرمخلوطهایاسیدنیتریکو اسیدهیدروکلریکانجاممیپذیردکهدرآن

عناصر مورد جداسازی کمپلکسهای نیترات و کلرید تشکیل میدهند .در کروماتوگرافی
استخراجی،هماننداستخراجباحاللمعمولی،یککمپلکسخنثیآبگریزبایدشکلبگیردکه
میتواندبهطرففازثابتآلیحرکتکند.

پیوندهای کوواردیناسیون تشکیل
این گونه در فاز آلی با عامل استخراجی ،در رزین 
میدهد کهدرآن عاملاستخراجی 


(شکل)90-4بودهازطریقزوجالکترونآزادواز

نیتروژنواکسیژنیکشالتتشکیلمیدهد.




شکل  .10-4ساختارعاملاستخراج

دررزین

.

درتریبوتیلفسفات(



)حلمیشود.


زیرکمپلکسهاینیتراتخنثیتشکیلمیدهد:

دراسیدنیتریک،اکتینیدهابهصورت

3

3 3
()3-4
 3 3

4

4 3
()4-4
 3 4

2
 2
2 3
()5-4
2
 3 2

⁄
به فاز ساکن آلی انتقال مییابند ــ تشکیل
،
کمپلکسها ــ در مورد 

کمپلکسهاینیتراتبهغلظتاسیدوابستهاست:هنگامیکهغلظتاسید(نیترات)افزایشپیدا


روشهای جداسازی
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رود.اینامربهصورتنگهداریبهترروی


کند،درصدتشکیلکمپلکساکتینیدبانیتراتباالمی

می
رزیننمایانمیشود.

برایچندینفلزبهصورتتابعیازغلظت
دهندهی مقادیر ازرزین

شکل  99-4
نشان
بهکاررفتهبرایشویشعنصر
عبارتاستازتعدادحجمهایستون  

اسیدنیتریکاست.مقدار 
کهزمانیکهعنصردرخروجیستونبهغلظتماکزیممرسیدهاست؛اماسنجیدهشدهباشد.

هدف

شکل .11-4مقادیر برایفلزاتگوناگونبرایستون

بهصورتتابعیازغلظتنیترات.مقدار عبارتاست

کهستونبااسیدباغلظتمعینشویشمیشود.


هایستوندرغلظتماکزیممفلزدرشویشهنگامی

ازتعدادحجم
قدرتباالیگزینشپذیریرزینبرایعنصرباباالرفتنمقدار است کهمتناسببانسبت

درشکلهای

توزیعدراستخراجباحاللاست.اطالعاتمشابهبرایرزینهای  Eو  E

92-4و93-4دادهشدهاست.
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شکل .12-4مقادیر برایفلزاتگوناگونبرایستون

E

بهصورتتابعیازغلظتهای

عبارتاستازتعدادحجمهایستوندرغلظتماکزیممفلز

نیتراتوکلریدمقدار 
کهستونبااسیدباغلظتمعینشویشمیشود.


درشویشهنگامی











شکل .18-4مقادیر برایفلزاتگوناگونبرایستون

 Eبهصورتتابعیاز

عبارتاستازتعدادحجمهایستوندرغلظتماکزیممفلز

غلظتنیتراتوکلرید .مقدار 
کهستونبااسیدباغلظتمعینیشویشمیشود.


درشویشهنگامی
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درمقایسهباروش هایقبلی(مثالًتبادلآنیونی)،کروماتوگرافیاستخراجیدومزیتقابلتوجه

دارد:
رهشتپسماندمیشود.

مقادیراسیدهایقویکمتربودهو موجبکاهشمسایلدو


قابلتوجهیکوتاهمیشود.

بهطور
هایالزمبرایتجزیهیگاهی 


زمان



کارگیریرزینهای  E ، Eو

برای مثالکاربردکروماتوگرافیاستخراجی،به
در رسوب (شکل  )94-4ممکن است بررسی شود .رسوب ابتدا در
در تعیین  و 
اسیدنیتریکواسیدهیدروکلریکقویفروشوییمیشود.

حلشده،پلوتونیم
پسازتهنشینیبااگزاالتجهتجداسازیآهن،نمونهدراسیدنیتریک  3

و اسیداسکوربیک به   3احیا میشود و محلول به ستون   Eوارد
2
با  3 2
میشود.

پیوندنمیدهد

باتوجهبهاینکه  Eدرحالتاکسایش بااکتینیدها  3و  3

توسطستوننگهداشتهمیشود.


و
ازستونعبورمیکند،ولی

به حالت
 
محلول حاوی امرسیم و پلوتونیم به ستون 
واردشده و پلوتونیم  2
اکسایشچهاراکسیدمی شودولذاباشدتباالبهستونپیوندخوردهوبههمراهامرسیومدر 

بهحالتاکسایش احیا وبا 

چهارموالرشویشنمیشود،بلکهپسازآنپلوتونیم 3
رشویشمیشود.

چهارموال
یدهاجدامیشود،

جزءامرسیمتوسطستون  Eدرمحلولتیوسیانات  2مجدداًازالنتان
دادهودرستونمیمانددرحالیکه


میککمپلکسمنفیباتیوسیاناتتشکیل
کهدرآنامرسی
دوموالرازستونشویشمیشود.

النتانیدهاازستونعبورمیکنند.درنهایت با 
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ردیابهای  242Puو  ،243Amخاکسترسازی تر با  HNO3و HCl

نمونه

غلیظ ،فیلتراسیون با عبور از یک فیلتر الیاف شیشهای
تبخیر تا رسیدن به حجم  ،30 mLرقیقسازی تا 350
میلیلیتر با  ،H2Oافزایش اگزالیکاسید و همراهبر Ca
تنظیم  pHدر  1/5با استفاده از  NH3غلیظ

محلول زیرصافی

فیلتراسیون

رسوب

خاکسترسازی در  ،600 0Cانحالل در
3 M HNO3 + 1 M Al(NO3)3
افزایش  0 6 M Fe(SO3)2و اسید اسکوربیک
/

بارگذاری محلول نمونه ← جمعآوری  Amو Pu
شستشو با  ← 3 M HNO3جمعآوری  Amو Pu

UTEVA

بارگذاری محلول نمونه ،شستشو با 0 1 M NaNO2 + 2 M HNO3
/

شستشو با 0 5 M HNO3
/

تبخیر
انحالل در 2 M NH4SCN

شویش  Amبا 9 M HCl
شویش  Amبا 4 M HCl

جز Am

+0 1 M HCOOH

TRU

/

شستشو با 4 M HCl + 0 1M HF

بارگذاری محلول نمونه شستشو با

/

1 M NH4SCN + 0 1 M HCOOH
/

شویش  Amبا 2 M HCl
افزایش تیزاب سلطانی
تبخیر
افزایشی  HNO3غلیظ
 2بار تبخیر

TEVA
شویش  Puبا
0 02 M TiCl3 + 4 M HCl
/

جز Am

جز Pu

انحالل در 1 M HNO3
همرسوبی با  50 μgاز NdF3

فیلتراسیون ← سنجش اکتیویتهی آلفا

شکل  .84-4جداسازی پلوتونیم و امرسیم از رسوبات به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینهای
 TEVA ،UTEVAو .TRU

241

137

P., Salminen, S., and Jaakkola, T. (2009) Cs , 239,240Pu and Am in bottom sediments and
)surface water of Lake Päaijäanne. J. Environ. Radioact., 100, 468

5
اندازهگیریهای بهره و تهیهی چشمهی شمارش

در انتهای روشهای جداسازی رادیوشیمیایی دو مرحلهی دیگر نیز وجود دارد .اوالً ،اندازهگیری
بهرهی رادیوشیمیایی برای محاسبهی اکتیویته رادیونوکلید در توریم نمونهی اولیه مورد نیاز است،
ثانیاً نمونهی خالصسازی شده از رادیونوکلیدها و عناصر ماتریس مزاحم به شکل مناسبی (چشمهای
برای اندازهگیری اکتیویته) تبدیل میشود.

 1-5اندازهگیری بهرهی شیمیایی در تجزیهی رادیوشیمیایی
نتیجهی نهایی در یک تجزیهی رادیوشیمیایی آهنگ شمارش ( ) بهدست آمده از طریق تبدیل
انرژی مشاهدهشده ذرات یا پرتوها در چشمه ،به پالسهای الکتریکی در آشکارساز است .اگر بازدهی
شمارش دستگاه معلوم باشد ،آهنگ شمارش به اکتیویتهی ( ) نمونه قابل تبدیل است.
با وجود این ،طی جداسازی شیمیایی همهی مواد مورد تجزیه و بازیابیشده در نمونهی نهایی
بهکار رفته برای اندازهگیری قابل جداسازی نیستند ،به این معنی که بخشی از نمونه مورد تجزیه در
فرایند جداسازی از دست میرود.

111
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برای پیدا کردن بخش نمونه مورد تجزیه بازیابیشده ،الزم است بهرهی شیمیایی اندازهگیری
شود .بهرهی شیمیایی با استفاده از یک همراهبر پایدار یا ردیاب رادیواکتیو اندازهگیری میشود .هر
دو همراهبر ردیابهای رادیواکتیو ممکن است ایزوتوپی یا رادیوایزوتوپی باشد ــ شکلهای غیر
ایزوتوپی هنگامی استفاده میشود که همراهبرهای ایزوتوپی مناسب و ردیابهای رادیواکتیو عنصر
یکسان همانند نمونه مورد در قابل دسترس نباشد.

 1-1-5بهکار بردن همراهبرهای ایزوتوپ پایدار در اندازهگیری بهره
بهرهی شیمیایی با افزودن مقدار معینی از یک همراهبر ایزوتوپ پایدار به نمونهی اصلی قابل
اندازهگیری است :قبل از اندازهگیری اکتیویته در نمونهی نهایی مقدار همراهبر اندازهگیریشده و با
مقدار افزودهشده برای بهدست آوردن بهرهی شیمیایی مقایسه میشود.
برای مثال در اندازهگیری  90مقدار معینی از استرنسیم پایدار معموالً چند ده میلیگرم ،به
رسوب دادهشده و جرم آن
نمونهی اصلی افزوده میشود .به عنوان مرحلهی آخر تجزیه3 ،
اندازهگیری میشود .از این بازیابی استرنسیم قابل محاسبه خواهد بود .کربنات استرنسیم در اسید
ضعیفی حلشده و کوکتل سنتیالسیون مایع به محلول افزوده میشود.
 )100حاصل از شمارشگر سنتیالسیون مایع با بازدهی شمارش
آهنگ شمارش (مثالً
(مثالً 70درصد) حاصل از منحنی خاموشی تصحیحشده به این صورت اکتیویته در نمونهی
اندازهگیریشده به صورت ⁄0 7
 143محاسبه میشود .سپس تصحیحی برای
 100یا
بهرهی شیمیایی (مثالً  80درصد) حاصل و اکتیویته در نمونهی اصلی بهدست میآید:
.179
 143 ⁄0 8یا
مقدار همراهبر باقی مانده در نمونه پس از جداسازی که برای تعیین بهره ضروری است ،از طریق
محاسبه میشود.
یا
وزنسنجی یا اندازهگیری غلظت همراهبر در محلول با
از آنجا که ایزوتوپهای پایدار رادیونوکلید هدف ممکن است در نمونهی اصلی وجود داشته
باشد ،الزم است مقدار همراهبر افزودهشده به اندازهی کافی باال باشد تا بتوان از شراکت نمونهی
اصلی صرفنظر گشته ،یا غلظت ایزوتوپهای پایدار رادیونوکلید در نمونهی اصلی اندازهگیریشده و
شراکت در مقدار کل ایزوتوپ پایدار در نظر گرفته شود.
اگر غلظت ایزوتوپ پایدار در نمونهی اصلی به اندازهی کافی باال باشد میتوان از آنها گاهی به
عنوان یک ردیاب برای تعیین بهره استفاده کرد .در این حالت ،بهرهی شیمیایی به وسیلهی مقدار
اندازهگیریشدهی ایزوتوپ پایدار در نمونهی اولیه و در نمونههای جداسازیشده تعیین میشود.
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استفاده از استرنسیم پایدار در اندازهگیری  90مثالی از استفاده از یک همراهبر ایزوتوپی در
اندازهگیری بهرهی شیمیایی است .همراهبر غیرایزوتوپی برای رادیونوکلیدهایی بهکار میرود که
دارای ایزوتوپ پایدار یا یک ایزوتوپ رادیواکتیو مناسب به عنوان ردیاب نیست.
مثالهایی از این دست 222 ،و  228هستند که باریم برای آنها به عنوان یک همراهبر
غیرایزوتوپی بهکار میرود چرا که رادیم دارای ایزوتوپ پایدار یا ردیاب رادیواکتیو مناسب نیست.
اندازهگیری  99با عنصر مشابه شیمیایی آن رنیم به عنوان یک همراهبر غیرایزوتوپی انجام
 ) 99برای تکنسیم وجود
 99و
پذیرفته است ،همچنین ردیابهای رادیواکتیو ایزوتوپی (
دارد.

 2-1-5استفاده از ردیابهای رادیواکتیو در اندازهگیری بهره
ردیابهای رادیواکتیو به چند روش در تعیین بهره استفاده میشوند .در اندازهگیریهای
رادیونوکلیدهای گسیلندهی بتا ،مقدار معینی از ایروتوپ گسیلندهی گاما از همان عنصر به نمونهی
اصلی افزودهشده ،پس از جداسازیها مقدار ایزوتوپ گسیلندهی گاما که در نمونه میماند با یک
شمارشگر گاما اندازهگیری میشود.
برای مثال این روش در اندازهگیری  90که در آن ایزوتوپ  89گسیلندهی گاما به عنوان
ردیاب استفاده میشود بهکار رفته است  .اکتیویتههای گاما قبل از شمارش بتا اندازهگیری میشود.
فروپاشی کرده و ذرات بتا گسیل نمیکند .لذا ،افزودن آن به سیستم ،سنجش طیف
 89با
بتای  90را مختل نمیکند .برای تعیین بهرهی شیمیایی ایزوتوپ گسیلندهی آلفا، 222 ،
فروپاشی نموده و
جایگزینی مناسب برای باریم پایدار  133گسیلندهی گاما است ،که با
ندارد.
تداخلی در سنجش تابش آلفای  222از طریق

شمارش

کانال

شکل  .1-5طیف آلفای پولونیم.
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برای گسیلندههای آلفا بهره به کمک ایزوتوپ گسیلندهی آلفای دیگری از همان عنصر قابل
اندازهگیری است .مثالی در این رابطه اندازهگیری  210است که  209به عنوان ردیاب استفاده
 9 4 07و
میشود .هر دو ایزوتوپ دارای تنها یک قلهی آلفا بوده (انرژی آلفای  210برابر
 4 979است) ،و در طیف آلفا به وضوح قابل تشخیص هستند
انرژی آلفای  209برابر
(شکل .)1-9
نسبت سطوح دو قله نسبت غلظت دو ایزوتوپ را در نمونه اصلی را بهدست میدهد ،و از آنجا
که مقدار  209افزوده شده به نمونه در ابتدای تجزیه معلوم است ،اکتیویتهی  210در نمونهی
اصلی به آسانی محاسبه میشود .لذا ،اندازهگیری اکتیویته یک نمونهی نامعلوم کالً نیازی به تعیین
بهرهی شیمیایی ندارد.
آگاهی از بهره در ارزیابی یک روش تجزیهای امری اساسی است چرا که با باالتر بودن بهره دقت
اندازهگیری افزایش پیدا میکند .در تعیین بهره در ای ن حالت نیز نیاز است که بازدهی سیستم
اندازهگیری معلوم باشد؛ یعنی بخشی از ذرات آلفای گسیلشده به وسیلهی نمونهی شمارششده
چه اندازه باشد تا در سیستم قادر به صورت پالسهای الکتریکی قابل مشاهده باشد.
در طیفسنجی آلفا که با استانداردهای اکتیویتهی معلوم اندازهگیری میشود ،بازدهی شمارش
معموالً در محدودهی  20-40درصد است.

222

در میان رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفا یک

استثنا است :گسیلندهی آلفای مناسبی از ایزوتوپ رادیم به عنوان ردیاب در دسترس نیست ،لذا از
روشهای غیرایزوتوپی استفاده میشود.
اکتیویتهی ایزوتوپهای توریم 230 ، 228 ،و  232با افزودن ایزوتوپ مصنوعی  229به
عنوان ردیاب قابل شمارش است .چنانچه این ایزوتوپ در دسترس نباشد ،بهجای آن  228قابل
228
استفاده است .این گونه ،نوکلیدی است که در کلیهی نمونههای طبیعی موجود است .مقدار
228
طبیعی در یک نمونه با دو تجزیهی موازی از نمونه انجام میپذیرد .یکی با ردیاب
افزودهشده و دیگری بدون آن.
کاهش نتیجهی سنجش از نمونه بدون ردیاب از نتیجه سنجش حاصل از نمونه همراه ردیاب
228
 228را بهدست میدهد .با مقایسه این پالسها با اکتیویتهی
پالسها مربوط به
افزودهشده به نمونه به نوبهی خود بهره را میدهد که برای مقایسهی اکتیویتههای کل سه ایزوتوپ
قابل استفاده است (شکل .)2-9
در جدول  1-9روشهای اندازهگیری بهرهی بهکار رفته برای اکثر رادیونوکلیدها در این کتاب
بحث شده است.
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طبیعی

شکل  .2-5طیف آلفای توریم شامل نوکلیدهای دختر.
جدول  .1-5روشهای بهکار رفته در تعیین بهرهی رادیونوکلیدهای مهم.
رادیونوکلید

روش فروپاشی

روش اندازهگیری بهره

3

بتا

در کل 100درصد بازیابی

14

بتا

در کل 100درصد بازیابی

32

بتا

کلر پایدار
کلسیم پایدار
آهن پایدار
نیکل پایدار
سلنیم پایدار
استرنسیم پایدار یا  89با اکتیویتهی
گاما
99
با اکتیویتهی گاما
رنیم پایدار یا
مولیبدن پایدار
 129یا ید پایدار
سرب پایدار
 209یا  208با اکتیویتهی آلفا
باریم پایدار یا  133با اکتیویتهی گاما

41
99
23
79
99

99
93
129
210
219
122
228 230 232
234 239 238
237

بتا
بتا
بتا
بتا
بتا
بتا
بتا
آلفا
آلفا
آلفا ،بتا
آلفا
آلفا

229
232

232

228

با اکتیویتهی آلفا

239

232
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رادیونوکلید
238 239 240
241
241
242

روش فروپاشی
آلفا
بتا
آلفا
آلفا

روش اندازهگیری بهره
 232یا  242با اکتیویتهی آلفا
 232یا  242با اکتیویتهی آلفا
 243با اکتیویتهی آلفا
 244یا  243با اکتیویتهی آلفا

 2-5تهیهی چشمه برای شمارش آلفا
پس از حذف رادیونوکلیدها و عناصر ماتریس مزاحم ،نمونه برای شمارش آماده میشود .روشهای
گوناگونی برای گسیلندههای گاما و رادیونوکلیدهای گسیلندههای ذرات آلفا و بتا بهکار میرود.
اکتیویتههای رادیونوکلیدهای گسیلندهی گاما مستقیماً بدون جداسازیهای رادیوشیمیایی قابل
اندازهگیری است.
در رادیونوکلیدهای با فروپاشی بتا و آلفا و بدون گسیل پرتو گامای قابل اندازهگیری قبل از
اندازهگیری اکتیویته به جداسازیهای رادیوشیمیایی (فصل  )4نیاز است .اکتیویتههای
رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفا با آشکارسازهای نیمه هادی یا شمارشگرهای سنتیالسیون مایع
اندازهگیری میشود.
قدرت تفکیک یک نیمه هادی در شمارش آلفا تقریباً  20-30کیلو الکترونولت بوده ،در حالیکه
قدرت تفکیک شمارشگر سنتیالسیون مایع ده برابر باالتر است .اکتیویتههای رادیونوکلیدهای
گسیلندهی بتا معموالً با استفاده از شمارشگرهای سنتیالسیون مایع اندازهگیری میشود؛ ولی
شمارشگرهای یونیزاسیون گازی به ویژه شمارشگرهای تناسبی هم در این روش استفاده
میشوند.

 1-2-5تهیهی چشمه برای گسیلندههای گاما
یا یک آشکارساز
رادیونوکلیدهای گسیلنده ی گاما با آشکارساز نیمه هادی ــ معموالً آشکارساز
اندازهگیری میشود .قدرت تفکیک آشکارساز اخیر
سنتیالسیون جامد ــ معموالً آشکارساز
 2است در حالیکه در
به وضوح بد است :تفکیک انرژی آشکارسازهای نیمه هادی زیر
این میزان به دهها کیلو الکترونولت میرسد.
آشکارسازهای
معموالً برای رادیونوکلیدهای گسیلندهی گاما ،جداسازی رادیوشیمیایی الزم نیست و آشکارساز
نیمه هادی دهها رادیونوکلید همزمان قابل اندازهگیری هستند .برای طیفسنجی گاما نمونه در
داخل یک ویال شمارش و معموالً باالی آشکارساز قرار میگیرد.
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حجم و جرم نمونههای مورد نظر قبل از اندازهگیری تعیین میشود .اندازهگیری نمونههای آبی
سر راست است و طی آن حجم معینی از محصول در یک ویال شمارش قرار داده میشود.
قبل از اندازهگیری گاما ،سیستم شمارش باید برای انرژی و بازدهی کالیبره گردد .کالیبراسیون
انرژی با یک مخلوط معلوم از رادیونوکلیدها با انرژی متغیر گاما انجام میپذیرد .کالیبراسیون
بازدهی کموبیش یک روش تقاضا محور است.
ابتدا سیستم در قبال آرایش هندسی کالیبره میشود :بازدهی برای رادیونوکلیدهای استاندارد با
اکتیویتهی معلوم برای هر نوع از ویال نمونه و حجمهای گوناگون نمونه تعیین میشود .عالوه بر آن
بازدهی برای فواصل گوناگون بین نمونه و آشکارساز اندازهگیری میشود .این برای نمونههای آبی
معموالً کافی است .با وجود این وضعیت در مورد نمونههای جامد پیچیدهتر است.
در کالیبراسیون بازدهی برای نمونههای جامد خودجذبی پرتوهای گاما در نمونه در نظر گرفته
میشود .چنانچه استانداردهای جامد با اکتیویتهی معلوم و ترکیب یکسان یا حداقل مشابه در
دسترس باشد ،کالیبراسیون بازدهی به کمک این استانداردها انجامپذیر است .با وجود این ،این
حالت وجود ندارد و تصحیح خودجذبی بازدهی شمارش به وسیلهی چگالی نمونه یا به وسیلهی
محاسبه با شبیهسازی مونت کارلو انجام میپذیرد.
برنامهی اخیر مشکل تر است و نیاز است ترکیب شیمیایی نمونه معلوم باشد .خودجذبی به ویژه
در پرتوهای پایینتر از

 100برجسته است .بازدهی شمارش در آشکارسازهای نیمه هادی در

 100به شدت افت میکند ،و پرتوهای با انرژی پایین به ویژه هنگامیکه
انرژیهای پایینتر از
اکتیویته پایین باشد ،قابل اندازهگیری نیست.
با وجود این ،آشکارسازهای پرتوهای گامای با انرژی پایین یا محدوهی انرژی گسترده که دارای
پنجرههای نازکتر هستند ،به طور مؤثری تابش با انرژی پایین را نیز آشکارسازی میکنند ،گاهی
این آشکارسازها برای اندازهگیری رادیونوکلیدهایی استفاده میشوند که نیاز به جداسازیهای
رادیوشیمیایی ندارند .مثالی از این حالت که در آن از جداسازی رادیوشیمیایی میتوان صرفنظر
کرد .اندازهگیری  210برای سالیابی الیهها در رسوب است.
معموالً امر جداسازی رادیوشیمیایی برای این ضروری است و  210با اندازهگیری طیفسنجی
آلفا از نوکلید دختر گسیلندهی آلفای آن با این فرض اندازهگیری میشود که تعادل رادیوشیمیای
بین این دو رادیونوکلید وجود دارد.
210
با
 )42/9گسیلشده به وسیلهی
با اندازهگیری مستقیم انرژی پایین فوتونهای (
بهکار بردن یک آشکارساز نیمه هادی قادر به اندازهگیری تابش انرژی پایین زمان صرفهجویی
میشود.
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از آنجا که شدت تابش گامای

210

تنها 4درصد است حد آشکارسازی اندازهگیری گاما به

اندازهی طیفسنجی آلفا پایین نیست (شدت گسیلهای آلفا برابر  100درصد است) .مثال دیگر
 241است که عالوه بر ذرات آلفا ،تابش گامای با انرژی پایین (
گسیل میکند.
241
به اندازهی کافی باال باشد ،مستقیماً به وسیلهی طیفسنجی گاما
چنانچه اکتیویتهی
241
در محیط تهنشست از آزمایشهای هستهای است با
قابل اندازهگیری است .منبع اصلی
وجود این ،معموالً غلظت کافی جهت اندازهگیری با طیفسنجی گاما تنها در آزمایشهای هستهای
در مناطق با آلودگی باال وجود دارد.
مسئلهی دیگر در اندازهگیری طیفسنجی گاما ناهمگن نبودن نمونه است .هر زمان امکانپذیر
باشد ،نمونههای جامد را به دانههای ریز یا پودر خرد میکند و از طریق مخلوط کردن به صورت
همگن در میآورند .با وجود این ،رادیواکتیویته نمونه ممکن است علیرغم پودر شدن و همگن
شدن در صورت وجود ذرات بزرگتر رادیواکتیو به طور ناهمگن توزیع شود و این منجر به عدم
تکرارپذیری نتایج خواهد شد.
این ممکن است به ویژه حالتی باشد که در آن فیلترهای هوا اندازهگیری میشوند .برای
نمونههای آبی ،دو عامل میتوانند منجر به عدمهمگنی نمونه شود.
اول اینکه ،رادیونوکلیدها میتوانند روی سطوح ویال شمارش جذب سطحی شوند ،به وسیلهی
اسیدی کردن نمونهها از این حالت جلوگیری میشود.
ثانیاً ذرات حامل رادیونوکلید پراکندهشده در نمونه ممکن است طی اندازهگیری به ویژه در
صورتیکه زمان شمارش طوالنی باشد ته ویال شمارش تهنشین شود .از این حالت میتوان با فیلتر
کردن نمونه و سنجش بخش فیلترشده و بخش حاوی ذره ــ ترجیحاً پس از انحالل ذرات ــ
جلوگیری کرد.
 )99با شدت  22درصد

 2-2-5تهیهی نمونه برای
همانگونهکه از نام آن پیداست شمارشگر سنتیالسیون مایع نمونههای مایع را اندازهگیری میکند.
پس از جداسازی رادیوشیمیایی رادیونوکلیدهای مزاحم ،کوکتل سنتیالسیون به محلولی که نوکلید
هدف دارد برای اندازهگیری افزوده میشود.
کوکتل سنتیالسیون مخلوطی از حاللهای آلی و مولکولهای سنتیالسیون آلی است که انرژی
ذرات بتا را به نور تبدیل میکنند .چنانچه رادیونوکلید در یک محلول آلی باشد ،که به ندرت این
حالت وجود دارد ،به راحتی در کوکتل حل میشود .غالباً ،رادیونوکلید اندازهگیریشدهی یک
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محلول آبی است که به طور کامل در کوکتل آلی حل نمیشود :با وجود این ،تا  90درصد
مخلوطهای آب بهدست میآید.
اگر انرژی بتا به اندازهای باال باشد که منجر به تشکیل تابش نور چرنکوف شود ،به وسیلهی
لولههای فوتومولتی پالیر آشکارسازی میشود و از بهکارگیری یک کوکتل سنتیالسیون اجتناب
 223است ،با وجود این،
میشود .حداقل انرژی بتا برای به وجود آمدن تابش چرنکوف در آب
برای کارامد بودن در مقایسه با شمارشگر سنتیالسیون مایع به شمارش چرنکوف مسلماً نیاز به
خواهد بود.
حداکثر انرژی بتا به باالتر از یک
با بهکار بردن شمارش چرنکوف ،از تولید پسماند آلی جلوگیری به عمل میآید .عالوه بر آن ،از
آن جایی که نیاز به کوکتل سنتیالسیون نیست ،ویال سنتیالسیون معموالً حجم

 20است را

میتوان پر کرد.
برای اندازهگیری نمونههای جامد استفاده میشود .کاغذهای کروماتوگرافی یا
همچنین
جرمهای کروماتوگرافی حاوی رادیونوکلیدها مستقیماً درون ویال سنتیالسیون با کوکتل ریخته
میشوند .چنانچه رادیونوکلید از کاغذ یا تودهی جرمی دیگر در کوکتل سنتیالسیون حل شود،
حالت کموبیش با یک حالت شمارش یکسان بوده و قطعه یا تودهی کاغذ در صورتیکه مقدار باالیی
نداشته باشد اساساً با شمارش تداخل نمیکند.
چنانچه رادیونوکلید از تودهی جرمی یا نمونههای دیگر جامد مورد اندازهگیری حل نشود،
اندازهی دانه نمونهی جامد باید تا حد ممکن پایین باشد و دانهها باید به طور یکنواخت در کوکتل
توزیع شوند که بهکار بردن عوامل ژالتینی امکانپذیر است .مسئلهی اصلی در اندازهگیری نمونههای
جامد خودجذبی است که موجب پایین آمدن بازدهی شمارش میشود .اندازهگیری نمونههای جامد
هم چنین به تولید مجدد در پاسخ آهنگ شمارش منجر میشود و باید در زمانی که ممکن است از
آن اجتناب شود .در تعیین تریتیم و رادیوکربن از مادهی آلی (فصل  )13معموالً دو روش بهکار
گرفته میشود :انحالل یا احتراق.
در انحالل ،ترکیبات آلی در کوکتل سنتیالسیون با افزودن عوامل مناسب همچون پراکسید
هیدروژن ساخته میشوند .روش تهیهی کارامدتر احتراق است که با به دام انداختن تریتیم به
صورت آب و رادیو کربن به صورت دیاکسید کربن در اختالط آنها با کوکتل سنتیالسیون برای
اندازهگیری اکتیویته دنبال میشود.
تداخل ایجاد میکند .عالوه
روش اخیر منجر به حذف مؤثر عناصر ماتریس میشود که در
بر آن ،اندازهگیری هر دو نوکلید به طور جداگانه نیز امکانپذیر است که بهینهسازی دقت شمارش
تعیین بازدهی شمارش است .بسته به ترکیب
را باال میبرد .معموالً بحث و مشکل اصلی در
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محلول نمونه ،بازدهی ــ گاهی در گسترهی وسیعی مؤثر است .لذا بازدهی شمارش باید برای هر
نمونه به صورت جداگانه اندازهگیری شود.
چندین روش برای این هدف بهکار میرود که شامل بهکار بردن استاندارد داخلی ،استفاده از
استاندارد خارجی و نیز استفاده از لولههای فوتومولتی پالیر است که به صورت خالصه در فصل 1
توضیح داده شد.

 1-2-5تهیهی چشمه برای طیفسنجی آلفا با آشکارسازیهای نیمه هادی و برای
شمارش بتا با شمارشگرهای تناسبی
آمادهسازی جهت شمارش برای اندازهگیری با آشکارساز نیمه هادی و شمارشگر تناسبی ،یکسان
است :نمونه در شکل جامد تهیهشده و مقدار نمونهی نهایی برای به حداقل رساندن خودجذبی باید
در حداقل مقدار باشد.
چنانچه نمونهی اندازهگیریشده بزرگ باشد ،خودجذبی افزایش پیدا کرده ،شدت قلههای آلفا
ضعیفشده و قلهها به کانالهای پایینتر حرکت کرده و پهنتر میشوند .مثالی در این رابطه قابل
مالحظه است (شکل .)3-9
سه روش تهیهی چشمهها که به طور گسترده استفاده و با شمارشگرهای نیمه هادی و
تناسبی اندازهگیری میشوند در زیر توضیح داده شدهاند .این روشها تهنشست الکتریکی،
همرسوبی میکرونی و تهنشست خود به خودی است.

شمارش هر کانال

فویل  2/4میکرومتر میالر

شمارهی کانال

شکل  .1-5اثر جرم نمونه در شکل (تفکیک) قله و در یک طیف آلفا.
2001

40
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اندازهگیریهای بهره و تهیهی چشمهی شمارش

 1-1-2-5تهنشست الکتریکی
پس از جداسازی رادیونوکلیدهای مزاحم و عناصر ماتریس ،محلول حاوی رادیونوکلید هدف به یک
محفظهی تهنشست الکتریکی ریختهشده و با آمونیم ،سولفات ،کلرید و اگزاالت ،هیدروکسید یا
فورمات به صورت الکترولیت مخلوط و محلول با اسیدیته کمی ساخته میشود.
یک دیسک فلزی معموالً ساختهشده از فوالد یا گاهی پالتین براقشده ــ محکم در قسمت
پایین محفظه تهنشست الکتریکی قرار داده میشود .یک رشتهی پالتینی در محفظه قرار دادهشده
و جریان ثابتی

(2

⁄

 )10-19بین رشتهی پالتینی و دیسک فلزی برقرارشده و لذا رشتهی

پالتینی به منزلهی آند و دیسک فلزی در نقش کاتد عمل خواهد کرد (شکل .)4-9
جریان موجب احیا فلزات در محلول و لذا تهنشینی به شکل فلز یا به صورت هیدروکسید روی
سطح ورقهی فوالدی میشود .تهنشست الکتریکی به مدت یک تا چهار ساعت به طول میانجامد.
امکان ارتباط چندین محفظهی تهنشست الکتریکی به صورت سری در یک سیستم وجود دارد.
معموالً الزم است محفظهی تهنشست الکتریکی به وسیلهی حمام آب در طی تهنشست الکتریکی
خنک شود ،به ویژه هنگامی که جریان باالیی مثالً برای  ،و امرسیم برای جلوگیری از تبخیر و از
دست دادن محلول در دمای باال اعمال میشود.
قیف وارونه

بدنهی سلول
پلیاتیلن

آند پالتینی
استوانهای
واشر تکیهگاه

دیسک کاتد

پایه از جنس
استیل زنگ نزن

شکل  .1-5تجهیزات تهنشست الکتریکی (.)Electrodeposition
) ( 2001

40
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 2-1-2-5همرسوبی میکرونی

1

چشمههای شمارش اکتینیدها به وسیلهی همرسوبی اکتینیدها با مقادیر بسیار کم هیدروکسید،
فلوئورید یا سولفات انجام میپذیرد .معموالً ،همرسوبی با فلوئوریدهای النتانید رخ میدهد10-90 :
به محلول افزودهشده و فلوئورید

یا
میکروگرم ،
افزودن تهنشین میشود.
2 ،
باشند به
یا
از آنجا که اکتینیدها در صورتیکه برای مثال به صورت
2
2
) ابتدا باید به
2⁄
صورت فلوئورید همرسوبی میکنند ،پلوتونیم در ظرفیت باالتر ( 2
ظرفیت پایین (  ) 4 ⁄ 3احیا شود .پس از تهنشینی ،رسوب روی فیلتر غشا جمعآوری،
خشک و روی ورقهی اندازهگیری با چسب برای اندازهگیری قرار داده میشود.
تهیهی نمونهی مورد اندازهگیری برای رادیم به وسیلهی همرسوبی میکرونی با سولفات باریم
انجام می پذیرد .با توجه به جرم و لذا خودجذبی نمونه ،قدرت تفکیک حاصل پس از همرسوبی
میکرونی کموبیش ضعیف تر از تهنشست الکتریکی خواهد بود .با وجود این ،همرسوبی میکرونی
روش سریعی است و معموالً قدرت تفکیک هم مناسب است.
 1-1-2-5تهنشست خود به خودی

(3

،

3

و

3

) از طریق

2

چشمهی شمارش برای  210معموالً با تهنشست خود به خودی روی یک دیسک نیکل یا نقره
تهیه میشود .پولونیم روی این فلزات احیا میشود .چرا که فلز بیاثرتری است .سیستم تهنشست
مشابه سیستم تهنشست الکتریکی است بجز اینکه ولتاژ خارجی الزم نخواهد بود .عالوه بر آن ،به
جای خنک کردن ،گرم کردن محلول و به هم خوردن در طی تهنشست برای بهینهسازی بازدهی
تهنشست مورد نیاز است.

 1-5مبانی تعیین بهرهی شیمیایی و تهیهی چشمهی شمارش
 1-1-5تعیین بهره
 در جداسازیهای رادیوشیمیایی بهرهی شیمیایی با افزودن مقدار معینی از عامل بهره در
شروع آنالیز و محاسبهی بهره از بازیابی عامل بهره در انتهای آنالیز تعیین میشود.
 به عنوان یک عامل تعیین بهره ایزوتوپ پایدار یا ایزوتوپ رادیواکتیو دیگری از همان عنصر
به عنوان نوکلید هدف استفاده میشود.
1. Micro-Coprecipitation
2. Spontaneous Deposition
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در آنالیز نوکلید بتا ردیابهای رادیواکتیو به عنوان عاملهای بهرهی ایزوتوپهای
همان عنصر هستند.
گسیلندهی گاما،
در آنالیز نوکلید آلفازا ،معموالً رادیوایزوتوپ گسیلندهی آلفای دیگری از همان عنصر در
نقش ردیاب عامل تعیین بهره بهکار میرود.
چنانچه عنصر نوکلید هدف د ارای ایزوتوپ پایداری نباشد ،رادیوایزوتوپ دیگری از همان
عنصر معموالً به عنوان عامل بهره استفاده میشود ــ در صورتیکه ردیاب مناسب
رادیواکتیو در دسترس نباشد الزم است ردیاب رادیواکتیو غیرایزوتوپی یا یک ایزتوپ پایدار
بهکار رود.
یک عامل بهرهی غیرایزوتوپی از نزدیکترین عنصر شیمیایی به عنصر نوکلید هدف انتخاب
میشود.

 2-1-5آمادهسازی چشمهی شمارش
 رادیونوکلیدهای گسیلندهی گاما معموالً به طور مستقیم از نمونهها بدون جداسازیهای
شیمیایی اندازهگیری میشوند.
 ،الزم است نمونه به یک مایع تبدیل شود که پس از آن
 برای اندازهگیری بتا و آلفا با
با کوکتل سنتیالسیون مایع مخلوط و اکتیویته اندازهگیری میشود .در بعضی از حاالت
نمونههای جامد نیز قابل اندازهگیری هستند.
 برای اندازهگیری گسیلندههای بتا با شمارش تناسبی و گسیلندههای آلفا با یک آشکارساز
نیمه هادی نمونه از طریق تهنشست الکتریکی یا تهنشست خودبهخودی به صورت یک
الیهی فلزی یا اکسید روی سطح فلزی تهیه میشود .انتخاب دیگر همرسوبی نوکلید هدف
با مقدار کمی از رسوب و جمعآوری رسوب روی یک فیلتر غشا برای اندازهگیری است.

6
رادیوشیمی فلزات قلیایی
 1-6مهمترین رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی
مهم ترین رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی از نظر رادیوشیمی ،رادیواکتیویته در محیط و سالمتی

انسان ،ایزوتوپ   40است .رادیونوکلید طبیعی نیمه عمر بسیار طوالنی دارد که  0/0111درصد
پتاسیمطبیعیراتشکیلمیدهد 131  .محصولشکافتاورانیموپلوتونیمبابهرهباال با عمر
طوالنیبوده وقطعاًمنبعاصلیآالیندهرادیواکتیویاستکهبهغذایانسانراهپیدامیکند .
ایوموادرآکتورازطریقفعالسازینوترونیسزیم


خوددرسوختهسته
نیزبهنوبهی

 134
پایدار تولید می شود .هر سه این رادیونوکلیدها تابش گامای با انرژی باال گسیل کرده و لذا
گیریرادیواکتیویتهآنهاآسانوتقریباًهمیشهبدونخالصسازیاست  .


اندازه
جدول .1-6رادیونوکلیدهایمهمفلزاتقلیایی .
عنصر

رادیونوکلیدهای

نیمه عمر

روش فروپاشی

چشمه/مورد

گسیل گاما

مهم
لیتیم 

1

سدیم 

22

استفاده
0/1ثانیه 
2/6سال 




+

ردیاب 
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عنصر

رادیونوکلیدهای

نیمه عمر

روش فروپاشی

گسیل گاما

مهم

پتاسیم 

روبیدیم 

24

40
42
16
11


سزیم 


فرانسیم 

131

استفاده
11ساعت 
1/3 109سال 
12ساعت 
19روز 
4/1 1010
سال 

⁄

30سال 

134

2/1سال 

131

2/3 106سال 
22دقیقه 

223

چشمه/مورد

⁄

+

محصول
فعالسازی 

نوکلیدطبیعی 
ردیاب 
ردیاب 
نوکلیدطبیعی 

+

محصولشکافت 

+
+
+


+
+

محصول
فعالسازی،ردیاب 

محصولشکافت 
رادیوطبیعی 


یکمحصولشکافتاورانیموپلوتونیمرادیوایزوتوپدیگریازسزیمبودهوگسیلندهی

 131
پرتوهایگاماینوکلیددخترخودقابلاندازهگیریاست؛ ولی

خالصبتااست.اساساًبهوسیلهی 
131
الزم است
میزان باالی   131آن را غیر ممکن میسازد .لذا ،جداسازی رادیوشیمیایی 
کاملشده و اندازهگیری با یک روش غیررادیواکتیو انجام میپذیرد 11  .ایزوتوپ با نیمه عمر

گیریعمرصخرههایباعمرتامیلیاردهاسالازنسبتغلظت

بسیاربلندروبیدیمبوده،برای 
اندازه
هابهوسیلهیاسپکترومترجرمیانجاممیپذیرد .

رود.اندازه 
گیری


کارمی
آنبهدخترخود   11
به


 2-6خواص شیمیایی فلزات قلیایی
یآنهاداراییکالکتروناوربیتال-
دهند.همه 


جدولتناوبیراتشکیلمی
فلزاتقلیاییگروه1
+تشکیلمیدهند.درمحلولآبیبه

درالیهیخارجیخودبودهوترکیباتیباحالتاکسایش1


1
هیدراتهحضوردارند .
صورتیونهای

بابارکوچکواندازهایبزرگ،بهشدتالکتروپوزیتیوبودهواینحالتبهصورتزیرباافزایش

.
عدداتمیافزایشپیدامیکند،

وجهبهاین کهفلزاتقلیاییالکتروپوزیتیوهستند،اکثراًپیوندهاییونیتشکیلدادهوترکیبات

بات
هالیدهامحلولهستند.شعاعیونیفلزاتقلیاییباعدداتمیافزایشمییابد.

همچون
معمولآنها 

ظاهر
همچون 
همانند دیگر یونهای فلزی محلول آبی در اشکال کمپلکس آبی  
2

121
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مولکولهایآبرابهشدتجذب

باتوجهبهاندازهیکوچکشان

سبکترینفلزاتقلیایی
میشوند .

هایهیدراتهازلیتیمتاسزیمکاهشپیدامیکند .

کنندواندازهی 
یون


می
تشکیلمیدهند


یعنیکمپلکسهایهیدروکسیل

فلزاتقلیاییهیدرولیزمیشوند؛ 

گیرند.هیدروکسیدهایآنهابسیارپایداراست.

کهضعیفبودهودر هایبسیارباالشکلمی
یون های فلزات قلیایی با بسیاری از ترکیبات آلی کمپلکس تشکیل نمیدهند چرا که در الیهی

الکترونیجایگاهخالیوجودنداردوتاتشکیلپیوندکووالنصورتپذیرد .
دهندهی آلی قابل

در نتیجه ،این فلزات به وسیلهی استخراج با حالل با عوامل کمپلکس
مالحظهمیشود .

جداسازینیستند.بعضیازخواصمهمفیزیکیفلزاتقلیاییدرجدول2-6

جدول .2-6خواصفیزیکیفلزاتقلیاییمنتخب .
عنصر

الکترونگاتیویته
(پاولینگ)

شعاع یونی در بلور
(

)

شعاع یونی هیدراته
)

(

نقطهی جوش
(℃ )

لیتیم 

 0/91

 16

 340

 1342

سدیم 

 0/93

 112

 216

 113

پتاسیم 

 0/12

 144

 232

 119

روبیدیم 

 0/12

 111

 221

 611

سزیم 

 0/19

 114

 221

 611

فرانسیم 

حدود  0/1

حدود 190







 3-6ضرورت جداسازی رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی
اکثر رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی گسیلندهی گاما بوده و نیاز به جداسازی شیمیایی قبل از
استکهگسیلندهی بتایخالصبودهو

اندازهگیریبرایشانوجودندارد.تنهامورداستثنا  131

بایدقبلازاندازهگیریجداسازیشود .

تغلیظهاییقبلاز

درآبهایطبیعیمعموالًپیش

باوجوداین،بهدلیلغلظتپایین  131
گامایفلزاتقلیاییبه

گیریاکتیویتهوجودخواهدداشت.اکثررادیونوکلیدهایگسیلندهی 

ان 
دازه
131
134
40
کنندکهبااندازهگیری

چنینذراتبتاالکتورنهایتبدیلینشرمی

 
هم
و 
ویژه  ،
چنانچه نوکلید هدف یک
رادیومتری دیگر رادیونوکلیدهای گسیلندهی بتا تداخل میکنند .لذا  
گیریاکتیویتهی نوکلید


کند،الزماستقبلازاندازه

فروپاشی
گسیلندهی خالصبتابودهیابا 

هدفجداسازیشود .
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رسوبدهی

می توان فلزات قلیایی را از رادیونوکلیدهایی که در محلول آبی به وسیلهی 

هیدروکسیدهایشان هیدرولیز میشوند ،حذف کرد به این ترتیب فلزات قلیایی در محلول باقی
نمیمانند.

9
0
فلزات قلیایی از فلزات قلیایی خاکی مثالً   ،با تهنشینی کربنات ،اگزاالت و فسفات قابل
شونددرحالیکهفلزاتقلیاییدر محلولباقی

جداسازیهستند.فلزاتقلیایی خاکیحذف می
خواهندماند .


 1-6پتاسیم ـ  40
 40یکرادیونوکلیداولیهاستکهاززمانپیدایشزمیندرحدود 1میلیاردسالپیشوجود
داشته است .با نیمه عمر بسیار بلند   1 3 109سال هنوز هم در محیط وجود دارد .پتاسیم
هشتمینعنصرمعمولرویزمین(1/1درصد)بوده،وایزوتوپ 0/0111، 40درصدپتاسیمطبیعی
همچون فلدسپاروموسکویتوآب
دهندهی صخره 


دهدکهدرموادمعدنیتشکیل

راتشکیلمی
دریایافتمیشود .

سلولهایزندهبا
همهی 
نهاوحیواناتبودهودر 
پتاسیمیکعنصراساسیکممقداربرایانسا 

40
چنیندرسلولهایزندهبهتعدادثابتوجود


رادیواکتیوهم
غلظتثابتیوجوددارد.مطابقآن 
خواهدداشت .
غلظت  40دربدنانسانتقریباً

10برکیلوگرمبودهو1درصدکلدزبدنرابرایانسان

()1 46شکل)1-6گسیلمیکندکهبه
تشکیلمیدهد 40 .تابشگامایباانرژیباال (

طیفسنج گاما آشکارسازیشده و اکتیویتهی یک چشمهی بدون جداسازی
آسانی به وسیلهی  
40
همچنین برای پیدا کردن عمر صخره با اندازهگیری
رادیوشیمیایی قابل اندازهگیری است   .

40
40
مورداستفادهقرارمیگیرد .


غلظت درمقایسهبانوکلیددخترآن


 1-6سزیم ـ

 131 ، 134و

131

 1-1-6منابع و ویژگیهای هستهای
مهمترینمحصوالتشکافتاورانیموپلوتونیمبودهکههرکدامبا
رادیونوکلیدهای  131و   90
نیمهعمرهایتقریباً30سالوبهرهشکافت 6/3 231درصدهستند .

121
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پایدار
(ب)

(الف)

پایدار

درصدفروپاشیبهوسیلهی به  40الف)و10/1درصدآنازطریق

شکل .1-6شمایفروپاشی  40از19/3
گسیلبتابه  40است؛ب)شدتکلگسیلگاماباانرژی

1 46برابر10/61درصداست .
1996


131

هایهستهای


طورگستردهدرمحیطدرنتیجهریزشاتمسفریطیآزمایشسالح
به 

در سالهای  1960 ،1910و  1910و حادثهی چرنوبیل در سال  1916وجود دارد 134  .از
ایزوتوپ پایدار   133از طریق فعالسازی نوترونی تولید میشود .در حالیکه   134در ریزش
گونهبخشاعظمریزشازحادثهی چرنوبیلرا


ایموجودنبود،این
هایسالحهای هسته


آزمایش
تشکیلدادچونطیپرتودهیطوالنیمدتسوختوموادساختمانیدررآکتورتجمعیافتهبود.
ازآنجاکهنیمهعمر  134فقط 2/1سالاست،آلودگیناشیاز  134درریزشچرنوبیلاز

محیطمحوشدهاست .
هردوتابشگامایباانرژیباالگسیلمیکنند(شکل،)2-6کهدربسیاریاز

 134و  131
خالصسازی قابل

حاالت مستقیماً در نمونههای محیطی و پسماند هستهای بدون مرحلهی 
134

622دارد،درحالیکه
اندازهگیریهستند 131 .تنهایکتابشگاماقابلمشاهدهدر

هستند.باتوجهبهاینکهسزیم

191
604و
چندینتابشگاماداشتهوشدیدترینآنها

مشابه پتاسیم عمل میکند ،در بافتهای انسانی و حیوانی پتاسیم را دنبال میکند و
رادیونوکلیدهای سزیم در مقایسه با رادیونوکلیدهای مصنوعی دیگر در ریزش به وضوح موجب
دزهای باالتر تابش به مردم میشود .با وجود این هنوز در مقایسه با نوکلیدهای طبیعی بسیار
پایینتراست.
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پایدار

پایدار



شکل .2-6شماهایفروپاشی  134و  . 131
1996


 131دارای نیمه عمر بسیار بلند  106

 2 3سال است .این رادیونوکلید نیز یک محصول
شکافت اورانیم و پلوتونیم با بهرهی شکافت   231معادل  6/1درصد است .این رادیونوکلید
 21/1( 131ساعت)پرتوهایگامایباانرژی
خالصبتابودهدرحالیکهدخترآن،

گسیلندهی 

131
به
 261با شدت  11/1درصد گسیل میکند .این پرتوها اساساً جهت اندازهگیری 
طیفسنجی گاما بهکار میرود؛ ولی وجود همزمان   131با مقادیر بسیار باال این
وسیلهی  

131

اززمینهی کامپتون

 261
ممکنمیسازد .پرتوهایگامایباانرژی


گیریراغیر

اندازه
 622قابل تمییز نیستند .جرمهای   131و   131در اورانیم و
پرتوهای گاما با انرژی 
کمتراز  131
ولیاکتیویتهی   131تنهاتقریباً  10000

پلوتونیمپرتودیدهتقریباًیکساناست؛ 
است .لذا ،جداسازی رادیوشیمیایی برای حذف تداخل عناصر ماتریس الزم بوده و اندازهگیری
تجزیهی روش فعالسازی نوترونی و

همچون 
 131با بهکار بردن روشهای غیر از رادیومتری  ،
سنجیجرمیانجاممیپذیرد.


طیف
133
1
 )2است.
(  2/ 6
) در روی زمین برابر
غلظت میانگین سزیم پایدار (
 3/0یاتقریباً
سزیمپایدارنیزدرآبهایطبیعیموجوداست.درآبدریا،غلظتآنبرابر

1
  2است.لذادر مطالعاتسزیمرادیواکتیوبایدحضورهمراهبرطبیعیدرسیستمدر
نظرگرفتهشود.نقطهی جوشسزیمبسیارپایینوبرابر℃ 611است.لذا،سزیمدرانفجارهای

شدهی سزیمباذرات
دوابرخنک 

طورکاملتبخیرمیشو

ایوحوادثمشابهچرنوبیلبه 


هسته
معلقاتمسفرپیوندمیخورد.

سالحهای
هایمادهی  

سزیمدرذراتبزرگ(یعنیذراتداغ)کهغالباًپارههایسوختوپاره
هستهای هستند پیدا نمی شود ،چرا که در هنگام تبخیر از این ذرات جدا میشود .در ریزش از
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پیوندخوردهبود.اندازهی

اندازهی   0/1-1 μ
حادثهی چرنوبیل 131 ،اکثراًباذراتکوچکبه  

نشینشدهدرزمینبه
نمعنیاستکهسزیمته 

کوچکذرهوقابلیتانحاللترکیباتسزیمبهای
آسانیبهمحیطپسدادهمیشود.واگرچهسزیمبهطورکلیبسیارمحلولاستبهشدتبامواد

معدنیخاکرسدرخاکرسوباتوآبپیوندمیخورد .

ایمصرفشدهوجود


ترینمقدارسزیمرادیواکتیودرسوختهسته

ای،بیش

درپسماندهسته
خواهدداشت.ازآنجاکهنیمهعمر  131برابر 30سالاستخطراساسیدردورهشتنهایی

دارایعمربهاندازهی کافیطوالنی

یمصرفشدهوجودندارد.باوجوداین   131

سوختهستها

استکهپسازیکمیلیونسالمحصولشکافتغالبخواهدبود .
،میزانرادیواکتیویتهدرآنزمانبسیارپاییناست.بهدلیلپایینبودننقطهی

باوجوداین
جوشوقابلیتانحاللباال،سزیمچنانچهطیکارراکتوردرغالفسوختشکستگیبهوجودآید

کنندهبهرزینهای

کنندهدررآکتورواردمیشود.سزیمغالباًازخنک


بهراحتیازسوختبهخنک
سازیآنهدایتشدهودرنهایتدرپسماندگورهابرای


کاررفتهبرایخالص

یونیبه
کنندهی


مبادله
پسماندبااکتیویتهیپایینومتوسطپایانمیپذیرد.

کهسیستمخالصسازیمالیات


هنگامی
درتأسیساتبازفرآوریسالفیلدبریتانیاتاسال 1911
درحالفعالیتبودمقادیرباالییاز  131بهدریایایرلندرهاشد.اینرهاییدر
خروجی
طی مسافت طوالنی از دریای ایرلند از طریق ساحل دریای شمال تا دریای قطب شمال توزیع
میشود .



 2-1-6پیشتغلیظ نوکلیدهای سزیم از آبهای طبیعی
درمحیطبهاندازه ایپاییناستکهدرمدتزمانمعقولیمستقیماًازنمونهها

گاهیمقدار  131
هایآب،به ویژهبرای  131الزماست.


سازینمونه

گیرینیست.قبلازشمارشغنی

قابلاندازه
همهی
آبدریاچهوآبهایجاری برای کاهشحجم وافزایشغلظتتبخیرمیشوند .متناوباً ،

کنندهی کاتیونی آلی قوی قابل جداسازی است.

از آب روی رزین مبادله
کاتیونها شامل 

کاتیونهاازچنددهلیتر

لیتربرایجداسازیکلیهی 


یونیباچندمیلی
کنندهی 


ظرفیتیکمبادله
آبتازهکافیاست .
متفاوتیداردچراکهحاویمقادیرباالییازنمکهاییاستکهباعثتکمیل

آبدریامسئلهی

ظرفیتمبادلهکنندهگشتهافزایشوتأثیرروشراازبینمیبرد.باوجوداین 131  ،بهروش

یاپتاسیم،کبالت

4 3
هم رسوبیآبدریامثالً،باآمونیمفسفومولیبدات 12 40 3 2
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هگزا سیانوفرات،
برای تهنشینی سزیم هستند.
ترکیب اخیر هم چنین به شکل دانه قابل تهیه است که در جداسازیهای ستونی مورد استفاده
2

2

6

قابل جداسازی است .هر دو عامل با گزینشپذیری باال

قرار میگیرد .قبل از قابل دسترس بودن طیفسنجی گاما در اوایل سالهای  ،6960این عوامل
همچنین در جداسازیهای رادیوشمیایی استفاده میشوند .سزیم با عوامل مذکور در باال
تهنشینشده و اندازهگیری اکتیویته به وسیلهی شمارش تابش بتای حاصل از  631با یک
شمارشگر گایگر ــ مولر انجام میپذیرفت.
عوامل دیگر تهنشینی گزینشی سزیم ،که با آن نمکهای نامحلول تشکیل میدهند نیز مورد
استفاده قرار گرفتند .این عوامل شامل هگزا نیتروکبالتات ،فسفو تنگستات و هگزا کلروپالتینات
بودند .عالوه بر آن ،یک روش فیلتراسیون نیز برای جداسازی سزیم رادیواکتیو از آب دریا به ویژه
 2برای بارگذاری
 2یا 6
جداسازی در جا استفاده شد .در این حالت6 ،
روی کارتریج فیلتر کتانی قرار گرفته در یک سیستم فیلتراسیون برای نمونه بزرگ آب (500-2000
لیتر) بهکار رفت.
 3-5-6اندازهگیری

635

همانگونهکه ذکر شد ،اندازهگیری رادیومتری  631امکانپذیر نیست .دو روش جایگزین برای
اندازهگیری آن تجزیه به روش فعالسازی نوترونی و طیفسنجی جرمی هستند.
 0-3-5-6اندازهگیری

 635به روش آنالیز فعالسازی نوترونی

) ،سزیم از طریق شیمیایی جداسازیشده و
در اندازهگیری  635آنالیز فعالسازی نوترونی (
 635در یک شار نوترونی برای تشکیل  636گسیلندهی گاما پرتودهی میشود .سطح مقطع
گیراندازی نوترون حرارتی  635نسبتاً باال و برابر  9بارن است.
636

حاصل دارای نیمه عمر  63روز بوده و پرتوهای گامای با انرژی باالی  6088 ،868و

 6235کیلو الکترونولت گسیل میکند .جداسازی شیمیایی سزیم با افزودن پودر آمونیم مولیبد و
 ،که سزیم را به طور کمی جذب
) به محلول حامل سزیم به وقوع میپیوندد.
فسفات (
میکند ،سپس در

 0/06حلشده سزیم در یک ستون رزین مبادلهکنندهی کاتیونی

اسیدی قوی جمعآوری میشود.
پنج موالر حذفشده و رادیونوکلیدهای
پس از پرتودهی رزین حاوی سزیم ،سزیم با 3
در
حذف میشوند .برای خالصسازی نهایی،
مزاحم با تهنشینی سزیم به صورت

131
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ایزوتوپهای سزیم  ، 134

حلشده و برای اندازهگیری طیفسنجی گامای رادیو
   0/ 06
 136و  131مجدداًدر

ترینمشکلدرروشفعالسازینوترونی


شود.مهم

حلمی
  0/ 1

برایتعیین  131تشکیل  134ازایزوتوپپایدارسزیم  133است 134 .دارایپرتوهایگاما
کامپتونباالدرطیفگامامیشود.

بوده،منجربهتشکیلزمینهی 

درمحدودهی یکسانبا  136

136
شده و منجر به حد نسبتاً باالی
این امر موجب بروز مشکل برای آشکارسازی قلههای 
کهبراینمونههایمحیطیبزرگاست .

میشود
آشکارسازی 

 2-3-1-6اندازهگیری

 131به وسیلهی طیفسنج جرمی

طیفسنج جرمی حد آشکارسازی بسیار پایینتر از تجزیه به روش فعالسازی است .در
در  
سنججرمیبحثاصلی،ایجادتداخل،دنبالههابهدلیلایزوتوپپایدار


باطیف
اندازهگیری  131

133
131
131

به 
است .در نمونههای محیطی ،نسبت 
سزیم و تداخل ایزوباری حاصل از 
معموالً10 9بودهولذابازدهیبسیارباالیجداسازیجرمیموردنیازاست.
بهکار رفته که طیفسنجی جرمی
چندین روش طیفسنج جرمی برای اندازهگیری    131
وطیفسنج

سنججرمیپالسمایالقاییجفتشده( ) -


)،طیف
یونیزاسیونحرارتی(
دقیقترین روش
دهندهی  

) از آنها هستند .روش اخیر نشان
جرمی یونیزاسیون ارتعاشی (
131
روشهاجداسازی
همهی 
راازبینمیبرد.در 


استچراکهکموبیشکامالًتداخلایزوباری
انجام
ویژهباریمضروریاست.جداسازیبهوسیلهی 

شیمیاییسزیمازعناصرماتریسبه 
درشکل3-6دادهشدهاست .
دازهگیری
میپذیرد.مثالیازچنینجداسازیبرایان 
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نمونه رسوب ( 2گرم)
ـردیابهای  134و  133رابرایتعیینبهرهبیفزایید.

ـدر200میلیلیترتیزابسلطانیطیمدت24ساعتهضمکنید.
ـسانتریفیوژنموده.ـباقیماندهجامدراکناربگذارید.

محلول اسیدی
ـ

رادر1/1تنظیمکنید.ـ0/06گرم

اضافهکنید.

ـبههمبزنید،سانتریفیوژکنیدـمحلولراکناربگذارید.

حامل سزیم𝐏𝐌𝐀

دهموالرحلکنید.
ـدرهواخشککنید.ـدر
ـاکتیویتهی  134راباشمارشگرگامااندازهگیریکنیدـبهرهراحسابکنید.
ـ 2μازنمونهراروییکفیالمان پییتکنید.
اندازهگیریکنید.
ـطیفجرمیرابا

طیفسنججرمییونیزاسیونحرارتی(
سازینمونهبرایاندازهگیری   131

شکل  .3-6
آماده
)(2002

56,369).







).
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 6-6ملزومات در رادیوشیمی فلزات قلیایی
مهمترین رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی   40با نیمه عمر بسیار بلند ،محصول شکافت


ومحصولفعالسازی  134هستند.

 131
آنها
کنندکهاکتیویتهی  

کلیهی  اینرادیونوکلیدهاپرتوهایگامایباانرژیباالگسیلمی


گیریهایی جداسازی
به آسانی قابل اندازهگیری است ــ معموالً برای چنین اندازه 
رادیوشیمیالزمنیست .
گیریاکتیویتهی پیشتغلیظالزم

درآبهایطبیعی قبلازاندازه

دراندازهگیری   131


رسوبیحاصلمیشود .


استاینفرایندباتبخیر،تبادلیونییاهم
گسیلندهی خالص بتا است و قبل از اندازهگیری اکتیویتهی جداسازی

 131یک 

رادیوشیمیاییالزماست .
131
131
بهروش
است،اندازهگیری


کهدارایاکتیویتهیبیشاز

باتوجهبهتداخل  131
طیفسنججرمی
سازیوبهوسیلهی  


باتجزیهبهروشفعال
تریامکانپذیرنیست 131 .

رادیوم
قابلاندازهگیریاستوحساسیتروشاخیربسیارباالتراست .










1





رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی

 1-1مهمترین رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی خاکی
از نقطه نظر رادیوشیمی و رادیواکتیویته در محیط مهمترین رادیونوکلیدها فلزات قلیایی خاکی
ایوایزوتوپهای


چرنوبیلوپسماندهسته
ایحادثهی


هایهسته

هایسالح

حاصلازآزمایش
 90
 226و  221حاصلازسریفروپاشیرادیواکتیوطبیعیهستند .
 90یک گسیلندهی خالص بتا بوده ،در حالیکه ایزوتوپهای رادیم گسیلندهی آلفا و بتا
هستند.درنتیجهدرآلفاقبلازشمارشنیازبهجداسازیرادیوشیمیاییوجوددارد.رادیونوکلید
سومموردنظردرجداسازیهایشیمیاییایزوتوپکلسیمبانیمهعمربسیاربلند  41استکه

محصول فعالسازی در پسماند هستهای است .مهمترین رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی خاکی در
میشوند .
لیستشدهودردنبالهبحث 

جدول1-1
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جدول .1-1رادیونوکلیدهایمهمفلزاتقلیاییخاکی .
رادیونوکلیدهای

نیمه عمر

روش فروپاشی

گسیل گاما

مهم

استفاده

1

13روز 

10

1/6 106سال 

منیزیم 
کلسیم 

بریلیم 


21ساعت 

+

41

163روز 

-


محصولفعالسازی

1/03 101سال

-

/ردیاب 
محصولفعالسازی


61روز 

+

ردیاب

10روز 

-

محصولشکافت 

29سال 

-

محصولشکافت

10/1سال 

+

13روز 

+

ردیابمحصول
فعالسازی 

محصولشکافت

استرنسیم 

11



19



90
133

140

رادیم 

-

منشاکیهانی
ردیاب 





+

منشاکیهانی 

21

41

باریم 

منبع/یا مورد

226
221

1600سال 
1/11سال 

α

+
-

نوکلیدطبیعی 
نوکلیدطبیعی

*Electron Capsure.

 2-1خواص شیمیایی فلزات قلیایی خاکی
جدولتناوبیتعلقداشتهودارایالکترونهایاوربیتال ـ  2در

فلزاتقلیاییخاکیبهگروه 2
تشکیلداده و در

الیهی  خارجی خود هستند .این فلزات ترکیباتی را در حالت اکسایش  

2
ظاهرمیشوند.فلزاتقلیاییخاکیالکتروپوزیتیوضعیف


هایآبیبهصورتیونهای


محلول
ترازفلزاتقلیاییاستچراکهبارآنهادوبرابربارفلزات


هاکم
ولیالکتروپوزیتیویتهی  
آن

بوده؛ 
الکتروپوزیتیویته فلزات قلیایی خاکی با عدد اتمی به صورت 

قلیایی است .
)افزایشمییابد .

(جدول2-1
باتوجهبهاین کهاینفلزاتالکتروپوزیتیوهستند،فلزاتقلیاییخاکیهمانندفلزاتقلیایی،

دادهوغالبترکیباتعادیآنهاهمانندهالیدهابهشدتمحلولبوده

غالباًپیوندهاییونیتشکیل
هادارایحاللیتکمتریهستند .


اگرچهتعدادیازآن
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لیاییخاکیاستثنابودهواندازهی یونبسیارکوچکآن(شعاعیونی

بریلیمدرمیانفلزاتق
دهد.درمورداندازهی یونفلزات


)استولذاترکیباتیباپیوندهایکوواالنیتشکیلمی
31
یونباعدداتمیافزایشیافته(جدول)2-1در

قلیاییخاکیهمانندفلزاتقلیاییهستند:اندازهی

حالیکه اندازهی یون هیدراته در جهت معکوس افزایش مییابد .فلزات قلیایی خاکی آسانتر از

شوند.یونهایبریلیمدریک پایین 1-6تشکیلهیدروکسید داده


فلزاتقلیاییهیدرولیزمی
کههیدروکسیدیآمفوتراست .

نگاتیویتهوشعاعهاییونیفلزاتقلیاییخاکی .


الکترو
جدول .2-1
الکترونگاتیویته (پاولینگ)

شعاع یونی بلور (

بریلیم 
منیزیم 
کلسیم 

 1/1
 1/2

 31
 11

 1/0

استرنسیم 

 1/0

 106
 121

باریم 

 0/9

 143

رادیم 

 0/9

 111

)




رخ میدهد؛ ولی هیدروکسید فلزات قلیایی
تشکیل هیدروکسید منیزیم در 9 10
،کلسیمدرمحلولهایشدیداًقلیاییبهصورت

خاکیدیگربهشدتمحلولهستند.باوجوداین
تربهصورتهیدروکسیدتهنشین


کهفلزاتقلیاییخاکیسنگین

شده،درحالی
هیدروکسیدته 
نشین

کربناتهایی با حاللیت ضعیف تشکیل میدهند ،اگرچه

نمیشوند .این فلزات در محلول قلیایی 

کربنات منیزیم به وضوح محلولتر از کربناتهای فلزات خاکی سنگینتر است .هیدروکسیدهای
آنهااست .
ترازکربنات 


بریلیمومنیزیمکممحلول
226 221
19 90
41 41
معموالً با
و 
،
جداسازیهای رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی خاکی 

دهد.رسوبهایهیدروکسیدبرایجداسازیفلزات


هارخمی

هایافسفات

هیدروکسیدهاوکربنات
کارمیرود(جداول1-4و .)2-4


قابلهیدرولیزبه
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جدول  .3-1محصوالتانحاللترکیباتفلزاتقلیاییخاکی.رادیمغالباًرفتارباریمرادنبالمیکند .
منیزیم
کربنات–



3

–

هیدروکسید
2

اگزاالت–


1

سولفات–

1

کرومات–

1

فسفات–

1 2

2



3

1

 3/1 10

9

 3/1 10

11

 1/1 10

6

 1/1 10

 1 10

1

 2/0 10

1





کلسیم

استرنسیم
10

 1 10

باریم
9

محلول 

محلول

 4

1

 2/3 10

محلول

6

 9/1 10

1

 3/2 10

10

 1/1 10

محلول

4

 1/1 10

1

 2/2 10

10

 2/2 10

21

 1 10

26

 1 10

1

 1/1 10

31

10

 1 10

23

 3 10


41 41

19 90

و
،
غالب یونهای فلزی به صورت هیدروکسید رسوب میکنند در حالیکه 
بههمراهفلزاتقلیاییدرمحلولباقیمیمانند.برایحذففلزاتقلیاییوترکیبات

 226 221
آنیونی ،تهنشینی کربنات یا فسفات انجام میپذیرد 19 90  ، 41 41  :و   226 221به صورت
ولیدرفلزاتقلیاییوترکیباتآنیونیایناتفاقنمیافتد.تعدادیاز

نشینمیشوند؛ 


کربناتته
226 221
19 90
41 41
بهکار

و 
،
کاربردهای ویژه از تهنشینی که در تجزیهی رادیوشیمیایی 
رفتهاستنیزوجوددارد .
ته نشینیکروماتازکلسیمواسترنسیمقابلجداسازیهستند:
مبهوسیلهی 

ابتدا،باریمورادی
کروماتهای باریم و رادیم بسیار کم محلولتر از کروماتهای کلسیم و استرنسیم بوده و از این

تهنشینیهنگامیکهدر برابر4رخدهدتقریباًرسوبکاملحاصلمیشود .

نشینیویژهازحاللیتمتفاوتنیتراتهایاسترنسیموکلسیمدراسیدنیتریک

ثانیاًیکته
محلولتر است

 %10بهره میجوید (جدول  .)6-1از آنجا که استرنسیم در این شرایط بسیار کم
توانباتکراردویاسهبارتهنشینیآنراازکلسیمجداسازیکرد .


می
هستند:سولفاتهایباریمورادیم

سومسولفاتهادراسیدسولفوریکغلیظ 

نشینیویژهی 


ته
چهارمامکانتهنشینیکلسیمرا

نشینیویژهی


مهستند.ته
کممحلولترازکلسیمواسترنسی

بسیار
نتر از
به صورت هیدروکسید در محلولهای قلیایی فراهم آورده ،فلزات قلیایی خاکی سنگی 
هاجداسازیمیشوند.


مبهدلیلقابلیتانحاللکاملهیدروکسیدهاازآن
استرنسیم،باریمورادی
محصوالتانحاللترکیباتعادیفلزاتقلیاییخاکیرانشانمیدهد .

جدول3-1
همانند ف لزات قلیایی ،فلزات قلیایی خاکی به آسانی با ترکیبات آلی تشکیل کمپلکسهای
کوئوردیناسیون نمیدهند چرا که در الیههای الکترونی جای خالی وجود ندارد که پیوندهای
کارمیرود.


کئوردیناسیونتشکیلدهد.لذا،استخراجباحاللبهندرتبرایجداسازیشیمیاییبه
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مکمپلکسهاینسبتاًقویتشکیل

شکلکهبااسترنسیمکمپلکسهایقویوبارادی

اترهایتاجی
جداسازیترکیباتمزاحمازنمونههای

میدهنداستثنا هستند.برعکس،استخراجباحاللبرای 

کارمیرود .

مورداندازهگیریبرایاسترنسیم 
به

 
برای مثال ،کلیه یونهای سه و چهار ظرفیتی با استخراج توسط 
فسفریکاسید) قابل جداسازی هستند .با جابهجایی این یونها به فاز آلی،

اتیلهگزیل
(دی ـ2ـ  
استرنسیم و دیگر فلزات دو و تک ظرفیتی در فاز آبی باقی میمانند .استخراج با حالل نیز در
بهکارمیرود.هنگامتجمع ، 90نوکلیددختر ، 90با  90بهتعادل
غیرمستقیم   90
اندازهگیری 

90
استخراج و اکتیویتهی آن اندازهگیری
تریبوتیل فسفات یا 
میرسد  ،به وسیلهی  

میشود .


 3-1بریلیم،

1

و

10



 1و ( 10شکل)1-1رادیونوکلیدهایبامنشاکیهانیهستندکهبهسمت زمینآمده ،روی
شدهوبهسطحزمینمیرسند.نیمهعمر  1برابر13روزاستواین


ذراتمعلقجذبسطحی
 )411بدون جداسازی

رادیونوکلید روی فیلترهای هوا با طیفسنج گاما (انرژی گاما 
رادیوشیمیایی اندازهگیری میشود .آشکارسازی   10با نیمه عمر بلند (  1/6 106سال) که
گسیلندهی خالص بتا است مشکلتر است و غالباً برای اندازهگیری آن طیفسنج جرمی

کارمیرود .


)به
دهندهی(


شتاب




پایدار

پایدار

شکل .1-1شمایفروپاشی

1

و  . 10
)(1996



شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

111

 1-1کلسیم

  41و

41

 1-1-1ویژگیهای هستهای و اندازهگیری
یکگسیلندهی خالصبتاباانرژیماکزیمم 

 41

 0/211ونیمهعمر 163روزاست.این

میشود.
رادیونوکلیدبهطورگستردهبهعنوانردیابکلسیمدرمطالعاتزیستـپزشکیاستفاده 
 41رادیونوکلید با نیمه عمر بلند (  1/03 101سال) بدون گسیل هرگونه پرتو گاما با 



ای،بهویژهدربتنبهکاررفتهبهعنوان


هردودرپسماندهسته
فروپاشیمیکند 41 .و  41

نهای رآکتور ،به عنوان محصوالت فعالسازی نوترونی ایزوتوپهای
حفاظ بیولوژیکی در ساختما 
41
 ،غلظتآندربتنرآکتورطیاز
یافتمیشود.باتوجهبهنیمهعمرکوتاه

 40و  44
کاراندازیپسازچندسالخنکشدنموادرآکتورپاییناست.میزان  41دربتنموردتوجه
اصلیاستچراکهداراینیمهعمربلنداستوتحرکنسبتاًباالییدرمحیطدارد.باوجوداین،
اکتیویتهیویژه  41بسیارپاییناست.

یک شکل دیگر اندازهگیری آن به روش رادیومتری این است که با  فروپاشی کرده و
الکترونهای اوژه

 3/3با شدت کل  11/4درصد و 
پرتوهای ـ  با انرژی پایین ( 1 2
قابل آشکارسازی
 ،3با شدت  11درصد) ،گسیل میکند و این انرژیها به وسیلهی 
(
41
قابلاندازهگیریاست.


طیفسنججرمی،برای مثالبا
بهوسیلهی  


نیستند.همچنین

41
41
درشکل2-1نشاندادهشدهاست .
و
شماهایفروپاشی



پایدار

پایدار

شکل .2-1شماهایفروپاشی  41و  . 41
)(1996

رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی

 2-1-1اندازهگیری

  41و

111

  41در بتن

برای حذف رادیونوکلیدهای مزاحم و عناصر ماتریس در تعیین ایزوتوپهای کلسیم ،معموالً
گونهکه قبالً بیان شد ،رسوبهای کربنات یا
پیدرپی بهکار میرود .همان 
نشینیهای متعدد و  


ته
شود)،تهنشینیهیدروکسید


نشینمی

آنیونی(کلسیمته
فسفاتبرای حذف فلزاتقلیاییواجزای 
جهتازمیانبرداشتنفلزاتهیدرولیزشده(کلسیمدرمحلولباقیمیماند)و


در6 9
رسوب هیدروکسید در یک محلول بسیار قلیایی برای حذف استرنسیم ،باریم و رادیم (کلسیم
میشود.یک
میشود.دردنباله،جداسازیایزوتوپکلسیمازبتنبحث 
نشینمیشود)استفاده 


ته
41
در 

 
بر
روشجداسازی ازبتنبرایتعیین
اساستهنشینینهاییبهصورت 2

درشکل 3-1نشاندادهشدهاست.دوروشجایگزینبرای رهاسازی کلسیماز
محلول
یک نمونه بتن قابل استفاده است ،همجوشی قلیایی و فروشویی اسیدی :در همجوشی قلیایی
شوددرحالیکهدرفروپاشیباتیزابسلطانیبیشازتا 91درصدآناز


کلسیمحلمی
کلیهی 

شود.کلسیمازرادیونوکلیدهایمزاحمدرسهمرحلهجداسازیمیشود .


نمونهرهامی
همچون    ،  ،و  و ترانس اورانیم با تهنشینی
کلسیم ابتدا از فلزات واسطه  
شود.رادیوایزوتوپهایمزاحماینعناصر


جداسازیمی

باافزودن
هیدروکسیددر9
وفلزاتقلیاییدرمحلولباقیمیمانند.

شوند،درحالیکه بههمراه   ،  ،


نشینمی

ته
این مرحله برای جداسازی خوب سه بار تکرار میشود متعاقباً  در محلول شناور با افزودن
نشینمیشود .


بهصورتکربناتته
 2 3
ماننددرصورتیکه   ،و رسوب


فلزیدرمحلولشناورمی

فلزاتقلیاییوعناصرغیر
میکنند .سپس رسوب کربنات در یک اسید رقیق حل و  در نهایت در یک محلول

از    ،و  جدا میشود .در این شرایط ،کلسیم
 0/1به صورت 2
هیدروکسید تشکیل میدهد در حالیکه هیدروکسیدهای استرنسیم ،باریم و رادیم کامالً محلول
گیریاکتیویتهبابهکار


گرددبرایاندازه

جداسازیمی


هستند.اینمرحلهتکرارشدهو 2
41
به
د.بهرهی شیمیایی

حلمیشو

در 
پسازخنثیسازیتا6 1


بردن
یا
اندازهگیری  قبل و بعد از جداسازی شیمیایی با بهکار بردن 
وسیلهی  

41
به طور میانگین
گیریشده برای 
اندازهگیری میگردد .بهرهی شیمیایی اندازه 
 
برابر11درصداست.
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سیمان
محلولرسوبی
Sr ،Ba ،Ra
(Y)1اضافهکنید،سههفتهنگهدارید
تا90YرشدکندNa2So4،اضافهکنید،

(Eu،Co،Fe،66Sr،Sr،Ba،Ca)1رااضافهکنیدباتیزابسلطانی
لیچکنید،فیلترکنید.

رسوب
Ca)OH(2

()1باHClحلکنید،Co،Fe،Ba،Sr،
،Euاضافهکنید،تاNaOH،pH=9اضافه
کنید،سانتریفیوژکنید.

سانتریفیوژکنید.

Y90محلولرویی:
(NH4OH )9اضافهکنید،

سانتریفیوژکنید.
رسوب Y)OH(3

()10باHClحلکنیدH2C2O4،
اضافهکنید،فیلترکنید.
رسوب Y2(C2O4)3
سنجش90Yبا
LSCیاشمارندهی GM

زیرصافی(فلزات)…،Sr،Ca،

باقیمانده(سیلیکات،

)BaSo4

(NaOH)2اضافهکنیدتا

رسوب:

محلولرویی:

Co،Eu،Fe

Ca

()6تاغلظتNaOH،0/1 mol/L
اضافهکنید،سانتریفیوژکنید.

،pH=9سانتریفیوژکنید.
رسوب M(OH)x
(ترانساورانیکها،112Eu،11Fe،63Ni،

محلولرویی:
)Ca،Ba،Sr،Ra(CO3

)... ، CO
60

(Na2CO3)3اضافهکنید،
محلولرویی

رسوب
41
Ca

()1باHClحلکنید
سنجش41Caبا
LSC
سنجش  Caبا ICP-OES

سانتریفیوژکنید.
 CO3رسوب:

دوربریزید

محلولرویی:

()Ba،Sr،Ra

K،Cs

()4باHClتاغلظت 0/1
 mol/LحلکنیدNaOH،
اضافهکنید،سانتریفیوژکنید.




شکل .3-1روشجداسازیبرایاندازهگیری
Ca

41

دربتن .

41

)(2005

)93,611


،
،
،
،
همچون 
فاکتورهایآلودگیزدایی برایرادیونوکلیدهایمزاحم 

41
41
1
جداسازینمیشود .


از
 11 ، 131و  63باالتراز 10است.دراینروشطبیعتاً
چنانچههردوایزوتوپدرنمونهوجودداشتهباشدتداخل  41رویطیفبتای  41باید

41
41
در کانالهای
روی پنجرهی 
تصحیح شود .این امر با اندازهگیری شراکت پالسهای 
ثبتمیشود.

هایاوژهی  41


هایالکترون

دهدکهدرآنپالس
پایینتررخمی

41
41
دربتنرآکتوردرشکل4-1
وتخمیناکتیویتهی 


روشدیگربرایاندازهگیری

هشتموالراستخراجشدهوکلسیمشامل  41بهصورتبخشیاز

دادهشدهاست.بتنبا 
نمونهحلمی شود.نیازیبهانحاللکلکلسیمنیستچراکهغلظتکلکلسیمدربتنبهطور

) تعیین میشود .غلظت کلسیم در
طیفسنج فلوئورسانس پرتو ـ (
جداگانه به وسیلهی  

یا 
ی
فروشسته اسید برای بهدست آوردن درصد کلسیم حلشده به وسیله 
گیریمیشود .


اندازه
60

112

133

11

113

رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی

نمونه بتن

ـهمراهبرهایپشتیبان  ،و رااضافهکنید.ـبا هشتموالرفروشوییکنید.




محلول 𝐥𝐂𝐇

اندازهگیریکنید.
ـ غلظتکلسیمرابهوسیلهی
راافزودهو
ـباهیدروکسیدفریکبهداماندازید.ـ 3 3
ـرسوبرادوربریزید.




رسوب کربنات

 در هشتموالرحلکردهازرویمبادلهکنندهیآنیونیقویعبوردهید( پیوندنمیخورد). ـمحلولخروجیراتامرحلهیخشکشدنتبخیرکردهودراسیدنیتریکهشتموالرحلکنید.


 𝐇𝐍𝐎3محلول

 ازرویمبادلهکنندهیآنیونیقویعبوردهید پیوندنمیخورد.

محلول خروجی

اضافهو رابه1-9برسانید-.رسوبرادوربریزید.
 باهیدروکسیدفریکبهداماندازید3 3 ،


محلول شناور
رااضافهکنیدتاکربناترسوبکند،ـمحلولرادوربریزید.
4 2
ـ 3



رسوب کربنات کلسیم
  -در  0/1حلکنید.
اندازهگیریکردهوبهرهراحسابکنید.
 غلظتکلسیمرابهوسیلهی
اکتیویتهی  41رابهوسیلهی اندازهگیریکنید.3-



رابه1-9برسانید.

4

محلول شناور
اضافهکنیدتاکربناترسوبکند،ـمحلولرادوربریزید.

اندازهگیری
شکل  .1-1

 41دربتن .

)(2009

Ca

97,631).

41
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111

بهداماندازیهیدروکسیدفریکبرایحذف غالبفلزاتهیدرولیزشوندهکهدربتنوجوددارند

19
63
112
60
پذیرد.درتهنشینیکربنات


)انجاممی
و
،
،
شاملرادیونوکلیدآنها(مثالً

میمانند
متعاقبآن،فلزاتقلیاییکهکربناتهایباحاللیتضعیفتشکیلدادهودرمحلولباقی 

وحذفمیشوند .

131
134
حذف میشوند .رسوب کربنات در  
و 
در این مرحله ،ایزوتوپهای سزیم 
هشت موالر حل شده و جداسازی تبادل یونی روی یک ستون تبادل آنیونی بازی قوی انجام
جذبشدهو
شود،درحالیکه  11  ، 19  ، 60و   61


پذیرد.کلسیمرویرزینجذبنمی

می
هشت

مانند.محلولخروجیتامرحلهی

رویستونباقیمی
خشکشدنتبخیرشدهودر 3
141

همچون 
موالرحلمی شودکهپسازآنتبادلآنیونیجهتازمیانبرداشتنالنتانیدها 

انجاممیپذیرد .
یک خالص سازی نهایی حامل کلسیم با هیدروکسیدفریک به عنوان به دام اندازنده انجام
پذیرفته ،کلسیم بازیابیشده به صورت کربنات تهنشین میشود .رسوب کربنات در یک محلول
و اندازهگیری کلسیم
اندازهگیری اکتیویتهی   41با 
اسیدی ضعیف حل میشود که برای  
133
11
کدامبهوسیلهی اینروش


هیچ
و
میشود.
برایتعیینبهرهاستفاده 
پایداربا
41

کهغلظتهادرمقایسهبا

کدامازاینایزوتوپهاهنگامی


ولیهیچ
جداسازیحذفنمیشوند؛

41
باشدتداخلنمیکنند،چراکهبا فروپاشینموده،
گیریاکتیویتهی 


بسیارباالبااندازه
ثبتمیشوند،کهخارجاز

درکانالپایینتر 

الکترونهایاوژهباانرژیپایینیراگسیلکردهو

گیریمیماند .


اندازه
جداسازینمیشود،بلکهاثرآندرتمییزدادنآلفاـبتای

بهطورمشابهنوکلیدطبیعی  226
دارای امکانات تمییز دادن آلفا ـ بتا نباشد ،رادیم قبل از
حذف میشود .چنانچه 
نشینیکروماتازمیانبرداشتهمیشود(جداسازی  90


دریکته
تهنشینینهاییکربناترادیم 

90
90
90
19
ودخترآن بایدمدنظرقرار
درنمونهبمانند،تداخلاز
و
).چنانچه

درادامه
41
بهکار رود .به دلیل اینکه تداخل از

گرفته شود .عالوه بر آن ،این روش برای اندازهگیری
 ، 90  ، 11  ، 133
درصد 4





 226و 

بهویژهدرهنگامتجزیهی بتنسنگین(حاوی 40تا10

 221

)وجودخواهدداشت .

رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی

 1-1استرنسیم ـ

111

 19و

90

 1-1-1ویژگیهای هستهای و منابع
231

محصوالتشکافتبابهرههایشکافت

 19و  90
هستند .
90
19
بسیارباالتراز درپسماندسوختتازهودررهاییونیزدرریزش
چهاکتیویتهی

اگر

هرکداممعادل4/1درصدو1/1درصد

هستهایتازهاست 19 ،داراینیمهعمرکوتاهمعادل 10روزاست.پسازچندسال  90تنها

ایزوتوپرادیواکتیوباقیماندهاسترنسیم است .باداشتننیمهعمرنسبتاًبلند ( 29سال)بههمراه

گسیلندههای

مهمترین محصول شکافت اورانیم و پلوتونیم است .هردو نوکلید استرنسیم 
  131
گیریضروریاست.انرژیهای


بتایخالصبودهودرنتیجهجداسازیرادیوشیمیاییقبلازاندازه
90
انرژی
رحالیکه

 1/41بودهد
بتاهردونوکلیدباالاست:انرژیماکزیمم   19برابر
ماکزیمم

0/1دارد(شکل .)1-1









شکل .1-1شماهایفروپاشی  90و . 19
)(1996

کهداراینیمهعمر64ساعتبوده

سمیترادیواکتیویتهنوکلیداخیرباحضوردخترخود  90
 2/21است،افزایشپیدامیکند.باتوجهبهنیمهعمر
ودارایانرژیماکزیممبسیارباالی
درمدتکوتاهیرشدپیدامیکندورشدکاملاساساً

کوتاهاینرادیونوکلیددرنمونهحاوی  90
ایرادیوایزوتوپهایمهماسترنسیمو


هایهسته

ویژگی
ترازیکماهطولمیکشد.جدول4-1


کم
90
رانشانمیدهد .




شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

116

ایرادیوایزوتوپهایمهماسترنسیموایتریم .

ویژگیهایهسته

جدول .1-1
روش فروپاشی

نیمه عمر

انرژی تابشی(

)

بهرهی شکافت

()%

90

بتا 

29سال 

(

) 0/14

 1/1

19

بتا 

10روز 

(

) 1/41

 4/1

11
90

61روز 
64ساعت 

بتا 

(%96شدت) 0/114
(

) 2/21

(جزیی) 
 1/1


90

131

بوده  وباهمقسمتاعظمکلرادیواکتیویته
بهمیزان
درسوختهستهای،تولید

ازمیانبرداشتنسوختازیکرآکتورتشکیلمیدهند.اینرادیونوکلیدها

رادرچندصدسالاول
فروپاشیمیکنندولذاخطرتابشاصلیدردورهشتنهاییسوخت

درکمتراز 1000سالکامالً 

شدهوجودنخواهدداشت،چراکهموانعفنیمحیطبرسوختهستهایازرهایی


ایمصرف

هسته
جلوگیریمیکند .

آنهاازماتریسسوخت

کاررفتهجهتخالصسازی

هایآلیمصرفشدهبه


یعنیرزین
پسماندسوختنیروگاههستهای؛

دیگرپسماندبااکتیویتهیپایینومتوسط،

مواداولیه،محلولخروجیپسماندو

کنندهی


آبخنک
حاویدرصد کوچکیاز   90درمقایسهبا    131خواهد بودچراکهحدودمیزانرهاسازیاز
سوخت   90به دلیل فراریت و انحالل پایین بسیار پایینتر است .در ریزش جهانی از
کموبیش پایینتر (تقریباً  30درصد) از   131
آزمایشگاههای سالحهای هستهای تهنشست   90

است در حالیکه در ریزش حاصل از چرنوبیل سهم  90بسیار پایین است و تقریباً تا 1-11%
میباشد .در کل مقدار   90در رهاسازی چرنوبیل کمی باالتر از یک درصد ریزش آزمایش

هایهستهایبودهاست .


سالح


 2-1-1اندازهگیری ایزوتوپهای استرنسیم
یا آشکارساز یونیزاسیون گازی اندازهگیری میشود .
ایزوتوپهای استرنسیم به وسیله 

هابهوسیلهیروش


گیریآن

ایباالاستکهاندازه

بهاندازه
انرژیهایبتایدوایزوتوپاسترنسیم 

بزرگیدرخودنمونهودرپنجرهی

بدونذکرروشقبلیبهدلیلخودجذبی،موجبمسئلهی

اخیر
تررابهدلیلزمینهی


هایپایین

گیریاکتیویته

تربوده،اندازه
آشکارسازیونیزاسیونبهوضوح 
پایین
پذیرمیسازد .


ترامکان

پایین
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 1-2-1-1اندازهگیری اکتیویتهی

90
90

گیریاکتیویتهی وجوددارد :


چندینجایگزینبرایاندازه
90
پس از مرحلهی جداسازی برای جلوگیری از رشد  
اندازهگیری طیف بتای 


بایدبالفاصلهپسازجداسازیانجامپذیرد.چنانچهالزماستچندیننمونه


گیری

اندازه
امکانپذیرنباشد.
تجزیهشود،اندازهگیریبالفاصلهممکناستبهدلیلرشدسریع   90

اینروشفقطبراینمونهتنهاودرحالتیکهنیازبهاطالعاتسریعرویمیزاناکتیویته
 90الزمباشدقابلیتکاربرددارد .
اندازهگیریطیفبتایکل  90و  90پسازرشد  90ودرسههفته(شکل)6-1در


طی زمانی که درصد رشد   90به  99/6درصد میرسد .این روش دارای مزیت بازدهی
ثبتمیشوند(جدول.)1-1

چراکهپالسهااز  90و  90

شمارشبهینهشدهاست
90



شدهبهوسیلهی

اندازه 
گیری
طیفهای  90و   90
شکل  .6-1

وشمارشچرنکوف.

گیریشدهبهصورتجداگانه 
اندازه 
بازدهیهایشمارشبرای  90و   90

جدول .1-1
همبهوسیلهی

وبا

وشمارشچرنکوف.
درصد شمارش %

نوکلیدهای مورد اندازهگیری

شمارش چرنکوف
90
90

90

90

 11
 161
 91

1
 11
 11
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اندازهگیریطیفبتای  90پسازرشد . 90دراینروشالزماست  90از  90پساز


90
به صورت رسوب سولفات انجام میپذیرد .نیازی به
رشد جداسازی شود .با حذف 
نیست.درصدرشداززمانسپریشدهاززمانجداسازی  90

انتظارجهترشدکامل  90
از  90قابلمحاسبهاست 0.
اندازهگیری  90باشمارشچرنکوفپسازرشد ( 90شکل.)6-1دراینروشجداسازی


90
 ازنمونهشمارشالزمنیستچراکهبازدهیشمارشچرنکوفتنها 1/4درصدناشی
 90بودهدرحالیکهبهدلیلانرژیباالیبتاتا%11ناشیاز  90خواهدبود.لذاجزییاز
درنمونههایشمارشتنها2درصداست.همانند

هایاضافیبهوسیلهیحضور  90

پالس
روشقبلینیازبهانتظاررشدکاملنیست .
 2-2-1-1تعیین همزمان

 19و

90
19

باعمرکوتاههنوزوجود
پسماندهستهایتازهبودهو

اییانمونهی


چهیکریزشهسته

چنان
داشته باشد اکتیویته به دو روش قابل اندازهگیری است .ابتدا ،اکتیویتهی کل استرنسیم
( 19
اندازهگیری میشود 90  .
 
 ) 90بالفاصله پس از مرحلهی جداسازی به وسیلهی 
بهوسیلهی

،تااکتیویتهی   90

گیریسولفاتحذفمیشود


بارسوب
رشدکردهو  90و   19
درتعادلبرابراکتیویتهی

جاکهاکتیویتهی   90


گیریشود.ازآن

یاشمارشچرنکوفاندازه

شدهدرمرحلهی اولکسرشدهولذا

رادیواکتیواندازه 
گیری

استازاکتیویتهی کلاسترنسیم 

 90
دستمیآید .

اکتیویتهی   90
به

90
19
مورد استفاده قرار
و 
در روش دوم اختالف بازدهیهای شمارش چرنکوف بین 
)رادیونوکلیدقبلیدارایبازدهیکموبیشباالی

1/49
میگیرد.باتوجهبهانرژیباالیبتا(

درصداست،درحالیکهبازدهیبرایرادیونوکلیداخیرپایینو 1/4درصداست .لذا

چرنکوف 40
بهوسیلهیشمارشچرنکوفپسازحذفایتریم،بایکخطایعددیحاصلاز

اکتیویته  19
قابلاندازهگیریاست.

حضور  90
البتهمهماستکهاندازه گیریتاحدامکانبالفاصلهپسازازمیانبرداشتنایتریمانجامشود

19
 ،اجازه داده
و لذا رشد   90خطایی را در نتیجه ایجاد نمیکند .پس از شمارش چرنکوف 
محاسبهمیشود.

میشودتا  90رشدنمودهواکتیویته  90بهکمکرشد  90


 3-1-1جداسازیهای رادیوشیمیایی

 90و

19

همیشود .
درادامه،دونوعجداسازیرادیوشیمیاییویژهبرایجداسازیاسترنسیمرادیواکتیوارای 
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روش اول براساس چندین رسوبگیری بوده ،روش دوم مستلزم جداسازی استرنسیم به
کاربردنعاملاستخراجحاویاترتاجیشکلاست.روش


کروماتوگرافیاستخراجیبابه
وسیلهی 

ایندهای جایگزین روش قبلی شده است .در کلیهی این جداسازیها مشکلترین
اخیر به طور فز 
مسئلهازمیانبرداشتنکلسیمنزدیکترینعنصرازنظرشیمیاییبهاسترنسیماست .

تهنشینی هیدروکسید (استرنسیم در
به طور کلی ،استرنسیم از هیدرولیز فلزات به وسیلهی  
تهنشینی کربناتاگزاالت و
آنیونیبهوسیلهی  

محلولباقیمیماند)واز فلزاتقلیایی واجزای 

میشود.یکمشکلاساسیدیگرجداییآنازکلسیم
نشینمیشود)حذف  

فسفات(استرنسیم  
ته
است .
هاوازنظرشیمیایینزدیکترینعنصربهاسترنسیماست.


کلسیمعنصرفراواندرکلنمونه
علیرغماینحقیقتکهکلسیممعموالًدارایهیچگونهرادیونوکلیدینیستکهحذفشود.حضور

کلسیمپایداردرجداسازیاسترنسیمتداخلمیکند.مقادیرباالییازکلسیمبهمقدارقابلتوجهی
در شیر وجود دارد .کلسیم با اندازهگیری بهرهی استرنسیم و اندازهگیری اکتیویتهی   90به
تداخل میکند .این عنصر همچنین با جذب استرنسیم در رزین کروماتوگرافی
وسیلهی 

کند.کلسیمبهدوروشحذفمیشود :


استخراجیتداخلمی



باتهنشینینیتراتدراسیدنیتریک 10درصد ،کهدرآناسترنسیم بهصورت 3 2



کند.برایبهدست


کهکلسیمفقطبهصورتجزییرسوبمی

شدهدرصورتی
ته 
نشین
کامالً 
استتهنشینیـبستهبهمحتوایکلسیمنمونهتکرارشود .

آوردنیکجداسازیخوبالزم


با به داماندازی کلسیم به وسیلهی  
تهنشینی 2

در 

 0/2 ،موالر که در آن
90

اصلیترین عنصر
استرنسیم محلول است .در استخراج جداسازی کروماتوگرافیکی    ،
تهنشینی با کربنات ،اگزاالت و فسفات ،پتاسیم در
مزاحم پتاسیم است ،که به وسیلهی  
محلولرهامیشود .

 1-3-1-1اندازهگیری بهرهی شیمیایی در جداسازی رادیواسترنسیم
دو روش جایگزین در تعیین بهره برای اندازهگیری اکتیویتهی استرنسیم قابل استفاده است :در
پایداردرشروعافزودهشدهوبهرهبهصورتمقدار 

روشاولمقدارمعلومیازهمراهبراسترنسیم

یا از طریق
یا 
حاضر در محلول نهایی پس از روش جداسازی به وسیلهی 
وزنسنجی پس از تهنشینی استرنسیم به صورت کربنات تعیین میشود .چنانچه استرنسیم در

گیریشود،ایناسترنسیم


پایداردارداندازه
کهمقادیرقابلمالحظهایازاسترنسیم

خاکیارسوبی

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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شیمیایی،پسازانحاللنمونهوقبلازافزودنهمراهبراسترنسیم


پایداربایدقبلازجداسازیرادیو
اندازهگیریشود .

روشدومعبارتاستازافزودنمقدارمعینیازایزوتوپردیابگسیلندهیگاما ( 11بانیمه

گیریاکتیویتهی

 114باشدت 96درصد) .درشروعآنالیزبرای  
اندازه
عمر 61روزوانرژی
اندازهگیریمعموالًبهوسیلهیشمارشباآشکارساز
ماندهدرمحلولپسازخالصسازینهایی 


باقی
انجاممیپذیرد .


 2-3-1-1جداسازی رادیواسترنسیم به وسیلهی روش تهنشینی نیترات
روش کالسیک که در سال  1940توسعه یافت و هنوز قابل استفاده است جداسازی استرنسیم
براساس چندین تهنشینی بوده ،اساسیترین آنها جداسازی استرنسیم از کلسیم در تهنشینی

روشکهروشنیتراتنامیدهمیشودقابلاعتمادبودهوتکرارپذیراست؛ ولی

نیتراتاست .این
انبر است .همچنین کموبیش به دلیل مصرف اسیدنیتریک دودزا خطرناک است.
پرزحمت و زم 
کهبهوسیلهی خاکسترسازیدر

نشانمیدهد

شکل 1-1شماییازجداسازی  90ازگلسنگرا
یککورهتجزیهشدهاست.خاکستردراسیدنیتریکغلیظحلشدهواسترنسیم پایداروباریمبه

ماندهی حل
همراهبر پشتیبانبهآنافزوده میشود.پساز فیلتراسیونبرایحذف باقی 
منزلهی  

)%اضافهمیشودتاغلظتبه 10درصدبرسد.دراینغلظت

نشدهبهآناسیدنیتریکدودزا(100
کهنیتراتهای  ،و نامحلولبوده

نیتراتهایفلزاتدیگرمحلولهستند،درحالی

نیترات،
محلولترازنیتراتکلسیماست؛ولیبخشیاز

بسیارکم

نشینمیشوند.نیتراتاسترنسیم


ولذاته
بارعملیاتتهنشینیرابرایحذفکلسیمناکافیکرده


شده،یک
ته 
نشین

کلسیمنیزبا 3 2
نشینشده   ،و در
درصدهایته 

ویکیادوتهنشینیدیگربایدانجامپذیرد.جدول 6-1

غلظتهای مختلف اسیدنیتریک را نشان میدهد .میتوان مالحظه کرد که غلظت بهینهی

اسیدنیتریک 10درصد است .در این سطح تقریباً کلیه  رسوب میکند در حالیکه  90درصد
کلسیمباقیمیماند .

بینغلظتاسیدنیتریکوتهنشینی  ،و بهصورتنیترات.

رابطهی

جدول .6-1
غلظت 3

درصد تهنشینی نیترات





کلسیم

استرنسیم

باریم

 %10

 11

 100

 100

 %10

 11

 91

 100

 %60

3

 11

 16
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گلسنگ ( 1گرم)
ـ خاکستردر℃600-100






















خاکستر
ـ دراسیدنیتریک40درصدحلکنید .و رابهعنوانهمراهبراضافهکنید(10میلیگرمو10میلیگرم)

محلول اسیدی(𝐥𝐦 )10
ـاسیدنیتریکدودزاتا10درصدغلظتجهتتهنشینینیتراتاضافهکنید.
ـمحلولرادوربریزید(کلسیمحذفمیشود)ـدرآبحلکردهوتکرارکنید.

ـ

ـ

3

محلول
رابرایتهنشینیکربناتهااضافهکنید.

4 2

درآبحلکنید.ـ 3

رسوب نیترات ⁄
تهنشینیکربناتاضافهکنید .
رابرای 


4 2

رسوب کربنات
ـ دراسیدحلکنید.به


چهاربرسانیدـ 4

2

⁄

اضافهکنیدـرسوبرادوربریزید 


رسوب کربنات
ـدراسیدضعیفحلکرده 3

اضافهکنید،

ـجهتتهنشینیکربناتاسترانسیم3

رادر1-9برایتهنشینی 3

2

تنظیمکنید.

محلول
رااضافهکنید
4

کربنات استرانسیوم
ـرسوبراخشککردهوزنکنیدـبهرهرامحاسبهکنید.
تعیینکنید،بهرهراحسابکنید).
ـ(متناوباًرسوبرادراسیدرقیقحلکنید ،رابا
ـرسوبراحلکرده،باکوکتیلسنتیالسیونمخلوطواکتیویتهی  90رابهوسیلهی اندازهگیریکنید.


شکل .1-1تعیین

90

سنگبهوسیلهیروشتهنشینینیترات .


درگل


112

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

رسوب حاوی نیترات استرنسیم و باریم در آب حلشده و برای کاهش حجم با افزودن
تهنشینی کربنات انجام میپذیرد .رسوب استرنسیم و باریم به صورت کربنات

4 2
3
تهنشینی به صورت کربنات و هیدروکسید
نشینشده و فلزات هیدرولیز شونده آنها را در  
ته 

تهنشینیبه
بهوسیلهی  

کنند.رسوبکربناتدراسیدرقیقحلشده،باریمورادیم 


همراهیمی
برابرچهارازمحلولجدامیشود.استرنسیمدر

در 
4 2
صورتکربناتبااستفادهاز 3
محلول باقی میماند ،چرا که کرومات استرنسیم محلول است .رسوب دور ریختهشده و یک
تهنشینیدیگررویمحلولباقیماندهانجاممیپذیرد.سپسرسوبکربناتدراسیدضعیفیحل

می شود .پسازآنفلزاتدوسهظرفیتیهیدرولیزشوندهبا گیراندازیتوسطهیدروکسیدفریک

)افزودهشدهو بااستفاده

شود.نیتراتفریکبهمحلولبااسیدیتهیپایین(2


حذفمی
تهنشینیفلزاتقابلهیدرولیز( ، ، ،دختران ،النتانیدها
ازآمونیمعاریازکربناتبرای 
درمحلولباقیمیماند .

وغیره)باهیدروکسیدفریکبه1-9افزایشپیداکرده،استرنسیم
میشوددرنهایتمجدداً
اندازیباهیدروکسیدفریکموجبتهنشینی  90دختر   90


بهدام
استرنسیم به صورت کربنات تهنشین میشود .بهرهی شیمیایی با توزین رسوب قابل اندازهگیری
یا
است .متناوباً رسوب در یک اسید رقیق حلشده و محتوای استرنسیم به وسیلهی 
اندازهگیری میشود .محلول برای اندازهگیری اکتیویتهی   90با کوکتل سنتیالسیون

90
داریمیشود .

مخلوطیابرایرشد  
نگه
دربعضینمونههای

شدهبرایگلسنگبسیارمناسباست.تعییناسترنسیم


روشتوضیحداده
دیگرنیازمندمراحلاضافیاست.تعییناسترنسیمدرشیر،کهحاویمقادیرباالییازکلسیماست،
هایخاکورسوب،تهنشینیفلزات


نشینینیتراتدارد.درآنالیزنمونه

نیازبهحداقلسهمرتبهته
) به عنوان مرحلهی غنیسازی قبل از
2
قلیایی خاکی به صورت اگساالت ( 4
بهکار رفته است .میزان رادیواکتیویته در خاک و رسوب معموالً
جداسازی حقیقی قلیایی    90
الزماستنمونه  بزرگباشدوبهاینصورتمقادیرباالییازاسیدجهت

بسیارپاییناستولذا 
هاضروریاست.لذا،غنیسازیرادیونوکلیدهااز


هابرایفروشوییرادیونوکلیدازآن

انحاللنمونه
یاسیدالزماست.تهنشینیاگزاالتباافزودناسیداگزالیکواستاتآمونیمو

اینحجمهایباال

انجاممیپذیرد .

تنظیم در1/1
االتنیزآهنراکهدرمقادیرقابلمالحظهای

درکنارتغلیظفلزاتقلیاییخاکی،تهنشیناگز

شودحذفمیکند.آهنسهظرفیتیدرمحلولبهایندلیلباقی


هایافتمی

هاورسوب

درخاک
به اندازهای پایین است که
میماند که اگزاالت کم محلول تشکیل نمیدهد ،
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د.آهنباقیماندهکهدراینمرحلهحذفنشدهدرنهایتدرگیراندازی

نشیننمیشو


ته
3
باهیدروکسیدفریکحذفمیشود .

همچون خاک و رسوب است .چرا که
تعیین استرنسیم در آبها آسانتر از نمونههای جامد  
فلزات مزاحم در مقادیر باال موجود نیستند .مجدداً فلز مزاحم هم کلسیم است که همیشه در
نشینیپیدرپینیتراتازمیانبرداشتهمیشود.


هایطبیعیوجودداشتهواینباته

آب
90
گیریدرمحلولهایآبیایناستکهغلظتهایاکتیویته بسیارپاییناست


مشکلاندازه
90
برای عبور از حد آشکارسازی الزم است نمونه پیشتغلیظ شود.
و برای بهدست آوردن 
منزلهی
نمونههایآبیمحیطیهمیشهبایدحجمیحداقل 10لیترداشته ویک پیشتغلیظ به 

نشینیکربناتحاصلمیشود .


خیریاته
مرحلهیاولضروریاست.اینکارباتب

 3-3-1-1جداسازی رادیو استرنسیم به وسیلهی روش تهنشینی

2



یکدودزاوهزینهیباالیاینعامل نیزمشکالتهمراهبا

باتوجهبهخطرعملیاتیبااسیدنیتر
تهنشینی کرومات به دلیل نیاز به کنترل بحرانی   ،یک روش جایگزین توسعه یافته است.

ولیدراینجاروشجداسازیهیدروکسید

گیریدراینروشبهکاررفتهاست؛


چندیننوعرسوب
انجاممیپذیرد.

ازکلسیمباتهنشینیهیدروکسیدکلسیم

کلسیماستچراکهجداسازیاسترنسیم
در این روش ،

در یک محلول

در غلظتی برابر

تهنشین میشود .در این
 0/2-0/1

نشینشده در حالیکه  99درصد  در
ته 

غلظت ،بیش از  96درصد 
به صورت  2
90
در نمونههای حاوی مقدار باالی کلسیم،
محلول باقی میماند .این روش برای اندازهگیری 
90
همچونآبدریاچه،شیروخاکبسیارمناسباست.شکل1-1روشجداسازیبرایتعیین 

دریکنمونهحاویحجمباالییازآبدریارانشانمیدهد.
تنظیممیشود.

یآبافزودهشدهو در 1-9


بهنمونه
وهمراهبر 

ابتدایکردیاب  11
افزودهشده و اجازه داده میشود تا محلول به


4 2
سپس آب تا حد جوش گرمشده و  3
مدت   1-12ساعت بماند و رسوب کربنات با سیفون کردن مایع باال جداسازی میشود .رسوب
بهمحلولاضافهمیشود.سپسبرایتنظیم 





رقیقحلشدهو 3
جداسازیشدهدر 3
ایاضافهمیشود


ششموالربهاندازه

رقیقبهآناضافهکردهوپسازآن
در1-9
تاغلظتبه0/2Mبرسد .
رسوب هیدروکسید حاصل حاوی کلسیم و فلزات واسطه به وسیلهی سانتریفیوژ جداسازی
شدهوبهمدتیکساعتبههمزده


شدهومحلولگرم

بهمایعباالییافزوده
میشوند 2 3.

شود.پسازخنکشدنتادمایاتاق،رسوبکربناتباسانتریفیوژجداسازیمیشود .
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41لیترآبدریا
 (NH4)2Co3pH=1-10،SrCl2،11Srاضافهکنید،یک
شبصبرکنید.

رسوبRa،Ca،(SrCo3)،ترانس
اورانیکهاوفلزاتواسطهBa،

محلولرویی

HNO3اضافهکنیدتاFe3+حلشود.

تاغلظت0/2مولبرلیترNaOHاضافهکنید،سانتریفیوژکنید.
محلولروییSr،
Y،Sr،HNO3وBaاضافهکنید،سههفتهرشدH2So4،90Yاضافهکنید.
سانتریفیوژکنید.

رسوبFe،Ca(OH)2وترانس
اورانیکها

محلولروییY،

90

رسوب،Ra)SO4
(Sr،Ba

H2C2O4اضافهکنید،سانتریفیوژکنید.
سنجشβیایتریم،90محاسبهی

رسوبY2(C2O4)3.H2O

استرنسیم90

شکل .1-1روشجداسایبرایتعیین  90درآبدریا.
)(2002
2

(OH)2
SO4
)466,109 - 116

یکشمارشگرگاما

بهوسیلهی

شدهوبهرهیشیمیاییباشمارش  11

 
حل
رسوبدر 3
90
3
بهمحلولاضافهمیشود.سههفتهپسازرشد ،

شود.سپسیکهمراهبر 


گیریمی

اندازه
به رسوب سولفات (   ،و  )  2 4اضافه میشود ،که سپس با سانتریفیوژ جداسازی
نشینشدهومحلولمجدداً
ته 
افزودهمیشودتا  2 2 4 3

میگردد.رویمایعباالیی 2 2 4،

به هم زدهشده و گرم میشود .رسوب به وسیلهی فیلتراسیون روی یک کاغذ فیلتر جداسازی
شدهواکتیویتهی  90باشمارش

اندازه 
گیری
بایکروشوزنسنجی 

شود.بهرهیشیمیایی  90


می
گیریمیشود .


بتااندازه
90
90
گیریشده ،بهرههای شیمیایی    ،و
اندازه 
از اکتیویتهی   
در نهایت ،اکتیویتهی 
90
90
90
محاسبهمیشود .

زمانرشدپسازجداسازی ودرزمانفروپاشی پسازجداسازی 
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 1-3-1-1جداسازی رادیو استرنسیم به وسیلهی کروماتوگرافی استخراجی
(روشهایجداسازی)توضیحدادهشد،کروماتوگرافیاستخراجیباعوامل

همانگونهکهدرفصل4

نهایخنثی
استخراجآلیقرارگرفتهدریکپلیمرآلیمتخلخلیاسیلیسکهبهعنوانپشتیبا 
میپذیرد.دررزینایکورم/تریسکم،حفراتپلیمربااتر6ـ کراونـ 11محلول
عملمیکنندانجام 
اکتانولپرمیشوند(شکل .)9-4

در1ـ
خشکشدنتبخیرشدهودر

هایآبیتامرحلهی

قبلازجداسازیاسترنسیمبارزین  ،
نمونه
شود.نمونههایشیردریککورهبااسیدنیتریکغلیظ


موالرحلمی
میلیلیتراسیدنیتریک 1
 10
استخراج میشود .بسته به نوع نمونه ،شاید پیشتغلیظ فلزات قلیایی خاکی در یک تهنشینی
گیریشود1،تا

چهبهرهبهکمکیکهمراهبراسترنسیم  
اندازه


االتیافسفاتالزمباشد.چنان
اگز
بهنمونهافزودهمیشود .

میلیگرماسترنسیم
 10
بهرهیجداسازیراکاهش
نبایدبیشترازاینمقداراضافهشودچراکهمقداراضافیاسترنسیم 

میلیگرماسترنسیم،تا%10وافزایشآن
میلیلیتری،افزایش 20
میدهد.بایکستونرزین  2

ندازهگیری
.همچنینبهرهبهکمک  11قابلا 
بهرهراکاهشمیدهد 

بهمقدار30میلیگرمتا%21
همراهبری مورد نیاز نیست .شرکت ایکروم ـ تریسکم ستونهای آمادهی
است که در آن حالت  ،
پرشده با 


 0/1( 2گرم) رزین 

را تولید میکند .همچنین رزین به صورت فلهای قابل

تررافراهممیآورد .


هایبزرگ

دسترسیبودهوامکانپرکردنستون
موالرانجاممیگیرد.تحتاین

جداسازیاسترنسیمازیکنمونهدریکمحلولاسیدنیتریک1
شرایط ،استرنسیم با شدت باال با رزین پیوند برقرار میکند (شکل  .)9-1فلزات قلیایی در
اسیدنیتریک  1موالر با رزین پیوند تشکیل نمیدهند و کلسیم با پیوند بسیار ضعیف با فلزات
قلیاییخاکیپیوندتشکیلمیدهد .

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

116


شکل .1-1پیوندفلزاتقلیاییوقلیاییخاکیبهرزین بهصورتتابعیازغلظتاسیدنیتریک.مقادیر 
هایستونهستندکهدرآنفلزبهمقدارحداکثردرمحلولخروجیستوندرهنگامیکهستونبااسیدبا


حجم
غلظتمعینشستهمیشودبرسد .

)(1993

)10 313

باریم تا حدی پیوند برقرار میکند؛ اما با شستشوی ستون با چند حجم ستون اسیدنیتریک1
موالرشستشومیشود.سپس

موالرحذف میشود 90  .درتعادل با   90نیزبااسیدنیتریک 1
اندازهگیری
گیریشده و بهرهی شیمیایی   
اندازه 
 
اکتیویتهی   90در محلول شستشو با 

گیریمیشودابتدابایداسترنسیم به


سنجیاندازه
شود.چنانچهمقداراسترنسیم بهطور  
وزن


می
آنبهوسیلهی

نشینشود.سپسکربناتدریکاسیدضعیفحلواکتیویتهی 


صورتکربناتته
گیریشود.

 
اندازه
اتر6ـ کراون ـ 11عالوه بر   90با 
تریتشکیلمیدهد(شکل.)10-1


قوی

 210همپیوندتشکیلدادهوحتی باسربکمپلکس

رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی

شکل .10-1جذب ،

111

 ، ،واکتینیدهابهرزین بهصورتتابعیازغلظتاسیدنیتریک.
)(1993

)10 313


210

90

مشکلیدرتجزیهی ایجادنخواهدکردچراکهبااسیدرقیقیاآباز


باوجوداین،
داشتهباشد،
شود.چنانچهنمونهپلوتونیمونپتونیمدرحالتاکسایش 


ستونشویشنمی
گونهها ،در اسید نیتریک  1موالر با رزین  Srشدیداً پیوند تشکیل میدهند (شکل .)10-1
این 

پلوتونیمونپتونیمباخیساندنمحتویستونبااسیدنیتریک3موالرـاسیداگزالیک0/01موالراز
راتشکیلدادهوازستونشسته

شوند.آنهاتحتاینشرایطکمپلکساگزاالت 


میانبرداشتهمی
میشوند .

پایدار،منبعاصلیتداخلدرجداسازیهای 90
،پتاسیماست.غلظتهای


پسازاسترنسیم 
توجهیکاهشمیدهد.عالوه

پتاسیمباالتراز 0/01موالرجذب  90رویرزین Srرامیزانقابل

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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گیریاکتیویتهی  90


بتادرپتاسیمواردنمونهمورداندازه
بااکتیویتهی 

درصورتیکه  40

برآن
گیریهای استرنسیم مزاحمت ایجاد میکند .چنانچه پتاسیم به مقدار باال وجود
شود با اندازه 
داشته باشد ،فلزات قلیایی خاکی باید در رسوب اگزاالت به کربنات یا فسفات پیشتغلیظ شود.
تداخلسزیموکلسیمتنهادر صورتیکهدر غلظتهایدهبرابرباالترازپتاسیمباشد،تاحدی
،براینمونههایبامقادیرباالی

زینکاهشمیدهد.باوجوداین

دخالتکردهجذب  90رارویر
کلسیم،مثالًنمونه هایبزرگآبدریا،خاک،رسوب،وشیر:جداسازیپیشازعملیاتCaوKاز
SrقبلازجداسازیبارزینSrضروریاست .


 6-1رادیم ـ

 226و

221

رادیم جایگاه ویژه ای را در رادیوشیمی به خود اختصاص داده است .ماری و پیرکوری با زحمت
فراواندرسال1191مقادیرجزییازرادیمراازپیجبالندبالفاصلهچندماهپسازکشفپولونیم
یکمادهیکامالًعادیدرآمدهبود .

جداسازیکردند.درسالهایاولقرنبیستمرادیم




شکل .11-1شماهایفروپاشی

 226و  .221
)(1996



 1-6-1ویژگیهای هستهای ایزوتوپهای رادیم
رادیم در طبیعت با چهار ایزوتوپ ظاهرشده در فروپاشی اورانیم و توریم یافت میشود (جدول 
شروعمیشود،مهمترینرادیونوکلیدرادیم   226است که

.)1-1درسریفروپاشیکهبا  231

111

رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی

داراینیمهعمریبرابر 1600سالاست.


 226درفروپاشیآلفای

شکلگرفتهوبهنوبهی

 230

خودغالباًباآلفابه  222بهحالتپایهیخودفروپاشیمیکند(شکل .)11-1
ولیشدتاینپرتوهابهاندازهایپاییناست

پرتوهایگامانیزدرفروپاشیگسیلمیشوند؛ 

226
درنمونههایبااکتیویتهپایینتابشگامامورد


درصد)کهبرایاندازهگیریمستقیم

( 1/6
قرارنمیگیرد .

استفاده
ایزوتوپهایطبیعیرادیم .

جدول .1-1
نیمهعمر

روش فروپاشی

انرژی تابش ()MeV

سری فروپاشی

223

11روز 

آلفا 

11/6(1/116درصد)21/2(1/606،

اکتینیم 

224

3/6روز 

آلفا 

درصد) 
94/9(1/611درصد)1/1(1/441،
درصد)

توریم 

1600سال 

آلفا 

94/41(4/114درصد)1/11(4/601،

اورانیم 

1/1سال 

بتا 

ایزوتوپ

226

221

درصد)
( 46 keV

توریم 

مشکل دیگر در اندازهگیری مستقیم   226این است که انرژی ( 116کیلو الکترونولت)
ارگاماباقلهی   231تقریباًیکساناست.لذا 226 ،معموالًیابااندازهگیریتابش

قویترینگذ

غیرمستقیمبااندازهگیریتابشآلفایدخترآنبا LSCکهبعداًتوضیحداده

آلفایآنیابهطور 
پذیرد.دراندازهگیریازطریقدخترالزماستکهرادیمبادخترانخوددرتعادل

میشودانجاممی

232
221
بودهو
استکهنوکلیددختر
باشد.ایزوتوپبانیمهعمرنسبتاًبلنددیگر رادیم 
سالاست.اینرادیونوکلیدگسیلندهیخالصبتابودهانرژیآنبسیارپایینو

داراینیمهعمر1/1
باشدکهاندازهگیریآنمشکلاست .

میانگینبرابر 1/2keV
می


 2-6-1اندازهگیری اکتیویتهی ایزوتوپهای رادیم
بهدوروشقابلانداره گیریاست.درروشاول،پسازجداسازیرادیوشیمیایی

اکتیویتهی رادیم 

رادیمبامقدارکمیازسولفاتباریم،باافزودن40درصدسولفاتسدیمواسیداستیکبهمحلولی


گرمباریمهم
حاوی 0/1
میلی
رسوبمیشود.رسوب 4

روییکفیلترجمعآوریشده،



برایاندازهگیریطیفآلفای

دهمیشود،وپسازخشکشدن

شستشودا
چسباندهمیشود(شکل .)12-1

نمونه

226

روییکدیسک

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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/cpmنرخشمارش



/MeVانرژیآلفا

شکل .12-1طیفآلفای 226ودخترانآن 222و  .211

214

226

یاجمع
باشمارشاکتیویتهی رادیونوکلیددخترآن


درروشدوم،اکتیویتهی 

214
211
222
)درتعادلبهوسیلهیLSC

و
،
باکلیهیدخترانگسیلندهآلفایآن(

 226
دریکویالسنتیالسیونباالیهی

شود.محلولبهدستآمدهازجداسازی  226


گیریمی

اندازه
222
ودخترآنمیشویم.


جلوگیریازفرارگازرادونمحکمبستهشدهومنتظررشد

تفلونبرای
226
222
211
214
دارد
و
،
دارایانرژیبسیارباالتر()1/611keVاز 
یکنوکلیددختر 
ودرطیفLSCقابلتمییزاست(شکل .)13-1

طیفنمونه

شکل  .13-1طیفسنتیالسیونمایع

 226ودخترانآنبههمراهطیفتبدیلالکترون

کارمیرود .


ردیاببه
گیریبهرهی

کهبرایاندازه

  133

رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی
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یابیبهتعادلامکانپذیراست.عالوهبرآن،


بستهبهدست
ندازهگیریپسازتقریباًیکماه 
ا 
133
به عنوان ردیاب نیز در پنجرهی بتای  LSCبا امکان تفکیک آلفا ـ بتا قابل
اکتیویتهی 

کهیکرادیونوکلیدگسیلندهی گاماست،معموالًبهعنوانردیابتعیین

اندازهگیریاست 133 .

226
کاررفتهونیزالکترونهایتبدیلیگسیلنموده،طیفآنباLSCقابل


به
بهرهدرجداسازی
226
بسیار پایین است (،)1/2 keV
اندازهگیری است (شکل  .)13-1از آنجا که انرژی بتای 

شمارشاینگسیلهایبتابسیارمشکلاست .

گیریاکتیویتهبهوسیلهی


اندازه
221
221
کندکهخودنیزگسیلندهیبتااست؛ولی

(بانیمهعمر6ساعت)فروپاشیمی


به
گیریاینتابشبتابهوسیلهیLSCو

دارایانرژیمیانگینبسیارباالتربتا()310 keVاست .
اندازه
اندازهگیری اکتیویته   221است .روشی از
آشکارساز یونیزاسیون گازی روش ویژهای برای  
جداسازی ، 221درتعادلبا  221بعداًتوضیحدادهمیشود .



 3-6-1لزوم اندازهگیری اکتیویتهی ایزوتوپهای رادیم
است:صخرههاوآبزیرزمینی .

هایزمینشناسینیازبهجداسازیرادیم 

غالباًبرایبررسینمونه
جهتفهمانتقالوجذبرادیونوکلیدهادربسترصخرهوخاک،ردیابیریشههایرادیمبهزنجیره

هایرادیونوکلیدهادرزنجیرهیفروپاشیاورانیموتوریم

عدمتعادل
غذاییانسانوبررسیمطالعهی 

ایزوتوپهای توریم

از اهداف مهم تحقیقاتی است .کلیهی نوکلیدهای مادر ایزوتوپهای رادیم 
هستند .رادیم بسیار محلولتر از توریم است .تقریباً در همهی ترکیبات توریم ،توریم در حالت
ظاهر شده است که این ترکیبات بسیار محلول هستند .رادیم همیشه در حالت
اکسایش 
اکسایش  +IIظاهر میشود و این ترکیبات نسبتاً محلول هستند .در سطح صخره ـ آب ،انرژی
پسزنحاصلازاتمهایرادیم  طیفروپاشیآلفاممکناستدررهاسازیرادیم بهفازآبیکمک

میکند .

وقتیکه یک یون مثبت دو ظرفیتی در فاز آبی کامالً محلول نیست از طریق تبادل یون یا

درآبزیرزمینیبهاندازهایپاییناستکه

رسوبرویسطوحصخرهجذبمیشود.غلظترادیم

از میزان غلظت محصوالت انحالل ترکیبات آن تجاوز نمیکند؛ ولی با عناصر مشابه شیمیایی
رسوبیمیدهند .


کلسیموباریمهم
همچون
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 1-6-1جداسازیهای رادیوشیمیایی رادیم
میشوند.رادیم
رسوبی،تبادلیونیواستخراجباحاللدرجداسازیهایرادیوشیمیاییاستفاده 


هم
نمکهای کممحلول کربنات ،فسفات ،اگزاالت و سولفات تشکیلداده و نمک سولفات به صورت

رود.علیرغمآنرادیمتنهاییبهمقداربسیارجزییدرطبیعت


کارمی
ایدرجداسازی 
هابه


گسترده
شود،لذاافزایشیکهمراهبرقبلازجداسازیالزماست.با


نشیننمی

وجودداشتهوبهتنهاییته
توجه به اینکه رادیم ایزوتوپ پایداری ندارد ،نزدیکترین مشابه شیمیایی آن باریم است که در
چنین،نمیتوانازردیابرادیواکتیومناسبازرادیم درتعیین

کارمیرود.ه 
م

یکهمراه 
بربه

نقش 
133
گسیلندهی گاما


هایبهرهی رادیم باریمپایداریاایزوتوپ

د.دراندازه 
گیری

بهرهاستفادهکر
گونهکهدر
رود.همان 


کارمی

درصد)به
(بانیمهعمر10/1سال،باانرژیگامای316keVباشدت62

مالحظهمیشود،رادیم کمپلکسهایآنیونیدراسیدنیتریکیاهیدروکلریک

شکل 1-4و 6-4
تشکیل نمیدهد و نمیتوان از طریق تبادل آنیونی آن را جداسازی کرد .عالوه بر آن،
همچون   210و ایزوتوپهای اورانیم و توریم به وسیلهی تبادل
رادیونوکلیدهای دیگر در نمونه  ،
آنیونیحذفمیشوند .

عالوهبرآنرادیم غالباًدرمحلولبهصورتیونهای   2ظاهر میشودکهبااستفادهاز
هایکاتیونیقابلحذفبودهکهدرآنازمحلولهایاسیدهایضعیفتابازیپیوند


کننده

مبادله
هایآلیتشکیلنمیدهد،استخراجباحالل


بهآسانیکمپلکس
دهد.ازآنجاکهرادیم 


تشکیلمی
دهندهی  آلی نیز روش قابل انجام نیست .به جای آن ،همانند تبادل یونی،

با عوامل کمپلکس
میشود.دوروشبرایجداسازیرادیم
استخراجباحاللبرایحذففلزاتدیگرازمحلولاستفاده 
گیریها
)ودیگریبرایاندازه 

گیریدرنمونههایصخره(شکل14-1


شده،یکیبرایاندازه
نیزارایه
درآباست .
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صخره ( 2گرم)
ـآسیابکنیدتانمونهپودرشود،بهمدت30دقیقهدرتیزابسلطانیاستخراجانجامدهید .



















ـفیلترکنیدوجامدروییرادوربریزید،ردیابباریم133اضافهکنید .



تیزاب سلطانی (𝐔)𝐑𝐚 ،𝐏𝐨 ،𝐓𝐡 ،
ـتامرحلهیخشکشدنتبخیرکنید.ـدر10میلیلیتر
ـدرستونرزینتبادلآنیونیبابازیقویتثبیتشدهبا

نهموالرحلکنید.
نهموالربارگذاریکنید و میمانند.

صخره ( 2گرم)
تبدیلبهپودر-استخراجدرمحیطآبیداغبهمدت33دقیقه فیلترکنید،جامدرادوربریزید،ردیاب𝐡𝐓) 133اضافهکنید 
محلول 𝐥𝐂𝐇  𝐑𝐚( 1 Mو
ـتامرحلهیخشکشدنتبخیرکنید.ـدر   311هشتموالرحلکنید.
ـدرستونرزینتبادلآنیونیبابازیقویتثبیتشدهبا 3

1بارگذاریکنید(

میماند).

محلول )𝐑𝐚( 1 M 𝐇𝐍𝐎3
ـتامرحلهیخشکشدنتبخیرکنید،در یکدهمموالرحلکنید.
ـدررزینهایتبادلکاتیونیاسیدیقویبارگذاریکنید( میماند،موادرنگیعبورمیکنند).
ـ رابا ششموالرشستشودهیدـاکتیویتهی  133راباشمارشگرگامااندازهگیریکنید.
ـاکتیویتهی  226رادرطیفسنج آلفااندازهگیریکنید.

شکل .11-1جداسازیرادیمازصخره .
Ra

299 302

226

2001
7 11


 1-1-6-1جداسازی

226

در نمونههای صخره با استفاده از تبادل یونی

اینروشکهبهصورتخالصهدرفصل4بهعنوانمثالیازجداسازیتبادلیونیبحثشدهاست.
در اینجا مفصل توضیح داده میشود .در این روش ،ابتدا صخره خردشده و به پودر ریزی
شدهوبااسیدهیدروکلریکغلیظداغفروشوییشدهویکردیاب  133برایتعیینبهرهبه


تبدیل
جامدازطریقفیلترکردنجداشدهومحلولعبوریازفیلترتبخیر

شود.مادهی


محلولافزودهمی
نهموالرحلشدهومحلولرویستونتبادلیونیبارزین

ماندهی تبخیردر 
باقی 
میشود .
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آنیونیبازیقویبارگذاریمیشود.اورانیمو ( 210کهرادیم رادرسریفروپاشیاورانیمدنبال

هایکلریدباردارمنفیبهستونپیوندمیخورند .


کند)ازکمپلکس

می
ایکلریدتشکیلندادهوازستونعبورمیکنند.محلولخروجیآن

کمپلکسه

توریمورادیم 
هشتموالرحلمیشود،اینمحلولبه



تامرحلهی 

خشکشدنتبخیروباقیماندهدر 3
مشابهبهستونحاویرزینتبادلآنیونیقویبازیواردمیشود.کمپلکسنیتراتبابارمنفی

طور
کند.محلولخروجیآنتامرحلهی


ازآنعبورمی
ماندهدرحالیکهرادیم 


توریمدرستونباقی
تربهوسیلهیستون


سازیبیش
خشکشدنتبخیرودراسیدهیدروکلریکرقیقحلشدهوخالص

)انجاممیپذیرد .

تبادلکاتیونیدر رقیق(1/1
دررزینجذبشدهوبعضیموادرنگیمزاحمجذبنمیشوند.رادیمبههمراه

یونهای  2

شوداکتیویتهی  133بایکشمارشگرگاماشمارش


بااسیدهیدروکلریکقویشستهمی
 133
شود.درنهایت،اکتیویتهی   226


تعیینبهرهمقایسهمی
افزودهشدهبرای

شودوبااکتیویتهی 


می
گیریمیشود .

بهوسیلهیطیفآلفایا  
اندازه


 2-1-6-1اندازهگیری

 226و

 221در آب به روش کروماتوگرافی استخراجی
226

221

گسیلندهی بتاباکروماتوگرافی


گسیلندهی آلفاو


درنمونههایآبهردوایزوتوپ

گیریاست.اسیدنیتریکبهتقریباًیکلیترنمونهآب،حاوی  133جهت


استخراجیقابلاندازه
افزودهمیشود.نوکلیدهایرادیم باریختنمحلولروی

رایاندازهگیری بهره 

تنظیم  در 2ب
ستونی حاوی رزین تبادل کاتیونی اسیدی قوی از میان برداشته میشود .رادیم ،باریم و هر فلز
هشت موالر شستشو دادهشده و محلول شستشو تا مرحلهی

جذبشده روی ستون با  3
موالرحلمیشود .

ماندهدردهمیلیلیترازاسیدنیتریک0/1

خشکشدنتبخیرمیشود.باقی

محلول به ستون رزین  (ایکروم /تریسکم) ریخته میشود و   ، 221دختر   221روی
ازستونعبورمیکند.رزین دارایعامل

شود،درحالیکه  226و  221


ستونجذبمی
استخراج آلی HDEHP ،در حفرات یک پلیمر پشتیبان آلی است .در اسیدنیتریک   0/1این
یاباریمپیوندتشکیلنمیدهد .

مپیوندتشکیلداده؛ولیبارادیم

استخراجکنندهبااکتینی

وباریمدرمحلولخروجیستونبرایاندازهگیریبهرهبایکشمارشگرگاماشمارش

رادیم 
وباریمازمحلولبرایاندازهگیریاکتیویتهبهصورتسولفاتباریمبه

میشود.پسازآن،رادیم 

شود.یکهمراهبرباریم(


رسوبیمی

صورتمیکرونیهم

)بهمحلولخروجیافزودهشده

0/011

با افزودن   40درصد سولفات سدیم و اسیداستیک به صورت سولفات باریم رسوب داده میشود.
میشودوپسازخشکشدنرویدیسک
جمعآوریشده،شسته 
رسوبروییکفیلتر 0/1 μm
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226
شود.اکتیویتهی


چسبیدهمی
نمونهبرایشمارشآلفای
گیریمیشود .

بهدامافتادهدرستونرزین  
اندازه
221

ازستونبا 3

بهصورتاکتیویتهی  221

 221

گیریاکتیویتهی آنبهصورت


شدهوبرایاندازه

موالرشسته
0/31،

به صورت میکرونی همرسوب میشود .برای این امر ،یک همراهبر 

3

 0/3از 

شوددرحالیکه


محلولشستشوافزودهمی
میلیلیترازاسید هیدروفلوئوریکقویبه


و یک
با 3



میشودوپسازخشک
جمعآوریشده،شسته 
رسوبیمیشود.رسوبروییکفیلتر 0/1μm


هم
شدن روی دیسک نمونه برای شمارش بتا با شمارشگر تناسبی چسبانده میشود .چنانچه یک
قابلاندازهگیریاست.

بهوسیلهی 

اکتیویتهی  221

شمارشگرتناسبیقابلدسترسنباشد،
221
تنها
یادآوریایننکتهضروریاستکهازآنجاکهنیمهعمر

درتعییناکتیویتهی ، 221

6/1ساعتاست،اکتیویتهسریعاًپسازجداسازی  221از  221درستونکاهشمییابد .


 1-1مبانی در رادیوشیمی فلزات قلیایی خاکی










)استکهبهوسیلهی

یکگسیلندهیبتابانیمهعمربلند(سال 1 03 101

 41
1 2
فعالسازی نوترونی در بتن حفاظ رآکتور ،مرتبط در «از کاراندازی تأسیسات هستهای»

تولیدمیشود .

محصوالتشکافتگسیلندهی بتابانیمهعمرنسبتاًباال(سال ) 1⁄2 29موجود

 90
ایرهامیشودو


ایبودهازتأسیساتهسته

شده،پسماندهسته

ایمصرف
درسوخت 
هسته
هستهایوجوددارد .
درریزشازانفجارهای 
 226رادیونوکلید طبیعی گسیلندهی آلفا با نیمه عمر بلند (سال ) 1⁄2 1600بوده،
باشدکهدرزیرزمینیافتمیشود.ایزوتوپدیگر

عنصریاززنجیرهی فروپاشی   231
می

کهیکگسیلندهیخالصبتااست .

بانیمهعمرنسبتاًباال ( 221سال) 1⁄2 1 1است
وجوددارد.بهراحتیهیدرولیزنمیشودوبه

کلسیمبهصورتکاتیوندوظرفیتی  2
نشینیهای

میشود 41  .با یک سری از ته
صورت کربنات ،فسفات و اگزاالت تشکیل  
گیریمیشود .


اندازه
هیدروکسیدوکربناترسوبدادهوبهوسیلهی یا

استرنسیم  ازنظرشیمیاییشدیداًمشابهکلسیماست.حذفکلسیمغالباً مرحلهی بحث
نشینیهای کربنات و

گیریهای   90است 90  .با یک سری ته
برانگیز در اندازه 
کاربردناترتاجیشکل


ستخراجیبابه
هیدروکسیدونیتراتیابهوسیلهی کروماتوگرافیا

یا آشکارساز
متصل به یک پشتیبان کروماتوگرافیکی جداسازیشده و به وسیلهی 
گیریمیشود .


یونیزاسیونگازیاندازه
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 221ازدیگررادیونوکلیدهادرسری فروپاشیاورانیموتوریم(  )  ،  ،بارزین

اندازهگیری میشود.
 
تبادل آنیونی قابل جداسازی بوده و با طیفسنج آلفا یا 
گیریاکتیویتهی بتایدختر  221بانیمهعمرکوتاهتعیین


بااندازه
اکتیویتهی   221

میشود .


8
رادیو شیمی فلزات واسطه ـ 3d
 1-8مهمترین رادیونوکلیدهای فلزات واسطه ـ 3d
عناصر در تناوب (یا ردیف) چهارم جدول تناوبی ،از اسکاندیم تا روی شامل چندین رادیونوکلید
مهم است که با کروم شروع میشود (جدول .)1-8
جدول  .1-8رادیونوکلیدهای مهم فلزات واسطه ـ  . 3dکلیهی رادیونوکلید محصول فعالسازی هستند.
مهمترین رادیونوکلید
کرم
منگنز
آهن
کبالت

11
15
11
18
60

نیکل

63
15

روی

61

نیمه عمر
 88روز
 313روز
 8/7سال
 871روز
 1/3سال
 100سال
105

 7/6سال
 855روز

روش فروپاشی

گسیل گاما
+
+
+
+
+
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اسکاندیم ،تیتانی م و وانادیم رادیونوکلیدهایی نیستند که مورد عالقه باشد و لذا در این کتاب
بحث نمیشوند .کلیهی رادیونوکلیدهای لیستشده در جدول  1-8محصوالت فعالسازی تولیدشده
در رآکتور به وسیلهی فعال سازی نوترونی عناصر در فوالد و دیگر مواد هستند :آب موجب خوردگی
فوالدشده ،محصوالت فعالسازی را رها میکند که سپس به طرف سیستمهای خالصسازی آب
پسماند ،به ویژه بسترهای رزین تبادل یونی حرکت میکنند .این رادیونوکلیدها همچنین در
سازههای بتن احاطهکنندهی رآکتورها شکل میگیرند.
غالب رادیونوکلیدهای ـ  3dگسیلندهی گاما بوده و به وسیلهی پرتوهای گامای گسیلشده خود
اندازهگیری میشوند .با وجود این ،سه عضو از گروه  15 ، 11و  63بدون جداسازی قبلی قابل
اندازهگیری نیستند .غالب رادیونوکلیدهای ـ  3dدارای نیمه عمرهای کوتاه کمتر از یک سال
هستند و اهمیت رادیولوژیکی آنها در دورهشت نهایی پسماند هستهای جزیی است.
رادیونوکلیدهای با عمر طوالنیتر

 8/7 ( 11سال)

60

( 1/3سال) و به ویژه

 100( 63سال) و

که پرتوهای گاما با انرژی باال گسیل میکند (1173 keV
 7/6 105 ( 15سال) هستند.
و  ،)1338 keVدر مقادیر نسبتاً باال در نیروگاههای هستهای تولیدشده و دزهای باالتر برای
کارکنان نیروگاه در مقایسه با دیگر رادیونوکلیدها ناشی از این رادیونوکلیدها است .در ارتباط با
دورهشت نهایی پسماند 63 ،با عمر بلندتر مهمترین آنها است چرا که پس از چند ده سال
اکتیویته آن در پسماندهای با اکتیویتهی پایین و متوسط و در آبهای حاصل از رآکتورهای از
کارافتاده مهمترین است.
 15و  63در سوخت هستهای مصرفشده ،در صورتیکه بدون بازفرآوری دورهشت شود
موجود است چرا که از طریق واکنش القایی نوترون در غالف سوخت زیرکالوی تشکیل میشوند .با
توجه به نیمه عمر بسیار بلند  ، 15این رادیونوکلید در پسماندگور دورهشت نهایی برای صدها و
هزاران سال میماند.
 11همچنین در مقادیر قابل مالحظهای در طی آزمایشات سالحهای هستهای در اتمسفر از
60

طریق فعالسازی نوترونی پوشش فوالدی بمب تولید میشود .در ریزش بعدی طی سالهای 1510
 11به مقدار قابل مالحظهای در اطراف جهان پخش شد؛ ولی از آن زمان فروپاشی کرده

و ،1560

عمالً دارای سمیت رادیولوژیکی نیست چرا که به وسیلهی  ECفروپاشی کرده و تنها
است.
پرتوهای  Xبا انرژی پایین و الکترونهای اوژه گسیل میکند .چالشهای اساسی که فلزات ـ 3d
برای رادیوشیمی دارند ،جداسازی رادیوشیمیایی آنها است که برای اندازهگیری اکتیویتهی ، 63
 15و  11الزم است .نوکلیدهای دیگر باید از میان برداشته شوند چرا که نه تنها پرتوهای گاما
11
گسیل میکنند ،بلکه ذرات بتا نیز از آنها گسیل میشود که با اندازهگیری  15 ، 63و
11

رادیوشیمی فلزات واسطه ـ 3d
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تداخل میکنند .مسئلهی مهم دیگر برای رادیوشیمی جداسازی آهن پایدار است که همیشه با
تجزیهی دیگر رادیونوکلیدها تداخل دارد.
آهن چهارمین عنصر مهم در طبیعت بوده و به طور ایدهآل در محیط و در سازههای فوالدی در
نیروگاههای هستهای موجود است.
 2-8خواص شیمیایی فلزات واسطه ـ 3d
عناصر در تناوب چهارم اتمهای  3sو  3pپر دارند و با افزایش عدد اتمی الیهی  3dپر میشود
همچنین دو الکترون در الیهی  5sنیز وجود دارد (جدول  .)8-8در کروم و مس در نتیجهی پر
شدن الیهی  3dفقط یک الکترون وجود دارد که مستثنی هستند ،این عناصر به همراه عناصری
که الیههای  5dآنها پر میشود عناصر واسطه نامیده میشوند.
جدول  .2-8ساختارهای الکترونی و حاالت ظرفیت فلزات واسطه ـ  3dکه دارای رادیونوکلیدهای مهم هستند.
ساختار الکترونی
کروم

1

]3 1 5

[

منگنز

8

]3 1 5

[

آهن

8

]3 6 5

[

حاالت ویژه اکسایش

اشکال نمونه در محصول
3
8
5
8

,

8

5

5
8

فرو
فریک

کبالت

8

]3 7 5

[

8

نیکل

8

8

]3 5

[

8

مس

1

5

10

]3

[

8

روی

8

5

10

]3

[

8

3

جدول  8-6خواص شیمیایی فلزات ردیف چهارم را نشان میدهد .محلولترین آنها یونهای
فلزی دو ظرفیتی هستند که قابلیت انحالل با حالت اکسایش کاهش مییابد .چهار ظرفیتیها نیز
قابلیت انحالل کمتری دارند و ( Ti )IVو ( Mn )IVاکسیدهایی تشکیل میدهند که قابلیت انحالل
بسیار ضعیفی دارند .در حالت با اکسایش باالتر از  +IVقابلیت انحالل افزایشیافته و فلزات در
حاالت با اکسایش باالتر ( Cr )VIو ( Mn )VIIگونههای محلول آنیونی 8
در
و 5
5
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محلولهای خنثی و بازی تشکیل میدهند .یونهای فلزی با ظرفیت سه و چهار به شدت هیدرولیز
میشوند ،در حالیکه یونهای فلزی با ظرفیت دو خاصیت کم هیدرولیز دارند.
کلیهی فلزات واسطه 3d-در حاالت اکسایش  +IIو  +IIIبه آسانی کمپلکس تشکیل میدهند.
فلزات در حالت اکسایش  +IIهیدروکسید ،کربنات ،اگزاالت و سولفیدهای کم محلول تشکیل
میدهند کم محلولترین آنها سولفیدها بوده ،قابلیتهای انحالل ترکیبات دیگر با فلزات تغییر
مییابند Fe )III( .و ( Cr )IIIنیز هیدروکسیدهای کم محلول دارند؛ ولی کربناتها یا اگزاالتها به
این صورت نیستند.

 3-8آهن ـ

11

آهن تنها یک رادیونوکلید 11 ،دارد که قبل از اندازهگیری نیاز به جداسازی رادیوشیمیایی دارد یا
نیمه عمر بسیار بلند داشته یا در رابطه با حفاظت در برابر تابش عمالً اهمیت ندارد چرا که تابش
بسیار ضعیفی دارد .برعکس ،آهن پایدار در جداسازیهای رادیوشیمیایی اهمیت باالیی دارد چرا که
ممکن است در مقادیر باال وجود داشته و با جداسازی رادیوایزوتوپهای دیگر عناصر تداخل
میکنند .لذا حذف آهن در تجزیهی رادیوشیمیایی اهمیت باالیی دارد .با وجود این ،آهن
کاربردهای خود را دارد :همرسوبی با هیدروکسیدفریک مرحلهی بسیار معمول در تجزیهی
رادیوشیمیایی بسیاری از رادیونوکلیدها است.

 1-3-8ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

11

هنگامی  11در رآکتورهای هستهای و سالحهای هستهای تولید میشود که آهن پایدار با شار
نوترونی از طریق واکنش گیراندازی نوترون  15 )n,y( 11پرتودهی میشود 11 .با فروپاشی
 11تبدیل میشود (شکل  .)1-8در نتیجه  ،ECنوکلید دختر پرتوهای  1/5 keV( Xبا
 ECبه
شدت  )%85و الکترونهای اوژه ( 1/8 keVبا شدت  )%60گسیل کرده و اندازهگیری این تابشها به
11
وسیلهی آشکارساز نیمه هادی پرتو ـ  Xیا شمارشگر سنتیالسیون مایع ( )LSCامکان تعیین
را فراهم میسازد .با توجه به انرژیهای بسیار پایین ،الزم است نمونه مورد اندازهگیری از نظر
رادیوشیمیایی بسیار خالص باشد.
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پایدار
شکل  .1-8شمای فروپاشی

. 11
)(1996

 2-3-8شیمی آهن
آهن  6/8درصد پوستهی زمین را تشکیل داده و لذا چهارمین عنصر معمول است .آهن در دو حالت
اکسایش ظاهر میشود Fe)II( :یا آهن فرو ( Fe)IIIیا آهن فریک .شکل  8-8دیاگرام
 Eh- pHآهن را نشان میدهد .به این صورت که آهن فرو تنها در شرایط احیا و اسیدی پایدار
است .غالب آهن در پوستهی زمین در شکل اکسیدها ،کربناتها و سولفیدها یافت میشود .در
شرایط اکسایش ،آهن به صورت هماتیت (  ) 8 3و گوتیت ( )FeOOHظاهر میشود که در آن
آهن به شکل فریک است .در شرایط کموبیش احیا آهن به صورت  3 5خواهد بود که بخشی به
شکل فرو احیا شده است .معمولترین مادهی معدنی فرو در پوستهی زمین ( Fe 8پیریت یا
مارکازیت) است ،که در شرایط آنوکسی شکل میگیرد که در آن به حالت اکسایش  IIو سولفات به
سولفید احیا شده است .حالت اکسایش آهن در بستر سنگی برای حالت اکسایش دیگر عناصر
اهمیت باالیی دارد .برای مثال آب اکسیدی حامل اورانیم محلول (  ) 88در مسیر خود با پیریت
مواجه شود ،اورانیم به  8نامحلول تبدیلشده و تشکیل معدن اورانیم میدهد .هنگام حضور در
آبهای طبیعی ،آهن میتواند به طرق مختلف رفتار دیگر عناصر را تعیین کند .برای مثال ،هنگامی
که با گرم شدن هوا در بهار آب اکسیک به طرف ته دریا غوطهور میشود Fe)II( ،در آب را به
( Fe)IIIاکسید کرده و به صورت هیدروکسید تهنشین میشود که به نوبه خود دیگر فلزات را
همرسوب میکنند .با تغییر شرایط به سمت حالت آنوکسی بیشتر ،آهن به ( Fe)IIاحیاشده و
بخشی به محلول راه پیدا میکند Fe)III( .آسانتر از آهن دو ظرفیتی هیدرولیز میشود
(شکل .)3-8

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

172

هماتیت

منگنیت

pH

شکل  .2-8دیاگرام  Eh-pHآهن .هماتیت،

8 3

 ،منگنیت،

3 5

)419,2005

Fe(OH)5Fe(OH)3

Fe(OH)8+
FeOH+8
Fe3+

Fe+8
FeOH+
Fe(OH)8
Fe(OH)3-

شکل  .3-8هیدرولیز ( Fe)IIو ( Fe)IIIدر محلول

6

 10موالر .

.
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آهن سه ظرفیتی بالفاصله پس از  pH=8شروع به هیدرولیز کرده و گونههای هیدرولیز
را تشکیل میدهد .حداقل قابلیت انحالل ( Fe)IIIدر pH=8

8
 Fe)OH( ،و
است ،در حالی که حداکثر مقدار آهن که میتواند محلول باشد تقریباً  10 11است .در محلول
حل میشود .در محلولهای غلیظتر آهن،
قلیایی ،آهن به صورت جزیی به صورت
3
یونهای فریک نه تنها گونههای هیدرولیز مونومری تشکیل میدهد ،بلکه گونههای پلیمری نیز
3

1

 3بین  pHبرابر  3و  pHبرابر  6گونهی غالب
تشکیل خواهد داد .در محلول ،0/1 M
5
7
 10حداقل قابلیت انحالل
است Fe)II( .تنها در  pH=7شروع به هیدرولیز میکند و تقریباً در
در  pH=10/1رخ میدهد.
عالوه بر هیدروکسیدهای محلول ،هردو ( Fe)IIو ( Fe)IIIسولفیدهای کم محلول تشکیل
میدهند Fe)II( .همچنین اگزاالت و کربنات کم محلول تشکیل میدهند ،که ( Fe)IIIبه این
صورت نیست .تهنشینی اگزاالت در جداسازی آهن از بسیاری دیگر از فلزات سه ظرفیتی ،به ویژه
النتانیدها و اکتینیدها استفاده میشود :آهن به ( Fe)IIIاکسیدشده و در محلول میماند ،در
حالیکه النتانیدها و اکتینیدها به صورت اگزاالت تهنشین میشوند.
رسوب کربنات به طریق مشابه استفاده نمیشود چرا که ( Fe)IIIبه همراه کربناتها به صورت
هیدروکسید تهنشین نمیشود .یونهای آهن ،به ویژه یونهای ( Fe)IIIبه آسانی کمپلکس تشکیل
میدهند.

 3-3-8جداسازی

11

جداسازی  11معموالً به وسیلهی استخراج با حالل به صورت سنتی در یک قیف و یا به صورت
کروماتوگرافی استخراجی در یک ستون انجام میپذیرد .روشهای جداسازی آهن عالوه بر استخراج
حاللی شامل رسوبدهی نظیر رسوبدهی با هیدروکسید فریک است که به صورت طبیعی در
جداسازی آهن کارامد است .از آنجا که رادیوایزوتوپ مناسبی از آهن وجود ندارد که در نقش
ردیاب برای تعیین بهره بهکار رود ،آهن پایدار برای این منظور استفاده میشود .دو روش برای
جداسازی  11در ادامه بحث میشود ــ هر دو براساس استخراج با حالل است .در روش اول آهن
در دی ایزوبوتیل اتر استخراج میشود و روش دوم به صورت
به صورت کمپلکس 3
 Feدر  CMPOدر رزین کروماتوگرافی استخراج  TRUاست .عالوه بر آن ،آهن
کمپلکس 3 3
به وسیلهی کروماتوگرافی تبادل یونی هم قابل استخراج است که براساس تشکیل کمپلکس آنیونی
در محلول  HClغلیظ است.
5

171
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 11به روش استخراج با حالل
11

را از گروه متنوعی از رادیونوکلیدهای موجود در یک رزین تبادل یونی
شکل  5-8جداسازی
مصرفشده برای خالصسازی آب خنککنندهی مواد اولیه در یک نیروگاه هستهای نشان میدهد.
در این روش  11ابتدا با اسید قوی از رزین شویش میشود .نوکلیدهای متعدد دیگر همچون
 60همزمان شویش میشوند :نوکلیدها روی رزین به صورت یونهای قابل تبادل و به صورت
ذرات هیدروکسید جذب میشوند ،که در خوردگی محفظهی فشار رآکتور حاصلشده به وسیلهی
فیلتراسیون روی رزین جذب می شوند .آهن پایدار به عنوان همراهبر به مایع خروجی ستون اضافه
میشود که پس از آن آهن با افزودن هیدروکسید آمونیم به صورت هیدروکسید تهنشین میشود.
در این مرحله ،فلزات قلیایی و قلیایی خاکی همچون  137در محلول باقیمانده و جداسازی
میشوند.
خنثی استخراج میشود .استخراج موجب از میان برداشتن
آهن به صورت کمپلکس 3
101 106
181
از این امر مستثنی هستند ،که به صورت
و
رادیونوکلیدهای مزاحمشده؛ ولی
103 106
181
به وسیلهی تنها آب به فاز آبی استخراج
و
گونههای آنیونی حاضر هستند .آهن،
شکسته میشود .آهن مجدداً به صورت هیدروکسیدآهن
مجدد میشود ،که در آن کمپلکس 3
تهنشینشده رسوب حل میشود و تبادل یونی در  0/8 Mاز  HClروی یک رزین تبادل کاتیونی با
اسیدیتهی قوی انجام میپذیرد .آهن در ستون باقی میماند (شکل  ،)1-5در حالیکه  181و
 103 106به صورت آنیون از ستون شسته میشود .سپس آهن با اسید اگزاالت ضعیف از ستون
شویش میشود که در آن کمپلکس اگزاالت با آهن تشکیل داده و آن را از مبادلهکننده جدا
میکند .قطره ای از پراکسید هیدروژن به محلول شستشو اضافه میشود تا از ظرفیت  IIIآهن
اطمینان حاصل شود .مجدداً آهن به صورت هیدروکسید تهنشین شده و در مقدار کمی از اسید
هیدروفلوئوریک قوی حل میشود ،که نیز با آهن کمپلکس فلوئورید بیرنگ تشکیل میدهد.
تشکیل کمپلکس آهن الزم است چرا که ( Fe)IIIرنگی است و در طیفهای سنتیالسیون مایع
خاموشی ایجاد میکند .آب ( 1میلیلیتر) به محلول آهن حلشده افزوده میشود .کوکتل
سنتیالسیون به محلول باقیمانده اضافهشده و اکتیویتهی  11به وسیلهی  LSCاندازهگیری
میشود.
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رزین تبادل یونی مصرفشده
ـ شویش با اسیدنیتریک غلیظ
محلول خروجی
ـ 10میلیگرم حامل آهن ) (FeCl3اضافه کنید.
ـ  pHرا با  NH5OHغلیظ به  8و  5برسانید تا  Fe(OH)3رسوب کند .ـ سانتریفیوژ کنید و محلول رویی را دور بریزید.

رسوب هیدروکسیدفریک
ـ در  8 HClموالر حل کنید.
ـ دو بار با  81میلیلیتر دیایزوپروپیلاتر استخراج کنید ،فازهای اتری را مخلوط کنید.

محلول اتری
ـ آهن را با  11میلیلیتر آب استخراج برگشتی کنید.

محلول آبی
ـ تریهیدروکسید را با افزایش  pHتا  8و  5با  NH5OHقوی رسوب دهید.

رسوب هیدروکسیدفریک
ـ در  1میلیلیتر  0/8 ،HClموالر حل کنید ،محلول را درون ستون پرشده با تبادلگر یونی اسید قوی بریزید.
ـ ستون را با  80میلیلیتر اسیدکلریدریک  0/8موالر بشویید تا  181Sbو  103 ,106Ruحذف شوند.
ـ آهن را از ستون با  50میلیلیتر اگزاالت اسید  0/1موالر شویش کنید.
محلول اسیداگزالیک
ـ یک قطره پراکسید هیدروژن  %30اضافه کنید و حرارت دهید
ـ هیدروکسید آهن را با افزایش  pHبه  8-5با  NH5OHرسوب دهید

رسوب هیدروکسید آهن
ـ در مقادیر کم  HFقوی حل کنید ،به ویال  80میلیلیتر سنتیالسیون مایع منتقل کنید و  1 mLآب اضافه کنید.
ـ جهت سنجش اکتیویتهی  ،11Feنمونهی  0/1میلیلیتری از نمونه بگیرید و با  LSCشمارش کنید.

شکل  .1-8روش شیمیایی برای تعیین

 11در رزین تبادل یونی مصرفشده بهکار رفته برای خالصسازی آب

خنککن اولیهی یک نیروگاه هستهای.
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 2-3-3-8جداسازی

 11به روش کروماتوگرافی استخراجی
11

در نمونههای آبی گزارش میکند .در این روش
ایکروم روش سادهای را برای اندازهگیری
رزین  TRUبهکار میرود که در آن عامل استخراج اکسیدکربامویلفسفین ( )CMPOاست
(شکل  .)10-5روش استخراج در شکل  1-8نشان داده شده است.
محلول آبی
 81آهن همراهبر اضافه کنید ،تا خشک شدن تبخیر کنید.
ـ
 8موالر ،حل کنید.
ـ در  1میلیلیتر 3
 8موالر بشویید.
ـ با 3
 8موالر شویش کنید.
ـ آهن را با  11میلیلیتر 3

خروجیهای ستون حاوی آهن
را با تنظیم در  1رسوب دهید.
ـ8
ـ رسوب را فیلتر کنید ،خشک کنید و وزن کنید ،بازده را حساب کنید.
ـ اکتیویتهی  11را با یک آشکارساز گاما اندازهگیری کنید.
شکل  .1-8تعیین

 11در آب به وسیلهی کروماتوگرافی استخراج.

ابتدا همراهبر آهن به نمونهی آبی افزوده میشود ،که تا مرحلهی خشک شدن تبخیر میشود و
سپس باقیمانده در اسید نیتریک  8Mحل میشود .آهن با بهکار بردن ستون  TRUجداسازی
میشود .شکل  11-5گزینشپذیری رزین  TRUرا برای فلزات انتخابی در محلول اسید نیتریک
نشان میدهد .همانگونهکه مالحظه میشود ( Fe)IIIدر رزین با اسید نیتریک  8موالر به طور
کارامدی جذبشده و در اسید نیتریک  8Mواجذب میشود .اکتینیدها همچنین به طور مؤثری در
اسید نیتریک  8Mجذب میگردند ،اگرچه تحت شرایط عادی اکتینیدها به ندرت در آبهای
فرآوری نیروگاههای هستهای حضور دارند .رزین  TRUکلسیم را جذب نمیکند که معموالً در
مقادیر باال در کلیهی انواع آبها وجود دارند .در روش توضیح دادهشده ،بهرهی شیمیایی به طور
 11با یک شمارشگر گاما اندازهگیری میشود .متناوباً،
وزنسنجی تعیین و اکتیویتهی
همانگونهکه در شکل  5-8مشخصشده ،رسوب هیدروکسید آهن در مقدار کمی از  HFقابل حل
است که پس از آن ،مقدار آهن به وسیلهی  AASیا  ICP-MSو اکتیویتهی  11به وسیلهی
شمارشگر سنتیالسیون مایع اندازهگیری میشود.
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 1-8نیکل

177

63
15

63

موجود در دور پسماند نیروگاههای هستهای و بخشهای
و
دو رادیونوکلید مهم نیکل،
فلزی محیط سوخت مصرفشده هستند 63 .یک گسیلندهی خالص بتا بوده و  15با EC
فروپاشی میکند ،بدین معنی که جداسازیهای رادیوشیمیایی برای اندازهگیری آنها ضروری است.

 15و

 1-1-8ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

63

،
( )n,
 15و  63به وسیلهی واکنشهای فعالسازی نوترونی  Niپایدار و )Cu
 68 )n, ( 63و  ( 63 )n,p( 63در محفظهی فشار آهن رآکتورهای هستهای و دیگر مواد در
رآکتور تولید میشوند .این رادیونوکلیدها همچنین در واکنشهای القایی نوترون مشابه در غالف
زیرکالوی سوخت هستهای شکل میگیرند .از طریق سیستم تمیزکاری مواد اولیه ،به ویژه
63
رزینهای مبادلهی یونی  63راه خود را برای پسماند نیروگاه هستهای باز میکند.
15

رادیوایزوتوپ با نیمه عمر بلند نسبتاً باالی  100سال با بتای خالص به
(شکل .)6-8

پایدار

63

18

فروپاشی میکند

پایدار

شکل  .6-8شماهای فروپاشی

15

و

. 63

)(1996

حداکثر انرژی ذرات بتای  63برابر  67 keVاست .یک شمارشگر یونیزاسیون گازی،
طیفسنج بتا با آشکارسازهای نیمه هادی و  LSCبرای اندازهگیری آن استفاده شدهاند.
رادیوایزوتوپ دیگر نیکل در پسماند هستهای
میباشد.

15

با  ECبه

15

15

است که دارای نیمهعمر بلند  76000سال

فروپاشی و پرتوهای  Xبا انرژی پایین ( keVبا شدت  )%30/8و

الکترونهای اوژه ( keVبا شدت  15درصد) گسیل میکند (شکل .)6-8
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در جداسازیهای شیمیایی  63و  15از هم جداسازی نمیشوند .هر دو ایزوتوپ به وسیلهی
واکنشهای هستهای نوترون حرارتی با نیکل پایدار  3/61( 68درصد) و  68/1( 18درصد)
تولیدشده و نسبت اکتیویته با این حقیقت که طیف بتای  63با طیفهای پرتو ـ  Xو الکترون
اوژه  15همپوشانی دارد ،به وسیلهی  LSCقابل اندازهگیری است .سیگنال  15در  LSCدر
بخش انرژی پایین طیف  63رخ میدهد که تداخل طیف  15و  63بسیار کوچک بوده و
کامالً با صرفنظر از اندازهگیری  63در پایینترین کانالها تداخل به حداقل میرسد .برای نمونه
15

با میزان باال ( )<1/0 Bq/gطیفسنج پرتو ـ  Xقابل استفاده است؛ ولی الزم است یک

چشمهی نازک برای جلوگیری از خود جذبی پرتوهای ـ  Xبا انرژی پایین تهیه شود .تهنشست
الکتریکی  Niجداسازیشده روی فوالد زنگ نزن انتخاب خوبی برای این منظور است.
برای تعیین سطوح بسیار پایین  ، 15باید طیفسنج جرمی شتابدهندهی ( )AMSبهکار رود.
در این حالت جداسازی  Niاز  Cuموضوع کلیدی است چرا که تداخل جدی ایزوباری ( 15با
فراوانی  )%100با اندازهگیری  AMSاز

 15وجود دارد.

 2-1-8شیمی نیکل
شیمی نیکل کامالً مشابه ( Fe)IIاست؛ در شرایط عادی ،تنها حالت اکسایش نیکل  +IIبوده و در
محلول به صورت یون  8است .همانند ( ،Fe)IIنیکل کربنات ،اگزاالت ،هیدروکسیدو سولفید کم
محلول تشکیل میدهد که قابلیت انحالل آن به صورت فوق کاهش مییابد .نیکل همانند (Fe)II
هیدرولیزشده ،هیدرولیز در  pHتقریباً  7شروع میشود ،قابلیت انحالل حداقلی برابر  10 8مول بر
لیتر در  pH=10دارد.

 3-1-8جداسازی

 15و

63

نیکل به وسیلهی تهنشینی با دیمتیلگلیاکسیم ( )DMG= 5 8 8 8که برای تهنشینی نیکل
به شدت گزینشی است ،جداسازی میشود .ساختار نیکل دیمتیلگلیاکسیم Ni) 5 8 8 8( ،در
شکل  8-5نشان داده شده است .ایکروم همچنین رزین  Niرا توسعه داده است ،که در آن تهنشینی
در ستون جداسازی رخ میدهد .روش معمول تهنشینی براساس رزین  Niدر ادامه بررسی میشود.
در این روشها ،نیکل پایدار به منزلهی یک تعیینکنندهی بهره استفاده شده است چرا که نیکل
رادیوایزوتوپ مناسبی برای این منظور ندارد .با وجود این ،تهنشینی دیمتیلگلیاکسیم برای
تهیهی نمونههای خالص برای اندازهگیری  AMSبه اندازهی کافی کارامد نیست که برای آن روشی
 Niنیز نشان داده شده است.
براساس تشکیل
5
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 1-3-1-8جداسازی نیکل به روش تهنشینی DMG

شکل  7-8روش معمول جداسازی  63را با روش تهنشینی  DMGاز رزین مبادلهکنندهی یونی
بهکار رفته در خالصسازی آب مواد اولیه نیروگاههای هستهای نشان میدهد.
رزین تبادل یونی مصرفشده

ـ ابتدا با  HNO3غلیظ و سپس با  HNO3/HClغلیظ شویش کنید.

محلول اسیدی
ـ  1میلیگرم همراهبر  Mn ،Cr ،Co ،Niو  Znاضافه کنید تا نزدیکی خشک شدن تبخیر کنید ،در  8mLاسیدنیتریک  5موالر
حل کنید.
ـ هیدروکسیدها ( Niو  )...را با افزایش  NaOHتا  7-8 pHرسوب دهید .ـ محلول را دور بریزید.

رسوب هیدروکسید
ـ در  HClغلیظ حل کنید .ـ تا نزدیکی خشک شدن تبخیر کنید .ـ در  8 HClموالر حل کنید.
ـ در ستون جلوی رزین مبادلهگر بازی قوی بارگذاری کنید .ـ محلول خروجی حاوی  Niرا جمعآوری کنید.

محلول خروجی
ـ سیترات آمونیم ( 8گرم) اضافه کنید .ـ  pHرا با  NH5OHغلیظ در  5-10تنظیم کنید.
ـ با افزایش  10( ،%1DMGمیلیلیتر)  Ni-DMGرا رسوب دهید .ـ محلول را دور بریزید.

رسوب Ni-DMG

ـ در  81میلیلیتر  8 HClموالر حل کنید .ـ رسوبدهی را با  DMGتکرار کنید.
ـ  Ni-DMGرا در  11 mLاسید نیتریک غلیظ حل کنید .ـ تا نزدیکی خشک شدن تبخیر کنید .ـ در  0/1 HClموالر حل کنید.

محلول Ni

ـ  Niپایدار را با  AASیا  ICP-MSاندازهگیری کنید .ـ بهره را محاسبه کنید.
ـ با کوکتل سنتیالسیون مخلوط کنید .ـ اکتیویتهی  63Niرا با  LSCتعیین کنید.

شکل  .7-8تعیین

 63در رزین مبادلهکنندهی یونی بهکار رفته برای

خالصسازی آب مواد اولیه یک رآکتور هستهای.
)(1992

-92 - 22
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در روش ارایهشده در شکل  ،7-8ابتدا رادیونوکلیدها با اسید نیتریک قوی از رزین مبادلهی
یونی شسته میشود .همراهبرهای  Cr ،Co ،Niو  Mnبه محلول شستشو افزوده میشوند.
 15و  61در رزین
همراهبرهای دیگر در کنار نیکل اضافه میشوند چرا که ، 18 60 ، 11
تبادل یونی حاضر هستند و باقیمانده در اسید نیتریک  5Mحل میشود که پس از آن پس از
افزایش  pHتا  8-5با  NaOHرسوب به صورت هیدروکسید حاصل میشود .غالب رادیونوکلیدهای
مزاحم در تهنشینی نیکل را دنبال میکنند ،در حالیکه رادیونوکلیدهای فلزات قلیایی و اکثر فلزات
قلیایی خاکی ،مانند  135 137و  50حذف میشوند .همزمان ،رادیونوکلیدهای آنیونی جدا
میشوند .رسوب هیدروکسید در اسید هیدروکلریک قوی حلشده و تا مرحلهی خشک شدن تبخیر
میشود .باقیماندهی تبخیر در  ،HClهشت موالر حل میشود.
محلول اسیدی از طریق یک ستون تبادل یونی حاوی یک رزین تبادل آنیونی بازی قوی عبور
داده میشود .تحت این شرایط نیکل در مبادلهکنندهی یونی جذب نشده از آن عبور میکند (شکل
 .)6-5یون سه ظرفیتی ،کبالت و روی جذب ستون میشوند .سیترات آمونیم برای تشکیل
کمپلکس با دیگر فلزات ( Eu ،Mnو غیره) برای جلوگیری از تشکیل رسوب هیدروکسید پس از
افزایش  pHو جلوگیری از جذب آنها به رسوب دیمتیلگلیاکسیم افزوده میشود.
 pHبا هیدروکسید آمونیم در  8-5تنظیم و محلول  DMGبرای تشکیل رسوب با رنگ قرمز
روشن  Ni-DMGاضافه میشود .رادیونوکلیدهای مزاحم باقیماندهی دیگر در این مرحله حذف
میشوند .برای تثبیت جداسازی ،رسوب  Ni-DMGیکبار دیگر انجام میپذیرد .رسوب Ni-DMG
در اسید نیتریک قوی حل ،جهت تجزیهی مادهی آلی گرمشده و تا نزدیک خشک شدن تبخیر
میشود و باقیمانده در  0/1Mاسید هیدروکلریک حل میشود .یک جزء نمونه از این محلول
برداشتهشده و برای سنجش غلظت  Niبا  AASیا  ICP-MSبرای تعیین بهرهی شیمیایی
اندازهگیری میشود .محلول باقیمانده برای اکتیویتهی  63با  LSCاندازهگیری میشود.
 2-3-1-8جداسازی

 63به وسیلهی رزین Ni

با رزین Niـ یک رزین تجاری که به ویژه برای این منظور
شکل  8-8روشی را برای جداسازی
ساختهشده نشان میدهد .روی رزین  DMG,Niبه رزین پلیمتاکریالت پیوند خورده است.
63
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نمونهی آبی ()100 mL
ـ  8میلیگرم همراهبر نیکل پایدار را اضافه کنید تا نزدیکی خشک شدن تبخیر کنید.

ـ در  HClیک موالر ( )1 mLحل کنید.

محلول اسیدی
ـ یک میلیلیتر سیترات آمونیم یک موالر را اضافه کنید .ـ  pHرا تا  8-5با  NH5OHتنظیم کنید.
ـ ستون  -Niرزین را با حجم  8میلیلیتر ،با  1میلیلیتر سیترات آمونیم  0/1موالر ( )pH= 8-5پیشآمایش کنید.
ـ نیکل را با حجم کوچکی از  3 HNO3موالر شویش کنید.

محلول نیکل
ـ  Niپایدار را با  AASیا  ICP-MSتعیین کنید ،بهره را محاسبه کنید.
ـ اکتیویتهی  63Niرا با  LSCتعیین کنید.
ـ اکتیویته  15Niبا اسپکترومتر پرتو ـ  Xتعیین کنید.
شکل  .8-8روش رادیوشیمیایی برای تعیین

15 63

در محلول آبی با بهکار بردن ستون رزین Ni

)(1993
)281,361

در این روش ،ابتدا به  100 mlاز یک نمونهی آبی نیکل پایدار افزوده میشود .نیکل پایدار در
نقش یک همراهبر برای تعیین بهرهی شیمیایی عمل کرده و موجب تهنشینی نیکل میشود .اسید
هیدرکلریک قوی افزودهشده و محلول تا نزدیک خشک شدن تبخیرشده سپس باقیمانده در HCl
یک موالر حلشده و سیترات آمونیم اضافه میشود .سپس  pHمحلول با بهکار بردن هیدروکسید
آمونیم در  8-5تنظیم میشود .محلول از ستون رزین  Niکه  pHآن با سیترات آمونیم در 8-5
تنظیم شده عبور داده میشود .با تشکیل  Ni-DMGدر ستون ،رنگ قرمز شفافی ظاهر میشود.
ستون برای حذف رادیونوکلیدهای مزاحم با محلول سیترات آمونیم خیس میشود سپس نیکل با
مقدار کمی از اسید نیتریک  3Mشسته میشود تا رنگ ویژهی  Ni-DMGAاز ستون محو شود.
نمونهای از محلول شستشو برای اندازهگیری نیکل پایدار با  AASیا  ICP-MSبرای تعیین
بهرهی شیمیایی برداشتهشده ،سپس اکتیویتهی  63با اندازهگیری محلول از طریق  LSCتعیین
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میشود .چنانچه  15نیز اندازهگیری میشود ،یک آشکارساز نیمه هادی پرتو ـ  Xبرای
اندازهگیری پرتوهای ـ  Xگسیلشده به دنبال فروپاشی  ECمورد استفاده قرار میگیرد.
این روش فاکتورهای رفع آلودگی بسیار خوبی را برای رادیونوکلیدهای مزاحم در محلول نهایی
بهدست میدهد (جدول  .)3-8در مقایسه با تهنشینی معمولی  ،Ni-DMGکل زمان تجزیه از 18
ساعت به  5ساعت تنزل پیدا میکند.
جدول  .3-8فاکتورهای رفع آلودگی حاصل از رزین  Niبرای رادیونوکلیدهای مزاحم در نمونههای آبی.
نوکلید
11

15

< 37000

18 60
131

فاکتور رفع آلودگی

نوکلید

فاکتور رفع آلودگی
870000

51

110000

15000

137

< 5000

18000

 3-3-1-8جداسازی نیکل برای اندازهگیری ایزوتوپهای نیکل با AMS

به
برای
در اندازهگیریهای  ،AMSاکثر تداخلها از ایزوبار پایدار 15 ،برای  15و
وجود میآید ،جداسازی نیکل از نمونهها همچون فلزات اکتیو شده از رآکتورهای هستهای ،به شکل
خالص «آزاد» از کبالت و مس کار مشکلی است .حتی مقادیر بسیار جزیی از کبالت و مس
اندازهگیری  AMSرا غیرممکن میسازد و چرا که ایزوتوپهای نیکل در مقادیر بسیار پایین هستند.
بهکار بردن تهنشینی  DMGمعمولی امکان جداسازی نیکل در اندازهگیری مقادیر پایین از
رادیوایزوتوپهای نیکل را که معموالً در تأسیسات هستهای وجود دارند ،فراهم نمیآورد.
جداسازی نیکل از مس و کبالت به طور قابل مالحظهای با جداسازی به صورت
تتراکربونیلنیکل فرار توسعه مییابد ــ روشی که معموالً برای تولید فلز خالص نیکل بهکار میرود.
 ،Niنمونه در اسیدها حلشده و در فالسکی قرار میگیرد pH ،با هیدروکسید
برای تولید
3
63

63

آمونیم تا  10-11افزایش مییابد :تشکیل کمپلکس آمونیم نیکل از تهنشینی آن به صورت
به محلول افزوده میشود و مخلوطی از  COو  Heاز
هیدروکسید جلوگیری میکند5 .
 Niفرار عبور میکند ،که در یک دام با نیتروژن مایع جمعآوری
محلول  Niبرای تولید
5
جمعآوریشده به صورت مداوم گرمشده و به وسیلهی جریان  Heبه
میشود.
5
نگهدارندهی  AMSانتقال مییابد ،که در آن به صورت گرمایی به  Niتجزیه میشود .به وسیلهی
این فرایند ،نسبت  Co/Ni<8 10 7در نمونه در یک حد آشکارسازی بسیار پایین 8 10 11
برای نسبت

 15 ⁄یا  0/01 mBqاز

 15حاصل میشود.
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)(1997
Ni

59

Ni

63

123,137).

 11و

 1-3-1-8اندازهگیری همزمان

63

در بسیاری از حاالت  11و  63الزم است هر دو تعیین شوند .یک روش رادیوشیمیایی برای
جداسازی همزمان  Feو  Niرادیونوکلیدهای مزاحم و از یکدیگر در شکل  5-8داده شده است.

محلول نمونهی تبخیرشده
ردیاب همراهبر  Niو  Feپایدار ،همراهبر پشتیبان  pH ،Sr ،Zn ،Mn ،Cr ،Eu ،Co ،Cuرا با
استفاده از  NaOHدر  5تنظیم کنید سانتریفیوژ کنید.

M)OH(x ،Ni)OH)8 ،Fe)OH(3

در  5 HClموالر حل کنید.
( )1بارگذاری روی ستون تبادل آنیونی
( )8شستو با  5موالر HCl
( )3شویش با  0/1موالر HCl

( )1محلول خروجی Ni

( )8شستشو:

کنید .تا  pH=5در ستون بارگذاری کنید.

شویش با  3 HNO3موالر
 ICP-MSبرای Ni
 LSCبرای Ni

63

( )3محلول شویششدهی Fe

63

تبخیر کنید ،با  1موالر  HClحل کنید .نیترات آمونیم اضافه

شستشو با سیترات آمونیم  0/8موالر

ستون تبادل آنیونی
AG1×5

 Co ،Cuو ...

ستون نیکل
دورریزی

 LSCبرای Fe

11

 ICP-MSبرای Fe

محلول
63
شویششده Ni

شکل  .1-8روش ترکیبی رادیوشیمیایی برای جداسازی

 63و

.11

)(2005
, 535,297).

Ni

63

Fe

55

11
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در این روش ،همراهبر های  Niو  Feپایدار و همراهبرهای پشتیبان Cr ،Sr ،Cu ،Mn ،Eu ،Co

و  Znبه محلول حاصل از تجزیه با هضم یا فروشویی گرافیت ،بتن و فلزات از یک رآکتور تحقیقاتی
افزوده میشود .سپس محلول  NaOHجهت تنظیم  pHدر  8-5افزوده میشود که منجر به
تشکیل رسوب هیدروکسید حاوی  Feو  Niدیگر فلزات قابل هیدرولیز میشود .رسوب هیدروکسید
به وسیلهی سانتریفیوژ جداسازیشده و در  HClنه موالر حل میشود .محلول روی یک ستون
مبادلهکنندهی آنیونی پیش تثبیتشده با  HClنه موالر بارگذاری میشود .برای حذف نیکل که
تحت این شرایط روی رزین مبادلهکنندهی آنیونی جذب نمیشود ،ستون با  ،HClنه موالر (30
میلیلیتر) شستهشده و محلول حاصل با خروجی ستون ترکیب میشود.
سپس  Cu ،Coو امثال آنها با شستشوی ستون با  HClچهار موالر ( 30میلیلیتر) حذفشده،
درنهایت  Feدر ستون با  HClنیم موالر ( 30میلیلیتر) شویش میشود .محلول حاصل از شویش
آهن تا مرز خشک شدن تبخیرشده و باقیمانده در  3 5یک موالر ( 8میلیلیتر) حل میشود؛
محلول در چند دقیقه پس از تشکیل کمپلکس فسفات بیرنگ میشود .محلول به یک ویال LSC
انتقالیافته و  0/1میلیلیتر از آن برای اندازهگیری  Feپایدار برای تعیین بهرهی شیمیایی برای
 ICP-MSبرداشته میشود .محلول باقیمانده جهت شمارش  11برای  LSCبرداشته میشود،
جزء  Niتا مرحلهی خشک شدن تبخیرشده و باقیمانده با  HClیک موالر ( 8میلیلیتر) حل
میشود.
8میلیلیتر محلول سیترات آمونیم (یک موالر) به محلول افزودهشده و با بهکار بردن محلول
هیدروکسید آمونیم  pHدر  8-5تنظیم میشود .محلول به رنگ سبز در میآید .این محلول روی
یک ستون رزین  Niدو میلیلیتری بارگذاری میشود که با  10میلیلیتر سیترات آمونیم 0/8 M

( )pH=8تثبیت شده است .ستون با سیترات آمونیم  0/8موالر شستهشده و در نهایت  Niدر ستون
با

3

سه موالر ( 7میلیلیتر) شویش میشود .محلول حاصل از شویش حاوی  Niتا -0/1 ml

 0/8تبخیر و به یک ویال  LSCانتقال مییابد :بشر با آب شستهشده و محلول شستهشده با محلول
حاصل از شویش ویال  LSCترکیب میشود .وزن کل محلول  Niاندازهگیریشده و  0/1گرم از
محلول برای اندازهگیری  Niبرای تعیین بهرهی شیمیایی برای اندازهگیری  ICP-MSبرداشته
میشود.
63
استفاده میشود .هنگام تبخیر محلولهای حاوی Ni
محلول باقیمانده برای اندازهگیری
دو اسید نیتریک ،نباید تا مرحلهی خشک شدن تبخیر شوند ،چرا که نیکل به دلیل فراریت
 Niاز دست میرود.
3 8
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 1-8مبانی رادیوشیمی فلزات واسطه ـ 3d
این
 آهن دارای یک رادیوایزوتوپ است که نیاز به جداسازیهای رادیوشیمیایی دارد:
رادیونوکلید اساساً در یک واکنش فعالسازی القایی نوترون از آهن پایدار در سازههای فلزی
رآکتورهای هستهای تشکیل می شود .این رادیونوکلید دارای نیمه عمر نسبتاً کوتاه (8/7
سال) بوده و با  ECفروپاشی میکند .با توجه به نیمه عمر بسیار کوتاه و گسیل تنها
پرتوهای ـ  Xو الکترون های اوژه با انرژی پایین ،به عنوان رادیونوکلید مهمی در پسماند
هستهای از نقطهنظر حفاظت در برابر تابش به حساب نمیآید .پرتوهای ـ  Xو الکترونهای
اوژه جهت اندازهگیری اکتیویتهی  11با  LSCیا طیفسنج پرتو ـ  Xاستفادهشده و روش
اصلی جداسازی  11استخراج با حالل است.
 آهن پایدار عنصر مزاحم اصلی در تعیین رادیونوکلیدها در غالب نمونههای جامد همچون
خاک یا رسوب است ،که مقادیر قابل مالحظهای آهن دارند که باید حذف شود .آهن پایدار
در کنترل حالت اکسایش و قابلیت انحالل بسیاری از رادیونوکلیدها در سیستمهای طبیعی
اهمیت دارد.
11

 نیکل دو ایزوتوپ مهم در پسماند هستهای دارد:

( 15با نیمه عمر  76000سال) و

( 63با

نیمه عمر  100سال) .رادیونوکلید اولی ایزوتوپ با  ECگسیلنده تنها پرتوهای ـ  Xو
الکترونهای اوژه با انرژی پایین است ،در حالیکه رادیونوکلید دوم گسیلندهی بتا
) است.
67
(
این دو رادیونوکلید در واکنشهای فعالسازی القایی نوترون در نیکل و مس پایدار در سازههای
فلزی در رآکتورهای قدرت هستهای ،شامل بخشهای فلزی محاط به سوخت هستهای تشکیل
میشوند .ایزوتوپ با عمر کوتاه  63رادیونوکلید مهمی در پسماند با اکتیویتهی متوسط در
 63تهنشینی آن با
نیروگاههای هستهای است .یک روش استاندارد جهت جداسازی
63
دیمتیلگلیاکسیم ــ عامل بسیار ویژه تهنشینی برای نیکل است .در حالیکه اکتیویتهی
15
معموالً با  LSCاندازهگیری میشود ،آشکارسازهای یونیزاسیون گازی نیز استفاده میشوند.
معموالً به طریق رادیوشیمیایی قابل اندازهگیری نیست و دلیل آن مقدار باالی  63حاضر در
همان نمونه است AMS .تنها انتخاب برای اندازهگیری مقادیر پایین  15است .مزاحمت اصلی در
 AMSاز ایزوتوپ پایدار  15حاصلشده و لذا حذف دقیق کبالت قبل از انجام کار برای
اندازهگیری  15با  AMSضروری است.

9
رادیوشیمی فلزات واسطه ـ 4d
 1-9رادیونوکلیدهای مهم فلزات واسطه ـ 4d
عناصر در تناوب پنجم جدول تناوبی شامل چندین محصول شکافت (جدول  )1-9با اعداد
جرمیای هستند که آنها را در قلهی پایینی جرم در منحنی بهرهی محصول شکافت قرار میدهد.
 ) 109 ، 103 ، 99دارای نیمه عمر کوتاه از چند روز تا
غالب این نوکلیدها، 99 ، 99 ( ،
چند ماه بوده و با گسیلهای قابل مشاهده گامای خود قابل اندازهگیری هستند .در ریزش تازه
هستهای ،همچون حادثهی حاصل از چرنوبیل ،این نوکلیدها در مقادیر باال وجود داشته؛ ولی در
مدت یک سال فروپاشی میکنند 106 .دارای نیمه عمر  373روز بوده ،به طور قابل مالحظهای
دارای نیمه عمر بلندتر از نوکلیدهای مذکور در باال است و سالها پس از حادثهی چرنوبیل به
مقادیر قابل اندازهگیری هنوز در محیط وجود داشت 106 .یک گسیلندهی خالص بتا بوده و به
 106با عمر کوتاه فروپاشی کرده ،پرتوهای گامای گسیلشده از  106برای اندازهگیری مقدار
 106در تعادل استفاده میشوند.
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جدول  .1-9مهمترین رادیونوکلیدهای فلزات واسطه ـ .3d
عنصر

نیمه عمر

مهمترین
رادیونوکلیدها

روش

گسیلهای

بهرهی شکافت

فروپاشی

گاما

برای
()%

زیرکونیم

99
93

نیوبیم

 63روز

-

6/3

 39روز

+

6/3

 20 300سال

+

_

 69روز

+

9/9

-

_

-

9/9

+

3/2
9/3

106

 1/93سال

99
93

مولیبدن

+

6/3

99
93

 3000سال

EC

تکنسیم

99

روتنیم

103

39روز

106

 373روز

-

109

 39ساعت

+

1/2

 30ثانیه

+

9/3

رودیم

106

109

 2/11سال

مهمترین رادیونوکلید عناصر ـ  3dدر رابطه با رادیواکتیویتهی محیطی و پسماند هستهای
 99است که نیمه عمر  211000سال دارد 99 .گسیلندهی خالص بتا بوده و اکتیویتهی آن
بدون جداسازی شمیایی قابل اندازهگیری نیست .زیرکونیم نیز رادیونوکلید با عمر بلند ( ) 93
تولیدشده به وسیلهی شکافت اورانیم و پلوتونیم دارد 93 .نیز در واکنش فعالسازی نوترونی از
 92پایدار در غالف سوخت هستهای زیرکالوی تولید میشود .نیوبیم و مولیبدن نیز دارای
رادیونوکلیدهای با عمر بلند (  93و  ) 96هستند که با فعالسازی نوترونی مولیبدن و نیوبیم
 ) 93در غالف سوخت هستهای زیرکالوی و بخشهای فلزی دیگر
پایدار (  92و
احاطهکنندهی سوخت هستهای تولید میشوند.
این رادیونوکلیدها در ارزیابی رفتار بلند مدت سوخت هستهای مصرفشده و پسماند هستهای با
اکتیویتهی باال ( )HLWدر تثبیتهای نهایی دورهشت اهمیت دارند .شیمی آنها از آن نظر چالش
برانگیز است که در گونههای اکسیدی خنثی و آنیونی در شرایط آبهای زیرزمینی حضور داشته و
لذا به نظر می رسد تا حدی متحرک باشند .از این نوکلیدها ،تنها  93گسیلندهی گاما است که
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93

برای اندازهگیری آن قابل استفاده است 93 .یک گسیلندهی خالص بتا بوده و
فروپاشی میکند .لذا ،تعیین این نوکلیدها نیازمند جداسازیهای شیمیایی است.

با EC

 2-9شیمی فلزات واسطه ـ 4d
در تناوب فلز واسطه ـ  3dهمانگونهکه از اسامی آنها بر میآید اوربیتالهای  3dپر میشوند.
بعضی از خواص شیمیایی این عناصر در جدول  2-9داده شده ،و شیمی هر عنصر متعاقباً به طور
مفصلتر توضیح داده خواهند شد .حالت اکسایش غالب به طور سیستماتیک برای زیرکونیم از
به  +VIIبرای تکنسیم افزایش می یابد .افزایش در حالت اکسایش منجر به افزایش در
تشکیل اکسو آنیونها میشود .زیرکونیم ،یک فلز چهار ظرفیتی و کم محلولترین آنها است ــ
قابلیت انحالل با عدد اتمی افزایش یافته مولیبدن و به ویژه تکنسیم در محلولهای خنثی قلیایی
بسیار محلول هستند.

 3-9تکنسیم -

99

تکنسیم یک رادیوایزوتوپ مهم با نیمه عمر بلند دارد 99 ،که در مقادیر باال در پسماند هستهای
وجود دارد .عالوه بر پرومتیم ،تکنسیم تنها عنصر سبکتر از پولونیم است که ایزوتوپ پایداری
ندارد.
جدول  .2-9بعضی خواص شیمیایی  Mo ، Nb ، Zrو .Tc
عنصر

غلظت در پوسته

حاالت اکسایش

زمین

غالب

آرایهی الکترون

زیرکونیم

162ppm

]3 2 9 2

[

نیوبیم

20ppm

+V

]3 3 9 1

[

مولیبدن

1/2ppm

+VI

99 1

]3

[

تکنسیم

ppm

+VII

99 2

]3

[

شکل ویژه در محلول
3
9

3
2
3
3

تکنسیم در واقع یک عنصر کامالً مصنوعی است ــ در پوستهی زمین تنها به مقدار بسیار جزیی در
نقش محصولی از شکافت خود به خودی اورانیم یافت میشود .منابع اصلی  99در محیط ریزش
از سالحهای هستهای و رهایی از حادثهی چرنوبیل است .مقادیر قابل مالحظهای از  99از
تأسیسات بازفرآوری سوخت هستهای به ویژه از تأسیسات سالفیلد در بریتانیا به محیط دریایی وارد
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شده است .در دورهشت نهایی پسماندهای هستهای با اکتیویتهی باال Tc ،مهمترین جزء تا 100000
سال پس از پوشش پسماندگورها را تشکیل میدهد.

 1-3-9شیمی تکنسیم
آرایهی الکترونی تکنسیم  [ ]3 9 9 2است .لذا ،الیههای  3dنیمه پر و الیه  9sپر است .شیمی
تکنسیم مشابه منگنز است ،که باالی آن در جدول تناوبی با عناصر گروه  7قرار میگیرد ،اگرچه
بیشتر به رنیم صفر پایین شبیهتر است .همانند  Mnو  Reتکنسیم با حاالت اکسایش  +VIIو
 .ترکیب قبلی بسیار محلول بوده در
و 2
 +IVاکسید تشکیل میدهد؛ یعنی 2 7
میدهد .قابلیت انحالل اکسید اخیر بسیار پایین
محلولهای آبی تشکیل اسید پرتکنتیک 3
بوده ،و در شرایط احیا همچون پسماندگورهای عمیق زیرزمینی سوخت هستهای مصرفشده
فاز جامد محدودکننده قابلیت انحالل خواهد بود .برعکس منگنز Tc ،یونهای دو ظرفیتی
2
است.
پایدار در محلول تشکیل نمی دهد ،بلکه تنها شکل آن در محلول یون پرتکنتات 3
با قدرت انحالل کم تشکیل میدهد که
تکنسیم چهار ظرفیتی به شدت هیدرولیز شده و ــ 2
گونه غالب در شرایط احیا در پسماندگورهای زیرزمینی سوخت مصرف شده است (شکل .)1-9
برخالف یون پرمنگنات ،یون پرتکنتات یک عامل قوی اکسیدان نیست که پایداری باالتر آن را
نشان می دهد .با وجود این ،پرتکنتات با عوامل احیاکننده معمولی به آسانی به ) Tc(IVاحیا
میشود .یون پرتکنتات به آسانی کمپلکس تشکیل نمیدهد .عالوه بر آن ،به عنوان یک آنیون تک
ظرفیتی بزرگ به راحتی روی سطوح جذب سطحیشده لذا ،به آسانی محلول بوده و در آبهای
طبیعی متحرک است .نقطهی جوش فلز تکنسیم بسیار باال 3967 ℃ ،است ،با وجود این ،در
حضور اکسیژن ،تکنسیم هپتااکسید  2 7تشکیل میدهد نقطهی جوش آن ℃ 311است .از
آنجا که تکنسیم ایزوتوپ پایداری ندارد ،رنیم غیرایزوتوپی به عنوان یک همراهبر استفاده میشود.
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شکل  .1-9دیاگرام  Eh-pHتکنسیم.
419,2005).

ـ

 2-3-9ویژگیهای هستهای و اندازهگیری
99

99

دارای نیمه عمر  211000سال بوده و گسیلندهی تقریباً خالص بتا ،با حداکثر انرژی بتای

 293keVاست.

 99به

 99فروپاشی میکند (شکل .)2-9

پایدار

شکل  .2-9شمای فروپاشی برای . 99
)(1996

192
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99

فروپاشی میکند پرتوهای گامای  90 keVنیز گسیل میکند ،با وجود این ،با

توجه به اینکه شدت آنها تنها  0/0006درصد است ،برای اندازهگیری

99

استفاده نمیشوند.

99

در شکل ایزومری با عمر
بهرهی شکافت  239برای  99باال ( 6درصد) است .عالوه بر آن،
 99ظاهر میشود که به طور گسترده در رادیوداروها برای عکسبرداری عضو بهکار میرود.
کوتاه
این رادیونوکلید گسیلندهی گاما با انرژی 130 keVبوده و نیز در مطالعات

99

در نقش ردیاب

استفاده میشود .نیمه عمر کوتاه آن ( 6ساعت) با وجود این ،محدودیتهایی در پی دارد .پس از
جداسازی رادیوشیمیایی ،تعیین اکتیویتهی  99تنها به وسیلهی  LSCیا با آشکارساز یونیزاسیون
گازی انجام میپذیرد .برای اندازهگیری با یک آشکارساز یونیزاسیون 99 ،روی یک دیسک
فوالدی تهنشین میشود .در  ICP-MSکه محدودیتهای پایینتر بیشتری را دارد .اخیراً برای
اندازهگیری غلظتهای تکنسیم در محلول محبوبیت یافته است.
حد تشخیص نمونه سنتیالسیون مایع و یونیزاسیون گازی ،بسته به روش جداسازی در
محدودهی  1-/100 mBqاست :حدهای پایینتر آشکارسازی با یونیزاسیون گازی مشاهده میشود
تا سنتیالسیون مایع ICP-MS .به نوبهی خود ممکن است اندازهگیری پایین حتی تا اکتیویتههای
 0/001 mBqرا در یک نمونه امکانپذیر میسازد.

 3-3-9جداسازی

99
99

در آبهای طبیعی یافتشده و لذا
با توجه به قابلیت انحالل باال در شرایط اکسایش،
جداسازی تکنسیم از نمونههای آب کار مهمی است .مثالً غلظتهای تکنسیم در آب دریا و تجمع
آن در جلبک دریایی به طور گستردهای در دریای ایرلند و دریای شمال مورد مطالعه قرار گرفته
است .زمینهی مهم دیگر تحقیقات در رابطه با دورهشت نهایی پسماند هستهای ،به ویژه رفتار
سوخت هستهای مصرف شده و پسماند بازفرآوری در پسماندگورهای زمینشناسی است.
برای جداسازی  ، 99روشهای گوناگون بهکار رفته است که شامل استخراج با حالل ،تبادل
یونی ،و کروماتوگرافی استخراج میباشد :شکل پرتکنتات کمپلکس با تعدادی لیگاندهای آلی
همچون تریایزواکتیلآمین ( )TIOAو تریبوتیلفسفات ( )TBPتشکیل میدهد ،که در
جداسازیهای تجزیهای  99بهکار میرود .یون پرتکنتات با رزینهای مبادلهکنندهی آنیونی در
اسیدهای رقیق به شدت پیوند داده و با بهکار بردن و تبادل آنیونی در این شرایط Tc ،از اکتینیدها
که در رزینهای مبادلهکنندهی آنیونی در اسیدهای رقیق نمیمانند قابل جداسازی است .مبانی
مشابهی برای جداسازی  Tcبا کروماتوگرافی استخراج با رزین  TEVAمورد استفاده قرار میگیرد،
این عملیات مشابه رزینهای مبادلهکنندهی آنیونی بازی قوی است.
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از آنجا غلظت تکنسیم در آبهای طبیعی بسیار پایین است ،یک مرحلهی پیشتغلیظ نیاز
است .این مرحله معموالً براساس احیا پرتکنتات به تکنسیم چهار ظرفیتی و همرسوبی با
Fe
هیدروکسید آهن است .از آنجا که آهن نیز قابل احیا شدن است ،هیدروکسید فرو
2
شکل میگیرد .آهن بهوسیلهی انحالل رسوب و تکنسیم اکسیدکننده به پرتکنتات و آهن به صورت
فریک قابل حذف بوده که پس از آن ترکیب اخیر به صورت هیدروکسید تهنشین شده در حالیکه
باقی میماند.
تکنسیم در محلول به صورت 3
 1-3-3-9اندازهگیری بهره در تجزیهی

99

 99با نیمه عمر  6ساعت است که به
تکنسیم تنها دارای یک ایزوتوپ مناسب گسیلندهی گاما،
99
از ژنراتوری بهدست میآید
عنوان یک ردیاب در تعیین بهرهی شیمیایی استفاده میشود.
 99روی یک ستون اکسید آلومینیم به صورت 2
جذب سطحی میشود.
که در آن
3
99
239
99
با
در یک رآکتور تولید میگردد .در ستون،
یا
 99با پرتودهی نوترون
99
قابل شستشو
گسیل بتا به
فروپاشی می کند که با محلول کلرید سدیم به صورت 3
بوده در حالیکه مولیبدن میماند.
99
همپوشانی
 99دارای گسیل تبدیل الکترون هم هست که با طیف بتای
از آنجا که
 99با
میکند ،باید قبل از اندازهگیری اکتیویتهی بتای  99فروپاشی کند :ابتدا ،اکتیویتهی
یک شمارشگر گاما اندازهگیریشده و سپس پس از چندین فروپاشی ،اکتیویتهی  99با  LSCبا
 99به عنوان یک ردیاب قابل
شمارش یونیزاسیون گازی اندازهگیری میشود .در صورتیکه،
دسترس نباشد یا چنانچه نیمه عمر ( 6ساعت) برای انجام کار کوتاه باشد رنیم پایدار ،نزدیکترین
عنصر شیمیایی فلز میتواند برای تعیین بهرهی شیمیایی بهکار رود .عالوه بر آن ،ایزوتوپهای
( 99با نیمه عمر  61ساعت) و ( 96با نیمه عمر  3/3روز) به
گسیلندهی گامای تکنسیم
عنوان ردیاب استفاده میشوند و این رادیونوکلیدها به آسانی قابل دسترس نیستند.
یک روش جایگزین دیگر برای تعیین بهره ،تجزیهی موازی یک نمونه است :یکی با افزودن
مقدار معینی از  ، 99یعنی ایزوتوپ یکسان همانند عنصر مورد تجزیه و دیگری بدون افزودن آن.
سپس بهرهی شیمیایی به صورت اختالف در آهنگهای شمارش بین نمونهی با  99افزودهشده و
نمونه بدون  99افزودهشده تعیین میشود .اختالف در آهنگهای شمارش این نمونهها تقسیم بر
اکتیویتهی افزودهشده بهرهی شیمیایی را میدهد.
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 2-3-3-9غنیسازی
غلظتهای

99

 99برای تجزیهی آب

در آب طبیعی بسیار پایین است .برای مثال در دریای شمال فقط چند بکرل بر

مترمکعب است ،بدین معنی که نمونهها باید تا  90-200لیتر باشد .مرحلهی اول در جداسازیهای
رادیوشیمیایی غنی سازی تکنسیم در آب دریا به حجم کوچکی است .دو روش به این منظور بهکار
میرود :تبادل یونی و تهنشینی.
در تبادل یونی ،آب دریای فیلتر شده مستقیماً روی یک ستون تبادل یونی بازی قوی بارگذاری
گیر
به شدت جذبشده و روتنیم مزاحم به صورت کمپلکس 3
میشود که در آن 3
میافتد .روتنیم با اکسایش آن از  3به  3با  NaClOو شستشوی آن با  EDTAاز میان
برداشته میشود3 .
یک کمپلکس خنثی قوی تشکیل میدهد که در ستون نمیماند3 .
باقیمانده در ستون با اسیدنیتریک غلیظ ( 200تا  600میلیلیتر) شسته میشود.
در روش تهنشینی هیدروکسید آهن به عنوان یک همرسوب برای تهنشینی تکنسیم به صورت
در  pH=3با پیروسولفیت پتاسیم ( ) 2 2 9به  3احیا میشود.
2
بهکار میرود3 .
2
احیا میشود .سپس
آهن فریک نیز افزوده میشود که به وسیلهی عملکرد با پیروسولفیت به
 Feحاصل میشود.
با تشکیل 2
 pHبا هیدروکسید سدیم در  9تنظیم و در همرسوبی 2
و آهن با پراکسید
رسوب در اسید هیدروکلریک حل میشود که پس از آن تکنسیم به 3
هیدروژن به 3
Fe
اکسید میشود .سپس آهن با تهنشینی آن در  pHبرابر  9به صورت 3
در محلول باقی میماند.
حذفشده در حالیکه 3
 3-3-3-9جداسازی

 99از آب به تهنشینی و استخراج با حالل

پس از غنیسازی  99با تبادل آنیونی در جداسازی روتنیم با روش ( NaClO/EDTAمذکور در
باال) نمونههای تغلیظشده با روش توضیح داده شده در شکل  3-9تحت عملیات قرار میگیرند.
106
محلول
پس از افزایش  NaClOو  2 3برای حذف  Ruباقیمانده (
) به صورت 3
110
به
به صورت یک همراه پشتیبان برای از میان برداشتن
گرم میشود .نقره 3
صورت رسوب  AgClافزوده می شود .سپس آهن اضافه شده ،و هیدروکسید آهن به وسیلهی
Fe
افزایش  pHتا  9برای حذف  Po ،Am ،Pu ،Th ،Uو  Agبه وسیلهی همرسوبی با 3
 Feو  AgClبه وسیلهی سانتریفیوژ حذفشده و دور ریخته
تهنشین میشود .رسوب حاوی 3
با
می شود .محلول با اسید سولفوریک اسیدیشده پس از آن پرسولفاتپتاسیم افزودهشده ،و 3
تریایزواکتیلآمین استخراج میشود .باقیمانده  Uو  Thدر فاز آبی میماند.
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 99با یک
تکنسیم به محلول هیدروکسید سدیم استخراج برگشتیشده و اکتیویتهی
شمارشگر گاما برای تعیین بهرهی شیمیایی اندازهگیری میشود .سپس تکنسیم روی یک دیسک
فوالدی تهنشین الکتریکیشده و پس از  7روز اکتیویته آن به وسیلهی آشکارساز یونیزاسیون پس از
 99اندازهگیری میشود .عالوه بر  ،TIOAتریبوتیلفسفات ( )TBPبه عنوان یک
فروپاشی
عامل استخراج مایع در جداسازی تکنسیم استفاده شده است.
 200لیتر آب دریا
ـ ردیاب  99mTcاضافه کنید ،با مبادلهگر آنیونی پیشتغلیظ کنید.
ـ با  600میلیلیتر اسیدنیتریک غلیظ شویش کنید.

 600میلیلیتر اسیدنیتریک
ـ تا رسیدن به حجم  1میلیلیتر تبخیر کنید .ـ  1/9میلیلیتر  H2SO3اضافه کنید .ـ با آب تا  20میلیلیتر رقیق کنید.
ـ  2میلیلیتر  NaClo %19اضافه کنید .ـ حرارت دهید .ـ  2میلیگرم  AgNO3و  9میلیگرم  FeCl3اضافه کنید.
ـ  pHرا با  NaOHبه  9برسانید .ـ فیلتر کنید ،رسوب  Fe(OH)3را دور بریزید.

محلول آب
ـ  9میلیلیتر  10موالر  H2SO3و  1گرم  K2S2O9اضافه کنید.
ـ با  TIOA %10در زایلن استخراج کنید.

محلول زایلنTIOA /
ـ استخراج برگشتی با  2موالر  NaOHانجام دهید.

محلول سود
ـ  99mTcرا با شمارندهی گاما اندازهگیری کنید .ـ  Tcرا روی دیسک استیل زنگنزن الکترونشانی کنید.
ـ اکتیویتهی  99Tcرا با دکتور یونیزاسیون گازی اندازهگیری کنید.

شکل  .3-9تعیین

 99در آب دریا.

)(2001
Po

210

ـ Pb

210

99

Th, Tc and

228;230;232

U,

234;238

Np,

237

Am,

241

Pu,

239;240

1263

ـ
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 4-3-3-9جداسازی

 99به روش کروماتوگرافی استخراجی

در جداسازی  99به روش کروماتوگرافی استخراجی برای تعیین بهرهی شیمیایی یک ردیاب
99
به وسیلهی پیروسولفیتپتاسیم (باال را
به آب دریا افزوده میشود .پس از آن3 ،
مالحظه کنید) به 3
 Feغنی میشود .رسوب در
احیاشده و  Tcبه وسیلهی تهنشینی 3
اکسید میشود .محلول به یک
3
رقیق حلشده و  Tcبا افزودن  2 2و گرمایش به 3
ستون کروماتوگرافی استخراجی  2 TEVAمیلیلیتری که قبالً با اسیدنیتریک 1/0Mپیش
آمایششده ریخته می شود .تحت این شرایط کمی اسیدی ،تکنسیم به شدت به ستون جذب
می شود ،که در آن غالب رادیونوکلیدهای مزاحم به رزین جذب نخواهند شد 99 .میتواند از
ستون  TEVAبا اسیدنیتریک  12Mشستهشده و اکتیویتهی آن با  LSCاندازهگیری میشود یک
جایگزین سادهتر انتقال مستقیم رزین  TEVAبارگذاریشده 99 ،به ویال سنتیالسیون مایع،
افزودن محلول سنتیالسیون مایع و اندازهگیری اکتیویته است .سیستم با بارگذاری تحت شرایط
یکسان استانداردشده ،رزین  2( TEVAمیلیلیتر) با مقدار معینی از  99و مقایسهی آن با
آهنگهای شمارش حاصل از نمونههای نامعلوم با نمونههای اسپایکشده برای تشخیص خاموشی
حاصل از اندازهگیری اکتیویته مستقیماً از رزین است.
 3است که
گروه عاملی در رزین  TEVAیک آمین سه گانه آلیفاتیک (
) 3
3
مشابه گروه عاملی رزینهای تبادل آنیونی بازی قوی است .آمین در رزین  TEVAدر محلول بوده و
کمپلکسهای انعطافپذیر و قوی تر از گروه مشابه در هنگام اتصال به یک پلیمر را تشکیل میدهد.
آکتینیدهای چهار ظرفیتی در محلول اسیدی به شدت به رزین  TEVAپیوند خوردهاند ــ به ویژه
در اسیدنیتریک  2-3 Mکه کمپلکسهای نیترات باردار منفی تشکیل میدهند (شکل .)13-3
تکنسیم به نوبهی خود ،در اسیدیتهی ضعیف ،خنثی و حتی محلولهای بازی با  TEVAبه شدت
پیوند میدهد ،جایی که اکتینیدها پیوند نمیخورند و آنها و دیگر رادیونوکلیدهای کاتیونی حذف
میشوند.
 1-3-3-9جداسازی
3

 99به روش تقطیر

به وسیلهی تقطیر اسیدها به صورت

اسید پرکلریک،

3

2 7

قابل جداسازی است .بهترین بهرهها در محیط

حاصل میشود که در آن  79درصد تکنسیم هنگامی که  20درصد اسید

پرکلریک تقطیرشده ،تقطیر میشود .بهرههای نسبتاً خوب نیز در اسید سولفوریک ،در صورتی که
نیز افزوده شود بهدست میآید .با وجود این،
یا 3
یک عامل اکسیدان همچون 2 2 9
بهرهها در محیط اسیدنیتریک پایین هستند.
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93
99

گسیلندهی گاما به
در انفجارهای هستهای و در حادثهی چرنوبیل  ،مقادیر قابل مالحظهای از
محیط رها شده است .با توجه به نیمه عمر کوتاه آن ( 63درصد) پس از تهنشست در مدت دو سال
ناپدید شده است .توجه اصلی در زیرکونیم از این حقیقت ناشی میشود که رادیوایزوتوپ زیرکونیم
 93با عمر بلندتر به وسیلهی شکافت در سوخت هستهای و فعالسازی نوترونی غالف زیرکالوی
محیط سوخت حاصل میشود .لذا  93برای ارزیابی ایمنی طوالنی مدت دورهشت نهایی سوخت
هسته ای مصرف شده مهم بوده و به همین دلیل است که سطوح رادیواکتیویته و قابلیت انحالل در
حال حاضر مورد مطالعه است.

 1-4-9شیمی زیرکونیم
زیرکونیم در گروه چهارم جدول تناوبی قرار گرفته است ،آرایهی الکترونی آن  [ ]3 2 9 2است.
است ،که انحالل آن در
تنها حالت اکسایش مهم زیرکونیم  +IVبوده و اکسید مطابق آن 2
 (Zrدر
اسیدها بسیار مشکل بوده؛ ولی به صورت کمپلکس هیدروکسید آنیونی
9
محلولهای قلیایی حل میشود .با توجه به خواص خوب ،همچون مقاومت در مقابل خوردگی،
لختی ،نقطهی ذوب باال (℃ )1929و سطح مقطع پایین جذبی نوترون ( ،)19/0 bفلز زیرکونیم به
طور گسترده در نقش مادهی غالف برای سوخت هستهای بهکار میرود.
شیمی محلول  Zrبسیار پیچیده بوده و به خوبی شناخته شده نیست .دلیل آن این است که
زیرکونیم به آسانی کلویید تشکیلداده و یونهای زیرکونیم تحت هیدرولیز شدید و پلیمریزاسیون
قرار میگیرد که به شدت بستگی به  pHو غلظت  Zrدارد .در غلظتهای زیرکونیم باالتر از 10 9
مول و در محلولهای اسیدی زیرکونیم اساساً به صورت یون  3بوده که در غلظتهای باالی
2
در اسیدهیدروکلریک و
اسید با آنیون اسید کمپلکس تشکیل داده برای مثال:
6
 Zr( 3 23در اسید سولفوریک .باتوجه به بار باالی زیرکونیم ،هیدرولیز در محلولهای اسیدی
شروع میشود و در  pH-0تقریباً یک دهم زیرکونیم به صورت کمپلکس مونوهیدروکسید
3
 Zrاست .با افزایش  ،pHکمپلکسهای باالتر
 Zrغالب است (شکل .)3-9
 pH=3گونه خنثی 3

2
2

، Zr

3

 (Zrظاهرشده و در
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درصد زیرکونیم

+

[ -log]H

شکل .4-9هیدرولیز زیرکونیم در یک غلظت کل
3
94

93

Zr, Mo and Nb

93

:3 ،

2
2

6

 10موالر محیط

:3 ، Zr

3

 (Na,یک موالر:1 .

3

:9 ، Zr

3

3

:2 ،

. Zr
)(2005

تشکیل کلویید و تهنشینی زیرکونیم در غلظتهای بسیار پایین زیرکونیم رخ میدهد چرا که
 Zrبسیار پایین و در حدود  10 9مول میباشد .هیدروکسید زیرکونیم یک
قابلیت انحالل 3
تبدیل
ترکیب استوکیومتری نیست ،بلکه اکسید آبکی است که پس از مدتی به بلورهای 2
میشود.
هیدروکسید /اکسید زیرکونیم فاز جامد محدودکننده حاللیت در پسماندگورهای زمینشناسی برای
سوخت مصرفشده هستهای است .نیترات ،کلرید ،برومید و سولفات زیرکونیم در مایعات اسیدی
محلول هستند .فسفات ،یدات ،فنیل ارسونات ،کاپفرات ،اگزاالت و هیدروکسید زیرکونیم و باریم
هگزافلوئورو زیرکونات ،نامحلول بوده ،و ترکیب اخیر به طور گسترده برای جداسازی زیرکونیم از
عناصر ماتریس و از دیگر فلزات واسطه استفاده میشود .در صورتی که یونهای تشکیلدهندهی
کمپلکس همچون فلوئورید حضور نداشته باشد ،مقادیر جزیی از زیرکونیم با اکثر رسوبها در مایع
است.
اسیدی به شدت همرسوبی میکند .مثالی از چنین ترکیب همرسوبی 3
 ،اگزاالت و
زیرکونیم کمپلکسهایی بسیاری از یونهایی همچون
3 ،
3 ،
تشکیل میدهد که از میان آنها کمپلکس فلوئورید پایدارترین آنها است .همچنین زیرکونیم با
تعدادی ترکیبات آلی همچون ( TTAتنویل تری فلوئور و استون) ( TOAتری اکتیل آمین)،
-1( PMBPفنیل-3-متیل-3-بنزویل-9-پیرازولون)  -N( BPHAبنزویل - N -فنیل هیدروکسیل
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آمین ،و ( TBPتری -نرمال -بوتیل فسفات) کمپلکسهای شالته تشکیل میدهد .این عوامل برای
جداسازی زیرکونیم از طریق استخراج با حالل استفاده میشوند:

 2-4-9ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

93

زیرکونیم دارای پنج ایزوتوپ پایدار و بیش از  29رادیوایزوتوپ غالباً با نیمه عمر کوتاه (نیمه عمر
کمتر از یک روز) است .مهمترین رادیوایزوتوپ ،با در نظر گرفتن دورهشت نهایی سوخت هستهای
مصرفشده و پسماند هستهای با اکتیویته باال  93محصول شکافت اورانیم و پلوتونیم است ،چرا
که دارای نیمه عمر بسیار طوالنی(  1/9 106سال) و بهرهی شکافت باال ( )%6/3است .این
رادیونوکلید همچنین با واکنش فعالسازی نوترونی از  92پایدار ( 17/19درصد فراوانی طبیعی) و
93
( 93با فراوانی طبیعی صد درصد) از واکنشهای فعالسازی نوترونی 92 93 (n, ) :و
) 93 (n,pتولید میشود 93 .یک گسیلنده خالص بتا بدون گسیل پرتو گاما با انرژی ماکزیمم
بتای  91/3 keVاست .شکل  9-9شمای فروپاشی آن را نشان میدهد 2/9 :درصد فروپاشی به
 93بوده که به نوبهی خود به وسیلهی
حالت پایه  93و  97/9درصد به حالت برانگیخته
تبدیل داخلی با گسیل یک پرتو گاما با انرژی  30/9 keVبه

93

پایدار فروپاشی میکند .با توجه

به شدت بسیار پایین ( 0/006درصد) آنها پرتوهای گاما برای اندازهگیری

93

بهکار نمیروند .لذا

 93اساس ًا به وسیلهی  LSCاندازهگیری میشود .عالوه بر آن ،طیفسنج جرمی نیز برای
اندازهگیری  93استفاده میشود ،با این وجود ،تداخل ایزوباری از  93پایدار (با فراوانی طبیعی
100درصد) موجب تداخل جدی میشود .لذا جداسازی کامل  Zrاز  ،Nbچالش اصلی در
اندازهگیری طیفسنج جرمی

 93است.

پایدار

شکل  .1-9شمای فروپاشی
)(1996

.93
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 3-4-9جداسازی
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در جداسازی  93روشهای متعددی ،شامل تهنشینی ،تبادل یونی ،استخراج با حالل استفاده
میشوند .مواد مهم که برای  93مورد تجزیه قرا میگیرند ،سوخت هستهای مصرفشده و غالف
زیرکالوی آن است .همانگونهکه قبالً بیان شد ،اندازهگیری زیرکونیم به وسیلهی  LSCیا
طیفسنج جرمی اندازهگیری میشود .چنانچه اندازهگیری با  LSCانجام پذیرد ،یک ردیاب مناسب
برای تعیین بهرهی شیمیایی ایزوتوپ زیرکونیم با عمر کوتاه  ) 1⁄2 63 ( 99گسیلندهی
پرتوهای گاما با انرژیهای ( 369 keVبا شدت  93/9درصد) و  ( 301 keVبا شدت  33/3درصد)
است.
 93به وسیلهی استخراج با  TTAو اندازهگیری با LSC

 1-3-4-9اندازهگیری
93

حاصل از پسماند هستهای و نمونههای محیطی با استفاده از استخراج
یک روش برای تعیین
با  TTAو سنجش اکتیویته با  LSCدر شکل  6-9نمایش داده شده است .در این روش نمونه ابتدا
هضم میشود .محلول حاصل تا نزدیک خشک شدن تبخیر میشود و
و 3
با 3 ،HF
ـ  HFهضم میشود تا از انحالل کامل  Zrاطمینان حاصل شود .باقیماندهی
باقیمانده با 3
اضافه میشود تا  3کاهش یابد تا
ـ  HClحل میشود و ـ
2
نهایی در محلول 3
از استخراجش به  TTAجلوگیری شود .سپس محلول  TTAـ زایلن اضافه میشود تا  Zrبه صورت
به فاز آلی استخراج شود .در این شرایط  99به صورت آهن سه ظرفیتی به فاز آلی
3
استخراج میشود Zr .در فاز آلی با استفاده از  HFـ  HClسپس به فاز آبی استخراج برگشتی
میشود ،به این ترتیب  99در فاز آلی باقی میماند .اکتیویتهی  93در فاز آبی نهایتاً به وسیلهی
 LSCسنجیده میشود .این روش منجر به فاکتورهای آلودگیزدایی به طور قابل قبول باالیی برای
192
تمام رادیونوکلیدها نظیر ، 137 ، 133 ، 93 ، 90 ، 69 ، 63 ، 60 ، 99 :
و  puبا بهرهی شیمیایی باالتر از  %90میشود.
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نمونه
 HF ،HNO3و  HClO3اضافه کنید و تا هضم شدن نمونه حرارت دهید ،تا
نزدیک خشک شدن تبخیر کنید ،هضم را با  HClO3و  HFتکرار کنید.
باقیمانده را در  1موالر  3 -AlCl3موالر  HClحل کنید.

محلول نمونه
برای تبدیل  Puبه  NH2OH ،HCl ،Pu3+اضافه کنید.
زایلن 0/9 ،TIOA /موالر اضافه کنید ،استخراج کنید.

فاز آلی ( Feو )Zr

 0/9موالر  0/29 -HFموالر  HClاضافه کنید ،استخراج برگشتی انجام دهید.

( )93Zrفاز آبی

سنجش  LSCبرای Zr

93

شکل  .6-9روش جداسازی برای اندازهگیری
Zr

93

)(2002

56,41).

 93در پسماند هستهای و نمونههای محیطی.
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 2-3-4-9جداسازی

93

با استفاده از همرسوبی و استخراج حاللی برای سنجش  Zrبا

ICP-MS

روش جداسازی دیگر بهکار بردن همرسوبی  ،BaZr 6استخراج  Zrبا کاپفرون ،و کروماتوگرافی
تبادل آنیونی برای خالصسازی  93از  99نیز برای تعیین  93در مواد رآکتور (مادهی غالف
 Zrپرتودیده) گزارش نشده است (شکل .)7-9
فعالسازی HNO3-HF :

( 120میلیگرم زیرکالوی پرتودهیشده)

همرسوبی  BaZrF6با )Ba3[AlF6]2(s
استخراج  93mNbدر  BPHA %1در CHCl3

(الف)

استخراج ) Zr(IVدر کاپفرون  %9در  ،CHCl3استخراج برگشتی در  6موالر HNO3
همرسوبی ) Zr(IVبا  /Al(OH)3انحالل در H2C2O3 0/19M /HCl 3M
چرخهی استخراج شمارهی 1

(ب)

استخراج در محلول  BPHA ،%1در کلروفرم
تخریب  H2C2O3در فاز آبی توسط


MnO 4

اسیدی نمودن مجدد فاز آبی به HCl 6-9M
استخراج ) Zr(IVبه محلول  BPHA %1در کلروفرم
استخراج برگشتی به فاز آبی با H2C2O3 0/029 M

جداسازی  Fe/Zrبا رزین AG1×3

(ج)

چرخهی استخراج شمارهی 2

(د)

نظیر شمارهی 1
محلول خالصشدهی Zr

شکل  .1-9شمایی برای جداسازی  Zrاز مواد غالف پرتو دیده سوخت هستهای جهت
تعیین

 93با بهکار بردن .ICP-MS

)(2008

Zr
270,133).

93
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و  HFحلشده و سپس  Zrموجود در محلول با
مادهی پرتو دیدهی زیرکالوی ابتدا در 3
همرسوب میشود .پس از جداسازی رسوب به وسیلهی
به صورت 6
) 3
افزودن ( 6
 HClغلیظ حل میشود.سانتریفیوژ Zr ،همرسوبیشده با 3
93
در
 93از
سپس نوکلید دختر
در محلول آبی با بهکار بردن  BPHAدر 3
محلول با استخراج حذف میشود .سپس  Zrباقی مانده در فاز آبی با کاپفرون  9درصد و 3
شش موالر استخراج مجدد میشود .یک مرحلهی همرسوبی
استخراجشده و پس از آن با 3
بیشتر با افزودن 3
 Alدنبال میشود،
و تنظیم  pHدر محدودهی خنثی برای تشکیل 3
که منجر به حذف اجزای ماتریس و بعضی رادیونوکلیدهای مزاحم که با هیدروکسید آلومینیم
تهنشینی نشدهاند میشود.

3

 Alبا  HClچهار موالر ـ

استخراج  %1از  BPHAدر

3

 ،پس از شکسته شدن

2 2 3
2 2 3

اسیدی کردن تا  6-Mاز  HClخالص میشود Zr .در فاز آلی با

 0/19موالر حل و  Zrبا
در فاز آبی با

3

 0/029 Mاز 2 2 3
93
93

و
استخراج

تکرار میشود .به
و
مجدد میشود .مرحله استخراج با حالل برای حذف مزاحمهای
دنبال آن جداسازی کروماتوگرافی تبادل آنیونی برای حذف  99انجام میشود .در این مرحله ابتدا
افزوده شده و سپس محلول روی ستون تبادل آنیونی بارگذاری
 HClجهت تشکیل آنیون 3
روی ستون جذب سطحی میشود در حالیکه  Zrبه صورت کمپلکس Zr( 2 3 2
شده و 3
از میان ستون عبور کرده و در محلول خروجی ظاهر میشود .سپس این محلول برای اندازهگیری
 93با بهکار بردن  ICP-MSیا  LSCاستفاده میشود.

 1-9مولیبدن ـ

93

 1-1-9شیمی مولیبدن
 [ ]3را دارد .این فلز
مولیبدن در گروه ششم جدول تناوبی قرار گرفته و آرایهی الکترونی
در حاالت اکسایش صفر تا  +VIوجودداشته و پایدارترین حاالت اکسایش در محلول آبی  +VIو
 +IVاست ،در محیط بازی و در شرایط اکسایش +VIغالب است در حالیکه حالت  +IVدر
مایعات اسیدی و در شرایط احیا پایدار میباشد (شکل .)9-9
99 1
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شکل .1-9دیاگرام  Eh-pHمولیبدن.
)419,2005

ـ

در شرایط شیمیایی حاکم در پسماندگورهای عمیق زمینی برای سوخت هستهای مصرفشده،
محتملترین فلز پایه که حاللیت مولیبدن را محدود میکند ،اکسید مولیبدن چهار ظرفیتی
است .مولیبدن فلز سختی است که نقطهی جوش آن برابر ℃ 2620است .فلز در
2
اکسید پایدار دیگر
اسیدنیتریک رقیق ،تیزاب ،و اسیدسولفوریک غلیظ محلول است3 .
مولیبدن ،با نقطهی جوش نسبتاً پایین (℃ )791است .این ترکیب در آب کمی محلول و در
محلولهای بازی به آسانی محلول بوده ،یونهای مولیبدات ( 2
) تشکیل میدهد3 .
3
همچنین در  HFو  2 3محلول است .اکثر مولیبداتها ،شامل نمکهای آمونیم ،سدیم ،پتاسیم
 2و
3 ،
3 ،
2
3،
و منیزیم در آب محلول هستند ،در حالیکه 3
( Thدر آب نامحلول هستند.
3 2
عالوه بر آن ،کاپفرون 9 ،ـ هیدروکسیکوئینولین و  αـ بنزوئیناکسیم با مولیبدن ترکیبات
جامد تشکیل میدهند و اینها غالباً در تعیین وزنسنجی  Moاستفاده میشوند .برای مقادیر جزیی
 9 ،ـ هیدروکسیکوئینولیتهای ایندیم یا آلومینیم و  2 3برای همرسوبی مورد
مولیبدن2 ،
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، 2،
استفاده قرار گرفتهاند Mo(VI) .به وسیلهی عوامل احیا استاندارد همچون 2 ،Zn
سولفیت ،و هیدرازین به به شرایط محلول به آسانی ( Mo(IV) ،Mo )IIIیا ( Mo )Vبسته احیا
میشود.
شیمی مولیبدن بسیار پیچیده بوده و کامالً درک نشده است .در محلولهای کمی اسیدی و
بازی Mo ،اساساً به صورت یونهای مولییبدات ( 2
) بوده ،در حالیکه در محلول اسیدی،
3
HCl,
یونهای مولیبدات متراکمشده یونهای پلی مولیبدات و در اسیدهای قوی همچون 3
 ) 2تشکیل میدهد .مولیبدن ــ یک فلز ویژهی واسطه ــ تمایل
غلیظ اسیدمولیبدیک ( 3
و
،
،
،
قوی برای تشکیل یونهای کمپلکس دارد؛ هر دو ( Mo)VIو ( Mo)Vبا
اگزاالت سیترات ،تیوگلیکولیک اسید ،فنیلهیدرازین ،کاتکول و  EDTAتشکیل کمپلکس
میدهند .ترکیبات شالته  Moبا کاپفرون 9 ،ـ هیدروکسیکوئینولین ،و بنزوئیناکسیم ()ABO
محلول در حالل آلی جهت استخراج  Moبرای جداسازی و تجزیه  Moاستفاده میشوند.
استیلاستون ( ) 9 7 2تولوئن ـ3 ،3ـ دیتیول ،و  EDTAنیز کمپلکسهای شالته با Mo
تشکیل میدهند.
کروماتوگرافی تبادل آنیونی غالباً برای جداسازی  Moاز دیگر فلزات بهکار میرود چرا که
معمولترین شکل مولیبدن در محلولهای اسیدنیتریک روی رزینهای تبادل آنیونی بازی
3
قوی به شدت جذب میشود (شکل  Mo .)9-3همچنین روی آلومینا جذب سطحی قویشده که
به طور گستردهای برای جداسازی  Moاز اورانیم و محصوالت شکافت و تهیهی یک ژنراتور ، 99
 99استفاده میشود.

 2-1-9ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

93

 ) 93 - 99و بیش از  29رادیوایزوتوپ دارد.
مولیبدن هفت ایزوتوپ پایدار (  100 ، 92و
اکثر رادیوایزوتوپها نیمه عمر کوتاه (کمتر از  7ساعت) دارند .رادیوایزوتوپ با نیمه عمر کموبیش
 69/9( 99ساعت) ،محصول شکافت است که غالباً برای تعیین میزان Burn
طوالنیتر مولیبدن
99
است:
 upسوخت هستهای بهکار میرود .کاربرد دیگری از این نوکلید تولید ژنراتور
239
 99تبدیل میشود یا محصول شکافت حاصل از پرتودهی
 99در یک شار نوترونی به
در یک رآکتور است و به صورت 2
روی ستون اکسید آلومینیم جذب میشود .در شستشوی
3
99
99
در آن باقی
( 6ساعت) از ستون خارجشده و
ستون با  NaClدختر با عمر کوتاهتر
 99یکی از مهمترین رادیوداروها در پزشکی هستهای است که به طور گسترده
میماند3 .
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استفاده میشود .در پسماند هستهای تنها ایزوتوپ مهم مولیبدن
بلند  3000سال است.

93

یک محصول فعالسازی )

93

93

است ،که دارای نیمه عمر

,(n,

92

( ایزوتوپ پایدار

 13/93( 92درصد) است و به عنوان یک ناخالصی در سازهی سیستمهای رآکتور هستهای یافت
میشود .با توجه به نیمه عمر بلند  93در گروه رادیونوکلیدهای مهم در دورهشت نهایی سوخت
 93به وسیلهی EC
هستهای مصرفشده و پسماند در از کاراندازی نیروگاههای هستهای است.
 99( 93درصد) و  12( 93درصد) فروپاشی میکند (شکل .)9-9
به

پایدار

شکل  .9-9شمای فروپاشی

. 93

)(1996

93

با گذار داخلی اساساً با تبدیل داخلی و تنها جزیی با گسیل پرتوهای گاما به

93

فروپاشی میکند .بهکار بردن این پرتوهای گامای با انرژی پایین ( )30/9 keVبرای اندازهگیری
اکتیویتهی

93

به دلیل شدت بسیار پایین آنها ( 0/0006درصد) کموبیش غیرممکن است با

وجود این در فروپاشی

93

 ،پرتوهای ـ  Xگسیلشده با انرژیهای  16/9کیلو الکترونولت (21/3

درصد) 16/6 ،کیلو الکترونولت ( 30/9درصد) و  19/6کیلو الکترونولت ( 9/3درصد) گسیل
میشوند .با اندازهگیری این پرتوهای ـ  Xبا بهکار بردن طیفسنج پرتو ـ  Xو الکترونهای اوژه با
 93امکانپذیر میشود .در این حالت جداسازی کامل
بهکار بردن  LSCسنجش اکتیویتهی

رادیوشیمی فلزات واسطه ـ 4d
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شیمیایی  Moاز دیگر رادیونوکلیدها با توجه به تداخل مزاحمت آنها در پنجره انرژی پایین LSC

 93ضروری است .نیاز به حذف رادیونوکلیدهای مزاحم در اسکپترومتری پرتو ـ  Xنیز
برای
 93است باید به دقت حذف
 93که دارای پرتوهای  Xبا همان انرژی
اهمیت دارد به ویژه
شود.
93
طیفسنج جرمی بهکار میرود ،با وجود این،
عالوه بر رادیومتری ،برای اندازهگیری
عناصر ایزوبار ،به ویژه

93

( )%100و

93

الزم است کامالً قبل از اندازهگیری حذف شوند.

 92و
تداخل و مزاحمت یونهای چند اتمی ،همچون
 93نیز موجب بروز مشکالتی در هنگام تعیین
 92و
میشود.

 3-1-9جداسازی

 92و دنبالهدار شدن طیفهای
 93به وسیلهی طیفسنج جرمی

93

 1-3-1-9جداسازی مولیبدن رادیواکتیو به وسیلهی اکسید آلومینیم
روش شیمیایی که غالباً برای جداسازی  Moاز اورانیم و محصوالت شکافت استفاده میشود.
کروماتوگرافی با استفاده از ستون آلومینا است .در این روش ،نمونه (اورانیم پرتودیده) در
 Hgکاتالیزشده حل میشود ،سپس محلول حاصل از
اسیدنیتریک  6موالر که به وسیلهی 3 2
ستون آلومینا که به طور انتخابی  Moرا جذب میکند عبور داده میشود .اورانیم و محصوالت
از میان
یک موالر، 2 ،
3
شکافت که روی ستون جذب نشدهاند با شستشوی 3
یک موالر از ستون شویش میشودMo .
برداشته میشوند .سپس  Moبا بهکار بردن
3
یک موالر روی یک ستون تبادل یونی آنیونی بارگذاریشده و
جداسازیشده در
3
و آب حذف میشوند .در
ناخالصیهایی که روی ستون میمانند با شستشوی ستون
3
نهایت  Moروی ستون توسط از  1/2 HClموالر شویش میشود.
 2-3-1-9جداسازی

 93به وسیلهی استخراج با حالل

یک روش رادیوشیمیایی برای تعیین

 93در پسماند هستهای در شکل  10-9داده شده است.

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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انحالل نمونه در
1/9M HF /1/2M HCl /0/3M HNO3
افزایش همراهبر Mo
حذف  131Csبا KCFC

رزین داوکس  90× 9پیش آمادهسازیشده
نگهداشتن
63
 Ni ،90Sr ،60Coو ...

افزایش 1/29M NH2OH.HCl
محلول شویششده تا نزدیکی خشک شدن تبخیر میشود
و با محلول  HCl 3M/AlCl3 1Mآمادهسازی میشودZr ،
در محلول آبی میماند.

استخراج  Moو  Nbبا 0/02M ABO /CHCl3

همرسوبی فریک Fe(NO3)3 10 g/L Nb

فیلتر کردن رسوب
استخراج برگشتی  Nb ،Moبا NH3OH 3M

محلول زیرصافی :محلول مولیبدن

0/02M ABO/CHCl3
ICP-MS
برای تعیین بهرهی شیمیایی Mo
اسپکترومتری پرتو ـ X

شکل  .10-9روش جداسازی شیمیایی برای تعیین
94

93

Zr, Mo and Nb

93

ـ

 93در پسماند هستهای.
)(2005

 1/9M HF / 1/2M HCl / 0/3Mحلشده
در این روش ،نمونه پسماند هستهای ابتدا در 3
و  Moپایدار به عنوان همراهبر و تعیین بهرهی شیمیایی افزوده میشود .برای حذف ایزوتوپهای
رادیواکتیو سزیم

 137و

 ، 133هگزاسیانوفرات پتاسیم کبالت به محلول اضافهشده و به مدت 10

رادیوشیمی فلزات واسطه ـ 4d
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دقیقه هم زده میشود که پس از آن پودر هگزاسیانوفرات به روش سانتریفیوژ جداسازی میشود.
محلول باالیی سپس روی یک ستون تبادل کاتیونی با اسیدیته قوی از پیش تثبیتشده با
3
192
یک موالر بارگذاریشده و اکثر رادیونوکلیدهای مزاحم همچون ، 99 ، 63 ، 90 ، 60
 93به صورت یون
و امثال آنها با جذب روی ستون حذف میشوند .محلول خروجی ،حاوی
مولیبدات و آنیونهای دیگر تا مرحلهی خشک شدن تبخیر میشود و باقیمانده در  HClچهار
تا غلظت  1Mبه آن افزوده میشود .جهت احیا پلوتونیم به ( Pu )IIIبرای
موالر حلشده و 3
جلوگیری از استخراج در طی مرحلهی بعدی هیدروکسیل آمین هیدروکلرید به محلول افزوده
میشود α( 0/02M ABO .ـ بنزوئین اکسیم)/
مخلوط میشود.
نیوبیم همراه با مولیبدن استخراج میشود .سپس  Moدر فاز آلی با استفاده از محلول
چهار موالر از فاز آلی استخراج برگشتی میشود .نیوبیمی که هنوز در محلول موجود
3
( Feبه وسیلهی
( Feحذف میشود .پس از حذف رسوب 3
است با همرسوبی با 3
فیلتراسیون ،نمونهای از محلول برای اندازهگیری  ICP-MSجهت اندازهگیری بهرهی شیمیایی
 93به
 93برداشته میشود .محلول باقیمانده برای اندازهگیری اکتیویتهی
جداسازی
وسیلهی طیفسنج پرتو ـ  Xیا  LSCبهکار میرود.
3

 6-9نیوبیم ـ

جهت استخراج

93

به فاز آلی با محلول

93

 1-6-9شیمی نیوبیم
نیوبیم به گروه پنجم عناصر در جدول تناوبی تعلق دارد و آرایهی الکترونی آن به صورت
 [ ]3 3 9 1است .نیوبیم در چهار حالت اکسایش از  +IIتا  +Vوجود داشته ،معمولترین حالت
اکسایش  +Vو پایینترین حاالت اکسایش تنها در شرایط بسیار احیاکننده امکانپذیر است (شکل
.)11-9
نیوبیم از نظر شیمیایی نزدیک به دو فلز در گروه ،وانادیم و تانتالم بوده ،تشابهش با  Taبیشتر
و اندازهی یونی آنها عمالً یکسان است .پایدارترین اکسید نیوبیم پنتوکسید  2 9است .این
ترکیب از برشته شدن اکسید نیوبیم آبدار ،یک رسوب ژالتینی حاصل میشود که در هیدرولیز
نیوبیم شکل میگیرد.
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شکل  .11-9دیاگرام  Eh-pHنیوبیم.
419,2005).

ـ

پنتوکسید نیوبیم بسیار نامحلول است؛ ولی در  HFحل میشود .این ترکیب همچنین به وسیلهی
گداخت قلیایی با سولفات کربنات و هیدروکسید حل میشود .با توجه به حالت اکسایش باالی آن
( Nb )Vکاتیون ساده (  ) 9در محلولهای آبی تشکیل نمیدهد ،بلکه تنها به صورت اشکال یون
یا 6

کمپلکس وجود دارد .در محلولهای اسیدی ،نیوبیم به صورت اکسوکاتیون نیوبیل
2
در اسید
وجود داشته و اسید هیدروفلوئوریک کمپلکسهای آنیونی اسید همچون 9
و
هیدرفلوئوریک تشکیل میدهد .نیوبیم تنها در اسید هیدروفلوئوریک غلیظ کمپلکسهای 6
2
تشکیل میدهد .نیوبیم به آسانی قابل هیدرولیز بوده و با یک ترکیب غیراستوکیومتری
7
اکسید آبدار نامحلول تشکیل میدهد .محصول هیدرولیز محلول در  pHاسیدی تا خنثی اسید
( )Nbتبدیل
(یا 6
( )Nbاست که در  pHباالتر از  7به 3
(یا 6
نیوبیک 3
میشود .از آنجا که قابلیت انحالل نیوبیم بسیار پایین است ،این گونهها تنها در غلظتهای بسیار
پایین در محلول وجود دارند Nb .تمایل شدیدی به تشکیل کلویید در محلول دارد .جهت اطمینان
و  2 23به محلول
از تشکیل یک محلول حقیقی ،عوامل کمپلکسدهندهی قوی همچون
افزوده میشود .مقادیر جزیی از نیوبیم در محلول اسیدی بدون آنیونهای تشکیلدهندهی
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کمپلکس ناپایدار بوده و تمایل به جذب سطحی روی شیشه و رسوبهای بسیاری همچون
سولفیدها ،هیدروکسیدها ،زیرکونیم فسفات و سیلیکاژل دارد.

 2-6-9ویژگیهای هستهای و اندازهگیری رادیونوکلیدهای نیوبیم
نیوبیم تنها یک ایزوتوپ پایدار و بیش از  30رادیوایزوتوپ دارد .از این رادیوایزوتوپها

93

( 16/1سال) و  2 103 ( 93سال) بیشترین اهمیت هستند .اگرچه هر دو آنها محصوالت
شکافت اورانیم و پلوتونیم هستند ،بهرهی شکافت  93بسیار پایین و تنها یک میلیونیم درصد
 93با نیمه عمر طوالنی است که قبالً در این فصل مورد
 93نوکلید دختر  93و
است.
93
93
نیز با واکنشهای فعال سازی نوترونی نیوبیم پایدار،
و
بحث قرار گرفت.
 93 )n,n( 93تولید میشوند.
 93 )n, ( 93و
مسیر اصلی تشکیل  93فعالسازی نوترونی است .نیوبیم پایدار به عنوان ناخالصی در اجزای
سازهی محفظهی فشار رآکتور هستهای و غالف سوخت هستهای وجود دارد .نیمه عمر بلند این
رادیونوکلیدها به ویژه نیمه عمر بسیار بلند  ، 93آنها را رادیونوکلیدهای مهم در از کاراندازی
رآکتورهای هستهای و دورهشت نهایی سوخت هستهای مصرفشده میسازد 93 .با گسیل ذرات
 93فروپاشی میکند .حالت برانگیخته به
بتا با انرژی ماکزیمم  731keVبه حالت برانگیخته
نوبهی خود با گسیل پرتوهای گاما با انرژیهای  79/9( 702/6 keVدرصد) و 971/1 keV
( 100درصد) به حالت پایدار

 93فروپاشی خواهد کرد (شکل  .)12-9لذا

قابل اندازهگیری است.

پایدار

شکل .12-9شمای فروپاشی
)(1996

. 93

 93با طیفسنج گاما
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 93در پسماند هستهای در مقایسه با دیگر رادیونوکلیدها همچون
با وجود این ،غلظت
 137و  60معموالً بسیار پایین است .رادیونوکلیدهای مهم گسیلندهی گاما موجب زمینهی
باالی کامپتون میشوند ،که آشکارسازی مستقیم پرتوهای گامای  93را بسیار مشکل ساخته و
لذا جداسازی شیمیایی قبل از اندازهگیری آن ضروری است.

 3-6-9جداسازی

93
93

ارایه میشود .دو روش در میان دیگر روشها،
ذیالً ،سه روش برای جداسازی رادیوشیمیایی
93
،
کم محلول قابل استفاده بوده ،در روش سوم برای جداسازی
تهنشینی اکسید 2 9
 93و  99استخراج با حالل بهکار میرود .برای تعیین بهرهی شیمیایی ،هم نیوبیم پایدار و
هم رادیوایزوتوپ  99گسیلندهی گاما استفاده میشوند.
 1-3-6-9جداسازی

 93به وسیلهی تهنشینی به صورت
93

2 9

در پسماند هستهای ،رزینهای تبادل
در روش اول تهنشینی گزینشی نیوبیم برای تعیین
یونی مصرفشده و عصارهی تبخیرکننده استفاده میشود .نمونههای رزینها و عصاره جهت
تجزیهی مواد آلی با  2 3و  2 2هضمشده سپس از آن محلول تا مرحلهی خشک شدن
 HCl ،و  HFحل میشود .این محلول
3 ،
تبخیرشده و باقیمانده در مخلوطی از 3
برای تشکیل نمکهای مرطوب تبخیرشده و باقیمانده با  HClو  HFحل میشود .همراهبر Nb
پایدار و همراهبرهای پشتیبان به این محلول افزوده میشوند که به آرامی تا مرحلهی خشک شدن
تبخیر و باقیماندهی جامد با  HClچهار موالر حل میشود.
تحت این شرایط Nb)V( ،به شکل پنتااکسید نامحلول میماند .این مراحل دوبار تکرار میشود
تا رفع آلودگی م ناسب رسوب پنتااکسید حاصل گردد .در انتهای فرایند جداسازی رادیوشیمیایی،
2
تشکیل شود که در محلولهای آبی
رسوب پنتااکسید در  HFحل میشود تا کمپلکس 9
پایدار است 93 .در محلول به وسیلهی طیفسنج گاما اندازهگیریشده بهرهی شیمیایی فرایند با
اندازهگیری همراهبر  Nbپایدار در محلول نهایی با بهکار بردن روش طیفسنج نوری بهدست میآید.
فاکتورهای رفع آلودگی برای غالب رادیونوکلیدهای مزاحم همچون  60 ، 69 ، 129 ، 137و
 93باالتر از  103بوده و بهرهی شیمیایی  90تا  60درصد است.
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 2-3-6-9جداسازی
روش دیگر برای جداسازی

213

 93به وسیلهی تهنشینی
93

آنیونی است .در این روش ،ردیاب

2 9

و تبادل آنیونی

از پسماند هستهای تهنشینی
99

و کروماتوگرافی تبادل

2 9

و  10 mgاز همراهبر  Nbابتدا به نمونه افزوده میشود که

تخریب میگردد .باقیمانده ،حاوی نیوبیم به صورت
سپس به وسیلهی هضم با  69درصد 3
روی فیلتر با
در  HClیک موالر برداشته میشود .محلول فیلترشده و رسوب 2 9
2 9
 HClیک موالر خیساندهشده که متعاقباً در  22/9 ،HFموالر حل و با آب مقطر رقیق و فیلتر
میشود.
حاصل فیلتراسیون روی یک ستون تبادل یونی بازی قوی بارگذاریشده و ستون با 22/9 ، HF
موالر خیسانده میشود .نیوبیم به صورت یک کمپلکس فلوئورید منفی جذب و سپس با 3
هفت موالر شستشو داده می شود .محلول شستشو در یک بشر تفلونی به آرامی تبخیر و دو بار
3

 69درصد ( 10میلیلیتر) در بشر شیشهای تبخیر میشود که منجر به تشکیل رسوب

2 9

میشود .این محصول با  HClیک موالر ( 20میلیلیتر) برداشتهشده ،فیلتر میشود و با

 HClیک موالر خیسانده میشود .پس از خشک شدن اکتیویتههای
طیفسنج گاما اندازهگیری میشود.
 3-3-6-9جداسازی

93

و غیر ردیاب

99

با

 93به وسیلهی استخراج با حالل
، 91
،

 93و
و

 93در پسماند هستهای در شکل  13-9نشان
از رادیونوکلیدهای مزاحم و اجزای ماتریس و

شمای روش ترکیبی برای تعیین
داده شده است .در این روش
غیر از یکدیگر جداسازی میشود.
سپس نوکلیدهای جداسازیشده با استفاده از روشهای گوناگون از جمله ICP-MS ،LSC
طیفسنجی پرتو ـ  Xو طیفسنجی گاما اندازهگیری می شوند .در این روش ترکیبی ،نمونه ابتدا با
مخلوطی از اسیدها تجزیه و  Nb ، Zrو  Moپایدار به عنوان همراهبر و ردیابهای بهره افزوده
میشوند 137 .در محلول ابتدا با افزودن هگزاسیانوفرات پتاسیم کبالت برای جذب سطحی ویژه
 137به محلول افزودهشده که سپس به روش سانتریفیوژ جداسازی میشود .مایع فوقانی روی
یک ستون تبادل کاتیونی بارگذاری میشود :از آنجا که  Mo ،Zrو  Nbبه صورت آنیونهای
کمپلکس وجود دارند در ستون باقینمانده ،برعکس اکثر عناصر واسطه شامل  Fe ، Ni ،Coو دیگر
عناصر همچون  90که به صورت کاتیونها هستند در ستون باقی میمانند .سپس محلول خروجی
ستون حاوی  Mo ، Zrو  Nbتا مرحلهی خشک شدن تبخیر گشته ،باقیمانده در  HClچهار موالر
93

93

93
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هضم کنید و در 1/9M HF/1/2M HCl/0/3M HNO3

نمونهی پسماند هستهای

آمادهسازی کنید.
همراهبرهای پایدار  Nb ،Zrو  Moاضافه
کنید.
حذف  : 137Csپودر هگزاسیانوفرات کبالت پتاسیم به محلول اضافه کنید ،مخلوط و سپس فیلتر کنید ،جامد
را دور بریزید ،محلول زیرصافی را در  1M NH3Clآمادهسازی کنید.

داوکس 90×9

حذف  90Sr ،63Ni ،60Coو ...

محلول خروجی را تا نزدیکی خشک شدن تبخیر کنید در  3M HCl/1M AlCl3آمادهسازی کنید.
زایلن 0/9M HTTA/استخراج کنید.

 NH2OH × HClاضافه کنید تا  Puکاهش یابد.

فاز 3M HCl/1M AlCl3
()Mo , Nb

فاز زایلنHTTA/

()Zr
0/9M HF/HNO3
استخراج برگشتی

 0/02M ABOاستخراج
فاز )Mo , Nb( ABO - CHCl3

 93Zrفاز HF/HNO3

 3M NH3OHاستخراج برگشتی
فاز )Mo , Nb( NH3OH 3M

 LSCیا Zr ICP-MS

93
3+

فاز NH3OH ،93Mo

رسوبدهی  93Nbبا Fe(OH)3

اسپکترومتری پرتو ـ  Xیا  LSCبرای Mo

93

شکل  .13-9روش ویژهی ترکیبی برای تعیین
93

Zr, Mo

93

ـ

 Feاضافه کنید.

، 93

اسپکترومتری  Yبرای Nb

 93و

93

 93در پسماند هستهای.
)(2005

Nb

94
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به محلول افزوده میشود .متعاقباً  Zrاز طریق استخراج با حاللی
حلشده و 3
برای احیای  Puبه
جداسازی میشود .در استخراج زایلن  HTTA /پس از افزودن .HCl
2
3
 ، 93 HFاستخراججهت نگه داری آن در فاز آبی طی استخراج با بهکار بردن 3
مجددشده و این محلول با  ICP-MSیا  LSCاندازهگیری میشود Mo .و  Nbباقیمانده در فاز آبی
طی استخراج با

3

 0 02موالر ـ

استخراجشده و با استفاده از

3

چهار موالر

چهار موالر با همرسوبی با
استخراج مجدد میشود Nb .در محلول
3
93
باقیمانده در
 93با بهکار بردن طیفسنج گاما اندازهگیری میشود.
جداسازیشده و
به وسیلهی  LSCیا  ICP-MSاندازهگیری میشود.
محلول ،3M
3
3

Fe

 1-9مبانی رادیوشیمی فلزات واسطهـ 4d
 عناصر واسطهی  3-dدارای چندین رادیونوکلید مهم با عمر بلند هستند که نیاز به
93
 93و  93دارند .از آنها  99و
جداسازیهای رادیوشیمیایی ، 93 ، 99
 93محصوالت فعالسازی نوترونی تشکیلشده در
 93و
محصوالت شکافت و
93
همچنین به
سازههای فلزی در نیروگاههای هستهای هستند .عالوه بر شکافت،
وسیلهی فعالسازی نوترونی در غالف زیرکالوی سوخت هستهای تشکیل میشود .تنها
رادیونوکلید در بین این چهار گونه در محیط یافت میشود  99بوده و رادیونوکلیدی با
حاللیت باال است .سه رادیونوکلید دیگر تنها در پسماند هستهای ،در سوخت هستهای
مصرفشده و در سازههای رآکتور وجود داشته و اساساً با دورهشت نهایی پسماند هستهای
مرتبط است.
9
) با نیمه عمر بسیار بلند 2/1 10
293
 99یک گسیلندهی خالص بتا (

سال است .این رادیونوکلید با  ،LSCآشکارسازهای یونیزاسیون گازی و  ICP-MSقابل
اندازهگیری است .متداولترین حالت اکسایش تکنسیم  +VIIبوده و در محلولهای آبی
وجود داشته که بسیار محلول و متحرک است .در
تکنسیم به صورت یون پرتکنتات3 ،
را تشکیل
شرایط احیا به تکنسیم چهار ظرفیتی احیاشده ،که اکسید کم محلولی 2
میدهد .در آبهای طبیعی ،غلظتهای  99به اندازهای پایین است که پیشتغلیظ مورد
نیاز است .روشهای ویژه برای جداسازی تکنسیم برای اندازهگیریهای  99استخراج با
حالل ،تبادل آنیونی و کروماتوگرافی استخراج است.
) با نیمه عمر بسیار طوالنی 106
91 3
 93یک گسیلندهی خالص بتا (

 1/9سال است .این رادیونوکلید با  ، LSCآشکارسازهای یونیزاسیون گازی و  ICP-MSقابل
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اندازهگیری است .تنها حالت مهم اکسایش زیرکونیم  +IVاست .زیرکونیم یک عنصر شدیداً
 Zrنامحلول
هیدرولیز شونده بوده و حتی در محلولهای اسیدی ضعیف هم
3
تشکیل میشود و به آسانی در محلولهای آبی کلویید تشکیل میدهد .تهنشینی ،تبادل
یونی و استخراج با حالل روشهای معمول بهکار رفته در جداسازیهای  93است.


93

با  ECفروپاشی کرده و نیمه عمر طوالنی  3000سال دارد .این رادیونوکلید با

آشکارسازی الکترونهای اوژه توسط  ،LSCپرتوهای ـ  Xبا یک طیفسنج پرتو ـ  Xیا به
وسیلهی  ICP-MSقابل اندازهگیری است .معمولترین حالت اکسایش مولیبدن  +VIبوده،
و شکل معمول شیمیایی در محلولهای آبی یون مولیبدات 2
است .مولیبدن به
3
کم
حاالت پایینتر اکسایش قابل احیا بوده و در شرایط احیا مولیبدن چهارظرفیتی 2
محلول تشکیل میدهد .روشهای معمول بهکار رفته در جداسازیهای  93تبادل یونی و
استخراج با حالل است.


93

یک گسیلندهی بتا (

371

) با نیمه عمر بلند  20000سال است .این

رادیونوکلید همچنین پرتوهای گامای با انرژی باال با شدتهای باال گسیل میکند .با این
وجود ،این پرتوهای گاما مستقیماً برای اندازهگیری  93در نمونههای پسماند هستهای
بهکار نمیروند که به دلیل حضور باالی رادیونوکلیدهای گسیلندهی گاما است .پس از
جداسازی شیمیایی 93 ،به وسیلهی طیفسنج گاما LSC ،و  ICP-MSقابل اندازهگیری
است و حتی در محلولهای اسیدی  2 9کم
است .معمولترین حالت اکسایش
)
(یا 6
محلول تشکیل میدهد .شکل معمول در فاز محلول یون نیوبات 3
است .روشهای معمول بهکار رفته در جداسازیهای  93تبادل یونی ،استخراج با حالل و
تهنشینی به صورت  2 9است.
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 1-10رادیونوکلیدهای مهم سری النتانیدها
اگرچه النتانیدها شامل چندین رادیونوکلید محصول شکافت هستند ،نیمه عمر آنها معموالً نسبتاً
کوتاه است .جدول  1-10رادیونوکلیدهای النتانیدی محصول شکافت را با نیمه عمرهای بیش از یک
روز و بهرههای شکافت بزرگتر از یک درصد نشان میدهد .مهمترین این رادیونوکلیدها در ریزش
تازه  111است که دارای نیمه عمر تقریباً یک سال بوده و پرتوهای گامای با انرژی 111 keV
( 11/1درصد) گسیل کرده و چشمهای قوی از تابش خارجی را تشکیل میدهد .با توجه به بهرهی
باالی شکافت و شدت باالی پرتوهای گاما ،تعیین  111کموبیش ساده است .تنها رادیونوکلیدهای
 111بوده و برای اینها قبل از شمارش
 151و
بدون گسیل گامای قابل مشاهده
جداسازی های شیمیایی ضروری است .به همراه تکنسیم ،پرومیتم یکی از دو عنصر سبکتر از
پولونیم است که ایزوتوپهای پایدار ندارد 111 .نیز دارای گسیل گاما نیست؛ ولی به دلیل نیمه
عمرکوتاه در اینجا بحث نمیشود.
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جدول  .1-10محصوالت النتانیدی مهم ناشی از شکافت .کلیه نوکلیدها با گسیل  βفروپاشی میکنند.
عنصر

نوکلید محصول

نیمه عمر

)%( 515

شکافت
النتانیم
سریم

110
111
111

پرسئودیمیم
پرومتیم
ساماریم
نئودیمیم

111
111
151
111

بهرهی شکافت برای

گسیل گاما

 1/1روز
 51روز
 585روز
 11روز
 5/6سال

6/5
5/8
1/1
6
5/1

 90سال

0/1

+
+
+
-

 11روز

5/1

+

 8-10خواص شیمیایی النتانیدها
النتانیدها معموالً به نام فلزات نادر و خاکی شناخته شده هستند؛ ولی این اصطالح کموبیش
گمراه کننده است چرا که این فلزات به ویژه نادر نیستند .النتانیدها در طرف گروه  1جدول تناوبی
قرار می گیرند .اسکاندیم ،ایتریم و به ویژه النتانیم از نظر شیمیایی مشابه النتانیدها بوده و لذا شامل
النتانیم در بحث النتانیدها میشوند .النتانیدها از نظر شیمیایی مشابه هستند .این عناصر دارای
الیههای پر  L ،Kو  Mبوده و اوربیتالهای  5s ،1d ،1p ،1sو  5pپر دارند.
خصیصهی مشخص سری النتانیدها افزایش پی در پی الکترون به هفت اوربیتال  1fبوده ،لذا به
همراه یکدیگر 11 ،یا به همراه النتانیم  15النتانید هستند .اوربیتالهای  6 5و  6 6پر به طور
کارامدی الکترونهای  1fرا محافظت میکند که به این صورت همانند الکترونهای الیه داخلی
عمل نموده و در تشکیل پیوندهای شیمیایی شرکت نمیکنند .تنها استثنا  Ceاست که در گروه
اول پس از النتانیم قرار داشته که الکترون  fآن در تشکیل پیوندهای شیمیایی شرکت میکند.
در واقع سریم تنها النتانید با یک حالت اکسایش پایدار  +IVاست .به جز  Ceو  ،Euالنتانیدها به
ویژه در حالت اکسایش  +IIIظاهر شده و در محلول آبی به صورت یونهای  1حاضر هستند.
 Ceهمچنین به صورت  1و یوروپیم به صورت  5ظاهر میشود .یونهای  1با از دست
دادن الکترونهای  5sو  5pتشکیل میشوند .با توجه به اینگونه اوربیتالهای  1fمحافظت شدهاند،
النتانیدها به ندرت با لیگاندهای آلی کمپلکس تشکیل میدهند .کمپلکسها تنها با عوامل شالته
کننده قوی تشکیل میشوند .غالب ترکیبات النتانیدها پیوندهای یونی بوده و لذا نسبتاً محلول
هستند .اندازههای یون النتانیدها به طور سیستماتیک از النتانیم تا لوتسیم کاهش پیدا میکند
(شکل .)1-10
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شعاع یونی

شکل  .1-10شعاعهای یونی النتانیدها در کئوردیناسیون 6تایی.

از آنجا که اوربیتالهای  1fمحافظت شدهاند ،افزایش الکترونها ابر الکترونی را گسترش
نمیدهد ،بلکه افزایش بار هستهای جذب الکترواستاتیکی را روی الکترونها افزایش میدهد و لذا
موجب کاهش اندازهی یون میشود .این کاهش در اندازه ،انقباض النتانیدی خوانده میشود.
اندازهی یون قابلیت انحالل النتانیدها و تشکیل کمپلکس را در آنها تحت تأثیر قرار میدهد.
هر چهقدر اندازه یون کوچکتر باشد برهمکنش الکتریکی با یک یون بار مخالف قویتر شده و
قابلیت انحالل آن ضعیفتر میشود .بهطور مشابه ،با افزایش عدد اتمی تشکیل کمپلکس ،شامل
هیدرولیز قویتر میگردد .با توجه به اینکه النتانیدها از نظر شیمیایی مشابه هستند ،جداسازی
آنها از یک دیگر مشکل است .فرایند جداسازی بستگی به عواملی دارد که به اختالف آنها در
اندازه برای مثال توانایی تشکیل کمپلکس بر میگردد.

 3-10جداسازی النتانیدها از اکتینیدها
یک چالش بزرگ برای رادیوشیمیستها به هنگام سنجش اکتیویتهی اکتینیدها ،جداسازی آنها از
ایزوتوپهای پایدار النتانیدها است .نمونههای محیطی به طور طبیعی حاوی مقادیر نسبتاً باالیی از
ایزوتوپهای پایدار النتانیدها بوده ،و این مقادیر بسیار باالتر از مقادیر اکتینیدهایی است که به
صورت آالینده در محیط همچون  Am ،Np ،Puو  Cmظاهر میشوند .النتانیدها به شدت شبیه
و 1
1 ،
1 ،
اکتینیدهای سه ظرفیتی ( 1
) هستند .النتانیدها در خالصسازی
است ،مزاحمت
اکتینیدها به ویژه در تهیهی چشمهها برای شمارش آلفا که مستلزم تهنشینی 1
ایجاد میکنند .آنها همزمان تهنشینشده و موجب خود جذبی در چشمه میشوند .در مورد
پلوتونیم ،اکسایش به حالتهای باالتر با حذف النتانیدها استفاده میشود .با وجود این ،این برای
اکتینیم ،امرسیم و کوریم امکان پذیر نیست چرا که در عمل تنها حالت اکسایش آنها  +IIIاست.
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پلوتونیم میتواند به حالت اکسایش  +IVاکسیدشده و در اسیدنیتریک  1-8موالر روی رزین باقی
نمانده و از ستون عبور کند .همچنین میتوان پولوتونیم را از النتانیدهای سه ظرفیتی و اکتینیدها
در رزین کروماتوگرافی استخراج  TRUجداسازی کرد (شکل  .)11-1اکتینیدهای سه ظرفیتی را
 511است ،میتوان روی رزین تبادل آنیونی با رزین کروماتوگرافی استخراج
که مهمترین آنها
بهکار میرود که با امرسیم
 TEVAاز النتانیدها جداسازی کرد .در هر دو روش ،تیوسیانات
یک موالر ،در رزین تبادل آنیونی
برخالف النتانیدها کمپلکس تشکیل میدهد .نمونه ،در 1
نیم موالر حذفشده و در حالیکه امرسیم
بارگذاریشده و النتانیدها با شستشو با
1
(و کوریم) به صورت کمپلکس تیوسیانات در ستون میماند .در مورد رزین  ،TEVAستون با یک
دو موالر شسته میشود .مجدداً ،النتانیدها حذف میشوند ،در حالیکه
محلول قویتر
1
امرسیم (و کوریم) روی رزین باقی میماند .این روشها مفصل در فصل  15ارایهشده ،که در آن
تعیین امرسیم و کوریم بحث میشوند.

 4-10النتانیدها مشابه اکتینیدها
با توجه به اینکه النتانیدهای سه ظرفیتی همانند اکتینیدهای با حالت اکسایش مشابه عمل
میکنند ،به منزلهی مشابه اکتینیدها قابل استفاده هستند .شکل  5-10حالت تشابه را به خوبی به
نمایش گذاشته است.
هنگامی که اکتینیدها و النتانیدهای سه ظرفیتی روی یک رزین تبادل کاتیونی قوی پیوند
خورده و با آمونیم ـ  αـ هیدروکسیایزوبوتیرات شستشو میشوند به صورت جفت از ستون شویش
و در موقعیت های شویش یکسان با عدد اتمی خود از ستون خارج میشوند .ترتیب سیستماتیک
بوده ،هر میزان عدد اتمی النتانیدها و اکتینیدها بزرگتر باشد به آسانی از ستون شویش میشوند
در هر دو سری ،اندازه ی یون سه ظرفیتی با افزایش عدد اتمی کاهش پیدا کرده و لذا کمپلکس با
آمونیم ـ  αـ هیدروکسیایزوبوتیرات نیز قویتر میشود.
بهکارگیری النتانیدها به عنوان مشابه در مطالعه با نیاز به مقادیر ماکرونی ترکیبات عمالً مفید
خواهد بود .اکتینیدها بجز  Thو  Uبه ندرت در مقادیر ماکرونی استفاده میشوند .حتی اگر این
عناصر قابل دسترس باشند ،میزان اکتیویته به اندازهای باال خواهد بود که خطر تابش یا غیرقابل
قبول بوده یا نیاز به «جعبههای داغ» با تجهیزات جابهجایی کنترل از راه دور خواهد بود .گونههای
مربوط در سری النتانیدها را میتوان به نمایندگی از اکتینیدهای سه ظرفیتی استفاده نمود :
ساماریم برای  ،Puیوروپیم برای  ،Amو گادولینیم برای .Cm
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(الف) النتانیدها

اکتیویته (واحد دلخواه)

(ب) اکتینیدها

حجم شوینده

شکل .8-10شستشوی النتانیدها و اکتینیدهای سه ظرفیتی از رزین تبادل کاتیونی
قوی با آمونیوم- α -هیدروکسیایزوبوتیرات.
) ( 1957

غالباً ،یوروپیم برای نشان دادن همهی اکتینیدهای سه ظرفیتی بهکار میرود .عالوه بر آن،
یوروپیم یک رادیوایزوتوپ مفید دارد ، 155 ،و گسیلهای گامای آن آسانتر از اکتیویته آلفای
اکتینیدها اندازهگیری میشوند .النتانیدها همچنین تشابه مفیدی در مطالعهی طیفسنج اشکال
شیمیایی اکتینیدها دارند .اکتینیدها معموالً در محلول در آنچنان غلظت پایینی وجود دارند که
برای مثال به وسیلهی طیفسنج فلوئورسان قابل مشاهده نیستند .طیفسنج فلوئورسان القایی لیزر
( )LIFSبه طور قابل مالحظهای حساستر از طیفسنج معمولی  UV-VISبوده؛ ولی حتی این روش
به طور رضایتبخشی برای مطالعهی اکتینیدها (بجز اورانیم) در نمونههای محیطی حساس نیست.
آزمایشات مدل را که در آن گونههای شیمیایی در محلول یا در سطوح معدنی تحت شرایط دقیقاً
معین مطالعه میشوند ،میتوان با استفاده از النتانیدها در نقش جایگزین انجام داد.
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نتیجهگیریهای غیرمستقیم دربارهی رفتار اکتینیدهای سه ظرفیتی تحت شرایط مشابه از نتایج،
قابل بهرهبرداری است.

5-10

151

 111و

 1-5-10ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

 111و

151

طی از کاراندازی تأسیسات هستهای و مطالعات رادیواکتیویته محیطی ،این مهمترین
رادیونوکلیدهای نادر خاکی به دلیل نیمه عمر بلند  5/6سال و  90سال و بهرههای شکافت باال 5/1
درصد و  0/1درصد برای

515

نیاز به جداسازی رادیوشیمیایی دارند .پرومتیم و ساماریم عناصر نادر

نیز به
خاکی سبک بوده ،پرومتیم ایزوتوپ پایداری ندارند؛ یعنی  Pmکامالً مصنوعی است.
 ، 150یک ناخالصی در
 150تولیدشده،
)n, γ( 151
وسیلهی واکنش فعالسازی نوترون،
مواد سازهی رآکتورهای هستهای با سطح مقطع فعالسازی نوترونی بسیار باال
151

( )15500 bاست.

111

از طریق گسیل ذرات بتا و در یک انرژی ماکزیمم  ،551 keVبا شدت

بسیار پایین پرتوهای گاما با انرژی  0/0058( 151/5 keVدرصد) و پرتوهای ـ ،10/1 keV( X
 0/0015درصد) فروپاشی میکند (شکل .)1-10

پایدار

شکل  .3-10شمای فروپاشی

 111و

. 151

1996

 111معموالً به وسیلهی آشکارسازی ذرات بتا با یک شمارشگر سنتیالسیون مایع اندازهگیری
 111قابل استفاده است؛ ولی با توجه به تداخل
میشود .طیفسنج جرمی نیز برای اندازهگیری
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 111پایدار و یونهای پلی اتمی ،جداسازی بسیار مؤثر شیمیایی  Pmاز  Smو نیز
ایزوباری از
دیگر عناصر ضروری است.
 151با گسیل ذرات بتا با انرژی پایین با حداکثر انرژی  16/1 keVو شدت و انرژی بسیار
پایین پرتوهای ـ گاما ( 0/01 ،51/5 keVدرصد) و پرتوهای ـ  0/056 ،5/85 keV( Xدرصد) به
 151فروپاشی میکند 151 .معموالً با  LSCاندازهگیری میشود 151 .همچنین با طیفسنج
جرمی نیز قابل اندازهگیری است؛ ولی به دلیل تداخل ایزوباری ایزوتوپ پایدار  151و یونهای
پلی اتمی جداسازی مؤثر  Smاز  Euضروری است .عالوه بر آن اثر دنباله  150و مزاحمت حاصل
 150و  150 Hنیز باید مدنظر قرار گیرند.
از یونهای پلی اتمی ،همچون

 8-5-10جداسازی

 111و

151

 151در پسماند هستهای و در نمونههای محیطی و
 111و
روشهای تجزیهای برای تعیین
زیستی گزارش شده است .هم رسوبی ،استخراج با حالل ،تبادل یونی ،کروماتوگرافی استخراجی،
 151از اجزای ماتریس ،ترانس اورانیمها ،محصوالت شکافت
 111و
 HPLCبرای جداسازی
151
111
به وسیلهی  LSCو
و
دیگر و عناصر نادر خاکی استفاده شدهاند .اندازهگیریهای
 ICP-MSانجام پذیرفته است.
 1-8-5-10جداسازی با رزین Ln

روش کروماتوگرافی استخراجی با رزین  ،Lnبه وسیلهی اکروم  /تریسکم معرفی شده است .در رزین
 ،Lnاستخراجکننده ،دی (-5اتیلهگزین) اورتوفسفریک اسید ( )HDEHPروی یک پشتیبان
آبگریز پیوند خورده است .ضرایب توزیع ( ) بر حسب غلظتهای اسیدنیتریک برای یونهای
فلزی گوناگون روی رزین  Lnدر شکل  1-10نشان داده شده است .تمایل عناصر نادر خاکی به
رزین  Lnبا عدد جرمی عنصر افزایش مییابد.
با بهکار بردن این رزین 151 ،از دیگر عناصر نادر خاکی قابل جداسازی است .نمونه ابتدا در
اسیدنیتریک  0/05Mتهیه و سپس روی یک ستون رزین  0/1( Lnگرم )50-100 μm ،بارگذاریشده
و عناصر گوناگون با محلولهای  HClشستشو میشود .شکل  5-10شستشوی ،Nd ،Pr ،Ce ،La
 Smو  Euرا نشان میدهد .در کل  5/5میلیلیتر از  0/55 M HClبرای جمعآوری  Pr ،Ce ،Laو
 Ndو  Smبا میزان غیرقابل آشکارسازی استفاده میشود .سپس پس از عبور 0/15( 0/15 M HCl

میلیلیتر) Sm ،در  0/5 mlبعدی ظاهرشده و در نهایت  Euدر  0/5 mlاز
جمعآوری میشود.

1

0/15M
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شکل  .4-10ضرایب توزیع فلزات گوناگون روی رزین  Lnاکروم  /تریسکم به صورت تابعی از غلظت

.

1

1957

37, 425

درصد نسبی

0/55M HCl

0/15M HCl

شکل  .5-10شستشوی  Sm ،Nd ،Pr ،Ce ،Laو  Euاز ستون رزین  Lnاکروم /تریسکم.
) ( 1996
339, 79
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 111در نمونههای محیطی و پسماند هستهای به طور موفقیتآمیزی
رزین  Lnدر تجزیهی
111
از آب در دنباله ارایه شده است.
استفاده شده است .برای مثال ،روشی برای جداسازی
نمونهها ابتدا به وسیلهی تبخیر یا همرسوبی با فسفات کلسیم پیشتغلیظ و سپس با اسید
آسکوربیک در اسیدنیتریک  0/5Mتهیه شده است .اسیداسکوربیک ( Fe)IIIرا به ( Fe)IIاحیا
میکند که از ستون بدون جذب سطحی قابل مالحظه عبور میکند .امرسیم مزاحم که بالقوه حضور
دارد به همراه استرنسیم به وسیلهی اسیدنیتریک  0/5Mاز ستون شویش میشود .پرومتیم به همراه
بیسموت ایتریم و النتانیدها در ستون باقی میمانند .پرومتیم ،به همراه دیگر النتانیدها با
یک موالر ( 5میلیلیتر) شسته میشود .رفع آلودگی عالی از  89 90 ، 111 111 ، 60حاصل شده
است .محلول جداسازیشده برای اندازهگیری  111قابل استفاده میباشد .با وجود این ،این روش
 111کاربردی نیست .چنانچه غلظت آنها،
برای جداسازی  Gd ،Smو دیگر النتانیدها از
111
 111باشد رادیوایزوتوپهای این عناصر ممکن است با اندازهگیری
هماندازه یا باالتر از
111
151
با استفاده از  LSCو
در نمونه در سنجش
تداخل کند .برای مثال ،غلظت باالی
 111به وسیلهی  ICP-MSتداخل میکند .در این حاالت خالصسازی بیشتر Pm
اندازهگیری
نسبت به این عناصر مورد نیاز است.
1

 8-8-5-10اندازهگیری

 111از ادرار با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یونی

در یک روش تجزیهای برای اندازهگیری

111

در نمونههای ادرار ابتدا همراهبرهای  Yو  Ceبه

نمونه افزوده میشود که سپس تا  0/5Mاسیدنیتریک اسیدیشده و برای تجزیهی آن به مدت یک
 111در ادرار با بهکار بردن کروماتوگرافی
ساعت جوشانده میشود .تجزیه با تفکیک باالی
دینامیکی تبادل یونی انجام می پذیرد .محلول حاصل فیلترشده و روی ستون تبادل کاتیونی با
111
اسیدیته قوی بارگذاری میشود که عناصر نادر خاکی شامل
را جذب میکند .ستون با 5
و

1

یک موالر شستهشده و عناصر در خاک با اسیدسیتریک  0/10موالر ( )pH = 5شستشو

داده میشود .محلول شستشو تا مرحلهی خشک شدن تبخیرشده و به مدت  10دقیقه در ℃-550
 550مشتعلشده و باقیمانده در

1

غلیظ به همراه  HFدو درصد حل میشود که مجدداً تا

مرحلهی خشک شدن تبخیر میشود .در نهایت عناصر نادر خاکی و عناصر دیگر در باقیمانده در
 0/05Mاز محلول  αـ هیدروکسیایزوبوتیریک اسید ( )HIBAحاوی  0/01مول از
1ـ اکتانسولفونیک اسید حل میشود .از این محلول

111

با بهکار بردن یک سیستم  HPLCبا

یک ستون جداسازی فاز ـ معکوس 18ـ Cو فاز متحرک  0/05-0/55موالر از HIBA /0/01M

1ـ اکتانسولفونات جداسازی میشود.
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 HPLCفاز معکوس ( RP -HPLCیا  )RPCیک فاز ثابت غیرقطبی و یک فاز متحرک کموبیش
قطبی ،مایع دارد .یک فاز ساکن معمول ثابت با سیلیکا که در آن  Rیک گروه آلکیل زنجیرهی
مستقیم همچون  18 11یا  8 11است تحت عملیات قرار میگیرد .چنانچه گروه آلکیل
 18 11در سیلیکا در فاز ثابت باشد ،ستون 18ـ  Cخوانده میشود .با این فازهای ساکن ،زمان
نگهداری برای مولکولهایی که غیرقطبیتر هستند طوالنیترشده در حالیکه مولکولهای قطبی به
راحتی شستشو میشوند .زمان نگهداری یک مادهی تجزیهشده با افزودن آب بیشتر به فاز متحرک
قابل افزایش بوده و لذا تمایل ماده مورد تجزیهی آبدوست را برای فاز ثابت آبدوست نسبت به فاز
متحرک آبدوست قویتر میکند .به طور مشابه ،زمان نگهداری مادهی مورد تجزیه را میتوان با
افزودن حالل آلی بیشتر به شوینده کاهش داد.
تمایل ستون 18ـ Cیا غیرقطبیت عناصر نادر خاکی از  Laتا  Smکاهشیافته و لذا زمان
نگهداری آنها از  Laتا  Smکاهش مییابد (شکل  .)6-10برای شستشوی کارامد عناصر از ستون،
به ویژه عناصر با تمایل باال ،یک شستشوی گرادیانی با یک غلظت فزاینده هیدروکسیایزوبوتیریک
 111جداسازیشده از دیگر رادیونوکلیدها و عناصر مزاحم به وسیلهی LSC
اسید بهکار میرود.
اندازهگیری میشود .از شکل  6-10میتوان مالحظه نمود که روش گزارششده همچنین برای
جداسازی و اندازهگیری

 151استفاده میشود.

 5دقیقه

شکل  .2-10طیف جداسازی عناصر از  Pmو  Smبا بهکار بردن ( HPLCستون معکوس .)C18
Pm

147

64, 2339

1992
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 111از سوخت پرتودیده به وسیلهی کروماتوگرافی تبادل یونی

 3-8-5-10جداسازی

 111در سوخت هستهای پرتودیده با بهکار بردن کروماتوگرافی تبادل
روشی برای اندازهگیری
آنیونی و  HPLCبا یک ستون تبادل کاتیونی گزارش شده است .در این روش نمونه ابتدا در یک
محلول  HClده موالر حل و آماده می شود و سپس محلول روی یک ستون تبادل آنیونی با باز قوی
 111و دیگر عناصر نادر خاکی را
بارگذاریشده ،ستون با  HClده موالر شسته میشود .ستون،
تشکیل نمیدهند جذب نمیکند .این عناصر در محلول خروجی
که کمپلکسهای آنیونی با
ستون و یک محلول کمکی  HClده موالر جمعآوری میشود U ،Pu .و اکثر محصوالت شکافت
 99که در  HClده موالر به
فلزات واسطه و فعالسازی نوترونی ،همچون  99 ، 60 ، 55و
 111جداسازی میشوند .محلول خروجی
صورت آنیونی وجود دارند در ستون جذبشده و از
ستون همراه با

111

تا مرحلهی خشک شدن تبخیرشده و سپس در محلول

1

 0/5موالر

حل میشود .این محلول در سیستم  HPLCبه یک ستون تبادل کاتیونی تزریقشده و
5ـ هیدروکسیـ متیلبوتیریک اسید( )HMBبه عنوان محلول شویش استفاده میشود .در این
مرحله ،عناصر نادر خاکی و دیگر عناصر که در  HClده موالر آنیون تشکیل نداده و روی ستون
تبادل آنیونی در مرحلهی تبادل آنیونی قبلی جذب نشده (  90 ، 111 ، 61و غیره) روی ستون
تبادل کاتیونی جذب میشوند .بسته به تمایل گوناگون این کاتیونها ،با بهکار بردن یک عامل
 111از دیگر
کمپلکسدهنده  ،HMBCبا زمانهای نگهداری گوناگون شستشو داده میشوند .لذا
 111با استفاده از  LSCاندازهگیری
عناصر نادر خاکی و دیگر کاتیونها جداسازی میشود.
میشود.
 4-8-5-10اندازهگیری

 111و

 151در صخرهها

در جداسازی  Pmو  Smاز اجزای ماتریس Th ،U ،و دیگر عناصر نادر خاکی در صخرهها روش
تجزیهای براساس تبادل یونی ،و کروماتوگرافی استخراج استفاده میشود (شکل .)1-10
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نمونهها (خاک ،صخره)
با  HNO1- HF- HClO1هضم کنید ،تا نزدیکی خشک شدن تبخیر
کنید ،در  HCl 1/55Mحل کنید.
AG 50×1

نمونه را در  1/55M HClبارگذاری کنید.
با نمونه  1/55M HClبشویید.
( )1با  5M HNO1 - 0/1N HFشویش کنید..

محلول حاصل از شویش :النتانیدها Zr ،Sr ،Ba ،Ca ،U ،و ...

محلول خروجی  +شستشو
Co ،Na ،K ،Ca ،Mn ،Fe
و ...

تا نزدیکی خشک شدن تبخیر کنید ،در  1M HNO1حل کنید.

ستون TRU

با  1M HNO1بشویید.
( )5با  0/05 Mشویش کنید.
( )1با  0/55 M HClشویش کنید.
( )1با  0/1M 0/59M / HCl HFشویش کنید.

( )1محلول حاصل از شویشTh :

شویش ()5

( )5با  0/15M HClشویش کنید.

ستون Ln

با  0/55M HClشویش کنید.

( )1محلول حاصل از شویشU :

( )5شویشPm - Sm - Eu :

شستشو.Nd ،Pr ،Ce ،La :

سنجش با  ICP-MSبرای  Pmو Sm

شکل .2-10روش جداسازی برای تجزیهی

 111و

 151در نمونههای صخره.

1997

339, 79

882
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ـ  HFهضم میشود ،و سپس محلول تا مرحلهی
ـ1
در این روش ابتدا نمونه با 1
خشک شدن تبخیر میشود .باقیماندهی تبخیر در  1/55M HClحل میشود .این محلول در ستون
رزین تبادل کاتیونی با اسیدیتهی قوی بارگذاری میشود .عناصر ماتریس و بسیاری از
رادیونوکلیدهای مزاحم همچون  60 ، 55 ، 10 ، 111بدون ماند ،از ستون عبور میکند.
 111در ستون باقیمانده و سپس به همراه
 151و
عناصر نادر خاکی سبک ( )LREsشامل
پنج موالر 0/1 ،HF ،موالر شستشو داده میشوند.
 Sr ،Ba ،Ca ،Th ،Uو  Zrبا استفاده از 1
یک موالر حل
محلول شستشو تا مرحلهی خشک شدن تبخیرشده و باقیمانده در محلول 1
میشود که سپس روی ستون رزین  TRUاکروم  /تریسکم بارگذاری میشود .پس از خیساندن با
1

یک موالر LREs ،با

1

 0/05موالر شستهشده و محلول شستشو روی ستون رزین Ln

بارگذاری میشود .ستون رزین  TRUبرای حذف  Thبا  0/55M HClو برای حذف  Uبا  HClیک
دهم موالر و  0/55M HFمورد آمایش قرار میگیرد LRES .در ستون رزین  Lnدر یک شستشوی
دو مرحلهای با  0/55M HClو  0/15Mحذف میشود (شکل .)5-10

111

و

151

هر دو از

دیگر عناصر نادر خاکی و عناصر مزاحم به وسیلهی اجزای مطابق جداسازیشده و در نهایت با
 151از
 111و
 ICP-MSیا  LSCاندازهگیری میشود .برای سنجش با  LSCهنوز الزم است
هم جدا شوند.

 2-10مبانی رادیوشیمی النتانیدها
 النتانیدها دارای چندین رادیونوکلید محصول شکافت با بهرهی باالی شکافت هستند .غالب
این رادیونوکلیدها پرتوهای گاما گسیل میکنند که به آسانی قابل آشکارسازی بوده و لذا به
 111و
جداسازیهای شیمیایی نیازی نیست .با وجود این دو رادیونوکلید النتانید
151

دارای نیمه عمر کموبیش بلند  5/6سال و  90سال بوده و گسیلندهی بتای خالص
151

برابر  551 keVو keV

 111و
بدون گسیل گاما هستند .انرژیهای ماکزیمم بتا
 11است و پس از جداسازی شیمیایی با  LSCاندازهگیری میشوند.
 النتانیدها یک گروه با  11عنصر هستند که در آنها الیه ـ  1fبه تدریج پر میشود .با چند
استثنا ،النتانیدها منحصراً در حالت اکسایش  +IIIو به صورت یونهای  1در
محلولهای آبی هستند .پیوند آنها در ترکیبات به صورت یونی در طبیعت بوده و لذا
قابلیت انحالل غالباً ترکیبات باال است .عالوه بر آن ،النتانیدها شدیداً هیدرولیز نمیشوند.

830
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اندازهی یونی یونهای النتانید سه ظرفیتی با افزایش عدد اتمی کاهشیافته و لذا تمایل به
هیدرولیز شدن و تشکیل کمپلکس افزایش مییابد.
 النتانیدهای سه ظرفیتی بسیار شبیه اکتینیدهای سه ظرفیتی ( ، 1 ، 1 ، 1
 ) 1بوده و لذا به عنوان مشابه اکتینیدها که در آن مقادیر باالی عناصر مورد نیاز است
مطالعه میشوند .هنگام اندازهگیری اکتینیدها در نمونههای جامد ،همچون خاک و رسوب
جداسازی النتانیدها مرحلهی مهمی جهت اجتناب از جرمهای اضافی در چشمههای
شمارش آلفا است .جداسازیهای النتانیدها از اکتینیدها ،معموالً از طریق کروماتوگرافی
تبادل آنیونی یا استخراج و با بهرهگیری از توانایی تشکیل کمپلکس متفاوت آنها صورت
میگیرد.
 111و  151معموالً به وسیلهی کروماتوگرافی تبادل یونی و استخراجی به
 جداسازی
وقوع میپیوندد .اکروم  /تریسکم سازندهی رزین کروماتوگرافی استخراج برای النتانیدها
بوده ،رزین  Lnکه (دی ـ5ـ اتیلهگزیل) اورتوفسفریک اسید ( )HDEHPدارد در نقش
عامل استخراج در حفرههای یک پشتبیان خنثی است.

11
رادیوشیمی هالوژنها
 1-11رادیونوکلیدهای مهم هالوژن
از میان هالوژنها تنها ،ید نوکلیدهای محصول شکافت قابل مالحظهای دارد، 115 ، 111 ، 159 :
 111 ، 111و ( 115جدول  .)1-11در طوالنی مدت ،مهمترین این ایزوتوپها  159به دلیل نیمه
عمر بسیار طوالنی  1/6 101سال است .رادیوایزوتوپهای دیگر ید عمر کوتاه دارند ،بلندترین
نیمه عمر متعلق به  111تنها  8روز است .در ریزش تازهی هستهای دز تابش برای انسانها به ویژه
به دلیل  111تقریباً حدود نصف کل دز تابش دریافت شده طی چند هفتهی اول پس از ریزش
است .این ایزوتوپهای ید نه تنها مسئول دز خارجی هستند ،بلکه همچنین از طریق تنفس و نیز
غذا از طریق شیر گاوها که علف و یونجه خشک آلوده را تغذیه میکنند وارد بدن میشوند .همهی
ایزوتوپهای ید با عمر کوتاه گسیلندهی پرتوهای گامای قابل آشکارسازی هستند و لذا جداسازی
رادیوشیمیایی نیازی نیست.
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جدول  .1-11رادیونوکلیدهای مهم هالوژن.
عنصر

بهرهی

روش

گسیل

منبع یا مورد

رادیونوکلید

شکافت()%

فروپاشی

گاما

استفاده

-

β

+

ردیاب

-

β

-

-

β

+

β

+

111

 8روز

 5/9درصد

β

+

محصول
فعالسازی ،منشأ
کیهانی
محصول
فعالسازی
محصول شکافت،
منشأ کیهانی
محصول شکافت

115

 5/1ساعت

 1/1درصد

β

+

محصول شکافت

 50/8ساعت

 6/1درصد

β

+

محصول شکافت

111

 55/5دقیقه

 1/8درصد

β

+

محصول شکافت

115

 6/51ساعت

 6/1درصد

β

+

محصول شکافت

 56ثانیه 0/1-میلیثانیه

-

α/β

-

نوکلیدهای
طبیعی

فلوئور

18

کلر

16

برم

85

ید

159

111

استاتین

515 519

نیمه عمر
 1/8ساعت
 101000سال

 15ساعت
101

1/6سال

 0/66درصد

ایزوتوپ ید با عمر بلند نیز پرتوهای گاما گسیل میکند؛ ولی انرژی و شدت این پرتوها نسبتاً
پایین است ،و از آنجا که اکتیویتهی ویژه  159بسیار پایین است ،اندازهگیری آن مستلزم
جداسازی رادیوشیمیایی است .منابع دیگر  159با عمر بلند در محیط عالوه بر آزمایشات سالحهای
هستهای و حادثهی چرنوبیل ،آب و هوای خروجی از تأسیسات بازفرآوری سوخت هستند .با توجه
به عمر بلند ،غلظت اکتیویتهی  159در محیط بسیار پایین است .با وجود این ،با توجه به نیمه عمر
بسیار بلند و تحرک باال در ژئوسفر 159 ،نیازمند مالحظه طوالنی مدت در دورهشت نهایی پسماند
هستهای است.
مهمترین ایزوتوپ رادیواکتیو فلوئور  18است .این رادیونوکلید ،گسیلندهی پوزیترون و با عمر
کوتاه بوده و کاربرد مهمی در  PETبرای مقاصد پزشکی دارد .برم دارای رادیونوکلید قابل مالحظه
رادیوشیمیایی نیست .کلر به نوبهی خود یک رادیونوکلید با عمر بلند دارد ، 16 ،که در واکنش
فعالسازی نوترونی  15پایدار ــ با فراوانی طبیعی  %15/11ــ موجود در سوخت رآکتور و مواد
ساختمانی در رآکتور هستهای تولید میشود .عالوه بر آن ،واکنشهای هستهای القایی واکنش
کیهانی  16در محیط تولید میکند .با توجه به تحرک بسیار باالی  Clدر ژئوسفر 16 ،نیز
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رادیونوکلید مهمی در از کاراندازی تأسیسات هستهای و دورهشت پسماند هستهای است .در
مجموع تنها در مورد دو رادیونوکلید مهم هالوژن به جداسازی رادیوشیمیایی قبل از اندازهگیری نیاز
است.

 8-11ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی هالوژنها
هالوژنها غیرفلز بوده و در گروه  11جدول تناوبی با ساختار الکترونی  [ ] 5 5قرار دارند.
هفت الکترون در الیهی آخری خود دارند که مشابه ساختار هشتتایی گازهای نجیب با کمبود یک
الکترون هستند .در نتیجه آن ،یونهای منفی با یک بار تشکیل داده و حالت اکسایش آنها
1ـ (  ) ، ، ، ،است .در مورد فلوئور در عمل تنها حالت اکسایش 1ـ است ــ
هالوژنها بینهایت الکترونگاتیو هستند .فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر در میان کلیهی عناصر است.
نمکهای تشکیلشده با این یونهای منفی هالید به شدت محلول بوده و قابلیت انحالل آنها با
عدد اتمی افزایش می یابد و در حاالت اکسایش باالتر ،هالوژن همچنین اکسواسید تشکیل میدهد.
برای مثال ،در حالت اکسایش  +Vید تشکیل اسیدیدیک داده آنیون آن یدات (  ،) 1و در حالت
اکسایش  +VIIاسیدپریدیک تشکیل داده ،آنیون آن پریدات (  ) 1است .همانگونهکه در شکل
 1-11مالحظه می شود ،یدید شکل غالب شیمیایی است .یدات در شرایط اکسیدی در محلولهای
قلیایی وجود دارد .تشکیل پریدات نیاز به شرایط اکسایش باالتر از هر آنچه در سیستمهای طبیعی
ظاهرشده و یون پرکلرات  ، 1تنها
یافت میشود دارد .کلر غالباً در محصول به صورت یون
در شرایط به شدت اکسنده پیداشده و بار در سیستمهای طبیعی مالحظه نمیشود (شکل .)1-11
هالوژنها همچنین میتوانند به شکل گازی باشند (  5 ، 5 ، 5 ، 5و  ) 5و تا حدی در آب
محلول هستند.

شکل  .1-11دیاگرامهای  Eh-pHید و کلر.
419, 2005
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غالب کلرید و یدیدها بجز نقره ،جیوه ،سرب ،مس( ،)Iتالیم و پاالدیم بسیار محلول هستند.
کلرید و یدید نقره معموالً در جداسازیها و به عنوان هدف در اندازهگیریهای طیفسنج جرمی
ترکیب دیگری است که در جداسازیها
شتابدهنده ( )AMSاستفاده میشوند .یدید پاالدیم5 ،
استفاده میشود .این ترکیب برای جداسازی ید از کلر بهکار میرود چرا که کلر تشکیل ترکیب
نامحلولی با پاالدیم نمیدهد .بجز یداتهای فلز قلیایی و آمونیم که بسیار محلول هستند غالب
یداتها کم محلول هستند .نقطهی جوش هالوژنها بسیار پایین است (جدول
 .)5-11پیامد مهم آن این است که مقادیر باالیی از ید در هنگام انفجارهای هستهای و حوادثی
همانند چرنوبیل در سال  1986به محیط وارد میشود .برای مثال 50 ،درصد ید در رآکتور چرنوبیل
در هنگام انفجار رها شد که در مقایسه با آن  11درصد از  111و فقط  1درصد از  90رهاشده
بود .ید در انفجار ،یا به ذرات معلق پیوند خورده یا به صورت گاز ید عنصری (  ) 5یا متیل یدید بود.
هنگام انفجار ،غالب ید رها شده از رآکتور به شکل گازی بود .پس از انفجار ، 5 ،که از نظر شیمیایی
فعال است ،به اشکال دیگر تبدیل شده بودند :یدید و یدات ،به همراه ذرات معلق بودند .عالوه بر
 111و  ) 111که نیمه عمر نسبتاً بلند دارند ،متصل به
آن ،ایزوتوپهای تلوریم (به ویژه
ذرات معلق ،به ایزوتوپهای کوتاه عمر ید با عدد جرمی مطابق فروپاشی کرده و در نتیجهی آن،
نسبت ید در شکل گاز در ابر انفجاری و ریزش انفجار پایینتر از لحظه انفجار میباشد.
جدول  .8-11ویژگیهای فیزیکی هالوژنها.
عنصر

انرژی یونیزاسیون(

) ⁄

نقطهی جوش()0C

شعاع یونی

الکترونگاتیویته

()pm

(پاولینگ)

فلوئور

1680

-188

111

1/98

کلر

1565

-11

181

1/16

برم

1111

60

196

5/96

ید

1009

185

550

5/66

استاتین

حدود 956

 3-11کلر ـ

16

 1-3-11منابع و ویژگیهای هستهای
16

5/50

16

با نیمه عمر بلند ( 101000سال) گسیلندهی خالص بتا (

1 09

) به وسیلهی

 15در رآکتورهای هستهای تشکیل میشود.
واکنش فعالسازی نوترونی کلر پایدار γ 16
کلر پایدار عنصری به مقدار جزیی در سوخت هستهای و غالف زیرکالوی آن و نیز در حفاظ بتن
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رآکتور وجود داشته و طی کار رآکتور با پرتودهی نوترون رادیواکتیو میشود .در دورهشت نهایی
سوخت هستهای مصرفشده و بتن فعالشده 16 ،نه تنها به دلیل نیمه عمر آن ،بلکه به دلیل
حاللیت بسیار باال و مهاجرت آسان در آبهای زیرزمینی با توجه به عدم برهمکنش با سطوح
معدنی در بستر سنگی و خاک اهمیت باالیی دارد .منابع با اهمیت کمتر در مقایسه با رآکتورهای
هستهای واکنشهای هسته ای القایی تابش کیهانی در اتمسفر آب و بستر سنگی هستند .با توجه به
اکتیویتهی ویژهی پایین آن  16خطر قابل مالحظهای برای انسان به حساب نمیآید .با وجود این،
ردیاب مفیدی در تفسیر فرایندهای محیطی است .شمای فروپاشی  16در شکل  5-11نشان داده
شده است.

پایدار

شکل  .8-11شمای فروپاشی

. 16

1996

 16همچنین برای اندازهگیری سن (سالیابی) زمینشناسی بهکار میرود 16 .در یک واکنش
پراشیدن ،از تابش کیهانی آرگون تولید میشود .نسبت طبیعی  16به کلر پایدار (  ) 16 ⁄در
سطح زمین برابر  1 10 11است .در خاکهای عمیقتر ،رسوب و الیههای یخی بدون تماس با
اتمسفر ،این نسبت با زمان کاهش مییابد .اندازهگیری  AMSبرای آشکارسازی نسبتهای بسیار
پایین در رسوبهای عمیق ،آبهای زیرزمینی قدیمی و الیههای ضخیم یخی و عمرهای الیههای
گوناگون بسیار قوی بوده و قابل محاسبه است .سالیابی  16روش تکمیلی مناسبی برای سالیابی
 11است ،چرا که نمونههای بسیار قدیمیتر با  16قابل سالیابی هستند.
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شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

16

برای اندازهگیری  16در خاک بتن و مواد جامد رادیواکتیو (فعالشده) ،کلر از طریق تبخیر به
گازی با گرم کردن نمونه یا جوشاندن یک اسید اکسیدکنندهی قوی جداسازی میشود .کلر
تبخیرشده که در ستون کربن فعال جذب شده است ،در نیتروژن مایع سردشده و از بخارهای
جوشان در تله  NaOHبه دام میافتد .نمونه همچنین حل میشود و لذا کلر به صورت یونهای
کلرید در محلول باقی میماند .در این سه حالت ،مقدار معینی از همراهبر کلر برای مثال  NaClبه
به کلر احیا
نمونه افزوده می شود .گاز کلر در ستون کربن فعال یا در تلهی  NaOHبا 5
در یک محلول ضعیف اسیدی به صورت کلرید نقره
میشود .سپس کلرید با افزودن 1
( )AgClتهنشین میشود .ید به همراه کلرید نقره تهنشین میشود ،بدین معنی که رادیونوکلید با
نیمه عمر بلند  159نیز در رسوب حضور خواهد داشت.
ید به وسیلهی استخراج رسوبی با محلول آمونیاک ،که  AgClدر آن حلشده؛ ولی  AgIحل
نمیشود ،حذف میشود .رسوب  AgIدور ریختهشده و کلرید در محلول آمونیاک با اسیدی کردن
تا  pH 5مجدداً رسوب میدهد .در انتهای تجزیه ،بهرهی شیمیایی جداسازی با اندازهگیری
مقدار کلر با  ICP-MSیا کروماتوگرافی یونی اندازهگیری میگردد.
در نهایت ،پس از انحالل رسوب و افزایش کوکتل سنتیالسیون 16 ،در رسوب AgCl
خالصسازیشده به وسیلهی  LSCیا مستقیماً از رسوب به وسیلهی  AMSاندازهگیری میشود.
حدهای آشکارسازی در  AMSبسیار پایینتر از  LSCاست .در  LSCاین حد در بهترین حالت
5

تقریباً برابر  10 mBqاست .در  AMSیک نسبت کل

 16 ⁄تا

15

 10قابل اندازهگیری است که

مطابق با  1 nBqدر صورت بهکار بردن  1 mgهمراهبر  15است .اکتیویتهی نسبتاً باالی  16در
پسماند هستهای به وسیلهی  LSCقابل اندازهگیری است؛ ولی غلظتهای بسیار پایین  16در
محیط تنها به وسیلهی  AMSقابل اندازهگیری است.
16
ندارد .برای این
کلر ردیاب مناسب رادیواکتیوی برای پایش بهره شیمیایی در تجزیهی
منظور ،از کلر پایدار استفاده میشود .از آنجا که نمونهها همچنین حاوی کلر پایدار هستند ،مقدار
کلر افزودهشده به وضوح الزم است باالتر از آنچه در ابتدا بوده باشد .هنگام اندازهگیری  16به
وسیلهی  AMSکلر پایدار قبل از تجزیهی نمونه و جداسازی شیمیایی افزوده میشود .سپس نسبت
 16 ⁄ 15به وسیلهی  AMSاندازهگیریشده و غلظت  16در نمونه از نسبت  16 ⁄ 15و
مقدار  15پایدار افزودهشده قابل محاسبه خواهد بود .چنانچه نسبت  16 ⁄ 15اولیه در نمونه
مورد نیاز باشد ،الزم است غلظت کلر پایدار در آن با روش مستقلی ،برای مثال به روش ICP-MS
اندازهگیری شود.
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غالب نمونههای حاصل ـ  16دارای  159نیز هستند که در هنگام اندازهگیری این نوکلیدها به
وسیلهی رادیومتری الزم است از یکدیگر جداسازی شوند .از آنجا که از نظر شیمیایی بسیار به
هم شبیهاند در غالب مراحل جداسازی به همراه هم هستند .در روشهای زیر که برای اندازهگیری
هردو  16و  159هستند ،جداسازی متقابل آنها از به طریق استخراج حاللی ،با ساختن گونههای
شیمیایی گوناگون در حاالت گوناگون اکسایش انجام میپذیرد .در مرحلهی اول ،هر دو عنصر به
وسیلهی بیسولفیتسدیم به حالت اکسایش1ـ (کلرید /یدید) احیا میشوند که به وسیلهی
اکسایش ید به  5با هیدروژن پراکسید یا نیتریت دنبال میشود که کلر در این حالت به صورت
استخراجشده در حالیکه ( )Clدر فاز آبی
یونهای کلرید است .پس از این عملیات ید (  ) 5با 1
باقی میماند.
 1-8-3-11تعیین و اندازهگیری

 16از فوالد ،گرافیت و بتن به وسیلهی استخراج حاللی

و تبادل یون
روشی برای تعیین  16و  159در نمونههای پسماند هستهای ،همچون گرافیت ،بتن و فلزات
گوناگون در شکل  1-11نشان داده شده است .در این روش نمونهها ابتدا تجزیه (تخریب) میشوند.
برابر )1:1:15
1 ،
1 ، 5
گرافیت به وسیلهی هضم اسیدی با مخلوطی از اسیدها ( 1
، 5 1 ،
تخریب می گردد .فلزات سرب ،آلومینیم ،و فوالد به ترتیب به وسیلهی 1
1

1

-

1

5

حل میشوند .سپس محلولهای اسیدی گرمشده و گاز نیتروژن از میان آنها

حبابوار عبور میکند ،و گازهای رهاشده در سه محلول مرتبط در یک سری تله به دام میافتند:
محلول اول آب و دو محلول دیگر  0/1M NaOHاست .نمونه بتن با بهکار بردن گداخت قلیایی با
مخلوط نمودن نمونه با

ـ

1

5

0

و گرم نمودن در  500 Cبه مدت  1تا  1ساعت تجزیه

میشود .کیک گداختهشده با  5حلشده و محلول حاصل از فروشویی برای تعیین  16بهکار
میرود .قبل از تخریب نمونه ،یک همراهبر کلرید پایدار و همراهبرهای پشتیبان افزوده میشوند.
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گرافیت استیل

سیمان سنگین
همراهبرهای  Clو  Na5CO5 ،NaOH ،Iاضافه کنید ،در  500 0Cذوب

کنید با  H5Oلیچ کنید ،سانتریفیوژ کنید تا محلول رویی را جدا کنید.

همراهبر  Clو  Iپایدار اضافه کنید ،با اسید از طریق هضم شدن حل کنید.
محلولهای ترپ نشده و محلولهای حاصل از انحالل را روی هم بریزید.

 NaHSO1اضافه کنید ،به قیف منتقل کنیدNaNO1 ،HNO1 ،CCl1 ،

اضافه کنید تا استخراج کنید ،استخراج را تکرار کنید.

فاز آلیI5 ،

فاز آبیCl- ،
 Ag+اضافه کنید ،سانتریفیوژ کنید AgCl ،را با  NH1حل کنید ،محلول را جدا
کنید و  HNO1اضافه کنید  AgClرا رسوب دهید ،مجدداً  AgClرا دوبار حل

با  NaHSO1استخراج برگشتی کنید ،استخراج و
استخراج برگشتی را تکرار کنید.

کنید و محلول را در ستون بارگذاری کنید.

با  NH1شویش کنید.
با 0/1 M NH1OH / 0/6 M NH1NO
شویش کنید.

ستون Ag 1×1

محلول خروجی Cl
تبخیر کنید ،با  H5Oحل کنید.

16

فاز آبیI ،

شستشوها:
 ..و Ag+

 LSCبرای Cl

Cl in nuclear

159

دور بریزید

شکل  .3-11روش تجزیهای برای تعیین  159و
36

159

 ICP-MSبرای I

 ICP-MSبرای Cl
16

 LSCبرای I

159

 16در نمونههای پسماند هستهای.

(Hou, X.L. , Østergaard, L.F. , and Nilsen, S.P. ( 2007 ) Determination of
waste from reactor decommissioning. Anal. Chem., 79, 3126 ).

سپس محلول نمونهی تجزیهشده به یک قیف جداسازی انتقالیافته و  pHزیر  5تنظیم
افزوده میشود .پس از
میشود .برای تبدیل کلیهی ید به یدید و کلر به کلرید محلول 1
جهت اکسایش یدید به  5افزوده میشود ،در حالیکه کلرید به صورت
5افزودن 1
111
159
،
(و
استخراج میشود .حال
یونهای
باقی میماند .سپس  5با هم زدن در فاز 1
در صورت حضور) در فاز آلی بوده که برای تعیین  159بهکار میرود .پس از حذف ید محلول
⁄
به فاز آبی افزوده شود و
برای بهدست آوردن نسبت وزنی بیش از  5برای
1
محلول برای حصول  AgClهم زده میشود.
این رسوب به وسیلهی سانتریفیوژ جداسازیشده و برای حذف رادیونوکلیدهای فلزی مزاحم با
 55درصد
یک موالر شستشو داده میشود .برای خالصسازی بیشتر رسوب با 1
1
و تنظیم  pHزیر  5مجدداً رسوب داده میشود .رسوب به وسیلهی
حلشده و با افزودن 1
سانتریفیوژ جداسازیشده و مایع باالیی حاوی رادیونوکلیدهای فلزی مزاحم بیرون ریخته میشود.
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حلشده و محلول روی ستون تبادل آنیونی به
سپس رسوب  AgClدر محلول  55درصد 1
55
تبدیلشده و به وسیلهی
شکل
 55 ،درصد بارگذاری میشود .ستون با 1
1
باشد شسته میشود.
درصد تا زمانی که محلول خروجی ستون عاری از
سپس کلرید روی ستون با

1

/ 0/6M

1

1

 0/5M /شویششده و محلول

شویششده تا مرحلهی خشک شدن روی ورقهی داغ تبخیر میشود .باقیمانده در آب ()5 mL
حلشده و به ویال  LSCانتقال داده میشود .جهت تعیین کلر پایدار به وسیلهی  ICP-MSجهت
محاسبهی بهرهی شیمیایی 0/1 mL ،از محلول برداشته میشود .کوکتل سنتیالسیون ( )15 mLبه
محلول باقیمانده افزوده شده ،و اکتیویته

16

به وسیلهی  LSCاندازهگیری میشود .فاکتورهای

رفع آلودگی برای رادیونوکلیدهای مزاحم باالتر از

1 06

بوده و بازیابی  Clبیشتر از  90درصد است.

از آنجا که محصول نهایی  16در تنها تقریباً  5 mLاز آب است ،سطح خاموشی بسیار پایین بوده
و بازدهی شمارش باال است (.)<%98

 4-11ید ـ

159

 1-4-11منابع و ویژگیهای هستهای

159

رادیوایزوتوپهای  111 115با عمر کوتاه تنها مرتبط با ریزش تازه هستهای بوده ،و از آنجا که
همهی آنها دارای پرتوهای گاما قابل آشکارسازی هستند مورد بحث بیشتر قرار نمیگیرند .در
طوالنی مدت تنها رادیوایزوتوپ مهم ید  159با نیمه عمر طوالنی ( 1/6 101سال) یک محصول
شکافت با بهرهی  66درصد است 159 .با گسیل بتا به حالت برانگیخته ایزوتوپ  159فروپاشی
میکند (شکل  ،)1-11و انرژی ماکزیمم ذرات بتای آن  151 keVاست .فروپاشی حالت برانگیخته
 159غالباً با تبدیل داخلی رخداده و شدت آن برای گسیلهای پرتو گاما با انرژی 19/6 keV
تنها  1/5درصد است .پرتوهای ـ  Xشامل  50/1( 59/5 keVدرصد) و  11/1( 59/8keVدرصد)
نیز گسیل میشوند .الکترونهای تبدیلی و اوژه نیز با انرژی  1-10 keVو شدتهای  5-19درصد
گسیل میشوند .به عنوان یک ردیاب دو آنالیز  155 ، 159قابل استفاده است .رادیونوکلید فوق
دارای فروپاشی  ECبا نیمه عمر  59روز و گسیلندهی پرتوهای گاما با انرژی  15/5 keVبا شدت
 6/1درصد و چندین پرتو ـ  Xدر محدودهی انرژی  51-11 keVبا شدتهای  1-11درصد است.
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پایدار

شکل  .4-11شمای فروپاشی .159
1996

 ، 159که به طور طبیعی در محیط وجود دارد ،با واکنشهای هستهای القایی تابش کیهانی در
اتمسفر از زنون و در خاک از اورانیم به روش شکافت خود به خودی و شکافت حاصل از نوترونهای
حرارتی تولید میشود .غلظت  159طبیعی در محیط به اندازهای پایین است که به عنوان یک
غلظت رادیواکتیویته بیان نشده؛ ولی جزئی از ایزوتوپ پایدار ید  151است .قبل از سن هستهای،
نسبت  159 ⁄ 151در دریا  10 15کموبیش باالتر در آب زیرزمینی بود .در حال حاضر ،در نتیجه
آزمایشات سالحهای هستهای ،حوادث هستهای و گسیلها از تأسیسات هستهای میزان  159در
محیط افزایش یافته و نسبت  159 ⁄ 151چندین برابر تا  10 1رسیده است .گستردهترین رهاسازی
 159به محیط در تأسیسات بازفرآوری سوخت مصرفشده در سالفیلد (بریتانیا) و الهگ (فرانسه)
از سالهای  1990رخ داده است .غالب

159

تولیدشده در نیروگاههای هستهای در سوخت هستهای

مصرف شده وجود دارد .با توجه به نیمه عمر بسیار بلند آن رادیونوکلید غالب در پسماندگور نهایی
در زمانهای آینده خواهد بود .به دلیل تحرک باال ،در ژئوسفر و خاک ،یدید ( ) ،شکل نوعی ید،
در آنالیز ایمنی دورهشت نهایی سوخت هستهای ارزیابی رفتار این رادیونوکلید در این محیط امری
ضروری است.

 8-4-11اندازهگیری

159

نیمه عمر بلند  159بدین معنی است که اکتیویتهی ویژه بسیار پایین است ( ⁄
.)6 5 10
لذا ،روشهای رادیومتری تنها برای نمونههایی که در آنها اکتیویته ایزوتوپ به اندازهی کافی باال
باشد مناسب است .چنین نمونههایی در نیروگاههای هستهای و در تأسیسات بازفرآوری سوخت
6

/
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هستهای ،یا در نمونههای محیطی اطراف تأسیسات بازفرآوری یافت میشوند .اندازهگیریهای
رادیومتری به وسیلهی طیفسنجهای پرتو گاما و پرتو ـ  Xو به وسیلهی  LSCانجام پذیرفته و روش
اخیر به دلیل شدتهای باالی گسیل بتا ،الکترونهای تبدیل و الکترونهای اوژه که کالً با LSC
آشکارسازی میشوند حساستر است.
159
در محیط به اندازه کافی
روشهای رادیومتری برای اندازهگیری غلظتهای بسیار پایین
159
حساس نیستند .روشهای حساستر تجزیه به روش فعالسازی و به ویژه  AMSاست.
همچنین به وسیلهی روشهای دیگر طیفسنج جرمی قابل اندازهگیری هستندICP-MS .
اندازهگیریهای کموبیش با حساسیت یکسان را همانند روشهای رادیومتری امکانپذیر میسازد .با
بهکارگیری سلول واکنش دینامیک و اعمال ید به پالسما به صورت گاز ،حساسیت  ICP-MSقابل
افزایش بوده؛ ولی هنوز برای بهکار بردن برای تعیین  159در نمونههای محیطی به اندازهی پایین
که در آن نسبت  159 ⁄ 151زیر 10 1است مشکل است .جدول  1-11حدهای آشکارسازی را برای
روشهای گوناگون اندازهگیری نشان میدهد.
 1-8-4-11تعیین و اندازهگیری  159به وسیلهی تجزیه به روش فعالسازی
تعیین  159به وسیلهی تجزیه به روش فعالسازی براساس فعالسازی  159با نیمه عمر بلند در شار
نوترونی یک رآکتور در یک واکنش ( )n,γبه  110با نیمه عمر کوتاه است 110 .با نیمه عمری برابر
 15/1ساعت به  110فروپاشی نموده ،چندین پرتو گاما با انرژی باال ( 99 ،516 keVدرصد) و
 96( ،668/5 keVدرصد) گسیل میکند.

جدول  .3-11حدهای آشکارسازی روشهای طیفسنج رادیومتری و جرمی برای اندازهگیری . 159
2008

608, 105
روش آشکارسازی

تهیهی هدف

حد آشکارسازی
Bq

نسبت I/182I

182

طیفسنج γ- X

اندازهگیری مستقیم

100-500 mBq

5

10

طیفسنج γ- X

ید جداسازیشده ()AgI

50 mBq

6

10

ید جداسازیشده

10 mBq

6

10

جداسازیشده
5 5
جذبشده روی زغال

1 μBq

10

1

10

5

10

5

10

10
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روش آشکارسازی

تهیهی هدف

ـ

اندازهگیری مستقیم آب

ـ

ید گازی

حد آشکارسازی
Bq
⁄
⁄
Bq

نسبت I/182I

10-100 μ

6

182

10

5

1

10

11

10

5/5 μ
9

10

10

حدهای آشکارسازی در تجزیه به روش فعالسازی بسیار پایینتر از حدهای حاصل از روشهای
رادیومتری است .مقادیر حتی پایین از کیلوگرم ( 10 11گرم) ،یا اکتیویتههای به میزان میکرو بکرل
قابل آشکارسازی هستند .حد اندازهگیری تجزیهی فعالسازی برای نسبت  159 ⁄ 151تقریباً برابر
 10 9است بدین معنی که نسبتهای ایزوتوپی ید دو برابر باالتر از میزان زمینه طبیعی قابل
اندازهگیری هستند .با وجود این در بسیاری از نمونهها ،نسبت بسیار پایینتر از این مقدار است و
نیاز به  AMSخواهد بود .در فعالسازی نوترونی ید پایدار (  ) 151با واکنش ( )n ،γبه ( 158با نیمه
عمر  55دقیقه) و با واکنش ( )n،5nبه ( 156با نیمه عمر  11روز) فعالسازی میشود .لذا  151در
نمونه به کمک این نوکلیدها قابل اندازهگیری بوده و نیز نسبت  159 ⁄ 151قابل محاسبه است .با
وجود این در این روش همراهبر ید قبل از جداسازی به نمونه افزوده نمیشود .شکل  5-11طیف
گامای ید حاصل از تجزیهی فعالسازی نوترونی رادیوشیمیایی را نشان میدهد.

شمارش

شمارهی کانال

شکل  .5-11طیف گامای ید حاصل از تجزیه به روش فعالسازی نوترونی رادیوشیمیایی.
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 159با اندازهگیری پرتوهای گامای  516 keVمحصول فعالسازی نوترونی حرارتی آن  110و
 151با اندازهگیری پرتوهای گامای  191 keVمحصول فعالسازی نوترونی سریع آن تعیین
میشود .برای تجزیه به روش فعالسازی ،ید با بهکار بردن روشهایی که بعداً توضیخ داده میشوند
تبدیل و سپس در
یا 5
جداسازی و در انتهای فرایند ید به ترکیب جامد ید همچون 5
آمپول کوارتزی جهت پرتودهی نوترونی در یک رآکتور قرار داده میشود .پس از پرتودهی یدید
پرتودیده در آمپول در محلولهای اسیدی حلشده و به وسیلهی استخراج با حالل از
رادیونوکلیدهای مزاحم جهت کاهش زمینه کامپتون در طیف گاما و افزایش حساسیت اندازهگیری
خالصسازی میشود.
 8-8-4-11تعیین و اندازهگیری  159به وسیلهی طیفسنج جرمی شتابدهنده
بدون تردید  AMSحساسترین روش برای اندازهگیری  159است .حد آشکارسازی در آن چندین
برابر پایینتر از روش فعالسازی یا روشهای دیگر طیفسنج جرمی است AMS .امکان اندازهگیری
مقادیر بسیار پایین نسبت  159 ⁄ 151را فراهم آورده و تنها روش امکانپذیر اندازهگیری مقادیر
زمینهی طبیعی با نسبت ( )10 15و حتی مقادیر پایینتر تا  10 11است .برای اندازهگیریهای ید
یک نمونهی جامد  AgIبه وزن  1-5 mgتهیه میشود .روشهای مشابه همانند تجزیه به روش
فعالسازی و روش رادیومتری برای جداسازی ید از نمونه قابل استفاده است .بهرهی شیمیایی طی
جداسازی با ردیاب  155گسیلندهی گاما پایش میشود که قبل از جداسازی افزودهشده و پس از
جداسازی اندازهگیری میشود .در محلول ،ید جداسازیشده به صورت یدید حضور دارد و پس از
نهایتاً به صورت  AgIتهنشین میگردد AgI .به وسیلهی سانتریفیوژ جداسازیشده
افزودن 1
و در دمای پایین ( )>100 0Cخشک میشود AgI .خشکشده با پودر نقره یا نیوبیم مخلوط و جهت
اندازهگیری با  AMSدر یک نگهدارندهی فلزی پرس میشود.
 AMSیک روش مقایسهای است که تنها مقادیر نسبت  159 ⁄ 151از نمونهها را بهدست میدهد
و قادر به اندازهگیری مقادیر یا غلظتهای مطلق نیست ،برای امکان جداسازی  159و اندازهگیری
 AMSجهت اجرا؛ یعنی  AgIکافی برای اندازهگیری ،معموالً ید پایدار (  ) 151به عنوان همراهبر قبل
از جداسازی به نمونه افزوده میشود .در این حالت افزودن ردیاب  155برای اندازهگیری بهرهی الزم
نیست چرا که از جرم  AgIبهدست آمده قابل محاسبه است .بهکار بردن ید پایدار در نقش تعیین
کنندهی بهرهی الزم است مقدار افزودهشده به طور قابل مالحظهای باالتر از مقدار ید موجود اولیه
در نمونه است.
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با وجود این چنانچه همراهبر ید پایدار (  ) 151قبل از جداسازی شیمیایی افزوده شود بهرهی
شیمیایی ید فاکتور مهمی در اندازهگیری و محاسبهی غلظت  159نخواهد بود ،چرا که بهرهی
159 151
⁄
شیمیایی  159در نمونهها همانند همراهبر  151در جداسازی شیمیایی است ،و نسبت
در فرایند جداسازی تغییر نیافته باقی میماند .برای مثال ،چنانچه  151گرم از  151به صورت
همراهبر به  Bگرم از نمونه قبل از جداسازی افزوده شود و یک نسبت  )g/g( 159 ⁄ 151 ،Rدر
هدف  AgIاندازهگیری شود ،غلظت  ) 159 ( 159در نمونه به صورت
159
151 ⁄
قابل محاسبه است .با وجود این ،به جای غلظت  ، 159نسبت  159 ⁄ 151در نمونه معموالً
اندازهگیری میشود .چرا که این مقدار برای ارزیابی میزان  159در منطقه مورد مطالعه بدون در
نظر گرفتن غلظت ید در نمونههای گوناگون مفیدتر است .در این حالت ،غلظت  151اولیه در نمونه
الزم است به طور مستقل برای مثال به وسیلهی  ICP-MSاندازهگیری شود.
برای بعضی از نمونهها مثالً جلبکها ،غلظت ید به اندازهی کافی باال است و نیازی به افزودن
 151به عنوان همراهبر جهت بهدست آوردن  AgIکافی برای اندازهگیری  AMSنیست .در این
حالت ،نسبت  159 ⁄ 151اندازهگیریشده به وسیلهی  AMSنسبت  159 ⁄ 151در نمونه نیز
میباشد .برای بهدست آوردن غلظت  159در نمونه الزم است غلظت  151به طور مستقل
اندازهگیری شود.

 3-4-11جداسازی رادیو شیمیایی

159

برای کلیهی روشهای اندازهگیری ،رادیومتری تجزیه به روش فعالسازی نوترونی و ،AMS
روشهای جداسازی رادیوشیمیایی یکسان قابل استفاده است .اختالفها تنها در انتهای روش
جداسازی رخ میدهد .برای طیفسنج پرتو گاما و  ،Xدر نهایت یک نمونهی جامد ،برای  LSCنمونه
مایع مخلوطشده با یک کوکتل سنتیالسیون مایع ،برای تجزیه به روش فعالسازی چشمهی
و برای اندازهگیری  AMSچشمهی جامدی از  AgIتهیه میشود .تجزیه
یا 5
جامدی از 5
مجدداً حلشده و
5⁄
به روش فعالسازی یک تفاوت دیگر هم دارد .چشمهی پرتو دیده 5
از رادیونوکلیدهای مزاحم خالصسازی میشود .معموالً جداسازیهای ید به وسیلهی استخراج با
انجام میپذیرد.
یا 1
حالل ید مولکولی (  ) 5عموماً با 1
برای استخراج در  ، 1ید به  5اکسید میشود که به آسانی در حاللهای آلی محلول بوده و
فقط به مقدار جزیی در آب حل میشود

(1

 .)0/11محلولها با ید مولکولی دارای رنگ بنفش

محلول در آب احیا میشود .حذف
هستند .برای استخراج مجدد به فاز آبی ،ید محلول به
16
به  5با پراکسید
با اکسایش
شبیهترین رادیونوکلید از لحاظ خصوصیات شیمیایی،
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نشده و به این ترتیب
هیدروژن یا نیتریت رخ میدهد که هیچ کدام موجب اکسایش یونهای
در فاز مایع نگه داشته میشود ،در حالیکه ید به صورت  5به فاز آلی راه پیدا میکند.
برای اندازهگیری بهرهی شیمیایی ردیاب  155یا ید پایدار (  ) 151استفاده میشود 155 .توسط
طیفسنج گاما تعیین میشود که پرتوهای گامای  15/5 keVرا اندازهگیری میکند و ید پایدار به
روش وزنسنجی اندازهگیری میشود .ید پایدار به صورت یدید یا یدات افزوده میشود .قبل از
تبدیل
استخراج ،کلیه ید با افزودن محلول بی سولفیت و اسیدی کردن محیط تا  pH<5به
میشود.
159
 ،اکسایش و احیا ید الزم است .معموالً اکسایش به ید
جداسازیهای رادیوشیمیایی
مولکولی برای استخراج و احیا به یدید برای تهنشینی مورد نیاز است .لیستی از واکنشهای
اکسایش و احیا مرتبط و عوامل بهکار رفته برای بهدست آوردن حالت اکسایش مورد نظر به صورت
زیر است.


5



1




5
5

1

اکسایش با پراکسید هیدروژن یا نیتریت سدیم در اسید
در اسید
اکسایش با  NaClOدر باز یا 1
احیا با بی سولفیت یا سولفیت یا دیاکسید سولفور
در اسید.
احیا با
5

واکنشهای احیا و اکسایش بین و  5سریع است چرا که در این واکنشها انتقال الکترون
انجام میپذیرد .واکنشهای بین یا  5و  1آرام است چرا که این واکنشها مستلزم شکسته
شدن یا تشکیل پیوند کوواالن بین ید و اکسیژن است.

 1-3-4-11جداسازی  159به وسیلهی استخراج با حالل
مثالی از جداسازی استخراج با حالل ید در شکل  6-11داده شده است که روشی را جهت
جداسازی  159از رزین تبادل یونی مصرفشده در خالصسازی مواد اولیه نیروگاههای هستهای به
تصویر میکشد.
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نمونهی رزین مبادلهگر یونی استفادهشده
-

با  NaClOشویش کنید I ،به

1

اکسید میشود و شویش میشود.

محلول خروجی ستون
ـ همراهبر  KIO1اضافه کنید،
با  CCl1استخراج کنید.

1

با استفاده از  NH5OH.HClبه  I5کاهش دهید .ـ

فاز آلی
-

-

ـ با استفاده از  NaHSO1استخراج برگشتی انجام دهید .ـ  I5به  Iکاهش دهید .ـ  Iرا به  I5استفاده از
 H5O5اکسید کنید .ـ استخراج را تکرار کنید.
ـ یک نمونه بگیرید و غلظت ید را اندازه گیری کنید .ـ بهره را حساب کنید .ـ ید را از باقیمانده با
 NaHSO1استخراج برگشتی کنید.

فاز آبی
ـ با کوکتل سنتیالسیون مخلوط کنید و اکتیویتهی  159Iرا با  LSCاندازهگیری کنید.

شکل  .2-11جداسازی  159از رزین تبادل یونی مصرفشده از یک نیروگاه هستهای به روش استخراج با حالل برای
اندازهگیری اکتیویتهی  159با . LSC
-92 - 22
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در این روش ید موجود در رزین با هیپوکلریت سدیم ( )NaOClشستشو دادهشده که یدید
جذبشده روی رزین را به یدات (  ) 1اکسید می کند که به رزین تمایلی نداشته و از رزین شسته
به عنوان یک همراهبر به محلول افزودهشده و یدات به وسیلهی
میشود .پس از آن1 ،
زیر  5انجام
اکسید میشود .احیا ید به  5در
هیدروکسیل آمین هیدروکلرید
5
میپذیرد چرا که  5تنها در محلولهای اسیدی پایدار است (شکل  5 .)1-11به تتراکلریدکربن
) استخراج مجددشده که 5
) استخراجشده و با محلول بی سولفیت سدیم رقیق ( 1
(1
را به احیا میکند .سپس یدید به وسیلهی  5در شرایط اسیدی به  5اکسیدشده و مرحلهی
استخراج با تولوئن تکرار میشود .در این مرحله  16حذف میشود چرا که اکسید نشده و به
در محلول باقی میماند.
صورت یونهای
جزیی از نمونه از محلول تولوئن برداشتهشده و جذب به وسیلهی طیفسنج نوری جهت
اندازهگیری بهرهی شیمیایی ید ثبت میگردد .ید در بخش باقیمانده محلول تولوئن به وسیلهی
به محلول آبی استخراج برگشتی میشود .یک کوکتل سنتیالسیون به محلول
محلول 1
159
به وسیلهی  LSCاندازهگیری میشود.
آبی افزودهشده و اکتیویتهی
159
به وسیلهی تجزیه به روش فعالسازی ( ،)NAAاین
برای اندازهگیری اکتیویتههای پایینتر
) 5
روش به وسیلهی تهنشینی ید حاصل از محلول آبی همچون یدید سرب یا منیزیم ( 5
به جای اختالط آن با یک کوکتل سنتیالسیون بهینه میشود .سپس یدید سرب در آمپول کوارتز
قرار گرفته و در رآکتور پرتودهی میشود .پس از پرتودهی ( 5-10ساعت) و سرد کردن (1-1
ساعت) ،یدید منیزیم  /سرب در اسید نیتریک حلشده و ید به وسیلهی پراکسید هیدروژن به ید
یا تولوئن استخراج و با بیسولفیت سدیم به فاز آبی استخراج مجدد میشود.
اکسیدشده ،در 1
85
و
این استخراج برای حذف رادیونوکلیدهای مزاحم تولیدشده در پرتودهی نوترون همچون
 51که با اندازهگیری  110و  156با ظهور زمینهی کامپتون طیفهای گاما تداخل میکند انجام
میپذیرد .در نهایت اکتیویتههای  110و  156با یک طیفسنج گاما انجام میپذیرد .مثالی از
جداسازی  159برای اندازهگیری با  NAAدر شکل  1-11داده شده است.
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نمونهی آبی
(آب دریا ،آب تازه ،باران و )...

نمونههای جامد
(خاک ،رسوبات ،گیاهان ،بافت)
یا احتراق ،ترپ کردن ید در محلول
 KOHمحلول لیچشده و محلول
ترپشده

ذوب
قلیایی/خاکسترسازی
لیچ کردن با آب

محلول لیچشده و محلول ترپشده
به محلول حاصل از استخراج برگشتی MgO

اضافه کنید ،خشک کنید تا ید را به  MgI5تبدیل
کند در آمپول کوارتزی

با استفاده از تتراکلرید کربن تمام گونههای ید را
به یدید تبدیل کنید و با  H5SO1استخراج
برگشتی کنید.

تابش نوترونی در یک رآکتور
ید را با استخراج با تتراکلرید کربن جداسازی
کنید ،ید استخراج برگشتی شده را به صورت
 PdI5رسوب دهید و فیلتر کنید.

آمپول را بشکنید ،نمونه را با  HClکه حاوی
 NaHSO1باشد حل کنید.

اسپکترومتری گاما برای
سنجش  130Iو I

182

شکل  .2-11دیاگرام روش تجزیهای برای تعیین و اندازهگیری  159به وسیلهی تجزیه به روش فعالسازی نوترونی.
2002

129

61, 331

ید خالصسازیشده به صورت یدید ،با افزودن  MgOبه محلول استخراج مجددشده و با تبخیر
محلول تا مرحلهی خشک شدن در ℃ >150به

5

تبدیل میشود .چشمه برای اندازهگیری

به محلول ید خالصسازیشده شکل میگیرد.
است که با افزودن 5
طیفسنج گاما 5
سیاه تشکیل میدهد که با فیلتراسیون روی یک فیلتر غشایی برای اندازهگیری
یدید رسوب 5
طیفسنجی جداسازی میشود .در این روش بهرهی شیمیایی ید با افزودن مقدار معینی از ردیاب
 155به نمونه قبل از جداسازی اندازهگیری میشود .ایزوتوپ  155پرتوهای گاما با انرژی 15 keV
گسیل کرده و اکتیویته در نمونهی نهایی به همراه  110و  156اندازهگیری میشود 111 .در نقش
ردیاب برای این منظور قابل استفاده نیست چرا که محصول  111همیشه دارای مقداری از ناخالصی
 159میباشد ،اکتیویتهای که ممکن است باالتر از میزان  159در نمونههای با اکتیویته پایین باشد.
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 8-3-4-11پیشآمایش نمونهها برای تجزیهی

842

159

نمونههایی که در آنها نیاز به تجزیهی  159باشد دارای نوع و غلظت اکتیویته به طور قابل
مالحظهای گسترده هستند .شکل  6-11نشاندهندهی این است که چگونه ید از رزین آلی
مصرفشده از یک نیروگاه هستهای حذف میشود .این رادیونوکلید به یدات اکسید میشود که به
رزین تمایلی نداشته و از آن شسته میشود .شکل  1-11نشاندهندهی روشهایی برای نمونههای
گوناگون مایع و جامد است .غلظت اکتیویتهی  159در غالب نمونههای آب به اندازهای پایین است
که یک پیشتغلیظ مورد نیاز است .این کار به وسیلهی تبادل آنیونی قابل انجام است .ید در
 10-50لیتر از آب دریا برای مثال ،ابتدا با بهکار بردن محلول بی سولفیت در  pH<5احیاشده و
روی یک ستون تبادل آنیونی با باز قوی به شکل  1بارگذاری میشود .سپس یدید جذبشده با
جداسازی میشود.
دو موالر شستشو دادهشده و به وسیلهی استخراج با 1
محلول 1
159
مورد اندازهگیری در یک نمونه جامد ،مثالً خاک باشد ،ید با گرم کردن نمونه
چنانچه
جداسازیشده و سپس ید رها شده در یک ستون زغال فعال پیوند خورده و با ازت مایع خنک
میشود .برای کاهش حجم ،ستون زغال فعال (حاوی ید) سوزاندهشده و ید رهاشده به ستون
کوارتزی دیگری که حاوی زغال اکتیو است و که در هر دو طرف بستهشده منتقلشده و برای
 NAAپرتودهی میشود .در کنار زغال فعال ،ید رهاشده همچنین میتواند در محلول  NaOHبه
جداسازی میشود .عالوه بر آن ،گداخت قلیایی
دام افتد که ید از آن به وسیلهی استخراج با 1
نیز برای جداسازی ید از نمونههای محیطی همچون خاک ،رسوب ،سبزیجات و بافتهای حیوانی
قابل استفاده است .در این حالت ،ابتدا  NaOHبه نمونه افزوده میشود .پس از خشک شدن
مخلوط به خاکستر تبدیلشده و در  500-550 0Cبه مدت  1-1ساعت گداخته میشود .نمونهی
خاکستر گداختهشده با آب داغ فروشویی شده و محلول فروشویی به وسیلهی فیلتراسیون از
باقیمانده جداسازی می شود .در نهایت ،ید در محلول فروشویی شده به وسیلهی استخراج با 1
جداسازی میشود.
1999

129
124, 1109

 3-3-4-11جداسازی گونههای ید در آب
و  1در آب عالوه بر ید پیوند خورده با مواد آلی ،به وسیلهی
جداسازی دو نوع ویژه ید،
کروماتوگرافی تبادل یونی انجام میپذیرد .یدید به طور کارامدی به وسیلهی یک رزین تبادل آنیونی
با باز قوی برداشتهشده دو ترکیب دیگر به طور جزیی جذب میشوند .نمودار این روش در شکل
 8-11نشان داده شده است.
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آب فیلترشده

نمونهی آب را بارگذاری کنید.
با  H2Oو  0/2M NaNO3بشویید.
با  2M NaNO3شویش کنید.
محلول شویششده :یدید

ستون تبادل آنیونی ،به شکل

-

ردیاب  321Iو


IO 3

125

اضافه کنید.

محلول خروجی  +محلول شستشو
یدات ،ید به شکل ترکیب آلی

یدید

ستون تبادل آنیونی ،به شکل

همراهبر  327I-اضافه کنید .ـ با
 HClتا  pHبرابر  2اسیدی
نمایید .ـ با تتراکلریدکربن
استخراج کنید .ـ NaNO2
اضافه کنید .ـ با H2SO3
استخراج برگشتی کنید.

 NaHSO3اضافه کنید ،جهت تبدیل یدات به
یدید تا  pHبرابر با  2اسیدی کنید.
با  H2Oو  0/2M NaNO3بشویید.
با  2M NaNO3شویش کنید.

محلول خروجی  +محلول

محلول شویششده یدات
تبدیل یدید به  MgI2یا
همراهبر  323Iاضافه کنید .ـ با
 AgIبرای سنجش
تتراکلریدکربن استخراج کنید .ـ با استفاده
از  H2SO3استخراج برگشتی کنید .ـ ید را
به  MgI2یا  AgIبرای سنجش تبدیل
کنید.
سنجش  109Iبا  NAAیا
سنجش  109Iبا  NAAیا AMS
AMS

سنجش  107Iبا  ICP-MSیا NAA

شستشو ید به شکل ترکیب آلی

سنجش  107Iبا  ICP-MSیا  NAAسنجش یدات + 327-ید آلی327-
با  ICP- MSیا NAA

شکل  .8-11جداسازی گونههای مختلف ید.
2009

 129ـ
632, 181
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ابتدا ،ردیابهای  155به هر دو شکل یدید و یدات افزوده میشود .سپس نمونهی آب به یک
ستون تبادل آنیونی یا باز قوی ریختهشده ،یدید به طور کارامدی در ستون باقی میماند در حالیکه
 0/5موالر عبور میکند .یدید در
یدات از ستون در محلول خروجی و در محلولهای خیس 1
دو موالر حذف میشود .از این محلول ید به وسیلهی استخراج با حالل
ستون با محلول 1
159
با  AMSیا  NAAو ید پایدار با  ICP-MSیا  NAAاندازهگیری
جداسازیشده،
با 1
میشود .ید در جزء یدات به وسیلهی محلول بیسولفیت به یدید احیاشده و جداسازی تبادل یونی
دیگری انجام میپذیرد .یدید در این محلول به وسیلهی رزین برداشتهشده ،در حالیکه ید پیوند
دو موالر از ستون
خورده با مادهی آلی از ستون عبور میکند .سپس یدید به وسیلهی 1
برداشته شده ،و مجدداً جداسازی استخراج با حالل برای جداسازی ید بهکار میرود .در مورد برش
حاوی یدید 159 ،به وسیلهی  AMSیا  NAAو ید پایدار به وسیلهی  ICP-MSیا  NAAاندازهگیری
می شود .برای ید پیوند خورده با مواد آلی تنها ید پایدار قابل اندازهگیری است .در آبهای طبیعی
جداسازی ید به شدت بستگی به دو عامل دارد pH ،و پتانسیل احیا و اکسایش  pHباال و آبهای
اکسیک یدات بیشتر ترجیح داده میشود تا یدید ،در حالیکه یدید در آبهای اسیدی و غیر
اکسیک فرم غالب است.

 5-11مبانی رادیوشیمی هالوژن
 کلر تنها یک رادیونوکلید مهم دارد که نیاز به جداسازی رادیوشیمیایی دارد:
رادیونوکلید دارای نیمه عمر

16

 .این

بلند ( 101000سال) بوده و گسیلندهی خالص بتا

) بر اثر یک واکنش فعالسازی نوترونی کلر پایدار ( () )n,γ
1 09
(
در رآکتورهای هستهای تشکیل میشود .این رادیونوکلید ،سوخت هستهای مصرفشده
است
غالف زیرکالوی آن و در حفاظ بتن پیدا میشود .شکل غالب شیمیایی یون کلر،
که بسیار محلول بوده و در بستر سنگی و خاک متحرک است 16 .به وسیلهی رادیومتری
با بهکار بردن  LSCیا به وسیلهی  AMSاندازهگیریشده ،روش اخیر حساسترین روش
اندازهگیری بوده تعیین آن را در مواد با اکتیویتهی پایین قادر میسازد برای تجزیهی ، 16
با گرم کردن یا جوشاندن در اسیدهای اکسیدکننده کلر از نمونههای جامد به صورت 5
رها می شود .گاز کلر یا در ستون زغال فعال یا در محلول  NaOHبه دام میافتد .برای
جداسازی بیشتر ،کلر به یونهای کلر احیاشده و معموالً به صورت  AgClتهنشین میشود
حل و با یک کوکتل
که نیز چشمهی اندازهگیری  AMSاست .برای  AgCl ،LSCبا 1
سنتیالسیون مایع مخلوط میشود.
16

15
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 ید دارای چندین نوکلید حاصل از شکافت بوده و ایزوتوپهای با عمر کوتاه
خطرناکترین آنها برای انسان در ریزش تازه و طی چند ماه اول به دنبال تهنشینی است با
وجود این ،این ایزوتوپ های با نیمه عمر کوتاه ید پرتوهای گامای قابل آشکارسازی گسیل
کرد ه و لذا نیاز به جداسازی رادیو شیمیایی نیست .در طوالنی مدت ،تنها رادیوایزوتوپ مهم
111 115

با نیمه عمر بلند
159

159

( 1/6 101سال) است ،که محصول شکافت
151

515

با بهرهی 0/66

) و نیز پرتوهای گاما با انرژی

یک گسیلندهی بتا (
درصد است.
 19/6 keVبا شدت  1/5درصد است.
 159 از آزمایشات سالحهای هستهای و تأسیسات بازفرآوری سوخت هستهای به محیط رها
میشود؛ ولی میزان اکتیویته معموالً بسیار پایین است .میزان  159معموالً به صورت
نسبتهای جرمی در مقایسه با ید پایدار 159 ⁄ 151 ،بیان میشود .این میزان در حدود
 10 15قبل از عمر هستهای بوده است؛ ولی در حال حاضر چندین برابر افزایش یافته است.
اکثر  159در نیروگاههای هستهای در سوختهای هستهای مصرفشده ،تولیدشده و
رادیونوکلید غالب در مدت صدها و هزاران سال پس از بسته شدن پسماندگورها در سوخت
خواهد بود .با توجه به تحرک باالی یونهای ید ،شکل غالب شیمیایی ید در محلولهای
آبی 159 ،میتواند یکی از چند رادیونوکلیدی باشد که از پسماندگورهای سوخت
مصرفشده به بیوسفر وارد میشود.
 159 به روشهای رادیومتری تجزیه به روش فعالسازی نوترونی و اسپکترومتری جرمی
قابل سنجش است .روشهای رادیومتری طیفسنج پرتو گاما و  Xو  LSCجهت اندازهگیری
 159از نمونههای با اکتیویتههای نسبتاً باال که معموالً تنها در پسماند هستهای یافت
میشود قابل استفاده است .تجزیه به روش فعالسازی حدهای بسیار پایین آشکارسازی
حتی تا نسبت  159 ⁄ 151برابر  10 10را امکانپذیر میسازد .حساسترین روش AMS
بوده ،قادر به اندازهگیری با نسبتهای بسیار پایین  159 ⁄ 151تا  10 11میباشد .حدهای
آشکارسازی قابل دسترس به وسیلهی  ICP-MSبا روشهای رادیومتری قابل مقایسه است.
 برای کلیهی روشهای اندازهگیری مسیرهای جداسازی رادیوشیمیایی یکسان قابل استفاده
جداسازی میشود .ید با احیا آن به
است .غالباً ید به وسیلهی استخراج با حالل  5به 1
یونهای یدید از فاز آلی جداسازی میشود .برای پرتودهی نوترون در  ،NAAید به یدید
تبدیل میشود .پس از پرتودهی نوترون یدید حلشده و با
یا 5
جامد همچون 5
یک مرحلهی بیشتر استخراج حاللی از رادیونوکلیدهای مزاحم جداسازی میشود .برای
در انتهای مسیر جداسازی ید تهیه میشود.
 ،AMSیک چشمهی

21
رادیوشیمی گازهای بیاثر

 2-21رادیونوکلیدهای مهم گازهای بیاثر
رادیوشیمی هلیم و نئون از اهمیت زیادی برخوردار نیست .هلیم به وسیلهی ذرات آلفا در فروپاشی
آلفا تولیدشده و این ذرات منبع هلیم در محیط را تشکیل میدهند .آرگون و کریپتون
رادیونوکلیدهای با طول عمر بلند با منشأ کیهانی داشته ،کموبیش به طور یکنواخت در اتمسفر
توزیع شدهاند 58 .تنها محصول شکافت با نیمه عمر بلند در میان گازهای بیاثر است .این
رادیونوکلید در انفجارهای هستهای و حوادث هستهای تولیدشده و از رآکتورهای هستهای در هوا
رها میشوند .ایزوتوپهای با عمر کوتاه زنون 131 133 133 138 ،محصوالت شکافت هستند.
این رادیونوکلیدها تنها نوکلیدهای گاز بیاثر هستند که پرتوهای گاما گسیل میکنند (جدول
 ،)1-11و در هوا در پایش اکتیویتههای مرتبط با منع آزمایش سالحهای هستهای اندازهگیری
میشوند .مهمترین رادیونوکلیدهای گاز بیاثر  111است ،که در صخرهها و خاکها از طریق
فروپاشی آلفای  112و در سری اورانیم تولید میشود.

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

152

جدول .2-21رادیونوکلیدهای مهم گازهای بیاثر.
عنصر
آرگون
کریپتون

رادیونوکلید
33

 123سال

-

-

21

 33سال

-

-

منشأ کیهانی

51

1/3 108
سال

-

-

منشأ کیهانی

 10/5سال

0/3

جزیی

محصول شکافت/
فعالسازی

11روز

0/02

+

محصول شکافت

131
133

 8/1روز

2/7

 1/1روز

0/1

138

 3ساعت

2/8

111

 3/5روز

-

133

رادون

شکافت()%

فروپاشی

گسیل گاما

منشأ کیهانی

58

زنون

نیمه عمر

بهرهی

روش

منبع

IT

IT

α

+

محصول شکافت

+

محصول شکافت

+

محصول شکافت

-

سری اورانیم

بخشی از گاز رادون قبل از فروپاشی به اتمسفر نفوذ میکند .هنگامی که هوای حاوی رادون ،به
 ، 111رادیوایزوتوپهای  Po ،Biو Pb
ویژه هوای داخل منزل تنفس شود .نوکلیدهای دختر
چسبیده به ذرات معلق ممکن است در حفرههای شش ها به دام افتند .دز تابش متعلق به رادون
تقریباً نصف کل دز تابش سالیانه به طور میانگین برای فرد است.

 1-21ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی گازهای بیاثر
2

1

است .از
گازهای بیاثر گروه  15جدول تناوبی را تشکیل میدهند .ساختار الکترونی آنها،
آنجاکه کلیهی الیههای الکترونی پر هستند،گازهای بیاثر به شدت خنثی هستند و به ندرت
ترکیباتی با دیگر عناصر تشکیل میدهند .در عوض در طبیعت به صورت گازهای تک اتمی هستند.
ترکیبات چندی که تشکیل میدهند اهمیت رادیوشیمیایی نداشته و در اینجا مورد بحث قرار
نمیگیرند .با توجه به اینکه گازهای بی اثر خنثی هستند ،رادیوشیمی همراه وجود ندارد .بعضی از
آنها ،به ویژه رادون کموبیش در شراکت رادیواکتیویته در محیط و دز تابش به انسان اهمیت دارند.
لذا جداسازی و اندازهگیری آنها در ادامه بحث میشود.

155
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 3-21اندازهگیری ایزوتوپهای  Xeدر هوا
ایزوتوپهای زنون در هوا در پایش اکتیویته همراه با معاهدهی منع آزمایشات سالحهای هستهای و
پایش رهایی از نیروگاههای هستهای اندازهگیری میشوند .به عنوان گاز ،عناصر بیاثر انفجارهای
هستهای و در عملیات سوخت مصرفشده از نیروگاههای هستهای به آسانی رها میشوند .کلیهی
ایزوتوپهای  Xeدارای نیمه عمر کوتاه بوده و به دلیل خنثی بودن ،در اتمسفر توزیعشده و از نظر
ایمنی تابش خطری به حساب نمیآیند .با وجود این اندازهگیری ایزوتوپ نسبتهای زنون در هوا
 133در
اطالعاتی را دربارهی منبع آشکار میسازند .برای مثال ،از آنجاکه نسبت ⁄ 133
رهایی از نیروگاههای هستهای تقریباً  0/1است ،نسبت در انفجارهای هستهای یکصد برابر بزرگتر
است .به طور مشابه ،جایی که نسبت

⁄ 133

138

در رهایی از نیروگاههای هستهای برابر 0/01

است ،نسبت در انفجارهای هستهای ده هزار برابر بزرگتر میباشد .هنگامیکه چنین نسبتهای باال
در اتمسفر مشاهده میشوند ،دلیلی برای مشکوکشدن به یک انفجار هستهای به عنوان منبع است.
اکتیویته رادیوایزوتوپهای  Xeبا عبور دهها مترمکعب هوا از میان یک ستون زغال فعال خنکشده
با ازت مایع تعیین میشود Xe .به دام افتاده به وسیلهی کروماتوگرافی گازی از دیگر گازهای بیاثر
جداسازی میشود .به ویژه نیاز به جداسازی  58که در انفجارهای هستهای و نیروگاههای
هستهای شکل گرفته و  111است که به وضوح در هوا فراوانتر از نوکلیدهای دیگر گازهای بیاثر
است .رادیوایزوتوپهای  Xeبه وسیلهی طیفسنج گاما با هدایت  Xeبه شمارشگر تناسبی گازی
اندازهگیری میشوند.

 2-21تعیین

 58در هوا

 58به عنوان محصول شکافت در نیروگاههای هستهای و در انفجارهای هستهای تولید میشود.
این رادیونوکلید همچنین به وسیلهی واکنش فعالسازی نوترونی روی ( 52با فراوانی طبیعی 87
درصد) تولید میشود .با توجه به اینکه  Krخنثی است ،در نیروگاههای هستهای قابل جداسازی
نیست و در نتیجه به اتمسفر رها میشود که در آنجا به وسیلهی جریانهای هوا توزیع میشود.
 58به همان روش ایزوتوپهای زنون تعیین میشود .این نوکلید در ستون زغال اکتیو سردشده
به دام افتاده و به صورت کروماتوگرافی از زنون و رادون جداسازی میشود 58 .گسیلندهی خالص
بتا ( )237 keVبوده ،و اکتیویته آن به وسیلهی  LSCیا با شمارشگر تناسبی گازی اندازهگیری
میشود .شکل  1-11یک روش تجزیهای برای تعیین ایزوتوپهای  58و  Xeرا نشان میدهد.
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شمارش تناسبی حد پایین

کروماتوگرافی تهیهای
تهویه

PC

شمارندهی
تناسبی

MCA

تجمیعکننده

ورود نمونه

واحد هدایت
حرارتی

ستون الک
مولکولی

مدار
الکترونیکی

شیر 6راهی
گاز حامل

گیج فشار
لوپ نمونه

خأل

هیتر

کروماتوگرافی تجزیهای
تهویه
تهویه

شمارندهی Kr
شمارندهی Xe

 GCتجزیهای

واحد ضدبرخوردی

شکل  .2-26شمای جداسازی و تعیین ایزوتوپهای

 58و . Xe

)(2004

61,225).

در این روش ،نمونه از هوا ابتدا از طریق یک ستون زغال فعال خنکشده با ازت مایع برای
غنیسازی پمپ میشود .گازهای بیاثر شامل  Xe ،Krو  Rnجذبشده و در زغال فعال از حجم
باالیی حدود  103مترمکعب غنیسازی میشود .سپس جاذب برای حذف  2و  2تا دمای اتاق و
سپس تا ℃ 80گرم میشود تا بخار آب از بین برود .لذا ،گازهای بیاثر با گرم کردن ستون زغال
فعال تا ℃ 300به داخل محفظهی آلومینیم هدایتشده و ستون با گاز هلیم شستشو داده میشود.
این نمونهی پیشتغلیظشده به لوپ نمونه پمپ میشود که با زغال فعال پرشده و تا دمای ازت
مایع خنک میشود (چهارچوب سمت چپ شکل  Kr .)1-12و  Xeکامالً در لوپ نمونه جذب
میشود .گازها با گرم کردن از لوپ نمونه رها شده و به یک سیستم کروماتوگرافی گازی اولیه حاوی
یک غربال مولکولی ابتدایی جهت اجرا جداسازی پایه  Kr ، 2 ، 2و  Xeهدایت میشود.
همانگونهکه در شکل  2-12مالحظه میشود Kr ،و  Xeبه خوبی از یکدیگر و از اکسیژن و ازت
جداسازی میشوند .جزء  Krو  Xeجداسازیشده مستقیماً به داخل لولههای شمارش تناسبی سطح
58
پایین (شمارشگر  Krو شمارشگر  )Xeبرای اندازهگیری اکتیویتههای ـ  βاز رادیوایزوتوپهای
و  Xeهدایت می شود .بخشی از گاز شمارش مستقیماً به داخل ستون کروماتوگرافی گازی برای
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تعیین  Krو  Xeپایدار هدایت میشوند .در این روش رادیوایزوتوپهای
پایدار قابل اندازهگیری هستند.

58

و  Xeو نیز  Krو Xe

مقدار نسبی

زمان (دقیقه)

شکل .1-21طیف کروماتوگرافی گازی  Krو  Xeبا بهکار بردن سیستم نشان دادهشده در شکل .1-11
)(2004

61,225.

 5-21رادون و اندازهگیری آن
 113و
 111به

در سری فروپاشی اورانیم و توریم سه ایزوتوپ رادون تشکیل میشوند .از میان اینها،
 110دارای نیمه عمر بسیار کوتاه  2و  82ثانیه بوده و لذا اهمیت ندارند .نیمه عمر
112
طور قابل مالحظهای بلندتر است 3/5 ،روز 111 .در خاک و بستر سنگی در طی فروپاشی
با گسیل آلفا رخ میدهد .با توجه به اینکه رادون یک گاز است ،بخشی از مواد معدنی حاوی رادیم
رها میشود .غلظت رادون در فضای خالی خاک برابر  10000-100000بکرل بر مترمکعب بسته به
غلظت

135

و

112

میباشد .با وجود این تنها بخشی از آن قبل از فروپاشی به اتمسفر نفوذ

میکند و غلظت رادون در هوا نزدیک سطح زمین تنها برابر

3

 10 Bqاست.
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رادون خطری برای سالمتی انسان در هنگامی است که در هوای داخل منزل غنیشده و از
زیرزمین مواد ساختمانی یا آب خانگی فرار میکند .غلظت میانگین رادون در هوای داخل منزل در
 110 Bqبوده؛ ولی غلظتهای تا 3
منازل فنالند تقریباً 3
 10000نیز ثبت شده است .خود
رادون به تنهایی خطری برای سالمتی نیست چرا که دارای زمان نگهدای کوتاه در بدن انسان است.
خطر اساساً از نوکلیدهای دختر با عمر کوتاه گسیلندهی آلفا و بتا حاصل میشود که خود به طور
جامد به ذرات معلق در هوا می چسبند .این نوکلیدهای دختر با اکتیویتهی آلفا شامل ( 115با

نیمه عمر  3دقیقه) و
نیمه عمر  17دقیقه) و

112

(با نیمه عمر  0/11میلیثانیه و نوکلیدهای با اکتیویتهی بتا

112

( 112با

(با نیمه عمر  10دقیقه) است .هنگامی که ذرات معلق حاوی این

نوکلیدهای دختر استنشاق میشود ،آلفا به دیوارهی شش چسبیده و دز تابش منتقل میکند.

 2-5-21تعیین و اندازهگیری رادون در هوای فضای باز و منفذهای خالی خاک
غلظت رادون در هوای بیرون منزل با پمپ کردن نمونهی هوا به سلولی با الیهی نشاندهشده از
جنس فسفر  ZnSقابل اندازهگیری است .هنگامی که  ZnSبه وسیلهی ذرات آلفا یا بتای گسیلشده
توسط رادون یا نوکلیدهای دختر آن برانگیخته میشود ،جرقهای از نور گسیل میشود .انتهای
سلول شفاف است به این ترتیب ،آشکارسازی به وسیلهی یک لولهی فوتومولتی پالیر خارج از
سلولی که آن را به پالس الکتریکی تبدیل میکند صورت میگیرد .در این روش اکتیویتهی کل
رادون و دختران آن اندازهگیری میشود .در مورد گاز در داخل منفذ خاک ،نمونهها از عمق دو تا
چهار متر توسط پروب و پمپ کردن آن به سلول  ZnSجمعآوری میشود .غلظت رادون و
نوکلیدهای دختر آن در هوا نیز به طور جداگانه به وسیلهی روش دو فیلتری قابل اندازهگیری است.
هوا از میان یک فیلتر  0/1میکرومتری عبور می کند ،که ذرات معلق با پیوند دختران رادون را به دام
میاندازد .گاز رادون که از فیلتر عبور میکند از میان محفظهی بلندی میگذرد که در آن
نوکلیدهای دختر با رادون قبل از فیلتر شدن بیشتر به تعادل میرسند .هر دو فیلتر برای مثال با
یک شمارشگر سنتیالسیون با فسفر  ZnSاندازهگیری میشوند .اندازهگیری فیلتر اولیه اکتیویته کل
دختران رادون و اندازهگیری دومی اکتیویته خود رادون را آشکار میکند.

 1-5-21تعیین و اندازهگیری رادون در هوای داخل منزل
معمول ترین روش برای تعیین غلظت رادون در هوای داخل منزل بهکار بردن یک ویال کوچک با
الیهی فیلم پالستیک (مثالً پلی کربنات) است .رادون به ویال نفوذ کرده و با نوکلیدهای دختر خود
به تعادل میرسد .ذرات آلفای گسیلشده به وسیلهی رادون و دختران آن ردپاهایی را روی فیلم
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باقی میگذارد که مثالً با قلم زنی قابل مشاهده هستند :مقدار تخریب مستقیماً متناسب با غلظت
رادون در هوا است .این روش غلظت میانگینی از رادون را برای یک مدت زمان اندازهگیری ،معموالً
چند هفته میدهد .این روش به طور گسترده برای پایش رادون در منازل مناسب است.

 3-5-21تعیین رادون در آب
چنانچه غلظت رادون در آب به اندازهی کافی باال باشد ،مثالً آب حاصل از یک چاه حفرشده با
اندازهگیری گسیلهای گامای دختر با طیفسنج گاما یا با افزودن یک کوکتل سنتیالسیون به آب و
اندازهگیری اکتیویته با  LSCتعیین می شود .هر دو روش ساده است ،اگرچه الزم است دقت شود تا
از فرار گاز رادون طی نمونهبرداری و تهیهی نمونه جلوگیری شود .شکل  3-11طیف سنتیالسیون
مایع یک اندازهگیری رادون در آب بهدست آمده با یک دستگاه که بین پالسهای ذرات آلفا و بتا
تمیز میدهد را نشان میدهد .چنانچه غلظت رادون به اندازهای پایین باشد که اندازهگیری
مستقیم امکانپذیر نباشد رادون با عبور حبابوار گاز هلیم از میان نمونه و جمعآوری گاز هلیم به
همراه رادون غنی می شود ،رادون سپس از آب روی کارتریج زغال اکتیو خنکشده با ازت مایع
گرفته میشود .گاز رادون با گرم شدن از کارتریج رهاشده و برای اندازهگیری اکتیویته به یک سلول
 ZnSهدایت میشود.
 111Rnو Po

112

شمارش

Po

115

طیف بتای  112Biو Pb

112

کانال

شکل  .3-21طیف سنتیالسیون مایع رادون و رادیونوکلیدهای دختر آن از یک نمونه آب با یک شمارشگر
سنتیالسیون مایع با توانمندی تمیز آلفا  /بتا.
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 2-21مبانی رادیوشیمی گاز بیاثر
 گازهای بی اثر از نظر شیمیایی به شدت خنثی هستند و لذا رادیوشیمی واقعی ندارند.
 در صنایع هستهای و در انفجارهای هستهای ،رادیوایزوتوپهای کریپتون (  ) 58و زنون
 133و  ) 138به عنوان محصول شکافت اورانیم و پلوتونیم تشکیل
، 133 ، 131
(
میشوند.

58

دارای نیمه عمر نسبتاً طوالنی ( 10/5سال) بوده؛ ولی رادیوایزوتوپهای

زنون نیمه عمر کوتاه دارند ( 0/2-11روز) .این رادیونوکلیدهای گاز بیاثر کموبیش به طور
کامل به اتمسفر رها میشوند ،که طی آن در تودههای هوا توزیع میشوند .با توجه به خنثی
بودن رفتار شیمیاییشان موجب خطر سالمتی برای انسانها نمیشوند .عالوه بر آن
ایزوتوپهای زنون در مدت کوتاهی فروپاشی میکنند.
 تعیین نسبتهای ایزوتوپی زنون برای آشکارسازی آزمایشات سالحهای هستهای اعالم نشده
مورد استفاده قرار میگیرد .نسبتهای ایزوتوپی در هوا پس از انفجار هستهای کامالً
متفاوت از آن است که از سوخت هستهای حاصل میشود .برای تعیین ایزوتوپهای زنون و
 58حجم باالیی از هوا از ستون زغال اکتیو سردشده با ازت مایع عبور میکند .کریپتون
و زنون از یکدیگر و از ازت و اکسیژن به وسیلهی کروماتوگرافی گازی جداشده و به داخل
شمارشگر تناسبی جهت اندازهگیری اکتیویته آنها هدایت میشوند.
 111مهم ترین منبع دز تابش برای انسان و مسئول تقریباً نیمی از کل دز تابش میباشد.

 111دارای نیمه عمر کوتاه ( 3/5روز) دختر  112در سری فروپاشی اورانیم است.
بخشی از رادون قبل از فروپاشی از زمین به اتمسفر نفوذ میکند .در هوا ،رادون به
رادیوایزوتوپهای  ،Bi ،Poو  Pbفروپاشی میکند ،که به ذرات معلق میچسبند.
 در هوای بیرون منزل ،غلظت رادون کامالً پایین است ،تنها چند بکرل بر مترمکعب .در
هوای داخل منزل غلظت رادون به طور قابل مالحظهای باالتر است ،در بعضی از حاالت به
 3تا

3

 10000 Bqمیرسد .رادون در هوای بیرون منزل به وسیلهی پمپ کردن نمونهی

هوا به داخل محفظه که تابش را از رادون و دختران آن به وسیلهی فسفر  ZnSبه نور
تبدیل میکند هدایت میشود .نور به وسیلهی فوتومولتی پالیر آشکارسازی میشود.
 اکتیویتههای رادون و دختران آن به وسیلهی جداسازی ذرات معلق حاوی نوکلیدهای دختر
با یک فیلتر و اندازهگیری اکتیویته آنها با  LSCیا فسفر  ZnSتمیز داده میشود .رادون در
حجمی از هوا که از میان فیلتر هوا عبور کرده با دختران خود به تعادل رسیده و مجدداً
فیلتر میشود .این بار اندازهگیری اکتیویته میزان رادون حاضر در نمونه اولیه را نشان
میدهد.

رادیوشیمی گازهای بیاثر

122

 غلظت رادون داخل منزل معموالً با آشکارسازی تعداد ردپاهای تولیدشده به وسیلهی ذرات
آلفا از گاز رادون در یک فیلم پالستیکی طی زمان پرتوگیری به مدت چندین هفته
اندازهگیری میشود .در آب ،رادون مستقیماً به وسیلهی  LSCپس از اختالط با کوکتل
سنتیالسیون مایع قابل اندازهگیری است .چنانچه غلظت رادون در آب پایین باشد الزم
است قبل از اندازهگیری تغلیظ شود .این پیشتغلیظ با حذف رادون از آب به وسیله عبور
حبابوار گاز هلیم و به دام انداختن گاز هلیم حاوی رادون در یک ستون زغال فعال
خنکشده با گاز ازت مایع انجام میپذیرد.

23
رادیوشیمی تریتیم و رادیوکربن
ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن 3 ،به نام تریتیم و کربن ، 12 ،غالباً به نام رادیوکربن (اگرچه تنها
ایزوتوپ رادیواکتیو کربن نیست) رادیونوکلیدهایی مهم در رادیوشیمی هستند .این رادیونوکلیدها به
طور گسترده در علوم بیولوژیکی و زندگی به عنوان ردیابهای رادیواکتیو کاربرد دارند به وسیلهی
آنها مولکولهای آلی نشاندار میشوند تا رفتارشان در سیستمهای گوناگون مطالعه شود .با وجود
این ،این زمینهی گسترده و جالب توجه از دامنهی مباحث این کتاب خارج است .تریتیم و
رادیوکربن در فعالیتهای گوناگون هستهای و در تأسیسات هستهای تولید میشوند .این
رادیونوکلیدها در پسماند هستهای وجود داشته و به وسیلهی آزمایشات سالحهای هستهای
بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده ،رآکتورهای هستهای و نیز حوادث هستهای در محیط رها
میشوند .این رادیونوکلیدها همچنین به طور طبیعی در واکنشهای هستهای القایی تابش کیهانی
در اتمسفر تولید میشوند.
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 2-23تریتیم -

3

 2-2-23ویژگیهای هستهای تریتیم
1

1

3

رادیواکتیو است.
که پایدار هستند ،و
،
سه ایزوتوپ طبیعی هیدروژن وجود دارد:
3
تریتیم معموالً دارای نشانه  Tبا گسیل یک بتای خالص با نیمه عمری برابر  11/3سال به
پایدار فروپاشی میکند .انرژی بتا پایین است ،مقدار ماکزیمم آن تنها برابر  15/2 keVو انرژی
میانگین  8/7 keVاست (شکل .)1-13

پایدار

شکل .2-23شمای فروپاشی تریتیم.
)(1996

به صورت  ⁄ 3و  ⁄است .غلظت
غلظت اکتیویته تریتیم برحسب واحدهای
تریتیم در آب نیز برحسب واحد تریتیم ( )TUبیان میشود .یک  TUعبارت است از یک اتم
 ،) 3 ⁄ 1که تقریباً برابر است با نسبت موجود در
تریتیم در  1015اتم هیدروژن (10 15
آب باران قبل از عمر هستهای ،هنگامی که تریتیم تنها از طریق برهمکنش پرتوهای کیهانی با ازت
اتمسفری تولید میشد .یک  TUبرابر غلظت  0 11 ⁄ ، 3در آب است.

 1-2-23منابع محیطی تریتیم
تریتیم طبیعی در محیط در ابتدا از واکنش هستهای القایی به وسیلهی پرتوهای کیهانی در اتمسفر
11
به ویژه از واکنشهای نوترونها با گاز ازت به صورت 3
1
 127رخ میدهد .در
0
2
1
اتمسفر تریتیم غالباً ( )%33به صورت آب تریتیمدار ( ،)HTOو همچنین گاز هیدروژن  HTوجود
دارد .در زیستکرهی تریتیم در ترکیبات آلی طبیعی همچون هیدروکربنها دیده میشود .مقدار
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قابل مالحظهای تریتیم مصنوعی تولید و از آزمایشات سالحهای گرما هستهای (گداخت) از طریق
3
 2به محیط رها شده است .این رادیونوکلید همچنین به وسیلهی آزمایشات
واکنش
سالحهای هستهای شکافت تولید و در مقادیر کم به دلیل بهرهی پایین شکافت  0/01درصد وارد
محیط شده است .تریتیم در بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده رها میشود و اساساً کلیهی
تریتیم به صورت آب تریتیم وارد محیط میشود .انفجارهای گرما هستهای اتمسفری در سالهای
 1380و  1320به طور موقت مقدار تریتیم را در اتمسفر تابش افزایش دادهاند .پس از آن مقدار
تریتیم روی سطح زمین  100-1000برابر نسبت به قبل از آزمایشات هستهای بود.
در رآکتورهای هستهای ،تریتیم همچنین به وسیلهی فعالسازی نوترونی هیدروژن پایدار
3
3
،2
،1
(  ،) 1لیتیم ،بور و هلیم در واکنشهای زیر شکل میگیرد:
3
 3از میان این چهار واکنش ،واکنش  2مهمترین واکنش
 10و
1 3
است چرا که سطح مقطع باالیی دارد ( .)321 bدر مورد بازفرآوری هستهای ،تریتیم در نیروگاههای
هستهای به صورت آب تریتیمدار به محیط وارد میشود .با توجه به اینکه آب تریتیمدار رهاشده از
تأسیسات هستهای و انفجارهای هستهای به شدت در آبهای طبیعی رقیق میشود ،منبع قابل
مالحظهای برای پرتوگیری تابش انسانی تشکیل نمیدهد .عالوه بر رقیق شدن انرژی بتای پایین
تریتیم و این حقیقت که آب تریتیمدار در بدن انسان غنی نمیشود تریتیم منبع تابش ضعیفی
برای انسان در مقایسه با دیگر رادیونوکلیدها خواهد بود.

 3-2-23تعیین و اندازهگیری تریتیم در آب
چنانچه غلظت اکتیویتهی تریتیم در آب به اندازهی کافی باال ،حداقل باالتر از  1 Bq 1باشد،
تریتیم با افزودن یک کوکتل سنتیالسیون و اندازهگیری آن با شمارش  LSCقابل اندازهگیری است.
با وجود این الزم است رادیونوکلید مزاحم دیگری با اندازهگیری تریتیم وجود نداشته باشد .عالوه بر
آن ،آب نباید حاوی هیچگونه ترکیبی باشد که طی اندازهگیری ایجاد خاموشی کند.
رادیونوکلیدهای مزاحم معموالً به وسیلهی تقطیر جداسازی میشود ،چرا که غالب آنها به سختی
تبخیرشده یا در نقطهی جوش آب نسبتاً به سختی تبخیر میشوند .ید ،که به صورت گاز ید، 1 ،
آب تریتیم را دنبال میکند ،با احیا آن به یدید غیر قابل تبخیر بوده با تیوسولفات سدیم
( ) 1 1 3در  pH>3در محلول باقی میماند 12 .منبع دیگر مزاحمت ،طی تقطیر ممکن است
به صورت دیاکسید رهاشده و طی تقطیر آب باقی نمیماند .میتوان از حضور دیاکسید کربن در
محلول مورد تقطیر با افزودن  1 3جلوگیری کرد ،که  pHرا به اندازهی کافی باال میبرد تا
کربن به صورت کربنات در محلول اولیه باقی ب ماند .عالوه بر رادیونوکلیدهای مزاحم ،ترکیبات دیگر
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که ممکن است موجب خاموشی شدید در  LSCگردد در مرحلهی تقطیر حذف میشوند .این امر از
آن نظر مهم است که انرژی بتای تریتیم بسیار پایین است و لذا برای اثرات خاموشی بسیار حساس
است .پس از تقطیر ،نمونه با یک کوکتل سنتیالسیون مخلوطشده و اکتیویته به وسیلهی LSC
اندازهگیری میشود .پایینترین حدهای اندازهگیری با بهکار بردن یک  LSCبا زمینه پایین حاصل
میشود.
هنگام تعیین تریتیم در هوا ،که در آن به صورت آب تریتیم وجود دارد ،آب در یک تلهی سرد
متراکمشده یا در سیلیکاژل یا یک ستون غربال مولکولی جذب سطحی میشود .آب به دام افتاده
در ستونها با گرم شدن جابهجاشده و سپس با متراکم کردن آن از طریق سرد کردن جمعآوری
میشود .نمونههای آب حاصل تقطیرشده و تریتیم به وسیلهی  LSCاندازهگیری میشود.

 2-2-23غنیسازی الکترولیتی تریتیم
چنانچه اکتیویتهی یک نمونهی آبی پایین باشد (  ،)>1 ⁄شمارش مستقیم آب مقطر با بهکار
بردن  LSCبسیار مشکل بوده و الزم است تریتیم معموالً به صورت الکترولیتی غنیسازی شود .در
الکترولیز آب در یک جریان الکتریکی به اکسیژن و هیدروژن تجزیه میشود .آب در سلولی با یک
آند در یک انتها و یک کاتد در انتهای دیگر قرار میگیرد .هنگامی که جریان الکتریکی برقرار
میشود ،یونهای هیدروژن به طرف کاتد حرکت میکنند که در آن مولکولهای هیدروژن
 .1مطابق آن ،یونهای هیدروکسیل
1
احیاشده ،سپس به صورت گاز رها میشود1 :
به گاز اکسیژن در آند اکسید میشوند:
 . 1به این صورت تجزیه آب به یونهای هیدروژن و هیدروکسیل
1
1
1
مطابق معادله:
 1به طرف راست تغییر میکند .تریتیم در آب غنی میشود چرا که آب
تریتیم به یونهای هیدروژن و هیدروکسیل با کیفیتی کمتر از آب معمولی تجزیه میشود .ثابت
تجزیه (

) در ℃ 10برای

1

برابر  12است در صورتی که برای  HTOبرای  18/1است .در

غنیسازی تریتیم یک نمونه  100-800میلیلیتری از آب به طور الکتریکی تا حجم  3-10میلیلیتر
تغلیظ میشود ،که به معنای  80برابر غنای تریتیم است .لذا حد آشکارسازی برای تریتیم بهبود
پیدا میکند و نزدیک

1

 0/1-0/01Bqمی رسد ،که بسیار بهتر از حالت مربوط به استفاده از LSC
1

 .) 1فاکتور غنیسازی با انجام الکترولیز تحت شرایط
مستقیماً پس از تقطیر است (
3
حاصل میشود .چنانچه غلظت تریتیم بسیار
یکسان برای یک استاندارد معلوم اکتیویتهی
پایین باشد ،باید در «آب مرده» استاندارد یعنی آب زیرزمین عاری از تریتیم برداشتهشده درعمق

122

رادیوشیمی تریتیم و رادیوکربن

بستر سنگی تهیه شود .آب مردهی عاری از آلودگی تریتیم است چرا که هرگونه تریتیم با منشأ
کیهانی زمان برای فروپاشی داشته و لذا تداخل زمینه در اندازهگیری وجود ندارد .هنگام اندازهگیری
نمونههای با تریتیم پایین بهکار بردن شمارشگر سنتیالسیون زمینه پایین همچون کوانتولوس از
پرکین ـ المر برای بهدست آوردن یک حد آشکارسازی تا حد امکان پایین نیز اهمیت دارد است.

 5-2-23تعیین و اندازهگیری تریتیم در مادهی آلی
در تعیین تریتیم از مواد آلی ،برای مثال سبزیجات ابتدا نمونه به وسیلهی انجماد خشک یا در دمای
نسبتاً باال(℃ )20-50خشک میشود .آب رها شده از نمونه با متراکم نمودن آن در دام سردی
جمعآوری میشود .تریتیم حاصل از این آب پس از تقطیر به وسیلهی اندازهگیری  LSCتعیین
میشود .برای بهدست آوردن تریتیم با پیوند آلی ،مادهی آلی جامد باقیمانده سوزاندهشده و آب
تولیدشده در دام سرد دیگری جمعآوری میشود ،سپس تریتیم پس از تقطیر به وسیلهی آنالیز با
 LSCتعیین میشود .دستگاه پرکین ـ المر دارای یک وسیلهی آمادهسازی اتوماتیک نمونه
(اکسیدکننده نمونه) است که مادهی آلی را سوزانده و تریتیم را در یک ویال سنتیالتور و
رادیوکربن را در ویال دیگری جمعآوری و کوکتل سنتیالسیون را برای اندازهگیری  LSCاضافه
میکند (شکل .)1-13
کوکتل کربن
جذب CO1

ستون واکنش

کوکتل تریتیم

CO1

کندانسور هوای
سرد

تهویه

ستون تبادل یون

سیستم
پسماند

نمونه

ویال
شمارش

ویال
شمارش

شکل  .1-23دیاگرام اکسیدکنندهی نمونهی بهکار رفته برای جداسازی تریتیم و
از نمونههای پسماند هستهای به وسیلهی احتراق.

12
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 2-2-23تعیین تریتیم در ادرار
در سالمت شغلی و دیگر فعالیت های حفاظت تابشی ،تعیین تریتیم در ادرار انسان روش اساسی
برای تخمین مقدار تریتیم در بدن انسان است .تریتیم مستقیماً از ادرار با افزودن کوکتل
سنتیالسیون و اندازهگیری اکتیویته به وسیلهی  LSCقابل اندازهگیری است .با وجود این ،رنگ
ادرار مسئلهای است که موجب خاموشی متغیر و لذا بازدهی متغیر شمارش میشود .بازدهی
شمارش به وسیلهی استانداردسازی داخلی قابل تعیین است؛ یعنی با اندازهگیری دو جزء نمونهی
موازی از هر نمونه :یک نمونه با افزودن استاندارد تریتیم با اکتیویتهی معلوم و دیگری بدون یک
استاندارد افزوده شده .این روش غلظت کل تریتیم را در ادرار شامل آب تریتیم و تریتیومی که
احتماالً با مواد آلی در پیوند است و به صورت همزمان موجود است را بهدست میدهد که رخداده
همزمان میدهد .برای تعیین تنها آب تریتیم ،نمونهی ادرار تقطیرشده و تریتیم از محلول
تقطیرشده اندازهگیری میشود .برای جلوگیری از کف کردن طی تقطیر ،نمونهی ادرار قبل از تقطیر
با زغال فعال آمایش میشود :ادرار ( 18میلیلیتر) با پودر زغال فعال ( 1گرم) در یک ویال
مخلوطشده و سپس به محفظهی تقطیر فیلتر میشود.

 2-2-23تعیین تریتیم پس از تبدیل به بنزن
تریتیم با روش توضیح دادهشده در بخش بعدی که طی آن تعیین رادیوکربن بحث شده است به
بنزن تبدیل میشود .با وجود این ،این روش اساساً یک بهینهسازی در حدود آشکارسازی تریتیم
بوده ،چرا که از آنجا که این روش به طور قابل مالحظهای مشکلتر از تقطیر است ،خیلی استفاده
نشده است.

 2-2-23تعیین تریتیم با استفاده از طیفسنج جرمی
تریتیم همچنین به وسیلهی طیفسنج جرمی  3قابل اندازهگیری است .ابتدا نمونه برای حذف
نوکلید دختر  3گاززداییشده و سپس بین یک هفته تا چند ماه ،بسته به میزان  3در نمونه
برای رشد  3از فروپاشی تریتیم نگهداری میشود 3 .تولیدشده از تریتیم به وسیلهی
گاززدایی به روش زیر از نمونه برداشته میشود .نمونه آب با رشد

3

به مدت  10دقیقه در دمای

℃ 30در یک بطری فوالدی زنگ نزن مجهز به شیرهای خأل با شیر نمونهی بسته برای تشدید
تعادل در شراکت در  3در فاز گازی حرارت داده میشود .پس از آن ،کانتینر به مدت  18دقیقه
در ازت مایع خنک میشود تا تریتیم در آب تثبیت شود 3 .رشد کرده در فاز گازی به وسیلهی
کشیدن گازها از فاز باالیی از کانتینر حذف میشود 3 .در این گازها با قرار دادن آنها در مقابل
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گیرندههای آلیاژ  Tiدر ℃ 200و زغال اکتیو در دمای ازت مایع خالصسازی میشود .کلیهی گازها
بجز  Heو  Neبا این سیستم خالصسازی جمعآوری میشوند .سپس گاز  3خالص به یک
طیفسنج جرمی گاز بیاثر همچون طیفسنج جرمی گاز بیاثر لولهی پروازی  SFTاز HELIX
پذیرفته میشود .زمان اندازهگیری طیفسنج جرمی
تقریباً  100اتم

3

مطابق یک حد آشکارسازی

برای زمان رشد  10روز و

1

1

3

معموالً  30دقیقه و حد آشکارسازی

 0/8 mBqبرای

3

در  800میلیلیتر و آب

 0/08 mBqبرای زمان رشد سه ماه است .روش طیفسنج جرمی

 3حساستر از اندازهگیری  LSCاست .مشکل اصلی روش  3زمان طوالنی تجزیه حاصل از
زمان الزم برای رشد داخلی  3از فروپاشی تریتیم است .این روش برای تعیین تریتیم در
نمونههای با مقادیر بسیار پایین

(1

 )0/01 mBqهمچون نمونههای آب دریای عمیق ،که برای آن

اندازهگیری  LSCبا غنیسازی به دلیل حد نسبتاً باالی آشکارسازی

(1

 )80 mBqبهکار میرود،

بسیار مفید است.
( 1 mBqیا
 AMSهمچنین برای اندازهگیری تریتیم روش حساسی است :حد آشکارسازی
 10 13 10 18برای نسبت  ) 3 ⁄ 1گزارش شده است .فایدهی اولیهی این روش تجزیهی
نمونههای کوچک ( 1 mgهیدروژن) است که مزیت قابل توجهی در تجزیهی نمونههای بیولوژیکی
است .در روش  ،AMSتریتیم ابتدا از نمونه رهاشده و به گاز هیدروژن تبدیل میشود که سپس
روی فلز (یعنی  )Tiجذب و متعاقباً به وسیلهی  AMSاندازهگیری میشود .در  AMSتریتیم
جذبشده روی هدف فلزی به نمونهی نگهدارنده واردشده و در چشمهی یون قرار میگیرد .هدف
در چشمهی یونی تراشیده میشود .سپس تریتیم از هدف به صورت یونهای
با یونهای
رهاشده که با مغناطیس انحراف انتخابشده و در یک شتابدهندهی تاندم با یک ولتاژ انتهایی
 1/8 MeVشتاب داده میشود 3 .با تعیین تریتیم تداخل نمیکند چرا که یون  Heپایداری در
در یک عاریساز گاز نیتروژن
چشمه یون تشکیل نمیشود .در میانه تاندم یونهای
با حذف دو الکترون شکل میگیرد و یونها مجدداً به پتانسیل
جمعآوریشده سپس یونهای
و  3به دو یون اتمی تنها تقسیم
زمین شتاب داده میشوند .در این فرایند غالب یونهای
میشود که در اندازهگیری  3در جرم  3تداخل نمیکنند .پس از تجزیه با یک مغناطیس
سویچی ،یونهای تریتیم با یک آشکارسازی سد سطحی شمارش میشود .توضیح مفصلتری از
مبانی  AMSدر فصل  17ارایه شده است .آمادهسازی نمونه برای  AMSپیچیدهتر از  LSCاست .با
توجه به این مسئله و قابلیت دسترسی محدود به تجهیزات  AMS ، AMSبه ندرت برای تعیین
تریتیم استفاده میشود .در تجزیهی معمولی  LSCهنوز روشی است که در تعیین تریتیم در
نمونههای پسماند و محیطی است بیشتر استفاده میشود.
1
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 2-2-23تعیین تریتیم در نمونههای پسماند هستهای
در راکتورهای آب سنگین مقادیر باالیی از تریتیم به وسیلهی واکنش فعالسازی نوترونی
3
 1تولید میشود .تریتیم تولیدشده به صورت آب تریتیمدار ممکن است طی
خالصسازی (یا دیگر بررسیها) آب سنگین در ساختمان رآکتور به هوا رها میشود .آب سنگین و
بخار تریتیم رها شده ممکن است با مواد گوناگون در ساختمان رآکتور تماس پیدا کرده و آنها را
آلوده کند .در غالب مواد ساختمانی در رآکتور هستهای ــ بتن ،گرافیت و فلزات گوناگون ــ تریتیم
3
 2تا حدی به وسیلهی
اساساً به وسیلهی واکنش القایی نوترون روی لیتیم پایدار،
 10تولید میشود .با این واکنشها تریتیم همچنین در دیگر تأسیسات هستهای
1 3
همچون شتابدهندهها قابل تولید است .با توجه به غلظت معموالً باالی تریتیم در مواد در
تأسیسات هستهای و تحرک باالی آب تریتیمدار ،یکی از مهمترین رادیونوکلیدها در از کاراندازی
تأسیسات هستهای است.
بعضی از روشها برای تعیین تریتیم در نمونههای گوناگون برای از کاراندازی تأسیسات
هستهای ،شامل گرافیت ،بتن ،خاک ،شن ،نفت ،فوالد و زنگ نزن ،رنگ و سیلیکاژل گزارش شده
است .روشها بر اساس احتراق مواد به کمک اکسیژن است .در این روشها ،نمونهها ابتدا به پودر
ریز تبدیل یا به قطعات کوچکتر تقسیمشده و با مادهی قابل احتراق همچون پودر سلولز مخلوط
میشود .سپس مخلوط با نمونهی اکسیدکننده پرکین ـ المر و ℃ 1000-1100محترق میشود.
تریتیم به بخار آب تریتیمدار تبدیل میشود که با گاز همراهبر  1از نمونه برداشته میشود .متعاقباً
بخار آب تریتیمدار در یک ستون خنککنندهی متراکم و برای اندازهگیری برای  LSCدر ستون
خنککننده جمعآوری میشود (شکل .)1-13
با توجه به غلظت بسیار باالی تریتیم و گرافیت ،نمونهی بسیار کوچکی از آن استفاده میشود.
پودر ریز گرافیت ابتدا با پودر سلولز برای رقیق کردن نمونه مخلوط میشود که پس از آن مقدار
کمی برای تجزیه برداشته میشود .برای تجزیهی فلزات همچون فوالد زنگ نزن ،الزم است نمونه
قبل از احتراق با اکسیدکنندهی نمونه به قطعات کوچک تقسیم شود .از آنجا که برش مکانیکی
ممکن است موجب از دست رفتن تریتیم در نمونهها شود یک هضمکنندهی اسیدی برای تعیین
تریتیم در نمونههای فلزی بهکار میرود .در این روش ،فوالد زنگ نزن در یک فالسک سه دهانه
قرار گرفته و سپس اسید ( )HClبه آن افزوده میشود و نمونه با حرارت حل میشود .محلول
خنثیشده و تقطیر میشود و آب فقط جهت اندازهگیری تریتیم به وسیلهی  LSCاستفاده میشود.
اختالف قابل مالحظه در غلظت تریتیم در یک نمونه عملیاتی با هضم اسیدی یا احتراق مالحظه
نشده است.
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 2-1-23ویژگیهای هستهای رادیوکربن
12

با نیمه عمر بلند (نیمه عمر  8730سال) گسیلندهی خالص بتا است .این رادیونوکلید با گسیل

ذرات بتا با انرژی ماکزیمم  182 keVبه  12فروپاشی میکند (شکل .)13-3

پایدار

شکل  .3-23شمای فروپاشی .12
)(1996

 1-1-23منابع رادیوکربن
12

در اتمسفر از ازت در یک واکنش هستهای با پرتوهای کیهانی

آهنگ تولید

12

12

12

تولید میشود.

در اتمسفر نسبتاً ثابت بوده و با توجه به نیمه عمر بلند ( 8710سال) ،نسبت

 12 ⁄ 11در اتمسفر ثابت و برابر  1/1 10 11یا حدود  100 ⁄از کربن است .تقریباً کل
کربن در اتمسفر به شکل دیاکسید کربن  1بوده در حالیکه کمتر از  1درصد به صورت متان
 2است و جزء کوچکی به صورت مونوکسید کربن  COاست .غالب متان در اتمسفر با فروپاشی
بیهوازی مادهی آلی در باتالقها و رسوبات تولید میشود .نسبت کربن رادیواکتیو در اتمسفر در
سالهای  1380و  1320در نتیجه آزمایشات سالحهای هستهای به طور قابل مالحظهای
افزایش یافته که در آن رادیوکربن در اتمسفر از ازت در واکنش یکسان و نوترونها برای تولید
رادیوکربن با منشأ کیهانی تولیدشده است .غلظت رادیوکربن به تقریباً حالت قبل از آزمایشات
سالحهای هستهای برگشته است .افزایش دیاکسید کربن فسیلی (تهیشده در غلظت  12آن) در
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قرن گذشته به نوبهی خود اثر رقیق سازی کاهش مقدار رادیوکربن به صورت تابعی از کربن کل در
اتمسفر داشته است.
رادیوکربن همچنین به وسیلهی واکنشهای هسته ای القایی نوترون از ازت ،اکسیژن ،کربن در
12
13
12
 13تشکیل میشود .از میان این
 17و
، 12
واکنشهای
12
اصلیترین منبع به دلیل سطح مقطع باالی قابل مالحظه ( )1/5 bو فراوانی
واکنشها،
12
( 33/2درصد) است .شراکت واکنش آخر به شدت پایین است .در سوخت
ایزوتوپی باالی
هستهای ( ) 1رادیوکربن از اکسیژن ،به ویژه ناخالصیهای ازت موجود در سوخت در غالف
سوخت تولید میشود .غالب رادیوکربن تولیدشده به این روش در سوخت و غالف سوخت باقی ماند
و فقط طی بازفرآوری رها میشود .در آب خنککننده مدار اولیهی رآکتور ،رادیوکربن غالباً از
ایزوتوپ  17آب و نیز ازت محلول و ترکیبات ازت محلول افزودهشده به رآکتورهای آب تحت فشار
تولید میشود .تقریباً  38درصد رادیوکربن تولیدشده در آب مدار اولیه به صورت دیاکسید کربن از
طریق سیستم تهویه رها میشود .مابقی غالباً به شکل یونهای بیکربنات فعال در رزینهای تبادل
آنیونی بهکار رفته برای خالصسازی مدار اولیه باقی میماند .عالوه بر رزین ،رادیوکربن در مواد
جامد گوناگون پرتو دیده وجود دارد.

 3-1-23شیمی کربن معدنی
کربن به گروه  12جدول تناوبی تعلق داشته دارای شش الکترون در آرایهی  1 1 1 1 1 1بوده
ترکیبات به تعداد بیشتر از دیگر عناصر تشکیل میدهد .حاالت اکسایش آن  +IVیا  -IVو
تشکیلدهندهی پیوندهای شیمیایی کواالن است .ترکیبات نشاندار با  12به طور گسترده در
رادیوشیمی آلی بهکار میرود ،با وجود این ،ترکیب مهم کربن در رادیوشیمی معدنی دیاکسید
کربن  ، 1شامل محلولهای آبی آن است .هنگام انحالل در آب ،دیاکسید کربن یون کربنات
1
در ناحیهی خنثی و اسیدکربونیک
تشکیل داده در محلول قلیایی یون بیکربنات3 ،
3
 ، 1 3در محلول اسیدی تشکیل میدهد .هنگامیکه محلول حاوی کربنات تا کمتر از  2میرسد
غالب دیاکسید کربن از آب فرار میکند .در یک سیستم محلول آبی در تماس با اتمسفر ،غلظت
دیاکسید کربن حلشده در آب در  pHپایین  2تقریباً  10 8مول بر لیتر است .غلظت دیاکسید
کربن در هوا و در محلولها معموالً به صورت یک فشار جزء بیان میشود .در اتمسفر ،فشار جزء
 10 3 8بار بوده ،در حالیکه در آبهای خنثی و در محدودهی  10 2 10 1بار ،باالترین غلظتها
در آبهای زیرزمینی یافت میشوند .کربن با غالب فلزات قلیایی و یونهای آمونیم کربناتهای کم
و دولومیت  CaMg( 3 1هستند.
محلول تشکیل میدهد .اکثر اشکال طبیعی کلسیت 3
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در شرایط احیا قوی در عمق بستر سنگی و شرایط آنوکسی در باتالقها و رسوبها تشکیل  2در
مقایسه با دیاکسید کربن و کربناتها غالب است .گونهی کربن در نواحی گوناگون  pHو  Ehدر
شکل  2-13داده شده است .نقش دیاکسید کربن گونهی کنترلی رادیونوکلید مفصل در فصل 3
بحث شده است.

شکل .2-23دیاگرام  Eh-pHکربن.
419,2005).

 2-1-23سالیابی کربن نمونههای کربندار
12

سن مواد حاوی کربن ،با مدت زمان گذشته از هنگام مرگ و جابهجایی از زیستکره از نسبت
به کل کربن از  11قابل محاسبه است .گیاهان کربن را به شکل دیاکسید کربن طی فتوسنتز
جذب میکنند .با توجه به بهرهی تولید ،غلظت  12در هوا نسبتاً ثابت است ،کل  12 ⁄در
گیاهان نیز کموبیش در  0/1 Bqاز

12

بر گرم از کربن است .هنگامیکه گیاهان میمیرند کربن در

شرایط آنوکسی در خاک یا رسوب مدفونشده لذا کربن به صورت دیاکسید کربن از طریق
فروپاشی گیاه فرار نمیکند ،نسبت کل  12 ⁄مطابق نیمه عمر  12شروع به کاهش میکند .لذا،
12
سن درختان برای مثال مدفون در باتالقها یا رسوب به وسیلهی اندازهگیری نسبت کل ⁄
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اندازهگیری میشود .حد باالتر سالیابی رادیوکربن تقریباً ده نیمه عمر

12

یا تقریباً  80000سال

است .طی این زمان ،نسبت کل  12 ⁄در اتمسفر کامالً ثابت نبوده ،بلکه با شدت پرتوها کیهانی
تغییر پیدا کرده است .لذا سالیابی دقیق نیاز به کالیبراسیون دقیق و تصحیح افتوخیزهای معلوم
دارد .سطح  12اولیه برای محاسبهی سن حیوان یا نمونههای سبزیجات با مقایسهی مستقیم با
دادههای معلوم سال به سال از اطالعات حلقهی درخت (دندروکرونولوژی) تا  1000سال سن یا از
تهنشستهای غار (اسپکئوتمها) تا  28000سال سن تخمین زده شده است .این روش به دلیل
گسیلهای باالی اتمسفری طی چند قرن گذشته کربن سوخت فسیلی با تنها مقدار کمی

12

محدودیتهایی در میان عصر صنعتی پیشرفته دارد .سالیابی کربن در سالهای  1320و سالهای
 1380توسعه یافت .بالفاصله پس از آن به مقدار قابل مالحظهای

12

در نتیجه آزمایش سالحهای

هستهای وارد اتمسفر شد .با توجه به اینکه سالیابی  12در هر صورت نمیتواند برای سنهای
اندازهگیری تقریباً دهها یا صدها سال بهکار رود ،ورودی اضافی  12از طریق آزمایشات سالحها
مشکلی در اندازهگیری سن ایجاد نمیکند.

 5-1-23جداسازی و اندازهگیری

12
12

یا به روش رادیومتری یا به وسیلهی طیفسنج جرمی
برای تعیین سن و دیگر مقاصد ،مقدار
12
به وسیلهی
شتابدهندهی ( )AMSاندازهگیری میشود .اندازهگیری مقادیر بسیار کوچکتر
 AMSامکانپذیر بوده و نتایج دقیقتری دربر دارد .یک مزیت دیگر از  AMSاین است که اندازهی
نمونه میتواند بسیار کوچک باشد ـ حتی تا چند میلیگرم در روشهای رادیومتری شمارشگرهای
تناسبی یا  LSCاستفاده میشوند .در اندازهگیریهای اکتیویته  12با یک شمارشگر تناسبی
گازی ،کربن به دیاکسید کربن یا متان تبدیل میشود که برای شمارش به محفظهی آشکارسازی
هدایت میشود .حد آشکارسازی  LSCمعموالً  30 mBqبوده و برای اندازهگیری

12

در پسماند

هستهای یا نمونههای محیطی باالی زمین کافی است .با وجود این ،برای مقاصد سالیابی در واقع
کل اندازهگیریها با  AMSانجام میپذیرد .با یک حد آشکارسازی چندین برابر کوچکتر از LSC
(تا  AMS ،)1mBq/0سالیابی نمونههای بسیار کوچک را امکانپذیر میسازد .چنانچه مقدار مادهی
قابل دسترسی برای نمونهبرداری کوچک باشد ،مثالً چنانچه مادهی ارزشمند عتیقهی باستانی بوده
یا محتوای کربن پایین باشد ،مثالً هستههای یخی این روش بینهایت مهم است ICP-MS .که در
حال حاضر برای اندازهگیری رادیونوکلیدهای با عمر بلند به طور گسترده کاربرد دارد ،برای
اندازهگیری  12بهکار میرود چرا که  12تقریباً دارای جرم یکسان با  12بوده و به طور غیرقابل
قبولی تجزیهی جرمی  12را مختل میکند .هر روشی از اندازهگیری بهکار رود ،چنانچه مادهی
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آلی باشد ابتدا باید سوزانده شود و دیاکسید کربنی که تشکیل میشود جمعآوری شود .در مورد
کربن معدنی (کربناتها) دیاکسید کربن به وسیلهی عملیات با اسید از نمونه جداسازی میشود و
لذا کربن به صورت گاز دیاکسید فرار میکند ،که سپس برای تجزیه یا فرآوری بیشتر به دام
میافتد.
12
ردیاب بهکار نمیرود چرا که ردیاب مناسب رادیواکتیو برای
در تعیین بهره برای شمارش
کربن وجود ندارد .عالوه بر آن بهکار بردن همراهبر کربن پایدار برای تعیین بهرهی امکانپذیر نیست
چرا که مقدار کربن پایدار نیز نیاز به اندازهگیری نسبت ⁄

12

دارد .معموالً ،تقریباً  100درصد

بازدهی در مرحلهی احتراق بهکار رفته برای حذف کربن از نمونه حاصل میشود ،بدین معنی که
تقریباً بازیابی کل کربن امکانپذیر است بازدهی سیستم احتراق با بهکار بردن استانداردها یعنی با
سوزاندن نمونهها با مقدار معینی از  12قابل مطالعه و بررسی است.
 2-5-1-23حذف کربن از نمونهها با احتراق برای اندازهگیری

12

برای اندازهگیری  12به وسیلهی  LSCیا  ،AMSمرحلهی اول حذف کربن از نمونهها با احتراق
است (شکل  8-13را برای یک کوره نوعی مشاهده کنید) .در احتراق ،کربن با حرارت دادن در هوا
یا اکسیژن به دیاکسید کربن تبدیل میشود که به چندین طریق بسته به روش اندازهگیری به دام
⁄
به دام افتاده و به
میافتد .برای اندازهگیری  ،LSCدیاکسید کربن یا در تلهی
تبدیل میشود یا در تلهی آمین گرفتارشده و به کربامات تبدیل میشود و یا دیاکسید
3
کربن به بنزن تبدیل میشود .برای  ،AMSدیاکسید کربن در یک تله سرد ازت مایع به دام افتاده
و برای اندازهگیری به گرافیت تبدیل میشود .کلیهی این روشها متعاقباً مفصل بحث میشوند.
در یک کورهی احتراق ،نمونه در یک لولهی کوارتزی روی سکوی احتراق قرار میگیرد .گازهای
احتراق با جریانی از هوا به یک کورهی لولهای گرمشده تا ℃ 780هدایت میشود .عالوه بر
دیاکسید کربن گازهای احتراق حاوی مونوکسید کربن است که در یک جریان اکسیژن با یک
کاتالیست  COبه دیاکسید کربن اکسید میشود.
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شکل .5-23دیاگرام شماتیک و شکل یک آزمایشگاه احتراق (کربولیت ،بریتانیا) برای جداسازی  )1( 12دمندهی گاز
(پرشده با محلول  NaOHبرای به دام اندازی ید) )1( ،تأمین اکسیژن ( )3خروجی گاز ( )2کنترلکنندهی دما و کورهی
احتراق ( )8کورهی دوم (برای احتراق کامل باقیمانده از کورهی اول ( )2قایق نمونه در کورهی اول ( )7لولهی گازی
کوارتز ( )5آداپتر ورودی گاز ( )3شیر سه راهی ( )10تأمین اصلی اکسیژن ( )11تأمین هوای متراکم ( در شروع
احتراق ،هوا جهت اجتناب از احتراق شدید تحت شرایط اکسیژن تأمین میشود).

 1-5-1-23تعیین  12به صورت کربنات کلسیم با LSC

سادهترین و کم دقتترین روش برای تعیین  12جمعآوری دیاکسید کربن حاضر در گازهای
⁄
 ،تهنشینی کربنات تشکیلشده به صورت کربنات کلسیم ،و
احتراق در تلهی
اندازهگیری رسوب با یک  LSCاست.
دیاکسید کربن در یک محلول  KOHیا  NaOHدو موالر جمعآوری میشود که در آن به
به محلول افزوده میشود که منجر به تشکیل رسوب 3
صورت کربنات حل میشود1 .
به وسیلهی فیلتر از محلول جداشده ،سپس خشک میشود و برای تعیین بهرهی
میشود3 .
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کربن توزین میشود .رسوب به یک ویال سنتیالسیون انتقالیافته و کوکتل سنتیالسیون به آن
افزودهشده و اکتیویتهی بتای  12با یک  LSCبا زمینهی پایین اندازهگیری میشود .اندازهگیری
اکتیویته از آب به وسیلهی  LSCمیتواند مشکلساز باشد .مسئلهی اول خودجذبی یا خاموشی
فیزیکی است؛ یعنی جذب تابش بتا و فوتونهای تولیدشده در کوکتل سنتیالسیون روی رسوب.
این موجب کاهش بازدهی شمارش میشود که به ویژه برای گسیلندههای بتا با انرژی پایین
همچون  12قابل مالحظه است .مسئلهی دیگر این است که تکرارپذیری به دلیل اندازهی ذرات در
رسوب غیریکنواخت است خیلی خوب نیست که موجب افتوخیز در خودجذبی و لذا بازدهی
شمارش میشود.
 3-5-1-23تعیین  12به وسیلهی  LSCبا کربن پیوند خورده به آمین
نسخهی پیشرفتهتر روش توضیح داده شده در باال ،پیوند دیاکسید کربن تولیدشده با ترکیبات
⁄
است .دیاکسید کربن مطابق واکنش زیر تشکیل یک
آمینی و به دام افتادن آن در
کربنات میدهد:
1

1

R-

 12مورد اندازهگیری در شکل محلول بوده و لذا از مسایل همراه با خودجذبی اجتناب میشود.
آمینها همچنین در یک سنتیالتور آلی حل می شوند .مزیت دیگر این است که رادیوکربن قابل
⁄
جمعآوری میشود .یک آمین تجاری
مالحظه بیشتری در آمین نسبت تله
12
از گازهای محترقه نیز قابلدسترس است.
کروموزورب  Eطراحی ویژه برای به دام انداختن 1
12
به وسیلهی  LSCاز
همانگونهکه ذکر شد ،دستگاه آمادهسازی اتوماتیک نمونه برای تعیین
پرکین ـ المر قابل تهیه است .نمونهی آلی سوزاندهشده و دیاکسید کربن تولیدشده به آمین پیوند
می خورد ،که مستقیماً به ویال سنتیالسیون مایع با کوکتل سنتیالسیون مایع هدایت میشود.
مزیت ویژه این دستگاه این است که تریتیم به صورت آب تریتیم در ویال دیگری قابل جداسازی
است ،و لذا تریتیم و رادیوکربن از یک نمونه قابل اندازهگیری است (شکل .)1-13
 2-5-1-23تعیین  12به وسیلهی  LSCدر بنزن
یک روش پیشرفتهتر برای اندازهگیری ( 12پس از احتراق) تبدیل کربن به بنزن است که به
راحتی با کوکتل سنتیالسیون مایع مخلوط میشود .شکل  2-13شمایی برای دستگاه سنتر بهکار
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به پمپ
حباب
ذخیرهی
2432
میلیلیتری

کنترلکنندهی دستی

کنترلکنندهی دستی

خشک
کننده
C2H2

خشک
کننده
C2H2

کاتالیست

کاتالیست

کنترلکنندهی دستی

سیستم ورودی ( CO2الف
سیستم ذخیره و سنجش( CO2ب
سیستم تولید استیلن و کاربید ( Liج

حمام
یخ

کنترلکنندهی دستی

ترپ
C2H2

ترپ

C2H2

ترموتر

ترپ
C2H2

ترپ آب
Cr/Al
ترموکپل

چراغ
بونزن

خشککنندهی استیلن (د
مجموعهی استیلن (ه
تولید بنزن (و
مجموعهی بنزن (ز

شکل  .6-31دستگاه سنتر تبدیل کربن در یک نمونه به بنزن.

رفته برای تبدیل کربن به بنزن را نشان میدهد .نمونه در یک شعلهی خارجی سوزاندهشده و پس
از خشک شدن دیاکسید کربن تولیدشده به یک محفظهی واکنش حاوی فلز لیتیم مذاب هدایت
میشود که در آنجا دیاکسید کربن به کربیدلیتیم  2 2تبدیل میشود .سپس کربیدلیتیم در
یک جریان داغ تجزیه و استیلن  2 2حاصل که کربن به آن انتقالیافته به محفظهی واکنش
هدایت میشود.
در محفظهی واکنش ،استیلن به وسیلهی عملکرد کاتالیزورکروم به  6 6تبدیل میشود .بنزن
جمعآوریشده و برای اندازهگیری  41با  LSCبا کوکتل سنتیالسیون مخلوط میشود .مزیت
تجزیه با سنتیالسیون مایع بنزن این است که بنزن دارای باالتر از  90درصد کربن است .با توجه به
اینکه غلظت کربن در نمونهی شمارش باال است ،بازدهی اندازهگیری بهینه شده است .بازدهی با
افزودن مولکولهای سنتیالسیون مایع به بنزن با هم افزایش مییابد و لذا بنزن تقریباً ویال
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سنتیالسیون مایع را پر میکند .در مقایسه با به دام افتادن در آمین ،مزیت اصلی بنزن این است که
بازدهی اندازهگیری به طور قابل مالحظهای بزرگتر است.
 5-5-1-23تعیین  12در گرافیت به وسیلهی AMS

برای اندازهگیری  AMSمعموالً نمونه جامد مورد نیاز است .در حالت  12این نمونه گرافیت است.
برای تبدیل دیاکسید کربن به گرافیت ،مادهی نمونه ابتدا گرمشده و دیاکسید کربن رهاشده در
یک تلهی جذب و با ازت مایع خنک میشود .از آنجا دیاکسید کربن به محفظهی واکنش هدایت
میشود که در آنجا به احیا دیاکسید کربن با گاز هیدروژن در تقریباً ℃ 200به گرافیت تبدیل
 . 1 1 1کاتالیزور استفادهشده در محفظهی واکنش پودر آهن و
میشود 1 1
کبالت است .پس از حذف آب از مخلوط واکنش یک مخلوط گرافیت و آهن /کبالت تولید میشود.
این پودر برای اندازهگیری با  AMSدر نگهدارندهی آلومینیم به قطعهی کوچک (با قطر یک
میلیلیتر) پرس میشود.
 2-5-1-23تعیین  12در پسماند هستهای
12

در یک رآکتور هستهای ،اساساً به وسیلهی فعالسازی نوترونی

ساختمانی ،و

17

(با فراوانی طبیعی  0/035درصد) در سوخت

1

12

موجود در هوا و مواد

و خنککننده آب تولید

13

در بازتابندهی گرافیت نیز شراکت کوچکی دارد .با توجه به غلظت
میشود .فعالسازی نوترونی
نسبتاً باال ،نیمه عمر بلند و تحرک باال در محیط 12 ،یکی از مهمترین رادیونوکلیدها در از
کاراندازی تأسیسات هستهای و دورهشت پسماند است .روشهای تعیین  12در گرافیت ،بتن،
خاک ،شن ،فلزات ،روغن ،آب خنککننده (شامل آب سنگین) ،و آب پسماند گزارش شده است.
برای تجزیهی گرافیت ،بتن ،خاک ،شن و نمونههای روغن ابتدا نمونه با یک مادهی قابل احتراق
همچون پودر سلولز مخلوط شده و سپس مخلوط حاصل با بهکار بردن یک اکسیدکنندهی نمونه در
دمای ℃ 1000-1100با جریان اکسیژن تجزیه میشود .کربن در نمونه به شکل آلی یا کربنات به
 1تجزیهشده که در محلول آمین کروموزوب  Eبه دام میافتد.
برای اندازهگیری اکتیویتهی  12به وسیلهی  LSCاین محلول با یک کوکتل سنتیالسیون
مخلوط میشود .هر دو ترکیبات کربنات و آلی نشاندار با  12کامالً به  1تجزیه میشوند .برای
عملیات نمونههای فلزی ،همچون آلومینیم و فوالد زنگ نزن به وسیلهی یک اکسیدان نمونه،
نمونهها باید به قطعات کوچک بریده شود .با به کار بردن یک اکسیدان نمونه هر دو رادیوکربن و
تریتیم همزمان قابل اندازهگیری بوده و نیز هر نمونه در مدت سه دقیقه قابل آمادهسازی است.
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برای نمونههای بزرگ فلزی ،یک کورهی بزرگ احتراق (شکل  )8-13قابل استفاده بوده ،اگرچه،
عیب دستگاه این است که در هر روز فقط یک تا دو نمونه قابل آمادهسازی است .برای تجزیهی آب
خنککنندهی مواد اولیه و آبهای پسماند ،ابتدا به نمونهها  NaOHو  8-10میلیگرم
به عنوان همراهبر افزوده میشود و سپس  pHدر  5-3تنظیم میشود .سپس محلول تا مرحلهی
خشک شدن تبخیرشده تا تریتیم جدا و باقیمانده با آب حلشده و به ویال  LSCمنتقل میشود و
کوکتل سنتیالسیون به آن افزوده میشود .چنانچه در نمونهی آب پسماند رادیونوکلیدهایی غیر از
تریتیم وجود داشته باشد که معموالً این حالت وجود دارد ،محلول باقیماندهی تبخیر با پودر سلولز
مخلوطشده با تبخیر خشک میشود و با بهکار بردن اکسیدان نمونه به همان گونهای که در باالتر
توضیح داده شد تجزیه میشود 12 .به دام افتاده در محلول آمین با  LSCاندازهگیری میشود .در
مورد نمونههای آب سنگین الزم است به دلیل غلظت بسیار باالی تریتیم ( )1011 1011 ⁄
تبخیر  3تا  8بار تکرار شود.
3

1
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 تریتیم تنها ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن است .این رادیونوکلید گسیلندهی خالص بتا با
انرژی ماکزیمم  15/2 keVو با نیمه عمر  11/3سال میباشد .تریتیم به طور طبیعی در
اتمسفر در واکنشهای هستهای القایی نوترون از اتمهای ازت تولید میشود 33 ،درصد
تریتیم در اتمسفر به صورت آب تریتیمدار  HTOوجود دارد .منبع اصلی مصنوعی تریتیم
انفجارهای گرما هستهای در اتمسفر و صنایع هستهای است منبع اصلی واکنش القایی
نوترون در  2است.
 تریتیم در آب معموالً به آسانی با تقطیر نمونه و اندازهگیری اکتیویتهی تریتیم با  LSCپس
از افزودن کوکتل به نمونهی مقطر اندازهگیری میشود .برای نمونه با اکتیویتهی پایین،
پیشتغلیظ تریتیم مورد نیاز است .این کار با تجزیهی آب به روش الکترولیز حاصل
میشود :آب حاوی تریتیم با آهنگ کوتاهتری نسبت به آب معمولی تجزیه میشود و لذا در
باقیمانده غنی میشود .برای تعیین تریتیم با پیوند آلی ،نمونه به روش احتراق تجزیهشده و
آب تشکیلشده در یک تلهی سرد به دام افتاده و در نهایت برای اندازهگیری اکتیویته با
کوکتل سنتیالسیون مخلوط میشود .تریتیم همچنین به وسیلهی طیفسنج جرمی
اندازهگیریشده و پایینترین حدهای آشکارسازی با  AMSحاصل میشود .مزیت دیگر
 AMSاین است که تریتیم از نمونههای بسیار کوچک قابل اندازهگیری است.
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 12 یک گسیلندهی بتای خالص با انرژی ماکزیمم  182 keVگسیلندهی خالص بتا است.
این رادیونوکلید طبیعی در اتمسفر در واکنش هستهای القایی نوترون از اتمهای ازت شکل
میگیرد .آزمایشهای سالحهای هسته ای در اتمسفر موجب افزایش مقادیر اضافی قابل
مالحظه ای از رادیوکربن به اتمسفر شده است .رادیوکربن در یک رآکتور هستهای به وسیله
واکنشهای هستهای القایی نوترون از  17 ، 12و  13در مواد گوناگون همچون بتن و
سوخت هستهای تولید میشود .با توجه به نیمه عمر طوالنی و تحرک آن  12رادیونوکلید
اصلی در سوخت هسته ای مصرف شده در رابطه با دزهای تابش برای انسان در آینده خواهد
بود.
 کربن در اتمسفر غالباً به صورت دیاکسید کربن  ،تا حد پایینی به صورت متان و مونوکسید
در  pHخنثی
کربن وجود دارد .دیاکسید کربن در آب حل شده تشکیل یونهای 3
و  3در محلولهای قلیایی میدهد .غالباً فلزات کربناتهای کم محلول تشکیل میدهند.
و  CaMg( 3 1اشکال اصلی کربن در زمینکره میباشند.
3
12
به وسیلهی  LSCیا  AMSاندازهگیریشده ،در روش اخیر اندازهگیری
 اکتیویته
اکتیویتههای بسیار پایینتر مقدور است .برای اندازهگیری اکتیویته ،کربن با افزودن اسید از
نمونههای آبی رهاشده که کربناتها را غالباً به دیاکسید کربن تبدیل میکند .از نمونههای
جامد ،کربن به وسیلهی احتراق رها میشود .دیاکسید کربن رهاشده از نمونه به روشهای
گوناگون به دام افتاده و برای اندازهگیری به وسیلهی  LSCکربنات کلسیم ،کربامات یا بنزن
تبدیل میشود .برای اندازهگیری با  ،AMSدیاکسید کربن به گرافیت تبدیل میشود.
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گروه بزرگی از ایزوتوپهای رادیواکتیو ،جیوه ،تالیم ،سرب ،بیسموت ،پولونیم و آستاتین رادون را در
سری فروپاشی اورانیم و توریم دنبال میکنند (شکل  4-41و جدول .)4-41

پلوتونیم ـ 842

پلوتونیم ـ 841
 460میکروثانیه

پلونیم ـ 840
 410روز
 5روز

 3/4دقیقه
 80دقیقه
بیسموت ـ 841

بیسموت ـ 840

 88سال
سرب ـ ( 806پایدار)

 87دقیقه
سرب ـ 840

شکل  .4-41سری فروپاشی  832به دنبال

سرب ـ 841

. 888

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

481

جدول  .4-41دختران رادون در زنجیرههای فروپاشی طبیعی.
عنصر

تعداد ایزوتوپهای

ایزوتوپ با بلندترین

رادیواکتیو

نیمه عمر

نیمه عمر

روش

گسیل

فروپاشی

گاما

806

 2دقیقه

-

سرب

1

840

 88سال

+

بیسموت

5

840

 5روز

-

پولونیم

7

840

 432روز

-

استاتین

3

842

 4دقیقه

جیوه

4

α

-

در رابطه با رادیوشیمی ،مهمترین این رادیونوکلیدها  840با نیمه عمر بلند و دختر با نیمه عمر
کوتاه آهن  840است ،که اعضای سری فروپاشی  832هستند.
دالیل متعدد مهمی برای مطالعهی  840و  840وجود دارد .رادون در اتمسفر از طریق
840
دختران با عمر کوتاه خود به  840با عمر بلند فروپاشی میکند که همراه با دختر خود
رادیونوکلیدهای غالب در هوا و به ویژه در ذخایر هستند .در ثانی به دلیل انتقال هر دو این نوکلید
به انسان از طریق تنفس و دستگاه گوارش الزم است تجمع آنها در انسان اندازهگیری میشود.
ثالثاً ،تهنشست  840به رسوبها برای اندازهگیری آهنگهای تهنشینی و سن رسوب بهکار میرود.
تهنشینی  840از هوا نسبتاً یکنواخت است و ب ا به صورت مستمر عنصر جدید روی عنصر قدیمی
تجمع مییابد ،هر الیهی رسوبی به طور جداگانه از غلظت  840قابل سالیابی است.
نسبت  840که فروپاشی کرده با عمق رسوب افزایش مییابد ،و رسوب به نوبهی خود تا
تقریباً ده نیمه عمر

840

تا  800سال قابل سالیابی است ،که به خوبی عمر صنعتی مدرن و

هستهای را پوشش میدهد .مطالعهی توزیع عمق رادیونوکلیدهای فلزات سنگین در رسوبها به
وسیلهی سالیابی  840اطالعاتی را در مورد زمان وقوع نشرها و چگونگی تغییر آنها طی زمان را
فراهم میآورد .عالوه بر آن 840 ،گسیلندهی آلفا با سمیت رادیویی باال به دلیل تجمع از غذاها،
به ویژه ماهی و صدف سهم باالیی از دز تابش طبیعی دریافتشده از انسانها را داراست .عالوه بر
 840و  840که در چهادهمین و شانزدهمین گروه جدول تناوبی قرار دارند ،دو رادیونوکلید
مهم دیگر در این گروه  486و  72هستند .با توجه به نیمه عمر بلند (  8/3 405سال برای
 486و  3/7 405سال برای  ) 72و تحرک باال 486 ،و  72در دورهشت نهایی سوخت
هستهای مصرفشده توجه خاصی را به خود جلب کردهاند.
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 4-41پولونیم-

482

840

 4-4-41ویژگیهای هستهای

840

در سال  4222ماریکوری دو عنصر جدید رادیوم و پولونیم را از چندین تن پیچ بالند جداسازی
نمود .نام پولونیم براساس محل تولد کوری بوده است .با توجه به نیمه عمر کوتاه  840تنها در
مقادیر بسیار پایین غیرقابل مشاهده تولیدشده و نتیجهگیری دربارهی طبیعت شیمیایی براساس
عناصری بود که با آنها همرسوبی داشته است .یک تن مادهی معدنی اورانیم حاوی تنها 0/4

میلیگرم از پولونیم بود .اگرچه

840

یک ایزوتوپ با باالترین نیمه عمر در طبیعت است ،نیمه

عمر آن تنها  432روز است .ایزوتوپهای طبیعی دیگر پولونیم نیمه عمرهای فقط  0/3 psو 3 min
دارد .حتی اگرچه نیمه عمر  840بسیار کوتاه است؛ ولی به واسطهی وجود نوکلید مادر خود
 840که با گسیل بتا از طریق  840به  840فروپاشی میکند در طبیعت وجود دارد .پولونیم
همچنین با بمباران تنها ایزوتوپ پایدار بیسموت با نوترونها مطابق واکنش زیر تولید میشود:
5 840

→

840

802

پولونیم به وسیلهی تقطیر در خأل یا تهنشینی خود به خودی روی یک سطح از جنس نقره از
بیسموت قابل جداسازی است .تا حد یک میلیگرم از پولونیم به این روش قابل جداسازی است،
اگرچه کار کردن با این مقدار پولونیم بینهایت مشکل است چرا که پولونیم به شدت سمیت
رادیولوژیکی داشته و تولید گرمای آن باال است .به دلیل تولید باالی گرمای آن مطالعهی شیمی
پولونیم در مقادیر باال مقدور نشده است .عالوه بر آن ،تابش شدید آلفا موجب رادیولیز قوی در
سیستم مورد مطالعه میشود .به همین دلیل ،آزمایشات شیمیایی تنها در مقادیر کمتر از میکروگرم
امکانپذیر شده است .عالوه بر  ، 840دو ایزوتوپ دیگر پولونیم از  802تولید شده است 802 ،و
 802که در نقش ردیاب در تعیین بهرهی شیمیایی در تجزیهی پولونیم بهکار رفتهاند .با توجه به
اینکه ایزوتوپ پایداری از پولونیم وجود ندارد تنها این ایزوتوپهای رادیواکتیو در تعیین شیمیایی
قابل استفاده هستند .از آنجا که شدت گسیل گاما بسیار پایین است همهی این ایزوتوپها،
 802 ، 802و  840در عمل گسیلندهی خالص آلفا هستند .جدول  8-41نیمه عمرها و
انرژیهای آلفای این سه ایزوتوپ پولونیم را دربر دارد .شکل  8-41نمودار فروپاشی  840را نشان
میدهد.
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جدول .4-41نیمه عمرها و انرژیهای آلفا و کاربردهای ایزوتوپهای پولونیم
ایزوتوپ
802
802
840

نیمه عمر

انرژی آلفا ()MeV

 8/2سال

5/44

) (p,8nیا )(d,3n

 408سال

1/22

) (p, nیا )(d,8n

 432روز

5/34

(n,

تولید

طبیعی یا

802 802 840

کاربرد /طبیعت
802

ردیاب

802

ردیاب

802

منبع گرما  /برق،
رادیونوکلید طبیعی

پایدار

شکل  .4-41نمودار فروپاشی

. 840

)(1996

 4-4-41شیمی پولونیم
پولونیم در گروه شانزدهم جدول تناوبی قرار گرفته است .این عنصر الیههای پر  1fو  5dدارد و
الیهی الکترونی خارجی آن الکترونهای  6 8و  6 1دارد .پولونیم ترکیباتی را در حالت
اکسایش ( -IIپولونایدها) +IV ،+II ،و  +VIتشکیل میدهد .معمولترین حالت اکسایش آن +IV
 PoOمیباشد .در محلول
و اکسید هیدرو 8
است .اکسید مطابق حالت اکسایش 8 ،+IV
اسیدی ،پولونیم به صورت یون  1ظاهرشده و کمپلکسهایی با آنیونهای اسیدی تشکیل
میدهد؛ در اسید هیدروکلریک کمپلکسهای 8
و در اسیدنیتریک ابتدا  PoO( 3 8و
1
8
سپس با افزایش غلظت اسیدنیتریک  Po( 3 5و در نهایت  Po( 3 6تشکیل میدهد .در
Po
مقادیر  pHباالتر از  8/5پولونیم شروع به تشکیل کلوییدها میکند و در 1 ،pH=7
(محصول حاللیت  )40 32تشکیل میدهد .در  pHباالتر ،پولونیم به صورت محصول هیدرولیز
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کلوییدی منفی ظاهرشده و در هنگامی که  pHبه باالتر از  48میرسد به صورت پولونات
حل میشود .با توجه به حالت اکسایش غالب  ،+IVپولونیم در آبهای طبیعی کم محلول بوده و
در  pHتقریباً  5-2معمول آنها به مادهی ذرهای متصل میشود .در شرایط احیا پولونیم همچنین
در حالت اکسایش  +IIظاهر میشود .تشکیل یون پولوناید مستلزم وجود شرایط شدیداً احیاکننده
است .با توجه به غلظتهای بسیار پایین پولونیم در طبیعت اشکال شیمیایی آن با دقت باال قابل
8
3

بررسی نیست .اگرچه نقطهی ذوب آن باال است (℃ )268پولونیم به دالیلی که کامالً شناخته شده
نیست حالت فراریت میگیرد .لذا خاکستر کردن در دمای باال در هنگام آمادهسازی نمونه برای
تجزیهی آن روش مناسبی نبوده و نمونهها باید با خاکستر کردن به روش تر تجزیه شوند.

 3-4-41تعیین

840
840

در عمل تهنشینی خود به خودی روی سطح
روش استاندارد و تنها روش جداسازی برای
یک دیسک نقرهای یا نیکلی است .سپس  840تهنشینشده روی دیسک به وسیلهی طیفسنج
آلفا اندازهگیری میشود .طیف آلفای  840جداسازیشده از رسوب در شکل  3-41نشان داده
شده است.

شکل .3-41طیف آلفای پولونیم .در طرف چپ ،قلهی آلفا با انرژی  1 22 MeVاز
/

قلهی آلفا با انرژی  5 34 MeVاز
/

 840است.

 802و در طرف راست،

822
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اندازهگیریاکتیویته  120بهجاینوکلید
گیریعمرالیههایرسوبیمعموالًبهوسیلهی 

اندازه

120
دقیقتر است .فرض میشود که
انجام میپذیرد چرا که اندازهگیری پولونیم  
مادر 
بهجزء شدن رخنداده و
ایزوتوپهای   120و   120در تعادل رادیوشیمیایی هستند ،جزء 

120
تمیگیرد،بهدلیلنیمه

کهمستقیماًازاتمسفرنشئ
اکتیویتههایدوایزوتوپیکساناست.

120

رمدتچندسالفروپاشینمودهولذاممکناستدرغلظتهایباالتراز

عمرکوتاهخودد
تهنشینی
سطحیرسوبوجودداشتهباشد.عالوهبرآن ،

تنهادرالیهی


 120تنها20تا30درصد

120
وحتیدرالیهیسطحی 120 ،درمقایسهبامقدارتعادلیبهمقداراضافیوجود

تهنشینی

120
نشینشده از اتمسفر فروپاشی کرده است ،فرض
ته 

ندارد .در الیههای عمیق ،جایی که 
بهجزءشدنبینسربوپولونیم  رخندادهودوعنصردرهرالیهرسوبدرمکان
شودکهجزء 


می
خودباقیمیمانند .
109
108
120
)آغازمیشود(شکل


یا
باافزودناولیهییکردیاب(


جداسازیشیمیایی
  .)1-21سپس نمونه به طریق تر در اسیدنیتریک غلیظ یا تیزاب خاکستر میشود .پراکسید
هیدروژن برای تجزیهی ماده آلی باقیمانده به محلول افزوده میشود .مادهی معدنی باقیمانده
نامحلول به وسیلهی فیلتر حذف و پس از رقیقسازی محصول فیلتراسیون ،فلزات هیدرولیزشده
نشینمیشود.


مبهصورتهیدروکسیدته
شاملپولونیم باتنظیم pHدر 9باهیدروکسیدآمونی
رسوب فیلترشده در اسید رقیق حل میشود .برای احیای آهن به حالت فرو برای جلوگیری از
 ) 1افزوده میشود.
رهای هیدرازین مونوهیدروکلرید (
تهنشینی روی سطح دیسک نق 

ایکمکمیکند.


بهشکلفلزیرویسطحدیسکنقره
همچنینبرایاحیای پولونیم 
محلولاحیا  
ایپولیششده


ودرقسمتتحتانیآنیکدیسکنقره
نشینیریختهشده


محلولبهداخلظرفته
).باتوجهبهاینکهپولونیم فلزیکماثرترازنقرهاستبه

وکامالًتمیزنصبمیشود(شکل1-5
بهخود روی دیسک رسوب میکند .با گرم کردن و بههم زدن محلول طی تهنشینی
خود 
طور  
قابلمالحظهایبهبودبخشید،کهتا99درصدبازیابیقابلحصولاست.

میتوانبازدهیرابهطور

اندازهگیریدریک
شدهوخشکمیشودوبرای  

باالکلشسته

نشینی،دیسکنقرهای

پسازته
طیفآلفاازیکآنالیزرانشانمیدهدکهدرآن

آلفاقراردادهمیشود.شکل 3-21

طیفسنج 

شدهرانشانمیدهد .


درآبازیکچاهحفر
 109درنقشردیاببرایتعیینبهرهی  120
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نمونهی رسوب

ـ ردیاب  802 Poو  802Poاضافه کنید.
ـ در تیزاب سلطانی به طریقه تر خاکسترسازی کنید.
ـ با  200میلیلیتر آب رقیق کنید .ـ باقیمانده معدنی را فیلتر کنید.

زیرصافی
ـ با  pH ،NH1OHرا در  2تنظیم کنید تا هیدروکسیدها رسوب دهند.
ـ فیلتر کنید .ـ محلول را دور بریزید.

رسوب هیدروکسید
ـ در  4میلیلیتر  48M HClحل کنید.
ـ  H8O8 %30اضافه کنید .ـ بجوشانید .ـ 4گرم  NH8OH.HClاضافه کنید .ـ
بجوشانید.
ـ در ظرف رسوبگیری بریزید.

محلول اسیدی
ـ بگذارید  Poروی دیسک نقرهای رسوب کند .ـ برای  4/5ساعت در دمای ℃ 20هم بزنید.
ـ محلول را دور بریزید .ـ دیسک را بشویید و برای مدت  45دقیقه در ℃ 20حرارت دهید.
ـ  Poرا با آلفا اسپکترومتری اندازهگیری کنید.

شکل  .1-41تعیین

Th

228;230;232

U

234;238

1263

Np,

237

Am,

241

Pu,

 840از رسوب.

239;240

)(2001

Po

210

Pb

210

Th

99

422

 4-41سرب -
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 4-4-41ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

840
802

داشته و سه ایزوتوپ اخیر نوکلیدهای
سرب چهار ایزوتوپ پایدار  807 ، 806 ، 801و
نهایی سری فروپاشی اورانیم به اکتینیم و توریم هستند .به طور میانگین  ،43 ppmسرب به طور
گسترده ای در طبیعت وجود دارد .در تعیین سرب رادیواکتیو ،باید متذکر شد که برعکس پولونیم
که ایزوتوپ پایداری ندارد ،نمونهها حاوی سرب پایدار فراوان هستند .در حالیکه چهار ایزوتوپ
پایدار سرب در سری فروپاشی اورانیم ،اکتینیم و توریم وجود دارد تنها  840ایزوتوپ با عمر بلند
( 88سال) بوده ،نیمه عمر دیگر ایزوتوپهای سرب تنها  0/5-44ساعت است.
 840با گسیل بتا به  840فروپاشی میکند که این نوکلید نیز به نوبهی خود با گسیل بتا با
نیمه عمر  5روز به  840فروپاشی میکند (شکل .)5-41انرژی ماکزیمم ذرات بتای  840برابر
( 63 keVبا شدت  )%46است .غالب فروپاشیهای بتا (با شدت  %21با انرژی ماکزیمم )47 keV
است که از طریق حالت برانگیخته  16/5 keVنوکلید دختر  840حاصل میشود .این حالت
برانگیخته غالباً با تبدیل داخلی 3/1درصد پرتوهای گامای  16/5 keVآرام میگیرد.
آشکارسازی این پرتوهای گاما در نمونههای جامد به دلیل انرژی و شدت پایین آنها و نیز
تداخل دیگر رادیونوکلیدها که موجب زمینهی قوی کامپتون و انرژیهای پایین میشود مشکل
است .مسئلهی اصلی که در اندازهگیری گامای  840با آن مواجه میشویم خودجذبی در نمونه و
بازدهی پایین بلورهای نیمههادی معمولی برای انرژیهای پرتو گاما کمتر از یکصد کیلو الکترون
ولت است .چنانچه محتوای  840در نمونه با اندازهی کافی باال بوده و یک آشکار نیمه هادی با
پنجرهی نازک قادر به آشکارسازی انرژیهای پرتو گاما انرژی پایینتر از  400 keVقابل دسترس
باشد 840 ،از یک نمونه جامد مستقیماً با طیفسنج گاما قابل اندازهگیری است .به عنوان مثال
در تعیین عمر رسوب ،غالباً هنگامی که اندازهگیری  840مستقیماً با طیفسنج گاما قابل انجام
باشد در وقت صرفهجویی قابل مالحظهای در زمان حاصل خواهد شد .عالوه بر آن ،در
اندازهگیریهای مستقیم ،هرگونه عدم قطعیت در مورد جزءبهجزء شدن سرب و پولونیم در رسوب
از بین میرود.
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شکل .2-41نمودار فروپاشی

. 840

,1996).

 4-4-41شیمی سرب
سرب در گروه  41جدول تناوبی قرار گرفته و شیمی آن بیشتر با شیمی قلع همخوانی دارد.
همانند پولونیم سرب دارای الیههای پر  1fو  5dبوده و در الیهی خارجی الکترونهای  6 8و 6 8
وجود دارد .معمولیترین حالت اکسایش آن  +IIاست .در شرایط اکسندگی ،حالت اکسایش +IV
نیز امکانپذیر است دیاگرام  Eh-pHدر شکل  6-41نشان میدهد که در شرایط شدیداً اکسندهی
سرب تنها به حالت  +IVمیرسد.

شکل .2-41دیاگرام  Eh-pHبرای سرب.
419,2005).
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) دارای حاللیت
غالب ترکیبات سرب به ویژه سولفید سرب ( )PbSو سولفات سرب ( 1
پایین هستند .تنها ترکیبات سرب که در آب محلول هستند ،استات ،نیترات کلرات و پرکلرات
میباشند .سولفات سرب کممحلول در استات یا هیدروکسید اضافی حلشده ،کمپلکس استات
سرب یا هیدروکسید سرب به نام یون پلمبیت میدهد .سرب ،مثالً با استات به آسانی تشکیل
کمپلکس می دهد .سرب در حالت اکسایش دو به شدت هیدرولیز نمیشود (شکل .)7-41در
محلول سرب  40 6موالر محصوالت هیدرولیز تنها در  pHبرابر  6تشکیل  8داده و به صورت
هیدروکسید  Pb(OH 8در  pHقلیایی ضعیف رسوب میدهد که در  pHباال (> )43به صورت
یون پلمبیت  Pb(OH 81حل میگردد.

شکل  .2-41هیدرولیز سرب دو ظرفیتی در محلول

 3-4-41تعیین و اندازهگیری

6

. 40

840
840

به
رادیوسرب به چندین روش براساس دو اصل متفاوت تعیین میگردد .در یک روش
840
انجام
وسیلهی جداسازی نوکلید دختر  840و انتظار برای رشد داخلی  840از فروپاشی
میپذیرد .رشد داخلی  840در تعادل با  840نشاندهندهی اکتیویتهی اولیه  840در نمونه
است .سپس پولونیم با تهنشینی خودبهخودی روی سطح یک دیسک نقرهای جداسازیشده و به
وسیلهی طیفسنج آلفا اندازهگیری میشود .نیمه عمر  840برابر  432روز بوده و رشد داخلی آن
طی این مدت  50درصد نسبت به تعادل کامل رادیواکتیویته خواهد بود که در آن اکتیویته

840

و  840یکسان است .الزم نیست تا رسیدن به تعادل کامل منتظر شد ،چرا که این مدت به طور
نامعقولی طوالنی است (چند سال) .معموالً ،زمان انتظار محدود به نیم سال است که پس از آن
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درصد رشد داخلی تقریباً  60درصد میباشد .درصد دقیق رشد داخلی ( )Pاز زمان تأخیر ( )tdبین
840

محاسبه میشود:

 P=4یا

0/ 693
td
t1/2

 P=4 eکه در آن

جداسازهای اولیه و ثانوی
 4 8نیمه عمر  840است.
روش دیگر تعیین  840جداسازی سرب از پولونیم و دیگر رادیونوکلیدها و اندازهگیری
اکتیویتهی بتا با یکی از دو روش است .در روش اول ،ذرات بتا با انرژی  61 keVگسیلشده از
 840همراه با گسیل همزمان الکترونهای اوژه و پرتوهای  Xبا  LSCیا شمارشگر تناسبی با
پنجرهی نازک بالفاصله پس از جداسازی اندازهگیری میشوند .مهم است که اندازهگیری بالفاصله
انجام شود چرا که رشد داخلی دختر گسیلندهی بتا 840 ،با فاصله رخداده و موجب پالسهای
اضافی میگردد.
840
دادهشده و اکتیویتهی آن با یک  LSCیا شمارشگر
در روش دوم زمان برای رشد داخلی
840
840
دو
و
تناسبی اندازهگیری میشود .به جای منتظر ماندن برای رسیدن به تعادل بین
ماه زمان الزم بوده و جداسازی  840از  840و اندازهگیری  840نیز امکانپذیر خواهد بود .نیمه
عمر  840پنج روز بوده و رشد داخلی کافی برای یک اندازهگیری موفق تنها در دو هفته حاصل
میشود .درصد واقعی و شدت داخلی  (P) 840از تأخیر زمانی ( )tdبین جداسازی  840و
0/ 693
td
t1/ 2

 P= eقابل محاسبه است که در آن  4 8نیمه
= Pیا
اندازهگیری بعدی آن به صورت
840
این است که اندازهگیری بالفاصله
عمر  840است .مزیت اندازهگیریهای انجامشده به کمک
840
پس از جداسازی  840ضروری نبود و نیز انرژی بتای  840بسیار باالتر ( )4461 keVاز
( )61 keVاست .این امر به میزان زیادی به اندازهگیری با شمارشگر تناسبی که به آسانی ذرات با
ذرات بتای با انرژی باالتر را آسانتر از ذرات بتای با انرژی پایین آشکارسازی میکند کمک میکند،
چرا که ذرات اخیر به آسانی جذب پنجرهی لوله میشوند.
 840از رشد داخلی

 4-3-4-41تعیین

840
840

در یک نمونه ابتدا با انجام یک تهنشینی خود به
همانگونهکه در باال ذکر شد ،اکتیویتهی
خودی  840روی سطح یک دیسک نقرهای قابل اندازهگیری است .بهرهی جداسازی با افزودن یک
ردیاب به نمونه،

802

یا
840

802

تعیین میشود .معموالً ،بهره شیمیایی  70تا  20درصد است.

تهنشیننشده در محلول باقی میماند که نسبت آن از بهرهی قابل
 840و نیز مقداری
محاسبه است .پس از تقریباً  6ماه ،مقدار کافی از  840جدید در نمونه رشد میکند ،لذا یک
تهنشینی خودبهخودی جدید  840روی دیسک نقرهای انجام میپذیرد .درصد دقیق رشد داخلی
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برای تأخیر زمانی بین دو تهنشست محاسبه میشود .قبل از تهنشینی ،یک ردیاب تازه  802یا
 802برای تعیین بهرهی شیمیایی رسوب دوم به نمونه افزوده میشود .در بررسی نتایج ،باید
توجه نمود که مقداری  840پس از تهنشینی اولی در محلول مانده و این باید از نتایج حاصلهی
در تهنشینی دوم کسر شود .این اکتیویته زیادی  840از بهرهی شیمیایی رسوب اولیه قابل
محاسبه است .یک روش جایگزین بهکار بردن یک ردیاب متفاوت در تهنشینی دوم است .لذا،
چنانچه  802در رسوب اولیه بهکار رفته باشد 802 ،در رسوب دوم بهکار میرود .در این حالت،
پس از تهنشینی دوم سه قله در طیف آلفا وجود خواهد داشتMeV( 802 ،)5/48MeV( 802 :
 )1/22و  .)5/31 MeV( 840بهرهی تهنشینی دوم با قلهی اول و نسبت  840باقیمانده در
محلول پس از تهنشینی اول با قله دوم محاسبه میشود .لذا ،این نسبت از نتیجه تهنشینی دوم کسر
میشود .با کنترل دقیق شرایط تهنشینی خود به خودی بازیابی بسیار باال ( )<%22قابل حصول
بوده و از مسئله حذف ناقص  840در تهنشینی اول اجتناب میشود .عالوه بر آن 840 ،مانده در
محلول نمونه پس از تهنشینی خودبهخودی از طریق استخراج حاللی با بهکار بردن
840
تریایزواکتیلآمین ( / )TIOAزایلن کامالً حذف میشود .در نتیجه آن ،تصحیحی برای
باقیمانده با بهکار بردن ردیابهای دوگانه (  ) 802 ⁄ 802وجود نخواهد داشت.
Pb

210

Po

210

)(2001
249,587).

 4-3-4-41جداسازی

 840به وسیلهی تهنشینی

چنانچه پس از جداسازی پولونیم ،انتظار برای رشد داخلی پولونیم مدنظر نباشد ،سرب با تهنشینی
) کم محلول قابل جداسازی است .قبل از تهنشینی
سولفید سرب ( )PbSو سولفات سرب ( 1
سولفید و سولفات ،بیسموت مزاحم به وسیلهی کروماتوگرافی تبادل یونی از محلول جداسازی
میشود .برای مثال ،شکل  2-41یک روش شیمیایی را برای تعیین  840و  840در نمونههای
خاک نشان میدهد.
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نمونه خاک
ـ ردیاب  802Poو  85میلیگرم همراهبر سرب اضافه کنید.
ـ با  HNO3غلیظ و  HFبه صورت تر ،خاکسترسازی کنید .ـ فیلتر کنید .ـ باقیمانده جامد را دور بریزید.
ـ زیرصافی را تا نزدیک شدن تبخیر کنید در  4/5M HClحل کنید.
ـ  840Poرا روی دیسک نقرهای در  4/5M HClحل کنید.

محلول اسیدی
ـ در ستون حاوی رزین تبادل آنیونی آمادهسازیشده با  4/5M HClبریزید.
ـ سرب را با آب بشویید ،ـ بیسموت در ستون میماند.

محلول خروجی
ـ تا  8 mLتبخیر کنید
ـ  8 mLاسیدسولفوریک اضافه کنید تا سرب به صورت  PbSO1رسوب کند
ـ سانتریفیوژ کنید ،محلول رویی را دور بریزید.

رسوب PbSO1
ـ در آمونیماستات ( 40میلیلیتر)  6موالر حل کنید.
ـ  4میلیلیتر  0 5M Na8Sاضافه کنید تا سرب به صورت  PbSرسوب کند.
ـ سانتریفیوژ کنید ،محلول رویی را دور بریزید.
/

رسوب PbS
ـ در  4میلیلیتر  HNO3غلیظ حل کنید .ـ  40میلیلیتر آب اضافه کنید.
ـ  8میلیلیتر اسیدسولفوریک غلیظ بزنید تا سرب به صورت  PbSO1رسوب کند.
ـ سانتریفیوژ کنید ،محلول رویی را دور بریزید.

رسوب PbSO1
ـ روی کاغذ صافی فیلتر کنید .ـ در ℃ 440خشک کنید.
ـ رسوب را وزن کنید ،بهره شیمیایی را حساب کنید.
ـ اجازه دهید  120Biدر مدت زمان حدود یک ماه رشد کند.
ـ اکتیویته بتای  120Biبا شمارشگر تناسبی اندازهگیری کنید.

شکل  .8-41روش تعیین

 840و

 840در یک نمونه خاک با بهکار بردن تهنشینی خود به خود برای جداسازی

 840و تهنشینی سرب به صورت سولفید و سولفات برای جداسازی
Po
)247,491

210

Pb

210

840

)(2001

.
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در این روش ،ردیاب  802و سرب پایدار برای تعیین بهرهی شیمیایی به ترتیب  840و
 840به نمونه خاک افزوده میشود .با توجه به اینکه ردیاب رادیواکتیو مناسبی برای سرب وجود
ندارد ،سرب پایدار در تعیین بهره استفاده میشود .نمونه خاک اسید هضم میشود و  840به
وسیلهی تهنشینی خودبهخودی روی دیسک نقرهای از محلول فروشوییشده جداسازی میشود.
پس از آن ، 840 ،دختر گسیلندهی بتای  840به وسیلهی کروماتوگرافی تبادل یونی از محلول
جداسازی میشود .محلول 4/5 HClموالر باقیمانده از تهنشینی  840به یک ستون تبادل آنیونی
باز قوی که با  4/5 ،HClموالر پیشآمایشیشده انتقال مییابد .بیسموت به شدت در ستون میماند،
در حالیکه سرب تنها به طور ضعیف در آن میماند (شکل  6-1را مالحظه کنید) .سرب با آب
شویششده و به زمان توجه میشود چرا که رشد داخلی  840در جزء سرب بالفاصله شروع
میشود .جزء سرب به وسیلهی رسوبهای سولفید و سولفات خالصسازیشده که پس از آن ،سرب
در نهایت با یک مرحلهی تهنشینی دیگر سولفات رسوب میدهد و رسوب روی کاغذ فیلتر
جمعآوری و خشکشده و برای تعیین بهره آن توزین میشود .رشد داخلی  840به مدت یک ماه
انجام میپذیرد و سپس اکتیویته  840به وسیلهی شمارشگر تناسبی اندازهگیری میشود .درصد
رشد داخلی از تأخیر زمانی بین جداسازی  Biاز سرب به وسیلهی مرحلهی تبادل یونی و
اندازهگیری محاسبه میشود .همچنین اکتیویتهی  840با  LSCقابل اندازهگیری است ،با وجود
این ،برای این امر رسوب سولفات سرب باید در استات آمونیاک حل شود.
 3-3-4-41جداسازی

 840به وسیلهی کروماتوگرافی استخراجی

جداسازی  840به وسیلهی کروماتوگرافی استخراجی براساس رزین ایکروم /تریسکم سرب است،
که تقریباً با رزین  Srیکسان است (فصلهای  1و  7را مالحظه کنید) .همانند رزین  ،Srاترتاجی
شکل  42کراون ـ 6روی یک پلیمر آلی خنثی در رزین  Pbبارگذاری میشود .حالل در رزین Pb
به جای 4ـ اکتانول ،ایزودکانول است که برای عاریسازی  Pbاز رزین کمک میکند .با توجه به
اینکه این رزینها بسیار مشابه هستند :رزین  Srنیز به طور گسترده در جداسازی سرب استفاده
میشود .اتر تاجیشکل 42ـ کراون ـ 6با سرب کمپلکس قوی تشکیل میدهد که حتی قویتر از
حالت  Srاست (شکل .)2-41
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شکل  .2-41جذب سرب و فلزات تک ظرفیتی (الف) و فلزات قلیایی خاکی (ب) روی رزین سرب به صورت تابعی از
غلظت اسید نیتریک .مقادیر  kحجمهای ستون هستند که در آن ها فلز در شوینده به هنگام شویش با اسید با غلظت
معین ،به مقدار ماکزیمم خود میرسد.
)(1994
292, 263).

در جداسازی

840

از آب به وسیلهی کروماتوگرافی استخراجی pH ،یک نمونه آبی با حجم

 0/5-4لیتر ابتدا با اسیدنیتریک در  8تنظیمشده و یک همراهبر سرب افزوده میشود .سرب یا به
وسیلهی همرسوبی با هیدروکسیدفریک یا به وسیلهی تبادل یونی در اسیدنیتریک  0/4Mغنی
میشود .پس از غنیسازی سرب در یک اسیدنیتریک  40( 4 Mمیلیلیتر) تهیه میشود .این
محلول به ستون رزین سرب  8میلیلیتری ریخته میشود که با  40میلیلیتر اسیدنیتریک  4موالر
اضافی برای حذف  Biخیسانده میشود به زمان برای آن باید توجه کرد .سپس سرب به وسیلهی
آب ( 80میلیلیتر) شویششده و با افزودن اسید سولفوریک غلیظ ( 1میلیلیتر) به صورت

1

تهنشین میشود .رسوب با آب شستهشده روی یک کاغذ فیلتر جمعآوری و پس از خشک شدن
برای تعیین بهرهی شیمیایی  840توزین میشود .پس از تقریباً یک هفته رشد داخلی ، 840
اکتیویتهی بتای  840با یک شمارشگر تناسبی اندازهگیری میشود .درصد رشد داخلی از تأخیر
زمانی بین جداسازی بیسموت از سرب آغاز اندازهگیری محاسبه میشود .روش مشابهی برای تعیین
 840از خاک و رسوب پس از خاکستر کردن تر نمونههای خاک با اسیدنیتریک غلیظ بهکار
میرود.
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486

قلع  40ایزوتوپ پایدار و  87رادیوایزوتوپ دارد ،اگرچه ،تنها

 486در دورهشت پسماند هستهای از
5

اهمیت برخوردار است .این امر نه تنها به دلیل نیمه عمر باالی (  8/3 40سال) آن بلکه تحرک
آن در محیط نیز است.

 486بتای با انرژی ماکزیمم ( 858keVشکل  )40-41گسیل میکند.

شکل  .40-41نمودار فروپاشی

. 486

)(1996

این رادیونوکلید همچنین پرتوهای گاما با انرژی ( 27/6 keVبا شدت  37درصد) 2/2( 26/2 keV
درصد) 2/6( 61/3 keV ،درصد) و  6/1( 83/3 keVدرصد) گسیل میکند .لذا  486با شمارش
بتا در  LSCیا آشکارسازی یونیزاسیون گازی و طیفسنج گاما اندازهگیری میشود .عالوه بر آن
 ICP-MSنیز برای اندازهگیری  486قابل استفاده است 486 .محصول شکافت اورانیم و
پولوتونیم با بهرهی شکافت  0/06درصد از  835با نوترونهای حرارتی ( 4/76درصد نوترونهای
سریع) است 486 .به طور عمده در سوخت هستهای مصرفشده در پسماند و اکتیویتهی باال در
بازفرآوری سوخت هستهای میماند 486 .از آزمایشات سالحهای هستهای یا به عنوان تخلیهی
تأسیسات هستهای همچون تأسیسات بازفرآوری و از حوادث هستهای به محیط رها شده است؛ ولی
غلظت اکتیویتهی آن در محیط پایین است.

422
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 4-3-41شیمی قلع
قلع در گروه  41جدول تناوبی عناصر در سمت باالی سرب قرار دارد .لذا شیمی آنها کم و بیش
یکسان است .قلع عنصر نسبتاً معمولی است .فراوانی آن در پوسته زمین  8/4 ppmمیباشد .حالت
اکسایش معمولی آن  ) 8 ( +IIو  ) 1 ( +IVبوده ،حالت اخیر پایدارتر است (شکل .)44-41

شکل  .44-41دیاگرام  Eh-pHقلع.
419, 2005).

قلع دو ظرفیتی (که یونهای استانو خوانده میشوند) ،به آسانی به حالت چهار ظرفیتی (یونهای
استانیک) اکسید میشود .حتی هوا در محلولهای اسیدی ،موجب این اکسایش میشود .حالت
چهارظرفیتی غالب مهم ترین اختالف در مقایسه با سرب است که حالت دو ظرفیتیاش پایدارتر
میباشد .قلع یک فلز آمفوتر است؛ یعنی فلز قلع در اسید و باز ،هر دو محلول است .در محلولهای
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قلیایی ،قلع تشکیل یونهای استانات8 -
میدهد در حالیکه در محلولهای اسیدی  8یا
3
 1تشکیل میدهد .غالب نمکهای قلع همچون کلرید ،برومید ،سولفات و نیترات محلول
هستند .با وجود این 8 ،و  1در هنگام خنثی شدن محلولهای اسیدی با یک باز به آسانی
هیدرولیز شده و  Sn(OH 8یا  Sn(OH 1غیرمحلول تشکیل میدهند .این ترکیبات در باز اضافی
 Sn(OHیا یونهای استانات8 ،
میدهد.
حلشده و تشکیل کمپلکس هیدروکسواستانیت3 ،
3
8
در محیط 1 ،HCl
در غلظتهای باالتر از  0/7Mتشکیل
کمپلکس آنیون بسیار پایدار 6
) با افزودن 8
می دهد .همانند سرب ،سولفیدهای قلع نامحلول هستند .سولفید استاتیک ( 8
به محلول اسیدی نمک استانیک به طور کمی رسوب میکند .با این وجود ،این امر در محلولهای
قوی  HClبه دلیل تشکیل کمپلکس 8
باید در
نمیتواند انجام پذیرد .لذا ،رسوب 8
6
در محلولهای
یا  HClرقیق ( )<4Mصورت گیرد .به دلیل حاللیت باالی 8
3 ، 8
1
 HClقوی ،در مقایسه با سولفیدهای آرسنیک یا آنتیموان ،قلع با تهنشینی بعدی سولفیدها در
، ، ،
محیط  HClاز  Sbو  Asجداسازی میشود .با تشکیل کمپلکسهای خنثی با
و  1با بسیاری از محلولها همچون متیل ایزوبوتیل کتون ،دی اتیل اتر و متیل دی
اکتیل آمین قابل جداسازی است که برای جداسازی قلع از دیگر عناصر استفاده میشود .در
تشکیل میدهد .کلریدها و
گرمایش Sn(OH 8 ،یا  Sn(OH 1تجزیهشده و  SnOو 8

برمیدهای قلع دارای نقطهی جوش پایین بوده،

1

در ℃ 300قابل تقطیر بوده و لذا از ماتریس

و دیگر عناصر جداسازی میشود.

 3-3-41تعیین
486

486
486

در مقایسه با دیگر
در پسماند هستهای ،به دلیل غلظت بسیار پایین
برای تعیین
رادیونوکلیدها و انرژیهای پایین گسیلهای پرتوهای گاما و بتا به طریق شیمیایی این گونه باید از
اجزای ماتریس و دیگر رادیونوکلیدها جداسازی شود .براساس خواص شیمیایی قلع ،تهنشینی و
استخراج برای جداسازی  486استفاده شده است.
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محلول پسماند
همراهبر  Snو همراهبر پشتیبان نظیر  Eu ،Ru ،Sb ،Csاضافه کنید – اسیدها را اضافه کنید و از
طریق حرارت دادن هضم کنید NH1OH ،اضافه کنید تا  pHبه  6تا  2برسد ،سانتریفیوژ کنید.
 Sn(OH)1و سایر هیدروکسیدهای
فلزی را رسوب دهید.
رسوب را در  HClحل کنید و غلظت  HClرا در  8-3موالر تنظیم کنید .ـ چند قطره Hf

اضافه کنید و  H8Sرا حبابوار از محلول عبور دهید.
محلول رویی (SnCl6)8-
 NH1OHاضافه کنید تا  pHبه  6تا  2برسد ،سانتریفیوژ کنید.
رسوب )(Sn(OH)1

با  HClحل کنید NH1SCN ،اضافه کنید و غلظت  HClرا در  0/4Mو  NH1SCNرا
در  4/0Mتنظیم کنید .متیلایزوبوتیل اضافه کنید و استخراج کنید.
فاز آلی )(Sn
با محلول  8/0M NaOHاستخراج برگشتی انجام دهید
فاز آبی )(Na8SnO3

 HClاضافه کنید و غلظت  HClرا در  0/5Mتنظیم کنید ،گاز  H8Sرا
حبابوار از محلول عبور دهید ،سانتریفیوژ کنید.
رسوب )(SnS8

با حرارت در  HClحل کنید Sn1+ ،را با افزایش  CrCl8به فلز  Snاحیا کنید و سانتریفیوژ کنید.
رسوب )(Sn

سنجش گامای Sn

486

شکل  .44-41روش برای جداسازی

 486از پسماند بازفرآوری.

)(1996
212, 93).

Sn

126
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شکل  8-41یک روش جداسازی برای تعیین  486در نمونههای بازفرآوری پسماند را نشان
میدهد .در این روش ،ابتدا یک همراهبر پایدار قلع و همراهبرهای بازدارنده به نمونه افزوده میشود.
و  )HClاضافه میشود و نمونه با گرم کردن برای تبدیل قلع به 1
پس از آن ،اسیدها ( 3
تا  6-2 ،pHبه صورت  Sn(OH 1تهنشین میگردد.
هضم میشود .سپس قلع با افزودن
1
فلزات واسطه نیز در این مرحله تهنشین میشوند ،اگرچه فلزات قلیایی و قلیایی خاکی همچون
 437و  20و نیز  3Hدر مایع باالیی باقیمانده و از  486جداسازی میشوند .سپس
 Sn(OH 1حلشده و در  HCl 8-3Mکه حاوی مقداری  HFبزرگ آماده میشود 8 .به درون
محلول دمیدهشده ،به تشکیل آنیتموان غیرمحلول و سولفیدهای روتنیم منجر رادیونوکلیدهایی
 486به صورت کمپلکسهای 8
و
همچون  485و  406حذف میشوند در حالیکه
6
8
تا  pH=6-2به صورت Sn(OH 1
باقی میماند .سپس قلع در محلول با افزودن
1
6
رسوب میکند.

1

 Sn(OHدر  0/4 M HClاز حلشده و محلول نسبت به

1

جهت

به  4موالر میرسد .این کمپلکس با متیل ایزوبوتیل
تشکیل یک کمپلکس خنثی قلع با
کتون استخراج میشود ،که قلع را از بیشتر مزاحمها جداسازی میکند .سپس قلع در فاز آلی به
محلول  NaOHاستخراج برگشتی میشود .پس از خنثیسازی محلول و تنظیم غلظت  HClدر 0/5
رسوب کند .این رسوب مجدداً در HCl

موالر  8به محلول دمیده میشود تا قلع به صورت
486
به قلع فلزی احیا و رسوب داده میشود.
غلیظ با گرمایش حلشده و در نهایت
با 8
 486با شمارش پرتوهای گاما
بهرهی شیمیایی قلع با وزنسنجی و اکتیویتهی
( 27/6 keVو  )%2/2( 26/2 keV ،)%37یا پرتوهای گاما ( )666/3 keVنوکلیدهای دختر آن
8

486

و

486

پس از رسیدن به تعادل در حدود  410روز با طیفسنج گاما اندازهگیری

میشود .هنگام اندازهگیری  486با طیفسنج جرمی ،همراهبر پایدار قلع برای تعیین بهرهی به
دلیل تداخل ایزوباری و حساسیت فراوانی (دنبالهدار شدن پیک) قابل استفاده نیست و به جای آن
ردیاب رادیواکتیو ایزوتوپی با عمر کوتاه همچون  443برای این منظور بهکار میرود.
براساس تشکیل کمپلکس آنیونی  Snدر محلول  486 ،HClعاری از همراهبر برای اندازهگیری
 ICP-MSاز دیگر مزاحمها با کروماتوگرافی تبادل آنیونی قابل جداسازی است.
)(2005

Sn
263, 599).

126
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در این روش ردیاب  443و همراهبرهای بازدارنده افزوده میشوند و سپس نمونه با اسیدهای
و  )HClبرای تبدیل قلع به ) Sn(IVهضم میشود .سپس محلول هضمشده تا مرحلهی
(3
خشک شدن تبخیر و باقیمانده در محلول  6 HClموالر حل میشود .سپس محلول تهیهشده از
ستون تبادل آنیونی عبور داده شده و ستون برای حذف غالب رادیونوکلیدهای مزاحم همچون
 3 ، 20 ، 437و عناصر نادر خاکی با  HClشش موالر شسته میشود در حالیکه قلع به صورت
8
باقی میماند .ستون مجدداً برای حذف  Sbبا  HClیک موالر شویش میشود .قلع در
6
486
به
دو موالر شسته میشود .پس از تبخیر تا حجم کوچک،
ستون در نهایت با 3
وسیلهی  ICP-MSاندازهگیری میشود.
486
در نمونههای محیطی همچون رسوب و جلبک نیز
یک روش تجزیهای برای تعیین
گزارش شده است .در این روش ،نمونهی ابتدا به خاکستر تبدیل شده و سپس با  8 8گداخته
میشود که پس از آن نمونهی تجزیهشده با آب و محلول  HClحل میشود .قلع پایدار به عنوان هر
دو همراهبر و تعیین بهره افزوده میشود .قلع از بعضی از اجزای ماتریس به وسیلهی همرسوبی با
 Fe(OH 3پس از افزودن  NaOHجداسازی میشود .رسوب با بهکار بردن  HClحلشده و مجدداً
با بهکار بردن  NaOHتهنشین میشود .پس از انحالل با  HClو تنظیم غلظت  HClبه  0/3Mیک
همراهبر سرب افزودهشده و به محلول  8برای جداسازی قلع به صورت سولفید دمیده میشود.
سولفید در محلول  HClحلشده و باقیمانده  Feبا استخراج به وسیلهی ایزوبوتیل اتر از میان
برداشته میشود .پس از آن ،قلع با متیل ایزوبوتیل کتون ( )MIBKاستخراج و قلع در فاز آلی با
 8استخراج مجدد میشود .مراحل استخراج و استخراج برگشتی تکرار میپذیرد و فاز نهایی آبی
با کوکتل سنتیالسیون جهت اندازهگیری  486با بهکار بردن  LSCمخلوط میشود.

 1-41سلنیم-

72

 4-1-41ویژگیهای هستهای و اندازهگیری
سلنیم پنج
72

ایزوتوپ پایدار

( )%83/72و

20

(

72

72

(،)%20/22

76

(،)%2/36

77

(،)%7/63

( ))%12/64و  86رادیوایزوتوپ دارد .از میان رادیوایزوتوپها

 72مهمترین آنها هستند.

( 75با نیمه عمر  480روز) محصول فعالسازی نوترونی

75

و

 71پایدار
72

بوده و برای مطالعات بیوپزشکی کاربرد گستردهای دارد 72 .محصول فعالسازی نوترونی
پایدار است .این رادیونوکلید محصول مواد حاوی سلنیم همچون سوخت هستهای و مواد ساختمانی
رآکتور است که در مقابل پرتودهی نوترون قرار میگیرند و لذا در پسماند هستهای وجود دارد .با
توجه به نیمه عمر بلند (  3/7 405سال) و تحرک باالی آن در محیط 72 ،رادیونوکلید مهمی
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برای دورهشت پسماند در پسماندگور میباشد .تحرک باالی آن از حضور در اشکال آنیونی
یا 8
غیرجذبی ( 8
) در آبهای زیرزمینی حاصل میشود .با فروپاشی  72با گسیل
1
3
خالص بتا با انرژی ماکزیمم ( 454 keVشکل  )43-41لذا غلظت اکتیویته آن با شمارش بتا با
 LSCیا شمارشگر تناسبی قابل اندازهگیری است .طیفسنج جرمی ،همچون  ICP-MSو  AMSنیز
برای اندازهگیری

72

بهکار رفته است .با توجه به تداخل سنگین ایزوباری
72

و
شدت فراوانی (دنبالهی
 72معموالً رضایتبخش نیست.

20

72

( )%50/62و نیز

) حد آشکارسازی و دقت تجزیهای طیفسنج جرمی برای

 4-1-41شیمی سلنیم
در جدول تناوبی عناصر ،سلنیم در گروه شانزدهم ــ هم گروه پولونیم قرار دارد .آرایهی الکترون
سلنیم عبارت است از .[ ]3 40 1 8 1 1

پایدار

شکل  .43-41نمودار فروپاشی
)(1996

. 72
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از نظر شیمیایی ،سلنیم بسیار شبیه سولفور است که دقیقاً در این گروه باالی سلنیم قرار دارد.
همانند سولفور ،سلنیم به عنوان یک غیرفلز آنیونهای باری سلنیت ( 8
) در حالت اکسایش
3
 +IVو سلنات ( 8
) در حالت اکسایش  +VIتشکیل میدهد ــ شکل اخیر در پتانسیلهای
1
احیا و اکسایش باالتر است (شکل .)41-41

شکل .41-41دیاگرام  Eh-pHسلنیم.
419, 2005).

عالوه بر آن ،مشابه سولفور ،سلنیم یونهای سلنید  8در حالت اکسایش  -IIدر
پتانسیلهای پایین احیا و اکسایش تشکیل میدهد .در پتانسیلهای متوسط احیا و اکسایش،
سلنیم همچنین به صورت سلنیم فلزی وجود دارد .یونهای سلنیت ( 8
) همچنین به
3
وسیلهی  ، 8 ، 8 ، 8و  Znدر محلولهای با خصلت اسیدی کم به عنصر سلنیم احیا
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میشود .با توجه به تعداد باالی حاالت اکسایش ممکن و همزمانی آنها ،رفتار سلنیم بسیار پیچیده
است ،که در آب و اسیدسولفوریک
بوده و کاوش آن مشکل است .پایدارترین ترکیب سلنیم 8
،
محلول است .ترکیبات معمول محلول سلنیم شامل 8
8
غلیظ جهت تشکیل 3
نامحلول
بوده در حالیکه سلنات سرب ،باریم و کلسیم و نیز 8
8
و1
3،
8
3
در یک محلول  HClغلیظ تحت گرمایش به راحتی به
هستند .سلنیم به صورت
8 8
حالت فرار در میآید .سلنیم در نمونههای همچون مواد معدنی ،خاک و پسماند معموالً به وسیلهی
) 8
 ) 8و اسید سلنیک ( 1
جهت تبدیل به اسید سلنیم ( 3
 8یا 3
آمایش با 1
از محلول به سلنیم فلزی تبدیل میشود .در محلول 1 ،HCl
تبدیلشده در نهایت با عبور 8
یک کمپلکس آنیونی تشکیل میدهد که به وسیلهی کروماتوگرافی تبادل آنیونی جداسازی میشود.

 3-1-41تعیین

72

با توجه به غلظت پایین  72در مقایسه با دیگر رادیونوکلیدها و گسیل بتای خالص برای تعیین
 72در پسماند هستهای و نمونههای محیطی ،الزم است  72به طریق شیمیایی از عناصر
ماتریس و دیگر رادیونوکلیدها جداسازی شود .چنانچه سلنیم با طیفسنج جرمی اندازهگیری شود،
حذف مؤثر برم برای اجتناب از تداخل شدید ایزوباری  72نیز مهم است .تهنشینی ،استخراج با
حالل و کروماتوگرافی تبادل یونی برای جداسازی  72از پسماند بازفرآوری و نمونههای محیطی
استفاده شده است .شمایی از جداسازی شیمیایی  72از ماتریس نمونه و رادیونوکلیدهای مزاحم
در شکل  45-41داده شده است.
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نمونه
همراهبر  Seو همراهبرهای پشتیبان اضافه کنید ،اسیدها (شامل
 )H8SO1HNO3را اضافه کنید ،هضم و سپس فیلتر کنید.
محلول )(H8SeO3

تا نزدیک خشک شدن حرارت داده و تبخیر کنید باقیمانده را در H8SO1

حل کنید  HBr -HClاضافه کنید ،از طریق حرارت دادن تا ℃ 830تقطیر
کنید Se ،تنظیمشده در محلول  HClترپ میشود.
محلول ترپ )(SeBr1/SeCl1

از درون محلول  SO8را حبابوار رد کنید سانتریفیوژ کنید.
رسوب )(Se

با  HNO3و  2M H8SO1و  4/5M HClحل کنید ،با نیتروبنزن
استخراج کنید.
فاز آلی )(SeCl1
استخراج برگشتی با H8O

فاز آبی
 HClاضافه کنید SO8 ،حبابوار از درون محلول عبور دهید،
سانتریفیوژ کنید.
رسوب )(Se

تعیین بهره با وزنسنجی  Seرا با چند قطره  HNO3حل کنید با  H8Oرقیق کنید.
و کوکتل سنتیالسیون اضافه کنید.
سنجش  486Snبا شمارش سنتیالسیون مایع

شکل  .42-41روش شیمیایی برای جداسازی

 72از پسماند و نمونههای محیطی.
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و همراهبرهای پشتیبان همچون  Ru ،Eu ،Sr ،Csو
ابتدا همراهبر سلنیم به صورت 3
غلیظ و  8 1نمونه به وسیلهی گرمایش هضم
 Sbافزوده میشوند .پس از افزایش 3
میشود .سپس محلول فیلترشده ،باقیمانده دور ریخته میشود و محلول تا نزدیک مرحلهی خشک
در ℃830
 HBr-HCl ، 8به صورت 1
شدن تبخیر میشود Se .پس از افزودن 1
مقطر در محلول  HClبه دام میافتد .گاز  8از محلول برای کاهش
تقطیرشده و سپس 1
سلنیم به عنصر فلزی عبور داده میشود ،که تهنشینشده و با سانتریفیوژ جداسازی میشود Se .در
حل میشود که پس از آن  8 1و  HClبرای تنظیم غلظت  8 1در
چند قطره از 3
1
کمپلکس
 2Mو غلظت  HClدر  4/5موالر  8 1و  HClافزوده میشود .در این محلول
در فاز آلی با بهکار بردن 8
تشکیل میدهد که با نیتروبنزن استخراج میشود1 .
1
8
محلول در آب تشکیل
استخراج مجدد میشود که در آن کمپلکس 1
تجزیه و سلنیم 3
میدهد .پس از افزودن  Se ،HClدر محلول با بهکار بردن  8بیشتر خالصسازی میشود که در
احیا  Seبه سلنیم فلزی و تهنشینی منجر میشود Se .عنصری جداشده ،خشک میشود و برای
تعیین بهرهی شیمیایی آن توزین میشود .در نهایت Se ،جداسازیشده با چند قطره از 3
72
با
رقیقشده با آب حل میشود .محلول با یک کوکتل سنتیالسیون مخلوط اکتیویتهی بتای
بهکار بردن  LSCاندازهگیری میشود.

 2-41مبانی رادیوشیمی پولونیم ،سرب ،قلع و سلنیم
 840و  840اعضای آخری سری فروپاشی اورانیم 840 ،دختر  840است .نیمه عمر

840
840
( 432روز) بوده در بیشتر
به طور قابل مالحظهای بلندتر ( 88سال) از
حاالت در ژئوسفر در تعادل هستند .عالوه بر اورانیم و رادیم ،این رادیونوکلیدها منابع اصلی
پرتودهی طبیعی انسان از طریق زنجیرهی غذایی است 840 .همچنین برای تعین سن
رسوبهای اخیر تا  800سال بهکار میرود.

840

گسیلندهی خالص آلفا بوده و لذا
840

اکتیویته آن با طیفسنج آلفا انجام میپذیرد .یک روش استاندارد جهت جداسازی
برای اندازهگیری اکتیویتهی تهنشینی خود به خودی روی یک دیسک نقرهای یا نیکلی
است که پولونیم به دلیل ویژگی یگانه خود روی آن تهنشین میشود.
) است .این رادیونوکلید همچنین پرتوهای
63
 840یک گسیلندهی بتا (

گاما با انرژی پایین ( )16/5 keVبا شدت پایین  1/3درصد گسیل میکند .آشکارسازی این
پرتوهای گاما مستقیماً از نمونههای جامد همچون رسوبها ،با آشکارسازهای نیمه هادی
گامای با انرژی پایین امکانپذیر است ،اگرچه دقت خیلی باال نیست 840 .غالباً با
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اندازهگیری اکتیویتهی دختر خود (  ) 840انجام پذیرفته که طبیعتاً الزم است که این
نوکلیدها در تعادل بوده یا رشد داخلی  840معلوم باشد 840 .همچنین به وسیلهی
گسیلهای بتا به دنبال جداسازی شیمیایی با  LSCقابل اندازهگیری است ،که با
تهنشینیهای سولفات و سولفید سرب و با کروماتوگرافی استخراج با بهکار بردن اتر تاجی
شکل 42ـ کراون ـ 6حامل رزین  Pbاز ایکروم /تریسکم انجام میپذیرد.
 72یک محصول فعالسازی نوترونی و  486یک محصول شکافت اورانیم و پولوتونیم

بوده و هر دو در سوخت هستهای یافت میشوند .آنها در ارزیابی استراتژیهای دورهشت
72
نهایی اهمیت دارند 72 .نیمه عمر  3/7 405سال و  8/3 405 ، 486سال دارد.
یک گسیلندهی خالص بتا با انرژی ماکزیمم  454 keVاست 486 .عالوه بر ذرات بتای
 858 keVپرتوهای گاما با حداکثر شدت ( )%37و انرژی  22 keVگسیل میکند .با وجود
این ،این پرتوهای گاما جهت اندازهگیری  486مستقیماً قابل استفاده نیستند چرا که
اکتیویتهی آن در مقایسه با دیگر نوکلیدهای همزمان همچون  437بسیار پایین بوده
عالوه برآن جداسازی شیمیایی قلع قبل از اندازهگیری الزم است .تهنشینی ،استخراج با
حالل و تبادل یونی برای جداسازی هر دو  72و  486استفاده شدهاند.

15
رادیوشیمی اکتینیدها
اکتینیدها گروه  41عنصری است که با توریم ( )Z=90شروعشده و به و الرنسیم ( )Z=403ختم
میشود .اکتینیم ( ،)Z=99عنصر پیشروی این سری بوده و اکتینیدها ،به دلیل شباهتشان به این
عنصر چنین نام گرفتهاند .اکتینیدها با پر شدن هفت اوربیتال  ،5fمشابه النتانیدها مشخص
میشوند که در آنها اوربیتالهای  1fپر میشوند .تشابه بین این دو گروه در واقع وسیع بوده،
اگرچه اختالفات قابل مالحظه ای نیز وجود دارد .در اکثر موارد ،شیمی النتانیدها نسبتاً روشن است،
در حالیکه شیمی اکتینیدها بسیار پیچیدهتر است .اکتینیدها معموالً با اختصار  Anمشخص
میشوند .آنها با توجه به منشا خود به دو گروه تقسیم میشوند .اکتینیدهای سبک اکتینیم،
توریم ،پروتاکتینیم و اورانیم که اعضای سری فروپاشی طبیعی هستند و عناصر ترانس اورانیم،
اکتینیدهای مصنوعی نپتونیم ،پلوتنیم ،امرسیم ،کوریم و امثال آن هستند .از آنجا که تمرکز این
کتاب روی شیمی رادیونوکلیدهای موجود در پسماند هستهای و محیط است ،عناصر سنگینتر از
کوریم که به ندرت در محیط و پسماند هستهای وجود دارند ،مفصل بحث نمیشوند.
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 1-15ایزوتوپهای مهم اکتینید
جدول  4-45مهمترین ایزوتوپهای اکتینید را نشان میدهد .ایزوتوپها از اکتینیم تا کوریم غالب ًا
در محیط و پسماند هستهای ظاهرشده و اکثراً در رآکتورها و انفجارهای هستهای تولید میشوند.
برای اکتینیدها از برکلیم به باال تنها ایزوتوپ با بلندترین نیمه عمر لیست شدهاند.
جدول  .1-15مهمترین ایزوتوپهای اکتینید با عمر بلند .کلیهی ایزوتوپها تا
 732هستند .کلیهی ایزوتوپهای از
عنصر
اکتینیم
توریم

737
730
779

پروتاکتینیم
اورانیم

734
739

α
α
α
α
*

⁄

732

 7/3 402سال

α

731

5

 7/5 40سال

α

 7/4 402سال
 99سال
 7/1 401سال

α
α
α
α

732
739

710
714
714
711
717

برکلیم

712

کالفرنیم
انیشتانیم
فرمیم

754
757
752

مندلیم

759

نوبلیم
الرنسیم

759

* .شکافت خود به خودی

 77سال
 4/1 4040سال
 2/2 401سال
 5/9سال
 3/3 401سال
 1/5 409سال

⁄

 2/0 409سال

739

امرسیم
کوریم

نیمه عمر

روش فروپاشی

α

735

نپتونیم
پلوتونیم

 732به باال و  732مصنوعی هستند.

رادیونوکلیدهای مهم
772

 732رادیونوکلیدهای طبیعی بجز

727

 2500سال
 41سال
 133سال
 49سال

α
⁄
⁄

 0/15سال

α

 4390سال

α
⁄ ⁄
⁄

 999سال
 4/3سال
 0/72سال
 0/41سال
 4ساعت
3/2ساعت

⁄

⁄
⁄
SF

⁄
⁄
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 3-15تولید و مبدا اکتینیدها
اورانیم و اکتینیدهای سبکتر پروتاکتینیم ،توریم و ایزوتوپهای اکتینیم رادیونوکلیدهای طبیعی
متعلق به سریهای فروپاشی اورانیم ،اکتینیم و توریم هستند .ایزوتوپهای اورانیم 739 ،و  735و
ایزوتوپ توریم 737 ،عناصر اولیهی سری فروپاشی اورانیم ،اکتینیم و توریم هستند .شکلهای
 4-45تا  3-45قسمتهای سری مربوط به اکتینیدها را نشان می دهند .یک استثنا این طبقهبندی
 732است که به وسیلهی فعالسازی نوترونی از  735در سوخت هستهای تشکیل میشود.

اورانیم ـ 731

اورانیم ـ 739
 1/5بیلیون سال

 710000سال

 4/7دقیقه

پروتاکتنیم – 731m

 71روز
توریم ـ 731

توریم ـ 730
 22000سال

شکل  .1-15آغاز سری فروپاشی اورانیم.
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اورانیم ـ 735
 200میلیون سال

پروتاکتنیم ـ 734
 37000سال
 72ساعت
توریم ـ 734

توریم ـ 772
 49سال
 77سال
()%99

اکتنیم ـ 772
 77سال
()%4

شکل  .3-15آغاز سری فروپاشی اکتینیم.

توریم ـ 779

توریم ـ 737
 41بیلیون سال

 4/9سال

 2/4ساعت
اکتنیم ـ 779

 5/9سال
رادیم ـ 771

رادیم ـ 739

 3/2روز

شکل  .2-15آغاز سری فروپاشی توریم.
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اورانیم عنصر اولیه در سری فروپاشی بوده و ایزوتوپ مهم با نیمه عمر بلند  731ظاهر میشود.
توریم در سری به صورت شش ایزوتوپ ظاهر میشود که  737و  730دارای عمر بسیار بلند
هستند .پروتاکتینیم به صورت دو ایزوتوپ حضور دارد که در آن  734دارای نیمه عمر بسیار بلند
است .به همین صورت اکتینیم به صورت دو ایزوتوپ وجود دارد که از اینها  772دارای نیمه
عمر بلند است .هردو اورانیم و توریم به طور گستردهای پراکنده هستند .غلظت توریم در پوستهی
زمین  9/4 ppmو اورانیم  7/3 ppmاست .در اوایل قرن نوزدهم هر دو عنصر در مقادیر باال برای
ارزیابی خواص شیمیاییشان جداسازی شدند .اگرچه کلیهی ایزوتوپهای این عناصر تابش آلفا
گسیل میکنند و بالقوه دارای سمیت رادیولوژیکی هستند و مسئلهی ایمنی ویژهای را در جابهجایی
ندارند و این به دلیل نیمه عمرهای اکثر ایزوتوپهای اورانیم و توریم است که بسیار بلند بوده و
اکتیویته ویژه آنها معموالً پایین است.
اکتینیم و پروتاکتینیم به نوبهی خود نادر هستند .یک تن اورانیم معدنی دارای تنها 400گرم
پروتاکتینیم و مقدار اکتینیم تقریباً  4000برابر کمتر است .با توجه به اینکه غلظتهای  Paو  Acبه
شدت پایین است لذا جداسازی مقادیر باال از مواد معدنی بسیار سخت است .با وجود این ،هردو
عنصر در رآکتورهای هستهای با بمباران  772و  730با نوترونها به میزان قابل توزین قابل
تولید است .محصوالت فعالسازی  772و  734در پرتودهی تولیدشده و از طریق گسیل بتا به
 772و  734فروپاشی می کنند که از مخلوط شیمیایی پس از رشد داخلی کافی قابل جداسازی
هستند.
772

⃗⃗⃗⃗

) 772

(

772

734

⃗⃗⃗⃗

) 734

(

730

عناصر ترانس اورانیم (سنگینتر از اورانیم) ،یعنی نپتونیم ،پلوتونیم ،امرسیم و کوریم در رآکتورها و
انفجارهای هستهای تولید میشوند .در رآکتورها این رادیونوکلیدها از طریق فعالسازی ایزوتوپهای
اورانیم  735و  739به طریقی که در شکل  4-4نشان داده شده تشکیل میشوند ،که در آن
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گیراندازی نوترون با فروپاشی بتا به یک عنصر سنگینتر دنبال میشود .واکنشهای فوق منجر به
تشکیل عناصر ترانس اورانیم در انفجارهای سالحهای هستهای شدند .مقادیر باالتر عناصر ترانس
اورانیم در رآکتورهای هستهای بیشتر از انفجارهای هستهای تشکیل میشوند چرا که مدت زمان
پرتودهی نوترون در رآکتورها طوالنیتر است .عناصر ترانس اورانیم ( )Cm ،Am ،Pu ،Npتقریباً
یک درصد جرمی سوخت هستهای مصرفشده را تشکیل میدهد .در میان عناصر ترانس اورانیم،
پلوتونیم (  ) 739معموالً به عنوان ماده سالحهای هستهای با پرتودهی اورانیم در یک رآکتور و
پس از آن جداسازی پلوتونیم از اورانیم تولید شده است .از اوایل سالهای  ،4910حدود  300تن
پلوتونیم برای استفاده در سالحها تولیدشده و درصد پایینی از طریق آزمایش سالحهای هستهای
به محیط رها شده است .پلوتونیم همچنین در حادثهی چرنوبیل به محیط رها شده؛ ولی مقدار آن
بسیار پایینتر از آزمایشات سالحهای هستهای است .عالوه بر آن ،چند هزارتن از پلوتونیم از
سوخت هستهای مصرفشده از رآکتورهای هستهای ،تا حد زیادی رآکتورهای قدرت جمعآوری
شده است .لذا ،پلوتونیم به هیچ وجه یک عنصر نادر در نظر گرفته نمیشود .همانند نپتونیم این
عنصر نیز طبیعتاً در مقدار بسیار پایین در محیط حضور داشته از طریق فعالسازی اورانیم با
نوترونها از پرتوهای کیهانی یا نوترونهای رهاشده در شکافت خود به خودی  739تشکیل شده
است.
نپتونیم ،امرسیم و کوریم در رآکتورهای هستهای تشکیلشده در مجموع تقریباً یک دهم جرم
پلوتونیم را تشکیل میدهند .اکتیویتهی امرسیم در محیط کمتر از نصف پلوتونیم بوده؛ ولی از نظر
جرمی تنها تقریباً یک صدم آن است .کوریم در محیط به مقدار بینهایت کمی است .یک شکل
تقریبی اکتیویتههای عناصر ترانس اورانیم از جدول  7-45قابل مشاهده است که اکتیویته در
محیط و سوخت هستهای مصرفشده نرمالیزهشده به اکتیویتهی ایزوتوپهای پلوتونیم با نیمه عمر
باال  739 710را نشان میدهد .باالترین اکتیویته در ریزش هستهای تازه و سوخت مصرفشده از
فروپاشی بتای ایزوتوپ  714حاصل میشود.
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جدول  .3-15اکتیویتههای عناصر ترانس اورانیم در فنالند در محیط و در سوخت مصرف شده هستهای نسبت به
اکتیویته  . 739 710اکتیویتههای محیطی از آزمایشات سالحهای هستهای اکتیویتههای کل در زمان دورهشت تخمین
زده شده است .اکتیویتهها در سوخت مصرفشده مقادیر میانگین چهار رآکتور هستهای فنالندی محاسبهشده پس از
 30سال خنک شدن ،میباشند.
) ( 2009

(

)

30

(
) ( 2007

3
نوکلید

نیمه

عمر/

ریزش آزمایشهای سالحهای

سال

هستهای

732
739
739 712
714
714
717
711
715
712

) 2007 07
سوخت هستهای
ریزش چرنوبیل
مصرف شده

7/4 402

0/001

0/004

0/0005

99

0/03

0/51

3

 71000و2500

4

4

4

41
133

42

95

32
1

0/11
49
9500
1200

0/4
-

0/32
45
0/09

-

-

-

-

0/0003
0/00005

به هر حال نیمه عمرش نسبتاً کوتاه ( 41سال) بوده و کموبیش در تقریباً یکصد سال فروپاشی
 714به نوبهی خود به طور قابل مالحظهای اکتیویتهی امرسیم را
میکند .فروپاشی  714به
در طی هفتاد سال به دنبال ریزش یا از میان برداشتن سوخت هستهای از یک رآکتور افزایش
میدهد .با توجه به ایزوتوپهای عناصر ترانس اورانیم گسیلندهی آلفا باالترین اکتیویته به وسیلهی
 713داده شده؛ ولی با توجه به نیمه عمر کوتاه آن در مدت کوتاهی فروپاشی میکند .در
 714است افزایش پیدا
طوالنی مدت تا هزاران سال اکتیویته  732نیز به دلیل اینکه دختر
میکند.
طی چندین دهه ،این چهار عنصر در مقادیر وزنی باالیی برای مطالعهی خواص شیمیایی آنها
و برای تهیهی مشتقات ترکیباتی جامد از آنها تولید شده است .به ویژه ،این عناصر از طریق
جداسازی شیمیایی از اورانیم پرتو دیده حلشده در اسیدها بهدست آمده است .با وجود این،
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مطالعات روی خواص شیمیایی اکتینیدها در مقادیر باال آسان نیست .اوالً ،این نوکلیدها گسیلندهی
آلفا بوده و به شدت دارای سمیت رادیولوژیکی هستند .در مقایسه با اورانیم و توریم نیمه عمر آلفا
به طور قابل مالحظهای کوتاهتر بوده و به این ترتیب اکتیویتهی ویژهی آلفا به شدت باالتر است.
جابهجایی مقادیر باالی آن ها نیازمند محیط ایمن است که معموالً به معنای جابهجایی و کنترل از
راه دور در سلولهای داغ میباشد .عامل دیگر مؤثر در مطالعهی خواص شیمیایی اثر تابش شدید
714
 714است .یک میلیگرم از
آلفا در شیمی سیستم مورد مطالعه به ویژه در رابطه با
تقریباً یکصد میلیون ذرهی آلفا در هر ثانیه گسیل میکند .این چنین مقدار موجب تغییر قابل
مالحظهای در شبکهی بلوری ترکیبات جامد امرسیم و رادیولیز شدید محلولشده و به نوبهی خود
به طور مؤثری شیمی امرسیم در محلول را تحت تأثیر قرار میدهد .از میان عناصر سنگینتر از
کوریم ،برکلیم و کالیفرنیم برای اولین بار در ریزش بمبهای همجوشی مشاهده شد که پس از
سنتز با فعالسازی نوترونی در رآکتورها و شتابدهندهی ذرات بود .برکلیوم ابتدا به وسیلهی
بمباران امرسیم با ذرات آلفا در واکنش  714 ( 7 ) 713سنتز شد .هر دو برکلیم و
کالیفرنیم تهیهشده و خواص شیمیایی آنها در مقادیر میکروگرم مطالعه شده است .با وجود این
اکتینیدهای سنگینتر که نیمه عمر آنها با افزایش عدد اتمی کاهش پیدا میکند تنها در حد
نانوگرم یا پیکوگرم تهیه شدهاند ( )Fm, Esو در حاالت نادر در مقادیر چند اتم ()Lr, No, Md
مشاهده شدهاند .شیمی این عناصر و جداسازی آنها در این کتاب بحث نمیشوند.

 2-15ساختار الکترونی اکتینیدها
در کنار الیههای پر  4 7 7 7 7 2 3 7 3 2 1 7 3 40 1 2 5 7 1 40 5 2 2 7 1 41 5 40 2 2اکتینیدها
همچنین دارای الکترون در اوربیتالهای  2dو  2sهستند .اکتینیدها با پر شدن هفت اوربیتال 2s
مشخص میشوند که سطح انرژی آنها کموبیش پایینتر ازاوربیتالهای خارجی  2dو  2sاست .در
حالت پایه ،اوربیتال  2sپر بوده ،حاوی دو الکترون است در حالیکه اوربیتال  2dدارای یک یا دو
الکترون بوده یا اصالً دارای الکترون نیست .ساختارهای الکترونی اکتینیدها در جدول  3-45نشان
داده شده است .اوربیتالهای خارجی  2dو  2sاکتینیدها اوربیتالهای  5fکه به هسته نزدیکتر
است را میپوشانند.
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جدول  .2-15ساختارهای الکترونی اکتینیدها به صورت اتمهای گازی
3

،

7

با

3

و یونهای

1

و یونهای

در محلول آبی .ساختارهای الکترونی یونهای گازی  1بجز برای اورانیم پیشبینیشده؛ ولی از نظر تجربی
شناختهشده نیستند.
اتم (گازی)
7

اکتینیم
توریم
پروتاکتینیم
اورانیم
نپتونیم
پلوتونیم
امرسیم
کوریم
برکلیم
کالیفرنیم
انیشتانیم
فرمیم
مندلیم
نوبلیم
الرنسیم

2

(گازی)
7

2 2

72 7
7

7

2

72

5

5 32 2 7
5 12 2 7
5 22 7
5 22 7
5 22 2 7
5 92 7
5 40 2 7
5 44 2 7
5 47 2 7
5 43 2 7
5 41 2 7
5 41 2 2 7

7

(گازی)

3

(گازی)

2s

2
5

5f2d
5 72

5f
57

5 32 7
5 52
5 22
5 22
5 22 7
5 92
5 40 2
5 44 2
5 47 2
5 43 2
5 41 2
5 41 2 7

5 32
55
52
52
59
59
5 40
5 44
5 47
5 43
5 41
5 41 2

53
51
55
52
52
59
59
5 40
5 44
5 47
5 43
5 41

2 2

72 7

3

(آبی)

1

(گازی)

4

53
51
55
52
52
59
59
5 40
5 44
5 47
5 43
5 41

5

57
53
51
55
52
52
59
59
5 40
5 44
5 47
5 43

این رفتار مشابه النتانیدهاست که به وسیلهی آن اوربیتالهای  1fپر میشوند .اختالفهای
انرژی بین اوربیتالهای  2dو  5fاکتینیدها بسیار کوچک بوده ،با وجود این ،تقریباً مساوی انرژی
یک پیوند شیمیایی است و اوربیتالهای  5fاکتینیدها کم حفاظتر از اوربیتالهای  1fالنتانیدها
کمتر پوشیده است .لذا ،در حالیکه در النتانیدها تنها الکترونهای  Ce 1fدر پیوند شیمیایی
شراکت دارند ،در اکتینیدهای سبکتر تا امرسیم الکترونهای  5fنیز شراکت میکنند .این امر
موجب پیچیدگی بیشتر شیمی اکتینیدها نسبت به النتانیدهاشده و برعکس النتانیدها اکتینیدهای
سبکتر به آسانی کمپلکس پیوندهای کوواالن تشکیل میدهند .با افزایش عدد اتمی اکتینیدها ،بار
روی هسته رشدیافته و به طور افزایشی الکترونهای  5fرا جذب میکنند .با شروع از امرسیم
اکتینیدهای سنگینتر به طور قابل مالحظهای همانند النتانیدهاشده و الکترونهای  5fبه ندرت در
تشکیل پیوند شرکت میکنند .این امر همچنین در مورد سبکترین اکتینیم اکتینیدها صدق
میکند .پیوند ترکیبات این اکتینیدهای سنگینتر ،همانند النتانیدها غالباً یونی هستند .برعکس،
شیمی اکتینیدهای سبکتر  Np ،U ،Pa ،Thو  Puمشابه عناصر واسطهیـ  dاست.
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 3-15حاالت اکسایش اکتینیدها
حاالت اکسایش اکتینیدها به طور گستردهای بین  +IIو  +VIIمتغیر است (جدول  .)1-45برای
اکتینیم پایدارترین حالت  +IIIاست.
جدول  .3-15حاالت اکسایش اکتینیدها .پایدارترین حالت اکسایش به وسیلهی عالمت  Xو بقیه به صورت  xمشخص
شده است .حاالت اکسایش نشان دادهشده در پرانتز تنها در ترکیبات جامد وجود دارد.
+II

اکتینیم
توریم
پروتاکتینیم
اورانیم
نپتونیم
پلوتونیم
امرسیم
کوریم
برکلیم
کالیفرنیم
انیشتانیم
فرمیم
مندلیم
نوبلیم
الرنسیم

+III

+IV

+V

+VI

+VII

X
x

X

)(x

x

X

x

x

x

X

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

X

x

)(x

X

)(x

)(x

X

x

X

)(x

x

X

X

x
X

لذا پایدارترین حالت اکسایش به طور سیستماتیک از  +IVبرای توریم و  +Vبرای اورانیم
افزایش مییابد .پس از آن به طور سیستماتیک برای نپتونیم به  ،+Vبرای پلوتونیم به  +IVو برای
امرسیم به  +IIIکاهش پیدا میکند .پایدارترین و حالت ویژهی اکسایش برای اکتینیدهای
سنگینتر از پلوتونیم  +IIIهستند ،در غیر این صورت این دسته از اکتینیدها شدیداً مشابه
النتانیدها هستند .یک استثنا نوبلیم است که پایدارترین حالت اکسایش آن  +IIاست که در آن
الیهی  5fپر است (جدول .)3-45

 5-15شعاعهای یونی اکتینیدها
شعاعهای یونی اکتینیدها در حالت یکسان به طور سیستماتیک با افزایش عدد اتمی کاهش
مییابد .شکل  1-45شعاعهای یونی اکتینیدها را در حاالت اکسایش  +V ،+IV ،+IIIو  +VIرا
نشان میدهد .علت اینکه شعاع یونی با عدد اتمی کاهش مییابد افزایش بار هستهای برای جذب
مؤثرتر الیهی الکترونی  5fاست .این کاهش به نام تراکم اکتینیدی ،مشابه تراکم النتانیدی است.
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شعاع یونی ()pm

عدد اتمی

شکل  .3-15شعاعهای یونی اکتینیدها ( )Cf, Acدر حاالت اکسایش سه ،چهار ،پنج و شش در کئوردیناسیون شش.

کاهش در شعاع ،یونی هیدرولیز و تشکیل کمپلکس اکتینیدها را تحت تأثیر قرارمیدهد .هر
میزان شعاع کوچکتر باشد هیدرولیز یون و تشکیل کمپلکس آسانتر خواهد بود .در غیر این
صورت ،یونهای اکتینیدی در حالت اکسایش یکسان در یک روش مشابه نزدیک عمل میکند .این
اکتینیدها که معموالً تنها در حالت سه ظرفیتی ظاهر میشوند اساساً براساس اختالف در شعاع
یونی از یکدیگر جداسازی میشوند .همانگونهکه در شکل  7-40نشان داده شده در جداسازی
کروماتوگرافی النتانیدها و اکتینیدها به وسیلهی تبادل کاتیون ،هر چهقدر عدد اتمی یک النتانیدها
یا اکتینیدها بزرگتر باشد شعاع یونی کوچکترشده ،کمپلکس قویتر با آمونیم  -αهیدروکسی
ایزوبوتیرات تشکیلشده و شستشوی سریعتر آنها از ستون را در پی دارد.
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 3-15شکلهای شیمیایی اصلی اکتینیدها
اکتینیدها در حاالت اکسایش  +IIIتا  +VIبه صورت زیر موجودند:
3 : +III
1 : +IV
7 : +V
7 : +VI
7
دو شکل آخری به نام یونهای اکتینیل با هیدرولیز در این حالت با تشکیل پیوندهای کواالن با
اتمهای اکسیژن در الیهی آبپوشی تشکیل میشود .این یک واکنش نوعی برای کاتیونهای فلزی
با حالت اکسایش باال ( +Vو  )+VIIاست .شعاعهای یونی اکتینیدها بزرگ و چگالیهای بار
برخالف آن هستند ،لذا ،به بزرگی حالت اکسایش کاتیونهای فلزی کوچکتر مربوط خواهد بود .در
نتیجه آن ،با بیش از دو اتم اکسیژن پیوند نمیدهند و در حاالت اکسایش  +Vو  +VIاکسو
یا 7
تشکیل نمیدهند .یونهای شش ظرفیتی
آنیونهایی همچون به ترتیب 3
1
اکتینیل 7
نه تنها در گونههای مجزا در محلول بلکه در ترکیبات جامد مثالً  Pu ،Np ،Uو
7
7
 ،نیز به صورت یک گونه مجزا ظاهر
 Amدر 7 7
هم ظاهر میشوند .در کمپلکسها7 ،
7
(و )
میشود .یونهای اکتینیل )
( متقارن و خطی هستند .به
دلیل به بار باالی اکتینیدها در حالت اکسایش (شش پوندها با اکسیژن قویتر از پیوندهای مشابه
در حالت اکسایش) پنج است .یونهای اکتینیل تنها برای اکتینیدهای  Pu ،Np ،U ،Paو Am
پیدا میشوند؛ ولی در حالیکه یونهای اکتینیل برای چهار اکتینید اول سری معمول است،
یونهای اکتینیل  Amتنها در شرایط باالی اکسایش ظاهر میشوند .بارهای بزرگ گونههای
( 4و ) 7
(1 ) ، 3
اکتینید مذکور در باال) 3
( 7هستند .با وجود
7
(7 ) ، 1
این ،بار مثبت به طور مساوی در یونهای اکتینیل توزیع نشدهاند ،بلکه روی فلز که بار آنها به
7
1
3
کاهش مییابد متمرکز میشود و در حالت
7
صورت 7
پلوتونیم بار آنها به ترتیب به صورت  +3 ،+3/7 ،+1و  7/7است .همانند شعاع یونی بار فلز روی
هیدرولیز و تشکیل کمپلکس رخداده در محلول مؤثر است .این امر بعداً مورد بحث قرار میگیرد.
شکل  5-45توزیع این گونهها را برای  Pu ،Np ،Uو  Amبه صورت تابعی از پتانسیل احیا و
یک موالر نشان میدهد .اطالعات مفصلتر برای هر عنصر متعاقباً در
اکسایش ( )Ehدر 1
دیاگرامهای  Eh-pHداده خواهد شد.
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شکل  .5-15توزیع حاالت اکسایش  Pu ،Np ،Uو  Amبه صورت تابعی از  Ehدر
) ( 2002

1

یک موالر.
(

3

)

 3-15تجزیه
بعضی از گونه های اکتینید مذکور در باال در محلول اصالً پایدار نیستند .از میان یونهای اکتینیل
و  7پایدار نبوده و به دیگر گونهها به
پایدار هستند؛ ولی 7
و 7
پنج ظرفیتی 1
وسیلهی تجزیهی تغییر مییابند Pu .پنج ظرفیتی در محلولهای اسیدی تجزیهشده و گونههای
پلوتونیم را در حالت اکسایش چهار و شش مطابق واکنشهای زیر تشکیل میدهند:
7
7

7

7

1

7
7

7

1

مطابق واکنش زیر به
7

3

7

و
7
7

7
7

1
1

7

7
7

تجزیه میشود:
1

1

7

7

همچنین  1اگرچه پایدارترین حالت اکسایش پلوتونیم است ،در اسیدهای ضعیف کموبیش
تجزیه میشود .شکل  2-45تجزیه یونهای 1
و 3
،U ،
و 7
ناپایدار بوده و به 7
 Pu ،Npو  Amدر یک محلول اسیدی یک موالر نشان میدهد .در حالت اکسایش  +IVتنها
اورانیم و نپتونیم پایدار بوده در حالیکه پلوتونیم به صورت جزیی و امرسیم کامالً دچار تغییر درجه
اکسایش میشوند.

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

233

نهایی

نهایی

غلظت mol/L

اولیه

اولیه

(الف)
الف)
(

(ب)
(ب)

شکل .3-15تغییرات درجه اکسیداسیون یونهای

1

و

 Pu ،Np ،U ،و  Amدر اسید یک موالر .بخش

7

باالیی دیاگرام غلظت اصلی گونهها و بخش پایین غلظتها در تعادل را نشان میدهد.
) ( 1988

(

)

در حالت اکسایش  +Vتنها نپتونیم پایدار بوده ،اورانیم کموبیش کامالً تجزیهشده و پلوتونیم و
امرسیم تا حد باالیی دچار تغییر درجه اکسایش میشوند .در کلیه حاالت پلوتونیم بحث
برانگیزترین بوده ،چرا که در چندین حالت اکسایش همزمان وجود دارد.

 3-15هیدرولیز و پلیمریزاسیون اکتینیدها
اکتینیدها با حالت اکسایش یکسان مطابق شعاع یونی خود هیدرولیز میشوند :هنگامی که شعاع
یونی کوچک و فلز اسیدیتر باشد شدیدتر خواهد بود .قدرت برهمکنش کولونی بین فلز و اتمهای
اکسیژن در آب از چگالی بار فلزی پیروی می کند .لذا ،هیدرولیز و تشکیل کمپلکس به صورت زیر
افزایش مییابد (تنها اکتینیدهایی که معموالً در محلول ظاهر میشوند آورده شدهاند):
: +III

3

3

: +IV

1

: +V

3

1

7

: +VI

3

1

7
7
7

1

7
7
7

3
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استثناهایی برای حالت فوق وجود دارد Np .پنج ظرفیتی به همان شدت  Puکه سنگینتر
است ،هیدرولیز میشود .عالوه بر آن Pu ،پنج ظرفیتی به وضوح اسیدیتر از اکتینیدهای سنگینتر
در حالت اکسایش یکسان است .برای اکتینیدهای یکسان ،هیدرولیز و تشکیل کمپلکس به صورت
زیر افزایش مییابد که به دلیل رشد بار مؤثر فلز است.
1

7
7

3

7

مجدداً حالت برهمکنش کولونی با چگالی بار فلز افزایش مییابد.
اکتینیدهای سه ظرفیتی محصوالت هیدرولیز 7
 An(OH)7 ،و  An(OH)3تشکیل
میدهد که آخری در صورتی که غلظت اکتینید در محلول به اندازهی کافی باال باشد ،رسوب
می کند .اکتینیدهای چهار ظرفیتی محصوالت زیر را تشکیل میدهد3 :
،An(OH)77 ،
 ،An(OH)3و  . An(OH)1یک بار دیگر ،گونه آخری در صورتی تهنشین میشود که غلظت
اکتینید به اندازهی کافی باال باشد .از آنجا که اکتینیدها در حالت اکسایش  +IVحداقل حاللیت
را دارند رسوب هیدروکسید در غلظتهای بسیار پایین به وقوع میپیوندد .هیدرولیز اکتینیدهای
چهار ظرفیتی حتی در  pH=7-3رخ میدهد .قبل از وقوع تهنشینی ،اکتینیدها با افزایش غلظت
کمپلکسهای ساده ،مونومر  An(OH)1و کمپلکسهای دیمر و پلیمر همچون  7 ( )27و
 2 ( )945تشکیل میدهند .یونهای پنج ظرفیتی اکتینیل ،که فقط در  pH=9-9خیلی کم
محلول تشکیل میدهد .یونهای شش ظرفیتی
هیدرولیز میشود و کمپلکسهای
7
(و
)77 ،
اکتینیل محصوالت هیدرولیز مونومری ،دیمری و تریمری
( 7 )7
7
( تشکیل میدهد .در محصوالت هیدرولیز پلیمری پیوند بین اتمهای فلزی و
)5
( 7 )3
پیوندهای هیدروژن از طریق گروه  (M-OH-M)OHیا پیوندهای کوواالن از طریق اکسیژن
) (M-O-Mتشکیل میدهد .هیدرولیز اکتینیدهای چند ظرفیتی پیچیدهتر است .محصوالت
مونومری هیدرولیز در محلولهای رقیق شکل می گیرند .با افزایش غلظت نسبت پلیمر نیز افزایش
پیدا میکند و هنگامی که غلظت به اندازهی کافی باال باشد .رسوب به صورت هیدروکسید تشکیل
می شود .عالوه بر مونومرها و پلیمرها ،محصوالت هیدرولیز به صورت کلویید ،ذرات کوچک 4-400
نانومتری از ترکیب غیراستوکیومتری ،که به وسیلهی حرکت براونی در سوسپانسیون نگهداری
میشوند در محلول ظاهر میشوند.
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 3-15تشکیل کمپلکس اکتینیدها
اکتینیدها گروه بزرگی از کمپلکسها را تشکیل میدهند .در رابطه با حاالت اکسایش اکتینیدها
پایداری کمپلکسها از قوانین مشابه هیدرولیز پیروی میکنند .قدرت کمپلکسهای تشکیلشده با
لیگاندهای آنیونی تکظرفیتی معدنی به صورت زیر کاهش مییابد:
3

1

با لیگاندهای آنیونی دو ظرفیتی قدرت کمپلکسها به صورت زیر کاهش پیدا میکند:
7
1

7
7 1

7
3

در آبهای طبیعی کمپلکسهای کربنات تشکیلشده در کنار محصوالت هیدرولیز اکتینیدها
گونههای اصلی محلول در مناطق خنثی هستند .در محلولهای اسیدی ضعیف ،لیگاندها همچون
سولفات ،فسفات و فلوئورید نیز با اکتینیدها کمپلکس تشکیل میدهند .لیگاندهای مهم
تشکیلدهندهی کمپلکس با اکتینیدها در آبهای طبیعی اسیدهای هیومیک و فولویک هستند که
به طور گستردهای در ترکیب و غلظت متغیر هستند .اسیدهای هیومیک و فولویک مولکولهای
بزرگ پیچیده و ناهمگن با گروههای کربوکسیل و اتمهای اکسیژن و نیتروژن با زوج الکترونهای
آزاد سطح کمپلکس تشکیل میدهند .گروههای کربوکسیل و زوج الکترونهای آزاد در محلول با
فلزات به ویژه فلزات چند ظرفیتی همچون اکتینیدها پیوند قوی میدهند که به آسانی تشکیل
کمپلکس میدهند .اکتینیدها کمپلکسهای قوی با فسفاتهای معدنی و آلی میدهند .چندین
و 7
ترکیب فسفات که با یونهای 1
پیوند قوی تشکیل میدهد به وسیلهی استخراج
7
با حالل در جداسازیهای تجزیهای بهرهبرداری میشوند .مهمترین فسفاتهای آلی
تریبوتیلفسفات ( )TBPاست که در تأسیسات بازفراوری برای سوخت هستهای مصرفشده و برای
جداسازی اورانیم و پلوتونیم از محصول است شکافت و دیگر اکتینیدها استفاده میشوند .عوامل
دیگر استخراج با حالل در جداسازی اکتینیدها دارای اکسیژن ،نیتروژن یا سولفور به عنوان
الکتروندهندههای تشکیلدهندهی کمپلکس به طور گستردهای استفاده میشوند.

233

رادیوشیمی اکتینیدها

 10-15اکسیدهای اکتینیدها
اکتینیدها با حاالت اکسایش گوناگون اکسید تشکیل میدهند (جدول  .)5-45در بسیاری از
حاالت ،حالت اکسایش اکتینید در غالب اکسید پایدار همانند حالت در محلول است.
جدول  .5-15اکسیدهای اکتینیدهای سبک .پایدارترین اکسیدها به وسیله  Xو مابقی با  xنشان داده شدهاند.
Th
)3

Pa

(2

+1-+2
) 5( 7 5
(1
)7
) 3( 7 3

U

Np

Am

Pu

Cm

x
3 9

X

x

x

x

x

X

X

X

X

x

x

X

این حالت برای  Pu ،Pa ،Thو  Cmصحت دارد .استثنائاً  Npو  Amغالباً اکسید تشکیل
میدهند ،اگرچه پایدارترین حالت اکسایش آنها در محلول به ترتیب  +Vو  +IIIاست .لذا،
و  ، 3 9بوده حالت
میباشد .پایدارترین اکسید اورانیم 7
پایدارترین اکسید ویژه 7
میانگین اکسید  Uدر ترکیب فوق  +5/33است .این عدد محصول دو اتم اورانیم شش ظرفیتی و
یک اتم چهار ظرفیتی به ازای هر مولکول است .در میان اکسید اکتینیدها به ویژه برای اورانیم
بسیاری از ترکیبات به صورت غیراستوکیومتری هستند .چندین فاز بلوری به صورت ترکیب
از حالت اکسایش  +IVبه  +VIتغییر پیدا میکند .ابتدا،
به 3
اکسیدهای اورانیم از 7
توزیعشده و
به صورت تصادفی در شبکهی بلوری 7
اتمهای اضافی اکسیژن متصل به 7
ساختار یکسان میماند .با وجود این ،هنگامی که غلظت اکسیژن به  1و  7افزایش پیدا میکند یک
تغییریافته ،شش فاز بلوری جدید یک به یک تشکیل
فاز بلوری جدید ظاهرشده و به طرف 3
داشته در حالیکه
و 7
میشود .پروتاکتینیم نیز چندین اکسید غیراستوکیومتری بین 7 5
و  7 3دارد .تنها اکسیدهای استوکیومتری برای نپتونیم
بین 7
پلوتونیم تنها یک 4 24
) گزارش شده است.
) و توریم ( 7
(  Np 7و 7 5

 11-15اکتینیم
 1-11-15ایزوتوپهای اکتینیم
779

(شکل  )3-45و در
اکتینیم تنها دو ایزوتوپ در سری فروپاشی طبیعی دارد :در سری توریم
سری اکتینیم ( 772شکل  )7-45میباشد .ایزوتوپ اول یک گسیلندهی بتا و دارای نیمه عمر
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تنها  2/45ساعت بوده از طریق بسیاری از حاالت برانگیخته با انرژی ماکزیمم بتای
 7/472 MeVفروپاشی میکند .انرژی شدیدترین پرتو گامای از دهها پرتو گامای گسیلشده در آرام
شدن حالت برانگیختهی  944 keVبا شدت  75/9درصد میباشد .گسیلهای گاما در تعیین این
نوکلید مورد استفاده قرار میگیرند 779 .نیز برای اندازهگیری اکتیویتهی نوکلید مادر خود،
ایزوتوپ گسیلندهی بتای  779بهکار میرود (فصل  2را ببینید) :ایزوتوپ رادیم (  772و
 ) 779از نوکلیدهای دیگر جداشده و پس از رشد داخلی تا حالت تعادل یا  779 ، 779مثالً با
 Lnرزین جداسازی و اکتیویتهی آن به وسیلهی طیفسنج گاما یا با  LSCاندازهگیری میشود.
ایزوتوپ طبیعی دیگر اکتینیم 772 ،به طور قابل مالحظهای دارای نیمه عمر بلند  74/2سال
772
است .این نوکلید ابتدا ( 99/2درصد) با انرژی ماکزیمم  15 keVاز طریق گسیل بتا به
فروپاشی و مابقی ( 4/1درصد) از طریق گسیل آلفا به  773فروپاشی میکند (شکل  .)9-45شکل
 2-45طیف شبیهسازیشده آلفا را نشان میدهد .قلههای آلفای  772از نوکلیدهای دختر قابل
تشخیص است .پس از

 ، 772ایزوتوپ با بلندترین نیمه عمر اکتینیم

 775است که نیمه عمر 40

روز دارد.

شدت ()%

انرژی ()MeV

شکل  .3-15طیف شبیهسازیشده آلفای .772Ac
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(الف)

(ب)
شکل  .3-15شمای فروپاشی

772

 .الف) فروپاشی بتا ( 99/2درصد)؛

ب) فروپاشی آلفا ( 4/1درصد) نشان داده شده است.
) ( 1996

(
)

این رادیونوکلید دختر  775گسیلندهی بتا بوده و به عنوان یک ردیاب در آنالیز  772بهکار
779
میرود 772 .و مادر آن  775به طور طبیعی رخ نداده ،بلکه نوکلید اخیر از ژنراتور
مصنوعی دوشیده میشود .برای بهرهبرداری از  775به عنوان یک ردیاب ،ابتدا نوکلید مادر آن،
 775باید از محلول جداسازی شود 775 .یک گسیلندهی آلفا با چندین گذار آلفا و گاما است
شدتهای گذار گاما بسیار پایین بوده باالترین شدت تنها  0/5درصد است.

 3-11-15شیمی اکتینیم
اکتینیم اولین عضو سری اکتینید است .آرایهی الکترونی آن  [ ]2 2 7بوده و تنها حالت
اکسایش شناختهشده آن  +IIIاست ،و در محلول به صورت یون  3ظاهر میشود .اگرچه
ویژگی عمومی اکتینیدها پر شدن الیهی  5fاست ،در هیچ شکلی اکتینیم در الیهی  5fخود
الکترون ندارد .این عنصر از نظر شیمیایی به النتانیم بسیار شبیه بوده و مختصری در اندازه متفاوت
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است :شعاع یونی یون سه ظرفیتی اکتینیم  0/447 nmبوده در حالیکه شعاع یون النتانیم سه
ظرفیتی  0/403 nmاست .النتانیم همراهبر مؤثری برای اکتینیم است چرا که ترکیبات آن موجب
تهنشینی ترکیبات اکتینیم به طور کمی میشود .از همهی یونهای سه ظرفیتی (النتانیدها،
اکتینیدها و گروه  3و  3 )43بزرگترین یون است .همچنین این یون گونهای با کمترین
خصلت اسیدی است .بدین معنی که تمایل آن به هیدرولیز شدن و تشکیل کمپلکس کمترین
مقدار است .هیدرولیز شدن  3در  pH=2-2شروعشده و در  21 ،pH=9درصد از اکتینیم به
شکل  ( )7و  72درصد به شکل  ( )7است .اکتینیم با اگزاالت ،سیترات و EDTA
کمپلکس قوی و با فلوئورید و سولفات کمپلکس ضعیف تشکیل میدهد .مطالعهی شیمی اکتینیم
مشکل است چرا که تنها مقادیر میکروگرم از آن قابل دسترس است .در مقادیر قابل توزین ،اکتینیم
تنها به صورت ایزوتوپ  772آن مطالعه شده است .اگرچه نیمه عمر  74/2( 772سال)
طوالنیتر از دیگر ایزوتوپهای اکتینیم مثالً  2/5( 779ساعت) است ،برای ساختن مقادیر باالتر از
آن کوتاه است .اکتیویتهی ویژه آن بسیار باال است و الزم است برای انجام کار با آن روشهای ویژه
و دقت الزم بهکار رود .اکتیویتهی ویژه باال نیز بدین معنی است که رادیولیز خودبهخودی قوی
است ،که در شیمی سیستم بررسیشده اثر میگذارد.

 2-11-15جداسازی اکتینیم
772

735

⁄

734

برای محاسبه نسبت
جداسازیهای اکتینیم به ندرت مورد نیاز قرار میگیرد.
در مطالعات سالیابی زمینشناسی اندازهگیری میشود .از آنجا که جداسازی  734به شکل
خالص مشکل است ،دختر آن 772 ،که در حالت تعادل با آن است جداسازی و به جای آن
شمارش میشود .کاربرد دیگر مطالعهی اختالط آبهای عمیق دریا از طریق اندازهگیری نسبت
 772 ⁄ 734میباشد .روشی برای تعیین  Acو دیگر اکتینیدها در رسوبات دریایی و ذرات معلق
در آب دریا توسعه یافته است .رسوب در اسید هضمشده و  pHمحلول به  2افزایش داده میشود
تا آهن و آلومینیم در آب به صورت هیدروکسید تهنشینشده و فلزات قابل هیدرولیز شامل Ac
همرسوب شوند ،در حالیکه فلزات قلیایی و قلیایی خاکی در محلول میمانند.
رسوب در  HClنه موالر حلشده و سپس محلول از یک ستون تبادل آنیونی عبور داده میشود.
آهن ،پلوتونیم ،اورانیم و بیشتر پروتاکتینیم روی رزین جذب میشوند در حالیکه اکتینیم ،توریم،
امرسیم و بخشی از پروتاکتینیم از ستون عبور میکنند .محلول خروجی تا مرحلهی خشک شدن
هشت موالر حلشده و تبادل آنیونی یکبار دیگر انجام میپذیرد Th .و  Paبه
تبخیر و در 3
وسیلهی رزین برداشتهشده در حالیکه  Acو  Amاز آن عبور میکنند .به دنبال آن پس از چند ماه
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رشد داخلی دختر ( 772 ، 772با نیمه عمر  49روز) یک تبادل آنیونی مجدد در اسیدنیتریک 9
موالر انجام میپذیرد Ac .و  Amاز میان ستون عبور در حالیکه  772باقی میماند .سپس توریم
با  HClنه موالر از ستون شستهشده و در نهایت روی یک ورقهی فلزی برای شمارش آلفا تهنشینی
الکتریکی میشود .با توجه به اینکه  772در تعادل با  772است ،اکتیویتهی آن نیز نشانگر
اکتیویته  772خواهد بود.

 3-11-15مبانی رادیوشیمی اکتینیم
در سری
در سری توریم و
 اکتینیم تنها دارای دو ایزوتوپ طبیعی است.
اکتینیم .ایزوتوپ اول گسیلندهی خالص بتا و نیمه عمر بسیار کوتاه  2/5ساعت است.
ایزوتوپ دوم دارای نیمه عمر نسبتاً بلند  74/2سال بوده و ابتدا به وسیلهی گسیل بتا
( 99/2درصد) و مابقی ( 4/1درصد) با گسیل آلفا فروپاشی میکند 775 .مصنوعی یک
779

772

گسیلندهی آلفا با نیمه عمر  40روز بوده و به عنوان یک ردیاب در تجزیههای

772

استفاده میشود.
 اکتینیم اولین عضو در سری اکتینیدها بوده و در شیمی خود بسیار شبیه النتانیم در است.
تنها حالت اکسایش اکتینیم  +IIIبوده ،یون  3شکل میگیرد .اکتینیم در ابتدا
ترکیبات یونی تشکیلداده و شدیداً هیدرولیز نمیشود.
 جداسازیهای اکتینیم به ندرت مورد نیاز است .در حالیکه تعیین ایزوتوپ با عمر کوتاهتر
 779چندان اهمیت عملی ندارد ،معموالً جداسازیشده و برای تعیین اکتیویتهی مادر آن
ایزوتوپ رادیم گسیلندهی بتا 779 ،با فرض تعادل بین این نوکلید اندازهگیری میشود.
اکتیویتهی  779یا به وسیلهی  LSCبا اندازهگیری ( 7/472 MeVانرژی ماکزیمم) ذرات
بتا یا طیفسنج گاما با اندازهگیری گسیل گامای  944 keVبا شدت  75/9درصد تعیین
میشود.
 تعیین ایزوتوپ با عمر بلندتر  772دارای کموبیش کاربرد زمینشناسی و محیطی است.
جداسازی اکتینیم با کروماتوگرافی تبادل یونی صورت میپذیرد .فلزات غیرقابل هیدرولیز
شامل رادیم ،ابتدا با همرسوبی هیدروکسید حذف میشوند .تبادل آنیونی در  HClنه موالر،
آهن ،پولونیم ،پلوتونیم ،اورانیم و بیشتر پروتاکتینیم را از میان بر میدارد .یک مرحلهی
هشت موالر جهت حذف توریم و باقیماندهی پروتاکتینیم رخ
دیگر تبادل یونی در 3
میدهد .پس از این مراحل تنها امرسیم ،اکتینیم را دنبال میکند .برای حذف امرسیم،
( 772با نیمه عمر  49روز) ،اجازه داده میشود دختر  772طی چند ماه رشدیافته و
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هشت موالر انجام میپذیرد Ac .و  Amاز ستون
یک مرحله دیگر تبادل آنیونی در 3
عبور میکنند در حالیکه  772باقی میماند .این رادیونوکلید با  HClنه موالر از ستون
شستهشده و روی یک ورقهی فلزی برای شمارش آلفا تهنشینی الکتریکی میشود.

 13-15توریم
 1-13-15فراوانی توریم
توریم عنصر نسبتاً متداولی است ــ متداول تر از قلع و تقریباً معادل سرب .فراوانی آن در پوستهی
زمین 9 ppm ،و تقریباً  3/5برابر اورانیم میباشد .توریم به طور یکنواخت در غلظتهای پایین در
،
بستر سنگی توزیع شده است .دو مادهی معدنی خالص از توریم وجود دارد :توریانیت ( 7
) .هر دو نادر هستند و به صورت مواد معدنی مخلوط با
اکسید توریم) و سیلیکات توریم ( 1
اورانیم (Th,U) 7 ،و  (Th,U) 1وجود دارند .منبع اصلی توریم مونازیت ،یک مادهی معدنی
فسفات الناتنید است که در آن توریم ممکن است تا  47درصد وجود داشته باشد .قابلیت انحالل
توریم بسیار پایین بوده و غلظت آن در آب طبیعی بینهایت پایین  4/5 ng 4بوده و در آبهای
زیرزمینی اکسیک کمتر از  4 μg 4است.

 3-13-15ایزوتوپهای توریم و اندازهگیری آنها
توریم به صورت  2ایزوتوپ طبیعی وجود دارد (شکلهای  4-45تا  3-45و جدول .)2-45
جدول  . 3-15اکتیویتهها و جرم شش ایزوتوپ طبیعی توریم نسبت به
نوکلید
772
779
732
734
737
731

نیمه عمر (سال)

اکتیویته

0/054

0/01

جرم

. 737
روش فروپاشی

43

4/1 40

α

4/94

4

40

25100

0/90

2

4/1 40
1/9 40

α
α

0/0079

0/01

45

9/7 40

β

4/1 4040

4

0/022

0/90

4
1/7 40

α
β

47

ایزوتوپ با بلندترین نیمه عمر اولین عضو سری توریم 737 ،است که  99/9995درصد جرم
کل توریم را تشکیل میدهد .شکل  9-45شمای فروپاشی این ایزوتوپ را نشان میدهد .دو
ایزوتوپ توریم 734 ،و  731گسیلندهی بتا و چهار ایزوتوپ دیگر گسیلندهی آلفا هستند.
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. 737

شکل  .3-15شمای فروپاشی
) ( 1996

(
)

 779است که گسیلندهی آلفا با نیمه

تعیین بهرهی سنجش توریم با استفاده از ایزوتوپ مصنوعی
عمر  2310است .این رادیونوکلید محصول فروپاشی آلفای
نوترونی

733

است که به نوبهی خود با بمباران

 737تولید میشود.
779

733

733

) 733

(

737

طیفسنج آلفا معمولترین روش اندازهگیری ایزوتوپها یک گسیلندهی آلفای توریم است.
انرژیهای آلفای چهار ایزوتوپ طبیعی توریم که با گسیل آلفا فروپاشی میکنند بین  3/95تا 2/01
779
مگا الکترونولت تغییر میکند .انرژیهای آلفا این ایزوتوپها و نیز انرژی ایزوتوپ مصنوعی
که به عنوان نشانگر به کار رفته است ،برای هر پنج ایزوتوپ که در یک طیف از آشکارساز نیمه
هادی مشخص میشوند به اندازهی کافی با هم فرق دارد (شکل  40-45الف) .با وجود این،
اکتیویتهی

772

در مقایسه با ایزوتوپهای دیگر توریم بسیار پایین بوده و تنها

 737در طیف آلفا آشکارسازی میشوند (شکل  40-45ب).

، 779

730

و
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شدت ()%

انرژی ()MeV
(الف)

شمارش

انرژی ()keV
(ب)

شکل  .10-15الف) طیفهای آلفای شبیهسازیشده ایزوتوپهای طبیعی توریم و ایزوتوپ مصنوعی
طیف واقعی آلفا .قلههای طرف چپ

شدت گذارهای گامای

737

 779ب) یک

 779به دلیل دختران ایزوتوپهای توریم است.

جهت اندازهگیری مستقیم آن با طیفسنج گاما بسیار پایین

است .پرتو گامای  23/9 keVدارای باالترین شدت برابر  0/72درصد است .عالوه بر آن انرژی
پرتوهای گاما به اندازهای پایین هستند که در آنها خودجذبی رخداده و موجب کاهش شدید
بازدهی شمارششده و لذا عدم تعیین در نتایج حاصل میشود .با وجود این  737از طریق
نوکلیدهای دختر  779که شدت باالی ( )%19پرتوگاما با انرژی  21 2 keVاست قابل اندازهگیری
است .باز هم انرژی این پرتو گاما به اندازه ای پایین است که خودجذبی یک مسئله خواهد بود و
اندازه گیری مستلزم داشتن یک آشکارساز نیمه هادی با پنجره نازک است .در حالیکه استفاده از
نوکلیدهای دختر در اندازهگیری  737به وضوح نیاز به تعادل با نوکلید مادر دارند میتوان این
فرض را در صخرهها داشت چرا که نیمه عمر  779فقط  2ساعت بوده و نیمه عمر  779که بین
 779و  737قرار میگیرد  5/9سال است.
/
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 2-13-15شیمی توریم
پیکربندی الکترونی اتم توریم  [ ]2 7 2 7است .عمالً تنها حالت اکسایش آن  +IVبوده ،یون
 1تشکیل میشود .شیمی توریم به شدت مشابه فلزات گروه  Zr ،Ti ،1و  Hfمیباشد .از آنجا
که توریم تنها یک حالت اکسایش دارد  ،در تحقیقات و شرایطی که دیگر اکتینیدها ممکن است در
چندین حالت اکسایش وجود داشته باشند به عنوان مشابه شیمیایی برای سایر یونهای اکتینیدی
چهار ظرفیتی و (  ،) 1 ، 1 ، 1بهکار میرود .اگرچه شیمی توریم در مقایسه با بسیاری از
اکتینیدها تا حدی ساده است ،هنوز جای تحقیقات فراوانی دارد .بسیاری از عوامل همچون قابلیت
انحالل پایین و جذب قوی روی سطوح ،عدمقطعیت باالیی را در محصوالت انحالل ،ثابتهای
تشکیل کمپلکس و مقادیر دیگر مرتبط به شیمی در پی دارد .به عنوان بزرگترین یون اکتینید
چهار ظرفیتی (شکل  1 ،)1-45ضعیفترین محصول هیدرولیز و کمپلکس را در مقایسه با
دیگر اکتینیدها دارد .توریم ( )IVدر  pH=4شروع به هیدرولیز نموده گونههای تک هستهای و
مونو ـ دی و تری هیدروکسی را در محلولهای ضعیف تا  pH=1تشکیل داده ،گونهی Th(OH)1
در محلول غالب است (شکل  .)44-45در غلظتهای باالی توریم ،گونههای چند هستهای همچون
 [ ( )7 ]2و  [ 1 ( )9 ]9و  ،[ 2 ( )45 ]9ظاهر میشوند ،گونهی آخری در
محلول توریم  0/4 Mدر  pH =1 -2غالب است.
(الف) )0/4M Th(IV

(ب) )40-5M Th(IV

شکل  .11-15هیدرولیز توریم در محلولهای  0/4 Mو
نشاندهندهی نواحی فوق اشباع نسبت به
) ( 1976

) 166

5
7

 .40منحنیای مقطع
است.
(

223

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

توریم کلوییدی نیز در غلظتهای باال ظاهر میشود .قابلیت انحالل توریم بستگی به انواع
بلوری کم محلولترین (محصول قابلیت
اکسیدها و هیدرولیزها دارد که رخ میدهد7 :
کموبیش محلولتر ( )40 12است .با توجه به حاللیت پایین آن:
انحالل ،)40 51و ( )1
غلظتهای توریم در آب طبیعی بسیار پایین 40 9 ،تا  40 9است.
توریم کمپلکسهای کموبیش قوی فلوئورید ،سولفات ،فسفات و کربنات تشکیل میدهد .قابلیت
انحالل توریم حضور کربنات به شدت افزایش پیدا میکند.

 3-13-15جداسازی توریم
 1-3-13-15جداسازی توریم با تهنشینی
توریم رسوبهای کممحلول هیدروکسید ،فلوئورید ،یدات ،اگزاالت و فسفات تشکیل میدهد،
تهنشینی هیدروکسید توریم را به همراه دیگر فلزات هیدرولیز شونده از فلزات قلیایی خاکی و
آنیونها جداسازی میکند .تهنشینی فلوئورید موجب جداسازی توریم از اکتینیدهای پنج و شش
ظرفیتی میشود که فلوئورید تشکیل نمیدهند ،اکتینیدها و النتانیدهای سه و چهار ظرفیتی توریم
را در تهنشینی فلوئورید دنبال میکنند .در تهنشینی فلوئورید ،یونها همچنین حذف میشوند چرا
که در محلول اسیدی فلوئورید رسوب نمیدهد .عالوه بر آن ،آهن را میتوان با تهنشینی اگزاالت
حذف کر د ،آهن سه ظرفیتی در هنگامی که در حالت سه ظرفیتی است به صورت اگزاالت تهنشین
نمیشود.
 3-3-13-15جداسازی توریم به روش تبادل آنیونی
توریم در سیستمهای اسیدهیدروکلریک کمپلکسهای با بار منفی تشکیل نمیدهد و لذا روی
رزینهای تبادل آنیونی جذب نمیشود .با وجود این ،چندین نوکلید طبیعی با اکتیویتهی آلفا،
اورانیم ،پروتاکتینیم و پولونیم روی رزین میمانند .عالوه بر آن ،آهن که در آمادهسازی چشمهی
شمارش ایجاد مزاحمت میکند و عناصر ترانس اورانیم پلوتونیم و نپتونیم در ستون میمانند.
هنگامی که تبادل آنیونی در اسیدهیدروکلریک غلیظ رخ میدهد ،از میان گسیلندههای آلفای
طبیعی تنها رادیم و از میان عناصر ترانس اورانیم تنها امرسیم و کوریم به همراه توریم از ستون
عبور میکنند .این عناصر با انجام یک تبادل یونی ثانوی این بار در اسیدنیتریک غلیظ قابل
جابهجایی هستند .در اسیدنیتریک  9موالر ،توریم یک کمپلکس قوی نیترات ( 3 )72
تشکیل میدهد که به طور مؤثری در ستون باقی میماند ،در حالیکه رادیم ،امرسیم و کوریم از آن
عبور میکنند .توریم جداسازیشده از دیگر گسیلندههای آلفا ،با اسیدنیتریک ضعیف از ستون
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شسته میشود و چشمهای برای اندازهگیری آلفا با همرسوبی با فلوئورید النتانید یا تهنشست
الکتریکی روی دیسک فلزی آماده میشود .متناوباً مقدار توریم به وسیلهی  ICP-MSاندازهگیری
میشود.
 2-3-13-15جداسازی توریم به روش استخراج با حالل
توریم به صورت یک کمپلکس نیترات با تعدادی از معرفهای استخراج آلی ،شامل اترها ،کتونها و
فسفاتها قابل استخراج است .در سیستمهای اسیدنیتریک توریم برای مثال به همراه اورانیم و
دیگر اکتینیدهای چهار و شش ظرفیتی به طور مؤثری به تریبوتیلفسفات ( )TBPقابل استخراج
است .با وجود این ،چون توریم کمپلکس کلر تشکیل نمیدهد ،در محیط اسیدهیدروکلریک قابل
استخراج نیست  .لذا ،استخراج در اسیدهیدروکلریک برای حذف اورانیم قابل استفاده است چون
کمپلکس تشکیل میدهد ،حذف آهن نیز در استخراج در  HClقابل انجام است :در
اورانیم با
با دیاتیلاتر قابل استخراج است در
محلول  HClشش موالر ،آهن به صورت کمپلکس 3
حالیکه توریم در فاز آبی باقی میماند.
 3-3-13-15جداسازی توریم به روش کروماتوگرافی استخراجی
چندین رزین کروماتوگرافی استخراج برای جداسازی توریم وجود دارد  :رزینهای اکتینید،DGA ،
دیفونیکس UTEVA ،TRU ،RE ،و  .TEVAروشهای گوناگون برای جداسازی توریم از آب با
بهکار بردن رزین  TEVAگزارش شده است (شکل  .)43-1گروه عاملی در رزین TEVA
تریآلکیلمتیل آمونیم نیترات (یا کلرید) است .اکتینید ابتدا به وسیلهی همرسوبی با فسفات
سه موالر حل میشود .پلوتونیم با سولفامات آهن
کلسیم غنیسازیشده و سپس رسوب در 3
و نیتریت سدیم به ) Pu(IVتبدیل شده و سپس محلول به ستون  TEVAپیش آمایششده با
اسیدنیتریک  3Mریخته میشود 1 .به همراه  1و  1توسط رزین جذب میشود در
حالیکه 7
و 3
از آن عبور میکنند .توریم با  HClنه موالر از ستون شسته
7 ،
7
میشود در حالیکه پلوتونیم و نپتونیم در ستون باقی میمانند .در نهایت ،یک چشمهی شمارش
توریم برای اندازهگیری آلفا آمادهسازی میشود.

 5-13-15مبانی رادیوشیمی توریم
 توریم فراوانترین عنصر رادیواکتیو طبیعی بوده ،حاوی  9 ppmاز پوسته زمین را تشکیل
)
) و سیلیکات توریم ( 1
میدهد .دو مادهی معدنی اصلی توریم تورانیت ( 7
هستند ،با این حال منبع اصلی توریم مونازیت ،یک مادهی معدنی فسفات النتانید است.
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 توریم با بلندترین نیمه عمر ( 737با نیمه عمر  4/1 4040سال) یکی از زنجیرههای
فروپاشی طبیعی به نام سری توریم دارد .توریم ایزوتوپ دیگری با نیمه عمر بلند( 730 ،با
نیمه عمر  25100سال) در سری فروپاشی اورانیم دارد .ایزوتوپهای طبیعی دیگر توریم،
 734 ، 772و  731نیمه عمر کوتاه از  4/4تا  71روز دارند ،در حالیکه  779دارای
737
نیمه عمر کموبیش بلندتر  4/94سال است .ایزوتوپهای  730 ، 779 ، 772و
گسیلندهی آلفا بوده در حالیکه  734و  731گسیلندههای بتا هستند .در نقش یک
ردیاب تعیینکنندهی بهره در آنالیز ایزوتوپهای توریم گسیلندههای آلفا با عمر بلندتر
(

، 779

، 730

737

)،

779

(با نیمه عمر  2310سال) استفاده میشوند .طیفسنج

آلفا معموالً برای اندازهگیری ایزوتوپهای توریم ،و طیفسنج جرمی برای اندازهگیری
ایزوتوپهای با بلندترین نیمه عمر بهکار میروند.
توریم تنها دارای یک حالت اکسایش  +IVبوده و شیمی آن شبیه فلزات گروه  Zr ،Ti ،1و Hf
است .توریم به آسانی هیدرولیزشده و به شدت نامحلول است .لذا ،غلظت آن در آبهای
طبیعی بسیار پایین و در حدود  40 9مول تا  40 9مول است .غلظتهای باال کربنات در
آب به طور قابل مالحظهای انحالل توریم را افزایش میدهد.
 همرسوبی ،تبادل یونی و استخراج در جداسازیهای توریم استفاده میشود .همرسوبی به
صورت هیدروکسید ،کربنات و فسفات در غنیسازیها ،تهنشینی اگزاالت در حذف آهن و
تهنشینی فلوئورید النتانید برای آمادهسازی یک چشمهی شمارش برای شمارش آلفا بهکار
میرود.
 جداسازیهای توریم به وسیلهی تبادل یونی ،استخراج با حالل و کروماتوگرافی استخراج
پایهی این حقیقت است که توریم با آنیونهای نیترات در اسیدنیتریک قوی یک کمپلکس
قوی منفی تشکیل داده؛ ولی با کلرید کمپلکس نمیدهد.
 در کروماتوگرافی تبادل آنیونی ،با مبادلهی یون در اسیدهیدروکلریک قوی اورانیم،
پروتاکتینیم ،پولونیم ،پلوتونیم و نپتونیم از توریم جدا میشوند که طی آن توریم در ستون
مانده در حالیکه دیگری از میان آن عبور میکند.
 رزینهای کروماتوگرافی استخراجی متعددی در جداسازیهای توریم استفاده شده است،
غالباً رزین  TEVAبهکار میرود .این رزین اکتینیدهای چهار ظرفیتی ( ، 1 ، 1
) را جذب میکند در حالیکه 7
و 3
1
از آن عبور میکند .سپس توریم با
7
اسیدهیدروکلریک قوی از رزین شویششده و اکتینیدهای دیگر در رزین باقی میمانند.
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 چندین عامل استخراج ،مثالً  TBPدر اسیدنیتریک برای حذف توریم و دیگر اکتینیدهای
چهار و شش ظرفیتی در جداسازیهای توریم بهکار رفته است .از آنجا که توریم کمپلکس
کلرید تشکیل نمیدهد در محیط اسیدهیدروکلریک قابل استخراج نیست .با وجود این،
محیط  HClبرای حذف عناصر مزاحم که تشکیل کمپلکسهای کلرید میدهند همچون
اورانیم و آهن قابل استفاده است.

 12-15پروتاکتینیم
 1-12-15ایزوتوپهای پروتاکتینیم
739

731

و
در سری
پروتاکتینیم با دو ایزوتوپ در سری فروپاشی طبیعی ظاهر میشود :
 734در سری ( 735شکل  4-45و  .)7-45ایزوتوپ اول دارای نیمه عمر کوتاه ( 2/25ساعت)
گسیلندهی بتا بوده که به  731فروپاشی میکند 734 .به نوبهی خود ایزوتوپی با عمر بلند با
نیمه عمر  37220سال است .این رادیونوکلید با گسیل آلفا به  772فروپاشی میکند .شکل
 47-45طیف  734را نشان میدهد .در طبیعت ،اکتیویتهی  734با عمر بلندتر تقریباً  5درصد
 731است در حالیکه جرم  731تقریباً  7میلیون برابر بزرگ است.
(ب)

(الف)

شمارش

شدت ()%

انرژی ()MeV

انرژی ()MeV

شکل  .13-15طیفهای آلفای الف) شبیهسازیشده؛ ب) اندازهگیریشده
) 167

1 3

. 734
(

عالوه بر این دو ایزوتوپ طبیعی ،ایزوتوپ مصنوعی  733سومین ایزوتوپ مهم بوده و به
عنوان ردیاب در تعیین بهره شیمیایی در تجزیه  734بهکار میرود 733 .عمر نسبتاً کوتاه (72
روز) گسیلندهی بتا با انرژی ماکزیمم  0/524 MeVو باالترین شدت ( 39/2درصد) گسیل گاما در

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

233

 347 keVاست .برای بهدست آوردن  ، 733بهترین روش جداسازی آن از  732با عمر بلند
(  )7/4 402که با گسیل آلفا به  733فروپاشی میکند میباشد .رشد داخلی  733طی چند
ماه نگهداری  732رخ میدهد که پس از آن  733برای استفاده به عنوان ردیاب قابل جداسازی
است .دوشیدن  733از  733در تناوبهای زمانی چند ماهه قابل تکرار است.

 3-12-15شیمی پروتاکتینیم
پروتاکتینیم سومین اکتینید و اولین عنصر در گروه است که الکترونهایی در الیهی  5fدارد.
آرایهی الکترون حالت پایه آن  [ ]5 7 2 4 2 7بوده و اصلیترین حالت اکسایش  +Vاست.
اگرچه حالت اکسایش  +IVنیز امکانپذیر است ،این حالت ناپایدار بوده و به سرعت به  +Vاکسید
میگردد .احیا به حالت اکسایش  +IVنیازمند شرایط قوی احیا و محلول شدیداً اسیدی است.
اگرچه پروتاکتینیم عنصری کمیاب است ،در مقادیر حتی باالتر از  400گرم در تولید اورانیم قابل
جداسازی بوده ،لذا شیمی آن در مقادیر باال قابل مطالعه و بررسی است .مطالعهی شیمی
پروتاکتینیم مشکل است ،چون ،به آسانی هیدرولیزشده و در سطوح گوناگون جذب سطحی
میشود .شیمی پروتاکتینیم مشابه فلزات گروه  Nb ،V ،5و  Taمیباشد .معمولترین اکسید
نیز شناخته شده است.
است ،با وجود این ،اکسید 7
پروتاکتینیم 7 5
وجود بار زیاد روی پروتاکتینیم هیدرولیز آن را آسان میسازد .لذا ،یونهای آزاد  5حتی در
محلولهای اسیدی قوی وجود ندارند .در محلولهای اسیدی که در آن غلظت یون هیدروژن باالتر
از  3Mاست ،بخشی از  Paبه صورت هیدرولیز 3
ظاهر میشود .از آن ،هیدرولیز با کاهش
اسیدیته به صورت زیر افزایش مییابد:
( >3Mغلظت اسیدی)

7

( > 4Mغلظت اسید)
()pH <3
(محلول قلیایی)

)7
)5

7

(

7

7

(
)2

3

7

(

)7

7
7

(
)5

(
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هنگامی که پروتاکتینیم در محلول در غلظت کافی موجود باشد ،به صورت اکسید هیدرو در
 pH=5-2تهنشین میشود .قبل از افزایش میزان محصول انحالل ،گونههای هیدروکسید پلیمری و
کلوییدها در محلول تشکیل میشوند .تشکیل پلیمرها برگشتناپذیر و رقیق شدن محلول آنها را
به حالت مونومر نمیشکند.
عالوه بر کمپلکسهای هیدروکسیل Pa ،چندین کمپلکس معدنی تشکیلداده ،قدرت آنها به
صورت زیر کاهش پیدا میکند:
1

3

7
1

 2-12-15جداسازی پروتاکتینیم
پروتاکتینیم به وسیلهی ته نشینی ،تبادل یون ،استخراج با حالل و کروماتوگرافی استخراجی
جداسازی میشود .تهنشینی برای مقاصد غنیسازی و از میان برداشتن رادیونوکلیدهای مزاحم
مورد استفاده قرار میگیرد .بسیاری از ترکبیات پروتاکتینیم کم محلول بوده و هیدروکسید و نیز
کربنات و فسفات رسوبهای عادی هستند Pa .روی مبادلهکنندهی آنیونی در هر دو محیط
اسیدنیتریک و اسیدهیدروکلریک جذبشده اگرچه جذب از اسیدنیتریک ضعیفتر است (شکل
 5-1و  .)2-1لذا جداسازیهای به وسیلهی تبادل آنیونی اساساً در اسیدهیدروکلریک رخداده که در
آن بهترین بازدهی جداسازی با غلظت اسیدی  9-40Mاست .از میان اکتینیدهای طبیعی اورانیم
 Paرا در دنبال میکند این در حالی است که توریم و اکتینیم به این صورت عمل نمیکنند .عالوه
بر آن آهن ،زیرکونیم ،النتانیم و نیوبیم جذبشده و همانند اورانیم به وسیلهی کروماتوگرافی با
شستشوی ستون با مخلوط  HCl-HFبا قدرتهای مختلف حذف میشوند .برای مثال شکل
 43-45روشی برای جداسازی پروتاکتینیم را از صخره توضیح میدهد .همرسوبی با هیدروکسید
برای جداسازی رادیم بهکار میرود که طی آن رادیم در محلول میماند و پروتاکتینیم رسوب
میکند .برای جداسازی  Paاز توریم و اورانیم ،تبادل یونی در اسیدهیدروکلریک بهکار میرود :در
یک محلول  HClقوی ،توریم از ستون تبادل یونی عبور میکند در حالیکه  Uو  Paجذب
میشوند Pa .با شویش ستون با مخلوطی از اسیدهای هیدروکلریک و هیدروفلوئوریک شسته
میشود ،فلوئورید را با  Paتشکیل کمپلکسداده و آن را از ستون خارج میکند در حالیکه  Uدر
آن باقی میماند.
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صخرهی خردشده
 ردیاب  733Paاضافه کنید. -از طریق ذوب و انحالل در اسید تجزیه کنید.

محلول اسیدی
 به روش همرسوبی با  Fe(OH)3و افزایش  FeCl3و  NH1OHتهنشین کنید. -سانتریفیوژ کنید ،محلول رویی را دور بریزید ( Raحذف شد).

رسوب Fe(OH)2

 در  9 HClموالر حل کنید در ستون تبادل آنیونی بریزید ( Thعبور میکند).  Paرا با  0/3M HF +9M HClشویش کنید ( Uدر ستون میماند). محلول خروجی را تبخیر کنید تا نزدیکی خشک شدن و در  HCl 9Mحل کنید. -مرحلهی ستون تبادل آنیونی را تکرار کنید.

 Paدر 3M HCl
 تا نزدیک خشک شدن تبخیر کنید در  4M HClحل کنید. کوکتل سنتیالسیون را اضافه کنید. 744Pa )α( -و ( 743Pa )βرا با  LSCاندازهگیری کنید.

 734در صخره با  LSCپس از جداسازی با تبادل آنیونی.

شکل  .12-15تعیین
231

) ( 1992

20

(

226

)

پس از خالصسازی مجدد به وسیلهی تبادل آنیونی در شرایط یکسان ،اکتیویتههای  734و
 733شمارش میشوند .اکتیویتهی آلفای  734با یک آشکارساز نیمه هادی و اکتیویتهی بتای
 733با  LSCیا شمارشگر تناسبی اندازهگیری میشود .یک روش آسانتر تعیین هر دو
رادیوایزوتوپ در یک نمونه با یک  LSCقادر به تمییز آلفا /بتا است.
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 3-12-15مبانی رادیوشیمی پروتاکتینیم
 پروتاکتینیم تنها دو ایزوتوپ طبیعی دارد 731 :در سری اورانیم و  734در سری
اکتینیم .ایزوتوپ اول با نیمه عمر کوتاه ( 2/25ساعت) و گسیلندهی بتا و ایزوتوپ دوم
گسیلندهی آلفا با نیمه عمر  37220سال است.

 733گسیلندهی بتا (با نیمه عمر  72روز)

به عنوان یک ردیاب در تجزیهی  ، 734بهکار میرود.
 غالباً پروتاکتینیم در حالت اکسایش  +Vظاهرشده و به آسانی حتی در اسیدهای قوی
هیدرولیز میشود ،در غلظت پایینتر از  3Mو تشکیل 3
و در غلظتهای اسیدی
و ( )2
( )5 ،
بیشتر با کاهش غلظت اسید (افزایش ( )7 )pH
تشکیل میدهد .شیمی پروتاکتینیم بسیار شبیه فلزات گروه  Nb ،V ،5و  Taاست.
 استخراج با حالل ،تبادل یونی و کروماتوگرافی استخراجی برای جداسازی  734بهکار
میروند .همرسوبی به صورت هیدروکسید برای غنیسازی و برای حذف فلزات غیرقابل
هیدرولیز همچون رادیم استفاده میشود Pa .از اسیدهیدروکلریک  9موالر روی رزین
تبادل آنیونی به شدت جذب میشود که در آن اورانیم در فاز رزین  Paرا دنبال میکند در
حالیکه توریم ،رادیم (در صورت ماندن پس از تهنشینی هیدروکسید) و اکتینیم روی رزین
نمیمانند Pa .به صورت کمپلکس فلوئورید با مخلوط  HClهشت موالر و  0/3 HFموالر از
ستون شویش میشود این در حالی است که اورانیم در ستون باقی میماند.

 13-15اورانیم
با توجه به اینکه اورانیم اولین عنصری بود که تابش حاصل از آن شناختهشده و منجر به کشف
پدیدهی رادیواکتیویته شد مهمترین عنصر رادیواکتیو و مهمترین عنصر مربوط به مطالعات
رادیواکتیویته است .اورانیم در طبیعت دارای سه ایزوتوپ  735 ، 731و  739است .دو ایزوتوپ
اخیر سری فروپاشی رادیواکتیو را تشکیل میدهند که در آن بیست و پنج ایزوتوپ رادیواکتیو و
سیزده عنصر عالوه بر ایزوتوپهای اورانیم وجود دارد .اورانیم همچنین از نظر اقتصادی و اجتماعی
اهمیت دارد .طی دهههای اولیهی قرن بیستم ،مهمترین مورد استفاده از رنگ آن در نقاشی بود.
پس از کشف شکافت اورانیم در انتهای سال  ،4930طی دههی بعدی انرژی فوقالعاده آن در
سالحها استفاده شد .در سال  4950اولین نیروگاه تولید انرژی مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در این
نیروگاهها همانند سالحهای هستهای از شکافت القایی نوترون ایزوتوپ  735بهره جسته شد که از
اورانیم طبیعی در فرایند دیفیویژن گازی ،غنیسازی شده بود .در بهرهبرداری از سالحهای هستهای
و انرژی هستهای مقدار قابل مالحظهای محصوالت شکافت رادیواکتیو و عناصر ترانس اورانیم تولید
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میشوند ــ که بعضی از آنها به صورت ریزش و گسیلهای دیگر به محیط رها میشوند .اورانیم
همچنین از نظر تولید پلوتونیم در رآکتورها به کمک پرتودهی نوترون و فروپاشیهای متعاقب آن
اهمیت دارد:
739

→

739

→ ) 739

(

739

 1-13-15مهمترین ایزوتوپهای اورانیم
735

اورانیم دارای سه ایزوتوپ در طبیعت است 735 ، 731 :و  739که در میان آنها
زنجیرهی فروپاشی اورانیم است (جدول  4-4و  7-4و شکلهای  4-45و  ،)7-45در حالیکه
متعلق به زنجیرهی فروپاشی اورانیم است .اورانیم طبیعی ،شامل  99/79درصد

739

آغازگر
731

و  0/27درصد

 735است این در حالی است که جزء جرمی  731بسیار پایین میباشد .کلیهی این ایزوتوپهای
اورانیم از طریق گسیلهای آلفا فروپاشی میکنند (شکل  731 .)41-45و  737نیز گسیلندهی
آلفا هستند و به عنوان ردیاب برای تعیین بهرهی شیمیایی در تجزیهی اورانیم بهکار میروند .از این
دو ایزوتوپ 732 ،نیز در سوخت هستهای از  735با فعالسازی نوترونی تولید میشوند .اکتیویتهی
 732در سوخت مصرفشده هماندازه  739است؛ ولی با توجه به نیمه عمر بسیار کوتاهتر آن جرم
آن تنها کمتر از درصدی از  739است 733 .ایزوتوپ مهم آنتروپوژنیک اورانیم است چرا که عالوه
بر  735و  739به عنوان ایزوتوپ شکافتپذیر در نیروگاههای هستهای به عنوان سوخت هستهای
استفاده میشود.
737
در یک رآکتور از طریق واکنش زیر تولید میشود:
 733با پرتودهی نوترونی

733

→ )نیمه عمر 77 3دقیقه(

)نیمه عمر 405

 4 59سال(

733

) 733

(

737

)نیمه عمر  72روز(
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شکل  .13-15شمای فروپاشی  735 ، 731و . 739
)

(

) ( 1996

 733نیز گسیلندهی آلفا با انرژی  43/7( 5/299 MeVدرصد) و  91/1( 1 97 MeVدرصد)
(جدول  )2-45است.
/
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جدول  .7-51نیمه عمر ایزوتوپهای اورانیم در طبیعت و سوخت هستهای مصرفشده .ارقام برای اکتیویتههای
میانگین و جرمها نسبت به  832است .دو ایزوتوپ ردیاب بهکار رفته در تجزیهی اورانیم نیز نشان داده شدهاند.
نوکلید

جرم

نیمه عمر (سال)

اکتیویته

832

8/24 105

1

835

7/02 102

0/024

0/0073

832

2/27 109

1

1

ایزوتوپهای طبیعی
5

5/5 10

ایزوتوپهای موجود در اورانیم
پرتودیده
833

1/59 105

 ~ 0/0008مصرفشده در سوخت

834

8/32 107

 ~1مصرفشده در سوخت

2

~ 10

~ 0/005

ایزوتوپهای ردیاب
838

47

834

8/32 107

شکل  15-15طیفهای آلفای شبیهسازیشده پنج ایزوتوپ اورانیم را نشان میدهد .همانگونه
که مالحظه میشود چون قلههای آلفای  838نسبت به قلههای  834تفاوت بیشتری با قلههای
سه ایزوتوپ طبیعی اورانیم دارد لذا برای بهکارگیری در نقش ردیاب مناسبتر است .قلههای آلفای
 834به ویژه با قلههای  835همپوشانی دارد ،اگرچه از آنجاکه نسبت  835 ⁄ 832در اورانیم
طبیعی ثابت است شراکت  835در مجموع ارتفاع قلهی  835و  834از قلهی  832محاسبهشده
و در هنگام مطالعهی اورانیم طبیعی از آن کسر میشود.
(الف)

(ب)

شمارش

شدت ()%

انرژی ()MeV

انرژی ()MeV

شکل  .51-51طیفهای شبیهسازیشده الف) و واقعی؛ ب) آلفای ایزوتوپهای اورانیم.
در طیف (ب) هیچگونه  834موجود نیست.
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به هر حال در تعیین ایزوتوپهای اورانیم در سوخت اورانیم پرتو دیده ،به دلیل حضور  732در
آن ،از بهکارگیری آن به عنوان ردیاب جلوگیری میکند .از این رو نسبت  735 ⁄ 739دیگر مقدار
ثابتی نیست .در حالیکه گسیلهای متعدد گاما در کلیهی ایزوتوپها وجود دارد؛ اما شدت آنها
پایین است .یک استثنا  735است که یک گسیل گامای  492 keVبا شدت باالی ( )%51دارد.

 3-13-15فراوانی اورانیم
مقدار میانگین اورانیم در لیتوسفر برابر  7 3 ppmبوده و تا حدی به طور یکسان در بستر سنگی
/

توزیعشده و در  700مادهی معدنی شناخته شده است .با وجود این ،تنها چند نمونه به صورت ماده
مهمترین آنها است .در
معدنی پیدا میشوند که از میان آنها اورانینیت با فرمول ایدهآل 7
اورانینیت ،اورانیم به طور ایدهآل در ظرفیت  +IVاست .در عمل بخشی از اورانیم به صورت
و 3
) بوده ،معموالً مخلوطی از 7
اورانینیت اکسیدشده ،این ماده به نام پیچ بالند ( 7
است .یکی دیگر از مواد معدنی کارنوتیت 7 ( 7 )7 ( 1 )7 3 7 ،است که در آن اورانیم
دارای حالت اکسایش  +VIاست .برای مصرف اقتصادی الزم است غلظت اورانیم حداقل  0/4درصد
باشد ،یعنی  400برابر مقدار میانگین اورانیم ،اگرچه غلظتهای پایینتر از این مقدار مورد
بهرهبرداری قرار گرفتهاند .مواد معدنی اورانیم زمانی شکل گرفتند که آبهای زیرزمینی
اکسیدکننده ،اورانیم را به یون اورانیل شش ظرفیتی اکسید کردند که به صورت کمپلکس کربنات
 7 ( 3 )7 7و  7 ( 3 )3 1به شدت محلول است .هنگامی که آبهای حاوی اورانیل با یک
جبههی احیا و اکسایش روبهرو می شوند ،که در آن شرایط اکسندگی به شرایط احیاکنندگی تغییر
مجدداً تهنشین
یافته است اورانیم به حالت چهار ظرفیتی سابق خود برگشته و به صورت 7
میشود .شرایط احیا اساساً به دلیل حضور ماده پیریت ( )FeSیا مواد آلی است .غلظتهای اورانیم
در آبهای طبیعی بسیار گسترده است.
4
 7-1 μgاست .با وجود این ،غلظت در آبهای
در آب دریا ،غلظت پایین و حتی در حدود
دیگر به شدت متغیر بوده و

 0/4 μgتا

4

4

 4 mgرا شامل میشود .باالترین غلظتها در

آبهای زیرزمینی یافت میشود که حتی تا چند میلیگرم بر لیتر هم میرسد.

 2-13-15شیمی اورانیم
 [ ]5است .اورانیم با چهار حالت اکسایش  +IIIتا  +VIدر
پیکربندی الکترونی اورانیم 2 7
محلول ظاهر میشود (شکل  ،)42-45که از این میان  +IVو  +VIپایدارترین آنها هستند.
اورانیم در حاالت اکسایش باالتر  +Vو  +VIبه صورت یونهای آزاد  5و  2وجود ندارد ،با
32
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لگاریتم غلظت اورانیم

شکل .13-15توزیع حاالت اکسایش اورانیم در اسید پرکلریک یک موالر.

توجه به بار باالی این یونها حتی در محلولهای بسیار اسیدی هیدرولیز شده و گونههای اورانیل
 7و  77تشکیل میدهند که به صورت واحدهای خطی  O=U=Oظاهر میشوند.
 ، 3تنها در شرایط بسیار احیاکنندگی وجود داشته و در محلولهای آبی سریعاً اکسیدشده
باعث رهایی هیدروژن از آب میشود .اورانیم پنج ظرفیتی (  ،) 7به نوبهی خود ،تنها در محدوده
پتانسیل بسیار باریک احیا و اکسایش رخ میدهد .مثالً این حالت حتی در غلظتهای میلی موالر
در محلول با احیا 7
با هیدروژن قابل تولید است .اورانیم پنج ظرفیتی از نظر ترمودینامیکی
7
پایدار نیست ،بلکه به آرامی به شکل شش ظرفیتی مجدداً اکسید میشود .این حالت همچنین به
صورت زیر به اورانیم چهار و شش ظرفیتی تجزیه میشود:
7

7

7
7

1

1

7

7

با توجه به اینکه اورانیم سه ظرفیتی در شرایط عادی شیمیایی تشکیل نمیشود و محدودهی
پایداری اورانیم پنج ظرفیتی باریک بوده و غلظتهای آن بسیار پایین است ،این دو گونه اورانیم در
این کتاب بیشتر بحث نمیشوند .در ادامهی بحث روی شیمی و آنالیز دو شکل متداول  1و
 77متمرکز خواهد شد .از میان اینها ،ترکیب اخیر پایدار بوده و در محلول 1 ،به آرامی به
 77اکسید میشود .اگرچه اورانیم چهار ظرفیتی در محلولهای اسیدی پایدارتر است ،در آنها
به شکل شش ظرفیتی ،به ویژه در صورتی اکسید میشود که عوامل کمپلکسدهنده حضور داشته
باشند .شکل  42-45دیاگرام  Eh-pHبرای اورانیم ،با گونهی اورانیمی به صورت تابعی از  pHو
پتانسیل احیا و اکسایش را نشان میدهد .این شکل پایداری باالی اورانیم شش ظرفیتی ( 77و

233

رادیوشیمی اکتینیدها

گونهی هیدرولیز آن را) ،که در کل محدودهی  pHدر شرایط اکسایش رخ میدهد بیان میدارد .با
وجود این ،در شرایط احیا ،گونهی متداول  7است که به شدت نامحلول است.

شکل  .13-15دیاگرام  Eh-pHاورانیم در محلول

40

.40

) 419, 2005

(

پتانسیل استاندارد الکترود واکنشهای احیا اورانیم به صورت زیر است:
0 423
0 723

0 570

7
7

7

0

7

0

0

7

1

1
3

7
1

با توجه به انتقال تنها یک الکترون واکنشهای اول و آخر سریع هستند ،در حالیکه واکنش وسط
با توجه به نیاز به شکستن پیوند کوواالن بین اورانیم و اکسیژن ،آرام است.
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 3-13-15هیدرولیز اورانیم
اورانیم چهار ظرفیتی ( U)IVبه شدت هیدرولیز میشود .اورانیم در یک محلول شدیداً اسیدی ،به
صورت یون

1

موجود است؛ ولی هنگامی که غلظت اسید به زیر  0/5Mکاهش پیدا میکند شروع

به هیدرولیز میکند .حتی در غلظتهای پایینتر اسید گونههای مونو ،دی و تری هیدروکسید
 ( )3 ، ( )77 ، ( )3تشکیلشده و در  pHباالی  1گونهی متداول کمپلکس
محلول خنثی (آبی)  ( )1تشکیل میشود و حداقل قابلیت انحالل در  pHتقریباً پنج است .با
وجود این ،در ناحیهی قلیایی اورانیم گونهی هیدروکسید آنیونی همچون  ( )5تشکیل
نمیدهد.
اورانیم شش ظرفیتی همچنین به آسانی هیدرولیز میشود؛ ولی نه به شدت اورانیم چهار
ظرفیتی .در محلول  40 μMهیدرولیز در  pH=3شروع میشود ،و آن هنگامی است که گونهی
و شکل دیمری آن  ( 7 )7 ( )77تشکیل میشود (شکل  .)49-45هنگامی که
7
 pHبه  5-2افزایش پیدا میکند ،گونهی متداول  ( 7 )3 ( )3خواهد بود که ساختار
 ( 7 )3 ( )5برایش فرض شده بود که در شکل  49-45نشان داده شده است.

(الف)

(د)

(ج )

(ب )

شکل  .13-15هیدرولیز اورانیم شش ظرفیتی در محلول
)77
)

( 7 )7

(؛ د) )3

5

 40موالر الف)
( 7 )3

) ( 1976

7

؛ ب)

7

 ،ج)

(.
(
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 5-13-15تشکیل کمپلکسهای اورانیم
اورانیم یک اسید لویس قوی بوده و لذا به آسانی از لیگاندهای گوناگون الکترون میپذیرد .لذا این
عنصر با فلوئوریدها و لیگاندهایی که زوج الکترون آزاد اکسیژن و نیتروژن داشته باشند کمپلکس
قوی تشکیل میدهد .پایداریهای کمپلکسهای هالید با افزایش اندازهی یونی آنها کاهش مییابد:
 ،در حالیکه کمپلکسهای فلوئورید قوی هستند ،کمپلکسهای با
3
7
دیگر هالیدها نسبتاً ضعیف هستند .قدرت کمپلکس با اکسانیونها به صورت
1
3
 71کاهش مییابد که نشان میدهد هر چهقدر ظرفیت لیگاند و خصلت قلیایی بیشتر
3
باشد کمپلکسها قویتر خواهند بود.
مهمترین کمپلکسهای اورانیم در آبهای طبیعی با کربنات تشکیل میشود .در آبهای
اسیدی ( )pH>2اورانیم به ویژه با یونهای سولفات ،فسفات و فلوئورید تشکیل کمپلکس داده و در
محلولهای خنثی و قلیایی به ویژه منحصراً به صورت کربنات وجود دارد .شکل  49-45گونهی
اورانیم را در محلول به صورت تابعی از  pHدر هنگامی نشان میدهدکه دیاکسید کربن در فشار
جزیی  40 7بار که مقدار نوعی برای آبهای زیرزمینی عمیق است .همانگونهکه مالحظه میشود،
در  pH=2گونه غالب  7 3و در  pHباالتر کمپلکسهای دی و تری کربنات ظاهر میشود ــ
شکل قبلی در  pH=2و شکل اخیر در  pH=2تشکیل میشوند .حضور اورانیم به صورت
کمپلکسهای آنیونی کربنات ،اورانیم را آبهای زیرزمینی به صورت بسیار محلول و در متحرک
میسازد .کمپلکس شدن کربنات قابلیت انحالل مواد معدنی اورانیم را به طور قابل مالحظهای ــ دو
تا سه برابر افزایش میدهد .در آبهای سطحی که در آنها فشار جزیی دیاکسید کربن پایینتر از
 40 3 5است ،هیدرولیز تا حدی با کمپلکس شدن کربنات رقابت میکند ،با وجود این ،حتی در
این شرایط ،در  pHباالی  2/5کمپلکسهای کربنات گونه غالب میباشد .اورانیم با مولکولهای
آلی ،تعداد قابل مالحظهای کمپلکس تشکیل میدهد که در هر دو فرایند تجزیهای و صنعتی
)( 3 7 7 7 )3
اورانیم اهمیت دارد .شاخصترین مثال تریبوتیلفسفات (
است که کمپلکسهایی با اکتینیدهای چهار و شش ظرفیتی تشکیل میدهد؛ ولی با اکتینیدهای
پنج و سه ظرفیتی کمپلکس نمیدهد TBP .به طور گسترده برای بازفرآوری سوخت اورانیم
مصرفشده استفاده میشود .ابتدا سوخت در اسیدنیتریک قوی حلشده پس از آن اورانیم به صورت
استخراج میشود .تنها پلوتونیم چهار ظرفیتی اورانیم را
کمپلکس خنثی )7
(7
( 3 )7
در فاز آلی دنبال میکند ،در حالیکه اکتینیدهای دیگر محصوالت شکافت در فاز آبی باقی
میمانند.
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 3-13-15اکسیدهای اورانیم
است ،که در آن حالت اکسایش اورانیم  +IVاست .به عنوان
معمولترین اکسید اورانیم 7
مادهی معدنی اورانینیت شناختهشده و همانگونهکه قبالً توضیح داده شد به ندرت به صورت 7
در محدودههای وسیع  pHدر شرایط احیا بسیار پایدار است با
خالص یافت میشود .اگرچه 7
افزایش حالت اکسیدکنندگی به اکسیدهای اورانیم با محتوای باالتر اکسیژن تبدیل میشود .عالوه
اکسیدهای اورانیم استیوکیومتریای موجود هستند که
 3 9 ، 3 2 ، 1 9 ،و 3
بر 7
براساس افزایش حالت اکسایش مرتب شدهاند .در سه حالت اول اورانیم معموالً در دو حالت
اکسایش  +IVو  +VIوجود دارد که به صورت مقادیر میانگین  1/22 ،1/5و  5/33نیز نشان داده
شدهاند 3 .که در آن حالت اکسایش اورانیم  +VIاست اکسید اورانیم با باالترین حالت اکسایش
است .به عنوان یک مادهی معدنی به صورت اسکوپیت شناخته شده است .این ترکیب بسیار محلول
بوده در محلولهای آبی یونهای اورانیل  77تشکیل داده و لذا یک مادهی معدنی نادر است و
تنها در فضاهای اکسیک بدون آب یافت میشود .اکسیدهای میانی بین اورانینیت و اسکوپیت
(1 9

،

3 2

،

3 9

) در محدودهی  pHآبهای خنثی ( )1-9پایدار هستند ،اگرچه محدودهی

 Ehکه این ترکیبات در آنها پایدار هستند در تقریباً  700 mVکموبیش باریک است.

 3-13-15از معدن تا سوخت اورانیمی
سنگ معدن اورانیم ابتدا به صورت پودر ریز در آمده و سنگ ریزههای سبکتر به نام گانگو به مثالً
از طریق شناورسازی از آن جابهجا میگردد .سنگ معدن پودرشده در دمای باال جهت اکسایش
اورانیم و باال بردن قابلیت انحالل آن برشته میشود.
سپس اورانیم به وسیلهی کربنات سدیم یا اسیدسولفوریک فروشویی میگردد .برای اکسایش
) به مخلوط افزوده میشود .در
) یا کلرات سدیم ( 3
بیشتر اورانیم اکسید منگنز ( 7
1
فروشویی اسیدسولفوریک ،اساساً گونهی  7 ( 1 )3تشکیل میشود ،در حالیکه در فروشویی
کربنات  7 ( 3 )13شکل میگیرد .کربنات ،اورانیم را گزینشی تر از اسیدسولفوریک استخراج
میکند .فروشویی اسیدسولفوریک نیز به عنوان روش درجا مورد استفاده قرار میگیرد:
اسیدسولفوریک به حفرههای تشکیلشده در بستر سنگی پمپ میگردد و اورانیم به وسیلهی اسید
حلشده و از حفرههای مجاور استخراج میشود .فروشستههای سولفات و کربنات خشکشده و
و
محصول اورانیم خام ،کیک زرد تشکیل میشود که اساساً حاوی  3 9و نیز مقداری 7
 7 1است .کیک زرد همچنین ناخالصیهای متعددی دارد .محصول خام در اسیدنیتریک قوی
حلشده و پس از آن اورانیم با بهکار بردن  TBPبه وسیلهی استخراج با حالل با تشکیل کمپلکس
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(  7 ( 3 )7خالصسازی میشود .اورانیم با آب مجدداً به فاز آبی بر میگردد .استخراج
)7
بسیار انتخابی است و اورانیم خالص تولید میکند ــ به استثنا مقادیر بسیار جزیی از توریم که تا
با
محصول انتهایی آن را دنبال میکند .محلول آبی اورانیم خشکشده و قبل از احیا به 7
هیدروژن به  3برشته میشود.
حاصل از فرایند باال به عنوان سوخت رآکتورها که در آنها اورانیم طبیعی مصرف و
7
735
از
استفاده میشود .با وجود این ،سوخت غالب رآکتورها  7غنی شده است که در آن جز
مقدار طبیعی  0/27درصد تا تقریباً  3درصد افزایش پیدا میکند .غنیسازی به کمک  HFبا تبدیل
اورانیم به  2گازی اجرا میشود ،که سپس از طریق چندین واحد سانتریفیوژ گازی پشت سر هم
انجام میپذیرد .جداسازی  735از  739با توجه به اختالف جرمی کوچک آنها رخ میدهد .در
تبدیلشده و محصول نهایی دیاکسید اورانیم با محتوای  735به صورت
نهایت اورانیم به 7
سوخت برای رآکتورهای هستهای استفاده میشود .عالوه بر آن ،به عنوان یک محصول جانبی
اورانیم تهیشده تولید میشود که در آن جز  735کمتر از مقدار طبیعی  0/27درصد است.

 3-13-15اندازهگیری اورانیم
چنانچه غلظت اورانیم به اندازهی کافی باال باشد ،غلظت آن به وسیلهی روشهای متداول همچون
تیتراسیون ،وزنسنجی ،فلوئورسان پرتو ـ  Xو طیفسنج نوری قابل اندازهگیری است .این روشها
هنگامی مورد استفاده قرار میگیرند که مقادیر باالی اورانیم تحت عملیات قرار گیرد ،مثالً در
صنایع تولید سوخت اورانیم .با وجود این ،این روشها بیشتر بحث نمیشود چرا که تمرکز این
کتاب روی رادیونوکلیدهای موجود در محیط و پسماند هستهای است که در آنها مقادیر اورانیم
معموالً به اندازهای پایین است که روشهای حساس مورد نیاز است .برای نمونههای محیطی و
پسماند معموالً روشهای رادیومتری و طیفسنج جرمی بهکار میرود .از آنجا که کلیهی
ایزوتوپهای اورانیم گسیلندهی آلفا هستند ،طیفسنج آلفا انتخابی بدیهی برای اندازهگیری آنها
است .انرژیهای آلفای ایزوتوپهای طبیعی اورانیم به اندازهای از هم متفاوت هستند که همهی
732
آنها از یک نمونهی قابل آشکارسازی است (شکل  .)45-45با وجود این ،آشکارسازی
غیرممکن است چرا که قلههای آن با قلههای  735همپوشانی دارد .برای اندازهگیری آنها اورانیم
روی یک ورقهی فوالد زنگ نزن تهنشست الکتریکیشده یا فلوئورید النتانید روی یک غشا
همرسوب میگردد .در حالیکه روش اخیر کموبیش سر راست است ،از نتایج روش قبلی ،دیسک،
تفکیک قله بهتر حاصل میشود .طیفسنج گاما تا حدی برای اندازهگیری  739و  735قابل
استفاده است.
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شدتهای پرتوهای گامای  739بسیار پایین است ــ یک درصد و پایینتر ،با وجود این،
731
پرتوهای گامای نوکلیدهای دختر با عمر کوتاه  23/3 keV( 731و  )97/5 keVو
( )4004 keVدر بعضی از حاالت برای اندازهگیری  ، 739در حالتی قابل استفاده است که تعادلی
بین آنها وجود نداشته باشد 735 .چندین پرتو گاما با شدتهای مناسب گسیل کرده ،پرتو گامای
 492 keVباالترین شدت در  51درصد را دربر دارد 772 .دارای یک گسیل گاما در همان انرژی
بوده و لذا نیاز به جداسازی داشته یا باید شراکت اورانیم و رادیم در شدت گاما در این انرژی از
طریق محاسبه تصحیح شده باشد .در روش دوم الزم است که بین رادیم و اورانیم تعادلی حاصل
شده باشد .این در حالی است که میتوان از سنتیالسیون مایع برای سنجش اورانیم استفاده کرد به
دلیل تفکیک انرژی ضعیف این روش بهتر است از آن برای سنجش میزان کل اورانیم در نمونههایی
که به صورت رادیوشیمیایی جداسازی شدهاند استفاده شود .طیفسنج جرمی حساسترین روش
برای اندازهگیری اورانیم به ویژه در هنگام تعیین نسبتهای ایزوتوپی است .دقیقترین روش
اندازهگیری نسبت ایزوتوپی طیفسنج جرمی یونیزاسیون حرارتی ( )TIMSاست ،اگرچه آمادهسازی
نمونه بسیار مشکل بوده و تنها یک عنصر در هر زمان قابل اندازهگیری است ICP-MS .با یک
آنالیزور جرمی چهار قطبی برای اندازهگیری ایزوتوپهای اصلی  735و  739مناسب است ،در
حالیکه  ICP-MSبا قدرت تفکیک باال با آنالیزورهای جرمی با تمرکز دوگانه برای تعیین دقیق
ایزوتوپهای جزیی  731و  732مورد نیاز است ICP-MS .با قدرت تفکیک باال همچنین
حساسترین روش برای آشکارسازی اورانیم بوده ،حد آشکارسازی  4 pgدر یک میلیلیتر نمونه
قابل حصول است.

 3-13-15دالیل تعیین و اندازهگیری ایزوتوپهای اورانیم
چندین دلیل برای تعیین اورانیم و نسبتهای ایزوتوپی آن وجود دارد .انتخاب روش تجزیه به شدت
بستگی به نوع و مقدار اورانیم در نمونه دارد .معموالً ،تجزیهی اورانیم برای مقاصد تعریفشده در
ادامه انجام میپذیرد .نسبتهای  731به  739و نیز اورانیم به ایزوتوپهای دختر برای ارزیابی
فرایندهای زمینشناسی بهکار میرود .به طور کلی تعادل بین  739دختر آن متداول است ،اگر چه
طی فرایندهای خاص زمینشناسی همچون معدنی شدن اورانیم با احیا یونهای اورانیل ،این تعادل
ممکن است به هم خورد .تعیین نسبتهای ایزوتوپی اطالعات مرتبط با زمان را در هنگامی که این
بههم خوردگی رخ میدهد تأمین میکند .مطالعات رفتار اورانیم در ذخایر اورانیم به عنوان
نشانههایی برای دورهشت نهایی سوخت هستهای مصرفشده از نیروگاههای هستهای استفاده
میشود .عناوین تحقیقاتی مهم دیگر در این زمینه شامل انحالل ،بازفرآوری و دورهشت نهایی
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سوخت مصرف شده میباشد .اورانیم ،توریم و دختران آنها از طریق مصرف غذا و آب آشامیدنی
مسئول  % 5کل دز تابش برای انسان هستند .میزان این رادیونوکلیدها معموالً کامالً پایدار است ،با
وجود این ،در بعضی از حاالت میزان آنها افزایش پیدا کرده و موجب دزهای باالتر میشود .مثالً در
اورانیم معمولی چاههای حفرشده در بستر سنگی که در آنها غلظت اورانیم ممکن است بسیار باال
بوده و تا حد میلیگرم بر لیتر برسد ،به عنوان یک آالیندهی محیط زیست ،مسئلهای نیست چرا که
اکتیویتهی ویژه آن در مقایسه با غالب عناصر ترانس اورانیم پایین است .لذا مثالً مطالعات اورانیم
محیطی از ریزش آزمایش سالحهای هستهای و حوادث یا رهایی خود خواسته هم اندازهی پلوتونیم
نیست .با وجود این ،مطالعات روی ذرات اورانیم حاصل از آزمایش سالحهای هستهای و حادثهی
چرنوبیل و دیگر حوادث انجام پذیرفته است .اثرات محیطی اصلی اورانیم و به ویژه دختران آن به
وسیلهی معدنکاری آن با روش های متداول و فروشویی درجا به وقوع پیوسته است که در این
روشها اورانیم در آبهای سطحی و زیرزمینی به حرکت در آمده است .در این مطالعات ،تأکید
اصلی بر مقادیر اورانیم ،قابلیت انحالل و اشکال شیمیایی آن بوده است.
مالحظات نهایی در مطالعات اورانیم مربوط به جنایات هستهای ،قاچاق هستهای و فعالیتهای
اعالم نشده هستهای بههم زننده منع گسترش سالحهای هستهای میباشد .برای مثال منشا مادهی
هستهای غیرقانونی بازداشتشده در گمرک با طیفسنج جرمی بررسی شده است .وسیلهی اصلی
برای آشکارسازی فعالیتهای اعالم نشده هستهای نمونهبرداری هوا جهت جمعآوری اورانیم و ذرات
حامل پلوتونیم از هوا میباشد .منشا و هدف مورد نظر این موارد به وسیلهی نسبتهای ایزوتوپی
اورانیم و پلوتونیم در واحدی قابل اندازهگیری است.

 10-13-15جداسازی اورانیم
روشهای جداسازی رادیوشیمیایی برای تعیین اورانیم براساس سه روش اصلی است :تبادل یونی،
استخراج با حالل و کروماتوگرافی استخراج ،که هر کدام به طور مستقل استفاده شدهاند با این حال
روشهای تکمیلی یکدیگر هم هستند .یک بحث اصلی در جداسازی اورانیم برای اندازهگیری
رادیومتری ،که غالباً به وسیلهی طیفسنج آلفا انجام میپذیرد ،حذف رادیونوکلیدهای دیگر
 714است .چنانچه
گسیلندهی آلفا  ، 772 ، 740ایزوتوپهای توریم ایزوتوپهای پلوتونیم و
مطالعات در مورد نمونههای حاوی رادیونوکلیدهای مصنوعی نباشد ،مثالً صخرهها ،نیازی به حذف
ایزوتوپهای ترانس اورانیم نخواهد بود .روشهای گوناگون جهت جداسازی اورانیم بهکار رفتهاند که
مهمترین آنها در ادامه اریه میشود.
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 1-10-13-15جداسازی اورانیم از دیگر رادیونوکلیدهای طبیعی گسیلندهی آلفا
همانگونه که در شکل  2-1نشان داده شده ،اورانیم در محلول حاصل از فروشویی یک نمونه صخره
با اسید به وسیلهی تبادل یونی با بهکار بردن یک رزین تبادل یونی با باز قوی از رادیونوکلیدهای
طبیعی گسیلندهی آلفای دیگر قابل جداسازی است .در این نوع نمونه عنصر ترانس اورانیم نیاز به
جداسازی ندارد .در این روش تبادل یونی ،اورانیم به عنوان یک کمپلکس آنیونی (  ) 7 71در
 HClنه موالر در یک بستر رزین تبادل آنیونی باقی میماند .از آنجا که توریم و رادیم
کمپلکسهای کلرید تشکیل نمیدهند از ستون در محلول خروجی از ستون عبور میکنند .عالوه بر
 740نیز به صورت کمپلکس 7
در ستون باقی میماند .هنگامی که اورانیم به
اورانیم،
2
وسیلهی  0/4M HClکه کمپلکس اورانیل را تجزیه میکند شستشو داده شود ،هنوز پولوتونیم در
ستون باقی میماند .لذا اورانیم در یک مرحله از رادیونوکلیدهای مزاحم جدا میشود.
 3-10-13-15تعیین اشکال شیمیایی اورانیم در آب زیرزمینی
روش یکسان تبادل آنیونی ،بهکار رفته در باال برای نمونهی صخره ،برای تعیین اورانیم و اشکال
شیمیایی آن در آبهای زیرزمینی که حاوی عناصر ترانس اورانیم نیستند قابل استفاده است .انواع
ممکن فیزیکی و شیمیایی اورانیم در آبهای زیرزمینی یون اورانیل شش ظرفیتی است که معموالً
به صورت کمپلکسهای آنیونی کربنات  7 ( 3 )7 7میباشد ،اورانیم چهار ظرفیتی به صورت
و اورانیم متصل به مادهی ذرات حضور دارند .در بسیاری از حاالت اولین نوع ،شکل
) (7
متداول است .این سه شکل با از طریق فیلتراسیون ،تبادل آنیونی در  HClنه موالر و تهنشینی با
فلوئورید النتانید قابل تمییز هستند .فیلتراسیون برای حذف ذرات بهکار میرود ــ اندازهی حفرات
فیلتر تعیینکنندهی حداقل اندازهی ذرات است .فیلتر در اسیدهای غلیظ هضمشده و مقدار اورانیم
در آن پس از جداسازی با تبادل آنیونی (باال را مالحظه کنید) برای تعیین میزان جز اورانیم همراه
با ذرات ،اندازهگیری میشود .برای جداسازی اورانیم چهار و شش ظرفیتی از یکدیگر در فیلتر،
با اورانیم چهار ظرفیتی هم رسوبشده و
رسوبدهی فلوئورید النتانید انجام میپذیرد ــ 3
اورانیم شش ظرفیتی به این صورت عمل نمیکند .رسوب روی یک غشا فیلتر جمعآوریشده و به
غلیظ) حلشده و تا مرحلهی خشک
همراه غشا در تیزاب سلطانی (مخلوطی از  HClو 3
شدن تبخیر و جهت جداسازی اورانیم به وسیلهی تبادل آنیونی برای بهدست آوردن جز اورانیم در
حالت چهار ظرفیتی در  HClنه موالر حل میشود .مایع باالی رسوب از تهنشینی فلوئورید النتانید
تا مرحلهی خشک شدن تبخیر و در  HClنه موالر حلشده و اورانیم مجدداً برای بهدست آوردن
جز اورانیم در حالت شش ظرفیتی جداسازی میشود.
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 2-10-13-15جداسازی اورانیم از عناصر ترانس اورانیم به وسیلهی تبادل آنیونی یا به
وسیلهی کروماتوگرافی استخراج
نمونههای متعدد محیطی نیز دارای عناصر ترانس اورانیم ،به ویژه پلوتونیم و امرسیم بوده که قبل از
اندازهگیری آلفای اورانیم نیاز به جداسازی دارد .این نمونهها شامل خاک ،رسوب ،آب سطحی،
سبزیجات ،حیوانات و ذرات معلق جمعآوریشده به وسیلهی فیلتراسیون است .عالوه بر آن عناصر
ترانس اورانیم در بسیاری از نمونههای پسماند همزمان با اورانیم حضور دارند .عناصر ترانس اورانیم
با هر دو روش تبادل آنیونی و کروماتوگرافی استخراجی با بهکار بردن علم اصول یکسان قابل
جداسازی هستند و پلوتونیم به ظرفیت سه احیا میشود .این عنصر (همانند امرسیم) در مبادله
کنندهی آنیونی یا در ستون مصرفشده کروماتوگرافی استخراجی نمیماند .نمونههای جامد (خاک،
رسوب حاصل از زیر آب رسوب غنی سازی اکتینیدها از آب و غیره) ابتدا در اسیدهای غلیظ
هضمشده و تا مرحلهی خشک شدن تبخیر میشوند .باقیمانده برای جداسازی تبادل آنیونی در
 HClنه م والر و برای استخراج با جداسازی کروماتوگرافی با بهکار بردن ستون  UTEVAدر
اسیدنیتریک سه موالر حل میشود ،سپس ردیابهای تعیین بهره برای اورانیم و دیگر
رادیونوکلیدهای مورد نظر اضافه میشود .متعاقباً پلوتونیم با افزودن سولفامات فرو و اسیداسکوربیک
به حالت سه ظرفیتی احیا میشود .محلول  HClنه موالر به یک ستون پیش آمایششده با  HClنه
سه موالر ریخته
سه موالر به ستون  UTEVAپیش از پیش با 3
موالر افزودهشده و 3
میشود .در هر دو حالت اورانیم به صورت کمپلکس  7 71آنیونی در ستون تبادل آنیونی و به
در ستون  UTEVAباقی میماند .پلوتونیم سه ظرفیتی و امرسیم
(7
صورت کمپلکس 3 )7
به نوبهی خود بدون ماندن از ستون عبور میکنند (شکلهای  2-1و  47-1را مالحظه کنید) .کل
روش برای جداسازی  Pu ،Uو  Amاز فیلترهای هوا در شکل  43-1نشان داده شده است.
 3-10-13-15جداسازی اورانیم به روش استخراج با حالل با تریبوتیلفسفات ()TBP
همانگونهکه بیان شد ،تریبوتیلفسفات ( )TBPدر فرایندهای تجزیهای و صنعتی برای جداسازی
هشت موالر آماده
اورانیم مورد استفاده قرار گرفته است .در جداسازی تجزیهای ،نمونه در 3
میشود و پلوتونیم برای جلوگیری از استخراج به همراه با اورانیم به حالت سه ظرفیتی احیا
میشود .تنها توریم اورانیم را در فاز آلی در هنگام استخراج با  TBPدنبال میکند .توریم با
استخراج مجدد با  4/5 ،HClموالر از اورانیم جداسازی میشود ،در حالیکه اورانیم در فاز آلی باقی
میماند .در نهایت ،اورانیم با آب به فاز آبی انتقال مییابد.
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 11-13-15مبانی رادیوشیمی اورانیم
 اورانیم مهمترین عنصر رادیواکتیو بوده و سه ایزوتوپ در طبیعت دارد 735 ، 731 :و
 . 739ایزوتوپ اول متعلق به زنجیرهی فروپاشی  739بوده ،در حالیکه دو ایزوتوپ بعدی
در دو زنجیرهی فروپاشی طبیعی والد هستند .در اورانیم پرتودیده  732هم حضور دارد ،که
با پرتودهی نوترون  735تولید میشود .کلیهی این ایزوتوپهای اورانیم با گسیل آلفا
فروپاشی میکنند.
 اورانیم به طور گستردهای برای سوخت هستهای و مادهی سالحها معدنکاری شده است.
فراوانی طبیعی اورانیم  7/3 ppmبوده و مهمترین مادهی معدنی اورانیم اورانینیت با فرمول
ایدهآل

7

است .در اورانیم طبیعی ،فراوانی ایزوتوپ شکافتپذیر

735

برابر  0/27درصد

بوده ،در حالیکه  739فراوانی  99/79درصد است .برای استفاده به عنوان سوخت
هستهای 735 ،به وسیلهی تجهیزات سانتریفیوژ گازی تا  3درصد غنیشده برای مادهی








سالحها درصد غنا باالتر از  90درصد است .اورانیم همچنین منبع  739میباشد ،سوخت
و مادهی دیگر سالحها که به وسیلهی پرتودهی نوترون از  739در رآکتورهای هستهای
تولید میشود.
اورانیم چهار حالت اکسایش بین  +IIIو  +VIدارد که  +IVو  +VIمتداولترین آنها
است .اورانیم سه ظرفیتی تنها در شرایط با احیا بسیار باال در محلولهای اسیدی یافت
می شود .حالت پنج ظرفیتی تنها با نسبت بسیار کم در دامنه پتانسیل ردوکس محدودی
وجود دارد و به آسانی به حالت چهار و شش ظرفیتی تجزیه میشود .اورانیم چهار ظرفیتی
به صورت یون  1در محلولهای اسیدی موجود است ،در حالیکه اورانیم شش ظرفیتی
به صورت یون اورانیل  77است.
اورانیم چهار ظرفیتی به آسانی هیدرولیزشده حتی در محلولهای با اسیدیتهی کم
و
 ( )1تشکیل میدهد .اورانیم شش ظرفیتی به سختی هدرولیزشده
7
 ( 7 )7 ( )77در  pHباالتر از  1و  ( 7 )3 ( )3در مقادیر  pHباالتر تشکیل
میدهد.
اورانیم اکسیدهای استوکیومتری  3 9 ، 3 2 ، 1 9 ، 7و  3تشکیل میدهد که
در آن حالت اکسایش به تدریج از  +IVدر  7به  +VIدر  3افزایش پیدا میکند.
و اکسانیونهای
پایداریهای کمپلکسها با هالیدها به صورت
3
7
7
کاهش پیدا میکند .در آبهای
عادی به صورت 3
1
3
1
طبیعی با  pHبرابر  2و باالتر معموالً اورانیم به صورت کمپلکس کربنات  7 ( 3 )77و
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وجود دارد که اورانیم را در آبهای طبیعی بسیار محلول و متحرک

میسازد.
ایزوتوپهای اورانیم به روش طیفسنج آلفا و طیفسنج جرمی ( TIMSو  )ICP-MSقابل
اندازهگیری است ،در حالیکه  LSCتنها برای اندازهگیری غلظت کل اورانیم بهکار
میرود ICP-MS .و  TIMSبا قدرت تفکیک باال حساسترین روشها برای اندازهگیری
ایزوتوپهای اورانیم هستند.
چنانچه طیفسنج آلفا برای اندازهگیری اورانیم بهکار میرود ،فاکتور کلیدی جداسازی آن
 714و نیز ایزوتوپهای
از دیگر رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفا 772 ، 740 ،و
توریم و پلوتونیم است.
چنانچه در مطالعه و بررسی نمونهها دارای عناصر ترانس اورانیم نیستند ،یک مرحله تبادل
7
آنیونی از  772و
آنیونی در  HClنه موالر برای جداسازی اورانیم به صورت 7 1
ایزوتوپهای توریم مورد نیاز است که کمپلکس های کلرید تشکیل نداده و لذا در ستون
نمیمانند .اورانیم با محلول رقیق  HClاز ستون شستهشده و پولونیم هنوز باقی میماند.
برای جداسازی اورانیم از عناصر ترانس اورانیم  Puو  ،Amتبادل آنیونی و کروماتوگرافی
استخراجی و نیز استخراج با حالل قابل استفاده است .برای جداسازی پلوتونیم به 3
احیا میشود که در آن حالت اکسایش امرسیم ابتدا در نمونهها میباشد .برعکس اورانیم،
 Puو  Amسه ظرفیتی در یک ستون تبادل آنیونی در  HClنه موالر ،در یک ستون رزین
سه موالر یا در  TBPباقی نمانده و لذا از اورانیم جداسازی میشوند.
 UTEVAدر 3
جداسازی حالت اکسایش در محلول با همرسوبی با فلوئوریدهای النتانید (  ،) 3که با
اورانیم چهار ظرفیتی بر خالف اورانیم شش ظرفیتی با آن هم رسوب میشود انجام
میپذیرد.

 15-15نپتونیم
 1-15-15منابع نپتونیم
732

با نیمه عمر
نپتونیم اولین عنصر ترانس اورانیم است .مهمترین ایزوتوپ نپتونیم با عمر بلند
 7/41 402سال است .از آنجا که نیمه عمر آن سه هزار برابر کوتاهتر از عمر زمین است ،کلیهی
نپتونیم اولیه مدتها قبل فروپاشی کرده و لذا زنجیرهی فروپاشی همچون زنجیرههای نشان داده
شده در جداول  4-4تا  3-4با منشا این نوکلید وجود ندارد .اگرچه  732طبیعی در مقادیر کم
در معادن اورانیم وجود دارد می توان آن را یک عنصر کامالً مصنوعی در نظر گرفت .منبع اصلی
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نپتونیم صنایع نیروگاه هستهای بوده و با فعالسازی نوترونی و از طریق فروپاشی بتا از اورانیم در
سوخت هستهای در واکنشهای زیر تشکیل میشود:
) 732

732

732

( ) 732

(

( 7 ) 732

739

735

از آنجا که ایزوتوپ  732دارای نیمه عمر کوتاه ( 2/9روز) است ،تشکیل  732سریع انجام
میپذیرد .در سوخت مصرفشده ،جز اکتیویتهی  732کامالً پایین است .اکتیویتهی  732تنها
یک هزارم اکتیویته ایزوتوپهای پلوتونیم  739و  710مثالً اساساً به دلیل نیمه عمر قابل
مالحظه بلندتر است .پس از چند صد هزار سال عنصر ترانس اورانیم متداول در سوخت مصرفشده
خواهد بود .در بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده که در آن پلوتونیم و اورانیم برای مصارف
بعدی جداسازی میشوند ،نپتونیم جزو پسماند با اکتیویتهی باال برای دورهشت نهایی خواهد بود.
مالحظات از تقریباً رفتار نپتونیم در دورهشت نهایی نه تنها به دلیل نیمه عمر بلند آن است ،بلکه
است.
به دلیل تحرک باال در شرایط اکسایش به صورت یون نپتونیل 7
732

همچنین در انفجارهای هستهای تولیدشده با وزن کامل تقریباً  7500کیلوگرم در

محیط رها شده است .این مقدار تقریباً هماندازه ایزوتوپهای پلوتونیم بوده؛ ولی به دلیل نیمه عمر
بلند  732اکتیویتهی آن در محیط یک صد تا یک هزار بار پایینتر است .کل رهایی  732به
محیط از حادثهی چرنوبیل تقریباً پنج هزار برابر پایینتر از میزان آن در ریزش آزمایشات هستهای
بود .منبع دیگر  732محیطی ،رهایی از تأسیسات بازفرآوری سوخت هستهای ،مخصوصاً الهگ
در فرانسه و سالفیلد در بریتانیا است که با هم منجر به افزایش میزان  732در دریاهای مجاور با
ضریبی تا یک هزار در مقایسه با مقادیر حاصل از ریزش آزمایش سالحهای هستهای ( 40 45تا
 714تشکیلشده و لذا اکتیویتهی
 40 41گرم بر لیتر) بود 732 .همچنین با فروپاشی آلفای
آن در سوخت هستهای و در محیط افزایش پیدا میکند .در نتیجه ،میزان  732تنها در سوخت
هستهای مصرف شده باال است .به نوبهی خود در محیط میزان اکتیویتهی آن در مقایسه با دیگر
اکتینیدها ( )Am ،Pu ،U ،Thبسیار پایین است و لذا تعیین  732از نمونههای محیطی نیاز به
بازدهی باالی جداسازی و یک روش حساس اندازهگیری دارد.
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 3-15-15ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

732

 732با گسیل آلفا به  733فروپاشی میکند .ذرات آلفای اصلی انرژیهای ( 1/299 MeVبا
شدت  )%54و  )%49( 1 22 MeVدارد .با توجه به نزدیک بودن انرژیهای این دو گسیل ،امکان
732
تشخیص طیفسنج آلفا بین آن دو موجود نبوده و تنها یک قله مجموع را میدهد.
همچنین پرتوهای گاما با انرژی  79/1 keVبا شدت  %45گسیل میکند؛ ولی پرتوهای گاما برای
اندازهگیری مستقیم از نمونههای محیطی و پسماند قابل اندازهگیری نیستند چرا که دارای انرژی
پایین به ویژه دارای اکتیویتهی پایین  732در مقایسه با رادیونوکلیدهای دیگر همزمان هستند.
 732برای اندازهگیری با طیفسنج آلفا ،که حدهای آشکارسازی در حدود
لذا الزم است
/

 0/4 mBqقابل حصول است جداسازی شود .حدود بسیار پایینتر از حدود حاصل به وسیلهی
732

به

طیفسنج آلفا با تجزیه به روش فعالسازی نوترونی قابل دسترسی است که در آن
وسیلهی نوترونهای  739با نیمه عمر کوتاه ( 7/4روز) گسیلندهی گاما تولید میشود.
در تجزیه به روش فعالسازی نوترونی جداسازی نپتونیم قبل و بعد از پرتودهی الزم است .حتی
حدود آشکارسازی پایینتر به وضوح پایینتر از میکروبکرل ،به وسیلهی طیفسنج جرمی به ویژه با
732
 ICP-MSبا قدرت تفکیک باال قابل دستیابی است که روش مناسبی برای اندازهگیری
است .یک فاکتور بحرانی در اندازهگیری  ICP-MSجداسازی ایزوتوپ مجاور  739از نمونهها برای
 732است .در فصل  42در مورد اندازهگیری
جلوگیری از دنبالههای جرمی در قلهی جرمی
732
 AMS ،است؛ ولی
 732با  ICP-MSارایه شده است .حساسترین روش برای اندازهگیری
بهکارگیری آن با توجه به دسترسی محدود و هزینههای باال مدنظر قرار نمیگیرد.

 2-15-15شیمی نپتونیم
7

]5 1 2 4 2

[ است .در همهی حاالت اکسایش از  +IIIو +VII

آرایهی الکترونی نپتونیم
موجود است .از میان این حاالت اکسایش  +IVو  +Vمهمترین حالت بوده و تنها این حاالت بحث
میشوند .شکل  70-45دیاگرام  Eh-pHرا برای نپتونیم نشان میدهد .در شرایط اکسایش شکل
به نام یون نپتونیل تشکیل میشوند .یون نپتونیل
متداول دیاکسو کاتیون پنج ظرفیتی 7
کامالً محلول بوده ،نپتونیم معموالً در آبهای طبیعی اکسیک نپتونیم معموالً با این ساختار تشکیل
میشود .با کاهش پتانسیل احیا و اکسایش ،نپتونیم در مقدار نسبتاً باالیی از  Ehبه نپتونیم چهار
ظرفیتی  1احیا میشود .هر دو نپتونیم چهار و پنج ظرفیتی هیدرولیز شده ،حالت اول با شدت
بیشتری از حالت اخیر صورت میگیرد .هیدرولیز  1در  pHپایین و تقریباً برابر با یک شروع
تنها در  pHباالتر از  2تشکیل میشود .در غلظتهای باالتر نپتونیم
میشود ،در حالیکه 7
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تشکیل میدهند .ترکیب اول به شدت
و
7
7
هر دو اکسیدهای هیدروی7 ،
نامحلول بوده و فاز جامد محدود کننده انحالل تشکیل میدهد در شرایط دورهشت نهایی برای
در صورتی شکل میگیرد که غلظت نپتونیم به
7
سوخت هستهای مصرفشده ،اول 7
اندازهی کافی باال باشد.

شکل  .30-15دیاگرام  Eh-pHنپتونیم.
(
) ( 1996

)

بدون آب میشود که ترکیب
گرم کردن اکسید چهار ظرفیتی آبی منجر به تشکیل 7
بدون آب
نامحلول بسیار پایداری است .نپتونیم همچنین تنها تحت شرایط خاص 7 5
تشکیل میدهد .نپتونیم پنج ظرفیتی در محلولهای اسیدی به حاالت چهار و شش ظرفیتی به
صورت زیر تسهیم نامتناسب میشود:
7

1
7

1

1

7

7
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از واکنش باال مشخص است که افزایش غلظت نپتونیم و اسیدیتهی واکنش تجزیه را شدت
و 7
میبخشد .ثابت تعادل واکنش بسیار کوچک است؛ ولی تشکیل کمپلکس با 1
7
واکنش را به طرف راست شدت میبخشد .برای مثال ،در اسیدها ،همچون اسید سولفوریک هر دو
ظرفیت چهار و شش با تشکیل سولفات ،واکنش به طرف راست و تشکیل کمپلکس هدایت میشود.
با توجه به باالتر بودن پتانسیل یونی ،نپتونیم چهار ظرفیتی کمپلکسهای قویتر از شکل پنج
ظرفیتی تشکیل می دهد که این امر در هیدرولیز هم صادق است .قابلیت انحالل کمپلکسهای
 1با لیگاندهای تک ظرفیتی به صورت زیر کاهش پیدا میکند:
3

1

1

7

و با لیگاندهای دو ظرفیتی ،که کمپلکسهای قویتری از لیگاندهای تک ظرفیتی تشکیل میدهند
به صورت زیر خواهد بود:
7
1

 3-15-15جداسازی

7
1

7
3

732

در جداسازی نپتونیم از ماتریس نمونه ،تبادل یونی ،استخراج با حالل و کروماتوگرافی استخراجی
به طور گسترده استفاده شده است .تهنشینی معموالً به عنوان مرحلهی اصلی جداسازی در تجزیهی
نپتونیم بهکار نرفته است .همانند دیگر اکتینیدها ،همرسوبی با  Fe(OH)3 ،Fe(OH)7و 7
برای پیشتغلیظ نپتونیم از حجمهای باالی آب بهکار گرفته شدهاند .برای همرسوبی ،نپتونیم در
یک محلول کم اسیدی به ) Np(IVاحیا میشود .رسوب دیگری که در تجزیهی نپتونیم بهکار
میرود فلوئورید است که ) Np(IVرسوب کرده؛ ولی ) Np(Vبه این صورت عمل نمیکند.
همچنین این روش برای آمادهسازی چشمهها برای شمارش آلفا پس از احیا کلیهی نپتونیم به
) Np(IVاستفاده میشود.
چالش اصلی در اکثر تجزیههای نپتونیم حذف اورانیم است که در مقایسه با نپتونیم دارای
مقدار باالتری است 739 .دارای گسیلهای آلفا در همان ناحیه مربوط به  732بوده لذا الزم
است کامالً حذف شود .این مسئله حتی در اندازهگیری  ICP-MSهم وجود دارد چرا که زیادی
 739موجب دنبالههای جرمی قلهی  732میشود .توریم ،پلوتونیم و امرسیم قلهی عمدهی آلفا
در ناحیهی انرژی گسیلهای آلفای  732ندارند؛ ولی این رادیونوکلیدها نیز در مقدار باالتر از
نپتونیم موجب تداخلشده ،لذا حذف آنها ضروری است .حذف نپتونیم از این مهمترین تداخلها از
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رفتار متفاوت نپتونیم و نیز اکتینیدهای مزاحم در حاالت اکسایش متفاوت بهره میجوید .امرسیم
صرفاً در حالت اکسایش  +IIIوجود داشته و پلوتونیم نیز به حالت اکسایش  +IIIتبدیل میشود و
در نتیجه این نوکلیدها در این حالت اکسایش از نپتونیم جدا میشوند چرا که این نوکلید حالت
اکسایش  IIIدر شرایط یکسان تشکیل نمیدهد .جداسازی اورانیم معموالً در شرایط احیا و
اکسایش که در آن نپتونیم در حالت  +IVاست انجام پذیرفته در حالیکه اورانیم در حالت +VI
است .این امر مستلزم احیا نپتونیم به ) Np(IVبوده  77را بدون احیا ترک میکند (شکلهای
 2-45و  .)70-45لذا ،یک چالش اصلی در تجزیهی

732

تنظیم دقیق حالت اکسایش نپتونیم

است .معموالً احیا از حالت پنج ظرفیتی به حالت چهار ظرفیتی با افزودن آهن فرو یا یونهای
یدید ،هیدروکلرید هیدرازین یا سولفامات رخ میدهد .توریم از نپتونیم معموالً براساس اختالف در
جداسازی میشود .هر دو  Npو
تشکیل کمپلکسهای کلرید و نیترات در محیط  HClو 3
 Thکمپلکسهای نیترات آنیونی تشکیل داده و روی رزینهای تبادل یونی جذب سطحی میشوند
که توریم از آن با اسید هیدروکلریک شویششده در حالیکه نپتونیم باقی میماند.

 1-3-15-15ردیابهای نپتونیم برای تعیین و اندازهگیری بهره
 ، 732معموالً در نقش ردیاب بهکار میرود .این رادیونوکلید دارای
 739در جداسازیهای
 713در تناوبهای زمانی یک
نیمه عمر کوتاه ( 7/1روز) و با جداسازی از نوکلید مادر خود
هفتهای حاصل میشود.

739

با گسیل ذرات بتا با انرژی  10/5( 330 keVدرصد) و 132 keV

( 15/3درصد) به همراه پرتوهای گاما  72/7( 402/4 keVدرصد) و  41/1( 722/2 keVدرصد)
فروپاشی میکند .اندازهگیری  739به آسانی با طیفسنج گاما انجام میپذیرد .شکل  47-45یک
 714مادر خود را با استفاده از کروماتوگرافی تبادل آنیونی نشان
روش جداسازی  739از
میدهد .نئودیمیم ابتدا در نقش ردیاب افزوده و با یونهای یدید به ) Np(IVاحیا میشود.
سپس امرسیم با کروماتوگرافی تبادل آنیونی دو مرحلهای در  HClنه موالر حذفشده ،نپتونیم
به صورت کمپلکس 7
باقی میماند ،در حالیکه امرسیم از آن عبور میکند .امرسیم در
2
739
پس از زمان رشد
اولین مرحلهی تبادل یونی در محلول خروجی ستون برای دوشیدن
و  Hfاز ستون شستهشده و
داخلی کافی باز چرخش میشود .نپتونیم با یک مخلوط رقیق 3
در مرحلهی تبادل یونی خالصسازی میشود.
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ژنراتور رادیونوکلیدی  5300-5000145Am + 159Npبکرل
(حامل  10میلیگرم ) Nd
در  2میلیلیتر  10M HClحل کنید  1میلیلیتر  1M NH4Iاضافه کنید (.)Np→NpIV
اولین ستون تبادل آنیونی  2( AG 1-X4میلیلیتر).
( 40 )1میلیلیتر 2M HCl؛ ( 9×94 )9میلیلیتر 0 1M HNO3 / 0/1 M HF
/

(HCl + 943Am + NH4I )1

(Np IV)9

932

2M

 9×0/1 g H3BO3اضافه کنید.
 9×14 mg Ndاضافه کنید.
 NH4OHغلیظ اضافه کنید.

تبخیر کنید ،در  90میلیلیتر  9M HClحل کنید NH4OH ،غلیظ
اضافه کنید تا  pHبه  7تا  2برسد ،سانتریفیوژ کنید ،محلول رویی را
دور بریزید ] Nd(OH)3[Amرا در  HClحل کنید ،تبخیر کنید.

]Nd(OH)3[NpIV
دومین ستون تبادل آنیونی
(AG 1X4 )2 mL

در  HClغلیظ حل کنید ،تبخیر کنید ،در  2میلیلیتر 10M
 1 + HClمیلیلیتر  1M NH4Iحل کنید.

( 40 )1میلیلیتر  9×94 )9( :2M HClمیلیلیتر 0 1M HNO3 / 0 1M HF
/

نمونهبرداری

( 30 )1میلیلیتر  159Npخالصشده  0/1گرم
 H3BO3اضافه کنید.

/

( )1دورریزی  Ndو مقادیر
ناچیز .943Am

نمونهها،
استاندارد

شکل  .15-53آماده سازی ردیاب

 932با کروماتوگرافی تبادل آنیونی از

. 943
2005

263, 427
932

(با نیمه عمر  1/44 104سال) ردیاب بالقوهی دیگری برای اندازهگیریهای

932

است .این رادیونوکلید از طریق گسیل بتای ( 19/4درصد) 72/3( EC ،درصد) و گسیل آلفا (0/12
932

درصد) فروپاشی می کند .با توجه به نیمه عمر بلند و شدت گسیل آلفای بسیار پایین،
 932در هنگام بهکار بردن طیفسنج آلفا برای
ردیاب ایزوتوپی ایدهآلی برای اندازهگیری
اندازهگیری  932نیست .این رادیونوکلید ردیاب خوبی برای اندازهگیری به وسیلهی طیفسنج
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جرمی است ،اگرچه هر دو  732و  732به طور همزمان قابل اندازهگیری هستند 732 .به
 732در یک رآکتور هستهای از طریق واکنش
وسیلهی واکنش جذب نوترون به وسیلهی
 732 ( 7 ) 732 732قابل تولید است؛ ولی مسئله این است که  732تولیدشده از هدف
ایزوتوپ  732قابل جداسازی نیست .عالوه بر آن ،آهنگ تولید  732کمتر از آهنگ تولید آن
 732همچنین در یک سیکلوترون از اورانیم از طریق واکنشهای
 732است.
در
732
735
732
739
732
نیز در پرتودهی با
قابل تولید است ،ولی
) (
و
) ( 3
739
تشکیل میشود .برای رسیدن به واکنش مورد نظر انتخاب انرژی
( 7 ) 732
واکنش
پرتابه یک مسئلهی اساسی است Np .تولیدشده از هدف اورانیم با انحالل و تبادل یونی یا
 ، 732آهنگ
کروماتوگرافی استخراجی قابل جداسازی است .با توجه به نیمه عمر بسیار بلند
تولید آن بسیار پایین بوده ،تولید آن را در مقادیر باال مشکل و پر هزینه میکند :لذا 732 ،برای
بسیاری از پژوهشگران به راحت ی قابل دسترس نبوده و از نظر تجاری در حال حاضر امکان خرید و
فروش وجود ندارد.
 3-3-15-15پیشتغلیظ نپتونیم از حجمهای باالی آب
نپتونیم با  Puو  Amاز حجمهای باالی آب با بهکار بردن روشی همانند  Puقابل پیشتغلیظ شدن
است .ابتدا آب در  pHیک تا دو اسیدیشده ،سپس ردیابها افزودهشده و با بهکار بردن 3
به  Npو  Puاحیا میشود که در آن با عملکرد سولفیت Fe
پس از افزایش آهن به صورت 3
برای تنظیم  pHدر  9تا  40جهت
به ) Fe(IIاحیا میشود .سپس محلول  NaOHبا
1
همرسوبی  Npو  Puبا  Fe(OH)7و جداسازی آن از آب اضافه میشود .رسوب جداسازیشده و
حل میشود.
برای جداسازی بیشتر  Npو  Puاز دیگر مزاحمها و از یکدیگر با 3
 2-3-15-15جداسازی

 732به روش کروماتوگرافی استخراجی

یک روش جداسازی آسان نپتونیم از دیگر اکتینیدها به وسیلهی کروماتوگرافی استخراجی
امکانپذیر است (شکل .)77-45
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غلظت  HNO3را در  7/5Mو  Al(NO3)3را در  0/5Mتنظیم
کنید.
سولفات اهن ( 0/7M )IIاضافه کنید.
اسید اسکوربیک 0 4M
حذف U ،Pu ،Cm ،Am
شویش Th
2 mL HNO3 3M
9 mL HCl 2M
 0/4Mسولفات آهن ()II
 0/4Mاسید اسکوبیک
شویش Np
5 mL HNO3 0/07M
0/007 MHF

حذف سولفات ()II
و اسیداسکوربیک
3 mL HNO3 3M

رزین TEVA
()0/35 g
50-400μm

پسماند
 - αاسپکترومتری یا
ICP-MS

شکل  .77-45جداسازی  732از دیگر اکتینیدها به روش کروماتوگرافی استخراجی
با بهکار بردن رزین ایکروم /تریسکم.
) 8, 36

) ( 1997

(

رزین ایکروم /تریسکم به طور کارامدی بر خالف اکتینیدهای شش و سه ظرفیتی اکتینیدهای
چهار ظرفیتی را به خوبی جذب میکند (شکل  .)43-1لذا ،چنانچه نپتونیم مثالً به وسیلهی
 7/5موالر به طور کارامدی به
سولفامات فرو دریک در حالت چهار ظرفیتی تنظیم شود در 3
صورت کمپلکس  Np( 3 )72در ستون  TEVAباقی میماند .سولفامات پلوتونیم را به حالت سه
ظرفیتی احیا میکند ،که از ستون امرسیم عبور میکند .اورانیم ،ابتدا به صورت یونهای اورانیل ،به
وسیلهی سولفامات احیا نشده و لذا در ستون نمیماند .لذا تنها نپتونیم و توریم در ستون باقی
میماند .توریم با تغییر محلول شستشو به  HClشش موالر حذفشده و از آنجا که توریم کمپلکس
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کلرید تشکیل نمیدهد شسته میشود .نپتونیم چهار ظرفیتی کمپلکس  Np 72تشکیل داده و در
رقیق از ستون شستهشده و به وسیلهی طیفسنج آلفا یا
ستون میماند .در نهایت نپتونیم3 ،
 ICP-MSاندازهگیری میشود.
 3-3-15-15جداسازی

 732به روش کروماتوگرافی تبادل آنیونی

و  HClکه در آن نپتونیم چهار ظرفیتی
میتوان از تبادل آنیونی
در هر دو محیط 3
کمپلکسهای آنیونی  Np( 3 )72و  Np 72تشکیل میدهند برای جداسازی استفاده کرد .در
هر دو محیط ،نپتونیم ابتدا مثالً با سولفات فرو به ) Np(IVاحیا میشود .این ترکیب کل گونههای
 ،محلول در غلظتی برابر با  2-9Mروی ستون
پلوتونیم را به ) Pu(IIIاحیا میکند .در 3
تبادل آنیونی بارگذاری میشود (یونهای نیتریت حاضر در اسیدنیتریک غلیظ ) Pu(IIIرا به
) Pu(IVاحیا میکند) Th(IV) ،Np(IV) .و ) Pu(IVدر ستون باقی میماند ،در حالیکه
هشت موالر کامالً حذف
) Am(IIIو ) U(VIعبور کرده و با خیس نمودن ستون با 3
میشوند .متعاقباً ،توریم با  HClهشت موالر شویش دادهشده و ) Th(IVکمپلکس آنیونی قوی با
کلرید تشکیل نمیدهد .سپس  Puدر ستون با هیدرازین هیدروکلرید در  HClهشت موالر به
) Pu(IIIاحیا و سپس شسته میشود .در نهایت ،نپتونیم با اسیدنیتریک رقیق شسته میشود.
برای انجام تبادل یونی در محیط  ،HClابتدا نپتونیم به ) Np(IVو پلوتونیم به )Pu(III
احیاشده و محلول در یک غلظت اسیدی  9Mدر ستون بارگذاری میشود در حالیکه )،Th(IV
هشت موالر مرطوبشده
) Pu(IIIو ) Am(IIIدر ستون باقی نمیمانند .سپس ) U(VIبا 3
و در نهایت ) Np(IVبا  HClنیم موالر شستشو داده میشود.
732

 5-3-15-15جداسازی

 732به روش استخراج با حالل

بسیاری از عوامل استخراج با حالل در جداسازیهای نپتونیم بهکار رفتهاند .از میان اینها ،عاملی
که بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته است تنویل تری استون ( )TTAمیباشد .برای
استخراج ،نپتونیم به ) Np(IVو پلوتونیم همراه به ) Pu(IIIاحیا میشود .سپس نپتونیم به TTA
 4Mاستخراج میشود .در این شرایط Pu(III) ،و ) U(VIدر فاز آبی باقی
در تولوئن در 3
یک
هشت موالر یا پس از اکسید شدن نپتونیم ) Np(Vیا 3
میمانند .نپتونیم به 3
موالر استخراج برگشتی میشود.
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چنانچه نمونههای جامد ،همچون خاک و رسوب ،که از جهت میزان نپتونیم تجزیه میشوند،
حاوی مقادیر قابل مالحظه ای آهن مزاحم باشد ،از طریق استخراج با حالل با ایزوتوپیل اتر یا -1
متیل-7-پنتانون ( )MIBKمیتوان آهن آن را حذف کرد.

 5-15-15مبانی رادیوشیمی نپتونیم










نپتونیم ،اولین عنصر ترانس اورانیم ،تنها یک ایزوتوپ مهم ، 732 ،که گسیلندهی آلفا با
نیمه عمر  7/41 402سال است( 739 .با نیمه عمر  7/1روز) در نقش یک ردیاب در
713
تجزیه و آنالیز نپتونیم بهکار میرود .این رادیونوکلید از طریق جداسازی مادر خود
حاصل میشود.
 732به وسیلهی طیفسنج آلفا قابل اندازهگیری است؛ اما به دلیل اکتیویته پایین در
نمونههای محیطی ،مدت زمان صرفشده طوالنی است .تجزیه به روش فعالسازی و به ویژه
قدرت تفکیک باال  MS-ICPزمانهای کوتاه اندازهگیری و حدهای پایین آشکارسازی را
دربر دارند.
در محلولهای آبی
متداولترین حالت اکسایش نپتونیم  +Vبوده به صورت یون 7
وجود دارد .به آسانی به حالت چهار ظرفیتی یون 1
احیا میشود .یون نپتونیل
کموبیش محلول بوده و به آسانی هیدرولیز نمیشود ،در حالیکه شکل چهار ظرفیتی به
تشکیل داده و
7 ،x 7 ،
آسانی هیدرولیزشده و اکسید بسیار نامحلول آبی 7
و 7
نیز در محلولهای اسیدی برای تشکیل 1
تجزیه میشود.
7
برای جداسازی  ، 732نپتونیم معموالً ابتدا به حالت چهار ظرفیتی احیا میشود .سپس
پیشتغلیظ
تغلیظ نپتونیم به وسیلهی همرسوبی با  Fe(OH)3 ،Fe(OH)7یا 7
میشود.
 732حذف اورانیم است ،چرا که  739گسیل آلفا در
مهمترین کار در تجزیهی
732
را دارد .حذف اورانیم همچنین در اندازهگیریهای ICP-MS
انرژیهای یکسان در
 732میشود.
مهم است ،چرا که  739اضافی موجب دنبالههای جرمی برای قلهی
7
به وسیلهی تبادل آنیونی و کروماتوگرافی استخراجی و نیز استخراج با حالل از
7
1
1
در ستون تبادل آنیونی باقی
هشت موالر،
قابل جداسازی است .در 3
میماند در حالیکه 7
 7/5موالر در
از آن عبور میکند .جداسازی مشابه در 3
7
یک موالر قابل
یک ستون  TEVAرخ میدهد .عالوه بر آن ،نپتونیم با  TTAدر 3
استخراج بوده ،در حالیکه  77در فاز آبی باقی میماند.

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

233

 توریم با جذب
سپس با شویش
میماند.
1
قابل جداسازی است چرا که نه در ستون  TEVAو
 پلوتونیم با احیا به ) Pu(IIIاز
نه ستون تبادل آنیونی جذب میشود و نه با  TTAقابل استخراج است .امرسیم ،عمدتاً به
صورت یون سه ظرفیتی ،در این عملیات پلوتونیم را دنبال میکند.
1

1

و  1از اسیدنیتریک در یک تبادل آنیونی با ستون  TEVAو
با اسید هیدروکلریک قابل جداسازی بوده و نپتونیم در ستون

 13-15پلوتونیم
پلوتونیم یک عنصر بنیادی در سوخت هستهای است که هم در سالحهای هستهای و هم در تولید
انرژی هستهای استفاده میشود.

 1-13-15ایزوتوپهای پلوتونیم
پلوتونیم عنصری مصنوعی است ،اگرچه مقادیر جزیی از آن به طور طبیعی در زمین موجود است
که از طریق واکنشهای القایی نوترون روی اورانیم تولید میشود .ایزوتوپهای متعددی از Pu
تاکنون تهیه نشدهاند ،که عدد جرمی آنها از  779تا  712گسترده بوده و همهی آنها رادیواکتیو و
با نیمه عمرهای از یک ثانیه تا  9 402سال هستند .متداولترین ایزوتوپهای در محیط و پسماند
هستهای 710 ، 739 ، 739 ،و  714هستند .جدول  9-45خواص فیزیکی این چهار ایزوتوپ
و عالوه بر آن  717 ، 732و  711را نشان میدهد که در نقش ردیاب بهره در تجزیهی
پلوتونیم استفاده میشوند .ایزوتوپ  717همچنین در رآکتورهای هستهای تشکیل میشود؛ ولی
مقدار آن در مقایسه با چهار ایزوتوپ مذکور در باال بسیار پایین است.
جدول  .3-15خواص هستهای ایزوتوپهای مهم پلوتونیم در محیط و پسماند هستهای.
روش اصلی

انرژی آلفا /بتا

مثالهایی از روش

فروپاشی

()MeV

تولید

ایزوتوپ

نیمه عمر

732

7/52

7/42 4043

α

)5/229 (%29
)5/274 (%34

739

92/2

2/339 4044

α

)5/199 (%20/9

739

7/144 401

7/792 409

α

(سال)

اکتیویتهی ویژه
(

)

)5/152 (%79
)5/452 (%20/22
)5/411 (%45/4
)5/405 (%44/5

) ( 3
739

دختر
739

دختر

732
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روش اصلی

انرژی آلفا /بتا

مثالهایی از روش

فروپاشی

()MeV

تولید

اکتیویتهی ویژه

نیمه عمر

712

2/524 403

9/104 409

α

)5/429 (%27/9

گیراندازی چندگانه
نوترونی

714

41/35

3/975 4047

%99 99

717

3/25 405

4/159 409

α

711

9/09 402

2/240 405

α

(

(سال)

)

)5/471 (%72/4
3

40

70/9 keV

α%7/15

)1/992 (%93/7
)1/953 (%47/7
)1/907 (%22/19

گیراندازی چندگانه
نوترونی

)1/952 (%77/1
)1/599 (%94

گیراندازی چندگانه
نوترونی

)1/512 (%49/1

مهمترین ایزوتوپ پلوتونیم  739است که با نوترونهای حرارتی شناختهشده ،کارامدی برای
رآکتورهای هستهای است .جرم بحرانی  ، 739یعنی حداقل مقدار الزم برای ماند یک واکنش
زنجیرهای شکافت  40کیلوگرم یا تقریباً یک پنجم مقدار مورد نیاز برای  735است .با توجه به جرم
بحرانی پایین آن 739 ،به عنوان ماده سالح در بمبهای هستهای بهکار رفته است و غالب
 739با بمباران نوترونی  739در یک رآکتور هستهای تولید میشود 739 .که تشکیل میشود
به  739و در نهایت آن نیز به  739فروپاشی میکند:
) 71440
ایزوتوپ

47

(

739

→ ) 7 32

 ، 739با چگالی باالی نیروی

47

3

(

→)

2/9 W

73 5
(یا 4

47

( ) 739

(

739

 )52/0 wبا توجه به فروپاشی

آلفا ،در سیستمهای تولید نیرو بهکار میرود ،که در آن انرژی آلفا به برق تبدیلشده و برای تأمین
نیروی ماهوارهای فضایی و سیستمهای تجهیزاتی کنترل از راه دور بهکار میرود .مقادیر قابل
مالحظهای از آن در رآکتورهای هستهای و انفجارهای هستهای تولید میشود 739 .به طریق
واکنشهای زیر از  739تولید میشود:
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739

→ ) 7 47

47

) 739

(

(

→)

732

2 25

47

( ( 7 ) 732

739

و
2

→)

25

739

4
7

( ) 732

→ ) 7 47

47

ایزوتوپهای سنگینتر  Puدر نتیجه واکنشهای پی در پی جذب نوترون
به همین ترتیب و

) 717

(

) 714

(

) 710

(

( ) 732

(

) 739

(

(

735

732

 739تولید میشوند:

739

مقادیر نسبی یا نسبتهای ایزوتوپی ایزوتوپهای تولیدشده در رآکتورهای هستهای و انفجارهای
سالحهای هسته ای با شار نوترون و مدت زمان پرتودهی متغیر بوده و لذا نسبتهای ایزوتوپی Pu
برای شناسایی منبع آنها بهکار میرود.

 3-13-15منابع پلوتونیم
تولید جهانی ( Puغالباً

739

) در سال  ،7005به شکل سوخت هستهای مصرفشده مادهی

سالحهای هستهای و پسماند هستهای تقریباً  7000تن بوده است .در بازفرآوری سوخت هستهای
مصرفشده ،اورانیم و پلوتونیم از محصوالت شکافت و عناصر ترانس اورانیم ()Cm ،Am ،Np
جداسازیشده و به صورت سوخت مخلوط  U ،Puدر رآکتورهای قدرت هستهای استفاده میشوند.
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تنها جزیی از سوخت هستهای مصرفشده بازفرآوریشده ،اگر چه غالب پلوتونیم در سوخت
مصرفشده باقی میمانند .اکتیویتههای نسبی ایزوتوپهای پلوتونیم در سوخت مصرفشده پس از
 30سال خنک شدن (نرمالیزهشده برای مقدار ایزوتوپ با بلندترین نیمه عمر،
739

،9

739

،4

710

،4 2

714

،400

717

 00/002:تنها

 ، 739عبارتاند از
739

و

710

در

دورهشت نهایی سوخت هستهای مصرفشده مرتبط هستند چرا که  739و  714در مقایسه با
عمر مورد انتظار موانع فنی که از رهایی رادیونوکلیدها از سوخت مصرفشده در شرایط زمین
شناسی جلوگیری میکنند ،عمر کوتاه دارند و مقدار  717جزیی است.
پلوتونیم سالحها با پرتودهی اورانیم در رآکتورهای هستهای و جداسازی پلوتونیم کموبیش به
همان روش بهکار رفته برای بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده تولید میشود .با توجه به زمان
پرتودهی در رآکتورهای تولید سالح بسیار کوتاهتر از رآکتورهای قدرت بوده و ترکیب ایزوتوپی
739
 714نبوده و جزء
 739یا
اساساً متفاوت است .پلوتونیم سالحها عمالً دارای
710
739
تنها یک پنجم سوخت
⁄
شکافتپذیر بسیار باالتر است .عالوه بر آن نسبت جرمی
مصرفشده یا  0/05است.
پلوتونیم در نتیجه آزمایش سالحهای هستهای در سالهای  4950و  ،4920حوادث هستهای
(مثالً میزان سوختن ( )Burn-upیک ماهوارهی  SNAPدر سال  ،4921حوادث هواپیمایی حامل
سالحهای هستهای در پالومارس در سال  4922و در سال  ،4929در حادثهی چرنوبیل سال
 )4992و رهایی از تأسیسات بازفرآوری سوخت هستهای و نیروگاههای هستهای بوده است.
ریزشهای  330TBqاز

739

و  2/1PBqاز

 5/7PBq ، 739از

 420PBq ، 710از

714

و

 42TBqاز  717از آزمایشهای سالحهای هستهای تخمین زده میشود که دارای تقریباً 95
درصد از اکتیویته کل پلوتونیم در محیط را تشکیل میدهند .رهایی از نیروگاههای هستهای (شامل
جدول  9-45نیست) در مقایسه با مقادیر لیست شده در جدول جزیی هستند.
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 2-13-15اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیم
از میان هفت ایزوتوپ پلوتونیم لیستشده در جدول  ،9-45همهی ایزوتوپها بجز  714با گسیل
آلفا فروپاشی میکنند 714 .با گسیل بتا فروپاشی میکند .معمولترین روشهای رادیومتری
بهکار رفته برای اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیم طیفسنجی آلفا و  LSCاست .طیفسنجی آلفا
برای تعیین  739 ، 739و  710و  LSCبرای اندازهگیری  714مورد استفاده قرار میگیرند.
710
طیفسنجی آلفا قادر به تفکیک قلههای آلفای نزدیک به هم  )5/42 keV( 739و
( )5/42 MeVنبوده؛ بلکه اکتیویته کل  739و  710را اندازهگیری میکند .لذا ،اکتیویتههای
پلوتونیم در شکل  ، 739 710هنگام اندازهگیری با طیفسنجی آلفا نشان داده شده است .عالوه بر
 713معموالً با تعیین طیفسنج
 737 ، 734 ، 779 ، 771 ، 740 ، 714و
آن فروپاشی
739 710
739
تداخل کرده و جداسازی مؤثر شیمیایی  Puاز این رادیونوکلیدهای
و
آلفای
مزاحم قبل از اندازهگیری الزم است .حد آشکارسازی طیفسنج آلفا تقریباً
 0/ 07-0/4 mBqبرای
714

 739و

 ، 739 710بسته به زمان اندازهگیری است.

یک گسیلندهی بتای با انرژی ــ پایین با انرژی ماکزیمم  70/9 keVبوده و به وسیلهی

 LSCقابل اندازهگیری است .این روش نیازمند جداسازیهای شیمیایی  Puاز ماتریس و کلیهی
رادیونوکلیدهای دیگر به ویژه گسیلندههای بتای مزاحم میباشد .یک حد آشکارسازی تقریباً
 40 mBqبرای اندازهگیری

714

با  LSCقابل دسترسی است .یک حد آشکارسازی بهتر با

 714گسیلندهی آلفا با
اندازهگیری مستقیم اکتیویتهی  ، 714یعنی با اندازهگیری دختر
طیفسنج آلفا حاصل میشود .با وجود این ،این مستلزم زمان رشد داخلی کافی است .حدهای
آشکارسازی تا  0/3 mBqبا بهکار بردن طیفسنج آلفا و  43سال زمان رشد گزارش شده است.
یک روش معمول دیگر بهکار رفته برای اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیم طیفسنجی جرمی
است (فصل  .)42روش شامل طیفسنجی جرمی با آشکارسازی پالسمای جفتشده القایی است.
طیفسنج جرمی شتابدهنده ( ،)AMSطیفسنج جرمی یونیزاسیون حرارتی ( )TIMSو طیفسنج
جرمی یونیزاسیون ارتعاشی ( )RIMSاست .از میان این روشها در حال حاضر
 ICP-MSمشهورترین روش است .مشخصات جذاب آن شامل زمان نسبتاً کوتاه اندازهگیری و
تأمین اطالعات ایزوتوپی جداگانه برای  739و  710است .مشکلترین مسئله در بهکار بردن
ICP-MSجهت اندازهگیری نمونههای با اکتیویتهی پایین برای ایزوتوپهای  Puتداخل از جانب
اورانیم است ،چرا که غلظت جرمی اورانیم معموالً  402 409برابر  Puاست .دنبالهدار شدن
(حساسیت فراوانی)  739به محدودهی جرمی  739و تشکیل یون پلیاتمی  739 4بزرگترین
مزاحمت در جرم  739است .لذا ،الزم است قبل از اندازهگیری اورانیم از میان برداشته شود .حد
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آشکارسازی  ICP-MSبه ویژه  ICP-MSبا قدرت تفکیک باال برای
( )0/07- 0/05 mBqیا طیفسنج آلفا و با  LSCبرای

739

و

710

 )40 mBq( 714قابل مقایسه است.

ایزوتوپهای پلوتونیم همچنین به وسیلهی ( AMSفصل  )42قابل اندازهگیری هستند .در
 AMSحساسیت فراوانی مناسبی برای آشکارساز مقادیر ناچیز  717 ، 714 ، 710 ، 739و
711

با حد آشکارسازی  15-7 μBq/0برای

739

و  4/5 mBqبرای

714

میباشد .مزیت

اصلی  AMSنسبت به دیگر روشهای طیفسنج جرمی این است که تداخل
کامالً قابل حذف است .تعیین  739به دلیل تداخل جدی  739هنوز مشکل است.
اندازهگیریهای  TIMSدر حجم کوچکی (تا  )4 μLاز محلول آبی حاوی نوکلید هدف انجام
میپذیرد .جداسازی دقیق  Puاز عناصر ماتریس و رادیونوکلیدهای مزاحم و غلظت تا چند
میکرولیتر قبل از اندازهگیری الزم است .مشکالت حاصل از اورانیم در  TIMSکمتر از ICP-MS
است ،چرا که اورانیم و پلوتونیم پتانسیلهای یونیزاسیون متفاوت داشته و از فیالمان در دماهای
مختلف گسیل میشوند (پلوتونیم اول فیالمان را ترک میکند) .عالوه بر آن ورود نمونهی خشک به
را کاهش میدهد و حساسیت فراوانی معموالً در
طور قابل مالحظهای تداخل حاصل از
739
با TIMS
 TIMSبیش از  ICP-MSمیباشد .یک حد آشکارسازی تقریباً  )7 μBq( 4fgاز
گزارش شده است که بسیار پایینتر از روش رادیومتری بوده و قابل مقایسه با روشهای پیشنهادی
 AMSاست .از میان روشهای گوناگون برای اندازهگیری پلوتونیم ،طیفسنج آلفا مناسبتر از
روشهای طیفسنج جرمی بوده و خود دارای سیگنالهای تداخل پایینتر از  ICP-MSمیباشد.
هم چنین تداخلی از مقادیر میکروگرم عناصر پایدار در منبع اندازهگیری اکتیویتهی پس از
جداسازی شیمیایی و تهنشست الکتریکی وجود ندارد .مشکل اصلی طیفسنج آلفا زمان طوالنی
اندازهگیری تا یک هفته برای نمونههای با اکتیویته پایین است.
739 4

و

739

ممکن است در  PCI-SMدر محدودهی جرمی  730-715در مقادیر میکروگرم اورانیم ،سرب،
جیوه ،تالیوم و عناصر نادر خالی باقیماندهی چندین گونه چند اتمی و نیز دنباله  739در نمونه
پس از جداسازی ظاهر شود .روشهای طیفسنج جرمی همچون  AMSو  TIMSبسیار حساس
هستند و اندازهگیری همزمان  710 ، 739و  714را امکانپذیر میسازد .برعکس ،بهکار بردن
روشهای طیفسنج جرمی برای اندازهگیری  739در نمونههای محیطی به دلیل غلظت پایین
جرمی و تداخل جدی ایزوباری از  739با فراوانی باال بسیار مشکل است .به همین دلیل،
روشهای طیفسنج جرمی به عنوان روش تکمیلی برای طیفسنج آلفا جهت اندازهگیری
ایزوتوپهای  IPدر نظر گرفته میشود تا جایگزین روشهای طیفسنج جرمی هم چنین برای
اندازهگیری دقیق  714با عمر کوتاه ( 41/1سال) در نمونههای محیطی نامناسب میباشد.
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 3-13-15شیمی پلوتونیم
 1-3-13-15حاالت اکسایش و پلوتونیم
پیکربندی الکترونی پلوتونیم  [ ]5 2 2 7است .پلوتونیم در کلیهی حاالت اکسایش  +IIIو
 +VIIرخ میدهد .حاالت اکسایش  +VIIنادر است در حالیکه حاالت  +V ،+IV ،+IIIو +VI
هم معمول هستند و حتی میتوانند در محلول همزمان وجود داشته باشند.
شکل  73-45دیاگرام  Eh-pHرا برای پلوتونیم نشان میدهد .خواص شیمیایی  Puتا حد
زیادی به حالت اکسایش بستگی دارد.

شکل  .32-15دیاگرام  Eh-Phپلوتونیم ،در غلظت کل  Puبا .4040
) 49, 2005

(
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یونهای  Puدر حالتهای اکسایش پایینتر ( IIIو  )IVتحت شرایط اسیدی پایدارترند ،در
حالیکه ) Pu(VIدر محیط قلیایی و ) Pu(IVدر محیطهای خنثی پایدار هستندPu(IV) .
پایدارترین حالت اکسایش است که کامالً مطالعه شده است .از زمان کشف پلوتونیم در اوایل
سالهای  4910مطالعات روی شیمی محلول به واسطهی نیاز به جداسازی آن از اورانیم و
محصوالت شکافت برای تولید سالح و به عنوان سوخت برای تولید انرژی ،شتاب یافته است.
) Pu(IIIو ) Pu(IVتحت شرایط شدیداً اسیدی ،که امکان تشکیل کمپلکس وجود ندارد ،همچون
اسید پرکلریک و اسید تریفلوئور و متان سولفیک (اسید تریفیلیک) ،هر دو به صورت یونهای
هیدراته (یا آبی)( ،آبی)  3و (آبی)  ، 1وجود داشته و بار کلی نرمال را نگه میدارند.
کاتیونهای ) Pu(Vو ) Pu(VIبه اندازه ای دارای بارهای مثبت بزرگ هستند که در محلولهای
و 7
بالفاصله هیدرولیز میشوند و معموالً به
7
آبی جهت تشکیل کاتیونهای دیاکسو7 ،
عنوان یونهای پلوتونیل در نظر گرفته میشوند .انواع بارهای مؤثر پلوتونیم به صورت زیر کاهش
پیدا میکند:
)7 7

)( 3

(7

)( 3 3

3

)( 1

7
7

1

 3-3-13-15تجزیه
در محلولهای اسیدی در غیاب لیگاندهای کمپلکسدهنده Pu(IV) ،به وسیلهی تجزیه به صورت
زیر واکنش میدهد:
1

7
7

3

7

7

7

1

3

احتماالً واکنش در دو مرحلهی جداگانه با یک ) Pu(Vمیانی به صورت زیر به وقوع میپیوندد:
(آرام وکند)
(سریع)

1

3

7
7
7

3

7
1

1

7

7

7

مراحل جداگانه توضیح میدهد که چرا تنها پس از مدتی در محلول  1گونههای ، 3
و 7
ظاهر میشوند (شکل  .)2-45تجزیه یا واکنش اول به دلیل تشکیل پیوندهای
7
7
 Pu=Oکند است و مستلزم تشکیل ) Pu(Vاست .سپس ) Pu(Vتولیدشده در مرحلهی اول
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بیشتر با ) Pu(IVدر یک تعادل سریع واکنش میدهد .از آنجا که واکنش اول بسیار کند است،
واکنش تجزیهی کامل ) Pu(IVکند و ) Pu(IVدر محلول اسیدی نسبتاً پایدار است .در محلول
اسیدی ضعیف Pu(V) ،نسبت به دو نوع واکنش تسهیم نامتناسب است:
7
7

7
7

7
7

7

7
7

3

1

1

7

1

7

3
7

تسهیم نامتناسب ) Pu(Vبستگی به شراط در محلول اولیه داشته و تسهیم نامتناسب )Pu(VI

ممکن است هر دو واکنش را دنبال کند .قابل توجه است که هر دو واکنش بستگی به غلظت یون
تجزیه را تشدید میکند .این بدان معنی است که ) Pu(Vتنها در محلول
داشته ،افزایش
 pHنزدیک خنثی ،پایدار است.
 2-3-13-15هیدرولیز
پلوتونیم در همهی حاالت اکسایش تشکیل کمپلکسهای هیدروکسید داده و تمایل آن برای
هیدرولیز از روند بار مؤثر را پیروی کرده و به صورت زیر کاهش پیدا میکند:
7

لذا

1

3

7
7

1

دارای باالترین تمایل به هیدرولیز بوده و حداقل تمایل به هیدرولیز از آن

است .هیدرولیز

1

7

حتی در  pH=0شروعشده (شکل  )4-3و گونههای پلیمری کمپلکس و

هیدروکسید کلویید تشکیل میدهد .پلوتونیم در حاالت دیگر اکسایش گونههای هیدروکسید
محلول و استوکیومتری تشکیل میدهد .گونههای پلوتنیل هیدرولیز دو مرحلهای دارند :ابتدا
و 7
و
و سپس کمپلکسهای هیدروکسید
7
7
تشکیل کاتیونهای اکسیدی 7
تشکیل میدهند .در شرایط احیا آب زیر زمینی که در ذخایر زمینشناسی برای سوخت
7
هستهای مصرفشده متداول است ،فاز محدودکنندهی انحالل پلوتونیم  Pu (OH)1بی مشکل
خواهد بود.
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 3-3-13-15رفتار احیا و اکسایش (ردوکس)
یکی از پیچیدهترین مشخصات شیمی آبی  Puروابط اکسایش و احیا گونههای  Puاست .شکل
 71-45پتانسیلهای الکترود استاندارد و جفتهای احیا و اکسایش  Puدر محلول مختلف اسیدی
نشان میدهد.
(الف)

(ب )

(ج )

شکل  .33-15پتانسیلهای احیاو و اکسایش برای جفتهای انتخابی پلوتونیم در 75 0 Cالف)
 HClیک موالر؛ ج)

3

1

یک موالر؛ ب)

یک موالر.
) ( 2006

)

جفتهای احیا و اکسایش ) (
) (

( )⁄

3

( )⁄

( ) ،

( )⁄

( ) ،

( )⁄

و

شبه برگشتپذیر است چرا که مستلزم شکسته یا تشکیل پیوندهای Pu=O

میباشد .برعکس ،جفت شدن احیا و اکسایش بین گونهها بدون تشکیل یا شکسته شدن پیوندهای
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 ،Pu=0همچون ) (
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( )⁄

( ) ،

( )⁄

و ) (

)⁄

(

برگشتناپذیر

هستند .با توجه به ناپایداری کلیهی حاالت اکسایش پلوتونیم و تجزیهی ) Pu(IVو )،Pu(V
محلولهای  Puمعموالً مخلوطی از چندین حالت اکسایش هستند (شکل  .)2-45با وجود این ،در
مطالعات شیمی  Puو تسهیم نامتناسب رادیوشیمیایی  ،Puمعموالً نیازی برای بهدست آوردن یک
حالت اکسایش  Puدر محلول میباشد .مطالعهی رفتار شیمیایی پلوتونیم در حالت اکسایش معین
معموالً نیازمند اکسایش یا احیا الکترولیت در یک پتانسیل معین است .حالت اکسایش الزم برای
جداسازی پلوتونیم 3 ،یا  1است.
احیای شیمیایی الزم برای کلیهی گونههای پلوتونیم به  3برای مقاصد جداسازی شیمیایی
غالباً با هیدروکسیل آمین ،هیدرازین ،سولفیت یا سولفامات رخ میدهد .با وجود این ،این فرایند در
محلول نمکهای اضافی تولید می کند که ممکن است در مراحل بعدی جداسازی نامناسب باشد .در
 3 ،نسبت به واکنش
محلولهای اسیدی که تشکیل کمپلکس رخ نمیدهد ،همچون 1
با اکسیژن در هوا پایدار است .اگرچه در  pH=1و باالتر به وسیلهی اکسیژن در هوا سریعاً اکسید
میشود.
1
با ترکیب واکنشهای احیا و اکسایش تهیه میشود .ابتدا  Puبا بهکار بردن یکی
محلول
3
3
تشکیلشده با نیتریت
احیا میشود و سپس
از عوامل احیاکنندهی مذکور در باال به
به  1اکسید میشود .در محلول  1 HClبه دلیل تشکیل یک کمپلکس کلرید از  1به
طور قابل مالحظهای پایدارتر از  3بوده و در محلول  3 ،HClموالر  1برای چندین ماه
پایدار است.
تعداد قابل مالحظهای از عوامل برای اکسایش و احیا و  Puمناسب هستند .یونهای نیتریت ،به
ویژه نقش مهمی در فرایند احیا و اکسایش آبی  Puایفا میکنند .یون نیتریت قادر به اکسایش
) Pu(IIIبه ) Pu(IVبوده و همزمان ) Pu(VIرا به ) Pu(IVاحیا میکند .از آنجا که غالب
فرایندهای آبی (مثالً کروماتوگرافی تبادل یونی و کروماتوگرافی استخراجی براساس ) Pu(IVاست،
استفاده میشود .با توجه به اینکه
غالباً برای تبدیل کلیهی  Puبه حالت چهار ظرفیتی 7
احیا ) Pu(VIبه ) Pu(IVبه وسیلهی نیتریت واکنش کندی است عامل احیاکننده دیگری،
همچون آهن فروس فرو جهت تسریع واکنش به آن افزوده میشود.
 5-3-13-15تشکیل کمپلکس
شیمی کئوردیناسیون یونهای  Puمعموالً ویژه یک اسید لویس «سخت» است که کمپلکس شدن
با لیگاندهای سخت را ترجیح میدهد .پلوتونیم کمپلکسهای بسیار پایدار با بازهای قوی لویس،
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همچون کربنات ،فلوئورید و اورتوفسفات تشکیل میدهد .از آنجاکه یونهای پلوتونیم شعاعهای
یونی بزرگ دارند کمپلکسهایی با اعداد کئوردیناسیون باال تشکیل میدهد .برای یک لیگاند خاص،
 1به دلیل پتانسیل یونی باال معموالً کمپلکسهای قویتری از یونهای دیگر پلوتونیم تشکیل
میدهد .قدرت کمپلکسها با بار مؤثر کاهش پیدا میکند:
7
7

7

1

3

برای یک حالت اکسایش معلوم پلوتونیم ،قدرت تشکیل کمپلکس با لیگاندهای آنیونی تک ظرفیتی
به صورت زیر کاهش پیدا میکند:
1

3

3

1

7

و با لیگاندهای آنیونی چند ظرفیتی به صورت زیر است:
7
1

7
3

3
1

 5-13-15جداسازی پلوتونیم
استخراج با حالل ،تبادل یونی و کروماتوگرافی استخراجی به طور گستردهای برای جداسازی
پلوتونیم از رادیونوکلیدها و عناصر مزاحم استفاده شدهاند .همرسوبی ،روش ترجیحی برای تهیهی
چشمهی شمارش آلفا و همچنین جداسازی  Puاز اجزا ماتریس در نمونه بوده است .همانند دیگر
برای پیشتغلیظ و پلوتونیم از حجمهای
اکتینیدها ،همرسوبی با  Fe(OH)3 ،Fe(OH)7و 7
باالی آب بهکار رفتهاند .برای کمک به همرسوبی ،پلوتونیم غالباً در محلول با اسیدیتهی کم به
) Pu(IIIاحیا میشود .همرسوبی همچنین برای تجزیهی گونهشناسی  Puدر آب قابل استفاده
همرسوب
3 ،
)3 ،
است .از آنجا که ) Pu(IIIو ) Pu(IVبا فلوئوریدهای النتانید ( 3
میشود .آنها از آب قابل جداسازی هستند ،در حالی که ) Pu(Vو ) Pu(VIدر محلول میمانند.
هم رسوب
) Pu(Vو ) Pu(VIبه ) Pu(IIIاحیاشده و مجدداً با 3
پس از ،حذف رسوب 3
برای بهدست آوردن اجزای جداگانه
میگردد .سپس پلوتونیم در هر دو جزء 3
) Pu(III)+Pu(IVو ) Pu(V)+Pu(VIتعیین میشود.
قبل از تعیین ایزوتوپهای  Puبه وسیلهی طیفسنج آلفا برای جلوگیری از مزاحمت الزم است
713
 737 ، 734 ، 779 ، 771 ، 740 ، 714و
کلیهی گسیلندههای دیگر آلفا به ویژه
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حذف شوند .عالوه بر آن برای تهیهی یک چشمهی نازک آلفا به وسیلهی تهنشست الکتریکی غالب
فلزات باید حذف شوند .چشمهی نازک از برای بهینهسازی تفکیک طیف آلفا و بازدهی شمارش
دارای اهمیت است .در تعیین ایزوتوپهای  Puبه وسیلهی طیفسنج جرمی ،به ویژه ،ICP-MS
چالش اصلی حذف اورانیم است ،که در غالب نمونهها در مقادیر بیشتری نسبت به پلوتونیم وجود
دارد .عناصری همچون سرب و مس نیز باید از میان برداشته شوند چرا که ممکن است یونهای
چند اتمی با کلر یا آرگون در محدودهی جرمی  739-714تشکیلشده و در اندازهگیری
ایزوتوپهای  Puبا طیفسنج جرمی تداخل کنند .از میان برداشتن نمکها و  HClحساسیت
تجزیهی  ICP-MSرا افزایش میدهد.
 3-13-15ردیابهای بهکار رفته در تعیین ایزوتوپهای Pu
جهت تصحیح برای پلوتونیم از دست رفته طی مرحلهی جداسازی الزم است بهرهی شیمیایی
اندازهگیری شود .اندازهگیری بهرهی شیمیایی با  732یا  717به عنوان ردیاب انجام میپذیرد.
717
 711نیز میتواند مفید باشد؛ ولی به راحتی قابل دسترس نیست .هر دو  732و
گسیلندهی آلفا و ردیابهای مناسب برای تعیین ایزوتوپهای  Puبه وسیلهی طیفسنج آلفا
هستند .از میان دو ایزوتوپ فوق 732 ،دارای مزیتی است که  717در نمونهها حاضر بوده ،در
نمونهها پسماندهای هستهای حتی در مقادیر قابل مالحظه میباشد 717 .به ندرت در مقادیر
قابل آشکارسازی در نمونههای محیطی یافت میشود .اگر چه( 732 ،با نیمه عمر  7/59سال)
دارای نیمه عمر نسبتاً کوتاه است و به دلیل فرایند سخت در تولید ،پرهزینهتر بوده و دسترسی به
آن کمتر از  717میباشد .جرم پایین (با نیمه عمر کوتاه)  732نیز آن را گزینهی مناسبی به
عنوان ردیاب بهره در سنجش ایزوتوپهای  Puبا طیفسنج جرمی میسازد .مطابق آن امروزه
پرمصرفترین ردیاب در تعیین بهره  717میباشد.
 732با پرتودهی  735در یک سیکلوترون از طریق واکنش زیر :
 77) 732ساعت
و پرتودهی

(

(

) 732

735

 732در یک شتابدهنده از طریق واکنش زیر تولید میشود:
77) 732ساعت

(

) 732

(

732
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یک امر مهم در تولید  732خالصی از  739است ،که ممکن است به عنوان محصول جانبی در
پرتودهی هدفهای  735و  732به صورت زیر تولید شود:
47 7) 739روز

(

) 739

(

732

و
 7 47) 739روز

(

) 739

(

 2 25) 732دقیقه

( ) 732

( ) 732

(

735

گسیلندههای دیگر آلفا همچون  732 ، 735 ، 732و  732نیز باید حذف شوند تا یک
ردیاب  732خالص حاصل شود ،چرا که این ناخالصیها در تعیین ایزوتوپهای  Uو  Npوقتی که
پلوتونیم ،اورانیم و نپتونیم در یک نمونه تعیین میشوند ،مزاحمت ایجاد میکنند 717 .در
سوخت هستهای تشکیل میشود و از سوخت مصرفشده قابل جداسازی است .با وجود این ،به
دلیل وجود همزمان ایزوتوپهای پلوتونیم تولید  717به راحتی حاصل نمیشود .غالب  717در
حال حاضر به عنوان ردیاب در ایاالت متحده و روسیه در سالهای  4950و  4920تولید شده است؛
ولی در حال حاضر دیگر عرضه نمیشود و دسترسی تجاری به
قطعی است.

717

به عنوان ردیاب خالص غیر

 3-13-15جداسازی به روش استخراج با حالل
استخراج با حالل به طور گستردهای جهت جداسازی  Puاز دیگر اکتینیدها و محصوالت شکافت در
اسید
بازفرآوری سوخت مصرفشده و آمایش پسماند رادیواکتیو بهرهبرداری میشود3 .
مناسب برای جداسازی استخراج حاللی  Puمیباشد چرا که نیترات کمپلکسهای خنثی پایدار با
) Pu(V),Pu(IVو ) Pu(VIتشکیل میدهد HCl .و اسیدهایی همچون  3 1 ، 7 1و HF
با آنیون های کمپلکس دهنده قوی به ندرت برای استخراج با حالل استفاده میشوند چرا که این
اسیدها کمپلکسهای قوی تشکیل میدهند .تریبوتیلفسفات ( )TBPبرای استفاده در جداسازی
 Puدر بازفرآوری سوخت مصرفشده در فرایند  PUREXبه خوبی شناخته شده است .در این
 4تا  3موالر ابتدا با
فرایند ،پلوتونیم در محلول پس از انحالل سوخت مصرفشده در 3
به تنهایی در 1
تنظیم میشود Pu(IV) .سپس با
یا 7
( Feو 7
7
3 )7
(  Pu(N 3 )1استخراج میشود .اورانیم نیز به صورت
به صورت کمپلکس )7
کروزن⁄
(  7 ( 3 )7استخراج میشود در حالیکه دیگر اکتینیدها همچون  Cm ،Amو  Npو
)7
محصوالت شکافت استخراج نمیشوند چرا که این عناصر کمپلکسهای خنثی با  TBPتشکیل
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نمیدهند .سپس پلوتونیم  Fe(N 7 3 )7از اورانیم استخراج شده و با  7به  3احیا
میشود که کمپلکس خنثی با  TBPتشکیل نداده و در فاز آلی نمیماند .بعضی آزمایشگاهها نیز
این روش جداسازی پلوتونیم را برای جداسازی  Puاز پسماند هستهای و نمونههای محیطی اعمال
میکنند.
تعدادی عوامل استخراج ،همچون ( TIOAتریایزواکتیلآمین) در زایلنTTA ،
(تنوییلتریفلوئور و استون) در بنزن( HDEHP ،دی( 7-اتیلهگزیل)-فسفریک اسید) و TOPO
(تری-نرمال-اکتوفسفیناکسید) برای جداسازی و پیشتغلیظ  Puاستفاده شدهاند .برای مثالPu ،
از حجم باالی آب دریا به وسیلهی استخراج با حالل با بهکار بردن بنزن⁄
 %92بازیابی گزارش شده است .زایلن⁄

برای جداسازی  Puدر کاج سوزنی ،زباله و نمونههای

رسوبی بهکار رفتهاند Pu :در محیط اسیدنیتریک  9موالر دوبار با زایلن⁄

سپس با محلول / 9/5MHCl

1

پیشتغلیظشده و

( +0/4M N

1

1

 ،را به

3

استخراجشده و
احیا میکند) استخراج

برگشتی شده است .در دهههای اول ،استخراج با حالل نقش مهمی را در جداسازی  Puاز
نمونههای محیطی ایفا کرده؛ ولی به تدریج با روشهای کروماتوگرافی جایگزین شده است .یک
مزیت واضح استخراج با حالل قابلیت دسترسی استخراج کنندههای متعدد است ،که انتخاب صحیح
با آن حاصل میشود .با وجود این ،به نظر می رسد روش برای تجزیه مستمر مشکل باشد ،چرا که
چندین استخراج پی در پی جهت جداسازی فاز و قابلیت انحالل متقابل دو فاز ،فقدان قابل
مالحظهای از مادهی مورد تجزیه در پی دارد .با توسعهی کروماتوگرافی استخراجی و کروماتوگرافی
تبادل یونی استخراج با حالل به ندرت به صورت روش مستمر برای جداسازی شیمیایی  Puاز
نمونههای محیطی بهکار میرود.

 3-13-15جداسازی  Puبه روش کروماتوگرافی تبادل آنیونی
جداسازی  Puبه وسیلهی کروماتوگرافی تبادل یونی براساس تشکیل کمپلکسهای آنیونی
یا  HClاست .شکل  75-47یک روش
یا
در غلظتهای باالی 3
) Pu(IVبا 3
جداسازی شیمیایی را برای  Puبراساس کروماتوگرافی تبادل آنیونی نشان میدهد .در این روش،
ابتدا کلیهی گونههای  Puبا احیاکنندهای همچون سولفیت به ) Pu(IIIاحیا میشود ،سپس
غلیظ روی یک ستون تبادل
) Pu(IIIبا نیتریت به ) PU(IVاکسید میشود Pu(IV) .در 3
در
آنیونی بارگذاری میشود .از آنجا که ) Am(IIIو ) U(VIکمپلکسهای آنیونی پایدار با 3
تشکیل نمیدهند ،از ستون در محلول خروجی ستون خارج میشود .مقادیر جزیی از
3
هشت موالر حذف میشود .از
) Am(IIIو ) U(VIباقی مانده در ستون با شستن آن به 3
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آنجا که تقریباً کلیهی فلزات واسطه و بسیاری از عناصر دیگر شامل جیوه و سرب ،با
کمپلکسهای آنیونی تشکیل نمیدهند ،آن ها نیز از ستون در محلول خروجی در شستشو با
هشت موالر عبور میکنند Th(VI) .با  3و امثال آن تشکیل کمپلکسهای آنیونی داده
3
7
در ستون جذب میشود .این عنصر با  HClدوازده موالر که Th(N 3 )2
و نیز در محیط 3
را در ستون به  1تبدیل میکند شویش میشود .در نهایت  Puباقیمانده در ستون با احیا آن
 HClشویش میشود .پلوتونیم سه ظرفیتی با
به ) Pu(IIIبا محلول دو موالر
7
نیترات کمپلکسهای آنیونی تشکیل نمیدهد.
3

نمونه Pu
ردیاب  717Puاضافه کنید ،همرسوبی  Puبا Fe(OH)7

اضافه کنید تا  Puبه ) Pu(IIIتبدیل شود.

با  HClحل کنید،

اضافه کنید تا ) Pu(IIIرا به ) Pu(IVتبدیل کنید غلظت  HNO3را در  9Mتنظیم کنید.
محلول،

شستشوی ستون با ( HCl 47Mشستشوی )7-
شویش با NH7OHHCl + HCl

محلول حاصل از

ستون تبادل آنیونی

شستشوی ستون با ( HNO3 9Mشستشوی )4-

AG4×1

در ستون بارگذاری کنید.

شستشوی 7-

+

شویش Pu3

شستشوی 4-
+

Am3 ،

شکل  .35-13جداسازی  Puبه وسیلهی کروماتوگرافی تبادل آنیونی.
) ( 2001

(
210

210

99

) 4 1263
ّ

ّ
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 3-13-15جداسازی  Puبه روش کروماتوگرافی استخراجی
پلوتونیم روی رزینهای کروماتوگرافی استخراجی  ،TEVA ،TRU ،UTEVAایکروم /تریسکم ،به
تنهایی یا ستونهای  UTEVA,و  TRUمرتبط متوالی قابل جداسازی است .کروماتوگرافی استخراج
تک ستونی با بهکار بردن رزین  TEVAبرای جداسازی  Puبه طور گستردهای استفاده میشود .این
 4-1Mو  HClجداسازی میکند .از آنجا
رزین اکتینیدهای چهار ظرفیتی را در محیطهای 3
که  TEVAحاوی عملیات یکسان با مبادلهی کنندههای آنیونی با باز قوی (یعنی آمونیوم چهارگانه)
است .این روش به جداسازی کروماتوگرافی تبادل آنیونی بسیار شبیه است .پلوتونیم در محلول
نمونه به وسیلهی مراحل احیا و اکسایش همان گونهکه قبالً توضیح داده شد به )Pu(IV
 ،یک تا سه موالر روی یک ستون TEVA
تبدیلشده و محلول آمادهشده ) Pu(IVدر 3
بارگذاری میشود Am(III),U(VI) .و غالب فلزات واسطه و دیگر عناصر از ستون عبور میکنند در
سه موالر )Th(IV
حالیکه  Thو  Puچهار ظرفیتی باقی میمانند .پس از خیساندن با 3
باقیمانده در ستون به طور گزینشی با  HClشش موالر شویش میشود .در نهایت ،پلوتونیم با HF
– 0/ 4

3

 0/4 Mیا  0/4-0/5 M HClیا

7M

7 .OH

 0/5 Mجداسازی میشود.

رزین  TRUکه حاوی اکتیل (فنیل) -N ،N -دیایزوبوتیلکاربامویلمتیلفسفیناکسید
و
حل شده در تری نرمال بوتیل فسفات است نیز برای جداسازی اکتینیدها در محیطهای 3
با
 HClاستفاده میشود .اکتینیدها در حاالت اکسایش  ،+IV ،+IIIو  +VIدر محلول 3
غلظت باالتر از  0/5 Mبا تمایل باالیی میمانند ،در حالی که ،اکثر اجزای تشکیلدهندهی ماتریس و
رادیونوکلیدهای مزاحم چنین رفتاری ندارند Am(III) .و دیگر رادیونوکلیدها در حالت سه ظرفیتی
با  ،HClچهار تا شش موالر از ستون شویش میشوند چرا که کمپلکسهای کلرید را تشکیل
نمیدهند که قابلیت جذب روی رزین داشته باشند .اکتینیدهای چهار و شش ظرفیتی ،همچنین
در محیط  HClبه شدت جذب ستون میشوند Pu .جذبشده در ستون از طریق احیا در جای
) Pu(IVبه ) Pu(IIIدر ستون و شویش با  1-2 ،HClموالر ازستون برداشته میشود.
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 ،UTEVAحاوی دیآمیلآمیلفسفونات به عنوان یک استخراجکننده ،اکتینیدها را در حالت
و در غلظت
چهار و شش ظرفیتی ،همچون ) U(VI) ،Np(IV) ،Pu(IVو ) Th(IVدر 3
باالی  HClجذب میکند .از آنجایی که اکتینیدهای سه ظرفیتی همچون ) Am(IIIو )Pu(III
جذب نمیشوند میتوان از  UTEVAپس از تنظیم پلوتونیم در حالت سه ظرفیتی برای جداسازی
) Pu(IIIو ) Am(IIIاز ) U(VI) ،Np(IVو ) Th(IVاستفاده کرد.
ترکیبی از ستونهای  UTEVAو  TRUبه صورت متوالی برای بهینهسازی بازدهی جداسازی
برای  Puاز رادیونوکلیدهای مزاحم بهکار رفته است .در این روش ،پلوتونیم ابتدا با
سه
 Fe(N 7و اسید اسکوربیک به ) Pu(IIIاحیاشده و نمونه ،آمادهسازیشده در 3
3 )7
موالر از ستون  UTEVAعبور میکند Pu(III) .و ) Am(IIIروی  UTEVAجذب نشده و از ستون
عبور میکند ،در حالیکه ) U(VIو ) Th(IVقویاً به وسیلهی  UTEVAجذب و از  Puجداسازی
میشود .سپس محلول خروجی حاوی ) Pu(IIIو ) Am(IIIبه طور مستقیم روی ستون TRU
مرتبط با ستون  UTEVAبارگذاری میشود .جذب  Puروی رزین  TRUبا تبدیل ) Pu(IIIبه
سه موالر و  HClنه موالر
) Pu(IVدر ستون یا نیترات بهینه میشود .سپس ستون با 3
شسته میشود تا  Amو دیگر عناصر و رادیونوکلیدهای مزاحم حذف شوند .در نهایت  Puباقیمانده
در ستون با محلول  0/4 Mاز

7 1

1

 Nشویش میشود.

شکل  72-45روش جداسازی را که به وسیلهی آن  Puو نیز  Th ،Uو  Amبه ترتیب
جداسازی میشوند را نشان میدهد .ستون کروماتوگرافی استخراجی معموالً بسیار کوچکتر (0/7

میلیلیتر) از یک ستون تبادل آنیونی ( 40میلیلیتر) است ،بدین معنی که حجم محلول شستشوی
نهایی کوچک ( )5-40 mLاست .این امر زمان جداسازی را به طور قابل مالحظهای کاهش میدهد.
عالوه بر آن ،فاکتور رفع آلودگی کروماتوگرافی استخراج برای اورانیم (  )40 1 40 5بسیار باالتر
از حالت کروماتوگرافی تبادل آنیونی ( )40 3است ،که مالحظه مهمی به هنگام سنجش
ایزوتوپهای  Puبه وسیلهی  ICP-MSاست.
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نمونه Pu

ردیاب  717Puاضافه کنید ،همرسوبی  Puبا Fe(OH)7
در  HNO3حل کنید Fe(NH7SO3)7 ،اضافه کنید تا  Puبه ) Pu(IIIتبدیل شود.
غلظت  HNO3را در  3Mتنظیم کنید.

محلول ،Am3+ ،Pu3+ ،Pu

+

+

Np1 ،Th1 ،

ستون UTEVA

در ستون بریزید

شستشو با  NaNO7 0/4M – HNO3 7Mتا
+

شود
اکسید
HNO
شستشو با 3 3M
شستشو با HCl 9M

ستون TRU

 Puبه صورت درجا در ستون به Pu1

شویش با  NH1HC7O1 0/4Mیا

محلول شویش
+

شده Pu3

با  HCl 2Mشویش کنید.
با  HCl 0/4Mشویش کنید.

محلول خروجی
+
+
 Am3و Pu3

HCl 1M - TiCl3 0/07M

با  HNO3 3Mشستشو دهید.

+

(Th1 )4

()7

شکل  .33-15روش کروماتوگرافی استخراج با بهکار بردن  UTEVAو  TRUبرای جداسازی  U ،Puو .Th
) ( 2001

(

) 447, 179

 10-13-15جداسازی  Puاز حجمهای باالی آب
غلظتهای بسیار پایین  Puدر نمونههای محیطی نیاز به پیشتغلیظ  Puاز حجمهای باالی آب
دریا تا  400-4000لیتر را ایجاد میکند .معموالً پیشتغلیظ به وسیلهی تهنشینی ،Fe(OH)3
انجام میپذیرد .شکل
یا جذب روی فیلترهای فیبری بارورشده با 7
 Fe(OH)7یا 7
 72-45یک روش شیمیایی برای جداسازی  Puاز یک حجم باالی آب را نشان میدهد.
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717

نمونه آب با ردیاب Pu

 NaHSO3اضافه کنید تا  Puبه ) Pu(IIIتبدیل شود
 HClاضافه کنید تا  pHبه  4تا  7برسد ،ردیاب  717Puاضافه کنید
 NH3اضافه کنید تا  pHبه  9تا  9برسد تا  Puهمرسوبی شود

 Puرا به همراه  Np ،Amو  ..با  Fe(OH)7همرسوبی کنید
رسوب را با  HClحل کنید ،در محلول  2M HClآماده کنید،
زایلن  TIOA /جهت اسنخراج اضافه کنید
فاز آلی:

فاز آبی Th ،Am ،Pu :و ...

 Fe ،Np ،U ،Poو...

 Puرا در محلول  HNO3 9Mبه  Pu1+تبدیل کنید و در ستون بارگذاری کنید
ستون تبادل آنیونی AG4×1

با  HNO3 9Mو  HCl 9Mبشویید تا  U ،Th ،Amو  Npو  ...حذف شود
+
شویش  Puبا  NH7OH.HClدر  HClبا کاهش  Puبه Pu3
سنجش ICP-MS

شویش Pu
الکترونشانی Pu

منبع  Puجداسازیشده

سنجش به روش  αـ اسپکترومتری

شکل  .33-15روشی برای جداسازی  Puاز حجم روی آب دریا.
Po

210

210

99

(
) ( 2001

) 1263
ّ

ّ

در این روش ،ابتدا آب فیلترشده HCl ،برای تنظیم  pHدر  7افزودهشده و ردیاب  717برای
پایش بهرهی شیمیایی افزوده میشود FeS 1 .به عنوان یک همراهبر هم رسوبی افزودهشده و
و نپتونیم به 1
 NaHSبرای احیا پلوتونیم به 3
اضافه میشود ،در حالیکه
سپس 3
و 7
1 ،
 U ،Th ،Amبه صورت 3
باقی میمانند .هیدروکسید آمونیم برای تنظیم
7
 pHتا  9-9افزوده میشود ،که منجر به همرسوبی  Th ،Am ،Np ،Puو  Uبا  Fe(OH)7میشود.
پس از اینکه رسوب در ته ظرف کامالً تهنشین شد ،مایع باالی آن جمعآوریشده و لجن رسوب به
یک ظرف کوچکتر ( 5لیتر) انتقال مییابد .یک بار دیگر به رسوبشده ،مایع باالی آن حذف
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میشود و در نهایت رسوب به وسیلهی سانتریفیوژ به طور کامل از مایع جداسازی میشود .رسوب
در  HClحل شده و در  HClشش موالر آمادهسازی میشود که پس از آن تریایزواکتیلآمین
( )TIOHدر زایلن جهت استخراج  Po ،Np ،Uو  Feافزوده میشود این در حالی است که ، 3
3
و  1که کمپلکس پایدار در  HClتشکیل نمیدهند ،در فاز آبی باقی میماند .مقدار
جزیی از  FeC 3به فاز آبی افزودهشده و برای تنظیم  pHدر  9-9جهت جداسازی  Puیا هم
رسوبی با  NaOH،Fe(OH)7افزوده میشود (چرا که  NaHS 3در محلول باقی مانده 3 ،به
7
موجود در
احیا میشود) .رسوب در مقدار کمی  HClحلشده و برای تنظیم غلظت 3
غلیظ  3را به  1اکسید
در 3
 9 Mاسید نیتریک به آن افزوده میشود7 .
میکند .سپس محلول تهیهشده روی یک ستون تبادل آنیونی بارگذاری میشود ،که برای حذف هر
هشت موالر شستهشده و برای حذف  1با  HClنه موالر
گونه اورانیم باقی مانده با 3
شویش میشود .در یک مرحله نهایی،
7

1

در ستون با احیا آن

3

با  0/05 Mاز محلول

 7شستشو داده میشود.

 11-13-15روشهای خودکار و سریع برای تعیین Pu
جداسازیهای مذکور در باال معموالً با دست انجام میشود ،به طور کلی روش چند روز به طول
میانجامد و ظرفیت تجزیهای محدود است .لذا این روشها برای تجزیهی سریع ایزوتوپهای  Puدر
یک حالت اضطراری یا برای تجزیهی تعداد زیادی از نمونهها در یک مدت کوتاه مناسب نیست.
اخیراً یک سیستم خودکار برای تعیین ایزوتوپهای  Puبا بهکار بردن جریان یا تزریق ترتیبی و
جداسازی کروماتوگرافی توضیح داده شده است (شکل  .)79-45جفت شدن همزمان سیستم
جداسازی خودکار با  ICP-MSتجزیهای کامالً خودکار از ایزوتوپهای  Puرا تحقق بخشیده است.
ستون تبادل آنیونی با باز قوی ( )AG4و یک ستون کروماتوگرافی استخراج ( )TEVAجهت
جداسازی  Puدر سیستم جداسازی خودکار بهکار رفته است .برای یک ستون  7میلیلیتری
 TEVAروش تجزیهای دارای شش مرحله به صورت زیر است:
.I

کویل نگهدارنده ،را با آب بدون یون ( 50میلیلیتر) و لولههای ورودی و خروجی

.II

یک موالر شسته میشود.
نمونه را با 3
یک موالر روی ستون  TEVAبارگذاری نمایید.
محلول نمونه را در محیط 3
یک موالر
ستون برای از میان برداشتن اورانیم Pb ،Hg ،و عناصر ماتریس با 3

.III

( 20میلیلیتر) شسته میشود.
.IV

توریم با  HClنه موالر ( 20میلیلیتر) شویش میشود.
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.V

پلوتونیم با  0/4 Mاز

7

( 40میلیلیتر) در محیط  HClدو موالر شویش

میشود.
.VI

ستون را با  70( 0/4M N 7 OH.HCl /7M HClمیلیلیتر) و سپس قبل از بارگذاری
نمونه بعدی با  0/4 Mاز  20( HClمیلیلیتر) تمیز کنید.

پس از افزودن اسیدنیتریک غلیظ و گرم کردن جهت تجزیهی هیدروکسیلآمین و حذف اسید
هیدروکلریک محلول  Puحاصل از شویش ستون ( 40میلیلیتر) تا مرحلهی خشک شدن روی یک
صفحهی داغ تبخیر میشود.

ستون
حامل
 LSCیا
ICP-MS

شکل  .33-15دیاگرام یک سیستم تجزیهی خودکار حاوی تزریق ترتیبی و ستون جداسازی کروماتوگرافی و متصل به سیستم
آشکارسازی تجزیهای : SP .پمپسرنج: HC ،کویل نگهدارنده : S ،نمونه : 7 ، 4 ،محلول شستشوی  ،4محلول شستشوی ،7
 : 7محلول شستشوی  ،4محلول شستشوی  : WS ،7پسماند : MPV ،شیر چندراهی : PP ،پمپ پریستاتیک : C ،همراهبر: V ،
شیر.
4

) ( 2009

،

(

) 81, 8185

باقیمانده در  0/5Mاز

3

( 5میلیلیتر) حلشده و محلول بهدست آمده برای اندازهگیری

ایزوتوپهای  Puو نوکلیدهای مزاحم با  ICP-MSتجزیه میشود .با بهکار بردن این سیستم ،زمان
جداسازی از چند روز به  4/5ساعت تقلیل مییابد .از آنجا که سیستم در طی شب میتواند
خودکار کار کند ،رزین  TEVAحداقل  47بار قابل استفاده مجدد بوده ،ظرفیت تجزیهای به طور
قابل مالحظهای بهبود مییابد .با وجود این ،توجه داشته باشید که مراحل پیشتغلیظ و
پیشفرآوری نمونه شامل عملکرد سیستم خودکار نیست .قبل از این که جداسازی خودکار انجام
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پذیرد ،پلوتونیم باید به طور دستی از نمونههای جامد رهاشده یا از حجمهای باالی آب
پیشتغلیظشده و ظرفیت  Puدر  1تنظیم شود.

 13-13-15مبانی رادیوشیمی پلوتونیم








با توجه به اینکه پلوتونیم به عنوان مادهی سالح و سوخت رآکتورهای هستهای قدرت
استفاده میشود ،یک عنصر رادیواکتیو کلیدی در سوخت هستهای و نیز رادیواکتیویتهی
محیطی و عملیات پسماندداری و دورهشت است .مهمترین ایزوتوپهای پلوتونیم دارای
سمیت بسیار باالی رادیولوژیکی و نیمه عمرهای بلند هستند.
پلوتونیم تعدادی ایزوتوپ با اعداد اتمی از  779تا  715را دارد .مهمترین ایزوتوپهای این
عنصر  714 ، 710 ، 739 ، 739و  717هستند .استثنائاً  714یک گسیلندهی
بتا بوده؛ ولی مابقی گسیلندهی آلفا میباشند .لذا اندازهگیریها با طیفسنج آلفا و LSC
خواهد بود .روشهای طیفسنج جرمی شامل  AMS ،ICP-MSو  TIMSنیز برای
اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیم بهکار رفته ICP-MS ،در میان روشهای طیفسنج جرمی
بیشترین کاربرد را دارد .طیفسنج آلفا برای اندازهگیری  739و اکتیویته کل  739و
 710قابل استفاده بوده؛ ولی قادر به جداسازی اکتیویتههای  739و  710نیست.
طیفسنج جرمی به نوبهی خود جهت اندازهگیری  739و  710به طور جداگانه بهکار
میرود؛ ولی جهت اندازهگیری  739قابل استفاده نیست 717 .در اندازهگیریهای Pu
به عنوان ردیاب بهره بهکار میرود.
پلوتونیم در کلیهی حاالت اکسایش بین  +IIIو  +VIIوجود دارد ،اگر چه حالت اکسایش
 +VIIبه ندرت یافت میشود .پلوتونیم در حاالت اکسایش عادی از  +IIIتا  +VIدر
و 7
شکلهای 1 ، 3
رخ میدهد .شیمی احیا و اکسایش پلوتونیم
7
7 ،
به شدت پیچیده است ،و چهار شکل به طور همزمان در محلول موجود است 3 .و
1
در محیطهای خنثی و
در شرایط اسیدی پایدارتر هستند ،در حالیکه 7
7
در محلولهای قلیایی پایدار میباشند 1 .پایدارترین حالت بوده و بیشترین
7
1
در محلول اسیدی
مطالعه را در بین پنج حالت اکسایش دارد .هر دو
و 7
تجزیهشده و کلیهی حاالت اکسایش  Puرا تشکیل میدهد ( 1 ، 3
و
7 ،
7
).
7
کلیهی حالت اکسایش  Puهیدرولیز میشوند .تمایل برای هیدرولیز به صورت
7
3
 1دنبال میشود و به شکلی است که بارهای مؤثر
7
7
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گونههای پلوتونیم کاهش مییابد .یونهای  Puبه آسانی با لیگاندها تشکیل کمپلکس داده،
قدرت کمپلکسها به همان صورت تمایل به هیدرولیز کاهش مییابد .برای یک حالت
اکسایش معین قدرت تشکیل کمپلکس تشکیل پلوتونیم با لیگاندهای آنیونی تک ظرفیتی
به صورت زیر کاهش پیدا میکند:
1











3

3

1

7

برای پیشتغلیظ  Puاز نمونههای بزرگ آب
همرسوبی با  Fe(OH)7 ،Fe(OH)3و 7
برای تهیهی چشمههای شمارش آلفا و
بهکار رفته ،در حالیکه همرسوبی  Puبا 3
برای جداسازی پلوتونیم در حاالت گوناگون اکسایش مورد استفاده قرار میگیرد.
 Puبه روش های استخراج با حالل ،تبادل یونی و کروماتوگرافی استخراج از عناصر ماتریس
و رادیونوکلیدهای مزاحم جداسازی میشود .از میان سه روش ،استخراج با حالل با TBP
جهت جداسازی  Puدر بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده به طور موفقیتآمیزی بهکار
رفته ،در حالیکه استخراج کنندههای دیگری همچون TIOA ،جهت جداسازی  Puدر
تجزیهی رادیوشیمیایی بهکار رفتهاند.
کروماتوگرافی تبادل آنیونی به طور گستردهای در جداسازی پلوتونیم استفاده شده است.
 Puدر 1
هشت
تنظیم شده و روی یک ستون بارگذاری میشود که پس از آن 3
موالر و  HClدوازده موالر برای حذف عناصر ماتریس و رادیونوکلیدهای مزاحم بهکار
میرود .در نهایت  Puبا احیا به  3شستشو داده میشود.
کروماتوگرافی استخراجی مثالً با استفاده از یک ستون تنهای  TEVAبه روش متداولی
جهت جداسازی  Puتبدیل شده است .با رزینهای  UTEVAو  TRUبه صورت ترکیبی
پیدرپی  Puو دیگر اکتینیدهای دیگر ،شامل  Np ،Th ،Uو  Amبه طور همزمان قابل
جداسازی هستند.
یک سیستم خودکار جداسازی که در آن جریان تزریق /تزریق متناوب بهکار رفته است به
همراه جداسازی کروماتوگرافی .ظرفیت تجزیه را برای اندازهگیری  Puبه طور قابل
مالحظهای افزایش میدهد.
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 13-15امرسیم و کوریم
 1-13-15منابع امرسیم و کوریم
از آنجا که امرسیم و کوریم از نظر شیمیایی شباهت بسیاری دارند این دو عنصر را در این بخش از
فصل اکتینید بحث میکنیم Am .و  Cmعناصر ترانس اورانیم بوده و به روشهای  Npو  Puتولید
میشوند؛ یعنی با گیراندازیهای پی در پی نوترون و فروپاشی با بتا از اورانیم تا پلوتونیم در سوخت
هستهای و انفجارهای هستهای همچنین منابع آنها کموبیش شبیه  Npو  Puاست Am .و Cm
جهت مطالعهی خواص شیمیایی از طریق واکنشهای هستهای و با استفاده از رآکتور و
شتابدهنده تولید شدهاند .امرسیم و کوریم هر دو در حدود بیست ایزوتوپ دارند که همهی آنها
رادیواکتیو هستند .با وجود این ،تنها بعضی از آنها دارای عمر طوالنی بوده و در مقادیر باال تولید
 ، 714که به صورت عمده به
شدهاند (جدول  .)7-45امرسیم تنها دارای یک ایزوتوپ مهم است
وسیلهی فروپاشی بتای  714تولید میشود .این ایزوتوپ پلوتونیم دارای عمر کوتاه و برابر 41/1
 714در محیط در حال افزایش بوده و برای چند
سال است .با توجه به فروپاشی  714مقدار
 714به اکثر ایزوتوپهای
دههی آینده هم این روند ادامه پیدا میکند .در حال حاضر ،نسبت
متداول

739 710

در نمونههای محیطی با ریزش جهانی در حدود  0/1تا  0/5غالب بوده است .در
714

739 710

است؛ ولی در چند هزار سال
حتی بیشتر از
سوخت هستهای اکتیویتهی
فروپاشی میکند .لذا به نظر نمیرسد خطر تابشی بحرانی همانند پلوتونیم در دورهشت نهایی
سوخت هستهای مصرف شده داشته باشد ،چرا که موانع فنی و بستر سنگی از رهایی
رادیونوکلیدهای حداقل برای هزاران سال جلوگیری میکند.
در ریزش تازهی هستهای ،ایزوتوپ غالب کوریم (که نیز ایزوتوپ ترانس اورانیم غالب است)
 717میباشد .نیمه عمر آن تنها  423روز بوده و به دنبال تهنشینی در طی چند سال فروپاشی
 717بیشتری از آزمایش سالحهای هستهای و ریزش چرنوبیل در محیط باقی
میکند .لذا،
717
(با نیمه عمر  49سال) است؛ ولی
نخواهد ماند .ایزوتوپ با نیمه عمر کموبیش باال در ریزش
مقدار آن بسیار پایین است .این دو ایزوتوپ کوریم به دلیل نیمه عمر نسبتاً کوتاه خود در دورهشت
 712دارای نیمه
 715و
نهایی سوخت هستهای مصرفشده که در آن ایزوتوپهای کوریم
عمرهای چندین هزار سال مهمتر هستند در نظر گرفته نمیشوند .به هر حال اکتیویتهی آنها تنها
جزیی بسیار کوچک از اکتیویتهی ایزوتوپهای پلوتونیم  739و  710است.
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 3-13-15ویژگیهای هستهای و اندازهگیری

، 714

، 717

 713و

711

همهی ایزوتوپهای مهم امرسیم و کوریم با روش آلفا فروپاشی میکنند (جدول .)40-45
جدول .10-15ویژگیهای هستهای
نوکلید

، 714

نیمه عمر (سال)

، 717

 713و

انرژیهای آلفا

 . 711کلیهی آنها با روش آلفا فروپاشی میکنند.
شدتها ()%

محصول فروپاشی

()MeV
714

5/192
5/113
2/443

91
43
21

2/020

72

713

79

5/295
5/217

711

49

5/905

23
47
22

5/221

73

717

133
11/0

732

739

739

710

انرژیهای آلفای این نوکلیدها به اندازهای از هم فاصله دارند که اندازهگیری همزمان آنها به
وسیلهی طیفسنج آلفا امکانپذیر است .ایزوتوپهای کوریم دارای تعدادی گسیل گاما هستند؛ ولی
 714دارای یک
شدت آنها برای اندازهگیری اکتیویتهی این نوکلید کافی نیست .با وجود این،
گسیل گاما با شدت باال در  59/5 keVبا شدت  32درصد میباشد .این گسیل گاما جهت
 714در بعضی نمونهها همچون خاک آلوده بهکار گرفته شود ،که در آن
اندازهگیری مستقیم
رادیونوکلیدهای با عمر کوتاهتر فروپاشی کردهاند و لذا موجب زمینه خیلی باالی کامپتون نمیشوند
و بنابراین آشکارسازی پرتوهای گاما در ناحیه انرژی پایین وجود دارد .عموماً ،ایزوتوپهای امرسیم
و کوریم با طیفسنج آلفا اندازهگیری میشوند .مثالی از یک طیف گاما در شکل  79-45داده شده
 713که به عنوان
 711به همراه ایزوتوپ
 714و
است که در آن قلههای هر دو نوکلید
ردیاب تعیین بهره بهکار میرود مالحظه میشوند.

233

رادیوشیمی اکتینیدها

نرخ شمارش ()cpm

انرژی ()MeV

شکل  .33-15طیف آلفای
713

 714و

. 711

 713ردیاب است.

دارای نیمه عمر  2320سال بوده و ذرات آلفا با انرژیهای  92( 5/725 MeVدرصد) و

 44( 5/733 MeVدرصد) گسیل میکند.
به دنبال آن فروپاشی بتا تولید میشود.

713

→) 5

(

713

47

معموالً به وسیلهی پرتودهی نوترون

) 713

(

717

و

717

 714به وسیلهی  ICP-MSنیز قابل اندازهگیری است؛ ولی جهت از میان برداشتن عناصر و
ایزوتوپهای مزاحم به وسیلهی  714ایزوبار دقت باالیی الزم است .حد آشکارسازی ICP-MS
 714تحت مناسبترین شرایط با طیفسنج آلفا قابل مقایسه است .مزیت اندازهگیری
برای
 ICP-MSزمان کوتاهتر اندازهگیری است؛ ولی طیفسنج آلفا هنوز دارای نتایج قابل اعتمادی است.
 713به وسیلهی  ICP-MSآشکارسازی باالتری را در مقایسه با طیفسنج آلفا دارد و
اندازهگیری
لذا امکانپذیر و عملی نیست.
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 2-13-15شیمی امرسیم و کوریم
امرسیم و کوریم شباهتهای رفتاری شیمیایی بسیار زیادی دارند .آرایهی الکترونی آنها به ترتیب
 [ ]2 7 5 2و  [ ]2 7 5 2 2 4است .معمولترین حالت اکسایش آنها  +IIIهمانند
اکتینیدهای سنگینتر از پلوتونیم بجز نوبلیم است .لذا خواص امرسیم و کوریم همچون النتانیدها
میباشد .نزدیکترین النتانید مشابه با امرسیم یوروپیم و برای کوریم گادولینیم است .امرسیم در
چندین حالت اکسایش از  +IIتا  +VIIرخ میدهد؛ ولی تنها حالت اکسایش  +IIIمرتبط با
شرایط عادی احیا و اکسایش متداول در سیستمهای طبیعی است (شکل .)30-45

شکل .20-15دیاگرام  Eh-pHامرسیم و کوریم در محلولهای

40

.40

وقوع حالت اکسایش  +IVتنها در شرایط شدیداً اکسنده در محیطهای قلیایی امکانپذیر است.
لذا ،تنها حالت اکسایش  +IIدر اینجا بحث میشود ،برای کوریم ،حالت اکسایش  +IIIحتی
پایداری کمتری از امرسیم داشته و اکسایش به ) Cm(IVتنها در شرایط شدیداً اکسنده رخ
میدهد .شواهد برای کوریم در حاالت اکسایش باالتر از  +IVبسیار نادر است.
شکل  30-45همچنین رفتار هیدرولیز  Amو  Cmرا نشان میدهد .همانند دیگر اکتینیدهای و
النتانیدهای سه ظرفیتی ) Am(IIIو ) Cm(IIIشدیداً هیدرولیز نمیشوند ،هیدرولیز تنها در
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 ،pH=5بسته به شرایط شروع میشود .تشکیل کمپلکس مونوهیدروکسو تنها در محدودهی باریک
 pHبین  2و  9رخ میدهد در حالیکه کمپلکس دیهیدروکسو تا  pHبرابر تقریباً  44پایدار است.
تهنشینی  Am(OH)3و  Cm(OH)3در مقادیر  pHبین  44و  47به شرطی رخ میدهد که
غلظتها جهت فزونی محصوالت قابلیت انحالل کافی باشد ) -72تا ( ) -75
. (log
هیدروکسیدهای آمورف تشکیلشده به وسیلهی تهنشینی با گذشت عمر آن تبدیل به بلور میشود،
که به کاهش قابلیت انحالل منجر میشود .انحالل هیدروکسید امرسیم به صورت  Am(OH)1در
pHهای باالتر و تشکیل کمپلکس هیدروکسو چند هستهای به شدت زیر سوال هستند .امرسیم و
تشکیل میدهند؛ ولی سسکوی
و 7 3
کوریم هر دو سسکوی اکسیدهای بدون آب 7 3
تشکیل میدهد .دیاکسید
اکسید امرسیم پایدار نیست ،در هوا به آسانی اکسیدشده و 7
امرسیم همچنین در اثر گرما ترکیبات ) Am(IIIهمچون هیدروکسید ،کربنات و اگزاالت در هوا
تشکیل می دهد .عالوه بر هیدروکسیدها دیگر ترکیبات نامحلول در آب با فلوئورید ،اگزاالت ،یدات و
فسفات تشکیلشده ،در حالیکه نیتراتها ،هالیدها (بجز فلوئورید) ،سولفاتها و کلراتها کامالً
محلول هستند .در شرایط متداول در جایگاهی مورد استفاده در دورهشت عمیق زمینشناسی
سوخت هستهای مصرفشده ،کربناتهای امرسیم و کوریم  ( ⁄ )7 ( 3 )3و به ویژه
⁄ ) ( 3 )7
)  ( ⁄فازهای جامد
( و 3
ترکیبات سهتایی آنها7 ،
محدودکننده حاللیت مهم هستند ،یعنی ترکیباتی که در صورتی که غلظتهای امرسیم و کوریم
به اندازهی کافی باال باشد تشکیل میشوند.
پایداریهای کمپلکسهای امرسیم با لیگاندهای معدنی به صورت زیر کاهش پیدا میکند:
1

3

1

7

7
3

در آبهای زیرزمینی که غنی از کربنات هستند .کمپلکسهای کربنات امرسیم گونههای متداول در
 2 pHتا  44هستند (شکل  .)34-45امرسیم همچنین با مادهی آلی همچون هیومیک اسیدها
پیوند قوی تشکیل میدهد.
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کسر گونه

pH

شکل .21-15گونههای محلول امرسیم در غلظت کلی کربنات  0/04 Mبه صورت تابعی از .pH
) ( 1995

(

)

 3-13-15جداسازی امرسیم و کوریم
از آنجا که طیفسنجی آلفا روش استاندارد برای اندازهگیری هر دوی  Amو  Cmمیباشد ،یک
عمل اساسی در جداسازی آنها حذف رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفای دیگر یعنی دیگر
اکتینیدها ،رادیم و پولونیم است .تبادل یونی و کروماتوگرافی استخراجی و نیز استخراج با حالل
همه برای این هدف استفاده میشوند .در جداسازیهای اولیه تهنشینی بهکار نمیرود؛ بلکه در
پیشتغلیظ و در آمادهسازی چشمههای شمارش بهکار میرود .امرسیم و کوریم سه ظرفیتی به طور
کارامدی از طریق همرسوبی با هیدروکسیدفریک و دیاکسید منگنز در فرایندهای پیشتغلیظ از
حجمهای باالی آبهای طبیعی جداسازی میشوند .فلوئوریدهای النتانید ( )Nd 3 ،Ce 3 ، 3
برای آمادهسازی چشمههای شمارش برای طیفسنجی آلفا استفاده میشوند.
جداسازی امرسیم و کوریم از دیگر اکتینیدها با استفاده از روش تبادل یونی ،استخراج با حاللی
و کروماتوگرافی استخراجی با تنظیم حاالت اکسایش و بهکارگیری رفتار گوناگون در حاالت
گوناگون اکسایش انجام میپذیرد Am .و کوریم تنها در حالت اکسایش  +IIIوجود دارند در
حالیکه اکتینیدهای مهم دیگر U ،Th ،و  Npدر شرایطی که معموالً در آن جداسازی انجام
میپذیرد این حالت اکسایش را دارا نیستند Pu .دارای یک حالت پایدار اکسایش  +IIIاست؛ ولی
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به راحتی به حاالت باالتر اکسایش اکسید میشود تا جداسازی از امرسیم و کوریم امکانپذیر شود.
ایده کلی در جداسازیهای  Amو  Cmاین است که اکتینیدهای دیگر در حالت اکسایش +IV
( Np ،Thو  )Puو  (U)+VIحذف شوند ،در حالیکه امرسیم و کوریم در محلول اولیهی باقی
میمانند .چنانچه الزم است پلوتونیم نیز اندازهگیری شود ،معموالً به صورت ) Pu(IIIبا  Amو
 Cmجداسازیشده و در مرحلهی بعدی برای جداسازی از آنها به ) Pu(IVاکسید میشود.
جداسازی رادیم براساس این حقیقت است که رادیم با نیتراتها و کلریدها که به وسیلهی تبادل
یونی استخراج یا جداسازی میشوند ،کمپلکس تشکیل نمیدهد ،یک کار اساسی در جداسازیهای
 Amو  Cmبه ویژه هنگام اندازهگیری آنها از خاک و رسوبات حذف آهن مزاحم است که معموالً با
همرسوبی اگزاالت کلسیم در مرحلهی جداسازی شیمیایی انجام میپذیرد :آهن سه ظرفیتی
اگزاالت تشکیل نداده و در محلول میماند در حالیکه اکتینیدها شامل  Amو  Cmبه صورت
اگزاالت با کلسیم تشکیل رسوب همزمان میدهند.
 713به عنوان یک ردیاب بهره برای امرسیم استفاده میشود .از آنجا که  Amو  Cmدر
جداسازیهای کموبیش یکسان عمل میکنند و قلههای آلفای آنها همپوشانی ندارد ،با هم
جداسازی و اندازهگیریشده و بهره برای کوریم معموالً با استفاده از ردیاب امرسیم محاسبه
 711به عنوان ردیاب تجزیه کوریم تنها زمانی امکانپذیر است که
میشود .همچنین استفاده از
711
افزوده شده به طور قابل مالحظهای باالتر از
 717مورد بررسی باشد و مقدار
غلظت
711
باشد که از ابتدا در نمونه موجود بوده است.
 1-3-13-15جداسازی  Amو  Cmبه روش تبادل یونی
هشت موالر و  HClنه موالر روشی مؤثر در
جداسازیهای پیدرپی تبادل آنیونی در 3
جداسازی گسیلندههای آلفای مزاحم از  Amو  Cmمیباشد Th(IV) ،Pu(IV) .و پولونیم از
هشت موالر حذف میشود در حالیکه  7و ) ،U(VIدر محلول شستشو  Amو
محلول 3
 Cmرا دنبال میکنند .در مرحلهی دوم تبادل آنیونی در  HClنه موالر U(VI) ،حذف میشود.
یک موالر جهت حذف النتانیدها مورد نیاز
مرحلهی دیگر تبادل آنیونی در
3
3
است (متعاقباً مورد بحث قرار میگیرد) .در این مرحله  Amو  Cmهنگام بارگذاری در ستون
میماند ،در حالیکه رادیم جذب نشده و با محلول خروجی خارج میشود.
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 4-2-51-51جداسازی  Amو  Cmبه روش کروماتوگرافی استخراجی
سه
حذف اکتینیدهای دیگر از  Amو  Cmبه وسیلهی کروماتوگرافی استخراجی معموالً در 3
موالر به وسیلهی رزین  UTEVAانجام میپذیرد که اکتینیدهای چهار ظرفیتی ( )Np ،Pu ،Thو
اورانیم شش ظرفیتی را حذف میکند در حالیکه  Amو  Cmباقی نمیمانند .از آنجا که تجزیهی
 Amو  Cmغالباً با تجزیه پلوتونیم همراه است Pu ،ابتدا برای مثال با سولفامات فرو به )Pu(III
احیا میشود که موجب میشود  Puبه همراه  Amو  Cmبا محلول خروجی ستون را ترک کند.
سپس جداسازی پلوتونیم با یک ستون رزین  TRUانجام میپذیرد .محلول به ستون  TRUدر
سه موالر وارد میشود که به دنبال آن با اکسایش پلوتونیم به ) Pu(IVدر ستون به
3
وسیلهی خیس کردن با اسیدنیتریک حامل  Na 2دنبال میشود .این امر منجر به جذب قویتر
پلوتونیم در ستون میشود .حال  Amو  Cmبا  HClچهار موالر شویش میشود ،در حالیکه
شویش
پلوتونیم در ستون باقی میماند .در نهایت پلوتونیم با  HClچهار موالر حاوی 3
میشود که پلوتونیم را به ) Pu(IIIتبدیل میکند .مثالی از یک چنین جداسازی در شکل 44-4
نمایش داده شده است.
 3-2-51-51جداسازی  Amو  Cmبه روش استخراج با حالل
استخراج با حالل به طور گستردهای جهت جداسازی  Amو  Cmدر بازفرآوری سوخت هستهای
مصرفشده برای جداسازی  Amو  Cmو دیگر اکتینیدها از محصوالت شکافت با عمر کوتاه شده
است .در تجزیهی رادیوشیمیایی ،استخراج با حالل غالباً تنها روش جداسازی  Amو  Cmاز
مزاحمها نیست ،بلکه به صورت ترکیبی با روشهای کروماتوگرافی استفاده میشود Am .و  Cmبا
بسیاری از عوامل استخراج همچون ترینرمالاکتیلفسفیناکسید ( ،)TOPOمخلوط با
تریالکیلفسفیناکسیدها ( ،)TRPOبیس ( 4-2اتیلهگزیل) فسفریک اسید (،)HDEHP
دیهگزیل N ،N-دیاتیلکربامویلمتیلفسفات ( )DHDECMPو کربامویلاتیلنفسفیناکسید
( ،)CMPOاستفاده میشود ،که برای جداسازی  Amو  ،Cmبه ویژه در فرایندهای عملیات پسماند
و همچنین در جداسازیهای رادیوشیمیایی مهم استفاده شدهاند .مثالی از استفاده تجزیهای از
استخراج با حالل در اندازهگیری  Am ،Puو  Cmاز خاک به صورت زیر است Cm ،Am .و  Puبا
3

هشت موالر از خاک فروشوییشده و ) Pu(IVبا سیکلوهگزان⁄

 0/2 Mاز این

محلول استخراج میشود .سپس  Amو  Cmبا همان عامل ولی با غلظت پایینتر اسید 0/4 M

 ،دو موالر استخراج برگشتیشده و به وسیلهی
استخراج میشود Am .و  Cmبا 3
کروماتوگرافی استخراجی با بهکار بردن ستونهای  TEVAو  TRUخالصسازی میشود.
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(

) ( 2001
) 248, 537

 3-3-13-15جداسازی النتانیدها از  Amو Cm

در آمادهسازی یک چشمهی شمارش برای اندازهگیری آلفا ،به طریق تهنشست الکتریکی با
همرسوبی فلوئورید النتانید ،تهیهی یک چشمهی بسیار نازک برای جلوگیری از خودجذبی ،که
بازدهی شمارش و تفکیک طیف را ضعیف میکند ضروری است .روشهای جداسازی توضیح داده
شده در باال غالب عناصر دیگر را حذف؛ ولی النتانیدها به طور کارامدی به این نحو عمل نمیکنند،
چرا که سه ظرفیتیها به طریق کامالً مشابهی با  Amو  Cmدر فرایندهای جداسازی و در
آمادهسازی چشمههای شمارش رفتار میکنند .به ویژه هنگام آنالیز  Amو  Cmاز خاک و رسوبات،
النتانید اضافی همیشه حضور دارد .برای تجزیهی  Amو  Cmچندین گرم از خاک یا رسوب برای
تجزیه کامل الزم است .یک گرم خاک یا رسوب حاوی تقریباً  0/7-0/3میلیگرم النتانید است که
حتی اگر هیچ النتانیدی برای آمادهساز چشمه با تهنشینی با فلوئورید هم اضافه نشود ،منجر به
چشمه شمارشی ضخیم میشود .معموالً  0/05میلیگرم النتانید ( )Nd ،Ce ،Laبرای بهدست آوردن
رسوب کافی فلوئورید برای چشمه شمارش افزوده میشود .جداسازی النتانیدها به وسیلهی تبادل
آنیونی و با کروماتوگرافی استخراجی انجام می پذیرد .در هر دو روش از پایداری باالتر کمپلکسهای
در مقایسه با النتانیدها بهره میجویند.
 Amو  Cmبا تیوسیانات
در یک روش تبادل آنیونی Cm ،Am ،و النتایدها به صورت کمپلکسهای نیترات از محلول
یک موالر و  93درصد متانول به مبادلهگر آنیونی به صورت کمپلکسهای نیترات پیوند
3
میخورند .النتانیدها با محلولی از  0/4موالر از  HClدر  90درصد  MeOHو  0/5موالر

1

از

ستون شویش می شوند .تحت این شرایط ،النتانیدها کمپلکس تیوسیانات تشکیل نداده و از ستون
شویش میشوند و امرسیم و کوریم پیوند خورده با مبادلهکننده را به صورت کمپلکسهای
تیوسیونات آنیونی  Am(SCN)1و  Cm(SCN)1ترک میکنند .سپس  Amو  Cmبا محلول 4/5
موالر  HClدر  92درصد  MeOHشویش میشود Am .و  Cmتحت این شرایط کمپلکسهای
کلرید با بار منفی تشکیل نداده و به صورت کاتیون از ستون شویش میشوند.
جداسازی النتانیدها از  Amو  Cmبه وسیلهی کروماتوگرافی استخراجی با بهکار بردن رزین
 TEVAانجام میپذیرد (فصل  ،)1که با مخلوطی از  7موالر

1

و  0/4موالر اسیدفورمیک

پیش آمادهسازی میشود .محلول نمونه ،دیگر اکتینیدها و پولونیم در مراحل قبلی از آن حذفشده
است ،در همان محلول پیش آمادهسازی ستون بارگذاری میشود Am .و  Cmبه صورت
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کمپلکسهای آنیونی  Am(SCN)1و  Cm(SCN)1باقی میمانند در حالیکه النتانیدها از ستون
عبور کرده و در محلول خروجی و شستشوی

1

یک موالر و اسیدفورمیک  0/4موالر همراه

با رادیم که در مراحل قبلی حذف نشده بود پیدا میشوند .در نهایت  Amو  Cmبا  HClدو موالر
شویش میشوند.

 5-13-15مبانی رادیوشیمی امرسیم و کوریم
 امرسیم و کوریم عناصر ترانس اورانیم بعد از پلوتونیم هستند .این رادیونوکلیدها با
فرایندهای فعال سازی نوترون و فروپاشی بتای بعد از آن در سوخت و انفجارهای هستهای
( 714با نیمه عمر  133سال)
تولید میشوند .امرسیم تنها دارای یک ایزوتوپ مهم،
است ،که ابتدا با فروپاشی بتای ایزوتوپ پلوتونیم با نیمه عمر نسبتاً کوتاه ( 714با نیمه
عمر  41/1سال) تولید میشود .کوریم دارای دو ایزوتوپ مهم

717

(با نیمه عمر 0/11

سال) ایزوتوپ متداول ترانس اورانیم در ریزش جدید هستهای بوده؛ ولی به دنبال تهنشینی
 711با نیمه عمر کموبیش بلند (با نیمه عمر  49سال) ،که مقدار آن
در طی چند سال و
714
717
بسیار کم است ،فروپاشی میکنند .
و
در مقایسه با
711
713
717
به طریق نشر آلفا فروپاشی کرده و لذا با
و
،
 714نیز همچون

طیفسنج آلفا قابل اندازهگیری است که روش استاندارد جهت اندازهگیری آنها است.
 714همچنین پرتوهای گاما با انرژی  59/5 keVبا شدت  32درصد گسیل کرده و این
 714در بعضی از حاالت ویژه قابل استفاده است .از
پرتوهای گاما جهت اندازهگیری
آنجا که  Amو  Cmشباهت بسیار باالیی دارند ،و از آنجا که قلههای آنها در طیفهای
 713به
آلفا از یکدیگر جداسازی میشوند ،معموالً در یک نمونه اندازهگیریشده و
عنوان ردیاب تعیین بهره برای هر دو عنصر استفاده میشود.
 در شرایطی که معموالً در محیط و پسماند هستهای ،حالت اکسایش امرسیم و کوریم +III
و 3
است و این نوکلیدها به صورت یونهای 3
وجود دارند ،که در رفتار خود به
شدت مشابه النتانیدها عمل میکنند Am .و  Cmبه شدت هیدرولیز میشوند و ترکیبات
آنها اساساً یونی است .در آبهای طبیعی اساساً به صورت کمپلکسهای کربنات وجود
دارند و با مادهی آلی همراه هستند.
 کروماتوگرافی آنیونی و استخراجی و استخراج با حالل برای جداسازی امرسیم و کوریم
استفاده میشوند .روش اصلی در این جداسازیها حذف رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفای
دیگر است :ایزوتوپهای پلوتونیم ،اورانیم ،توریم ،رادیم و پولونیم .در کروماتوگرافی تبادل
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آنیونی این امر از طریق جذب اولیه ) Th(IV) ،Pu(IVو  Poدر ستون تبادل آنیونی در
هشت موالر و سپس ) U(VIدر ستون دیگر در  HClنه موالر انجام میپذیرد.
3
رادیم در یک مرحله به همراه النتانیدها حذف میشود .در کروماتوگرافی استخراجی،
رادیونوکلیدهایی که بیشترین مزاحمت را دارند ،عبارتاند از  U ،Pu ،Thو  Poکه در
اسیدنیتریک سه موالر و به وسیلهی یک ستون  UTEVAاز میان برداشته میشوند.
تعدادی عوامل استخراج با حالل نیز در جداسازیهای امرسیم و کوریم کاربرد دارند.
 یک امر ویژه در جداسازیهای امرسیم و کوریم حذف النتانیدها است ،که در روشهای
جداسازی رفتاری بسیار مشابه با آنها نشان میدهند .اضافی النتانیدها که به ویژه در
نمونههای خاک و رسوبات موجودند ،موجب تولید چشمههای شمارش ضخیم میشود که
تفکیک و بازدهی شمارش را تخریب میکند .حذف النتانیدها به وسیلهی کروماتوگرافی
یک موالر و
آنیونی و استخراج انجام میپذیرد Am .و  Cmبه همراه النتانیدها در 3
سه موالر و در یک ستون تبادل آنیونی باقی میمانند.
در یک ستون  TEVAبا 3
النتانیدها را از ستون خارج میکند چرا که النتانیدها با تیوسیانات
شویش با
1
کمپلکس تشکیل نمیدهند ،در حالیکه امرسیم و کوریم به صورت کمپلکسهای آنیونی
 Am(SCN)1و  Cm(SCN)1در ستون باقی میمانند.
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تجزیهی گونهشناسی
شناسیعناصربهتوزیعآنهادراشکالفیزیکی وشیمیایی درسیستمهایطبیعیودیگر


گونه
شناسیرادیونوکلیدهادرمحلول درفصل 3بحثشود،در

سیستمهایموردنظربر میگردد .
گونه

گونهرادیونوکلیدهادرمحیطتمرکزمیکند:درآبسطحیوآب

کهاینفصلرویتجزیهی


حالی
شناسیمحدودهی وسیعی

هاوبسترسنگی.تجزیهی  
گونه


زیرزمینی،دراتمسفرودرخاک،رسوب
دکهبهوسیلهیآن شکلفیزیکیوشیمیایییکعنصر(یا

ازروشهایتجزیهراپوششمیده

اینموضوعدرآنهامفصلبحث

گیریمیشود.لیستیازمقاالتکه 


رادیونوکلید)تعیینواندازه
جاتنهامهمترینمبانی وروشها توضیحداده


شدهاست.دراین
شده درانتهایاینفصلارایه 
شدهاند .



 6-61مالحظات مرتبط با گونهشناسی
تعدادیازمالحظاتدرگونهشناسینوکلیدهابایددرنظرگرفتهشوند :

 شکل فیزیکی چیست؟  :رادیونوکلیدها میتوانند به صورت محلول یا جامد باشند .آنها
چنینمیتوانندیاخودبهصورتذراتمعلقیاکلوییددرمحلولوجودداشتهباشندیا


هم

804

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

در سطح ذرات معلق موجود در محلول جذب سطحی شوند .اشکال فیزیکی در اتمسفر
ممکناستبهصورتذراتمعلقدرهوایاگازباشند .
شکلشیمیاییچیست؟:درجامدات،رادیونوکلیدهامیتوانندبهصورتیکترکیبمعین


رکیبیاعنصردیگرهمرسوبشوند یاروی

درفازجامدموجودباشند،میتوانندبایکت
سطحبعضیموادجامدجذبسطحیشوند.درفازمایع،رادیونوکلیدهامیتواننددرشکل

یونییامولکولیبوده یابخشیازیککمپلکسباشند.حالتاکسایشیکرادیونوکلیددر
سنجشحالتشیمیاییآنبهویژهدرمورداکتینیدهادارایاهمیتاست .
گونهشناسیرادیونوکلیدهاوعناصرمالحظاتشکلفیزیکی
 ترکیبایزوتوپیچیست؟:در 
وشیمیاییبایدمدنظرگرفتهشونددرموردرادیونوکلیدهاترکیبعاملمهمدیگرایزوتوپ
آن هاهستکهممکناستبرایمثالحاویاطالعاتمفیدیدرموردمنبعیاکاربردمورد

نظرباشد .
وشیمیایییکرادیونوکلیددرمحیطهمانندایزوتوپهای

دربرخیموارد،شکلهایفیزیکی

پایدار عنصر است ،بدین معنی که اطالعات گونهشناسی ایزوتوپهای پایدار در تعیین اشکال
رادیونوکلیدهاقابلاستفادههستند.باوجود این،الزمبهتوجهاستکهایناشکالمعموالًیکسان
وپاشی،رادیونوکلیدهاابتدادارایانرژیپسزنیبودهوازنظر

نیستند.درلحظهتولیددریکفر
سینتیکی و الکترونی به شدت برانگیخته هستند .رادیونوکلید تولیدشده در فاز گازی یا محلول
میتواندبامحیطبهتعادلرسیدهودرنهایتگونهی یکسانیهمانندایزوتوپپایدارخودتشکیل

پاشیکهدرفازجامدرخمی دهدموجبشکستهشدنپیوندهایشیمیاییو

دهد.باوجوداین،فرو
شدهورادیونوکلیدهاییکهتولیدمیشوندلزوماًدرشکلشیمیایییکسان


افزایشخطاهایشبکه
همانند ایزوتوپ های پایدار نخواهند بود .عالوه بر آن ،بسیاری از رادیونوکلیدها در محیط حتی
ایزوتوپ پایداری ند ارند که بتوان از آن به عنوان راهنما برای اشکال گوناگون استفاده نمود.
عناصرسنگینترازبیسموتبوده وعناصر

هایپایدارشاملکلیهی 


رادیونوکلیدهایبدونایزوتوپ
سبکتر تکنسیم و پرومتیم هستند .عالوه بر آن ،منبع یک رادیونوکلید و روشی که طی آن

تولیدشدهممکناست  موجبرفتارمتفاوتباایزوتوپپایداریاحتیرادیونوکلیدیکسانحاصلاز

د.لذا،رادیونوکلیدهادرذراتریزشممکناستبسیارمتفاوتازایزوتوپهای

منبعمتفاوتشو
مثال،سزیمرادیواکتیودرریزشهستهایدرذرات

همانعنصرحاضردرخاکشکلبگیرد،برای 
الیکهسزیمپایدارموجوددرخاک،غالباًدریکشکلعمالًغیر
بهاندازهیمیکرومتربچسبد،درح 

هایبلوریموادظاهرمیشود .


محلولبهدامافتادهدرشبکه
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 2-61اهمیت گونهشناسی
اشکال فیزیکی و شیمیایی یک رادیونوکلید تا حد زیادی چگونگی رفتار آن را در محیط و
قابلمالحظهایانتقالآنرا

سیستمهایبیولوژیکیتعیینمیکند.شکلیکرادیونوکلیدبهطور 

در محیط تحت تأثیر قرار میدهد .برای مثال رفتار اورانیم در آب زیرزمینی ،بستگی به حالت
حالیکه
اکسایشآندارد:اورانیم درحالتاکسایشچهارتنهابهصورتجزییمحلولبوده،در 
اینعنصردرشکلششظرفیتیبهصورتیوناورانیل  22ممکناستبهشدتمحلولو
متحرک باشد .تحرک اورانیم در آب زیرزمینی هم چنین بستگی به این دارد که یون اورانیل به
4
 2وجودداشتهباشد.
صورتیونآزادیابهصورتکمپلکسغالباًبهصورتکربنات 3 3
ادمعدنیرویسطوحشکستهمیچسبدکه

یونآزاددرآبزیرزمینیبهراحتیبهکلوییدهادرمو
شناسیرادیونوکلیدهاهمچنینازجهتانتقالشاندر

درآنکمپلکسبهشدتمتحرکاست .
گونه
زنجیره های غذایی دارای اهمیت است .بنابراین شکل رادیونوکلید تأثیر مهمی روی دسترسی

هاشدهوبهصورتیون
گیاهانواردساختارآن 

ی
رادیونوکلیدهاازطریقریشه 

بیولوژیکیآندارد :
یا مولکول آن را ترک میکنند .در تخمین قابلیت دسترسی بیولوژیکی ،دانستن این که آیا یک
رادیونوکلیدکامالًمحلولاستیاتاچهحدمحلولاستوآیادرخاکبهصورتیکترکیبکامالً
نامحلول موجود است ،اهمیت دارد .جذب از طریق ریشهها که از طریق آن رادیونوکلیدها در
گیاهانتجمعمینمایند لزوماًمکانیسمغالبنیستــ رادیونوکلیدهاممکناستبهصورتذرات

روی سطوح گیاه وجود داشته باشند .ذرات خاک حاوی رادیونوکلیدها که توسط باد از زمین و
بیشترین
میآیندمسئول 
ذراتآئروسلنشست کردهطیوقوعریزشمجدداًبهصورتمعلقدر  
قابلمالحظهایدربدن

سهمرادیونوکلیددرگیاهانباشند .لذا،هنگامهضمممکناستبهطور 

نشینشده روی سطوح گیاه به مقدار
انسان و حیوان شرکت نماید .اگرچه ذرات رادیواکتیو ته 
رادیونوکلید جذبشده اضافی میشود؛ ولی ممکن است در دستگاه گوارش قابلیت دسترسی
هایگیاهدارد.عالوهبرآن،گیاهان


شدهازطریقریشه

ادیونوکلیدهایجذب
کمتریازر
بیولوژیکی 
چنینمیتوانندبعضیرادیونوکلیدهارادراتمسفربهصورتگازجذبکندنظیر  131عنصری


هم
131
جذبشدهدارایقابلیتدسترسیبیولوژیکیباالاست،
گازیویدید( )متیل.دراینحالت،ید 
چراکهدرگیاهانتشکیلترکیباتحاوییدمولکولیکوچکمیدهد .

چنینباسمیتشیمیاییوسمیترادیولوژیکیمرتبطمیباشد.میزان


شکلرادیونوکلیدهاهم
وسیلهی رادیونوکلیدها ،انرژی تابش آن و جذب

سمیت رادیولوژیکی از نوع تابش رهاشده به 
شود.اشکالنامحلولازدستگاهگوارشبهآسانیجذبنمیشوندو


رادیونوکلیددربدنمتأثرمی
موجبدزتابشپایین ترهستند.برایرادیونوکلیدهایورودیازطریقدستگاهتنفسی،وضعیت
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اندمیتوانندموجبتابش


هانشستکرده
ممکناستمعکوسباشد.ذراترادیواکتیویکهدرشش
اشکالمحلولممکناستسریعترازبدنخارجشوند .

حالیکه
طوالنیمدتدربدنشدهدر 
بیشتری از نظر سمیت شیمیایی در مقایسه با سمیت
در بدن ،اورانیم طبیعی خطر  
هاراتخریبمیکند.سمیتشیمیاییاورانیم شدیداًازشکلاورانیم و


وکلیه
رادیولوژیکیداشته 
راهیکهبهبدنواردشده(ازطریقغذاونوشیدنیاازطریقدستگاهتنفسی)تعیینمیشود.

میکلیهبرایمعدنکاراناورانیم کهمقادیرباالییازغبارحاویاورانیم را

برای مثال،تخریبدای
رآبآشامیدنیحاویغلظتهایباالی

تنفسمیکننددقیقاًبهاثباتنرسیدهاست.ازطرفدیگ

ترممکناستموجبتخریبکلیههاگردد.بهویژه،آبزیرزمینیاز


درجذبکلیپایین
اورانیم 
چاههای حفرشده دارای غلظتهای باالی اورانیم هستند .با وجود این ،از آنجا که غلظتها

رپاییناستدربارهی اشکالشیمیاییدر

رادیونوکلیدهادرغذا،آبنوشیدنیوهوامعموالًبسیا
جذبیادرخودبدناطالعاتزیادیوجودندارد .


 3-61گروهبندی تجزیهی گونهشناسی
هابراساسانواع
یمیشوند.اوالً،اینروش 

شناسیبهچندینروشگروهبند

هایتجزیهی 
گونه


روش
گونهشناسیاتمسفری،
هایتجزیهی  


شناسیبهروش
ولذاتجزیهی  
گونه

نمونههاقابلتقسیمبوده 

هایبهدست


اساسنوعداده
،دراینکتاب،روشها 
بر

بندیمیشوند.باوجوداین


آب،زمینیتقسیم
گونهشناسیمتعاقباًتحتعناوینزیرموردبحث
شوند.تجزیهی 


هاتقسیممی

کاربردنآن

آمدهبابه
قرارمیگیرند :

روشهایجزءبهجزءبرایشناساییوجداسازیفازهایحاملرادیونوکلید .
  
هایمستقیمگونهشناسیشیمیاییرادیونوکلیدیا

ارایهی  
داده
هایطیفسنجیبرای  


روش

ماتریسیکهرادیونوکلیددرآنهاقراردارد .

روشهای
روشهایی که دادههای مستقیم دربارهی اشکال شیمیایی نمیدهند؛ یعنی  


غیرمستقیم ،که در آن نتیجهگیری دربارهی شکل شیمیایی قابل استنتاج بوده میتوان

براساسآنفرضیاترابنانهاد .

روشهایمحاسباتی .


هایهمرسوبیجهتجداسازی


تر:استخراجحاللی،تبادلیونی،روش

هایشیمیایی

روش

شکلهایشیمیاییمتفاوت .

روشهایتشخیصذراترادیواکتیو(ذراتداغ) .
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انتخابروشگونه شناسیبستگیبهبسیاریازعواملدارد:اوالً ،نوعنمونهتاحدزیادیتعیین

کنندهی روشکاراست.ثانیاً،نوعدادههایموردجستجووثالثاً(،تعیینکنندهترینعوامل)،نوع

رادیونوکلیدهاومیزانغلظتآنها .

با وجودی که بهکار بردن روشی که اطالعات مستقیم در رابطه با شکل شیمیایی بهدست
طورعادیاینامرامکانپذیرنیست،چونمیزانرادیونوکلیدها

امابه
دهدترجیحدادهمیشود؛ 


می
غالباً به اندازهای پایین است که روشهای کاربردی آنقدر حساس نیستند که شکل یک
هاامکانپذیرنیستند.بههمیندلیلغالباًالزماستاز


.اینروش
رادیونوکلیدراآشکارسازیکند
روشهایمستقیمارزشمند
آمدهبهاندازهی 

بهدست
روشهایغیرمستقیمحتیچنانچهاطالعات 

چنینبرایرادیونوکلیدهاییکهپاسخیبهروشبهکار


هایمستقیمهم

نیستبهرهجست.روش
رفتهندارندقابلاستفادهنیستکهاینامرغالباًاینروشهایفلوئورسانسالقاییلیزر،مثالًدر
رادیونوکلیدغلظتهای

حالتپلوتونیممشاهدهمیشود.چالشبرانگیزترینعاملدرگونهشناسی 

پایین در سیستم های مورد مطالعه است که در بسیاری از حاالت انتخاب روش تجزیهی
شناسیرامحدودمیسازد .


گونه


 8-61روشهای جزء به جزءسازی برای نمونههای محیطی
بهنمونههای

درشیمی،جزءبهجزءکردنعبارتاستازروشهایجداسازیکهدرآنیکنمونه

مثال،جهتمطالعهیحضوریکرادیونوکلیددر

ترباترکیباتمتفاوتتقسیممیشود.برای


کوچک
هایبااندازهی حفرات

ذراتبااندازههایمختلفدرآب،آببهصورتپیدرپیازطریقغشا

یشود ،مثالً ،کلیهی
یکدیگر جدا م 
گوناگون فیلتر میشود .در جداسازی فازی ،فازها کامالً از  
مادهی جامد به وسیلهی اولترافیلتراسیون از آب حذف میشود .جزء به جزءسازی رادیونوکلید

کند.درجزءبهجزءسازی


کهبهدنبالچهاطالعاتیهستیمدنبالمی

چندینهدفرابستهبهاین
کهدرباالبیانشد،اندازههایگوناگونذراتحاملرادیونوکلیدازآبیاازهوا

،همان 
گونه

اندازهای

جداسازیمی شود،کهمعموالًدرکارهاییدرجداسازیرادیونوکلیددرآبهایطبیعیواتمسفر

چنانچه  تنها اطالعات در مورد حضور یک رادیونوکلید در ذرات با اندازههای
معمول هستند  .
بیشتر
چنانچه اطالعات 
گوناگونتعیینمیشود .

گوناگونموردنیازباشد،غلظتآندراجزای 
بهدست آوردن دادههای مفصلتر در
مورد نظر باشد ،اجزا با روشهای تجزیهای مناسب برای  
.شکلدیگرروشجزءبهجزءسازیباهدفجداسازی

میشوند
اشکالحضوررادیونوکلیدهامطالعه 
گونههای  رادیونوکلیدها با بارهای متفاوت کاتیونی ،آنیونی یا خنثی است ،این امر مثالً از طریق

کاتیونهابایکرزینکاتیونیاسیدیقویدرشکل

پذیرد.کلیهی 


هایتبادلیونیانجاممی

روش
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آنیونهابایکرزینتبادلآنیونیبازیقویدرشکلهیدروکسیدی
هیدروژنیوهمانندکلیهی  

گونهایاجزادرصورتامکانونیازوانجاممیپذیرد .
بیشتر 
شوند.تجزیهی 


ذفمی
ح


 6-8-61جزء به جزءسازی ذرات در آب
ممکن است رادیونوکلیدها در آبهای طبیعی ،به صورت کاتیون یا آنیون ،مولکول ،گونههای
هیدرولیزپلیمریزهشدهیاچسبیدهبهکلوییدهایاذراتمعلقظاهرشوند.ذراتمعلقذراتبزرگی

هستند که در زمان قابل مالحظهای از طریق جاذبهی زمین رسوب میکنند .معموالً0/44 ،
ذراتدرمحلولباقیمیمانند؛ یعنیدرزمانقابل

شود،این 


درنظرگرفتهمی
میکرومترکلویید 
ایبهدلیلحرکتبراونیرسوبنمیکنند.کلوییدهاغالباًذراتخاکرسوذراتمعدنی


مالحظه
نظریهی،
و مواد هیومیک هستند .تمییز بین کلوییدها و گونهی محلول واقعی آسان نیست .در  
ها،ترکیبمعینیداشتهوفعالیتشیمیاییآنهاقابلتعریف

گونههایمحلول،برعکسکلویید

است .با وجود این در عمل جداسازی کامل کلوییدها اگر غیرممکن نباشد ،بسیار سخت است.
کوچکترین

تراندازهی آزمایشیکلویید درحدودیکیاچندنانومتراستــ 

معموالً،حدپایین
حفرهیقابلدسترسیدراولترافیلتراسیونیاغشاهایدیالیز .
اندازهی 

ساده ترین روش برای جزء به جزء نمودن رادیونوکلید در ذرات جداسازی کلیهی ذرات به

اولترافیلتراسیونومحاسبهییکرادیونوکلیددرشکلذرهبهصورتاختالفبینغلظت

وسیلهی 
آندرمحلولاولیهورویفیلتراست.باوجود این،اینروشدقیقاًیکروشجزءبهجزءسازی
نیست ،بلکه جداسازی فازی است .حجمهای آب که با سیستمهای اولترافیلتراسیون عادی قابل
حفره هاتاچندنانومتر)بهدلیلانسدادفیلترکامالًکوچکاست.ازآنجاکه
آمایشباشد(اندازهی 

تنهاحجم هایکوچکقابلفیلترشدناستاینروشممکناستاطالعاتموردنظرراندهد،چرا

هایرادیونوکلیدهادرآبهایطبیعیمعموالًبسیارپایینبودهودرمحصولفیلترقابل


کهغلظت
تعییننیست.برای افزایشحجمهایآب فیلترشده،بایدیکسیستماولترافیلتراسیونباجریان
عرضی (همچنین به نام روش تانژانتی) بهکار رود .در فیلتراسیون جریان عرضی ،با عبور آب از
طریقیکلولهیغشا باجریان آبموازیسطحغشا ونه درمقابلآن،ازانسدادحفراتغشا

ترازحفرهیغشا بهفیلترنفوذکردهودرمحلول


هایکوچک

رود.گونه

کارمی

کندبه

جلوگیریمی
شود.ایننوعسیستمفیلترهمچنیندرصحراقابل


آوریمی

بهنامفراگرفتهجمع
عبوریازغشا 
هایآنایناستکهمیتوانازتغییراتدرترکیبآبجلوگیریکرد،این


استفادهاست،ازمزیت
یآنهاحداقل


نههمه
موفقیتآمیزیبرای جداسازیذراتمعلقوکلوییدها(اگر 

روشبهطور 
رادیونوکلیدهایهمراهباآنهااستفادهشدهاست .

مطالعهی

آنها)ازآبطبیعیبرای
بیشتر 
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یکروشنسبتاًسادهی دیگرحذفذراتمعلقبایکفیلتر ،0/44 μmبرای پیداکردنجزء
هااست.اینامربهویژهباحاالتبعدازریزشجهتکشفاینکه


رادیونوکلیدهایمتصلبهآن
قولدرکفدریاچههارسوبنمایند

انتظارمیرودچهجزییازرادیونوکلیدهادریکبازدهزمانیمع

ترازاولترافیلتراسیوناستچوناندازهی


بسیارآسان
مرتبطاست.فیلتراسیون بافیلتر  0/44 μm
بزرگتر است و انسداد فیلتر جلوگیری میشود و لذا حجم باالیی از آب آمایش
حفرات بسیار  
شدهرویسطحفیلتراندازهی مؤثرحفرهروی


،طیفیلتراسیونذراتجمع
میشود.باوجود این

سیستم فیلتر را کاهش میدهد ،که مجدداً موجب انسداد فیلتر میشود ،در ادامه چون ذرات
فزایندهدرهنگامفیلتراسیونرویفیلترمیماننددادههایحفرات

کوچکتراز  0/44 μmبهطور 

دسترسیبهاطالعاتمبنیبروقوعرادیونوکلیدهادراندازهی ذراتمختلف،

تغییرمیکند.برای 

درپی صورت گیرد ،به هر حال دو مشکل مهم وجود دارد :ابتدا
الزم است فیلتراسیونهای پی 
حفرهپاییناستوفعالیتهاراکه

تریناندازهی 


هاباکوچک
گونهکهبیانشد،کارایی 
غشا
همان 

قابل اندازهگیری است محدود میکند :ثانیاً ممکن است بعضی رادیونوکلیدها ذاتاً روی سطوح
تجهیزات فیلتراسیون جذب سطحی شوند .شکل  1-11مثالی را در رابطه با توزیع   210در
ایازآبزیرزمینیدربردارد.دراینآب  210غالباًدرذراتمعلق


هایگوناگوندرنمونه

اندازه
بزرگتراز0/44μmوجوددارد .
باقطری 




آب



جذبسطحی

اندازهیذرات()nm

شکل .6-61فراوانی

ندریکآبزیرزمینیفرضمیشوداجزایزیرkDمحلول

درذراتبااندازههایگوناگو

 210

باشند.جذبسطحیمربوطبهاجزایجذبسطحیشدهرویسطوحسیستمفیلتراسیونمیباشد .

Pb 

210

Po

210

85, 149). 





)(1999
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بهجایفیلتراسیون،میتوانازسانتریفیوژنیزبرای حذفذراتآباستفادهکرد،اگرچه،این

ذرهحذفشدهازفاز

االکاربردندارد،چراکهاندازهی

روشدرحالتجزءبهجزءسازیبادقتب
محلول با همان دقت در فیلتراسیون قابل کنترل نیست .جهت جداسازی کلوییدها از آب
اولتراسانتریفیوژقابلاستفادهاست؛ولیتنهاحجمهایکوچکیازآبقابلآمایشاست .
تعیینتوزیعاندازهی  ذرهدرمحلولبخشیازجزءبهجزءسازینیست،بلکهبخشمهمیاز

مثالبابهکاربردنروشپراکندگینور

صیاتذرهی رادیواکتیواست.اینروشبرای 

تعیینخصو
)قابلانجاماستکهدرآن،سوسپانسیونذراتدریککوتشیشهایقرارداده

دینامیک(DLS
شده و در مقابل نور لیزر قرار میگیرد .نور پراکنده شده در دسترسی بسته به اندازهی ذرات
میکند ،این روش امکان سنجش توزیع اندازهی ذرات را طی یک آزمایش امکانپذیر
افتوخیز  

آیدرامیتوانبادادههای

بهدست  
می
بهدست آمدهتوزیعذراتکهبااینروش 
سازد.دادههای 


می
بهدست آوردن
حاصلازجزءبهجزءسازیازطریقفیلتراسیونترکیب کرد.قبلازفیلتراسیون ،
برنامهریزیمناسبفیلتراسیونیکمزیت
اطالعاتدرموردذراتبااستفادهازروش DLSبرای  
است .


 2-8-61جزء به جزءسازی ذرات معلق در هوا
رادیونوکلیددراتمسفریابهصورتگازییابهصورتذراتمعلقدرهوااست.تنهادرحاالتویژه،
همچون ریزش ازانفجارها یا حوادث ،رادیونوکلیدها ذرات با محتوای اکتیویتهی باال غالباً به نام

تشکیلمی دهند.معموالً،رادیونوکلیدهادراتمسفربهذراتمعلقدرهوایموجوددر

ذراتداغ را 
اندازهینانومترسریعاً
ترینذراتمعلقدرمحدودهی 


چسبند.کوچک

هایباالمی

اتمسفردرغلظت
انباشتهشده و ذرات در محدودهی اندازه  0/1-10 μmتشکیل میدهند ،که به آسانی روی زمین
نشینیآنهابهدلیل


شوندچراکهآهنگنفوذبهدلیلحرکتبراونیباالترازآهنگته

نشینمی

ته
گونهکه در فصل  11مفصل بحث خواهد شد .ذرات معلق در هوا به
خاصیت ثقلی است .همان 
بزرگتر از
ترینحالت،کلیهی ذراتمعلقباقطر 


یلتراسیونقابلحذفاست.درساده
وسیلهی ف

ازطریقفیلتراسیونهواحذفمیشود،سپسرادیونوکلیدهایموجوددرذراتپس

 0/1-0/2 μm
طیفسنج گاما یا روشهای دیگر شناساییشده ،به این
از جداسازی رادیوشیمیایی به وسیلهی  
شدهمحاسبهمیشود.بههرحالاینفرایند


هادرهواازحجمهوایفیلتر
اولیهی 
آن
صورتغلظت 

ربطیبهجزءبهجزءکردنندارد؛ یعنیاطالعاتیدرموردحضوررادیونوکلیددرذراتمعلقبا
اندازههای گوناگون نمی دهد .روش جزء به جزءسازی با دستگاه برخورد آبشاری که حاوی

بزرگتربهاولینورقهبرخورد
پیاستانجاممیشود.هنگامیکهذرات 

هایپیدر


ایباورقه

محفظه

تجزیهی گونهشناسی
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نهواحذفمی شوند.سرعتجریانازیکورقهبهورقهبعدی

میکندبهدلیل برخوردازجریا

ترمیشود،باالرفتنسرعتقبلازبرخوردبهورقه


یابد،کهمنجربهحذفذراتکوچک

افزایشمی
موجب حذف ذرات کوچکتر از جریان خواهد شد .سپس ذرات روی ورقهها جهت شناسایی و
آوریمیشوند .


گیریرادیونوکلیدهاجمع

اندازه



 3-8-61روش جزء به جزءسازی خاک و رسوبات
همچون حالتکلوییدهاوذراتمعلقدرهوا،
روشجزءبهجزءسازیخاکورسوباتزیردریا ،
هایبااندازهی گوناگون،قابل


آوردناطالعاتدرموردپیوستنرادیونوکلیدهابهدانه
بهدست 
برای  
کهرادیونوکلیدهاتنهارویسطوحدانهجذبسطحیمیشودیادرساختار


انجاماست.تعییناین
جذبمی شوندمهماست.اینامرازطریقانجامآنالیزیمرتبطبینغلظترادیونوکلید

داخلیآن

دانه(بهصورتویژهترمساحتسطح)انجاممیپذیرد.خاکیارسوباتبایدبهاجزای با

واندازهی 

اندازهی گوناگون دانه جداسازی شوند که این امر ،از طریق الک صورت میگیرد .یک عامل

ذراتخاکرسازتنهاچندتا

تریندانههااستکهطیآن 


کوچک
مشکلسازدرالک،چسبندگی 

میچسبند.برایفایقآمدنبراینمشکلبایدالک
بزرگتر 
چنددهمیکرومتررویسطوحدانههای 

شوددانههایریزازرویدانهدرشتبرداشته


کردنذراترادرحضورآبانجامدادکهباعثمی
هایخاکآلیکهحاویدانهها

دنبرایخاکمعدنیامکانپذیربوده؛ولیبرایال 
یه

شوند.الککر
اندازهی گوناگوندررسوبدر
مناسبنیست.مثالیازپیوستنرادیونوکلیدهابهدانههایبا  

است 
ارتباطبیناندازهیدانهوغلظتپلوتونیمموجوددر

دهندهی


دادهشدهاست،کهنشان
شکل2-11
شده،نتیجهگیریشدکهپلوتونیم تنهابه


هاپیدا

جاکهیکارتباطخطیبینآن

آناست.ازآن
دلیل اینکه مساحت سطح دانهها به ازای واحد وزن به طور خطی با اندازهی دانه افزایش پیدا
کندرویسطوحدانهجذبسطحیمیشود .


می
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کسراندازهیدانه<
μ

رابطهیاندازهدانهوغلظتپلوتونیمدریکرسوب .
شکل  .2-61
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 4-61آنالیز رادیونوکلیدها و ترکیبات ایزوتوپی
آنالیزگونهیرادیوشیمیایی

اگرچهشناساییرادیونوکلیدهاوتعیینترکیبایزوتوپیبخشمهمیاز
براساس ترکیبات
است؛ اما به عنوان بخشی از گونهشناسی شیمیایی در نظر گرفته نمیشود  .
دربارهی اصل و منشا مادهی مورد استفاده نتیجهگیری کرد.
رادیونوکلیدی و ایزوتوپی ،میتوان  
طیفسنج گاما،بتاوآلفا
ابهوسیلهی  

گیریهایترکیبایزوتوپیابتد
شناساییرادیونوکلیدواندازه 

انجاممیپذیرد.درشرایط

جرمی،بهوسیلهیICP-MS

طیفسنج
روشهایگوناگون 
وبهوسیلهی 

عادی ،اطالعات زمینه ای زیادی در مورد رادیونوکلیدهای حاضر در نمونه در دسترس است ،به
همین دلیل آنالیز جامعی از ترکیب رادیونوکلید و ایزوتوپی الزم نیست ،بلکه تمرکز روی یک
همچون ریزش تازه یا یک حادثهی
مسئلهی ویژه مهم است .با وجود این در موارد اضطراری  ،

طیفسنج گاماو
هسته ایتعیینخصوصیاتکاملضروریاست.معموالًچنینشناساییکاملبا 

نجاممیپذیرد.از

بیشتر ا
براساس نتایج،آنالیزهای  
گیریهای  ICP-MSنمونه شروعشدهو 
اندازه 

نمیشوند .
هادرفصولدیگرتوضیحدادهشدهاند،دراینفصلبحث 

جاکهکلیهی 
روش


آن
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 1-61روشهای گونهشناسی طیفسنجی
همچون   NMR، ⁄و IRوجودداردکهبرای
طیفسنجی 
ایروشهای 


تعدادقابلمالحظه
گونهشناسی
گونهشناسی  شیمیایی عناصر قابل استفاده است .بسیاری از این روشها در  
آنالیز  
اییافتمیشوندقابلاستفادههستند.


رادیونوکلیدهابرایمقادیرماکرونیکهتنهادرصنایعهسته
عالوه بر آن ،تنها در تعداد کمی از آزمایشگاههای تحقیقاتی تخصصی با چنین مقادیر باال از
گونهشناسیرادیونوکلید
سنجهایعادیبرایآنالیز 
طیف 
رادیونوکلیدکارمیشودکهدراینصورت 

قابل استفاده است .در بسیاری از حاالت ،به ویژه در شرایط اکتیویتهی محیطی ،میزان
یهای عادی جهت
طیفسنج 
رادیونوکلیدها به اندازهای پایین است که حدهای آشکارسازی  
پیشرفتهای قابل

آشکارسازی اشکال رادیونوکلید برای آن بسیار باال است .از سالهای  1110
گونهشناسی حساس رادیونوکلید انجام پذیرفته است .اولین
طیفسنجی  
مالحظهای در دو روش  

طیفسنجی پرتو ـ  )XAS( Xاست که در آن باریکههای پرتو ـ  Xقوی حاصل از
روش  
سینکروترونها استفاده شده است .این روش ،که شامل  XANESو  EXAFSاست متعاقباً در

براساس
طیفسنجیالقاییلیزراستکه 
میشود،روشدیگر 
ناسیذرهی رادیواکتیوبحث 

ویژهش

یهایالقاییلیزر
طیفسنج 
اثراتگوناگونیکپالسکوتاهلیزریرویماده مطالعه شده است .
طیفسنجی اکوستیک نوری (،)LIPAS
طیفسنجی عدسی حرارتی (  ،)LITS
( )LIشامل  
بیشترین کاربرد را
طیفسنجی فلوئورسانس ( )LIFمیباشد که  
طیفسنجی شکست ( )LIBSو  

جاموردبحثقرارمیگیرد .


داشتهولذاتنهاروشیاستکهدراین
طیفسنجی فلوئورسانس القایی لیزر ( )LIFبرای تعیین اشکال شیمیایی رادیونوکلیدها در

درمقابلیکپالسنانوثانیهاینور

محلولدر سطوحموادجامدقابلاستفادهاست،در LIFنمونه 
لیزر که در برانگیختگی اتمهای نمونه ،الکترونها یا سطوح باالی انرژیی حاصل میشود قرار
می گیرد.واانگیختگیممکناستبهصورتگسیلنور(فلوئورسانس)رخدادهوطیفنوریبایک

آشکارسازیمیشود.طولموجلیزرمطابقسطحمقطعماکزیممبرانگیختگیتنظیم

دوربین CCD
میشود .گسیلهای نوری در طول موجهای باالتر یعنی در انرژیهای باالتر از انرژی برانگیخته

دهد.باتوجهبهاینکه


رادیواکتیورخمی

شود،چراکهبخشیازواانگیختگیدریکروشغیر

می
سطوح الکترون یک اتم بستگی به محیط شیمیایی آن دارد ،طیفهای گسیل  LIFاطالعاتی را
گونههایشیمیاییکهدرآناتمهمراهاستدرخواهدداشت .
دربارهی 

اولین مزیت   LIFاین است که حدهای آشکارسازی بسیار پایین در مقایسه با طیفهای
⁄

گونهشناسی پایین تقریباً 10 nM
معمولی دارد .حدهای آشکارسازی قابل حصول در  

طیفسنجی
حالیکهمقادیرمطابقآنبرای 
بوده،در 

⁄

چنانچهتنها
چندبرابرباالتراست .
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اندازهگیری شوند ،حدهای آشکارسازی چند برابر پایینتر از 10 nM
غلظتهای عنصری با   LIF

)،کهطیآنطیفهای

میباشد.مزیتبهترLIFایناستکهاینروشدرتفکیکزمانی(TRLIF

شدهبهصورتتابعیاززمانتأخیریپسازپالسلیزریثبتمیشودقابلاستفادهاست.


گسیل
شدهوزمانعمرگونههای


هایزمانینانوثانیهآشکارسازی

هایگسیلدرتناوب

،طیف
درروشTR
شوند.یکمنحنیفروپاشیلومینسانسازطیفهای


هایگسیلتعیینمی

مختلفازتضعیفقله
عمرلومینسانسبرایگونههایمختلفحاضردرمحیط

نشریمجموعقابلحصولبودهولذازمان
هایعمرلومینسانسباحالتآبپوشییون


شدهقابلمحاسبهاست.عالوهبرآن،زمان
اندازه 
گیری

فلزیموردمطالعهقابلارتباطاست.یکروشآنالیزباتفکیکزمانی،امکانمناسبیبرای حل
گونهشناسی،بهویژه
بیشتر در 
بهدست آوردناطالعات 
طیفهابهطور مفصلفراهمآوردهولذا 

هایآنهمپوشانیدارنددرنمونهقابلانجاماست.شکل3-11مثالی


برایچندینگونهکهطیف
رویگونهشناسیکمپلکسفسفاتاورانیلرانشانمیدهدسهگونهازطیفقابل

ازمطالعهیLIF

 2و  2 4بهترتیبباطولعمرهای 1μs،11μsو
4 ،
2 2
ارزیابیاست 4
 .24μs

شدتفلوئورسانس()a.u











هایفلوئورسانسالقاییلیزرگونههایفسفاتاورانیلدرمحلول10 7 Mاورانیم .

شکل  .3-61
طیف
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شدتنرمالشده

شدتنرمالشده

همچنین برای مطالعهی پیوستگی رادیونوکلید روی
طیفسنجی   LIF
گونهکه بیان شد  ،
همان 

سطوح جامد قابل استفاده است .مثالی از چنین مطالعهای در شکل  4-11ارایه شد ،که در آن
طیفهای  LIFبرای  Cmدر سوسپانسیون معدنی کااولونیت در مقادیر گوناگون  pHنشان داده

شدهاند.در،pH=4تنهاطیفیونآبیکوریمقابلدیدناست:باوجود این،باافزایش،pHبه

دلیلجذبکوریم رویسطحکااولونیتبهطرقمختلف،طیفبهطور افزایشیبهمقادیرباطول
،مجموعچهارگونهی


الف).ازطریقدکانولوشنطیف
موجبلندترتغییرپیدامیکند(شکل 4-11

هاگونههای


ب).این
میآید(شکل 4-11
بهدست  
مختلفسطحیکوریم عالوهبریونآبیکوریم  
جایگزینشده در

کوریم پیوند خورده به کرهی داخلی در سطوح کااولینیت و در واقع کوریم 
چارچوبکااولینیتهستند .






()nmطولموج
()nmطولموج

(ب)
(الف)

هایگوناگون(چپ)وطیفهای

طیفهایLIfکوریمدرسوسپانسیونمعدنیکااولینیتدرpH
شکل  .8 .61
اختصاصیگونههایکوریمدرمحلولورویسطحکااولینیت .


 

































کارمیرود.نارسایی  LIFدراین


اکتینیدبه
گونهشناسی 
طیفسنجی LIFاساساًدرمطالعات 

رابطهایناستکهتنهابرایچندگونهاکتینید)Am(III)،U(VIو)Cm(IIIقابلاستفادهاست.
گونهسازیبااینروش) U(VIو) Cm(IIIدرحدود 10 nM
پایینترینغلظتموردنیازبرای  

حالیکهبرای)Am(IIIیکصدبرابرباالتراست.عناصردیگراکتینیدپاسخفلوئورسانس
است،در 
ندارند .اورانیم در مقادیر الزم برای مطالعات  LIFبه آسانی قابل دسترس است ،و با توجه به
ویژهبسیارپایینآنمسئله ایازنقطهنظرحفاظتدربرابرتابشندارد.باوجود

رادیواکتیوتهی 

این ،اینمسئلهدرموردامرسیموکوریم صادقنیست،اینرادیونوکلیدهابهآسانیدردسترس

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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آنها بسیار باالتر از اورانیم است .لذا ،برای غلبه به این مسائل از
نبوده و اکتیویتههای ویژهی  
هادرمطالعاتبهرهمیجویند .

النتانیدهایپایدار(Euو)Gdغالباًمشابهآن


 4-61روشهای شیمیاییتر
هایطبیعییامحلولهای


اشکالشیمیایییاحاالتاکسایشرادیونوکلیدهادرآب
برایتجزیهی 

روشهای
همچون خاک و رسوبهای آبی معموالً  
آبی حاصل از مادهی جامد فروشوییشده  ،
کارمیرود .


رسوبی،استخراجباحاللوتبادلیونیبه

ترشاملهم

شیمیایی


 6-4-61همرسوبی
از آنجا که غلظتهای رادیونوکلیدها در نمونههای محیطی معموالً بسیار پایین هستند ،عموماً
همرسوبی برای جداسازی رادیونوکلیدها ،به ویژه آنهایی که ایزوتوپهای پایدار ندارند استفاده

براساس اختالفدر
کاربردنهمرسوبی 


.جداسازیاشکالشیمیایییکرادیونوکلیدبابه
میشود

حاللیتترکیباترادیونوکلیددراشکالگوناگونشیمیاییاست .
آمیزیبرایتعیینحاالتاکسایشاکتینیدهابهکاررفتهاست.در


موفقیت
همرسوبیبهطور 

میآید Np ،U،و Pu
بهدست  
نمونههای آب طبیعی در محلولهایی که با فروشویی نمونه جامد  

4
و
میتوانند در حاالت اکسایش  V ،IV ،IIIو  VIموجود باشند .اورانیم معموالً به صورت 

و 2
2
وپلوتونیمبهصورت 4 ، 3
،نپتونیمبهصورت 4

2
2 ،
و 2
2
درحاالتاکسایش

3 ،
3 ،
درشرایطمحیطیرخمیدهند.فلوئوریدهایالنتانید( 3
دهدولذادرجداسازیهایمتقابل

)ونهدرحاالتاکسایشباال،همرسوبیمی

پایین( IIIوIV
آنها قابل استفاده است .برای همرسوبی حاالت پایین اکسایش  Puدر آب دریا ،آب معموالً 

 0/24M ،نسبتبه 4

تا 0/1Mنسبتبه 3

2

و 0/7mMنسبتبه

3

(یا Laیا)Ce

افزودهمیشود.یک

 HF ،


تنظیم
شدهسپسبرایهمرسوبی) Pu(IIIو) Pu(IVباتشکیل 3
مسئلهبااینروشایناستکه  HFیکعاملاحیاکنندهاست کهممکناست ) Pu(VIرابه
) Pu(Vتا حاالت پایین اکسایش احیا کند .برای جلوگیری از این مسئله ،معموالً یک اکسیدان


نگه
دارندهی2 7 ،

2

شود.دیکروماتموجباکسیدشدن)Pu(III


افزودهمی
،درغلظت0/4M

میشودچراکه
به) Pu(IVو) Pu(Vبه) Pu(VIولیعدماکسایشبهحاالتباالتر)  Pu(IV
مدرحاالتاکسایشپایینترو

فراینداخیربسیارکنداست.لذا،افزایش  2 27درتوزیعپلوتنی
،حاالتباالیاکسایش


نیست.پسازحذفحاالتاکسایشپایین
باالترمؤثر
تربهوسیلهی 3
یا  NaH 3به )Pu(III
4 2
) Pu(Vو ) Pu(VIدر مایع باال با بهکار بردن  4 2

تجزیهی گونهشناسی
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رسوبمیشوند.بااینروش،

 
هم

احیاشدهوبرایتعیینپلوتونیمدرحاالتباالتراکسایشبا 3
بازدهیجداسازیبینحاالتپایینوباالیPuبیشاز%17است .
عالوه بر اکتینیدها ،همرسوبی همچنین میتواند برای جداسازی اشکال رادیوایزوتوپهای ید
)بهکاررود.درآبدریا،یدبهصورتیدید( )ویدات( ) 3ونیزیدآلیبه
(مثالً  121و  131
همرسوبیAgI+AgCl
وجوددارد.جداسازییدیدازیداتویدآلیبهوسیلهی  

کمتر 
مقدارجزء 
براساس اختالف قابل مالحظه در محصوالت قابلیت انحالل بین  (1/4
انجام پذیرد که  
1
میباشدHCl.ابتدابرایتنظیمpHبین4تا1درآبدریا
10 17 AgIو  (3/2 10 AgI 3
بهدست آوردن نسبت   ⁄تقریباً  0/1اضافه میشود .این
افزودهشده و سپس   AgN 3برای  

کمتر از2
شود،درحالیکهتنها 

درصدهمرسوبییدیدباتشکیل AgClمی

منجربهبیشاز 14
درصدیداترسوبمییابد.

یگرآبدریاابتدابهوسیلهیاحیایداتبه

کلیدمعدنی،یعنیمجموعیدیدویداتازنمونهد
در  pH=1-2تعیین و سپس جهت همرسوبی یدید تشکیلشده با
یدید به وسیلهی  3
اضافه میشود .یدات در آب دریا از اختالف این دو همرسوبی AgCl؛ یعنی
3⁄
اختالفبینیدمعدنیکلویدیدتعیینمیشود .



 2-4-61استخراج با حالل
انتقالکمپلکسهایخنثیفلزیازفازآبیبهفازآلیاست.باتوجهبه

براساس 
استخراجباحالل 
هایرادیونوکلیددرحاالتاکسایشگوناگونتغییرمییابند،استخراجبا


کمپلکس
کهپایداری 


این
حاللجهتجداسازیاشکالگوناگونرادیونوکلیدهاقابلاستفادهاست.همانگونهکهدرباالبیان

همرسوبی فلوئورید النتانید امکانپذیر
شد ،تمییز دادن بین ) Pu(IIIو ) Pu(IVبه وسیلهی  
براساساینحقیقتکهدرpH=4تنها)Pu(IVبه
نیست.اینکاربهوسیلهیاستخراجباحالل 

حالیکه در pHباالتر 4/3هردو) Pu(IIIو) Pu(IVقابل
وسیلهی  TTAقابلاستخراجبودهدر 

استخراج هستند انجامپذیر است pH .محلول حاوی پلوتونیم ابتدا در  0/4تنظیم و ) Pu(IVبه
 -TTAبنزن فاز آلی استخراجشده ،سپس  pHفاز آبی در  4/3تنظیم و ) Pu(IIIبه فاز آلی
حالیکه ) Pu(Vو ) Pu(VIدر فاز آبی میمانند .به وسیلهی این روش،
استخراج میشود در  
)Pu(IV)،Pu(IIIو)Pu(VIقابلشناساییهستند .
استخراجباحاللهمچنینبرایتعیین  121و  131درآبدرچهارحالتگوناگونیدقابل

استفادهاست:یدآلی،یدمولکولی( ،) 2یدید( )ویدات( .) 3یدآلیویدمولکولیابتدابه
،

وسیلهی

استخراجبابنزنیاتولوئنحذف شده،سپسیدمولکولیدرفازآلیبامحلول 3
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بیشتر
کنداستخراجمجددمیشود.برایجداسازی 

کهیدمولکولیرابهیدمحلولدرآباحیا 
می
تنظیمشدهو

ماندهدرفازآبیدرمرحلهی استخراج pH،اینمحلولدر 4-7

یدیدویداتباقی
استخراج

مقدارکمیازNaClOجهتاکسایشیدیدبه  2
افزودهمیشودکهسپسبهفاز 3
احیاشدهوبا
ماندهدرفازآبیبابهکاربردن NaH 3در pH=2بهیدید 

میگردد.یداتباقی

به  2اکسیدمیشود .
برایاستخراجدر 3
2
موفقیتآمیزیجهتجداسازیاشکالگوناگونرادیونوکلیدها

اگرچهاستخراجباحاللبهطور 
کاررفتهاست،استفادهازآنبراینمونههایمحیطیآساننیست،چراکهغلظترادیونوکلیدها


به
درآبطبیعیمعموالًبسیارپاییناست.جهتغلبهبرحدهایپایینآشکارسازی،درآنالیزنیاز
حجمهای باالی نمونه الزم است ،اگرچه در استخراج با حالل نمونههای بیش از یک لیتر قابل

ترینمحدودیتاینروشبرایتجزیهی جداسازیرادیونوکلیدها

کنترلنیستولذااینامراصلی
درآبهایطبیعیاست .



 3-4-61کروماتوگرافی تبادل یونی
براساس تمایل
جداسازی اشکال گوناگون یک رادیونوکلید به وسیلهی کروماتوگرافی تبادل یونی  
متفاوت آن ها به رزین تبادل یونی است .برای مثال یون یدید تمایل باالیی داشته و روی رزین
تبادلآنیونیبابازقویبهشدتجذبسطحیمیشود.تمایلیداتبهرزینتبادلآنیونیبسیار

پایینتراستورویستونتبادلآنیونیبهویژهدرهنگامیکهرزیندرشکلنیتراتباشدجذب

121
نمیشود.بااینروش ،دراشکالیدیدویداتقابلجداسازیهستند.شکل1-11یکروش

121
هایمحیطینشانمیدهد .


درنمونه
گونهایشیمیایی 
جداسازیرابرایتجزیهی 

بهرهگیری از کروماتوگرافی
همچنین میتوان از کروماتوگرافی تبادل یون با بستر مخلوط با  

مایعباکاراییباال()HPLCجداسازیاشکالشیمیاییاکتینیدهااستفادهکرد.دراینروش،نمونه
آب ،بدون هرگونه پیش آمایش در ستون بارگذاریشده و با حاللهای گوناگون شستشو داده
میشود .برای جداسازی اشکال گوناگون شیمیایی پلوتونیم ،آب ،اسید اگزالیک ،اسید

شدهاند.شکل 4-11کروماتوگرامیونی
 1Mبهعنوانشویندهاستفاده 

دیگالیکولیکو 3
رانشانمیدهد .

حاصلازاشکالشیمیاییPu
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نرخشمارشcps،




زمانشویش،دقیقه
سازیشدهبابهکاربردنICP-MS،HPLCبا


درآبزیرزمینیشبیه
شکل .4-61کروماتوگرام)Pu(IVو)Pu(V
استفادهازستون،تبادلیونیبابسترمخلوط .
)(2001






  
248, 506). 







 4 





قابلاندازهگیریاست.از

شدهبهوسیلهی  ICP-MSمتصلبه HPLC


رادیونوکلیدهایشویش
آنجا که نمونه مستقیماً به ستون اعمالشده و محلول حاصل از شویش بالفاصله اندازهگیری

می شود ،دقت آنالیز به دلیل احتمال کم تغییر اشکال شیمیایی در طی جداسازی قابل بهبودی

کهنمونهی کوچک()<1mLحاویتنهامقادیربسیارپاییناز


،باتوجهبهاین
است.باوجود این
کارگیریبراینمونههایمحیطیمشکلاست .


جهتبه
رادیونوکلیدهادرستونبارگذاریمیشود،



 4-61استخراجهای متوالی
مطالعهی

استخراج متوالی ،غالباً استخراج گزینشی نامیده میشود و روشی بسیار متداول برای 
رادیونوکلیدهادرمادهی  جامد،بهویژهخاکورسوباتاست.اینروشبهویژهبرای

گونهشناسی 

تخمین تحرک و در دسترس بودن زیستی رادیونوکلیدها در محیط مورد استفاده قرار میگیرد.
شناسی ایدرخاکورسوباستکهرادیونوکلیدباآنمجتمع


هدفاستخراجمتوالیفاززمین
رادیونوکلیدنمیدهد.دراستخراجمتوالی،

گونهشناسی
میشود.لذا،اطالعاتمستقیمیدررابطهبا 

درپی با محلولهای گوناگون استخراج که دارای قدرت فزاینده جهت
پی 
نمونهی جامد به طور  

رهایی رادیونوکلیدها از جامد هستند به تعادل میرسد که این شرایط تا حدی شرایط گوناگون
یهسازی میکند .استخراجهای تک مرحلهای با
محیطی که خاک در آن وجود دارد را شب 
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منیزبهویژهبرایمطالعهی اجزای رادیونوکلیدباپیوندضعیف

همچون استاتآمونی
الکترولیتها ،

کهازنظربیولوژیکیدرخاکدردسترسهستند،نیزاستفادهمیشود.پسازهرمرحلهاستخراج،
جداشده و رادیونوکلیدها در فاز آبی برای بررسی اینکه چه بخشی از
یکدیگر  
جامد و مایع از  
بهدست آوردن یک شکل بهتر از
رادیونوکلیدها در هر مرحله رهاشده اندازهگیری میشود برای  
اند،اندازهگیریعناصرپایدارنیزازمحصولاستخراج


فازهایجامدکهرادیونوکلیدهاازآنرهاشده
استخراجهای متوالی اساساً برای

حالیکه 
با  ICP-MSکه بهترین انتخاب است مفید است .در  
اشکالدقیقرادیونوکلیدهایآالیندهدرخاکورسوباتتوسعهیافتهانداطالعاتیرادر

مطالعهی 

میدهند .
بهدست 
رابطهبارادیونوکلیدهایطبیعینیز 
اندبهاندازهی


یدهابهخاکورسوباتپیوندخورده
آنهارادیونوکل
هاییکهبهوسیلهی 


مکانیسم
یکدیگرمتفاوتهستند.
زیادیبا 
 جزیی که راحتتر از همهی اجزا حل میشود همان جزیی است که در حال حاضر به
صورت محلول درآب موجود در داخل دانهها حضور دارند .قبل از استخراجهای متوالی،
نمونههایخاکورسوباتمعموالًابتداخشکمیشوند،کهمنجربهماندحلشوندههابه

درسطوحدانهمیشود.اینبخشباآبدیونیزهقابلرهاسازیاست،اگرچه

صورتنمک 

غالباًبسیارجزییبودهوتعیینآنمعموالًدرروشهاوجودندارد .
ییاستکهبهوسیلهی

 بخشدیگرکهبهراحتیقابلجداسازیاست،حاویرادیونوکلیدها
جذب فیزیکی یا الکترواستاتیکی (تبادل یونی) به خاک و رسوبات پیوند خوردهاند .این
بخش ،به صورت برگشت پذیر پیوند خورده است و با آمایش جامد با مقدار اضافی از
استاتآمونیم

الکترولیت خنثی قابل رهایی است .بسیار معموالً ،اغلب به طور معمول 

کارمیرود.البته،عواملدیگر 


برایاینهدفبه
( 1M) 4
و 2
همچون 2
کاررفتهاند .


نیزبه
کربناتها با بسیاری از رادیونوکلیدها همرسوبی میدهند .کربناتها قابل انحالل بوده و


همچون
رادیونوکلیدهای همراه آن ها از طریق آمایش با محلول با خصلت اسیدی کم  
محلولاستاتآمونیمدرpH=4قابلرهاییهستند .

نشینیوجذببهوسیلهی اکسیدهایآهن()IIIواکسیدمنگنز


مکانیسمپیوندیدیگرته

با آمایش نمونههای جامد با یک عامل
است/.
 Fe(OH 3  F 2 3و  2
کهآهنومنگنزرادرمحیطاسیدیبهیونهایمحلول

 2
کننده،معموالً

احیا
بهترتیب) Fe(IIو) Mn(IIاحیا میکندقابلحلاست،بهاینترتیبرادیونوکلیدهای
ولذابهمحلولرهامیشوند .

جذبشده
رویآنها 
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مادهی  آلی در خاک و رسوبات با عناصر با مقدار ناچیز و رادیونوکلیدها به روشهای


گوناگون پیوند تشکیل میدهند :به وسیلهی تبادل یونی در گروههای کربوکسیل ،به
تشکیلکمپلکسوبهوسیلهیاحیابعضیازعناصرحساسبهاحیاواکسایشبه

وسیلهی

کمتردرآبهمانندحالتمثالًتکنسیم.جزمبادلهشده
حاالتپایینتراکسایشباحاللیت 

احتمالزیادازطریقآمایشبایکالکترولیترهامیشوند،اگرچه

یونیدرمادهی آلیبه

هابهوسیلهیعملیاتبایک


اند.این

یباقیمانده
بعضیازرادیونوکلیدهاهنوزبهطورمؤثر
عاملاکسنده،معموالًپراکسیدهیدروژندرمحیطاسیدیرهامیشوند .
همچون
 شکل موجود دیگر در خاک و رسوبات دارای اکسیدها با حاللیت بسیار کم  ،
هایهستهایاست.ایناکسیدهادراسیدهای


ناشیازریزش
اکسیدهایاورانیم وپلوتونیم 
قویمعدنیحلمیشوند.بسیاریازعناصررادیواکتیوطبیعیهمچوناورانیموپلوتونیمو

هاتنهابهوسیلهیگداخت


کوموادمعدنیرسوباتوجوددارنداین
مدرشبکههایخا

توری
یا به وسیلهی عملیاتی با اسیدهیدروفلوئوریک غلیظ قابل حل هستند .بعضی
همچون   137کهغالباًدرشبکهایمعدنیوجوددارند.تنهابهاینروش
ازرادیونوکلیدها ،
رهامیشوند .

مراحلاستخراجداردروشهایمتعددیبرایاستخراجوجود

بستهبهاستخراجگرهاوتعداد 

یکروشاستخراجمتوالیبهینهشدهبرای

دهندهی


شده،کهنشان
دارد.مثالیدرجدول 1-11
ارایه
رادیونوکلیدهادررسوباتاست .

گونهشناسیرادیونوکلیدهادررسوبات.
روشبهینهیاستخراجمتوالیبرای 

جدول .6-61
جزء (بخش)

عامل استخراج

دما (℃)

زمان عملیات (ساعت)

I

0/1M MgC 2

 24

1

 40

2

 70

1

 70

3

 10

4

II
III
IV
V

%24 HAcدر

4

 1M

%24 HAcدر 0/1 M N 2 OH.HCl
0/04 Mدر 2 2

3
3

4M



شکل  1-11توزیع پلوتونیم و اورانیم را در رسوبی که به وسیلهی روش مذکور در باال
گونهای
شدهنشانمیدهد.دراینرسوب،باالترینجزءازاورانیم درجز IIمربوطبه 

اندازه 
گیری

کهبهراحتیدراسیدحلمیشود،احتماالًکربناتهااست.پلوتونیمبهطورعمدهدرجزIVاست

کهدرمادهیآلیمحلولاست .
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%استخراجشده
شکل  .1-61رهاسازیاورانیم،پلوتونیموبعضیعناصرپایدارازرسوباتدریاچهیSRM4344،NISTکهباروش
شدهرانشانمیدهد .

ارایهشدهدرجدول1-11اندازه 
گیری
استخراجمتوالی 




282, 321).





)(2009









حالیکه فرض
هاییبههمراهاستخراجهایمتوالیوجوددارد.در 


لمتعددوعدمقطعیت
مسای
شودمراحلاستخراجرادیونوکلیدهاییراازفازهایژئوشیمیاییخاصرهامیکند،همپوشانی


می
پذیرد.مسئلهیدیگر،

فرایندهایجایگزینیوانحاللاحتماالًدرمراحلگوناگوناستخراجانجاممی
عدمحصولتعادلکاملدررهاییجزء()Iباپیوندالکترواستاتیکیاستکهنیاز بهچنداستخراج
در حالت توضیح داده شده) خواهد داشت .عالوه بر آن،
متوالی با عامل یکسان ( 2
بازدهی های استخراج مطابق طول عملیات و نسبت رسوب /خاک به استخراجگر تغییر مییابد.
شدهبینالمللیوجودندارد،لذامقایسهی نتایج


مهمایناستکهروشاستانداردپذیرفته
مسئلهی

هایمتوالیگوناگونمشکلاست.علیرغماینمحدودیتهااستخراجمتوالیروشمهمی


استخراج
گونهشناسی رادیونوکلید است ،چرا که غلظتهای پایین رادیونوکلیدها امکان استفاده از
در  
هایدیگررادراختیارقرارنمیدهد .


روش


تجزیهی گونهشناسی
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 4-61روشهای گونهشناسی محاسباتی
گونهشناسی محاسباتیبهصورتبخشاساسی
سریعکامپیوترها،روشهای  

توجهبهتوسعهی 

با
هاییادشدهبهدالیلیکهبعداً

گونهشناسی رادیونوکلیددر آمدهاست.باوجوداین 
روش
مطالعات 
گونهشناسی اولیه باشند ،بلکه روشهای تکمیلی بهکار رفته در
بیان میشود ،نمیتوانند روش  
براساس
برنامهریزی آزمایش و همچنین ارزیابی دادههای آزمایشی هستند .روشهای محاسباتی  

هایتعادل ترمودینامیکییاپارامترهای مطابقآندرواکنشهایبیناجزا درسیستممورد


ثابت
هایآبیبهخوبیتوسعهیافتهاند.تعدادیازاشکال


هایمحاسباتیبرایسیستم
مطالعهاست.مدل
در این کتاب با بهکارگیری چنین مدلهایی تهیه شدهاند .معموالً ،مدلهای آبی برای برآورد
دهندهیاتجمعهاییونیبافلزاستفاده


هایفلزیدرحضوریکیاچندلیگاندهایکمپلکس

گونه
محاسبهمیکنند،

.اگرچهمدلهاغالباًتوزیعکمپلکسهایفلزیرابهصورتتابعیازpH

میشوند

پارامترهای دیگر نیز قابل استفاده هستند .عالوه بر اثر  pHروی کمپلکس شدن فلز ،مدلها
همچنیناثراتدماوپتانسیلاحیاواکسایشرادرنظرمیگیرند .

مثالیازچنینمحاسباتبرایگونههایاورانیمرادریکسیستمحاویکربناتبه

شکل7-11
(الف)گونههای

دهندهعالوهبرهیدروکسیدنشانمیدهد.شکل7-11


گاندکمپلکس
صورتیکلی
ثابتهایتعادلدوواکنشزیرمحاسبهشده
براساس 
نشاندادهو 
اورانیلرابهصورتتابعیاز pH
است ،

2
2
 2

(هیدرولیز)
2
2

2
2
2
2
 2

(کمپلکسکربنات)
2
3
3

هایتعادلاینواکنشها،شکل(7-11ب)نیزپتانسیلالکتروداستاندارد 


عالوهبرثابت

2
4
2
4
2 2
2

آوردنگونههایاحیاواکسایشدریکغلظتخاصرادرنظر

بهدست
ومعادلهینرنستراجهت 

میگیرد .عالوه بر آن ،در این شکل تهنشینی اورانیم به صورت  U(OH 4و تبدیل آن به  2

میتوانندباهممرتبطباشند.شکل-11
بلوریدرنظرگرفتهشدهاست.هردوبخششکل 7-11
(7الف)دریکپتانسیلثابتاحیاواکسایشمحاسبهشدهاستوتصویریدرشکل(7-11ب)را
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نشانمیدهدموازیبامحورـ  xدریکپتانسیلاحیا واکسایشیکسانکهدراینمورد دارای

مقداریمثبتاست .
همچون
کدهای متعدد کامپیوتری قادر به انجام چنین محاسباتی در فاز محلول باشند  ،
 EQ3NR ،MINEQL+ ،MINTEQA2و  PHREEQCموجودند .این کدها همچنین قادر به
ترازسیستمهایفازمحلولتنهاهستند.برای مثالPHREEQC


هایپیچیده

سیستم
محاسبهی 

دارایمشخصاتاضافیزیراست :
گیرد.مهمترینگاز


هارادرفازمحلولدرنظرمی

هایآن
 اینکدگازهایمحلولوواکنش
گونهشناسی رادیونوکلید در آبهای طبیعی در سیستمهای زمینشناسی دیاکسید
در  
کربن است ،که در محلولهای آبی یونهای کربنات کمپلکسدهنده تشکیل میدهد .در
شکل  ،7-11محاسبات گونههای اورانیم را برای یک سیستم که در آن فشار جزیی
باراستنشانمیدهد.

دیاکسیدکربنبرابر10 2

 اینکدانحالل ترکیباتبیناجزارادرسیستمبهصورتمحصوالتانحاللترکیباتمورد
نظر دربر دارد .در شکل ( 7-11شکل پایینتر) ،این قضیه به صورت میدان پایداری
 U(OH 4در مقادیر پایین پتانسیل احیا واکسایش در pH=4-1دیده میشود.
بلوریدارایمیدانپایداریگستردهتریاست .

مالحظهمیشود 2،

گونهکه
همان 

 این کد قادر به محاسبهی سیستمهای دربرگیرندهی جذب روی سطوح جامد ،همچون
جذبرادیونوکلیدرویسطوحمعدنیاست.جذببهصورتیکتبادلیونییایکفرایند
سازیمیشود .


کمپلکسسطحمدل
یانتقالدریکمحیطزمینشناسیاست.


محاسبه
 اینکدقادربه
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(ب)
-1
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گونهشناسی و همچنین انتقال جرمی قابل بهرهبرداری است .در
لذا این برنامه در مطالعهی  
واکنشهاباثابتهایتعادلترمودینامیکییاپایدارتریمطابقجذب

هایکامپیوتری،کلیهی 


مدل
الگوریتمتنظیمشدهاند،درنتیجهبهصورتعددییعنیبابرهمکنش،برای تعیین

بهصورت یک
کاررفتهقابلحلاست.محدویتهایزیر


هایبه

جهتتنظیمثابت
مقادیرغلظتبرایکلیهیاجزا

اولاینکه،

هادرنظرگرفتهمیشوند.


نمدلکامپیوتریطیاستفادهازآن
وعدمتعیینهایای

ثابتهایترمودینامیکیبودهومعموالًپارامترهایسینتیکیدرآندر
براساس  
کلیهی محاسبات 

بهدست خواهدآمد.بعضیازواکنشها،اگر چهازنقطه
نظرگرفتهنشوندشکلغلطیازسیستم 
رسد،ممکناستازنظرسینتیکیبهاندازهایآهستهباشدکه


نامیکیبهنظرممکنمی
نظرترمودی
درصورتیکهپارامترهایسینتیکیدرنظرگرفته

اساساًدرفاصلهی زمانیموردنظرانجامنپذیرد.
نمیشوند.برای مثالپارامترهایسینتیکیدر PHREEQCباترکیباتخاصقابلشمولاست.

بتهای تعادل برای بسیاری از کمپلکسهای رادیونوکلید و نیز عدم قطعیت مقادیر آنها
نبود ثا 
هاییدراینروشمیشود .


باعثایجادمحدودیت
مطالعاتپارامترهایتعادلدربسیاریازرادیونوکلیدهنوزمحدودهستندوبهدلیلپیچیدگی
ثابتهای حاللیت و
همچون پلوتونیم  
شیمی رادیونوکلیدهای نادر با قابلیت انحالل بسیار پایین  ،
تشکیل کمپلکس برای آنها به خوبی تعریف نشده است .غالب کدهای کامپیوتری ابتدا برای
گونهشناسی ژئوشیمیایی و مدلسازی برای عناصر پایدار و نه رادیونوکلیدها تعریف شدهاند .در

تعادلبرایبسیاریازواکنشهایژئوشیمیایی

هایاطالعاتیثابت


هاشاملبانک

اینبرنامه
حالیکه

همچون آژانس
معمول است ،اطالعات اضافی برای رادیونوکلیدها جهت بانکهای اطالعات ویژه  ،
انرژیهستهای()NEAموردنیازاست .

هایمحاسباتیتنهانشانگر


ازروش
جاییکهنتایجحاصل 
،ازآن 

گونهکهقبالًبحثشد
همان 

گونهشناسی رادیونوکلید دارای کاربرد عمده نیستند .مدلها وسایل ارزشمندی در
هستند ،در  
آزمایشهستند،چراکهشکلاولیهیخوبیاز

آوردنشرایطبهینه

بهدست
طراحیآزمایشجهت 

میدانهای پایداری اجزا مورد مطالعه میدهند .عالوه بر آن ،مقایسه پس از آزمایش اطالعات

چنینبرنامههای


کند.هم

گیریغلطجلوگیریمی

شدهازنتیجه

آمدهبااطالعاتمحاسبه
بهدست 

نهاتنهاالزماست
کامپیوتریدرنسخههایباسهولتباالبرایکاربردردسترسهستندکه درآ 

ولیهشان انتخاب شود .با وجود این ،در صورت فقدان دانش در زمینهی
اجزا و غلظتهای ا 
واکنشهایدرگیر،ممکناستمنجربهوقوعخطاهایجدیگردد .
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 60-61تعیین خصوصیات ذرات رادیواکتیو
بزرگتر با
همچون انفجارها یا حوادث هستهای ،موجب تشکیل ذرات  
بعضی رخدادهای ویژه  ،
غلظتهای باالتر اکتیویته در محیط می شوند .این ذرات معموالً ذرات داغ نامیده میشوند.

رادیونوکلیدهایداخلذراتداغدارایویژگیکامالًمتفاوتدرمقایسهباآنهاییهستندکهبه
هستهای ،غالب
طور همگنتری پراکنده شدهاند .در حادثهی چرنوبیل و به ویژه در انفجارهای  
رادیونوکلیدهابهصورتغباربودهوباخنکشدنابرانفجارمتراکمشدهوذراتراتشکیلدادند

خودآن هایابهویژهازطریقتجمعرویذراتمعلقکهازقبلدرهواموجود

کهیابهوسیلهی 

.اینذرات،باقطرهایدرحدودیکمیکرومترباحالتکموبیشهمگنروی

بودند،تشکیلشدند
ای،بخشکوچکیازمادهسالحمنفجرنشدندوبهصورتپارههایی


هایهسته

زمینشدند.دربمب
بزرگتر شامل پارههای سوخت اورانیم به
در اطراف پراکنده شدند .در حادثهی چرنوبیل ،ذرات  
بزرگترینذاتداغباقطرتاچندصدمیکرومتردراطرافمحل
دلیلانفجاربهاطرافرهاشدند ،
میکرومتر،بهوسیلهی بادحتیدر

نشینشدند.ذراتداغکوچکترباقطردرحدود 10


انفجارته
چندهزارکیلومتریانتقالمییابند .

بررسیخصوصیاتذراتدرمحدودهیدهتایکصدمیکرومتراست.

هدفاصلیدراینبخش
دلیل مطالعهی ذرات داغ این است که اگر در تعیین غلظتهای کلی رادیونوکلیدها در خاک و
رسوبات،ذراتدرنظرگرفتهنشوند،ممکناستتصویرغلطیاحداقلناقصیازمیزانتحرکودر
آنحاصلشود.زمینههایدیگرکاربرد،عالوهبرمطالعاتمحیطی،

زیستشناختی 

دسترسبودن
ایاست،چراکهاطالعازذرات،اطالعاتارزشمندیرادربارهی منبعو

جنایاتوحفاظتهس 
ته
می دهد.ویژگیذراتداغطبیعتاًبستگیبهاینداردکه
بهدست 
هستهای 
کاربردموردنظرمادهی  

هایتجزیهایقابلدسترسهستند .


چهروش
هایتجزیهایاست،

شدهوشاملپیشرفتهترین  
روش


آلفرض
درادامهروشیکهبهطور  
ایده
ارایهگردیدهاست،اینروششاملمراحلزیراست :
 شناساییوجداسازیذرات 
گرذراتسادهتر 


تجزیهغیرمخرب

بیشترذرات .
 انحاللوآنالیز 


 6-60-61شناسایی و جداسازی ذرات
روشهایتصویربرداری
شناساییذراتداغدرنمونههایجامد،معموالًخاکیارسوب،معموالًبا 

شاملفیلم،یااوتورادیوگرافیدیجیتالوآشکارسازیردپایهستهایحالتجامد()SSNTDانجام
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فسفرروینمونهگذاشتهشدهوذراتداغبه

پذیرد.دراوتورادیوگرافی،یکفیلمیایکورقهی 


می
صورت نقاط تاریک چگال روی فیلم دیده میشود .در مورد ورقههای فسفر ،تابش موجب
برانگیختگی مولکولهای فسفر میشود .برانگیختگیها با یک باریکهی لیزری به حالت پایه
هاینوریرهاشدهازورقه


اسکنورقهباپرتو،ذراتداغازطریقگسیل
گردد،وبهوسیلهی 


برمی
کهشاملروشهای

شوند.روشردپایهستهایحالتجامد،


طیبرگشتبهحالتپایهمتمرکزمی
ردپای آلفا و شکافت است ،مشابه اوتورادیوگرافی است .یک فیلم که معموالً از نیترات سلولز
کربنات،یامیکاروینمونهقراردادهمیشود.درروشردپایآلفا،


گلیکول
ساختهشده،مثالًآمیل 
دی

ذراتآلفاتخریب(ردپاها)راظاهرمیکند،کهبایکمیکروسکوپالکترونیقابلمشاهدهاست.در

آنالیز ردپای شکافت نمونه و فیلم در رآکتور پیش از حکاکی قلیایی پرتودهی میشود تا از
هایشکافتپذیرنظیر  234ردپاتولیدشود .


ایزوتوپ
شوند،نمونهی خاکیارسوببهدویا


جداسازیمی
پسازشناسایی،ذراتمعموالًبانمونه 
بایکآشکارسازنیمههادیقادربهاندازهگیریپرتوهای

گامایآن

شدهوطیف

چندقسمتت 
قسیم
241
241
بهوسیلهی گسیلگامابا


،دختر
چنانچه
گیریمیشود .


گاماباانرژیپاییناندازه
انرژی  41/4 keVآشکارسازی شود ،منجر به آشکارسازی ذرات حامل پلوتونیم در مایع نمونه
گیریهایگاماباسنجشدارایذراتداغانجاممیپذیردوپسازتقریباً20
خواهدشد.اکثراندازه 

مرحله یک ذرهی تنها قابل حصول است 137 .برای شناسایی ذرات در بعضی از حاالت قابل
اندازه گیریاست.پسازجداسازی،برایعملیاتبعدیوآنالیزذرهبهیک نوارچسبهادییا

سطحفلزیمتصلمیشود .



 2-60-61تجزیه (آنالیز) به روش میکروسکوپ الکترونی روبشی
مطالعهی میکروسکوپیبامیکروسکوپالکترونیروبشی

دومدرتعیینخصوصیاتذرهی 

مرحلهی 

میدهد(شکل.)1-11عالوهبرآن،
بهدست  
)است،کهاطالعاتیازاندازهوریختشناسی 

(SEM
طیفسنج پرتوی  Xباتفرقانرژییاطول
آنالیزعنصرینیمهیکمیازسطحدادهبااستفادهاز 

⁄
میآید .
بهدست 
)متصلبه SEM
موجانرژی(
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میکروسکوپالکترونیروبشییکذرهیرادیواکتیو.مقیاسقسمتچپباالتقریباًیکسانتیمترو

شکل .4-61
دهندهیطیفEDXاست،بیانکنندهایناستکهذره


ترنشان

است.قسمتپایین
قسمتراستباالتقریباً40μm
اساساًاورانیمدارد .
 







19, 1428). 

)(2004
































عنصرمیشود

ویژهی
هاینمونهرایونیزهنموده،منجربهگسیلپرتوهایـ   X

الکترون اتم

باریکهی 

که متعاقباً به وسیلهی آشکارسازی نیمه هادی سیلیکون آشکارسازی میشوند .از طریق روبش
هارویسطحذرهقابلاندازهگیریاست.


الکترون،توزیععناصروغلظتآن
سطحبایکباریکهی 

همچون اورانیم و پلوتونیم در مناطق روشن در شکل  SEMدر
عالوه بر آن ،عناصر سنگینتر  
برداریالکترونبرگشتیپراکندهبهرهبرداریشود .


شوندکهروشعکس

صورتیدیدهمی


 3-60-61تجزیهی پرتوهای گاما و ـ  Xذرات
تجزیهی پرتوهای گاما و  Xدر شناسایی اولیهی رادیونوکلیدهای موجود در ذره کمک میکند.

همچون   144  ، 141  ، 137و  144ممکناست
حضورمحصوالتشکافتگسیلندهی گاما ،
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بهاندازهی کافیباالباشد،نسبت

چنانچه غلظتپلوتونیم 
اطالعاتیراازمنشا ومنبعذرهبدهد .
 231 ⁄ 240نیز قابل اندازهگیری است ،که به اندازهی زیادی برای شناسایی منبع آن کمک
میکند .اندازهگیری پرتوهای گاما و  Xاز یک ذره کوچک جامد بسیار دقیق نیست و لذا تنها

بیشتر تجزیهمهماست.
درهنگامبرنامهریزی 

گرحاصلمیشود؛ ولیباوجوداین


اطالعاتنشان
شدهی استانداردوبرای تعیین
درشرایطتعریف 

پسازانحاللذره،تجزیهی پرتوهایگاماوـ X

تررویغلظتهایرادیونوکلیدقابلتکراراست .


اطالعاتدقیق


 8-60-61تجزیهی ثانویهی طیفسنجی جرمی یونی ( )SIMSذرات رادیواکتیو
مطالعهیترکیبایزوتوپییک

طیفسنج جرمی یونی ثانوی()SIMSیکروش غیرمخرببرای 

سازیمیشود


بمبارانتراشه
رادیواکتیواست.ذرهبایونهایباانرژیباالمعموالً یا  2

ذرهی

که منجر به رهایی گونههای اتمی و مولکولی گوناگون از سطح ذره میشود .از میان اینها،
طیفسنج
چنانچهآنالیز 
هاجهتتجزیهیایزوتوپیبهیکآنالیزورجرمیهدایتمیشوند .


کاتیون
جرمیپسازانحاللذرهانجامپذیرد،ممکناستاندازهگیریSIMSضرورینباشدــیکمزیت

یوندریکنقطهیکوچکباقطریکمیکرومترقابلتمرکزاست

ایناستکهباریکهی

ازSIMS
آوردناطالعاتایزوتوپیازقسمتهایمختلفذره

بهدست
ولذاچندیناندازهگیرییکذرهبرای 

طیفسنجیازنمونهمحلولانجامپذیرد،تنهامیانگین
یکاندازهگیری 

چنانچه 
امکانپذیراست .

گیریهایتکراریازیکنقطه
ایزوتوپیمیانگینحاصلمیشود.مزیتدیگرایناست کهاندازه 

انجامپذیر است ،که یک تجزیهی  ترکیب ایزوتوپی را برای اعماق گوناگون زیر سطح یک ذره

امکانپذیر می سازد .البته ممکن است در این کار ذره نابود شود که مانع از تجزیهی مجدد آن

میگردد.


 4-60-61تجزیهی میکرونی پرتو ـ  Xبر پایهی سنکروترون
تجزیهی میکرونی بر پایهی  سنکروترون روش قدرتمندی در تشخیص ذرات رادیواکتیو است.

بزرگتر هستند که باریکههای پرتو ـ  Xبا شدت باال تکفام
سنکروترونها شتابدهندههای ذره  

بخشهایداخلی
دارایقدرتنفوذباالبودهولذاجهتمطالعهی 

تولیدمیکنند.اینپرتوهایـX

بسیارکوچکحتیکوچکترازیکمیکرومترقابل

.باریکهروییکنقطهی

میشوند
ذراتاستفاده 
ذرهوجودداردکهمهمتریناین

القاییسنکروتروندرتجزیهی 

تمرکزاست،مطالعاتپرتو ـ  X
روشها در ادامه توضیح داده میشود .تنها چند سنکروترون در سطح دنیا وجود دارد و این


گونهشناسی534
تجزیهی 


تأسیسات بسیار گران هستند ،لذا مشکل اصلی روشهای سنکروترون قابلیت دسترسی محدود و
هزینهی باالی آنها است.
تجزیهی فلوئورسانس پرتو ـ  Xمیکرونی  μ-XRFاطالعاتی را در رابطه با ترکیب عنصری کل
ذره به جای تنها بخش کوچک از سطح آن (مثالً در حالت آنالیزور  SEM-EDXیا  XRFبا چشمهی
به شدت پایین پرتو ـ  )Xمیدهد .پرتوهای ـ  Xاتمهای مورد آنالیز را یونیزه میکند که منجر به
تشکیل پرتوهای ـ  Xویژه عنصری هنگامی میشود که حفرهها از الکترون در الیههای باالتر پر
میشود .پرتوهای ـ  Xگسیلشده ثبت و با یک آشکارساز نیمههادی سیلیکونی تجزیه میشوند.
اگرچه همانند روشهای  SEM-EDXیا  XRFمعمولی ،تنها تجزیهی عنصری نیمه کمّی قابل
حصول است؛ ولی این روش این مزیت را دارد که از این طریق اطالعات ترکیب عنصری کل ذره
قابل حصول است .به این ترتیب نقشهی ترکیب عنصری کل سطح به روش «باریکهی متمرکز»
بهدست میآید.
تجزیهی تفرق پرتو ـ  Xمیکرونی ( )μ-XRDاطالعاتی را در مورد فازهای بلورشناسی ذره فراهم
میآورد .مزیت  XRDبر پایهی سنکروترون در مقایسه با تجزیهی  XRDمعمولی با بهکار بردن یک
منبع پرتو ـ  Xبا شدت پایین ،این است که اطالعات تودهی ماده ــ نه فقط سطح ــ قابل حصول
بوده و ذره با تمرکز باریکه برای بهدست آوردن تغییرات فازها در داخل ذره قابل روبش است.
توموگرافی پرتو ـ  Xمیکرونی اطالعاتی را در مورد ساختار درونی (حفرات ،چگالی) ذره بهدست
میدهد و براساس تضعیف باریکهی پرتوی ـ  Xدر ذره است .ذره از زوایای گوناگون
تصویربرداریشده و شکل سهبعدی توموگرافی ذره با آنالیز پیچیدهی ریاضی طیفهای عبوری پرتو
ـ  Xبهدست میآید.
طیفسنجی نزدیک ــ لبه جذب پرتوی ـ  )XANES( Xو ساختار ریز جذب پرتوی ـ X
گستردهی ( ) EXAFSاطالعاتی را در رابطه با حاالت اکسایش و نیز هماهنگی اتمی و طول پیوند
⁄
ذره در مقابل باریکهی پرتو ـ  Xبسیار تکفام
در ذره میدهد .در تجزیهی
(محدودهی انرژی باریک) قرار گرفته و شدت پرتوهای ـ  Xعبوری ثبت میشود .انرژی باریکهی
پرتو ـ  Xبه تدریج افزایش مییابد .هنگامیکه انرژی پرتو ـ  Xبرای یونش اتمها در نمونه به اندازهی
کافی باال باشد ،افزایش با شیب تند و یک قله در طیف جذبی حاصل میشود (شکل .)9-61
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ومحدودههایتجزیهXANESو .EXAFS

شکل .4-61طیفجذبیپرتوـX


شود.درتجزیهی


نامیدهمی
اینبخشفزاینده«لبه» ووضعیتماکزیممجذب«خطسفید» 
 XANESاطالعات حاصل از حالت خط سفید بهکار میرود در حالیکه در تجزیهی EXAFS
کارمیرود .

ساختارریزقسمتبعدیطیفبه
انرژیهای پیوندی الکترونهای ظرفیت بستگی به حالت اکسایش یک عنصر داشته با حالت

یابد،تغییریدرانرژیهایپرتوـ


کهعدداکسایشافزایشمی
اکسایشافزایشمییابد.لذاهنگامی

خطسفیدمشاهدهمی شود.اینمشخصهبرایتعیینحاالتاکسایشرادیونوکلیدهادرذرات

X
میشود.طیفجذبیپرتو X -یکنمونهمجهول
رادیواکتیو،بهویژهاورانیم وپلوتونیم استفاده 
گیریشده و با طیفهای استاندارد با حالت اکسایش معلوم مقایسه میشود .شکل 10-11
اندازه 

ذرهی اورانیم را با استانداردهای اکسید اورانیم با حالت اکسایش 
طیفهای   XANES

⁄
رانشانمیدهد .
(+ ) 3(،+IV) 2و() 3 1
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تجزیهی گونهشناسی

جذبنرماالیزشده

انرژی()eV
شکل


سهذرهیاورانیم

طیفهایجذبیپرتوـX
 .60-61
دردریایایرلندبههمراهباطیف هایاستانداردهای 2
و 3 1

3
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طیفآنبااستانداردهامیباشد.

مقایسهی

براساس
شناساییحالتاکسایشدرنمونهینامعلوم 

چنانچه چندین حالت اکسایش در نمونهی مجهول موجود باشد ،یک فرایند پیچیده مورد نیاز

هاییکهطیفمجهولبهرهمیدهد.دراینروش،


هایاستاندارددرنسبت

یعنیترکیبطیف
است؛
میآید .
بهدست 
ونهیمجهول 
نسبتحاالتاکسایشگوناگوندرنم 

طیفسنجی  EXAFSساختار ریز قسمت آخر طیف جذبی پرتو ـ  Xتجزیه میشود،
در  
شوندکهکموبیشدر


هایمجاورپراکندهمی
هاییونیزهشدهبهوسیلهیپرتوهایـ X
ازاتم


الکترون
پرتوهای ـ  Xجذبی در ماده  نفوذ کرده و لذا ساختار ریزی را در طیف ایجاد میکند .آنالیز
طولهای
همچون  
پیچیدهی  ریاضی این ساختار ریز ،اطالعاتی را در رابطه با محیط شیمیایی  

،تجزیهی  EXAFSوشناساییذراترادیواکتیوبه

کئوردیناسیونوپیونددربردارد.باوجود این
ندرتمورداستفادهقرارمیگیرد .
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 1-60-61تجزیه پس از انحالل ذرات
بیشتر قابلانحاللخواهدبود.
یغیرمخرب ،برایتجزیهی  


رادیواکتیوپسازاتمامتجزیه
ذرهی 

بهدست آوردن نتیجه قابل
حال طیفهای گاما و پرتو ـ  Xدر شرایط کامالً تعریفشده برای  
میآید .برای
بهدست  
اطمینان کمی غلظت رادیونوکلیدهای گسیلندهی پرتوهای گامای ـ   X
طیفسنج جرمی (،ICP-MS
طیفسنجی آلفا یا  
رادیونوکلیدهای گسیلندهی آلفا به وسیلهی  
 TIMSیا  ،)AMSمعموالً پس از جداسازیهای شیمیایی بهکار میرود .برای جمعآوری کل
طیفسنجیجرمیقادر
اطالعاترویایزوتوپهایپلوتونیم،هردوروشبایداستفادهشود،چراکه 

240
231
یکدیگر نیستند.
از 
و
طیفسنجیآلفاقادربهجداسازی
بهاندازهگیری  231و 

241
نیزاندازهگیریشودLSC،نیزبایداستفادهشود .


چنانچهالزماست

مطالعهی بیشتر
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اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی
 6-64مقدمه
طورکه در فصل  1بحث شد رادیونوکلیدها غالباً به وسیلهی تابش ویژهی خود یعنی با
همان 

ها،آهنگفروپاشیرادیونوکلیدبهوسیلهی


شوند.دراینروش

گیریمی

هایرادیومتریاندازه

روش
گیریمیشود.رادیونوکلیدهابستهبهروش


شدهبرواحدزماناندازه

هایگسیل

تعدادذراتیافوتون
فروپاشی ،فروپاشی  ،αفروپاشی  ،βتبدیل داخلی ،شکافت خودبهخودی و به ویژه انواع تابش
طیفسنجی GM،αباشمارشتناسبی،شمارش
درفرایندهایفروپاشیبهوسیلهی  

گسیلشده 

گیریمیشوند .

طیفسنجیپرتوـ γ
اندازه
طیفسنجیپرتوـXو 
سنتیالسیونمایع ،
طیفسنج جرمی معدنی به طور گسترده برای تعیین و اندازهگیری غلظتهای عنصری در

گیرند.ازآنجا


هامورداستفادهقرارمی

گیریتعداداتم

یوناچیزغلظتبااندازه
محدودههایجزی
کند،اینروشهمچنین


هاتفکیکمی

جرمآن
براساس
جرمیایزوتوپهایعناصررا 

طیفسنج
که 
برای تعیین رادیونوکلیدها ،یعنی ایزوتوپهای رادیواکتیو عناصر بهکار میرود .در روشهای
گیریشدهواکتیویته()Aیکرادیونوکلیداز
جرمیاتمهایرادیونوکلیدمستقیماًاندازه 

طیفسنج 

تعدادفروپاشیهادر

محاسبهمیشودکهدرآنA

 A=λ
معادلهیآهنگفروپاشیرادیواکتیو

تمهایرادیونوکلیدو  λثابتفروپاشیاست .به جایثابت فروپاشیمعموالً
یکثانیه N ،تعدادا 
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A=N
رود.ازآنجاکه2 ⁄ 1 2 ،λ= 2 ⁄ 1 2


کارمی

)درمحاسباتبه
نیمهعمر( 1 2
خواهد بود .برای تعداد اتمهای (با جرم) یکسان رادیونوکلید مورد اندازهگیری ،هرچه نیمه عمر
رادیونوکلید بلندتر باشد ،رادیواکتیویتهی آن پایینتر است و در مقایسه با روشهای رادیومتری
میشود .شکل  1-17نمودار لگاریتم معکوس
بیشتر  
طیفسنج جرمی  
حساسیت روشهای  
اکتیویتهی ویژه،یعنیجرممطابقیک Bqدرهررادیونوکلید( ⁄
)برحسبنیمه عمرهای


طیفسنج جرمیICP
رادیونوکلیدهایبحث شدهدراینکتابرابههمراهحدآشکارسازیبرای 

طیفسنج جرمی برای اندازهگیری رادیونوکلیدهای با عمر بلند با نیمه عمرهای
نشان میدهد  .
بلندتراز100سالبسیارمناسباست .



ng/Bq

رادیواکتیویتهیویژهیرادیونوکلید،

حدتشخیصICP-MSبرایایزوتوپهایباجرمباال

نیمهعمر
شکل

رابطهیمعکوساکتیویتهیویژه(یعنیجرممطابقیکBqبرایهرنوکلید( 1
 .6-64

)) بانیمهعمر

کهدراینکتاببهآنهااشارهشدهاست .

شدهاند
رادیونوکلیدمربوطه.تنهارادیونوکلیدهاییبحث 


طیفسنج
گیریرادیونوکلیدهابهکاررفتهاست :

طیفسنج جرمیبرای 
اندازه
روشهایگوناگونیاز 

دهندهی (،)AMS


جرمیشتاب
طیفسنج 
جرمیهمراهباپالسمایالقاییجفتشده( ،)ICP-MS

طیفسنج جرمیبایونیزاسیونارتعاشی(،)RIMS
طیفسنج جرمییونیزاسیونحرارتی( ،)TIMS

جرمیباتخلیهی گدازش(.)GDMSبهدلیل

طیفسنج 
طیفسنج جرمییونثانوی()SIMSو 

هاوبهبودیهایبهعملآمدهوقابلیتدسترسیآسانغالباً ICP-MSروشانتخابیبرای


توسعه

اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی
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تعیین رادیونوکلیدهای با عمر بلند هستند ،AMS .با توجه به حساسیت بسیار باالی آن جهت
اریازرادیونوکلیدهایباعمربلنددرمقادیرفوقپایینبهکاررفتهاستTIMS.و

اندازهگیریبسی

شدهاند ،اگر چه این دو روش
 RIMSمعموالً برای اندازهگیری نسبتهای ایزوتوپی استفاده  
کاررفتهاند،با


هایمحیطوپسماندبه

هایرادیونوکلیددرنمونه

گیریغلظت

چنینبرایاندازه

هم
روشهاییهستندکهمعموالًبه
کارنمیروندSIMS.و GDMS

وجوداین،غالباًبرایاینمقاصدبه
میشوند،
سطحنمونههایجامداستفاده 

باالبرایتجزیهی

دلیلقابلیتدسترسیمحدودوهزینهی

اندازهی کافی
آنالیزنمونههایمحیطیواقعیبه 

،حدودآشکارسازیشانمعموالًبرای 

باوجود این
جرمیرابرایاندازهگیریرادیونوکلیدها

طیفسنج 
خوبنیست.بعضیازمقاالتکاربردروشهای 

مرورکردهاند .



 2-64طیفسنج جرمی جفتشده با پالسمای القایی ()ICP-MS
نمونهوتجزیهیسریعفناوریدرICP

یافته،ورودسادهی


توسعه
کهدرسال 1110

طیICP-MS
طیفسنج
جرمیباهم،ترکیبمیشوند.روش 

طیفسنج 
بادقتوحدودآشکارسازیپایینیک 
تعیینعناصرونسبتهایایزوتوپیدرتعدادپایینومحدودوباغلظت

بیشترینبرای 
جرمیبا 
است.درسالهایاخیر،بهصورتتصاعدیبرایتعیینرادیونوکلیدهادر

بسیارپاییناستفادهشده
محیط ،سیستمهای زیستی و نمونههای پسماند بهکار رفته است .روش برخالف روشهای
طیفسنج  جرمی جامد معدنی معمول ،به سهولت امکان اعمال نمونه را به منبع یونی در فشار

عادی فراهم آورده و روش تعیین مقداری آسان را با استفاده از محلولهای استاندارد آبی در
میدهد .همچنین میتوان با استفاده از یک سیستم سایش لیزری ،جهت آنالیز
دسترس قرار  
مستقیمنمونههایجامدبهرهجست .



 6-2-64اجزا و مبانی عملیاتی سیستمهای ICP-MS
،نمونهیمایعازطریق

رانشانمیدهد.درICP-MS

شکل2-17شِماواجزایسیستمICP-MS
یکنبوالیزاعمالمی شوندکهبادمیدننمونهباگازآرگوندرسرعتباالذراتریز(معلق)تشکیل

افشانهواردمیشوند کهدرآنقطراتدرشتترحذف

شوند.سپسذراتمعلقبهمحفظهی 


می
درصدذراتمعلقاولیهازمیانمحفظهیافشانهباجریانعرضیانبوالیز

میشوند.معموالً،تنها2

همچوننبوالیزاولتراسونیکیانبوالیزجریان
تغلیظعبورمیکنند.استفادهازنبوالیزبابازدهیباال ،

ایافزایشمییابد.فرایندنبوالیزازآن


قابلمالحظه
میکرونیانحالل،بازدهیاعمالنمونهبهطور 
جهتضروریاستکهقطراتبهاندازهیکافیتشکیلشوندتادرمشعلپالسماتبخیرشوند .
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حدفاصل

آشکارساز
یون

MS
مشعلICP

اپتیکهاییونی

اتاقک

وسیلهیجداکنندهجرم

اسپری
نبوالیزر
منبعتغذیهفرکانس
رادیویی

پمپ
مکانیکی







پمپ

پمپ

توربوموسکوالر

توربوموسکوالر

دهندهیاجزایسیستم .

شکل .2-64دیاگرامسیستم ICP-MS
نشان

مشعلحرکتمیکنند،ترکیبات

نمونهازمیاننبوالیزعبورکردهوذراتمعلقبهداخلبدنهی

شدهی القایی آرگون در دمای پالسمای تقریباً
شیمیایی حاضر در نمونه در یک پالسمای جفت 
شوند.اتمهادرمشعلتاحدباالیی ،برایبسیاریاز


اتمیخودتجزیهمی
 1000-1000Kبهاجزای 
عناصر شیمیایی با جز کوچکی از یونهای با بار چندگانه( <%10 ،تقریباً  )%1یونیزه میشوند.
شدهی القاییازطریقیکواسطه(سطح
جفت 
یونهایبابارمثبتدرفشاراتمسفرازپالسمای  

جرمیباخألباالاستخراجمیشوند.

طیفسنج 
ونهومخروطنمونهگیری)به 

مشترکمخروطنم
شکل3-17دیاگرامیازیکمشعلپالسماوسطحمشترکICP-MSرانشانمیدهد .
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گاز
کمکی

گاز
پالسما

 لوله
خارجی
لوله
میانی

گازنبوالیز
تزریقکنندهینمونه
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فصلمشترک










پالسما

کویل
تغذیهیRF

Rf

شکل .3-64دیاگراممشعلICPوسطحمشترکباآشکارسازجرمی.

شدن/یونیزاسیوندرفشاراتمسفررخمیدهد،نقشسطحمشترکبین


کهاتمی

باتوجهبهاین
طیفسنج جرمیبسیارمهم
پالسماوجزءآنالیزورجرمیدرتولیدیکمحیطخألبرایسیستم 
هاازطریقیکروزنهی کوچکباقطرتقریباًیکمیلیمتربهداخلیکسیستمخأل


است.یون
پمپشده جریان پیدا میکنند .در اینجا یک جت مافوق صوت تشکیلشده و یونهای نمونه با

یشوند .کل
سرعت باال و با بسط یافتن در سیستم خأل به داخل سیستم آنالیزور جرمی وارد م 
نگهداری شود تا یونها بدون برخورد با مولکولهای هوا در جریان
آنالیزور جرمی باید در خأل  
هاقبلازورودبهآنالیزورجرمی،ازطریقسطحمشترکمتمرکزبهوسیلهی اپتیک


باشند.یون
بابهینهسازیولتاژ

یونیازپالسمااستخراجمیشوند.اپتیکیونیچندینجزءعدسییونداردکه

روی هر یک از لنزهای اپتیک یونی به طور الکترواستاتیک یونهای آنالیت را از ناحیهی سطح
رسیدنبهویژگییونخاصهدایتمیکند.اپتیکیونیازیک

مشترکبهداخلآنالیزوربرای 
شده
سری از ورقههای فلزی ،غالفها یا استوانههایی که دارای ولتاژی روی خود هستند ساخته 
هاوالکترونهابودهو


هایخنثی،فوتون

ذرات،گونه
است.عملکرداصلیاپتیکیونیمتوقفکردن
هایموردآنالیزبهآنالیزورجرمیوجوددارد.قدرتآینههاییونباطراحی


تنهاامکانعبوریون
آشکارسازیخوبوسیگنالهای

تولیدیکمیزانزمینهیپایین،حدهای

خوبدرتواناییآنبرای
پایداردرماتریسهاینمونهاست .

888

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

براساس نسبتجرمبهبار( ) ⁄قابل
جداسازیایزوتوپها 

چندیننوعآنالیزورجرمیبرای 
بیشترینکاربردرادارند.یکآنالیزورچهار
استفادههستند.البتهآنالیزورهایچهارقطبیوقطاع 
یونهایبا
قطبیدستگاهجمعوجوروباکاربردیآسانولیدارایقدرتتفکیکپاییندرسنجش 

نسبتیکسان   ⁄هستند.یکآنالیزوربامیدانقطاعباتمرکزدوگانهدارایقدرتتفکیکبهتر
اولیهباالتریدارد.آنالیزورجرمیچهارقطبیچهارمیلهی

هزینهی 
بزرگتر دارد و  
ولیاندازهای 

واریااستوانه ایقرارگرفتهدریکطرحالماسیموازیاست.بااعمالمیدانباجریان


فلزیسهمی
مستقیم()DCروییکجفتمیلهومیدانبسامدرادیویی()RFدرجفتمتقابل،یکیونازیک
کهدیگریونهاطیآن


کنددرحالی

هایآشکارسازعبورمی

خاصازمیانمیله
جرمونسبت  ⁄
ایازیونهایبانسبت


شوند.باتغییرترکیبولتاژهاوبسامدهاآرایه

مسیربهخارجسوقدادهمی
  ⁄گوناگوندریکزمانبسیارکوتاهقابلآشکارسازیهستند.شکل4-17دیاگرامیازآنالیزور
هارقطبیرانشانمیدهد .

جرمیچ



جریان

میدانچهارقطبی
یون









شکل .8-64مبانیشماتیکیاآنالیزورجرمیچهارقطبی .


آنالیزورمیدانقطاعباتمرکزدوگانهحاویدوآنالیزوراستــیکیالکترومغناطیسیمعمولیو
دیگریآنالیزورالکترواستاتیکی()ESAکهدرشکل4-17نشاندادهشدهاست .
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مشعلپالسما

عدسیهای
فوکوسکننده


آشکارساز





شکافورودی 




884

شکافخروجی

آنالیزور
الکترواستاتیک
مگنتالکتریکی




عدسیهای
شتابدهنده

طیفسنججرمیباقطاعمغناطیسیباتمرکزدوگانه .Nier-Johnson،
شکل  .4-64دیاگرامشماتیکییک 


هایاستخراجشدهازپالسماازطریقسطحمشترکدریکناحیهی اپتیک


بااینروشیون
یونیشتابدادهمی شوندوسپسدریکمیدانمغناطیسیبازوایایانحرافیحرکتازشکاف

،یونهادرقبال
ورودیمطابقانرژیوجرمیونموردآنالیزمتمرکزمیشوند.پسازورودبه ESA

چنانچه پراکنش
بیشتری پیدا میکنند  .
انرژی یون روی آشکارساز در شکاف خروجی تمرکز  
ازنظراندازهییکسانولیدرجهتمخالفهمباشنددرهردوزاویهیون

انرژیمغناطیسوESA
(تمرکزاولیه)وانرژییون(تمرکزدوگانه)متمرکزمیشوند.باتغییرمیدانالکتریکیدرجهت

مخالف در طی زمان چرخش مغناطیس ،جرم برای آشکارسازی در هنگام عبور از میان شکاف
وجیمتوقفمی شود:بالفاصلهپسازاتماماعمالقدرتمیدانمغناطیسی،میدانالکتریکیدر

خر
مقدار اصلی خود تنظیم و جرم بعدی به همان روش متوقف میشود .روبش کامل جرم 
( )0-240 amuاز یک مغناطیس (سیستم با تمرکز دوگانه) بسیار کندتر ( )400-400 msاز یک

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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سیستم چهار قطبی ( )100 msاست .لذا ،سیستم  ICP-MSمیدان قطاع مغناطیسی با تمرکز
دوگانه ،به ویژه در هنگام تنظیم سیستم در تفکیک چندگانه ،به طور قابل مالحظهای کندتر از
تجهیزاتچهارقطبیهستند .


 2-2-64تفکیک و حساسیت فراوانی
دومشخصهی اجراییبسیارمهموجودداردکهدرتوانایییکآنالیزورجرمیبرای جداسازییک

قلهی موردآنالیزمؤثر  است:تفکیک(قدرتتفکیک)وحساسیتفراوانی.قدرتتفکیک()Rبه

تعریفمیشود،کهدرآن mجرمعادیو Δmاختالفجرمیبیندوقله

صورت  R= ⁄
طیفسنج جرمیچهارقطبی،قدرتتفکیکیبهصورتعرضیکقلهدر10
تفکیکشدهاست.در 

درصد ارتفاع آن تعریفشده و بین  0/3 amuو  3 amuتنظیم میشود .قدرت تفکیک باالتر
ولیحساسیتراکاهشمیدهد.درعمل،قدرتتفکیک

یراازمیانبرمیدارد؛

بیشتر
تداخلهای 

معموالًبرایتعیینرادیونوکلیدهابابهکاربردن ICP-MSچهارقطبیبین  0/3- 0/4 amuتنظیم
میشوند.درمقایسهبا ICP-MSبامیدانقطاع،قدرتتفکیکازیکآنالیزورجرمیچهارقطبی

13
13
13
استفاده
و
از
همچون 
بسیارپاییناستولذا برایجدسازیتداخلایزوباری 
طیفسنج جرمی چهار قطبی برای یونهای چند اتمی از یک یون
نمیشود .توانایی جداسازی  

همچون   231 1از    231کافی نیست .در یک دستگاه قطاع مغناطیسی با تمرکز
آنالیت نیز  
طیفسنج جرمیودیگر
دوگانه،تفکیکجرمیبابهکاربردندوشکافمکانیکی،یکیدرورودی 

کاربردنقطاعهایعریضوقدرت


شود:قدرتتفکیکپایینبابه

درخروجیآشکارسازحاصلمی
تفکیکباالباشکافهایباریکقابلحصولاست.قدرتتفکیکسیستمقطاعمغناطیسیمتمرکز
درباالترینتغییرپیدامیکند.باوجود این،باافزایش

درپایینترینتا 10000

دوگانهاز 300-400
قدرت تفکیک ،حساسیت (عبور) از نسبتاً  %100عبور تا تقریباً  %2عبور در باالترین حساسیت
خواهدبود .
درحاالت قدرتتفکیکمتوسطیاباال ICP-MS ،بامیدان قطاعمتمرکزدوگانهبسیاریاز
هایسبکبهوسیلهی آنسنجیده


کندکهایزوتوپ
داخلهگر راجداسازیمی

هایچنداتمیم


یون
هایسنگینتنهابعضیازیونهایچنداتمیمزاحم


گیریایزوتوپ

چهجهتاندازه
میشود،اگر 

برایمثال

34

 204از

 231درتفکیکیاز2200قابلجداسازیاست.درجداسازی

1

 231

از  231قدرتتفکیک 31400و  11 1از  11قدرتتفکیک 14200الزماست،کهحتی
درحاالتباالترینقدرتتفکیکقابلحصولنیست.عالوهبرآن،درجداسازیایزوبارهایمزاحم
قدرتتفکیکبسیارباالالزماست،کهبرای مثالدرجداسازی  11از  11بهقدرتتفکیک

اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی

313000و  231از

884

ایکهبهوسیلهیICP-MS


نیازاست،مسئله
 231بهقدرتتفکیک114000

میدانمغناطیسیمتمرکزدوگانهحتیدرباالترینقدرتتفکیکقابلحلنیست.لذا،جداسازی
هایمزاحمبرایاندازهگیریبا ICP-MSرادیونوکلیدهابسیارمهماستچراکه


شیمیاییایزوتوپ
دهندهی

ترازایزوبارهایپایداروایزوتوپهایپایدارتشکی 
ل


هایبسیارپایین
معموالًدارایغلظت
هایچند اتمیهستند.درحالتقدرتتفکیکپایین،عبوریونسیستممیدانقطاعمتمرکز


یون
حاصلازنویزجاریتاریکبینهایتپایین،

زمینهی 
کهمیزان  


دوگانهبسیارباالتراست،درحالی
).لذاحدآشکارسازیبهویژهبرایایزوتوپهایباجرمباال،

معموالًبسیارپاییناست(0/1-0/2cps
بسیاربهترازسیستمبرپایهیچهارقطبیاست .

همچوناورانیم،توریموپلوتونیم

دارشدننامیدهمیشود)شراکتسیگنالدنبالهیک قلهی


چنیندنباله

حساسیتفراوانی(هم
ارایهشدهبهصورتنسبتآهنگشمارشدرجرمموردآنالیزبهجرم
مجاوربهقلهیموردآزمایش ،

مجاور می باشد .حساسیت فراوانی همیشه برای طرف جرم پایین بدتر از طرف جرم باال بوده و
معموالً   1 10 1در  M-1و  1 10 7در  M+1است .وقوع این امر به این دلیل است که
هاییایجادمیکنندکهدر


شوند،پیک

واردمی
یونهاییکهطیفرایندفیلترشدنبهچهار قطبی

بزرگتری
یجرمپایینتر( )M-1درمقایسهباپایانهباجرمباالتر) (M+1دنبالهیاشانه 


پایانه
تولید میکنند .در تعیین رادیونوکلیدها به وسیلهی  ،ICP-MSحساسیت فراوانی به دلیل وجود
یونهایموردآنالیزعاملبسیارمهمیاست
نزدیکجرم  

هایپایداردرغلظتهایباالی 


ایزوتوپ
231
237
231
به شدت ایجاد
و 
با تعیین 
که باید در نظر گرفته شود .به عنوان مثال ،
231
تنهابهدلیلحساسیتفراوانی
مزاحمتکرده،شراکتسیگنالاز  231بهسیگنالدرجرم
میباشد .
دستگاهبرابر 10 7


 3-2-64سلولهای برخورد /واکنش دینامیکی
شدهبهوسیلهیآرگون،

هایچنداتمیتولید

برایحلمزاحمتهایطیفیبهدنبالایزوبارهاو  
یون

هاییونیبرپایهینمونهبهویژهدرسیستمچهارقطبیروشجدیدیبهنامفناوری


حالل،یاگونه
یافتهکهدرواقعتشکیلبسیاریازاینگونههای

سلولهایبرخورد/واکنشدینامیکیاخیراًتوسعه

خطرناکقبلازورودبهآنالیزورجرمیرامتوقفمیکند .

دراینفناوری،معموالًپسازاپتیکیونیسلولبرخوردکهحاویچندقطبی(چهارقطبی،
ششقطبییاهشتقطبی)وعملکنندهدرمدRFاستبینسطحمشترکوآنالیزورجرمیقرار

همچون   2 ، 3 ، 2  ، 2یا   4به سلول تزریق
داده میشود .یک گاز برخورد /واکنش  
شودتامولکولهاییونیازطریقتمرکزبادستگاهچندقطبیبرخوردبانمونهواکنشدهند.


می

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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مزاحمبیخطر


هایغیر

هایمزاحمچنداتمیبهگونه

شوند:یون
مزاحمتهابهدوروشحذف می

هاییکهبهصورتهمزمان


شودکهبایون

آنالیتبهیوندیگریتبدیلمی
شدهیامادهی 


تبدیل
موجودند تداخلی ندارند .برای مثال ،در تعیین   41به وسیلهی  ،ICP-MSیون چند اتمی
 40 11یونمزاحماصلیاستچراکه  ⁄یونبسیارنزدیک  41است.درتزریق 3
بهداخلسلولواکنش 3،با  40 11واکنشدادهوبه Arو Oتبدیلشدهوازآنالیزور
ازبینمیرود(شکل.)1-17عالوهبرحذف

چهارقطبیحذفمیشودولذاتداخل  40 11

یونهای چند اتمی مزاحم ،بر سلولهای برخورد /واکنش دینامیکی نیز برای حذف ایزوبارهای

هایواکنشگوناگونگازواکنشدهندهبا


آهنگ
براساس 
میشوند.اینفرایند 
مزاحمنیزاستفاده 
121
مادهی مورد آنالیز و ایزوبار مزاحم صورت میگیرد .برای مثال   ،حاضر در گاز حامل Ar

دارایتداخلبسیارجدیدرسنجشاندازهگیریICP-MSگونه  121است .


+
 + Ar + NH3+
ArO + NH3 O

ورودیگاز

فیلترجرمی

چهارقطبی
Ar

گازواکنشدهنده)(NH3

40
Ar11O



41
Fe



آنالیزور
41
Fe

چهارقطبی

واکنشوبرخورد

یونـمولکول
NH3+
O



حذفیونهایچنداتمیمزاحم .

شکل .1-64اساسکاریفناوریواکنش/برخوردبرای
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جهتجداسازیآنها

ازآنجاکه  121و  121جرمیکساندارند،یکقدرتتفکیک111000

از یکدیگر مورد نیاز خواهد بود .با بهکار بردن مخلوطی از اکسیژن و هلیم به عنوان گازهای
برخورد/واکنشدریکسلولبرخوردششقطبی،یونهای  121باگازهاواکنشداده،بارخود

شوند.اینهاقبلازورودازآنالیزور

رابهگازواکنشدادهو بهاتمهای  121خنثیتبدیل می
حذفشده ،در حالیکه   121به آنالیزور جرمی عبور میکند .همزمان ،یون چند اتمی،
جرمی  
میشود ،که حد آشکارسازی  ICP-MSرا برای
 127 2نیز در سلول برخورد /واکنش حذف  
بهبودمیبخشد .

اندازهگیری  121


 8-2-64آشکارسازها
تعداد یونهای حاصل از آنالیزور جرمی در نهایت به وسیلهی یک آشکارساز مشخص میشود.
مداراندازهگیری

کندکهسپسبهوسیلهی 

هارابهپالسهایالکتریکیتبدیلمی


آشکارسازیون
هایالکتریکیمطابقتعدادیونهایآنالیزشدهحاضردر

شود.اندازهی  
پالس


پارچهشمارشمی

یک
نمونهاست .
سازیرادیونوکلیدهایموردنظردریکنمونهی نامعلومبامقایسهسیگنالیونبا

سپسک 
می
رد.آشکارسازهایمختلفیونطراحیشده

کالیبراسیونمعلومیااستانداردهایمرجعانجاممیپذی

هایالکترونبرایآهنگهایشمارشپایینیونیو


هاتکثیرکننده

کاررفتهاستازمیاناین

وبه
تریناست.دربسیاریازسیستمهایICP-


هایباالیشمارشمعمول

جانفارادیبرایآهنگ
فن
 MSبرای تجزیهی مقادیر بسیار پایین آشکارسازهای بر مبنای فیلم ــ فعال یا تکثیرکنندهی
چگونگیکاراینآشکارسازهاراتوضیحمیدهد.

کارمیرود.شکل7-17


مجزابه
الکترونداینودــ
کند،الکترونهایثانویبه


دبرخوردمی
کهیونازچهارقطبیخارجشدهوبهاولینداینو


نگامی
ه
دتکرارشده،تولید

بیشتر میکنند.اینفراینددرهرداینو
دبعدیرفتهوتولیدالکترونهای 

داینو
کنندهبامولتیپالیریاآندگیرمیافتند .

کندکهدرنهایتبهوسیلهی 
جمع


هامی

پالسیازالکترون


شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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مسیریون

تولیدالکترونها

میلههایچهارقطبی

داینودهایمنفرد



شکل  .4-64دیاگرامشماتیکیکمولتیـپالیرالکترونداینودمجزا .

یونازآنالیزورجرمیبهداخلیکالکترودسادهی

دریکآشکارسازفنجانفاراده،باریکهی 

شود.باتوجهبهاینکهاینروشتنهابراییکجریانباالییون

فلزییافنجانفارادههدایتمی
افتد.بههمیندلیل،فنجانهایفارادهمعموالًبه


حساسیتاینآشکارسازبهخطرمی
کارمیرود،


به
میشود .
همراه با یک آشکارسازی داینود مجزا برای گسترش برد دینامیک دستگاه استفاده  
دهد،قادربهاندازهگیریبیشازپنجبرابر


گیریشمارشپالسرخمی

کهدرآناندازه
 ICP-MS
برددینامیکخطیبوده،معموالًازمیزان pptتا  100 ppbاست.برددینامیکییک ICP-MS
بهکمکبعضیازروشهاقابلگسترشبودهکه

برایکاراززیر)0/1ppt(pptتاحتی100ppm
بیشترینکاربردرادر ICP-MSهایچهار
دمجزایدومرحلهای 

ازمیانآنهاآشکارسازداینو

قطبی موجود دارد .در این فناوری مدار اندازهگیری بهکار میرود که امکان اندازهگیری هر دو
هایآنالوگوپالسیبهصورتهمزمان

غلظتباالوپایینراازطریقسنجشسیگنالیوندرمدل
دریکروبشیفراهممیآورد .
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گیریشده و حساسیت
حد آشکارسازی یک  ICP-MSبسته به زمینه ،مزاحمتها ،عنصر اندازه 
دستگاه از  1

m

 (ppq)10 14 gتا  1



1

 (10ppb)10متغیر است .در روش با قدرت

اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی

846

تفکیکپایین،حساسیتتجزیهاییکمیدانقطاعمتمرکزدوگانه ICP-MSباالترازیکICP-


گیریهای نسبت ایزوتوپی در  ICP-MSبین  0/1و 0/4
 MSچهار قطبی است .دقت برای اندازه 
کهامکاناندازهگیرینسبتایزوتوپیبایک ICP-MSبامیدانقطاع


درصدمتغیراست،درحالی
متمرکز دوگانه با آشکارساز یون تنها با دقت  0/02درصد امکانپذیر است .یک دقت بهتر از
کنندهی

گیریهای نسبت ایزوتوپی ،با بزرگی دو برابر ،به وسیلهی اعمال یک دستگاه جمع
اندازه 

چندیونیدرICP-MSمیدانقطاعقابلحصولاست .
یک مسئلهی مهم در  ICP-MSطی اندازهگیری نوکلیدها در پسماند هستهای و نمونههای
محیطی ظهور مزاحمتهای ایزوباری ایزوتوپهای پایدار دیگر عناصر و نوکلیدهای رادیواکتیو با
همچون   121به   121و   231به   231است .یک تداخل مهم دیگر مزاحمت
جرم یکسان  
231
204
34
231 1
.بعضیازاینمزاحمتها

است
درتعیین
و
یونهایچنداتمیمثالً

بابهکاربردنیک ICP-MSمیدانقطاعمتمرکزدوگانهدرتفکیکجرمیالزمقابلحلبودهاگر

چه این امر موجب کاهش حساسیت میشود .در یک  ICP-MSچهار قطبی ،کاربرد یک سلول
برخورد /واکنش ( )DRCبه طور قابل مالحظهای مزاحمت یونهای ایزوباری بسیاری از
رادیونوکلیدهاراازبینمیبرد.حساسیتفراوانیپایین(دنباله)یکICP-MSازمعایبدیگراست

گیریرادیونوکلیدهامحدودمیکند.باتوجهبهحساسیتنسبتاًباال،


رابرایاندازه
کهکاربردآن 

ظرفیت سریع تجزیهای ،اعمال مستقیم نمونهی مایع و عملیات آسان یک  ،ICP-MSاین روش
برای اندازهگیری بسیاری از رادیونوکلیدهای با عمر بلند در نمونههای محیطی و پسماند روش
دهدکهبهوسیلهی ICP-MS


رادیونوکلیدهاییرانشانمی
مستمربهحسابمیآیدجدول 1-17

آنها را دربر دارد.
قابل اندازهگیری بوده ،مزاحمتهای اصلی آنها و حدود آشکارسازی ویژهی  
بهویژهمزاحمتهایایزوباری:برایرادیونوکلیدهایبا

طیفسنج دریک ICP-MS
مزاحمتهای 

ترازرادیونوکلیدهایباجرمباالاست.زمینهنیزدرمحدودهی جرمی


جرمپایینتامتوسطجدی
پایینتامتوسطباالتراست.لذاحدآشکارسازییکICP-MSمعموالًبرایرادیونوکلیدهایباجرم
میشود .
گیریهایICP-MSبرایبعضیازرادیونوکلیدهایمهمدرادامهارایه 
باالبهتراست.اندازه 



تداخلها و حدود آشکارسازی ( MSچهار قطبی)

جدول  .1-17رادیونوکلیدهای اندازهگیری شده به وسیلهی یک ،ICP-MS

اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی
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 10به وسیلهی ICP-MS

در جداسازیشیمیایی یکنمونهآب،حدآشکارسازی  1

 0/4 Bqmقابلحصولاست.مزاحم

بهوسیلهی  ICP-MSایزوبارپایدار  10است،کهدارایفراوانی

گیریهای   10
اصلیدراندازه 

میتوان
گرفتنمزیتنقطهیجوشبسیارباالیZrدرمقایسهبا Sr

طبیعی%41است.بادرنظر
ازیکسیستمتبخیرالکتروترمالجهتجداسازیزیرکونیمبهرهجست.باانتخابدمایمناسب،
جداسازیمی شود.عالوهبرآنبااستفادهازپالسمایسرد،سیگنال

بیشاز 14درصد Zrاز Sr
ایکاهشدادچراکهقدرتموردنیازبرایاتمی کردن Zrبه


قابلمالحظه
رامیتوانبهطور 
  Zr
10
،یکروش
باشد.برایحذفمزاحمت ایزوباریاز

ابلمالحظهایباالترازاسترنسی 
ممی

طور ق
سلول واکنش دینامیک نیز با بهکار بردن اکسیژن به عنوان گاز برخوردی در  ICP-MSقابل
میشود.عالوهبرآن،اینروشمزاحمتازطرف
جربهحذفقابلمالحظه Zr

استفادهاستکهمن
40
40
40
40
راازبینمیبرد.عالوهبرمزاحمت



و

یونهایمولکولیدیگرازقبیل

دیگریدراندازهگیریICP-

پایدار)مسئلهی

(دنبالهی  11

ایزوباری،حساسیتفراوانیICP-MS
10
11
1
معموالًدرصد 10است،بدین
⁄
میباشد.حساسیتفراوانیICP-MSبرای
  10 ،MS
کمتر از 10 7بسیارمشکلاست.غلظتاسترنسیم
معنیکهآشکارسازینسبتهای   10 ⁄ 11

پایدارمعموالًدرنمونههایمحیطیبسیارباالاستمثالً  1

 7-1 mgدرآبدریا.درجرم 10با

مشارکت   11به دلیل حساسیت فراوانی (  )10 1سیگنال معادل 
 )4/1-1/1( 1013اتمبرلیتردرآبدریا،مطابقباغلظت  10با )3/7-4/7( 104بکرلبرلیتر
است که این عدد بیش از  4برابر باالتر از غلظت   10در نمونههای محیطی آب دریا 
(1

هایمحیطیبهوسیلهی یکICP-


رادرنمونه
.اینامراندازهگیری  10

)1-20 mBqاست

 MSبسیار مشکل میکند .به همین دلیل   10اساساً به وسیلهی روش رادیومتری اندازهگیری
میشود.
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 11به وسیلهی ICP-MS

حدآشکارسازییک ICP-MSبرای  11بایکجداسازیشیمیاییخوبتا 0/1 mBq 1است
میباشد .چالش اصلی برای اندازهگیری   11با
که بهتر از روش اندازهگیری رادیومتری با   LSC
هایمولکولی(چنداتمی)است.تداخلهایایزوباریاز


مزاحمتحاصلازایزوبارویون
ICP-MS
100
11
11
و یون مولکولی
و 
 ،حساسیت فراوانی (دنبالهدار شدن) 
ایزوتوپ پایدار 
هایمحیطیبابهکاربردنICP-MSاست.باتوجهبه

مزاحمتاصلیدرتجزیهی 
نمونه

 11 
غلظت باالی 1 ( Ru

 0/7 ngدرآب دریا) در مقایسه با   11در نمونههای محیطی و فراوانی

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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ایزوتوپیباالی 12/7( 11درصد)،یکفاکتورباالیرفعآلودگی( )101 107برایRuضروری
است .لذا ،یک جداسازی شیمیایی خوب قبل از اندازهگیری الزم است .با توجه به تشکیل
1
درنمونههایمحیطی( )10 μg 1وحساسیتفراوانیپایین

، 11غلظتباالییاز Mo
 ،)10 1 ( ICP-MSیک فاکتور باالی رفع آلودگی  Moدر جداسازی شیمیایی (  )>101نیز الزم
موفقیتآمیزی جهت از میان

است .تبخیر الکتروترمال ( )ETVبه هنگام اعمال نمونه به طور 
بهکاررفتهاست.باوجود این،

وکاهشاحتمالتشکیلیونهای

برداشتنروتنیمو Mo
بیشتر  Ruو
جداسازیشیمیاییهنوزمسئلهی کلیدیبرای تغلیظ  11ازنمونهوجداسازی 

میباشد.
 Mo


 4-2-64اندازهگیری ایزوتوپهای اورانیم و توریم به وسیلهی ICP-MS
روشیحساسترنسبتبهروش

باتوجهبهنیمهعمرهایبسیاربلند  232و  ICP-MS، 231
گیریآنهااست:حدودآشکارسازیچندnBqm 1بهآسانیقابلحصول


رادیومتریبرایاندازه
هایمحیطیبابهکاربردن ICP-MSبدونهرگونهجداسازی


است.ایندورادیونوکلیددرنمونه
شیمیاییقابلاندازهگیریهستند.حدهایآشکارسازیبرای  234 ، 231 ، 234و  233نیزبسیار

خوب است :به ترتیب
1

1

،0/00004 mBqm

1

،0/001 mBqm

1

 0/1 mBqmو 

 .0/2 mBqmبا وجود این ،با توجه به غلظتهای پایین این ایزوتوپها (بجز   ) 234در

نمونههای محیطی ،یک جداسازی شیمیایی و غنی سازی معموالً مورد نیاز است .برای 

 221حدهایآشکارسازیتا 1

 230و

بهوسیلهی  ICP-MSقابلحصولاست،کهبا

 0/4-4mBqm

روشهایرادیومتریقابلمقایسهاست.حدآشکارسازیپایینیک
آمدهبهوسیلهی 

بهدست
حدود 
 ICP-MSبرای این دو رادیونوکلید مقایسهشده با روشهای رادیومتری به نبود مزاحمتهای
بسیارپایینوحساسیتباالیایندوعنصرنسبتدادهمیشود.عالوهبر

ایزوباری،میزانزمینهی

هایچنداتمینیزبهدلیلجرمباالیآنهابسیارمحدودمیباشد.


هایحاصلازیون

آن،مزاحمت
حساسیت فراوانی یک پارامتر مهم مؤثر در میزان دقت در نتایج تجزیه   231  ، 234و   230
میباشد.
بهدلیلفراوانیبسیارباالترایزوتوپهایمجاور  231 ، 234و   232

حاصلازICP-MS
231
234
معموالً مقادیر بسیار پایین   10 1 10 1بوده ،و لذا جهت
⁄
نسبتهای اتمی 

231
یکICP-MSمعمولیغالباًبهدلیلحساسیتفراوانیضعیفوتشکیلهیدرید
آشکارسازی
234
باشد.بابهکاربردنیکICP-MSبااستفاده


کافیحساسنمی
)مزاحمبهاندازهی

اورانیم(
شدهی فراوانی و تشکیل حداقل هیدرید قابل حصول است
از میدان قطاع ،یک حساسیت بهینه 
231
7
قابلاندازهگیریاست.

تا 10
بدینمعنیکهنسبتهایاتمی ⁄ 231


اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی
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 237به وسیلهی ICP-MS

با توجه به نیمه عمر بلند یعنی رادیواکتیوته ویژهی پایین ICP-MS ،برای اندازهگیری   237
بهوسیلهی ICP-MS

هایرادیومتریاست.مزاحماصلیدراندازهگیری  237


ترازروش

حساس
دنباله  231است.بهدلیلغلظتبسیارباالتراورانیمدرمقایسهباNpدرهرنوعنمونه،جداسازی
همچون  ، 117 40
موردنیازاست.یونهایمتعددچنداتمی 

شیمیاییکارایی  Npازاورانیم 
 ، 113 40 14  ، 111 40 11ترکیبهایی از ایزوتوپهای تالیم و جیوه با گوگرد و
مزاحمهای ممکن هستند .با یک

ایزوتوپهای کلر و  پاالدیم با زنون ،همچنین   143 14

جداسازیکاملشیمیایی،غالباینمزاحمهاقابلحذفهستند.حدآشکارسازییکICP-MS

ومزاحمهایچند

بیشتر ازحساسیتدستگاهتابعسطوحروششاهداست (اورانیم 
برای   237
اتمی).
حدودآشکارسازیتا 1

 0/1-1μBqmیاحدآشکارسازیکلی()0/01-0/1μBq

 237بااستفاده

شود.باتوجهبهاینکهمقادیر


حاصلمی
ازسیستمهایICP-MSموجودباحذفشیمیاییاورانیم

مهایقابلدسترسیرادیومتریغیرممکناستICP-MS،
برایآشکارسازیحتیبابهترینسیست 
درنمونههایمحیطیخواهدبود .

یکروشمعمولتربرایتعیین  237


 60-2-64اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیم به وسیلهی ICP-MS
 ICP-MSیک روش حساس برای اندازهگیری   231و   240در نمونههای محیطی و پسماند
کارمیرود،


بتااستبه
چه،اینروشبرایاندازهگیری ، 241کهیکگسیلندهی 

میباشد.اگر 

کافیحساسنیست.مشکلاصلیدرهنگاماندازهگیری

هایمحیطیبهاندازهی 


برایاکثرنمونه
گیرینمونههایبامیزان


اساسیدراینروشدراندازه
لهی
نمونههایمحیطیوپسمانداست.مسئ 

پایین برای  Puبه وسیلهی  ICP-MSتداخل از طرف اورانیم است چون در نمونههای محیطی
غلظت جرمی اورانیم معموالً   101 101برابر باالتر از  Puاست .دنبالهی   231و تشکیل
نمایانگر یک اختالل بزرگ در جرم  231است مگر اینکه اورانیم قبل از تجزیه از

 231 1
طریق جداسازی حذف شود .عالوه بر آن تداخل یونهای چند اتمی مسئلهی دیگری در هنگام
چهکهموردتوجهاستترکیباتایزوتوپهایTl،PbوHg


است.آن
گیریایزوتوپهایPu


اندازه
میباشد چرا که آنها همگی در محدوده جرمی  231-242شرکت
با ایزوتوپهای  Clو   Ar
میکنند.اینمسئلهممکناستهنگامیکهغلظت  Puبسیار پاییناستونمونه حجمباالیی

جدیمیشود(مثالً100-200لیترآبدریایا100-200گرمازخاکورسوب).لذا

برایتجزیهدارد
بایدازجداسازی شیمیاییبرایحذف عناصرمزاحم،بهرهجست.عالوهبرآن،الزماستکلراز


شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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هایچنداتمیکلرونیزبهینهسازیبازدهشمارشقبلاز


کاهشتشکیلیون
محلولنهاییبرای 
اندازهگیری حذف  شود .حذف کلر در محلول نهایی بعد از جداسازی عناصر دیگر با گرم کردن

غلیظقابلانجاماست.عالوهبرحساسیتخوب،توانایییکICP-MS
محلولباافزودن 3
240
231
به طور جداگانه مشخصهی مهم مناسب دیگری است.
و 
اندازهگیری 
برای  
240
231
همپوشانیدارند.باتوجه
 
و
یآلفاقادربهاینکارنیستچراکهقلههای

طیفسنج

231
231
قابل استفاده نیست ،به
اندازهگیری 
یک  ICP-MSبرای  
به تداخل شدید ایزوباری 
بهدست آوردن اطالعات از کلیهی
طیفسنجی آلفا هنوز بهترین روش است .برای  
همین دلیل  ،
241
240
231
231
طیفسنجیآلفا وبتا
) 
،
،
،
ایزوتوپهایپلوتونیم مرتبطبا محیط(

ضروریمیباشد .

همانندICP-MS


 3-64طیفسنج جرمی با شتابدهندهی ()AMS
 6-3-64اجزا و عملکرد AMS
طیفسنج جرمیفوق
توسعهیافتهوازآنزمانبهعنوانیکروش 

دراواخرسال  1170

 AMS
گیریایزوتوپهااستفادهشدهاست.درحالحاضراینروشاساساًبرایتعیین

حساسبرای 
اندازه
31
32
21
14
10
3
،  ،  ،  ،  ،
همچون   ،
رادیونوکلیدهابهویژهرادیونوکلیدهایباعمربلند ،
 210  ، 112  ، 121  ، 13  ، 41  ، 43و ایزوتوپهای اکتینید کاربرد دارد .تقریباً
 ، 41
طیفسنج جرمی :اولی یک «تزریق کننده» و دیگری یک
کلیهی تأسیسات  AMSحاوی دو  

دهندهیتاندماست(شکل .)1-17


متصلبایکشتاب
تجزیهگرــ


تزریقکننده
شتابدهنده
آنالیز انرژی باال

m2

مغناطیس
مغناطیس

m1

127 +4
I

127
منحرفکنندهی

IH2
الکترواستاتیکی

منبعیون

آشکارساز



جرمیباشتابدهنده.

شکل .4-64مبانیشماتیکیکطیفسنج

اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی
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گیریهای  ،AMSرادیونوکلید مورد نظر ابتدا به طریق شیمیایی جداسازیشده و
برای اندازه 
دارندهینمونهازآلیاژمسیا


شود،سپسروییکنگه

صورتیکهدفجامدتهیهمی
سپسبه
یونیواردمیشود،که

شود.نمونهازطریقیکقفلخألبهداخلچشمهی 


مبارگذاریمی
آلومینی
که روی یک یونیزهکننده کروی داغ
همچون 
یونهای خارجی  
در آن اتمها به وسیلهی  
شوند.یونهایمنفی

کوچکدرنمونهمتمرکزمیگردد،پراکند 
همی

وییکنقطهی 

تولیدشدهور

یونیاستخراجوبهخطپرتوتخلیهشدهبهطرفاولین

شدهازسطوحنمونه،ازچشمهی 


تراشیده
تجزیهگر جرمی مغناطیسی ،تزریقکننده ،فرستاده میشود .در این نقطه ،پرتو در حدود 10

باشد.ازآنجاکهدربرخیموارد


هایپایدار)می
میکروآمپر،مطابق 1013یونبرثانیه(غالباًایزوتوپ
هایمنفی،مزاحمتهایایزوباریرابهطور مؤثر سرکوبنمود،در


توانتمامعناصریون
مهمنمی
121
41
14
121 41
14

مزاحمهای ایزوباری حاصل از به ترتیب    ،و 

 ،
گیریهای   ،
اندازه 

هایپایدارمنفیتشکیلنمیدهند.


هایون

شوند،چراکهاین

حذفمی
شدهودرمغناطیستزریقکننده.ازطریقخمش


شدهابتداشتابداده

هایمنفیاستخراج

یون
دارندهی نمونه قرار

درجه ای جهت انتخاب جرم مورد نظر ،یعنی رادیونوکلیدی که در نگه
  10
،یونهای
هایپایدارمجاور،بهصورتجرمیتجزیهمیشود.باوجود این 


ایزوتوپ
دادهشدهودفع

بیشتر
میشوندولذانیازبهجداسازی 
چنداتمیوایزوبارها،نمیتوانندکامالًدراینمرحلهحذف 

دارند .چندین پمپ خأل هوا را از خط پرتو برای عبور ذرات آن در یک مسیر آزاد از میان بر
دهندهی تاندم


کنندهبهیکشتاب

گرجرمیازمغناطیستزریق

هایمنفیباتجزیه

دارند.یون

می
شوند،کهحاویدوشکافشتابدهندهبایکولتاژمثبتبزرگدروسطاست.مرکز


تمی
هدای
ولتشارژمیشود.در

دهنده،ترمینال،بهوسیلهیدوزنجیردرحالچرخشدرولتاژتا 101


شتاب
کهمیتواندیکگازیایکفویلبسیار

فتهازمیانیکعاریسازالکترون

هایشتابیا


ترمینال،یون
هایمنفیبهیونهای


کنندکهدرآنچندینالکترونباتبدیلیون

نازککربنیباشد،عبورمی
هاازترمینالمثبتدفعشده،مجدداًدر


شوند.اینیون
مثبتبرایمثال  121به  121 4حذف 
می
دهندهی تاندم» ازاینمفهومدوگانه

انتهایدوربهپتانسیلزمینشتابدادهمیشوند.نام« 
شتاب

1
7 107
گیرد.سرعتنهایییونهادرصدکوچکیازسرعتنوریاتقریباً

شتابنشئتمی
هابهاندازهی کافیحذف


کهالکترون

سازیدارایاینمزیتاستکهدرصورتی

است.فرایندعاری
بیشتر
هایچنداتمی(مولکولی)تجزیهشدهکهاینخودمنجربهحذف 


شوندیون

شوندباعثمی
مزاحمتهای ایزوباری میشود .سپس یونهای با بار مثبت از شتابدهنده از یک تجزیهگر

کند،کهدرآنیونهایموردنظرباترکیبیعنیازحالتباروانرژیانتخاب


غناطیسیعبورمی
م
31
34
14
12
121
127
به
و 
میشوند .ایزوتوپهای پایدار و رادیواکتیو برای مثال  و    ،و   ،
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شدهوسپسایزوتوپپایداربهصورتجریانیبهوسیلهی یک


اینمغناطیسجداسازی
وسیلهی 

هایپایدارمجاورراکاهشمیدهد.

گیریمیشود.اینامرمجدداًشدتایزوتوپ


فنجانفارادهاندازه
سازی
کهعاری 

حذفمیکند

هاراازطریقانتخابتنهایونهایبابارباال


مولکول
بهعالوه،کامالً 
یکدیگر
کهاتمهارابا 

هایبابارباالناپایدارندچراکهفاقدالکترونهاییهستند 


مولکول
هستند .
پیوند میدهند .انرژیهای باالتر یونها پس از شتاب ،جداسازی اضافی یونهای مورد نظر را از
کنندهی

یونهای محتمل زمینه در آشکارساز ذره امکانپذیر میسازد .یونها پس از تجزیه

ی
یکنند ،که شامل یک جفت ورقه 
کنندهی الکترواستاتیکی ( )ESAعبور م 

مغناطیسی از تجزیه
براساسانرژی
درجهمنحرفمیکند.اینذرات 

فلزیباولتاژباالبودهوسپسباریکهرادر20-30
،یونها
هایمزاحمحذفمیشوند.درانتهایسیستم AMS


شدهوبهاینصورتیون

هاانتخاب

آن
شود،گستره ایازآشکارسازهابرایاینمنظوراستفاده


گیریمی

یکآشکارسازاندازه
بهوسیلهی 

یونیزاسیونانرژیکلیکیونوآهنگازدستدادنانرژیآنرااندازهگیری

،محفظهی 

شدهاند

121
بهکار
همچون   
گیریانرژییونهایسنگین 

میکند،آشکارساززمانپروازمعموالًبرایاندازه

گیریهایAMS
دراندازه 

رود.عالوهبرآن،مغناطیسهایپرازگازوآشکارسازهایپرتو ـ  X


می
شدهاند .
استفاده 
به طور کلی AMS ،یک روش تجزیه ای نسبی بوده و نسبتی از دو ایزوتوپ یک عنصر
 233 ⁄ 231  ، 121 ⁄ 127  ، 41 ⁄ 40  ، 31 ⁄ 34  14 ⁄ 12 ، 10 ⁄ 1و
همچون،

231
242
میتوان از آن برای
اندازهگیری میکند .با توجه به مشخصات بی نظیر   AMS
 
⁄
هایایزوتوپیپایینتراز 10 10وبسیاریازرادیونوکلیدهایبانیمهعمرباالی


گیرینسبت

اندازه
موجوددرمحیطدرمقادیریکهاینچنینبهمقادیرمطابقایزوتوپهایپایداردارند،بهرهجست.

ارایهی
ترینروشاندازهگیریاینرادیونوکلیدهااست.عالوهبرآن،باتواناییآندر 


حساس
 AMS
14
نسبتهای فراوانی ایزوتوپی تا   10برای نمونههای بسیار کوچک AMS ،برای آشکارسازی

هایبی نهایتکوچکرادیونوکلیدبانیمهعمربلنددرمحیطی،بیولوژیکی،تاریخزمینیو


غلظت
رانشانمیدهد.در

مطالعاتباستانیاستفادهشدهاست.شکل1-17یکسیستم3MeV AMS
سالهایاخیر،تأسیساتکوچک AMSبایکولتاژماکزیممترمینال 0/24-1/0MeVتجاریشده

کنندونیازبهفضاومنابعکوچکتر


هایرومیزیعملمی

عنواندستگاه
است.اینسیستمهابه 

نگهداری  اینتجهیزاتسادهبودهوعملیاتآنکامالًخودکاراست.تعیینبعضیاز
دارد.تعمیرو 
رادیونوکلیدهابابهکاربردنAMSدرادامهبحثشدهاست .


اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی

دهندهیتاندم .3MeV


جرمیباشتاب
طیفسنج
شکل  .4-64سیستمیازیک 

844





 2-3-64اندازهگیری

14

به وسیلهی AMS

بوده،قادربهآشکارسازیاکتیویتهی 10 7 Bqاز

ترینروشبرایاندازهگیری  14


حساس
 AMS
14
14
12
اندازهگیری
 14تایانسبتیاز  ⁄برابربا 10 14است AMS.روشاستانداردیبرای  
سالیابی،بانمونههاییباعمرتا 40000سالاست .عالوهبرآن،باتوجهبهحساسیتبسیار

برای
باالی  ،AMSتنها نمونهی بسیار کوچکی ( 1 μgکربن) برای اندازهگیری الزم است ،این روش
همچون یخ ،آب سرامیک و فلزات امکانپذیر
نمونهها را با محتوای بسیار پایین کربن  
تجزیهی  

سازد.باداشتنحساسیتخوب،دقتتجزیهای)>%0/2( AMSفاکتوربسیارمهمدرسالیابی


می
عوجور با ابعاد کوچکتر و
بسیار بهتر از روشهای رادیومتری نیز است .تأسیسات  AMSجم 
سرمایهگذاری بسیار پایینتر و طراحیشده به طور ویژه برای سالیابی رادیوکربن اخیراً

هزینهی 

14
بهوسیلهی ،AMSابتدااساساًبهوسیلهی

یافتهوبهبازارعرضهشدهاست.درتجزیهی 


توسعه
رهاشدهبهصورت  14 2
ها،جداسازیمیشود.سپس    14

احتراقدردمای باالکربنازنمونه
همچون آهنو  2بهگرافیتتبدیلشدهوسپساینگرافیتبه
معموالًبابهکاربردنکاتالیزور 
کارمیرود.روشجدیدیبرایاعمالمستقیم 2به

ایبرایاندازهگیری  AMS
به


عنوانچشمه
برایاندازهگیریدرحالتوسعهبودهواحتماالًدرآیندهی نزدیکاستفادهخواهدشد.سه

 AMS

شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
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گیریبودهونسبتهای  14 ⁄ 12و


تعیینواندازه
همزمانقابل
ایزوتوپ  13 ، 12و  14بهطور 
 13 ⁄ 14باAMSقابلحصولاست .


 3-3-64اندازهگیری

 31به وسیلهی AMS

درنمونههایمحیطیبااکتیویتهپاییناست.حد


تنهاروشمفیدبرایاندازهگیری

 AMS
آشکارسازیگزارششدهAMSبرابر 10 1یانسبتیاز  31 ⁄ 34برابر10 14است.در،AMS

31 7
انجام
معموالً   31به صورت هدف  AgClتهیه و اندازهگیری با بهکارگیری یونهای 
پذیرد.مشکلاصلیدراندازهگیریAMSبرای  31است،مزاحمتایزوباری ، 31چونگوگرد


می
31
طبیعیدرنمونههایمحیطی

میدهدوغلظت پایداربهطور
منفیتشکیل  

بهراحتییونکلر
31 7
31
برابر 41MeVویک
رادیواکتیوباالتراست.بابهکاربردنانرژییون

چندینبرابراز 
31
بهشدتسرکوبمیشود(با

محفظهییونیزاسیونچندینآندیبهعنوانآشکارساز،سیگنال 

4
تهنشینی گوگرد به صورت
وسیلهی  

فاکتوری برابر   .)10جداسازی شیمیایی گوگرد از کلر به 
است.گوگردباقیمانده،

روشاصلیبهکاررفتهجهتجداسازیبخشعمده  31از  31


4
همرسوبیشود.باوجود این،
بهصورتسولفاتممکناستبههمراه AgClبهصورت  2 4
وسیلهیشستشویرسوببا

قابلیتانحالل 2 4بسیارباالترازAgClبودهولذا 2 4به
یکمحلولاسیدیقابلحذفاست .

31

 8-3-64اندازهگیری

 41به وسیلهی AMS

است.دراندازهگیری،AMSکلسیمبهصورتیک


چنینحساسترینروشبرای

  AMS
هم
تزریقمیشودچراکهمیزانتشکیل


 ،بهجاییون
یونمولکول،معموالًبهصورت 3
41
،ایزوبار بهطورمؤثراز

یوناخیردرمنبعتراشه سازیبسیارپاییناست.بااستفادهاز 3
همچنینبرایتزریقCaبهسیستم
میانبرداشتهمیشودچراکهیون  3پایدارنیست  3 .

ایدهآل ،یک
ناپایدار است .به طور  
  AMS
در مقایسه با  3
بهکار میرود چرا که یون  3
41
41
40
14

قابلاندازهگیریاست.حدآشکارسازی

بهوسیلهی  AMS

تاحد 10
⁄
نسبت
41
تحتتأثیرقرارگرفتهومعموالًبراینمونههایحقیقی
اساساًبهوسیلهیشاهدومزاحمت
41

حدودآشکارسازیتقریباً 13

10

12

 10براینسبت

⁄ 40

 41یا 1

 0/1 mBqبرایغلظت

آید.عالوهبرآن،وجودناخالصیپتاسیمدرمنبعتراشهسازییون Csشراکت

بهدست  
می
  41
مضاعفیرابرایمیزانزمینهی دستگاه AMSدربرداشتهوحدآشکارسازی AMSرابرای  41

بدترمیکند .


اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی

 4-3-64اندازهگیری

 13و

816

 41به وسیلهی AMS

 13و  41معموالًهمزماندریکنمونهحضورداشته؛ولیغلظت  41رادیواکتیوتقریباً100
همچون ،LSCبجز
بهوسیلهی روشرادیومتری 

است.لذااندازهگیری  41

برابرپایینتراز  13

41
طیفسنجپرتوـX
گیریبهوسیلهی 


کهبرایآناندازه
مشکلاست
درنمونهباغلظتباالی
41
هایمحیطیوغالبنمونههایپسمانداست.در


درنمونه

تنهاروشاندازهگیری

استAMS.
41
13
41
13
در منبع تراشهسازی یونهای
و 
به ترتیب 
و 
 ،AMSمزاحمهای ایزوبار 
دهندکهمشکلاصلیدرهنگاماندازهگیریاست.برایبهحداقلرسیدناین


منفیتشکیلمی
استفادهمیشوند.یک

ها،ترکیبیازروشهایجداسازیشیمیاییوتنظیمدستگاهAMS

مزاح 
مت
ویژهبرایآشکارسازیوشناسایییونبهکارمیرود.پسازجداسازیدرAMS

آشکارسازپرتوـX
گسیلشده در هنگام عبور از میان یک ورقهی نازک به

یونهای  Niاز طریق پرتوهای ـ  X

هارابهوسیلهی عدداتمیو بدین


شوند.اینامرامکانشناسایییون

آشکارسازیمی
آشکارساز 
ترتیبجداسازیایزوبارهارافراهممیآورد .

41
7
با فاکتوری برابر   10قابل حصول است.
با استفاده از این روش ،از بین بردن مزاحم 
هنگاماندازهگیری  41و  13استچرا

به 
زمینهی دستگاه ،منبعدیگریازمزاحمتدر  AMS

هایدیگردستگاههایمنبعیونمعموالًازمسوفوالدزنگنزن


نمونهوبخش
دارندهی 


کهنگه
دارندهی هدفعاریاز


کاربردنمسونگه

سازیدرمیزانزمینهبابه

شوند.لذا،بهینه

ساختهمی
ن،حاصلمیشود.باوجود این،جداسازیشیمیایی

کبالتوبهوسیلهی تمیزکاریکاملمنبعیو

 Niاز اجزای ماتریس و مزاحمها (اساساً از  Coو  ،)Cuبرای مثال با بهکار بردن کروماتوگرافی
بهوسیلهی  AMSثابتشده

استخراجیبا Niـرزینکاراصلیدرهنگامتعیین  41و  13
بهرهجستهمیشود

استیکروشخالصسازیشیمیاییکهدرآنازفراریتترکیب  Ni(CO 4

نمونهسازیبرایسنجش  13و  41بسیارمؤثراست.دراینروشNi،دریکفالسکدر
برای 
مخلوطمیشود،ومخلوطیاز Coو Heازمحلول Niجهت

محلولآمونیاکبامحلول  NaB 4
تولید   Ni(CO 4به صورت حباب عبور داده میشود که پس از آن در یک تله سرد جمعآوری
دارندهی AMS

آوریشده گرم میشود و به وسیلهی جریان  Heبه نگه
جمع 
میشود  Ni(CO 4  .

هدایتمیشود،کهدرآنبهطریقحرارتیبهفلز Niتجزیهمیشود.بااینفرایند،یکنسبت

1
درنمونهی قابلحصولبودهکهمنجربهیکحدآشکارسازی

 2 10
بسیارپایین  ⁄
11




10

میشود .
2براینسبت  41 ⁄یا0/04mBqاز  41و44mBqاز   13

812
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 11به وسیلهی AMS

است.درایناندازهگیری،تکنسیمبه

بالقوهدارایحساسیتبسیارباالدراندازهگیری  11

 AMS
شدهوبرایتهیهی یکهدفبااکسیدآهنیا


جداسازی


طور 
شیمیاییبهصورتیونهای 4
دهندهی تاندمبه


دریکشتاب

هایتراشه 

ممخلوطمیشود.آ 
نیون

اکسیدنیوبی
سازیشده 4
11
14
محفظهی

بهوسیلهی 


شوندودریکتجزیهگرجرمیجداسازیشدهو


تبدیلمی

4
11
پایدار مزاحم ایزوباری اصلی بوده ،حد
یونیزاسیون گازی اندازهگیری میشود .ایزوتوپ 
11
11
نیازبهیکاشکارساز
و
محدودمیکند.تشخیصبین

آشکارسازیAMSرابرای  11
کند،ازاینرو


گیریمی

هنگامکندشدناندازه

هارابه

یونیزاسیونداردکهازدسترفتنانرژییون
دهندهی بزرگباعملکرد


باشد.لذا،یکشتاب
زمانیمؤثر استکهانرژییونباالتراز  120 MeV
بیشتر از 10 MeVجهتتعیین  11الزماست.درتزریقیون
انرژی 

بهجاییون



میدهد.سرکوبمؤثر
 
مورداستفادهقرارمیگیردچراکه Ruبهآسانیتشکیلیکآنیون
بابهکارگیریاختالفبینازدستدادنانرژی  11و  11درآشکارسازقابلحصولاست.
 Ru
ی  <%10از
باتنظیمبهینه 


چهبراینمونههایمحیطی،غلظت

 11قابلدفعاست،اگر 

 11

بوده و فرایند کلیدی قبل از اندازهگیری  AMSجداسازی
معموالً چندین برابر باالتر از 
بیشتربستگیبهمقادیرRuدرهدفدارد.معموالًیکحد
شیمیاییاست.حساسیتروش AMS
11

شود.باتوجهبهاینکهتکنسیم

براینمونههایآبومحیطحاصلمی

آشکارسازی  1-10 μBq
دارای ایزوتوپ پایداری نیست ،معموالً برای مقاصد نرمالیزه نمودن رودیم به هدف افزوده شده،
افزودهشدهوبههدف

اندازهگیریشدهوغلظت  11مطابقمقدار Ru
نسبت  11به   103
محاسبهمیشود .



 4-3-64اندازهگیری  121به وسیلهی AMS
،یدابتدابهطریقشیمیاییازنمونهجداسازیشدهوسپسبهطورویژهبهصورترسوب

درAMS
دارندهنمونهی مسی


فلزیمخلوطودریکنگه
تهیهمیشودکهمتعاقباًباپودر Agیا Nb

 AgI
دهندهیتاندم


شود،درشتاب
بهآسانیدرمنبعتراشهسازیتشکیلمی

شود.یونهای 


پرسمی
127
121
7
4
جداسازی
همچون 
شدهوسپسازمزاحمهایی 


تبدیل
به  ، 3یا 
و 2
مسئلهای نیست چرا که مقدار یون   121

میشود .مزاحم ایزوباری از   121در  AMS

121
شدهبهوسیلهی ترکیبیازآشکارساززمان


جداسازی
تشکیلشدهبسیارپاییناست.متعاقباً 

پرواز و یک آشکارساز ذرهی  باردار سیلیکونی یا یک آشکارساز یونیزاسیون گازی آشکارسازی
نهیدستگاهی  121 ⁄ 127تا10 14قابلحصولاست.حدآشکارسازی  121بهشدت
میشود.زمی 
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اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی

به سطح مشاهده روش بستگی دارد .با بهکارگیری یک ید پایدار همراهبر (  ) 127با میزان بسیار
بهدستآمدهکهمطابق 10 1از
پایین  121یکنسبت  121 127برابر10 13برایشاهدروش 
گیریهای
.باتوجهبهحساسیتبسیارباال،غالباندازه 

گرمهمراهبر  127است


براییکمیلی
 121
 121در نمونههای محیطی به ویژه برای نمونههای زمینشناسی با حد پایین در حال حاضر به
وسیلهی  AMSانجام میپذیرد AMS .تنها روش برای تعیین   121در نمونههای قبل از عمر

121 127
1
0
 .) ⁄
تهایاست( 10
هس 


 4-3-64اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیم به وسیلهی AMS
جداسازیشدهدر

 Pu،
ایزوتوپهایپلوتونیم بهطور عمده  231و

دراندازهگیری AMS

ازمنبع
فلزیمخلوطمیشود.آنیونمولکولی

اکسیدآهنپراکندهودرهدفباAlیاNb
بسیارکماست.برای تمایزکارامددرمقابل
سازییونیانتخابمیشودچراکهتولید


تراشه
تداخالت ،پس از فرایند عاریسازی یونهای   3یا   4انتخاب میشوند .یونهای Pu
شدهدرنهایتبااستفادهازیکآشکارسازیونیزاسیونگازیآشکارسازیمیشود.باتوجه


جداسازی
242
قبلازجداسازیشیمیاییبهعنوانیکردیاببهرهو
بهنبودایزوتوپهایپایدارپلوتونیم،

231
242
و
⁄
نیز عملکننده به عنوان اسپایک ایزوتوپی افزوده میشود .نسبتهای 
اندازهگیریشدهوغلظت  231و  240باتوجهبه  242افزودهشدهقبلاز
  240 ⁄ 242
تشکیلمیدهد
جداسازیشیمیاییمحاسبهمیشود.مشابه،Puاورانیمنیزبهآسانیآنیون

4
پس از عاریسازی دنبال نموده و به آشکارساز یونی هدایت
که  Puرا به صورت   3و 
میشود .

نمیدهد AMS ،جهت
با توجه به اینکه مغناطیس تجزیهگر به طور کامل اورانیم را تمییز  
اندازهگیری   231مورد استفاده قرار نمیگیرد .عالوه بر آن ،اورانیم نیز مزاحم اصلی برای

231 11
231
11
231 17
240
231
با
و 
با 
میباشد ،چرا که 
 
و 
اندازهگیری 

 231 17به شتابدهنده تزریق میشوند .پس از عاریسازی   231 4که مومنتم یکسانی
240

همانند

4

تواندازمیانمغناطیستجزیهگرعبورکند.


داردمی
 231

4

 231و

4

 231تنها0/4

در انرژی درصد اختالف دارند که بسیارپایینتر از قدرت تفکیک  3درصد آشکارساز یونیزاسیون
یونهای  231 4از
بیشتر 
است.یکتجزیهگرالکترواستاتیکباقدرتباال()ESAممکناستاز 

همچون  Sm ،Mo ،Ptو  Tiنیز با
رسیدن به آشکارساز جلوگیری کند .همانند عناصر دیگر  
خالصسازی

تداخلکرده،جداسازیشیمیاییومرحلهی

برایایزوتوپهایPu

اندازهگیریAMS


شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها

818

مرحله ای مهم است که در دقت تجزیه و حد آشکارسازی مؤثر واقع میشود .بسته به مقادیر

بابهکاربردن،AMSقابلحصولاست .
  231

مزاحمهایکحدآشکارسازی0/1-1μBqبرای



 8-64طیفسنجی جرمی یونیزاسیون حرارتی ()TIMS
برایاندازهگیریترکیبایزوتوپیوغلظتعناصرگوناگونشاملبعضی

برایچندیندهه TIMS،
هایتولیدشدهبا


کاررفتهاست.یون
ازرادیوایزوتوپهایعناصرنظیراورانیم،توریموپلوتونیم  
به

یونیزاسیون حرارتی به صورت یک باریکهی یون متمرکزشده و سپس از میان یک میدان
مغناطیسی جهت جداسازی از طریق نسبتهای جرم به بار آنها (  ) ⁄عبور میکند (شکل 
گیریبودهونسبتهای


هایگوناگونقابلاندازه

هاینسبیایزوتوپ

).بهاینترتیبفراوانی
10-17
میدهد .
بهدست 
ایزوتوپیآنهارا 



مغناطیس

سیستمجمعکننده
هشتتایی







منبعیون

طیفسنجیجرمییونیزاسیونگرمائی( .)TIMS
شکل .60-64شمای 


در  ،TIMSحجم کوچکی (تا حد  )1μFاز محلول آبی حاوی نوکلید هدف یا عنصر در حد
باخلوصباال)تهنشینشدهوتاحد

نانوگرمتامیکروگرمرویسطحیکفیالمانتمیز(معموالًRe

814

اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنج جرمی

ترینروشبهکاررفتهدر TIMSبادوفیالمانگرمشدهقرار


.معمول
خشکشدنتبخیرمیشود

گرفته در مقابل هم کار میکند :یکی برای تبخیر نمونه و دیگری برای یونیزاسیون اتمهای
هایتشکیلشدهرویسطحداغ


)ازیون
هایاولیهیپایین(0/1-0/2ev


شده.باتوجهبهانرژی

تبخیر
گرجرمیمیدانقطاعمغناطیسیتنهابهکاررفتهاست.

گرماییبرایجداسازییونغالباًتجزیه
گیریشده در  TIMSتمایز جرمی در
نسبتهای ایزوتوپی اندازه 

عوامل محدودکننده برای دقت 
دستگاهاندازهگیری(TIMSمثالً سیستماپتیکییونییاآشکارسازیون)واثراتجزءبهجزءشدن

گیریشده با زمان تغییر
جرمی (حاصل در طی تبخیر نمونه ،که در آن نسبت ایزوتوپی اندازه 
هاینسبتایزوتوپیبهوسیلهی

دقتاندازه 
گیری

کهمحدودکنندهی

میکند)است.ایناثراتذاتی،

هایگوناگونکالیبراسیونیابهوسیلهی موادمرجعاستانداردایزوتوپیبا


هستند،باروش
TIMS
هایایزوتوپیمعلومبراییکعنصربهحداقلمیرسد.عالوهبرTh،UوTIMS ،Puبرای


نسبت
221
121
243
241
237
11
137
10
41

،
،
،
،
،
،
، ،
دیگررادیونوکلیدهاشامل
و  221استفادهشدهاست.حساسیتوحدآشکارسازیTIMSبرایرادیونوکلیدهایباعمربلند
(مثالً Np،Puو)Uمعموالًبهتراز ICP-MSوقابلمقایسهبا AMSاست،برای مثال،یکحد
آشکارسازی  1 fgبرای ایزوتوپهای پلوتونیم با بارگذاری محلول جداسازیشده مستقیماً در
فیالمان حفرهی  Reقابل حصول است 1 fg :از پلوتونیم مطابق حدهای آشکارسازی اکتیویتهی
 2 μBqبرای   231و  1 μBqبرای  240است.بارگذارینمونهدربستررزینبرایفیالمان
بزرگتر و حد آشکارسازی برای
تشکیلشده ،لذا بازدهی اعمال نمونه و شمارش تا  1-2برابر  

ایزوتوپهایPuتا<0/1fgقابلبهبودیاست(مطابق<0/2μBqبرای


) 231کهمشابهAMS

شدهروییکیاتعدادکمیدانههایرزین،مثالًرزینتبادل


جداسازی
است.دراینحالت Pu،
بیشتری از  Puروی تجزیهگر جرمی بارگذاری میشود که منجر به
جذبشده یا مقدار  
آنیونی  
بازدهی شمارش باالتر و حد آشکارسازی پایینتر میشود .عالوه بر مزاحمتهای ایزوباری،
مشکلاصلیدرتعیینرادیونوکلیدهابهوسیلهی  TIMSبوده،لذا

حساسیتفراوانی  101 101
طیفسنجی آلفا ،به عنوان یک روش تکمیلی
اندازهگیری   231را غیرممکن میسازد .بنابراین  

مورداستفادهقرارمیگیردTIMS.

طیفسنججرمیمعموالًبرایدستیابیبهاطالعاتبرای  231

137
10
و
همچون  ،
چنینبرایاندازهگیریرادیونوکلیدهایبانیمهعمرنسبتاًکوتاهدیگر 


هم
 241بایکحدآشکارسازیکامالًپایین0/1 fgگزارششدهاست.حدهایآشکارسازیاکتیویته
هنوز باال است 0/3 mBq ،0/4 mBq :و  0/01 mBqبه ترتیب برای   137  ، 10و 
روشهایرادیومتریقابلمقایسهاست .


 241با

811
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هنگام بررسی مزاحمهای جدی ایزووباری (مثالً   ) 137  ، 10و مزاحم حساسیت فراوانی
ایزوتوپهای پایدار مجاور (  ) 131  ، 131  ، 11 ، 11حد آشکارسازی  TIMSبرای این

رادیونوکلیدها بسیار ضعیفتر از روشهای رادیومتری خواهد بود .حد پایین آشکارسازی TIMS
ژیکیایزوتوپهای،Pu

برایرادیونوکلیدهایبانیمهعمربلندآن راغالباًروشیبرایارزیابیبیولو

همچون
گیرینمونههایبیولوژیکی 

سازد،چراکهغلظتهایبسیارپایینبرای  
اندازه

 Uو  Np
می
ادرارومدفوعجهتتخمیندزهایداخلیتابشدرانسانوجوددارد.درمقایسهبا ICP-MSو
آمادهسازی نمونه است .با توجه به بارگذاری بسیار کم نمونه
 ،AMSمشکل اصلی دیگر   TIMS
(معموالً  ،)1 μFمادهی مورد آنالیز از نمونه بزرگی ( 0/4-1Lادرار) جداسازیشده با روشهای
.برایبهینهسازی

)بایدخالصسازیوتغلیظشود

شیمیاییبرایحجمکوچکمحلول(<10 μL
بیشتر  حدهایآشکارسازی،موادموردآنالیزنیازبهجذبسطحیروییکبسترتنهایرزینیا

بر ( 4تا 1ساعت)هستند.
تعدادکمیازآنهااست.اینفرایندهایپسازجداسازیمعموالًزمان 

راکاهشدادهوآنرابرایتجزیهیتعداد

ایظرفیتتجزیهیTIMS


قابلمالحظه
اینامربهطور
هادرزمانکوتاهمشکلمیسازد .


زیادنمونه


 4-64طیفسنجی جرمی یونیزاسیون رزونانسی ()RIMS
طیفسنجیجرمیبسیارحساسوگزینشیبرایعنصردرمقادیربسیارناچیزو
،RIMSیکروش 
همچون  ، 134  ، 11  ، 10  ، 41
تجزیه ایزوتوپی برای اندازهگیری بسیاری از رادیونوکلیدها  
درنمونههایمحیطیوپسمانداست.در

 242 ، 240 ، 231 ، 231 ، 231 ، 210و  244
یکمنبعباریکهی اتمی،

شدهوسپسبهوسیلهی 


شدهابتداتبخیر

،راددیونوکلیدجداسازی
RIMS
اتمیبهوسیلهی تبخیرگرماییروییکفیالمانداغیاتبخیر

مثالدریککورهباریکهی 

برای 
هایتبخیرشدهازطریقبرانگیختگی

الکترون،اتمیمیشود.سپساتم

نمونهبااستفادهازباریکهی

نوریرزونانسیبااستفادهازیکیاچندلیزریونیزهمیشود.اینفرایندمعموالًدرچندینمرحله

نیزاسیون،کاملمیشود.سپس

بابهکاربردنتنظیمدقیقطولموجالزمبرایبرانگیختگیویو

یون به وسیلهی یک تجزیهگر جرمی مثالً ،یک انتخابگر میدان قطاع مغناطیسی ،با تجزیهگر
هاییونیچهارقطبیجداسازیشدهو بهوسیلهی یکآشکارسازیونی


پروازودام
جرمیزمان ـ 
همچون مولتی پالیر الکترون ثانوی تک کاناله یا مولتی پالیرهای الکترون ثانوی جدای چند

گیریمی شود.معموالًدردویاسهمرحلهازفرایندهایبرانگیختگی/یونیزاسیون


ایاندازه

مرحله
کارمیرود.اینفرایندها


بنفش،مرئییامادونقرمزبه
براییونیزاسیونلیزررزونانسینورماورای
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ایبهوسیلهیجذبیک


هابهصورتمرحله
ازحالتپایهیایکحالتپایینعنصرشروعشدهواتم

یادوفوتونارتعاشیافتهبهحالتباالبرانگیختهمیشوند .

جذبیکفوتوناضافییونیزهمیشوند.

هایبابرانگیختگیبسیارباالبهوسیلهی

درنهایتاتم
جاکهانرژیبینحالتپایهوحالتبرانگیخته(حالتباال)مشخصهیویژهاعضاییکعنصر


ازآن
است،یونیزاسیونیکعنصربهوسیلهی تنظیمدقیقطولموجنورلیزرجهتتطابقانرژیالزم

برایبرانگیختگیاتمموردنظرمیتواندکاملشود.امکانازمیانبرداشتنکاملمزاحمایزوباری

وجود دارد چرا که احتمال گذار گونه اتمی ناخواسته بینهایت پایین است که این امر قابلیت
دهندهیبنیانRIMSاست .

رابسیارباالمیبرد.شکل 11-17
نشان

انتخابRIMS




پایدارکنندهی
لیزر 

لیزر
مرجع






جداسازیجرم 


یونش







موجمتر
کنترل
QMS

کنترلدستی

لیزرهای
دیودی

اتمیکردن
حلقهیدو

برابرنمودن
فرکانس
لیزرCO2
+

لیزر Ar

شکل .66-64شمایمبانیکار .RIMS


5

لیزرهای
یونیزاسیون
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گیریهمزمان  231 ، 231و   240


یجرمی،امکاناندازه
طیفسنج
برعکسروشهایدیگر 

231
231
به وسیلهی  RIMSوجود دارد .برای
در اندازهگیری 
بدون مزاحمت جدی از 
جداسازیشده روی یک فیالمان تانتالیم به

ایزوتوپهای پلوتونیم ،پلوتونیم 

اندازهگیری  RIMS

نشینشده و با یک الیهی تیتانیم با ضخامت  1 μmبه عنوان یک عامل
ته 
صورت    Pu(OH 4
میشود،که
تبدیل  


احیا
کنندهپوشاندهمیشود.درطیتبخیرگرمایی،ابتدا  Pu(OH 4به 2
متبخیرمیشود.با

میشود ودرنهایتازسطحتیتانی
ازطریقالیهیتیتانیمنفوذکرده Puاحیا  

این نوع فیالمان ،تبخیر در دمایی نسبتاً پایین کامل میشود که از یونیزاسیون  Puجلوگیری
شدهدرحالتپایهباقیماندهوسپسباعبورازباریکهی لیزری،


تبخیر
میکند.غالباتمهای Pu

ونانسییونیزهمیشودباعبوراز

گیریمیشودوسپسبهطریقرز


گرجرمیاندازه
متعاقباًدرتجزیه
باریکههای لیزری متعاقباً در تجزیهگر جرمی  TOFاز نظر جرمی جداسازیشده و در نهایت به

دارایویژگیهایبرجستهدرمقایسه

ایچندکانالهثبتمیشودRIMS.


آشکارسازیورقه
وسیلهی

طیفسنجیجرمیاست.اوالً RIMS،تقریباًحذفکاملایزوباریحتیباالتراز
بادیگرروشهای 

هایچندمرحلهایقابل


گذارهاینوریخاصبهویژهبرانگیختگی
دربردارد،کهبهوسیلهی

101را
هم چنین دارای حساسیت کلی باالیی ،با حدود آشکارسازی در محدودهی
حصول است  RIMS .
گرماستکهبهوسیلهی  خصوصیاتینظیربازدهییونیزاسیونباال،عبورباالدر

 10 14 10 1
پایینامکانپذیرشدهاست.عالوهبرآن،دارای

هایجرمیوآشکارسازییونبازمینهی

طیف 
سنج

13
قدرت گزینشپذیری ایزوتوپی باال ،با مقادیر    10و باالتر است که از طریق ترکیب حساسیت
طیفسنج جرمیو قدرتانتخابایزوتوپنوریفرایندبرانگیختگیلیزرحاصل
فراوانیایزوتوپی 
هایگوناگونتجزیهایبهویژهدر


ایدرزمینه

کاربردگسترده
میشود.باتوجهبهاینمزایاRIMS،

،ازآنجا

گیریمقادیربسیارناچیز،رادیوایزوتوپهایباعمربلندپیداکردهاست.باوجوداین


اندازه
تجاریدردسترسنیست،قابلیتدسترسیبهاندازهگیریمستمررادیونوکلیدهادر

که SMIR
هایمحیطیوپسماندرامحدودمیسازد .


نمونه


 1-64مبانی و اندازهگیری رادیونوکلیدها به وسیلهی طیفسنجی جرمی


یجرمیبرایاندازهگیریرادیونوکلیدهایبانیمهعمربلند،بهویژه

طیفسنج
روشهای 

رادیونوکلیدهایبانیمهعمرطوالنیتراز100سالمناسباست .




همچون
طیفسنجی جرمی برای اندازهگیری نوکلیدهایی  
گستردهترین روش  

 ICP-MS
232
233
234
231
240
231
237
ترینمزاحمتها


است.مهم

و
،
،
،
،
،
، 11
ایزوبارها،یونهایچنداتمیوحساسیتفراوانی

دراندازهگیریرادیونوکلیدهابا،ICP-MS
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جداسازیتداخلیونهایچنداتمیتواناییباالتری

استICP-MS.نوعمیدانقطاع،برای
ایتداخلهایایزوباریو


قابلمالحظه
دارد.کاربردفناوریسلولبرخورددینامیکیبهطور
گیریبسیاریازرادیونوکلیدهاازمیانبرمیدارد .


چنداتمیرابرایاندازه
41
41
31
14
،
،
همچون ، ،
حساسترینروشبرایبسیاریازرادیونوکلیدها 

AMS 
121
41
41
31
240
231
237
121 13
و با
،
است.ازمیاناینها ،


و
،
، ،
هایمحیطیتنهابهوسیلهیAMSقابلاندازهگیریاست .


میزانپاییندرنمونه
 AMS یک روش نسبی تجزیهای است ــ بیشتر نسبت ایزوتوپی در مقایسه با غلظت
رادیونوکلید اندازهگیری میشود .یک ایزوتوپ پایدار نیاز به اندازهگیری داشته یا در
یکه غلظتدرنمونهبسیارپایینباشد ،مثالً  12برای  14و  127برای  121افزوده
صورت 
چنانچه  ایزوتوپ پایداری وجود نداشته باشد ،ایزوتوپ رادیواکتیو دیگری با
میشود  .

11
103
240
231
242
به
برای
یا
و
برای
ایزوتوپپایداریازعنصردیگرمثالً
نمونه یا هدف افزوده شده ،محتوای رادیونوکلید مورد نظر از نسبت ایزوتوپی و مقدار
گیریمیشود .


شدهاندازه

ایزوتوپدیگرافزوده
طیفسنجی جرمی حساس هستند ــ اساساً برای
همچنین روشهای  
 TIMS و   RIMS
گیریدقیقنسبتایزوتوپیمورداستفادهقرارمیگیرند.باتوجهبهقابلیتدسترسی


اندازه
پایین به آنها ،به طور گسترده برای اندازهگیری غلظت رادیونوکلیدها مورد استفاده
قرارنمیگیرند.

مطالعهی بیشتر

Becker, J.S. (2002) ICP-MS: determination of long-lived radionuclides.
Spectrosc. Europe, 14,8.
Becker, J.S. (2003) Mass spectrometry of longlived radionuclides.
Spectrochim. Acta Part
B, 58,757.
Hou, X.L. and Roos, P. (2008) Critical comparison of radiometric and mass
spectrometric methods for the determination of radionuclides in
environmental, biological and nuclear waste samples. Anal. Chim. Acta,
608,105.
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نمونهبرداری و پیشآمایش نمونه برای اندازهگیری رادیونوکلیدها

 8-81مقدمه
نمونهبرداری اولین و مهمترین مرحله در مطالعه و بررسی رادیونوکلیدها در محیط و پسماند
هستهای است .عدم قطعیت در تجزیهی رادیوشیمیایی یک رادیونوکلید تا حد معینی قابل کنترل
است .تغییرپذیری و عدم قطعیت مؤثر در اندازهگیری غلظت رادیونوکلید در یک سیستم ممکن
است از نمونهبرداری غیرصحیح (به نحوی که مقدار برداشتهشده نمایندهی کل نمونه نباشد)،
آلودگی ،از دست دادن آنالیت طی نمونهبرداری و انبارداری نامطلوب و پیشآمایش نمونهها حاصل
شود .قبل از طراحی یک فرایند نمونهبرداری ،اهداف و مقاصد جهت راهبردهای نمونهبرداری،
شدتها ،روشها و تجهیزات مشخص میشود .نمونهبرداری آماری در مطالعات رادیواکتیویتهی
محیطی مناسب و الزم است چرا که معموالً در محیط تغییرات تصادفی و ناگهانی رخ میدهند .این
روش نمونهبرداری همچنین تا جایی پیش میرود که نوع گونهای را مشخص میکند که قرار است
بررسی شود .عالوه بر آن ،الزم است در مورد زمینهی مورد مطالعه ،همچون رفتار مورد انتظار و
خواص محیطی رادیونوکلیدهای مورد نظر ،الگوهای مورد انتظار و دامنه تغییرات در مشاهدات،
تناسب تجهیزات و روشهای نمونهبرداری و گسترش فضایی و پایداری موقتی رادیونوکلیدها در
نمونه اطالعاتی بهدست آید یا تخمین زده شود.
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به طور کلی ،طرحهای اصلی یک فرایند نمونهبرداری شامل پنج مرحله است:
 .8تعریف اهداف و مقاصد
 .4خالصه کردن شرایط محیطی برای مقادیر نمونهبرداری و اندازهگیریشده
 .3شناسایی سیستم هدف شامل حدود مکانی و زمانی
 .2انتخاب یک فرایند مناسب نمونهبرداری
 .5مستندسازی طرح نمونهبرداری و پایه و اساس آن
معموالً سه روش نمونهبرداری وجود دارد :نمونهبرداری سادهی تصادفی ،نمونهبرداری طبقهبندی
(الیهبندی) و نمونهبرداری سیستماتیک.
نمونهبرداری سادهی تصادفی به این معنی است که یک نمونه به صورت تصادفی برای
اندازهگیری جمعآوری میشود .در حالیکه این عملیات ساده است و هزینهی پایینی دارد ،ممکن
است نتایج ضعیفی حاصل شود .از طرف دیگر نمونهبرداری سیستماتیک ،معموالً مستلزم
نمونهبرداری در تناوبهای زمانی منظم منطقهای یا زمانی بوده و معمولترین روش بهکار رفته در
مطالعات رادیواکتیویته محیطی است که نتایج اطالعاتی را طی توزیع مکانی و تغییرات زمانی دربر
دارد .در تجزیهی پسماندها نمونهبرداری منطقهای همچنین غالباً برای بهدست آوردن اطالعاتی در
توزیع منطقهای و نیز تخمین موجودی کل رادیونوکلید تحت مطالعه استفاده میشود .معموالً
تصمیمات اساسی در برنامهریزی یک فرایند نمونهبرداری شامل تعداد جایگاههای نمونهبرداری،
بسامد نمونهبرداری و تعداد نمونهها بوده و این موارد را میتوان براساس میزان تغییرات و سطح
نمونه مورد آنالیز در نظر گرفت .چنانچه تجزیهی گونهشناسی رادیونوکلیدها نیز مدنظر باشد،
برنامهریزی منطقهای برای جلوگیری از هرگونه تغییر شیمیایی گونههای مختلف رادیونوکلید یا از
دست دادن هرگونه طی نمونهبرداری و نگهداری الزم است .به طور کلی ،غلظت رایونوکلیدها در
محیط بسیار پایین بوده و لذا مقادیر قابل مالحظهای از نمونه معموالً برای تعیین دقیق آنالیت مورد
نیاز است .برای کاهش هزینههای حمل و نقل نمونهها و بهدست آوردن تعداد زیادی نمونه ،اغلب از
پیشتغلیظ /آمایش درجا جهت غنیسازی رادیونوکلید به وسیلهی همرسوبی ،جذب سطحی
گزینشی ،تبادل یونی ،خشک کردن در هوا و تبخیر بهره جسته میشود.
تئوری نمونهبرداری به صورت گسترده در مقاالت بحث شده است که شامل مفاهیم
نمونهبرداری ،طراحی فرایند نمونهبرداری ،انتخاب جایگاههای نمونهبرداری و مقادیر نمونهبرداری و
مفاهیم آماری نمونهبرداری است .بعضی روشهای ویژه و روشهای نمونهبرداری و پیشآمایش
نمونه در مطالعات رادیواکتیویتهی محیطی در این فصل بحثشده و مثالهایی توضیح داده شده
است.

نمونهبرداریوپیشآمایشنمونهبرایاندازهگیریرادیونوکلیدها374

برداریهواییوپیشآمایش 

نمونه

2-81
رادیونوکلیدها ممکن است در هوا به صورت گازی یا همراه با ذرهی معلق وجود داشته باشند.
بسیاری از فلزات اساساً همراه با ذرات معلق در هوا هستند در حالیکه شکل اصلی رادون در هوا به
صورت گازی است و ید همراه ذرهی معلق به شکل گاز معدنی و آلی وجود دارد .روشهای
نمونهبرداری برای ذرهی معلق و اجزای گازی هر دو در ادامه بحث میشوند.

8-2-81نمونهبرداریذراتمعلق 
دو روش اصلی نمونهبرداری ذرهی معلق وجود دارد :روش نمونهبرداری کلی و روش اندازهی
گزینشی .در نمونهبرداری کلی که روشی ساده است و به طور گسترده در اکثر آزمایشگاهها استفاده
شده است در هوا از یک فیلتر برای جمعآوری همهی ذرات معلق بزرگتر از اندازهی حفرهی فیلتر
عبور میکند .نمونهبردار اندازهی گزینشی ذره برای جداسازی و جمعآوری ذرات معلق در اجزای
اندازههای گوناگون بهکار رفته است ،نمونهبرداری از این نوع که اغلب استفاده میشود ،ایمپکتور
آبشاری است.
8-8-2-81ذراتمعلقرادیواکتیو 
یک ذرهی معلق سوسپانسیونی از ذرات جامد ریز یا قطرات مایع در هوا مثالً دود ،مهاقیانوس،
مهدود و غبار معلق است .اندازهی ذرات معلق از یک نانومتر تا چند میکرومتر گسترده است .با
توجه به زمان کوتاه ماند ذرات با اندازهی بزرگ در هوا و مشکالت در جمعآوری ذرات با اندازهی
بسیار کوچک ( ،)<100 nmدر اندازهگیری رادیونوکلیدها در هوا ذرات یا قطر بین  0/1و 10
میکرومتر مهم ترین هستند .دو منبع اصلی ذرات معلق منابع طبیعی و مصنوعی هستند .منابع
طبیعی ذرات معلق گوناگون بوده و شامل غبار با وزش باد ،ذرات نمک تشکیلشده از تبخیر قطرات
آب دریا و آتشسوزی جنگلها و تولید ذرات حاوی کربن ،غبار آتشفشانی ،گرده و باکتری هستند.
ذرات کوچک همچنین به وسیلهی تبدیل گونههای عنصری ،مثالً از  2به اکسید ید (مثالً )IO
تولید میشوند .فرایندهای مصنوعی ،که هم چنین مقادیر قابل توجهی از ذرات معلق رها میکنند،
شامل گازهای حاصل از اتومبیلها ،محصوالت احتراق رهاشده از نیروگاه و دیگر کارخانجات با
سوختن ذغال ،نفت و زیست توده است .تخمین زده میشود که تقریباً  3/5 1015گرم از ذرات در
هر سال به محیط رها می شود .کلیه ذرات معلق رادیواکتیو و چه غیر رادیواکتیو ،به دو روش تولید
میشوند :رهاسازی مصنوعی و تولید طبیعی.
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رادیونوکلیدهای تولیدشده به روش طبیعی از واکنشهای هستهای القایی پرتو کیهانی با عناصر
 11 ، 22و امثال آن و
گازی در هوا ،همچون  2جهت تشکیل ، 11 ، 10 ، 7
رادیونوکلیدهای طبیعی حاصل از فروپاشی ایزوتوپهای رادون در هوا شامل ، 211 ، 212
 210و  210به ذرات طبیعی چسبیده و ذرات رادیواکتیو تشکیل میدهند .فرایندهای مصنوعی
منبع اصلی ذرات معلق رادیواکتیویته هستند .برای مثال ،نشر ذرات از آزمایش سالحهای هستهای
اتمسفری طی سالهای  1950و  1910منبع اصلی در مقیاس جهانی بوده و حوادث هستهای
هم چون چرنوبیل منبع بزرگ دیگری از ذرات معلق رادیواکتیو است .همچنین تأسیسات هستهای،
شامل نیروگاههای هسته ای ،نیز تا حد کمی ذرات رادیواکتیو به محیط رها میکنند .شکل فیزیکی
و شیمیایی رادیونوکلیدهای رهاشده به م حیط از منابع مصنوعی پس از رهایی با اتصال به اتمسفر
به ذرات غیررادیواکتیو تغییر پیدا میکند .برای مثال  131رهاشده از نیروگاهها و حوادث هستهای
معموالً در شکل ید مولکولی گازی است ،این شکل پایدار نبوده و سریعاً به دیگر اشکال همچون
یدید و یدات قابل تبدیل است که به راحتی به ذرات دیگر میچسبد .ذرات بزرگتر رادیواکتیو با
اکتیویتههای ویژه باالتر ــ ذرات داغ ــ در انفجارهای هستهای و حوادث هستهای رها شدهاند .این
ذرات یا به وسیلهی خردشدن مکانیکی سوخت هستهای یا مادهی سالح یا فرایندهای تراکم طی
خنک شدن انفجار یا ابرهای رهاشده در فضا تشکیل میشوند .این ذرات بزرگتر معموالً با قطر
چند ده میکرومتر بوده و با توجه به چگالی در فاصلهی کوتاهی دور از نقطهی رهایی تهنشین
میشوند.
 4-8-4-81نمونهبرداری انتگرالی ذرهی معلق
از سالهای  ،1950به دنبال آزمایشهای سالحهای هستهای در آن زمان ،بسیاری از رآکتورها به
برنامههای نمونهبرداری هوای سطح همت گماشتهاند .هدف اولیه از این برنامهها پایش میزان
رادیواکتیویته در هوا برای حفاظت در برابر پرتو و مطالعهی توزیع زمانی و مکانی رادیونوکلیدهای
مصنوعی و طبیعی در هوا بود .یک فیلتر هوای مناسب و جابهجا کننده هوا (پمپ) اجزای کلیدی
در نمونهبرداری ذرهی معلق است .الزم است فیلتر مشخصات زیر را داشته باشد :بازدهی خوب
جمعآ وری ذرات زیرمیکرون ،ظرفیت باالی بارگذاری جرمی ذره ،مقاومت پایین در مقابل جریان،
هزینهی پایین ،قدرت مکانیکی باال ،اکتیویتهی پایین زمینه ،قابلیت تراکم خوب ،محتوای
خاکسترکم ،پایداری در مقابل دما و اندازهی مناسب.
معموالً دو نوع فیلتر استفاده میشود :یک فیلتر ( PVCپلیوینیلکلرید) یا پلیپروپلین و یک
فیلتر فیبر شیشهای .یک فیلتر فیبر شیشهای همچون ( TFAGF 210استاپلکس) ،دارای بازدهی
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جمعآوری ( )%99برای ذرات زیرمیکرون تا  0/3 μmو نیز دارای قدرت مکانیکی باال و مقاومت در
مقابل دما است .با وجود این ،این نوع از فیلتر قابلیت خاکستر شدن نداشته و در اسیدهای معمولی
محلول نیستند .لذا در هنگام تراکم برای اندازهگیری پرتوی گامای رادیونوکلیدها حجم باالیی را
تشکیل میدهند و در نتیجه بازدهی پایین شمارش دارند .از طرف دیگر فیلتر  ،PVCقابلیت
خاکستر شدن دارد و لذا در اندازهی کوچک برای اندازهگیری پرتو گاما با هندسهی خوب و بازدهی
شمارش باال است که به طور قابل مالحظه حد آشکارسازی را برای رادیونوکلیدها با غلظتهای
پایین در هوا بهبود میبخشد .با وجود این ،این امر در اندازهگیری رادیونوکلیدهای فرار همچون
 131و  99تأثیری نداشته چرا که خاکستر شدن فیلتر منجر به از دست رفتن قابل مالحظه این
رادیونوکلیدها میشود .فیلترهای شیشهای فیبری همچنین موجب بروز مسائلی در انحالل
رادیونوکلیدها از فیلتر ،به ویژه برای تجزیهی رادیوشیمیایی رادیونوکلیدهای گسیلندهی خالص بتا و
آلفا میشود چرا که انحالل کل فیلتر شیشهای فیبری نیازمند مقادیر باالی  HFاست که به شدت
خطرناک است .عالوه بر آن ،غلظت ناخالصی اورانیم ،معموالً در فیلتر شیشهای فیبری باال است ،که
از معایب در اندازهگیری طیفسنجی جرمی اورانیم و پلوتونیم است .ثابتشده که فیلتر
پلیوینیلکلرید( :پتریانو  )FPP-15-1/5فیلتر خوبی برای جمعآوری به روش نمونهبرداری کلی
ذرات معلق برای تعیین رادیونوکلیدها است .با دوالیهی متوالی میتوان بیش از  90درصد ذرات
 0/3 μmرا جمعآوری کرد ،عالوه بر آن آهنگ جریان به وسیلهی بارگذاری جرمی زمان
نمونهبرداری تا  20روز به طور قابل مالحظهای کاهش پیدا نمیکند.
جابهجا کنندهی هوای (پمپ) بهکار رفته برای نمونهبرداری حجمهای باالی هوا باید آهنگ
جریان عملیاتی باال ،توانایی طوالنی مدت برای عملیات مداوم تا یک ماه ،مقاومت دمایی در عملیات
صحرایی و نیازمند تعمیر و نگهداری کمی را داشته باشد .قابلیت حملونقل نمونهبرداری هوا عامل
دیگری است که در صورت نیاز به تحرک باال الزم است در نظر گرفته شود .عالوه بر آن ،حجم
نمونهبرداری الزم است در نمونهبردار برای محاسبهی غلظت رادیونوکلیدها در هوا به دقت
اندازهگیری شود .معموالً ،نمونهبردار هوای بهکار رفته برای اندازهگیری رادیواکتیویته محیطی آهنگ
جریان

1

یک فیلتر برابر

3
2

 1-10داشته و قادر به نمونهبرداری مستمر برای یک روز تا یک هفته با اندازهی
 500-5000است .تجهیزات نمونهبرداری هوا که در آزمایشگاه ملی  Risoدر

دانمارک کار میکند و از سال  1957نمونهها را هفتگی جمعآوری میکند و در شکل  1-12نشان
داده شده است که در یک جعبهی  50میلیلیتری برای اندازهگیری پرتو گاما متراکم شده است
(شکل .)2-12
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شکل  .8-81نمونهبرداری ذرهی آئروسل در آزمایشگاه ملی  Risoدانمارک.

شکل  .4-81آمادهسازی یک نمونهی ذرهی آئروسل با متراکم کردن فیلتر در داخل
جعبهای با حجم  50میلیلیتر برای اندازهگیری پرتو گاما.
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پس از آن در  500 Cبرای تجزیهی رادیوشیمیایی برای رادیونوکلیدهای گسیلندهی بتا و آلفا به
خاکستر تبدیل میشود .شکل  3-12تغییرات اندازهگیریشده
جمعآوریشده در دانمارک از سال  1957را نشان میدهد.

137

و

90

در نمونههای آئروسل

μBqm-3

μBqm-3

سال
سزیم 137-در هوای سطح زمین در ،Riso

سال
استرنسیم 90-در هوای سطح زمین در ،Riso

1957-2002

1957-2002

شکل  .3-81تغییرات موقت

 137و

90

در هوای سطح زمین در  Risoدانمارک .باالترین سطوح هردو رادیونوکلید

که در سالهای  1950و  1910مشاهده شده بود به دلیل آزمایشات سالحهای هستهای گسترده اتمسفری در طی این
مدت بوده است ،قلهی مشاهدهشده در سال  1921به حادثهی چرنوبیل در  21آوریل  1921نسبت داده میشود.

 3-8-4-81نمونهبرداری اندازهی گزینشی ذرهی آئروسل
برای مطالعهی توزیع اندازهی ذرات آئروسل در مقایسهی پایش بلند مدت میزان اکتیویته در هوا
معموالً نمونهبردارهای آئروسل ایمپکتور آبشاری چند مرحلهای بهکار میرود .اغلب برای جمعآوری
ذرات کافی برای اندازهگیریهای رادیونوکلید یک دستگاه با حجم باال بهکار میرود .ایمپکتور
آبشاری چند مرحلهای با حجم باال که معموالً استفاده میشود (نمونهگیر هوای اندرسن) میتواند
ذرات را به اندازههای گوناگون همچون  1-2 μm ، 2-3 μm ، 3-7 μm ، >7 μmو ( <1 μmفیلتر
پشتیبان) جداسازی کند ،نمونه برداری مستمر برای بیش از یک هفته با آهنگ جریانی برابر
1

3

 0/5-2انجام میپذیرد .ذرات آئروسل با توجه به اندازهشان روی فیلترها جمعآوری

میشوند پس از آن فیلترها تا زدهشده و برای اندازهگیری پرتو گاما در ویالی متراکم میشوند.
سپس این فیلترها برای تجزیهی رادیوشیمیایی رادیونوکلیدها با نشر بتا و آلفا به خاکستر تبدیل
میشوند .شکل  1-12ایمپکتور آبشاری اندرسن را که میتواند هشت جزء اندازهی ذره را جمعآوری
کند نشان میدهد.
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شکل  .2-81ایمپکتور آبشاری ( Andersen

) که هشت جزء اندازهی

ذرهی آئروسل را از هوا میتواند جمعآوری کند.

 2-8-4-81نمونهبرداری ذرهی آئروسل Passive

عالوه بر نمونهگیر به روشهای اندازهی گزینشی و نمونهبرداری کلی ،یک روش نمونهبرداری
آئروسل  Passiveنیز قابل استفاده است که به ویژه برای مطالعه و بررسی ذراتی استفاده میشود
که مجدداً از سطح زمین به صورت معلق در آمدهاند .طی این روش یک ورقهی چسبناک در جایگاه
نمونهبرداری و در ارتفاع  1/5متری باالی زمین برای به دام انداختن ذرات معلق در هوا آویزان

نمونهبرداری و پیش آمایش نمونه برای اندازهگیری رادیونوکلیدها

274

میشود (شکل  .)5-12سپس ورقه برای تجزیهی رادیوشیمیایی غلظت رادیونوکلیدها یا جداسازی
ذرات داغ از آن به آزمایشگاه ارسال میشود.

شکل  .5-81اجرای نمونهبرداری ذرهی آئروسل به روش  Passiveبا استفاده از ورقهی چسبنده برای مطالعه و بررسی
ذرات رادیواکتیو معلقشده از زمین آلوده.

 3-81نمونهبرداری ترکیبات گازی
در هوا ،بعضی از رادیونوکلیدها به صورت گازی وجود دارد .مهمترین آنها شامل تریتیم،
رادیوایزوتوپهای رادون و کریپتون با استفاده از یک فیلتر قابل جمعآوری است .تجهیزات با
جدیدترین تکنولوژی برای تعیین رادون و کریپتون در هوا معموالً شامل یک سیستم مجتمع
متشکل از نمونهبردار هوا برای جمعآوری و پیشتغلیظ آنالیت ترکیبشده به همراه تجهیزات
اندازهگیری درجا میباشد .روشها برای نمونهبرداری و اندازهگیری رادون و کریپتون رادیواکتیو در
فصل  12بیان شده و لذا در اینجا بحث نمیشود.
تریتیم رادیونوکلیدی مهم در محیط و حاصل از هر دو فرایند طبیعی و رهاسازی مصنوعی
است ،اگرچه منبع اصلی تریتیم در محیط در حال حاضر رهایی از تأسیسات هستهای ،به ویژه از
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رآکتورهای هستهای (به ویژه در رآکتورهای آب سنگین) و تأسیسات بازفرآوری سوخت هستهای به
دلیل مقادیر باالی تریتیم تشکیلشده به وسیلهی فعالسازی نوترونی هستند .پایش تریتیم معموالً
به صورت اندازهگیری در جای میزان تریتیم در هوای داخلی انجام پذیرفته؛ ولی حساسیت
تجزیه ای این نوع تجهیزات معموالً پایین بوده و با نیازهای الزم برای حفاظت از تابش و مطالعات
محیطی تطابق ندارد .با وجود این ،جمعآوری تریتیم موجود در هوا و اندازهگیری آن در هوا با
استفاده از  LSCبا حساسیت و دقت کافی امکانپذیر است .تریتیم در هوای تأسیسات هستهای
معموالً به شکل بخار آب بوده و لذا جمع آوری آب حاصل تریتیم در هوا از طریق سرد نمودن هوا
قابل انجام است .برای این منظور ،نمونهبردار هوا دارای یک لولهی  Uشکل سردشده با ازت مایع با
یک فیلتر آئروسل در سر سیستم است .هوا از طریق سیستم با یک پمپ خأل مکیدهشده ذرات
آئروسل از طریق فیلتر حذف شده و آب حاصل تریتیم در لولهی  Uجمعآوری میشود .پس از
نمونهبرداری ،لولهی  Uبازشده و غلظت تریتیم در آب جمعآوریشده اندازهگیری میشود .برای
تریتیم در هوای آزاد از غربال مولکولی به جای لولهی Uشکل سردشده برای جمعآوری بخار حاوی
تریتیم از حجمهای باالی هوا استفاده می شود .ید یک عنصر فرار بوده در هوا به صورت گازی
همچون ید عنصری (  ) 2و ترکیبات آلی فرار اساساً به صورت شکل (مثالً  3و  ) 2 2وجود
دارد .طی فعالیت رآکتورهای هستهای و تأسیسات بازفرآوری سوخت مصرفشده ،مقادیر باالیی از
ید رادیواکتیو همچون  133 ، 132 ، 131و  131با عمر کوتاه و  129با عمر بلند به اتمسفر رها
میشوند .در یک حادثه ،مقادیر باالتری از این ایزوتوپها به اتمسفر رها میشود .با توجه به غنای
باالی ید در غدهی تیرویید انسان 131 ،و دیگر ایزوتوپهای رادیواکتیو ید با عمر کوتاه خطر تابش
اصلی را برای مردم پرتو دیده در مقابل محیط آلوده دارند .در حالیکه ممکن است پس از رهایی به
اتمسفر مقداری ید به همراه ذرات آئروسل باشد ،کسر باالیی هنوز به صورت گاز وجود داشته و
البته هر بخش ید به همراه ذرهی آئروسل و ید گازی هر دو باید اندازهگیری شوند .شکل  1-12یک
سیستم نمونهبرداری هوا را نشان میدهد که ید را در سه شکل جمعآوری میکند :ذرات آئروسل،
ید گازی معدنی و ید گازی آلی .هوا ابتدا از میان یک فیلتر برای جمعآوری ذرات آئروسل ،سپس
یک فیلتر سلولز باردارشده با  NaOHبرای جذب ید گازی معدنی (یعنی  HI ، 2و  )HIOو در
نهایت یک کارتریج پرشده با کربن فعال باردارشده با یک آمین ،برای مثال ،تریاتیلندیآمین
( )TEDAبرای جمعآوری ید گازی آلی عبور داده میشود .سپس ید در این سه شکل مختلف
برای اندازهگیری  131و دیگر رادیوایزوتوپهای ید گسیلندهی گاما با عمر کوتاه آمادهشده یا برای
تجزیهی رادیوشیمیایی  129با عمر بلند بهکار میرود (فصل  11را مالحظه کنید).
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فیلتر شیشهای
( )0/15 μmبرای ذرات
دو سری فیلتر کاغذی اشباعشده با
گالیسین NaOH /برای ید گازی معدنی
شار کل اکتیو اشباعشده با TEDA

(برای ید گازی آلی)

پمپ
شکل  .4-81نمونهبرداری هوا برای جمعآوری ید همراه با ذرهی آئروسل ،ید گازی معدنی و ید گازی آلی.

 2-81نمونهبرداری تهنشینی اتمسفری
رادیونوکلیدها در اتمسفر در نهایت یا از طریق تهنشینی خشک به دلیل وزن و برهمکنش با مواد
زمینی یا به وسیلهی تهنشینی تر روی زمین نشست میکنند .به دلیل غلظت پایین رادیونوکلیدها
در تهنشینی معموالً جهت اجتناب از جمعآوری و انتقال حجمهای باالی نمونههای تهنشینی یک
پیشتغلیظ درجا انجام میپذیرد .بسته به هدف ،جمعآوری تهنشست با روشهای گوناگون صورت
میپذیرد.

 8-2-81نمونهبرداری تهنشینی خشک /تر
معموالً برای جمعآوری تهنشینی خشک ،یک ظرف جمعکننده با دیوارههای بلند استفاده میشود.
این ظرف معموالً از فوالد زنگ نزن ساخته میشود چرا که سطح صافی دارد که رادیونوکلیدها را
جذب نکرده ،بادوام است و دارای گوشهها با انحنا است که بدین ترتیب تمیز کردن آسان آن
امکانپذیر خواهد بود (شکل  .)7-12جمعکنندهی ظرف در یک فضای باز دور از ساختمانها یا
آویزان از درختان یا بوتهزار قرار داده میشود.
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 - Aجعبهی چوبی
 - Cبا قیف پالستیکی
 - Fستون تبادل یون
 – Gچکانندهی مایع
 – Hشلنگ انعطافپذیر
 J-Jلوله
 T-Tاتصالدهنده

شکل  .7-81جمعآوری ریزش تبادل یونی و جمعکنندهی ظرف ریزش.

چنانچه تنها الزم است تهنشست خشک جمعآوری شود ،ظرف طی زمانهای تهنشینی
پوشاندهشده و مجدداً پس از آن باز میشود .در انتهای زمان جمعآوری (معموالً یک ماه) مادهی
تهنشینشده به وسیلهی بررسی دقیق به کانتینر انتقال مییابد .سپس آب مقطر به ظرف اضافهشده
و اطراف و زیر آن شسته میشود و لجن تولیدشده با باقی ماده تهنشینشده در کانتینر ترکیب
و آب شستهشده و آن نیز به کانتینر اضافه میشود .سپس نمونهی
میشود .ظرف مجدداً با 3
جمعآوریشده برای رادیونوکلیدهای گسیلندهی گاما اندازهگیری میشود که پس از آن به دنبال
انحالل نمونه تجزیه رادیوشیمیایی انجام میپذیرد.
تهنشست تر را نیز میتوان با ظرف جمعکننده انجام داد؛ ولی جهت اجتناب از ،از دست رفتن
بعضی رادیونوکلیدها از طریق تبخیر معموالً از یک جمعکنندهی قیفی شکل استفاده میشود.
چنانچه تنها تهنشست تر ذرات جمعآوری شود ،دهانهی قیف با یک فیلم پالستیکی یا ورقه
پوشیده میشود که طی تهنشینی برداشته میشود ،در این حالت ،تهنشست تنها و نیز تهنشست
کلی ماهانه به طور جداگانه قابل جمعآوری است .سطح قیف معموالً از فوالد زنگ نزن صاف و
کانتینر از پالستیک ساخته میشود .قیف معموالً با یک توری جهت اجتناب از ورود زبالهها همچون
برگ درختان و حشرات مرده و علوفه پوشیده میشود .تهنشست جمعآوریشده از طریق یک کاغذ
فیلتر با غشا فیلترشده و برای نگهداری و تجزیه به آزمایشگاه منتقل میشود.
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 4-2-81جمعکنندهی تبادل یونی
یک جمعکنندهی تبادل یونی از یک قیف جهت جمعآوری رسوب در باالی یک ستون تبادل یونی
تشکیل شده است که آب از میان آن عبور کرده و جهت جمعآوری محلول خروجی شویش ستون
به کانتینر وارد میشود (شکل  .)7-12چنانچه الزم باشد تریتیم اندازهگیری شود ،محلول خروجی
ستون برای آمایش بیشتر و تجزیه به آزمایشگاه منتقل میشود (فصل  13را مالحظه کنید) .ستون
تبادل یونی دارای یک بستر مخلوط شامل هر دو رزین آنیونی و کاتیونی است که غالب
رادیونوکلیدهای مهم از آب و بستر رزین به وسیلهی آن قابل جذب هستند .پس از جمعآوری نمونه
(مثالً یک ماه) ،ستون به آزمایشگاه منتقل میشود که در آنجا رزین برای اندازهگیری گاما و تجزیه
شیمیایی برداشته میشود .با استفاده از این نوع جمعکننده از انتقال رسوب اجتنابشده و تجزیه
تعداد قابل مالحظهای از رسوب آسانتر انجام میپذیرد .نتایج تجربی (جدول  )1-12نشان میدهد
که میتوان بیش از  90درصد اکثر رادیونوکلیدهای مهم را در تهنشینی ماهانه در یک جمعکننده
 10متر مکعبی با بهکار بردن ستونی با قطر  2/5سانتیمتر به دام انداخت.
جدول  .8-81بازدهی جمعآوری یک ستون تبادل یونی بستر مخلوط (با قطر  2/5سانتیمتر و ارتفاع  10سانتیمتر)
برای رادیونوکلیدهای مهم ریزش.
رادیونوکلید

بازدهی %

7

97

51

27
79
29
29
25

90
95
95
103

رادیونوکلید
125
131
137
110
133
210

بازدهی %
70
21
99
92
22
77

 5-81نمونهبرداری آب
غالباً در مطالعه و بررسی رادیواکتیویتهی محیطی نمونههای آب جمعآوریشده از دریاها،
دریاچهها ،رودخانهها و گاهی یخ ،آنالیز میشوند .نمونههای آب در اغلب موارد نسبتاً همگن هستند.
در بسیاری از حاالت ،هدف مطالعهی میزان رادیونوکلیدها در سیستمهای آبی و تعیین توزیع
مکانی آنها (عمودی و افقی) است .این امر غالباً برای مطالعهی حمل و نقل رادیونوکلیدها و بهکار
بردن آنها در نقش ردیابها برای مطالعهی چرخش و انتقال تودههای آبی مورد نیاز است.
نمونهبرداری آب اساساً روی آبهای سطحی و آبها در اعماق گوناگون اجرا میشود .در بسیاری از
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حاالت نمونه به صورت درجا از طریق یک فیلتر غشا ( )0/15-1/0 μmبرای حذف مواد معلق
فیلترشده و سپس در بطریهای پلیاتیلنی نگهداری میشود .برای اندازهگیری اکثر رادیونوکلیدها
اسیدی میشود تا جذب آن را روی دیوارههای کانتینر کاهش
نمونه آب تا  pH=1-2با 3
دهد .در تجزیهی رادیونوکلیدهای خاص ،همچون ایزوتوپهای ید ،نمونهها نباید اسیدی شوند چرا
که یدید و یدات ید عنصری (  ) 2فرار را تشکیل میدهد که در اتمسفر ناپدیدشده یا به شدت روی
مادهی پلیاتیلن جذب سطحی میشود.

 8-5-81نمونهبرداری آب سطحی
آبهای سطحی با بهکار بردن روشهای گوناگون به آسانی قابل جمعآوری هستند .برای نمونههای
کوچک ( ،)<20Lاین آب در داخل یک بطری یا بشکهی پلیاتیلنی قابل جمعآوری است .برای یک
نمونه بزرگ ( ،)<20Lغالباً یک پمپ زیرآبی بهکار میرود .برای اجتناب از آلودگی نمونهها 10 ،لیتر
اول معموالً دور ریخته میشود .هم چنین کانتینر نمونه ابتدا با آب مورد نمونه شستهشده و آب
شستهشده نیز بیرون ریخته میشود .اکثر کشتیهای اعزامی به یک دستگاه نمونهبرداری آب
سطحی مجهز هستند و به این ترتیب نمونهبرداری مستمر آب سطحی به آسانی قابل انجام خواهد
بود .عالوه بر یک پمپ ،این دستگاهها همچنین به تعدادی حسگر برای اندازهگیری پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی آب برای مثال  ،Eh ،pHدما ،غلظت اکسیژن محلول ،غلظت  2و اندازهگیری
درجه شوری مجهز است.

 4-5-81مغزه آب (پروفایل عمق)
زمانیکه توزیع عمقی رادیونوکلیدها مورد مطالعه است ،الزم است از آب با اعماق زمین
نمونهبرداری شود .برای جمعآوری آب پروفیل عمق ،به ویژه آب دریا تا عمق  1000متری ،غالباً یک
بطری نانسن یا به طور دقیقتر یک سیلندر فلزی یا پالستیکی بهکار میرود (شکل .)2-12
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شکل  .1-81بطری نانسن.

یک وزنهی برنجی ــ یک پیک (که در واقع حامل بطری است) ــ کابل را به پایین میاندازد و
بطری به وسیلهی کابل به درون آب فرو میرود تا به عمق مورد نظر برسد .هنگامیکه وزنه به
بطری میرسد ،ضربه بطری را معلق کرده و یک شیر فنردار نمونه آب را به داخل به دام میاندازد.
سپس بطری حاوی نمونه با کشیدن کابل باز گرفته میشود .با قرار دادن ترتیبی از بطری و پیکها
در تناوبهای زمانی در امتداد کابل ،یک سری نمونهها از اعماق گوناگون قابل برداشت است .بطری
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نیسکین (شکل  )9-12از بطری نانسن توسعهیافتهتر بوده و جایگزین آن شده است به طوریکه
نانسن دیگر تولید نمیشود.

شکل  .4-81بطری نیسکین.

بطری به جای یک ظرف فلزی بسته شده است که لولهی پالستیکی دارد که از آلودگی نمونه
جلوگیری کرده و در هر دو انتها به آب باز میشود .هر انتها با دربی تجهیز میشود که با فنر
بارگذاریشده یا به وسیلهی طنابی االستیک کشیده شده است .وظیفهی وزنهی پیک بستن و
محکم کردن لوله است .در مدل پیشرفتهای از بطری نیسکین ممکن است شیرهای محرک بهکار
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رفته در یک عمق خاص موجود باشند که به وسیلهی یک سوییچ فشار آشکارسازیشده ،با کنترل
از راه دور برای انجام سیگنال الکتریکی ارسالشده از سطح کنترل شوند .این ترتیب قرار گرفتن،
تعداد باالیی از بطریهای نیسکین را در یک چهارچوب دایرهای به نام روزت امکانپذیر میسازد
(شکل  .)10-12تا  31بطری ممکن است روی یک روزت قرار گیرد.

شکل  .80-81یک روزت با  12بطری نیسکین قرارگرفته در چارچوبی دایرهای .هر بطری را میتوان برای بستن دربها
در هر دو انتها در عمقهای گوناگون جهت نمونههای آب پروفایل عمق نمونهبرداری کرد.
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معموالً برای اندازهگیری پارامترهای تغییرات آب ،یک حسگر یا ثبات عمق ،دماسنج Ph-Eh

متر و دیگر حسگرها کنار بطری نصب میشود .برای نمونهبرداری عمق آب دریاچه به ویژه
دریاچههای کمعمق یک پمپ زیردریایی بهکار میرود .در این حالت ،عمق نمونهبرداری معموالً به
وسیلهی طول لوله از باالی لوله در سطح آب به صورت دستی اندازهگیری میشود .همچنین لولهی
برای نگهداری لولهی نمونهبرداری /کابل به طور مستقیم و اطمینان از اندازهگیری دقیق آب یک
مادهی سنگین به آن است وصل میشود.

 3-5-81پیشتغلیظ رادیونوکلیدها در آبهای طبیعی
با توجه به اینکه غلظت رادیونوکلیدها در آبهای طبیعی به ویژه آب دریا معموالً بسیار پایین
است ،حجم باالیی از آب باید جمعآوری و تجزیه شود تا محتوای رادیونوکلیدی آنها با دقت
سنجیده شود .برای مثال ،حجم آب مورد نیاز برای تعیین غلظت اکتیویتهی ، 99 ، 137
، 237

211

و ایزوتوپهای پلوتونیم در آب دریا  200-1000لیتر است .انتقال چنین حجمهای

باالی آب ،بسیار پرهزینه بوده و تعداد آزمایشات را محدود میسازد .برای غلبه بر این مسئله،
روشهای پیشتغلیظ رادیونوکلید توسعهیافته و استفاده شده است .پیشتغلیظ درجا در کاهش
حجم نمونه مورد انتقال بسیار کارساز است.
 8-3-5-81پیشتغلیظ رادیوسزیم (  137و

) 131

روش جداسازیای که به صورت گسترده برای سنجش رادیوسزیم در آب دریا بهکار رفته است
تهنشینی آمونیمفسفومولیبدات ( )AMPاست .در این روش ،ابتدا آب تا  pH=1/5-2اسیدیشده،
سپس پودر  AMPافزودهشده و آب برای یک ساعت با دمیدن هوا هم میخورد .سپس رسوب
 AMPحامل سزیم طی عمل تهنشینی در ته کانتینر جمعآوری میشود .بهرهی شیمیایی  90تا
 100درصد برای نمونه با  20-50لیتر آب قابل حصول است .با وجود این ،این روش غیرعملی بوده و
برای عملیات با حجمهای باالی آب ( )>50Lپر هزینه است .از یک نمونهگیر درجا از جنس
سیلیکاژل اشباعشده با  AMPدر یک ستون نیز برای جداسازی رادیوسزیم استفاده شده است .با
وجود این ،با توجه به ساختار میکروبلوری  AMPو فشار باالی حاصل در حین فیلتراسیون ،این
روش برای عملیاتی با حجم باالتر از  100لیتر قابل استفاده نیست.
]1

[

هگزاسیانوفراتهای متعدد فلزات واسطه ،همچون هگزاسیونوفرات مس
هگزاسیونوفرات نیکل ،هگزاسیانوفرات آهن ( ،)IIهگزاسیانوفرات زیرکونیم و هگزاسیانوفرات پتاسیم
 [ 2نیز برای استخراج رادیوسزیم از آب به وسیلهی تهنشینی یا از طریق
کبالت ] 1
2
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جذب سطحی روی فیلترهای اشباعشده با هگزاسیانوفراتها بهکار رفتهاند .با استفاده از سیستم
فیلتراسیون کارتریج (شکل  ،)11-12میتوان حجمهای آب دریا یا آب تازه تا  1000لیتر با دو فیلتر
متصل به هم را با بهرهی شیمیایی باالتر از  20درصد آمایش کرد .مزایای اصلی سیستم فیلتراسیون
 2در مقایسه با روش  AMPحجمهای باالی آب آمایش میشود ،در واقع
کارتریج 1
10
این روش در آب طبیعی (( pH=)1-2بدون هیچگونه اسیدی کردن) ،با جذب سطحی کمتر،
مزاحم و هزینه پایین استفاده میشود .فیلتر کارتریجی پیچیدهشده با صفحهی اشباعشده از
 2به صورت زیر قابل تهیه است )i( :فیلتر کارتریج ابتدا در یک مقدار مناسبی از
1
محلول  0/1 Mهگزاسیانوفرات پتاسیم

]1

فیلتر کارتریج خشکشده و در محلول کلرید مس

1
(2

[ به مدت یک ساعت غوطهور میشود)ii( ،
)  0/2 Mبه مدت یک ساعت غوطهور

میشود  ،تا پوشش رسوبی هگزاسیانوفرات مس روی فیلتر کارتریجی تشکیل گردد )iii( .فیلتر
0

کارتریج اشباعشده در  10-20 Cخشک میشود .برای حذف هر گونه مادهی معلق از آب یک فیلتر
اولیه معموالً قبل از کارتریج قرار دارد .چون آبهای تازه معموالً مقادیر باالی مادهی معلق دارند،
اجرای این امر در موردشان واجب است .با این سیستم ،یک آهنگ جریان 1
 1-1Lبهکار
رفته و عملیات با  1000لیتر آب در کمتر از  3ساعت به طول میانجامد .لذا عملیات در جای بسیار
مناسبی خ واهد بود .پس از فیلتراسیون ،فیلتر کارتریج از محفظهی نگهدارندهی خود برداشتهشده و
برای نگهداری و انتقال آن در کیسهی پالستیکی قرار میگیرد .در آزمایشگاه ،فیلتر کارتریج
0

خشکشده و در  120 Cخاکستر میشود و برای اندازهگیری پرتو گامای رادیوسزیم جمعآوری
میشود.

شکل  .88-81فیلترهای کارتریج باند کتانی (چپ) و محلهای فیلتر (راست).
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99

 4-3-5-81پیشتغلیظ  Np ،Am ،Puو

ممکن است ایزوتوپهای پلوتونیم در آبهای طبیعی در حاالت اکسایش گوناگون وجود داشته
2 ،
 ،نپتونیم به صورت 1
باشد1 ، 3 :
 ،امرسیم به صورت
و 2
2
2 ،
3
 .برای پیشتغلیظ این رادیونوکلیدها از حجمهای باالی آب
و تکنسیم به صورت 1
( ،)100-500Lبرای تنظیم  pHدر  HCl ،2و ردیابهای (

، 212

213

و

 ) 99برای

به عنوان یک عامل همرسوبی
اندازهگیری بهرهی شیمیایی افزوده میشود .عالوه بر آن3 ،
99
1
3
به
و
 Np ،به
افزوده میشود .پس از آن 2 2 5 ،برای احیای پلوتونیم به
 1نیز آب اضافه میشود .آهن ( )IIIهمچنین به آهن ( )IIاحیا میشود .پس از هم خوردن با
حباب هوا به مدت  30دقیقه  ،محلول  NaOHیا

برای تنظیم  pHدر  2-9افزوده

1

میشود ،که منجر به همرسوبی  Np ،Puو  Amو  Tcبا تشکیل  Fe(OH 2میگردد .پس از
تشکیل رسوب ،محلول رویی دور ریختهشده ،و رسوب در کانتینر پالستیکی جمعآوری میشود .در
نهایت  HClجهت انحالل رسوب به کانتینر اضافهشده و حال محلول در یک حجم کوچکی ()<5L
برای جداسازی بیشتر رادیوشیمیایی به آزمایشگاه حمل میشود .انحالل رسوب  Fe(OH 2قبل از
نگهداری و انتقال اهمیت دارد که در غیر این صورت  Am ،Np ،Puو به ویژه  Tcتشکیل
اکسیدهای نامحلول میدهند که انحالل کامل آنها در آزمایشگاه مشکل است .در نتیجه آن،
نیز برای
بهرهی شیمیایی پایینی برای این رادیونوکلیدها حاصل میشود .همرسوبی 2
پیشتغلیظ  Am ،Puو  Npاز حجمهای باالی آب ( )100-500Lبهکار میرود .در این روش،
نمونهی آب در یک کانتینر بزرگ جمعآوری شد HCl ،برای تنظیم  pHدر  2افزوده میشود،
ردیابهای بهره اضافهشده و آب با حباب به هم میخورد.
سپس

1

افزوده میشود (برای هر  100لیتر آب 2 ،گرم

منجر به اکسایش  Puبه
 pHدر  2-9محلول 2
واکنش زیر اضافه میشود.

2

1

و  Npبه
1 :
(2

2

5

اضافه میشود) ،که

1

میگردد .پس از افزایش  NaOHبرای تنظیم
از طریق
برابر  )1 ⁄ :1برای تشکیل 2

2

2

2

2

3

1

2

با توجه به افزایش غلظت یون هیدروژن ،ممکن است  pHبرای آب تازه در  2-9تنظیم شود.
به مدت  2-3ساعت به وسیلهی حباب هوا به هم زده میشود،Am ،Pu .
سوسپانسیون 2
همرسوب میشود .رسوب
 Npو بسیاری از رادیونوکلیدهای همچون  Raو  Thبا 2
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با
تشکیلشده پس از تهنشینی کامل از کف کانتینر جمعآوری میشود .در نهایت رسوب 2
استفاده از  HClبه کمک  2 2در یک حجم کوچک ( )<5Lحل شده و به یک بطری پالستیکی
جهت نگهداری انتقال داده میشود ،و سپس برای تجزیهی رادیوشیمیایی به آزمایشگاه حمل
نیز برای پیشتغلیظ رادیونوکلیدها از حجمهای
میشود .یک فیلتر یا کارتریج اشباع شده با 2
باالی آب استفاده میشود .روش مشابه تهیهی همانند فیلترهای کارتریج اشباعشده با
بهکار میرود .در این حالت از
برای آمادهسازی فیلتر کارتریج اشباعشده از 2
2
1
روی فیلتر کارتریج استفاده میشود .برای رسیدن به
برای تشکیل 2
و 2
1
بازدهی باالیی از به داماندازی رادیونوکلیدها ،دو کارتریج در یک نگهدارنده به صورت پشت سر هم
قرار داده میشوند و بدین منظور استفاده میشوند.

 4-81نمونهبرداری و پیشآمایش رسوب
از آنجاییکه رسوبات دریایی و دریاچهای منشا اصلی ورود رادیونوکلیدها به سیستمهای آبی
هستند ،بنابراین نمونههای بینظیری برای مطالعه فراوانی ،تجمع ،انتقال و بررسی موجودی
رادیونوکلیدی با منبع طبیعی و مصنوعی می باشند .جهت ارزیابی دقیق تاریخ شناسی زمینی الزم
است رسوبات دست نخورده با عمق مناسبی جمعآوری شود ــ معمولترین روش نمونهبرداری
رسوب .گاهی ،تنها رسوب الیهرویی (سطح) جهت مطالعهی آلودگی روی سطح بستر دریا یا زیر
دریاچه جمعآوری می شود .در این حالت ،ارزیابی دقیق موجودی رادیونوکلیدها سخت است .از
طرف دیگر نمونهبرداری رسوب سطحی امکان تهیهی نمونه با تعداد باال را جهت جمعآوری نقشهی
توزیع افقی آلودگی در بستر دریا یا دریاچه مورد نظر امکانپذیر میسازد.

 8-4-81نمونهبرداری رسوب سطحی
رسوب در عمق  0-15سانتیمتری معموالً رسوب سطحی در نظر گرفته میشود که به وسیلهی
بیل ،بیلچه ،کاردک و قاشق از آب کمعمق جمعآوری میشود .اگرچه این روش محدود به عمق و
حرکت الیه آبی است.
برای آبهای کم عمق ( ،)0-0/5 mیک متهی لولهای (شکل  12-12الف) یا لولهی مغزهای
(شکل  12-12ب) مناسبترین وسیله است .با استفاده از بسط اضافی با متهی لولهای ،رسوب
سطحی در اعماق آب در  0/5-2/5متری قابل جمعآوری است.
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لولهی
پالستیکی

(ب)

(الف)

شکل  .84-81نمونهبردارهای رسوبی :الف) متهی لولهای که دستی یا مکانیکی کار میکند؛ ب) لولهی مغزهای که به
وسیلهی وزنه به داخل رسوب پایین برده میشود.

برای رسوب سطحی نمونه از آبهای عمیق ،باید از دستگاه الیروبی «اکمن» یا «پونار»
(شکل  )13-12استفاده شود .دستگاه الیروب اکمن یک دستگاه نمونهبردار سبک برای جمعآوری
رسوب با بافت ریز است که روی هم جمع و سفت شده است.

(الف)

(ب)

شکل  .83-81نمونهبردار رسوب سطحی الف) دستگاه الیروب اکمن؛ ب) دستگاه الروب پونار.

نمونهبرداری و پیش آمایش نمونه برای اندازهگیری رادیونوکلیدها

243

از طرف دیگر دستگاه الیروب پونا ر سنگین است و برای رسوب با بافت ریز روی هم جمع و
سفتشده تا رسوب با بافت درشت استفاده میشود .برای استفاده از دستگاه الیروب اکمن ابتدا،
یک رشته نایلون محکم یا کابل فوالد زنگ نزن به پایه وصلشده و سپس فنرها به هر دو طرف فک
متصل میشود که به نحوی ثابتشده که با قراردادن کابلهای لغزنده روی گل میخهای خالصی،
در حالت باز قرار میگیرد .سپس نمونهبردار تا  10-15سانتیمتر باالی سطح رسوب پایین برده
شده و می افتد .مکانیسم رهایی فک دستگاه با پایین آوردن پیک تا خط نشانه یا از طریق فشردن
کلید قرار گرفته در باالی قسمت انتهایی دسته قابل بسط صورت میگیرد .سپس نمونهبردار باال
بردهشده و مایعات اضافی به آرامی از باالی نمونهبردار دور ریخته میشود ،فکهای دستگاه الیروبی
در نهایت بازشده و نمونه به کانتینر انتقال مییابد.

 4-4-81نمونهبرداری مغزهای رسوب
برای به دست آوردن اطالعات دقیق در توزیع عمودی رادیونوکلیدها در رسوب نمونهبرداری مغزه
رسوب الزم است .انواع گوناگون دستگاههای نمونهبرداری بسته به نیازمندیها و وضعیت
نمونهبرداری قابل استفاده هستند .متهی لولهای (شکل  12-12الف) ،توضیح دادهشده در باال برای
نمونهبرداری بدین روش با عمق کم نیز کاربرد داشته و به وسیلهی دست یا چکش قابل بهرهبرداری
است .همچنین امکان برداشتن نمونهها از رسوبهای سخت با شن و خاکرس امکانپذیر بوده و
بسط دستهها جهت برداشتن نمونهها در آبهای تقریباً عمیقتر قابل استفاده است .یک لولهی
ساده مغزهای (شکل 12-12ب) معموالً برای نمونهی رسوب نرم از اعماق آب کمتر از  100متر
بهکار میرود .دهانهی وسیله در قسمت باالی لوله قبل از باال آوردن از آب برای جلوگیری از افتادن
رسوب کامالً محکم بسته شود .نمونهبردار لیمنوس سبک وزن بوده و برای رسوبهای نرم در
دریاچهها با اعماق کمتر از  50متر مناسب است (شکل .)11-12
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شکل .82-81نمونهبرداری یک مغزهی رسوب با یک نمونهبردار لیمنوس در دریاچهی پیژان ،فنالند.
قطر لوله برابر  10سانتیمتر است و تا  50سانتیمتری عمق مغزه رسوب میکند .لوله پنجاه
حلقهی پالستیکی یک سانتیمتری دارد که به وسیلهی آنها قطعهبندی انجام میپذیرد .نمونهبردار
از طریق رشتهای به وسیلهی دست تا کف دریاچه پایین برده میشود که به وسیلهی نیروی ثقل به
کمک وزنهای بیشتر به داخل رسوب نفوذ میکند .پس از رسیدن به رسوب ،انتهای پایینتر لوله با
یک درپوش بستهشده و به سطح آورده میشود .مغزهگیر جعبهای سادهترین و معمولترین وسیله
برای نمونههای بزرگ رسوب از اعماق آب بوده ،که ابعاد 75

 50 50سانتیمتر را دارد (شکل

 .)15-12معموالً یک آالرمدهندهی عمق یا یک نشانگر دیگر برای اعالم زمانی که جعبه کامالً با
رسوب پرشده استفاده میشود .هنگامیکه جعبهی مغزه پر شد ،نمونه با حرکت بازوی
مسدودکنندهی بیل به قسمت پایینتر لبه برش بیل به رسوبات تا جاییکه بیل کامالً ته جعبه
رسوب را بپوشاند ،نگه داشته میشوند .عمق مغزهی رسوب حاصل از مغزهگیر جعبهای در مقایسه با
دیگر مغزهگیرهای رسوب کوتاهتر است (.)>75cm
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جعبهی مغزهگیر به همراه
نمونهی موجود در آن در داخل
لوله در راهش به کشتی

کابل اصلی دوباره کشیده
میشود و چنگک بسته شونده
تحت لولهی مغزهگیر قرار
در بستر دریا لولهی
میگیرد.
مغزهگیر در رسوبات نفوذ
میکند.
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جعبهی مغزهگیر درون
بستر دریا پایین برده
میشود.

شکل  .85-81مغزهگیر جعبهای برای نمونهبرداری مغزهی رسوب و مراحل نمونهبرداری.
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شکل  11-12یک نمونهبردار مغزهی رسوب ژمینی را نشان میدهد که برای برداشتن انواع
گوناگون رسوبها از آبهای عمیق قابل استفاده است .بشکهی مغزه به وسیلهی رشتهای به پایین
بردهشده و به وسیلهی فشار وزنههای قرار گرفته در آن به داخل رسوب وارد میشود .بشکهی مغزه
در هنگام رسیدن به عمقی معین یا هنگام مقاومت کافی رسوب جهت نفوذ متوقف میشود سپس
با شیر باالیی بستهشده و مغزهگیر رسوب با حداقل سرعت جرثقیل کابلی به باال کشیده میشود.

شکل  .84-81نمونهبردار رسوب ژمینی :مغزهی رسوب و برش عرضی مغزه.

الزم است برای اجتناب از ،از دست رفتن الیهی باالتر رسوب که ممکن است از طریق شستشو
در مغزهی باال به دلیل طول کوتاهتر لولهی مغزه در مقایسه با عمق نفوذ بشکهی مغزه یا به
وسیلهی جاروب کردن به دلیل موج ضربهای دستگاه مغزهگیری در هنگام افتادن حاصل شود دقت
کافی به عمل آید .این مسئله غالباً با لولههای مغزه با قطر باریک ( )>10 cmو رسوبهای نرم رخ
میدهد .روشهای بهکار رفته جهت به حداقل رساندن بههم خوردن رسوب و از دست رفتن الیهی
رویی شامل ( )1انتخاب یک لوله به قطر بزرگتر ( )2تا حد امکان نگهداری نمونهگیر رسوب در
حالت عمودی در حالیکه به رسوب نفوذ میکند و ( )3پایین آوردن بسیار آرام نمونهگیر.
انتخاب یک نقطهی مناسب در بستر دریا چالشی در نمونهگیری مغزه رسوب است .نقشهبرداری
رسوب به وسیلهی سیستم چرپ (پالس رادار با شدت باالی متراکم ،و اسکن جانبی سونارا
روشهای خوبی است که حاوی اطالعات مفیدی همچون پروفایل رسوب دریاسنجی و موزاییک
سطحی برای نمونهبرداری مغزهای رسوب است .اطالعات درجا از سیستم چرپ در انتخاب نقاط
مناسب نمونهبرداری کمک میکند.
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 3-4-81نمونهبرداری رسوب حفرهای آبی
اطالعات دربارهی رادیونوکلیدها در آب موجود در حفرهی رسوب به دالیل زیادی اهمیت دارد.
آگاهی از غلظتها و اشکال رادیونوکلیدهای موجود چشماندازی را در مورد رفتار و تحرک
رادیونوکلیدها در سیستمهای آب /رسوب دربرداشته و به فهم حرکت رادیونوکلید در تعیین ارزش
ضرایب توزیع ( ) در شرایط ویژه محیطی کمک میکند.
سیستمهای متعددی برای استخراج آب موجود در حفره برای بهدست آوردن نتایج تجربی ویژه
و قابل اطمینان توسعه یافتهاند .به طور کلی دو روش برای جداسازی آب حفره وجود دارد ()1
مغزهگیری رسوب و جداسازی آب در آزمایشگاه و ( ) 2استخراج در جای آب .روش قبلی از نظر
عملیاتی ساده است :معموالً ابتدا مغزهی رسوب برش دادهشده و سپس برای استخراج
سانتریفیوژشده یا تحت فشار قرار میگیرد تا آب از ماده و جامد خارج شود .اگرچه این روش ممکن
است به دلیل تغییرات فشار و دما ،تغییرات احیا و اکسایش و برهمکنشهای جامد ـ مایع طی
استخراج ،انتقال و نگه داری در نمونه تغییرات ترکیبی به وجود آورد .بخشی از این معایب به
وسیلهی برداشتن مستقیم آب حفره از لولهی حفره برطرف میشود .در این حالت ،حفرههای
کوچک روی دیوار لولهی مغزه در اعماق مختلف کندهشده و سپس به وسیلهی لوله نگهداری و به
آزمایشگاه انتقالیافته و آب حفره در نهایت با بهکار بردن یک سرنگ استخراجشده و مجدداً از
طریق یک غشا فیلتر میشود.
بهترین روش استخراج درجای آب حفره است ،که بسیاری از کمبودهای نمونهبرداری مذکور را
کاهش میدهد ،اگر چه این عملیات پیچیدهتر است و برداشتن نمونههای آب حفره از عمق بیشتر
نسبت به چند متر مشکلتر میباشد .شکل  17-12یک نمونهبردار آب حفره درجا برای رسوب ریز
در آبهای کم عمق را نشان میدهد .این دستگاه یک بلوک نایلونی چهارگوش دارد که در آن
محفظههای با شکل  Vبرای جمعآوری آب حفره در فواصل  10سانتیمتری خرد میشود .نقاط
نمونهبرداری کامالً به وسیلهی یک غشا پوشاندهشده ،طرف داخلی آن به وسیلهی نایلون (بند  1در
شکل  )17-12برای جلوگیری از شکسته شدن غشا طی مکش نمونه محافظت میشود.
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( )5لولههای مکنده

بلوک نایلونی
( )1شبکهی نایلونی
()3غشای  0/15میکرومتری
( )2صفحهی جلویی
( )1صفحهی محافظ
90 Cm

بخش عرضی اتاقک
 Vشکل

2 Cm
1 Cm
شکل  .87-81طرح شماتیکی یک نمونهبردار در جای آب حفره.

یک سری از لولههای سیلیکونی (بند  5شکل  )17-12هر محفظه را به سطح متصل میکند تا
امکان جمعآوری آب حفرهها را بدون برداشتن نمونهگیر امکانپذیر سازد ،طرف خارجی غشا به
وسیلهی یک ورقهی نایلونی (بند  2در شکل  )17-12با حفرههای متقابل با هر نقطه نمونه پوشانده
می شود و لذا سطح ورودی آزاد کل هر نقطه محدود میشود .هر ورقهی نایلونی اصلی به وسیلهی
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چهار پیچ نایلونی به چارچوب محکم میشود .ورقههای رویی تشکیل مسیرهای عمودی را مسدود
کرده و از عبور آبهای متعلق به سطوح گوناگون در امتداد دیوارهای نمونهبردار جلوگیری میکنند.
ورقههای حفاظ (بند  1در شکل  )17-12تنها پس از قرار گرفتن نهایی نمونهبردار در داخل رسوب
برداشتهشده ،سپس هوای باقیمانده موجود در محفظهها به وسیلهی مکش با یک پمپدستی قبل
از بسته شدن شیرها زدوده میشود .نمونهبرداری پس از یک زمان تعادل مناسب  ،با باز کردن یک
شیر و استخراج آرام ماده با یک سرنگ برای آنالیز انجام میپذیرد .در انتهای استخراج ،هیچ حجم
خالیای در سرنگ باقی نمی ماند و سپس سرنگ با بستن شیری در قسمت ورودی ،مهر و موم
میشود .عملیات دیگر یا فیلتراسیون آب حفره مورد نیاز نیست.

 2-4-81پیشآمایش رسوبها ،نگهداری ،خشک کردن ،همگنسازی
چنانچه گونهشناسی شیمیایی رادیونوکلیدها برای رسوبها انجام پذیرد الزم است دقت کافی برای
جلوگیری از تغییر شکل شیمیایی آن از طریق قرار دادن در محیط دیگری برای نمونهبرداری انجام
پذیرد .از ورود اکسیژن به داخل نمونه ،به ویژه ،باید اجتناب شود به این ترتیب حاالت اکسایش
رادیونوکلیدهای حساس به احیا و اکسایش تحت تأثیر قرار نمیگیرند.
برای به حداقل رساندن اثرات تغییر محیط شیمیایی ،رسوب جمعآوریشده در کانتینر پر از
0

0

ازت ،در دمایی پایین برای مثال  1 Cیا به صورت منجمد در ( )-20 Cو در گالوباکس با
اتمسفری از ازت نگهداری شود .اگر چه چنین حفاظتی برای مطالعهی غلظتهای کل
رادیونوکلیدها در رسوب ضرورتی ندارد .برای مطالعهی توزیع عمق رادیونوکلیدها ،مغزه رسوب
جمعآوریشده باید برای قسمتهایی برش داده شود که به صورت درجا یا در آزمایشگاه قابل انجام
است .برش درجا با برداشتن رسوب از یک طرف لولهی نمونهگیری با وارد کردن شیری به اندازهی
صحیح به داخل لولهی نمونه بردار قابل انجام است که سپس به دقت به طرف یک پیچ سوق داده
میشود.
در بیشتر حاالت ،غلظتهای رادیونوکلیدهای مصنوعی یا دیگر آالیندهها در الیههای باالتر
رسوب بیشتر از الیههای پایین تر است .لذا برداشتن رسوب از ته لوله از آلودگی الیههای پایینتر
رسوب جلوگیری میکند .هنگامی که رسوب از لولهی نمونهبردار برداشته میشود ،عمق معینی از
رسوب در داخل کانتینر با تراش آن از امتداد لبهی باالی لولهی نمونهبردار جمعآوری میشود .از
آنجا که مغزهی رسوب فشرده میشود ،چگالی رسوب مغزه ممکن است تغییر پیدا کند و آب حفره
در عرض الیهی متفاوت حرکت کرده و عمق رسوب جمعآوریشده دقیق نباشد .جهت غلبه بر این
مسئله ،توصیه میشود رسوب در آزمایشگاه پس از انجماد برش داده میشود :مغزهی رسوب ابتدا
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منجمدشده و سپس به وسیلهی برش آن در امتداد لولهی نمونهبردار پالستیکی برش داده میشود.
لذا ،قسمتهای برش دادهی رسوب از مادهی لوله جداسازیشده پس از گرم کردن در کیسههای
پالستیکی نگه داشته میشود .قبل از تجزیه ،نمونههای رسوب باید خشکشده و همگن شود.
انجماد خشک معموالً جهت خشک نمودن نمونهها بهکار میرود ،سپس رسوب به شکل یک ماده
نرم در میآید که برای پودر شدن ــ خردشدن و همگن شدن آسانتر خواهد بود.

 7-81نمونهبرداری و پیشآمایش خاک
 8-7-81برنامهریزی برای نمونهبرداری
نمونهبرداری خاک یک روش اصلی مطالعه برای بررسی ( )1میزان تهنشینی رادیونوکلیدها روی
زمین از منابع گوناگون ،همچون حوادث هستهای ،بهرهبرداری از تأسیسات هستهای ،آزمایشات
سالحها و ( )2مهاجرت رادیونوکلیدها در انواع گوناگون خاک و شرایط محیطی است .همانند
نمونهبرداری رسوب ،انتخاب مناطق ،خواستگاهها ،نقاط نمونهبرداری و تعداد و حجم نمونهها
مواردی است که برای بهدست آوردن نتایج ویژه و قابل اطمینان بررسی میشوند .در مقایسه با
نمونهبرداری رسوب ،نمونهبرداری خاک جهت مدیریت نسبتاً ساده بوده و تجهیزات از آنجا که
عملیات روی زمین است ساده هستند .در یک پروژه ،چه با تهنشینی رادیونوکلید در ارتباط باشد
چه سوسپانسیون مجدد ،جذب ریشه یا سایر سواالت دیگر ،روش نمونهبرداری را هدف مشخص
میکند .نمونهبرداری برای مطالعهی کل موجودی ،غلظت سطحی یا پروفایل عمق رادیونوکلید قابل
انجام است .ویژگی خواستگاه ،همچون نوع خاک ،توپوگرافی و منابع نیز باید در هنگام طراحی
استراتژی نمونهبرداری در نظر گرفته شود .اندازهگیریهای رادیونوکلید در خاک برای تخمین
موجودی آنها و توزیع روی سطح معینی قابل استفاده است .شکل  12-12برای مثال ،توزیع
 137تهنشینشده از حادثهی چرنوبیل را روی خاک اروپا نشان میدهد .در مطالعات موجودی،
الزم است نمونه تا عمق کافی در نظر گرفته شود لذا از کلیهی ماده تهنشینشده نمونهبرداری
می شود .بدون دانش قبلی عمق نفوذ رادیونوکلید ،عمق باالیی و اطمینان از تناسب آن ،باید انتخاب
شود .برای نمونهبرداری باید بیش از  95درصد کل رادیونوکلیدهای مورد نظر یک عمق بهینه
داشته باشد.
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 137در خاک اروپا از ریزش چرنوبیل.

همچنین هنگامیکه تهنشینی تجمعیافته در مدت زمانی معین به وسیلهی نمونهبرداری خاک
تخمین زده میشود ،باید سطح نمونهبرداری انتخابشده برای این مدت زمان دست نخورده باشد.
برای اینکه نمونه نمایانگر واقعی محتوی باشد ،جایگاه نمونهبرداری باید در مرکز یک سطح بزرگ،
هموار و باز باشد .سطحی در پای یک شیب در نقطهی پایین یا در جایگاهی که سیل آمده مناسب
نیست .همچنین جایگاه نباید نزدیک ساختمانها یا درختان باشند که طی بارانها با  100متر دور
از جادهی غبارآلود باشد .نمونه باید ترجیحاً از یک سطح بزرگ برداشته شود تا نمایندهی مناسبی
از خاک باشد .سطح انتخابشده بهتر است سبزیجات و نفوذ مناسب داشته باشد تا از جهت کاهش
حرکت رادیونوکلیدهای تهنشینشده مناسب باشد .از خاکهایی که حاوی کرم خاکی با فعالیت
باالست به دلیل اختالط غیرهموار خاک یا اعماق قابل مالحظه باید اجتناب شود .فعالیت جوندهها
نیز نمونهبرداری را نامناسب میکند.
برای مطالعهی آلودگی از یک انتشار حاد یا حادثهای در یک تأسیسات خاص ،نمونهبرداری
خاک سطح بالفاصله پس از حادثه جهت تعریف طرح آلودگی یا نوع توزیع قابل استفاده است.
نمونهبرداری خاک قله یا عمقی برابر  5سانتیمتر معموالً کافی است .در مواردی که حادثه رخ
میدهد یا انتشارات عملیاتی صورت میگیرد ،مقدار تهنشینشده ممکن است مطابق جهت و فاصله
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از منشا متغیر باشد .پراکنش ذرهی هوابردی به وسیلهی اندازهی ذره و شرایط آب و هوایی تحت
تأثیر قرار میگیرد .مدل های پلوم گوسین ،که در هواشناسی در نظر گرفته میشوند ،ارتفاع
دودکش ،توپوگرافی و سرعت تهنشینی ذرات برای نقشهبرداری نمونههای پراکنش محلی و طرح
نقاط نمونه برداری قابل استفاده است .انتشارات افقی مایع خروجی ستون به وسیلهی ترکیب و
کمیت مایع ،توپوگرافی و نوع خاک و خواص ماده منتشرشده تحت تأثیر قرار میگیرد.
هنگام ارزیابی خاک برای تخمین قابلیت دسترسی جذب محتوای یک رادیونوکلید ،اندازهگیری
کل تهنشست لزومی نداشته و تنها مقدار در محدودهی فضای اطراف ریشه قابل دسترس برای گیاه
یا علف مورد نظر الزم است .در بسیاری از حاالت این ،عمق الیه شخم خواهد بود؛ یعنی تقریباً 30
سانتی متر .عالوه بر غلظت ناحیه ریشه ،میزان در دسترس بودن شیمیایی برای جذب باید در نظر
گرفته شود.
برای نمونهبرداری عملی خاک ،سه روش اصلی وجود دارد :روش نمونهبرداری مغزهای ،روش
قالبی و حفاری که در ادامه توضیح داده شده است .در همهی این روشها ،روش نمونهبرداری برای
کاهش هرگونه آلودگی به عنصر بالقوه الزم است بهینه شود.

 4-7-81نمونهبرداری مغزهای خاک
روش مغزهگیری هنگام مطالعهی کل موجودی رادیونوکلیدها از ریزش روی زمین و توزیع عمق
رادیونوکلیدها در خاک جهت فهم مهاجرت آنها در خاک مناسب است .شکل تجزیهای معموالً
مرتبط با مساحت سطح نمونهبرداریشده حاصل و به صورت غلظت رادیواکتیویته بر واحد مساحت
سطح ( )Bq 2نشان داده میشود.
برای نمونهبرداری مغزه ای ،ابتدا یک جایگاه دست نخورده که معیارهای مطالعات را دربر دارد
انتخاب میشود که پس از آن سبزیجات تا رسیدن به سطح زمین زدوده میشود .یک برشدهندهی
سطح خاک (که شامل یک سیلندر فلزی دستهدار است) به زمین تا عمق  5-10سانتیمتری بدون
خم کردن یا برهم زدن پوشش گیاهی یا خاک سطحی فشار داده میشود .سپس درپوش دستگاه
برشدهنده از طریق پیچاندن دسته آن به آرامی برداشتهشده و نمونهی خاک که نمایانگر الیهی
 5-10سانتیمتری باالی خاک است در یک پالستیک نمونهبرداری قرار داده میشود .چنانچه
الیهی نازکتر خاک الزم باشد ،مغزه  5-10سانتیمتری به الیههای کوچکتر برش داده میشود.
لذا نمونههای خاک کوچکتر تا عمق مورد نظر با یک مته برداشته میشود (شکل .)19-12
3

هنگامیکه سیلندرها تقریباً تا  1پر هستند ،مته به آرامی از خاک بیرون آورده میشود .مغزهی
خاک در لوله متهای پس از تراشیدن با یک چاقو با تیغه مسطح در یک کیسهی پالستیک قرار داده
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شکل  .84-81دستگاه نمونهبرداری مغزهای خاک (مته).

میشود .چنانچه نمونهبرداری عمیقتر الزم باشد ،نمونههای بیشتر از زیر حفرهی نمونهبرداری با
استفاده از مته قابل برداشت است تا مغزهی کامل خاک نمونهبرداری شود.
از آنجا که توزیع رادیونوکلیدها از یک نمونهی مغزه تا یک نمونهی مغزه دیگر به طور قابل
مالحظه ای متغیر است ،حداقل پنج مغزه از یک محل نمونه برداشته میشود تا تغییر آماری در
نتایج امکانپذیر باشد .روش مغزهگیری ممکن است برای نمونهبرداری خاکهای پودری ،خشک،
شل ،یا تکدانه مناسب نباشد .یک روش جایگزین برای نمونهبرداری خاکهای شل ترک مغزهبردار
در محل برداشتن محتوی است .با وجود این ،تنها عمق خاصی از ترکیب قابل برداشت است ،چرا
که هنگامیکه مغزه جابهجا میشود ماهیت مغزه از دست میرود .نوع دیگر دستگاه مغزهگیری
خاک در شکل  20-12نشان داده شده است.
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شکل  .40-81نمونهبرداری خاک جنگل پادزولیک در لپلند فنالند.

این وسیله برای ایجاد حفرات روی زمین گلف طراحیشده؛ ولی برای جمعآوری نمونههای
خاک سطحی بسیار مناسب است .قطر لوله برابر  10سانتیمتر و طول آن (حاوی دو نیمه سیلندر)
 22سانتی متر است .مزیت این دستگاه در این است که ساختار مغزه قابل مشاهده و عکسبرداری
است .چنانچه نمونهبرداری عمیقتر الزم باشد .نمونههای بیشتری از زیر حفرهی نمونهبرداری به
وسیلهی مثالً مته قابل برداشت است.

 3-7-81روش قالبی
روش قالبی معموالً برای نمونهبرداری خاکهای صخرهای بهکار میرود .در این روش ،یک قالب
دایرهای یا مربعی استفادهشده و خاک و سنگ تا عمق مورد نظر با استفاده از یک اسکنه و کج بیل
از زمین در آورده میشود .سنگهای بزرگ دور انداختهشده در حالیکه سنگهای کوچک
باقیمانده و به عنوان بخشی از نمونه خرد میشود .می توان یک پروفایل عمق با استفاده از این
روش و با تکرار مراحل برای هر عمقی که نمونهبرداری صورت میگیرد ترسیم شود.

 2-7-81روش حفاری
با استفاده از روش حفاری برای تعیین پروفایل عمق رادیونوکلیدها میتوان نمونههای بزرگتری را
از دو روش توضیح دادهشده در باال مطالعه کرد .در این روش ،ابتدا محل نمونه انتخابشده و در
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نزدیکی منطقهی انتخابشده حفاری صورت میگیرد (با اندازهی مناسب برای دسترسی آسان).
سطح حفره در نزدیکی منطقهی انتخابشده با یک بیل تیغهای تخت یا کاردک مالط هموار
میشود .یک کفهی سه طرفه ته صاف با لبههای تیز از سمت باز خود تا  5 cmدر رویهی سطح
زمین فشار داده میشود .برش اول برداشتهشده و در یک کیسهی پالستیکی کوچک بستهبندی
میشود و خاک رویی از هر طرف برش برداشته میشود تا یک سطح صاف درست شود .سپس
مجدداً کفه ته باز که با آن روش قبلی برداشتهشده در خاک فرو برده میشود تا نمونهی بعدی را
برش دهد .روش تا رسیدن به عمق مورد نظر ادامه پیدا میکند .عمق واقعی هر برش با استفاده از
تختهی الوار دو در چهار روی سطح و اندازهگیری آن در هر جزء سطح ،تعیین میشود.
در مقایسه با دیگر روشها ،روش حفاری از نظر صرفهجویی در زمان برتر است .با وجود این،
چنان چه دقت شود ،آلودگی عرضی بسیار کمی وجود داشته و اطالعات جمعآوریشده براساس
پروفایل عمق دقیقتر خواهد بود .عالوه بر آن ،این روش برای جمعآوری پروفایل عمیق خاک مفید
خواهد بود .در مطالعهی تهنشینی یک رادیونوکلید طبیعی (همچون  10 ، 11و  ) 129در مدت
زمان بسیار طوالنی ( <100سال ) پروفایل عمق چندین متری با استفاده از این روش جمعآوری
شده است.

 5-7-81پیشآمایش نمونههای خاک
قبل از تجزیهی رادیونوکلید ،نمونههای جمعآوریشده باید برای تهیه آنها در یک شکل مناسب
برای تجزیه و آرشیو فرآوری شوند .روش فرآوری بستگی به رادیونوکلید ،اندازه نمونه و مقدار
فرآوری تحت مطالعه در میدان دارد .به طور کلی ،خاک خشک ،خرد ،الک ،پودر و مخلوط میشود.
رادیونوکلیدهای حاصل از ریزش جهانی از آزمایش سالحهای هستهای در رابطه با اندازهی ذره
و توزیع در نمونه همگن هستند .در مقابل رادیونوکلیدهای حاصل از حوادث و رهاشده از عملیات
معموالً ناهمگن هستند و الزم است برای بهدست آوردن نمونهی خاص دقت ویژه به عمل آید.
نمونهبرداری مجدد از نمونههای تهیه شده به صورت چندگانه و آنالیز چندگانه احتماالً تنها راه
تعریف مناسب محتوای رادیونوکلیدها در نمونههای ناهمگن است .عالوه بر آن ،الزم است دقت
کافی در همهی مراحل فرآوری برای جلوگیری از آلودگی عرضی نمونهها و آلودگی حاصل از شرایط
کار به عمل آید .با شروع فرآوری با نمونههایی با پایینترین غلظتهای رادیونوکلید ،آلودگی عرضی
به طور مؤثری به حداقل میرسد.
در بسیاری از حاالت ،سبزیجات ،الیهی متشکل از ریشهی گیاهان ،تکههای آلی بزرگ و
سنگهای بزرگ در صورتی از نمونهی خاک بیرون انداخته میشود که مشخص شود دارای
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رادیونوکلیدهای مورد نظر نمیباشد .تودههای خاک ،شکستهشده و چنانچه سبزیجات و الیهی
ریشه ای در نمونه خاک وجود داشته باشد باید با استفاده از قیچی و ماشین اصالح برای اطمینان
از توزیع همگن آنها در کل نمونه بریده شود .معموالً خشک شدن در هوا برای خشک کردن خاک
در میدان و آزمایشگاه برای زدودن رطوبت انجام میپذیرد .سپس نمونهها در طی شب در
0

آزمایشگاه در  95-100 Cخشکشده و توزین میشود.
چنانچه نمونهی خاک دارای سنگ یا دانه باشد ،تودهی باالیی از خاک ابتدا خردشده و سنگ
یا دانهها از میان برداشته میشوند .سپس نمونه به مدت  10-30دقیقه هم خورده و یک جزء نمونه
برای پودر شدن قبل از غربال از یک توری  2میلیمتری تا یک سانتیمتری عبور داده میشود .الزم
است دقت کافی برای جلوگیری از آلودگی عرضی در این مراحل به عمل آید ــ همهی قطعات
ماشینی باید از هم بازشده و پس از هر بار کار با نمونه شستهشده و رفع آلودگی شود.

 1-81مبانی نمونهبرداری و پیشآمایش نمونهبرداری رادیونوکلیدها








نمونه برداری بخش مهمی از مطالعات رادیواکتیویته محیطی است .ویژگی نمونه بستگی به
انتخاب محل ،محل نمونهبرداری روش نمونهبرداری و تجهیزات و آلودگی داشته و اینها
منابع اصلی عدم قطعیت است.
نمونهبرداری ذرهی آئروسل برای مطالعه و پایش رادیواکتیویته در اتمسفر به طور
گستردهای کاربرد دارد .فیبر شیشهای و فیلترهای پلیوینیلکلرید هر دو برای جمعآوری
ذرات آئروسل از حجمهای باالی هوا استفاده میشوند .فیلتر پلیوینیلکلرید مناسبتر است
چرا که از طریق خاکستر کردن جهت کاهش اندازهی نمونه قابل تجزیه بوده و هضم آن به
وسیلهی اسیدها برای تجزیهی رادیوشیمیایی آسانتر است .یک ایمپکتور آبشاری برای
نمونهبرداری ذرهی آئروسل جهت جداسازی ذرات با اندازههای گوناگون بهکار میرود ،با
وجود این ،این روش اساساً برای تحقیقات بهکار میرود تا پایش معمول.
برای بررسی رادیوایزوتوپهای ید و تریتیم ،اجزای گازی در هوا نیز نمونهبرداری
می شوند.تریتیم گازی ،موجود در بخار آب و هوا ،معموالً از طریق تراکم در دمای پایین
جمعآوری میشود .ید گازی به وسیلهی فیلتر سلولز اشباعشده با  NaOHبه دام میافتد
در حالیکه اجزای ید گازی به وسیلهی زغال فعال به دام میافتد.
تهنشست اتمسفری به صورت رسوب خشک یا تر قابل جمعآوری است .در بعضی از حاالت،
رسوب خشک یا تر با جمعآوری رسوب کل حاصل میشود .رادیونوکلیدها در رسوب معموالً
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با عبور آب از یک ستون تبادل یونی با بستر مخلوط با رزینهای تبادلی آنیونی یا کاتیونی
به صورت درجا تغلیظ میشوند.
 جمعآوری سطحی معموالً آسان است ،در حالیکه نمونههای مغزه آب با یک دستگاه ویژه
هم چون بطری نیکسین از دریا و دریاچه قابل برداشت است .یک پمپ ساده زیر آب برای
برداشت نمونههای مغزه آب از یک عمق کمتر از  100متر قابل استفاده است.








پیش تغلیظ به صورت درجای رادیونوکلیدها در آب معموالً برای رادیونوکلیدهایی همچون
 ، 137ایزوتوپهای  237 ،Puو  99انجام میپذیرد .رادیوسزیم در حجم باالیی از آب
با استفاده از کارتریج کتان پیچیده اشباع از هگزاسیانوفرات مس به طور مؤثری تغلیظ
 237و  99را میتوان به وسیلهی همرسوبی با Fe(OH 2
میشود .ایزوتوپهای ،Pu
پیش تغلیظ نمود.
رسوب سطحی غالباً برای نقشهبرداری توزیع رادیونوکلیدها در بستر دریا یا دریاچه
نمونهبرداری میشود .بیل ،بیلچه ،کاردک و قاشق برای آبهای کم عمق و یک دستگاه
الیروبی برای آبهای عمیق بهکار میروند .مغزه رسوب معموالً جهت مطالعهی توزیع عمق
و موجودی کل رادیونوکلیدها نمونهبرداری میشود .دستگاههای گوناگون برای نمونهبرداری
مغزهای قابل استفاده است ،برای مثال یک مته برای آبهای کم عمق در یک لولهی مغزه
(یک دستگاه ژمینی) برای آبهای عمیق.
نمونهبرداری خاک مشابه نمونهبرداری رسوب است؛ ولی به دلیل اینکه روی زمین انجام
میشود سادهتر است .سه روش غالباً استفاده میشود .روشهای مغزهگیری ،قالبی و
حفاری .یک مته غالباً دستگاه معمولی برای نمونهبرداری مغزه خاک است .روش حفاری
غالباً از لحاظ صرفهجویی در زمان برتر است؛ ولی برای نمونههای بزرگ مناسب بوده و
منجر به آلودگی پایینی طی نمونهبرداری میگردد.
نمونههای رسوب و خاک معموالً قبل از انتقال ،نگهداری و تجزیه به صورت درجا
پیشآمایش میشوند .رسوب و خاک در میدان برش دادهشده و نمونهی خاک نیز برای
حذف غالب رطوبت به وسیلهی هوا خشک میشود .نمونهی رسوب معموالً با انجماد خشک،
خشک میشود تا مادهی نرم و خشک حاصل شود .آلودگی عرضی در طی نمونهبرداری و
پیشآمایش نمونه برای کاهش عدم قطعیت کل نتایج باید به حداقل برسد.

91
تغییرات شیمیایی ناشی از فروپاشی رادیواکتیو
فروپاشی رادیواکتیو منجر به سه نوع تغییر شیمیایی در مادهی حاوی رادیونوکلید میشود .ابتدا،
تابش گسیل شده در فرایند فروپاشی رادیواکتیو موجب تغییرات شیمیایی حاصل از رادیولیزشده،
این حالت ،اتورادیولیز خوانده میشود چرا که ناشی از تابش حاصل از خود ماده بوده و از عامل
خارج از آن که در رادیولیز معمولی رخ میدهد ناشی نمیگردد .ثانیاً بجز مورد گذار داخلی (،)IT
فروپاشی رادیواکتیو همیشه موجب تولد یک عنصر جدید (یک تبدیل یا استحاله) میشود و در
نتیجه سیستم را از لحاظ شیمیایی تغییر میدهد .در سومین مورد ،نوکلید دختر یک انرژی
پس زنی دریافت کرده که منجر به شکسته شدن پیوندهای شیمیایی خود اتم دختر و یونیزاسیون
ماده محیط شود .این حالت به ویژه در فروپاشی آلفا و فروپاشی با بتای با انرژی باال رخ میدهد.

 9-91اوتورادیولیز
ذرات و پرتوهای تولیدشده در فروپاشی رادیواکتیو دارای انرژی جنبشیای هستند که در هنگام
برخورد به اتمهای محیط اطراف آن را از دست داده که موجب برانگیختگی یا یونیزاسیونشان
می شود .تغییرات شیمیایی حاصل از تابش در یک محیط در حیطهی شیمی تابش است و تنها آن
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تغییرات شیمیایی که مؤثر در رفتار شیمیایی اتم ها با ترکیبات رادیواکتیو دارای آلفا هستند در
اینجا بحث میشوند  .اوتورادیولیز اساساً برای تابش آلفا یا بتا قابل مالحظه است ،که در آن انرژی
تابش در برد کوتاهی از نقطهی فروپاشی ــ به ویژه در حالت تابش آلفا جذب میشود .در مقابل،
تابش گاما معموالً موجب اتورادیولیز قابل مالحظه نمیشود چرا که قابل نفوذ بوده و برهمکنشها با
اتمهای دو ماده در فواصل طوالنی از یکدیگر رخ میدهد .وسعت اتورادیولیز نیز بستگی به انرژی
ذره یا پرتو و میزان اکتیویتهی رادیونوکلیدها دارد :هر چهقدر اکتیویته باالتر باشد رادیولیز
بیشتری رخ می دهد لذا اتورادیولیز حاصل از تابش گاما با نمونههای حاوی اکتیویتههای باال قابل
مالحظه خواهد بود .اهمیت اثرات اوتورادیولیز در حالت تابش گاما نیز به اندازهی سیستم مورد
آزمایش بستگی دارد :اکثریت پرتوهای گامای حاصل از یک نمونه در یک ویال  20میلیلیتری از
سیستم فرار میکنند ،اگر چه نسبت پرتوهای گامای جذبشده در سیستم بسیار باالتر از یک
مخزن پسماند با حجم

3

 300خواهد بود .در مورد سنگ صخره عمالً کلیهی پرتوهای گاما در آن

جذب میشوند.

 9-9-91گازهای محلول
چنانچه اکسیژن در آب حل شود ،به دلیل تابش تشکیل پراکسیدهیدروژن رخ میدهد.
پراکسیدهیدروژن به شدت عامل اکسیدکننده بوده و میتواند موجب انحالل رادیونوکلیدها و
اکسایش آنها به حاالت با درجهی اکسایش باالتر شود .ازت محلول نیز به وسیلهی عملکرد تابش
اکسیدشده و عالوه بر آن اکسیدهای ازت در محلول تشکیل میشود .اینها به نوبهی خود به
تبدیلشده ،ترکیب اخیر به ویژه اکسیدکنندهای است که موجب
و 2
اسیدهای 3
انحالل رادیونوکلیدها و اکسایش آنها به حاالت باالتر اکسایش میشود.

 2-9-91محلولهای آبی
در محلول های آبی تابش روی اشکال رادیونوکلیدها اثر غیرمستقیم دارد .تابش موجب یونیزاسیون
و برانگیختگی مولکولهای آب میشود .الکترونهای تولیدشده در یونیزاسیون آب الکترونهای
میدهد.
تشکیل میدهند .به نوبهی خود ،مولکول آب برانگیخته تشکیل و
هیدراته
و
در واکنش های بعدی پراکسیدهیدروژن در میان دیگر محصوالت تولید میشود .رادیکال
پراکسیدهیدروژن اکسیدانهای قوی بوده در حالیکه الکترون هیدراته و عوامل قوی احیاکننده
هستند .این گونهها دارای اثر قوی روی حاالت اکسایش رادیونوکلیدهای حساس به احیا و اکسایش
( رادیونوکلیدها با چندین حاالت اکسایش که اختالف انرژی آنها کوچک است) ،به ویژه برای
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حاالت اکسایش اکتینیدها تأثیر شدیدی دارند .برای مثال ،تبدیل  Puدر اثر الکترون هیدارته از
حاالت باالتر اکسایش ( )V ،VIبه حاالت پایینتر ( )III ،IVکه قابل احیا هستند .تغییرات در
حاالت اکسایش حتی با غلظت های نسبتاً پایین اکتیویته امکانپذیر است .برای مثال ،در یک
محلول

232

با یک غلظت اکتیویته

1

 ،100 Bqهمهی حاالت اکسایش پلوتونیم در اثر

اوتورادیولیز در طی مدت یک سال تغییر پیدا میکند.

 3-9-91ترکیبات آلی نشاندار با رادیونوکلیدها
در ترکیبات آلی حاوی رادیونوکلیدها تعداد زیادی از شکستگی پیوند طی زمان ،در هنگام گسیل
ذرات بتا و آلفا و برخورد آنها در محیط نمونه رخ میدهد .انرژیهای ذرات آلفا در فروپاشی
رادیواکتیو چندین  MeVبوده ،در حالیکه ذرات بتا حداقل چندین ده  keVاست .این انرژیها در
مقایسه با انرژیهای پیوندهای شیمیایی که در حدود  1-5eVهستند ،بینهایت بزرگ هستند.
شکستگی پیوند منجر به تشکیل ترکیبات جدید از شکسته شدن ترکیبات تجزیهشده میشود.
مقدار شکستگی پیوند بستگی به اکتیویتهی ویژهی ترکیبات زمان پرتوگیری ،نوع و انرژی تابش و
حساسیت تابش ترکیب دارد.

 4-9-91ترکیبات جامد
در ترکیبات جامد تابش موجب تخریب شبکهی بلوری و افزایش حالت آمورف ماده طی زمان
میشود .برای مثال ،تغییر مواد معدنی بلوری به اشکال آمورف موجب تغییرات حتی با محتوای یک
درصد از  Uو  Thدر مقیاسهای زمانی زمینشناسی میشود .در ترکیبات حاوی آب ،تابش موجب
رادیولیز آب (بخش باال را مالحظه کنید) و تغییرات در خود ترکیب از طریق محصوالت تولیدشده
رادیولیز میشود.

 2-91تبدیل و تغییرات بعدی شیمیایی
بجز تبدیل داخلی ،نوکلید دختر تولیدشده در فروپاشی رادیواکتیو همیشه عنصر دیگری است
(تبدیل ،و لذا حالت شیمیایی سیستم کموبیش تغییر پیدا میکند .در فروپاشی (آلفا) عدد اتمی به
اندازهی دو واحد کوچکشده در حالیکه در فروپاشی بتا به اندازهی یک واحد کوچکتر یا بزرگتر
میشود .تنها در تبدیل داخلی است ــ که حالت برانگیخته نیمه پایدار هستند با گسیل گاما یا
تبدیل داخلی آرام میشود ــ که تبدیلی رخ نمی دهد و هسته به وجود آمده همان عنصر هستهی
ماده است .تولید عناصر جدید در محلولها و گازها به دلیل فروپاشی رادیواکتیو موجب تغییرات
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باالیی در حالت شیمیایی سیستم نمیشود ــ البته با فرض این که غلظتهای اکتیویته باال نباشد.
نوکلید دختر تولیدشده سریعاً ترکیبشده یا یونی ویژه عنصر جدید مطابق شرایط غالب (،Eh ،pH
لیگاندها) تشکیل می دهد .اگرچه در حالت جامد نوکلید دختر تولیدشده در یک حالت شیمیایی
غیرعادی به ویژه در شبکههای بلوری خواهد شد .در فروپاشی آلفا ،ابر الکترونی نوکلید دختر
بزرگتر میشود چرا که دو پروتون که الکترونها را به طرف خود جذب میکند هسته را ترک
میکنند .لذا اتم دختر در حالت برانگیخته نبوده ،بلکه انرژی را از خارج دریافت میکند.
حالت اکسایش اتم دختر معموالً در مقایسه با حالت اکسایش اتم ماده به اندازه دو واحد کوچکتر
است.
2

)2

(

2

1
212

با وجود این ،چنین احیاهای حاالت اکسایش معموالً درک نمیشود .برای مثال
تولیدشده در یک فروپاشی آلفای  222منفی نبوده ،بلکه خنثی یا حتی مثبت است .به طور
مشابه هنگامی  4به  Thفروپاشی میکند ظرفیت توریم باید  +2باشد ،با وجود این ،همانند
اورانیم است .این مثالها نشاندهندهی این است که انسجام مجدد الکترونها در اتم دختر سریعاً
رخ میدهد ،عالوه بر آن ،اتم دختر با الکترونهای محیط آن تراز گشته سریعاً حالت ظرفیتی را
جستجو میکند که ویژه آن است .چنانچه در اتم تولیدشده حالت اکسایش مشابه اتم مادر و
اندازهی آن ها در یک حد باشد احتمال دارد که اتم دختر در شبکه بلوری در همان حالت اکسایش
یکسان با اتم شروع کننده بماند.
چنانچه اتم تولیدشده حالت اکسایش مجاز اتم ماده داشته باشد ،میتواند در شبکهی بلور
ماده ولی با حالت اکسایش دیگر باشد .در فروپاشی بتا ،عدد اتمی به اندازه یک واحد کاهش یا
افزایش پیدا میکند .با وجود این ،در همهی حاالت سه روش فروپاشی بتا ،تراز الکترون باقی
میماند .در فروپاشی بتای منفی که در آن عدد اتمی افزایش پیدا میکند ،نوکلید دختر نیاز به یک
الکترون اضافی دارد .این به عنوان یک الکترون قابل دسترس بوده و ذره  βبا فروپاشی هسته
گسیل میشود .در فروپاشی پوزیترون ،عدد اتمی یک واحد کاهش پیدا میکند .در اینجا ،نوکلید
دختر نیاز به یک الکترون کمتر دارد ،که به وسیلهی نابودی ذرهی پوزیترون با یک الکترون در
مادهی محیط رخ میدهد .در گیراندازی الکترون نیز عدد اتمی به اندازهی یک واحد کاهش پیدا
میکند .از آنجا که هسته از الیهی داخلی یک الکترون از اتم ماده میگیرد ،تراز الکترون در این
حالت نیز باقی میماند .چنانچه اتم فروپاشی کننده بتا بخشی از یک ترکیب باشد ،پیوند شیمیایی
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ممکن است به دلیل فروپاشی شکسته شود .برای مثال هنگامی که تریتیم در متان فروپاشی
میکند موجب شکستگی یک پیوند میشود چرا که محصوالت ،ترکیبی تشکیل نمیدهند،
3

3

3

عالوه بر آن در متان نشاندار با رادیو کربن ،شکستگی پیوندی وجود ندارد چرا که ترکیب
تشکیلشده پایدار است:
14

4

4

14

در فروپاشی پوزیترون ابر الکترونی بزرگ میشود چرا که پروتون هسته را ترک میکند .لذا ،اتم
دختر در حالت برانگیخته نبوده؛ بلکه انرژی را از خارج میگیرد .در فروپاشی  βحالت برانگیخته
قوی حاصل میشود چرا که ابر الکترونی منقبض میشود .هنگام آرام شدن حالت برانگیخته آرام
میگیرد ،الکترونهای اوژه از الیههای الکترونی گسیل میشوند .حفرههایی که در الیههای الکترونی
به وجود میآیند به وسیلهی الکترونهای از الیههای باالتر پر میشوند .این امر موجب تشکیل
پرتوهای ـ  Xمیشود که بیشتر باعث تشکیل الکترونهای اوژه خواهد شد .همهی این رخدادها
موجب گسیل آبشاری از الکترونها و یونیزاسیون قوی اتم دختر میشود .حتی بارهای تا +20
مشاهده شدهاند .در نهایت ،اتم دختر الکترونها را از فضای خارج گرفته و ساختار الکترون جهت
تشکیل ویژه اتم دختر تراز میشود .هنگامی که حفرهای در الیه الکترونی با الکترونی از الیه باالتر
پر میشود یک سری مشابه از رخدادها به وقوع میپیوندد.

 3-91شیمی اتم پسزن ـ داغ
نوکلید دختر به وجود آمده در یک فروپاشی رادیواکتیو در هنگام گسیل یک ذرهی آلفا یا بتا یا پرتو
گاما انرژی پسزن دریافت میکند .در این فرایند ،همانگونهکه در معادلهی زیر نشان دادهشده
مومنتم حفظ میشود:
()1-12

2

2

1

1

که در آن  1و  2به ترتیب انرژیهای جنبشی اتم دختر و ذرات گسیلشده و  1و  2جرم
آنها است .همانگونهکه از معادله مالحظه میشود ،انرژی پسزن با نزدیکتر بودن جرم اتم دختر
ذره یا پرتو گسیلشده بزرگتر است .لذا پسزنی در فروپاشی آلفا در مقایسه با فروپاشی بتا و به
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ویژهی گسیل گاما بزرگتر است .به طور مشابه ،با کوچکتر شدن جرم اتم دختر و باالتر بودن
انرژی جنبشی ذره یا پرتو گسیلشده انرژی پسزن بزرگتر خواهد بود .جدول  1-12انرژی پسزن
برای اتمهای دختر دارای اعداد جرمی گوناگون نشان میدهد.
جدول  .9-91انرژیهای پسزنی اتمهای دختر با اعداد جرمی گوناگون برای گسیلهای
آلفا ،بتا و گاما با انرژیهای مختلف.
انرژی ذرهی گسیلشده

عدد جرمی اتم دختر

()MeV

()A

α(keV)γ

)β(eV

0/1

10

40

6

0/54

50

2

1/2

0/11

100

4

0/6

0/05

200

2

0/3

0/03

10

120

21

4/23

50

24

4/3

0/29

100

12

2/1

0/42

0/3

1/0

3/0

10/0

انرژی پسزنی اتم دختر ()keV
)(eV

200

6

1/1

0/24

10

400

110

53/9

50

20

22

10/9

100

40

11

5/4

200

20

5

2/9

10

1200

642

423

50

240

130

29

100

120

65

42

200

60

32

24

10

4000

5220

5400

50

200

1120

1100

100

400

520

500

200

200

300

300

در فروپاشی رادیواکتیو انرژی ذرهی آلفا در محدودهی  1/4-11/9 MeVاست که برای آن
انرژیها انرژی پسزن حدود  20 keVاست .با توجه به اینکه انرژی پیوند شیمیایی در محدودهی
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 0/4-5 eVاست ،پس زنی همیشه منجر به شکستگی پیوند در فروپاشی آلفا میشود .به عنوان
مثال ،در فروپاشی

232

به

 ، 234انرژی جنبشی ذرهی آلفای گسیلشده برابر 4/202 MeV

است در حالیکه انرژی پسزن دختر

234

برابر  0/092 MeVاست .انرژی اخیر در حدود 10000

برابر انرژی پیوند شیمیایی است .آشکار است که پیوند میشکند .در حاالت فروپاشی بتا و تابش
گاما ،در حالیکه انرژی پسزن کوچک تر از میزان مذکور در باال است ،غالباً برای شکستن پیوند
شیمیایی کافی است .اتمهای دختر که انرژی پسزنی باالیی دارند ،اتمهای داغ نامیدهشده ،شیمی
اتم داغ را تجربه میکنند .دما برای یک ذره تنها قابل تعریف نیست ،با وجود این ،از نظر فرضی
انرژی جنبشی مذکور در باال  0/092 MeVمطابق دمایی برابر تقریباً یک میلیارد درجهی کلوین
است .از اینجاست که آنها اتمهای داغ نامیده میشوند .اتمهای داغ هنگام عبور از یک محیط،
الکترونهای خود را از دست داده خود و نیز محیط را یونیزه میکنند .رخداد اخیر در ارتباط با
اوتورادیولیز است .در محلول یا فازهای گازی اتمهای داغ سریعاً الکترونهای از دست داده را جذب
میکنند و در مواد جامد ،حتی در اتمها و حاالت اکسایش آنها تغییرات شیمیایی رخ میدهد .مثالً
در فروپاشی  232به  234 ، 234مجدداً به  234فروپاشی میکند .در تعادل رادیوشیمیایی،
اکتیویتههای کلیهی این نوکلیدها یکسان خواهد بود ــ به عبارت دیگر همانند نوکلید مادر . 232
در معادن این حالت همیشه وجود دارد .اگرچه در آبهای زیرزمینی فزونی  234غالباً در مقایسه
با  232مشاهده میشود .این امر به وسیلهی این حقیقت قابل توضیح است که اورانیم اساساً در
حالت اکسایش  +IVدر معادن قابلیت انحالل پایینی دارد .این گونه در فرایند فروپاشی به یون
اورانیل محلول با حالت اکسایش  +VIاکسید میشود و اورانیم در مجاورت آب زیرزمینی معدنی
حل میشود .در مواد بلوری پس زنی موجب تخریب در ساختار بلوری به دلیل اتمهای پسزن
میشود .در ترکیبات آلی پسزنی موجب شکستن پیوند و تشکیل ترکیبات جدید از اجزای تجزیه
میشود.

