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 خواص دزیمتري آنساخت یک دزیمتر ترمولومینسانس جدید با حساسیت باال و بررسی 

  

 1محبوبه شهرباف 1,2مصطفی زاهدي فر
  گروه فیزیک  فیزیک ، دانشکده ، کاشان دانشگاه1

  فیزیک نانو ، نانو وفناوري علوم پژوهشکده ، کاشان دانشگاه 2

  

  :چکیده

به دلیل حساسیت باال و آسانی روش ) Tm(و تالیوم) Dy(کمیاب به ویژه دیسپرسیومفسفر کلسیم سولفات آالییده به خاکهاي 

ما در این . ساخت در دزیمتري محیطی بسیار مورد توجه بوده اندو تالش ها براي افزایش حساسیت آن ها همچنان ادامه دارد

غلظت خالصی دوم و بررسی تأثیر پژوهش با استفاده از دوناخالصی همزمان و بررسی چندین عنصر مختلف به عنوان نا

را به عنوان یک  CaSO4:Tm,Mn، توانستیم ناخالصی و دماي گرمادهی روي شکل پیک هاي منحنی تابش کریستال ها 

  .دزیمتر ترمولومینسانس جدید  با حساسیت باال معرفی کنیم

  گرماییرژیم  -ناخالصی -منحنی تابش -کلسیم سولفات - دزیمتر ترمولومینسانس: کلیدواژه

  

  مقدمه

تري ترمولومینسانس به خاطر حساسیت باالیی که نسبت به تابش پرتو دارد ، کاربرد زیادي در دزیم کلسیم سولفات

تنها در طول مدت  به دلیل پایین بودن دماي پیک دزیمتري با وجود حساسیت باال، ��:�����. پیدا کرده است

در حالی که منحنی تابش . به عنوان دزیمتر مورد استفاده قرار بگیرد زمان هاي کوتاه پس از پرتو دهی می تواند

و به دلیل پایداري  می باشد ℃	230آالییده با خاکهاي کمیاب داراي یک پیک دزیمتري در دماي حدود  �����

این فسفر اولین بار توسط یاماشیتا و همکارانش  .[1]، این کریستال در دزیمتري پر کاربردتر بوده استزیاد این پیک

در سالهاي اخیر نیز این .  [2,3]حساسیت آن نسبت به تابش نوترون و بتا مورد مطالعه قرار گرفت و شد ساخته

گفته شده که پراکیک . [6-4]بارها توسط افراد مختلف در دزیمتري محیطی مورد استفاده قرار گرفته است فسفر

است اما اطالعات راجع به ناخالصی دوم را  CaSO4:Dyبیشتر از % 20بسازد که حساسیت آن توانسته فسفري 

با به کار بردن دو ناخالصی به طور همزمان و تحقیق روي تأثیر رژیم ما در این پژوهش  .[7]آشکار نکرده است

جدید با حساسیت باال و خواص دزیمتري مطلوب دست  TLDگرمایی اعمال شده به کریستال، به یک ماده ي 

  .مفتییا

  تجربیروش 
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  .با ناخالصی هاي مختلف از روش تبخیر اسید استفاده کردیم CaSO4براي سنتز نمونه هاي ما در این پژوهش 

، MnSO4  ،Dy2O3  ،Sm2O3(و ترکیب مورد نظر از ناخالصی مورد نیاز  CaSO4:2H2Oمقدار مناسب از 

Tm2O3  وCuSO4 ( ،را در اسید سولفوریک غلیظ حل کردیم و محلول را حرارت دادیم تا اسید آن تبخیر شود

شستشو دادیم تا رد اسید کامال از آن پاك شود و سپس در دماي حدود  DIپودر به دست آمده را چندین بار با آب 

فسفرها تحت . مورد نظر آماده گردددرجه سانتیگراد در یک کوره آن را حرارت دادیم تا خشک شود و فسفر  100

رژیم گرمایی مناسب در کوره حرارت داده شدند تا ترازهاي دزیمتري آن ها خالی شوند و سپس در یک محیط 

ما براي پرتودهی . گري قرار گرفتند 10تاریک تحت تابش پرتوي گاما از دزهاي حدود چند میکروگري تا حدودا 

 و اي هسته تحقیقات مرکز ����و براي دزهاي باال از چشمه ي نشگاه کاشان دا �����دزهاي پایین از چشمه ي 

در بازه  Harshaw 4500 مدل TLD-readerسپس نمونه ها را توسط یک دستگاه . کردیماستفاده  کرج کشاورزي

  .بت کردیمثقرائت و منحنی تابش آن ها را  k/s 2درجه کلوین و با آهنگ گرمایی  450 تا 50 ي

  

  آزمایشگاهینتایج 

را روي هر دو بلور  Dyانتخاب کردیم اما اثر تغییر غلظت  %0.1molرا در تمام ترکیبات  Mnما غلظت 

CaSO4:Dy  وCaSO4:Dy,Mn  ارایه شده است 2و1بررسی کردیم که نتیجه در شکل هاي.  

                           

  Dyبه ازاي غلظت هاي متفاوت از  ��,��:�����منحنی تابش. 4-3شکل             Dy  به ازاي غلظت هاي متفاوت از ��:�����منحنی تابش. 1شکل

  

باعث کاهش شدت ترمولومینسانس شده و هم پوشانی پیک دزیمتري با پیک  Dyاست که افزایش غلظت  شخصم

  .را انتخاب کردیم %0.1molنیز غلظت  Dyبنابراین ما براي. کم دما را افزایش داده است
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ي آسان براي تخلیه ي ترازهاي عمیق ، از خصوصیات یک دزیمتر ایده ال می آنجا که استفاده از یک رژیم گرمااز 

آمده  3اعمال کردیم که نتایج آن در شکل  CaSO4:Dy,Mnرژیم گرمایی متفاوت روي نمونه ي  4باشد، ما 

درجه سانتیگراد به  900و  400،600،800نمونه ي کامال یکسان که در دماهاي  4در این شکل منحنی تابش .است

مدت یک ساعت قبل از پرتودهی تحت شار نیتروژن حرارت دیده اند وسپس به سرعت تا دماي محیط سرد شده 

 مشخص است که در حرارت دهی دماهاي پایین پیک عمیق تخلیه نشده و پیک دزیمتري هم شکل. اند، آورده شده

با توجه به بیشتر بودن شدت پیک دزیمتري . مناسبی ندارد اما حرارت دهی دماي باال این مشکل را ازبین برده است 

در مرحله ي دوم انتخاب . درجه، ما همین دما را به عنوان دماي مناسب حرارت دهی انتخاب کردیم 800در دماي 

را  CaSO4:Dy,Mnبه همین منظور بلور . تخاب کنیمرژیم گرمایی ما سعی کردیم بهترین زمان حرارت دهی را ان

 4که نتیجه ي آن در شکل دقیقه حرارت دادیم  120دقیقه و  90دقیقه، 60درجه و در سه مدت زمان  800در دماي 

با توجه به این شکل مشخص است که با افزایش مدت زمان حرارت دهی تخلیه ي پیک عمیق بهتر  .آمده است

دزیمتري نیز افزایش یافته است و این در حالی است که آزورین گزارش کرده که زمان انجام شده و شدت پیک 

درجه در  800بنابراین رژیم گرمایی مناسب براي این بلور دماي . [8]اهمیت ندارد CaSO4:Dyگرمادهی براي 

   .ساعت انتخاب شد 2مدت 

                             

  وتدر زمان هاي گرمادهی متفا CaSO4:Dy,Mnمنحنی تابش . 4شکل              در دماهاي هاي گرمادهی متفاوت  ��,��:�����منحنی تابش . 3شکل

قرائت  وگري پرتودهی  30ما آن را در دزهاي مختلف گاما از چند میلی گري تا براي بررسی رفتار خطی این فسفر 

  .این بلور بر حسب دز داده شده را نشان می دهد Tl نمودار پاسخ 5شکل . کردیم 
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  CaSO4:Dy,Mnبر حسب دز براي بلور TLنمودار پاسخ  .5شکل

گري خطی است که این محدوده براي  10با توجه به این نمودار پاسخ این بلور از دزهاي پایین تا دز حدودا  

 , CaSO4:Sm,Mnبلورهايبراي مقایسه ي حساسیت دزیمترها،  .کاربرد دزیمتري محیطی مطلوب می باشد

CaSO4:Tm,Mn , CaSO4:Sm , CaSO4:Tm 7و6در شکل هاي  منحنی تابش آن ها. با همان روش سنتز شدند 

  .آورده شده است

                                                  

  CaSO4:Tm,Mnو  CaSO4:Tmمنحنی تابش . 7شکل                                    CaSO4:Sm,MnوCaSO4:Smمنحنی تابش . 6شکل 

آن را به طور چشمگیري  Tlبه ماده ،حساسیت  Mnبا توجه به شکل ها مشخص است که باز هم اضافه شدن 

نشان  9و8ما رفتار خطی این بلورها را نیز مورد بررسی قرار دادیم که نتیجه ي آن در شکل هاي  .افزایش داده است

گري براي پرتو گاما خطی است که  10مطابق این شکل ها رفتار این دو بلور نیز تا دزهاي حدود . داده شده است

  .این محدوده براي دزیمتري محیطی مناسب می باشد
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   CaSO4:Sm,Mnبر حسب دز براي TLنمودار پاسخ . 9شکل                         CaSO4:Tm,Mnبر حسب دز براي  TLنمودار پاسخ . 8شکل

باعث بزرگتر شدن ناحیه ي خطی   CaSO4:Tmبه  Cuکاسا در مقاله ي خود بیان کرده است که اضافه شدن 

از آنجاییکه در این پژوهش سعی بر معرفی یک دزیمتر محیطی با .  [9]نمودار پاسخ بلور برحسب دز می شود

را نیز با همان روش قبلی سنتز   CaSO4:Tm,Cuو  CaSO4: Sm,Cuبلورهاي خواص بهبود یافته شده است ما 

به منظور مقایسه ي بهتر منحنی تابش . کردیم و آن ها را پس از اعمال رژیم گرمایی و پرتودهی قرائت کردیم

و  CaSO4:Smو منحنی تابش بلورهاي  10در شکل  CaSO4:Tm,Cuو   CaSO4:Tmبلورهاي 

CaSO4:Sm,Mn  به ازاي جرم یکسان و دز یکسان از پرتو گاما آورده شده است 11در شکل.  

                   

 CaSO4:Tm,Cuو  CaSO4:Tmمنحنی تابش . 10شکل                              CaSO4:Sm,Cuو  CaSO4:Smمنحنی تابش . 11شکل

و در  Tlبه این بلورها به عنوان ناخالصی دوم باعث کاهش شـدت   Cuهمانطور که مشاهده می شود اضافه شدن    

  .نتیجه باعث کاهش حساسیت بلورها شده و مس به نوعی نقش فرونشاننده ي ترمولومینسانس را ایفا کرده است
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و  CaSO4:Dy,Mn مقایسه ي نهایی را روي دو بلور ما CaSO4:Sm,Mnحساسیت کمتر بلور با توجه به 

CaSO4:Tm,Mn  0.019انجام دادیم و مقدارgr  از آن ها را تحت تابش دزهاي یکسانی از پرتو گاما قرار دادیم و

  .ارائه شده است 1سپس آن ها را قرائت کردیم که نتیجه ي این مقایسه در جدول 

از پرتو  به ازاي دزهاي مختلف CaSO4:Tm,Mnو  CaSO4:Dy,Mnسطح زیر منحنی تابش .1جدول 

  گاما

منحنی سطح زیر 

 )a.u(تابش

CaSO4:Tm,Mn 

سطح زیر منحنی 

 )a.u(تابش

CaSO4:Dy,Mn 

  میزان دز

)mGy(  

8.9 

47.92  

105.155  

792.3  

4000  

10170  

8.85  

30.5  

67.55  

622.1  

3188  

8379  

5.9  

30  

66.49  

1000  

5000  

10000  

می باشد، می توان نتیجه گرفت که  TLDبا توجه به اینکه سطح زیر منحنی تابش معیاري از حساسیت ماده ي 

از طرفی فسفر است  CaSO4:Dy,Mnبرابر حساستر از فسفر  1.3به طور متوسط حدود  CaSO4:Tm,Mnفسفر 

CaSO4:Dy,Mn  برابر حساستر از  1.25حدوداCaSO4:Dy بنابراین فسفر ترمولومینسانس جدیدي که  میباشد

  .می باشد CaSO4:Dyبرابر حساستر از  1.6حدودا ساخته شد 

  نتیجه گیري

روش سنتز آسان براي کاربردهاي  جدید با حساسیت باال و TLDهدف از این پژوهش معرفی یک ماده ي 

به طور کلی ما نتیجه گرفتیم که اضافه شدن منگنز به عنوان ناخالصی دوم . دزیمتري محیطی پرتوي گاما بوده است

به بلور کلسیم سولفات آاللییده به خاکهاي کمیاب با استفاده از رژیم گرمایی مناسب باعث افزایش حساسیت این 

درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت قبل از پرتودهی  800که در دماي  CaSO4:Tm,Mnر نهایتا فسف. بلورها میشود

گري خطی است به عنوان یک دزیمتر ترمولومینسانس محیطی با  10حرارت دیده و پاسخ دز آن تا حدود 

  .حساسیت باال نسبت به تابش پرتوي گاما معرفی شد
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