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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 به منظور کاربرد در طیف نگاری گاما Tlبه همراه آالینده  CsIپروتکل رشد بلور 
 

 *رحمانی، فائزه –شاه ملکی، سجاد

 ایدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته
 

 چکیده 
خصوص با تمرکز بر روی مالحظات بهبود یافته بهجمن و پارامترهای روش بریبه Tl با آالینده CsI، ساخت آشکارساز پژوهشدر این 

، خالص بودن Tlگرادیان مناسب کوره و بهینه کردن سرعت رشد برای فرایند تک بلور شدن، بهینه کردن غلظت آالینده ) رشد بلور
تر قدرت تفکیک انرژی همچنین پارام .برای کاربرد در آشکارسازی گاما ارائه شده است (و پوشش بلور با بازتابنده CsIمواد اولیه 

و استفاده از نوار تفلون به عنوان بازتابنده، سرعت رشد  CsIسازی مواد اولیه گیری قرار گرفت. پس از خالصمورد مطالعه و اندازه
4 mm/h  0.24و میزان Mol%  غلظت آالیندهTl عنوان پارامترهای بهینه به دست آمدند. برای بلور بهCsI  با آالیندهTl قدرت تفکیک ،

 اندازه گیری شد.  %8.5برابر  662keVانرژی در انرژی 

 ، روش بریجمن، یدید سزیم با آالینده، قدرت تفکیک انرژیبازتابندهرشد بلور،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  

صنعتی، بازرسی  کاربردهای مختلف نظیربا توجه به نیاز روز افزون برای  امروزه جستجو برای مواد سوسوزن جدید

در حال انجام است  ...و  چاه پیماییتشخیص پزشکی، فیزیک انرژی باال، اکتشافات فضایی، ای، دزیمتری، پزشکی هسته

از آشکارسازهای قدیمی و پرکاربرد برای اشعه گاما و ایکس  NaI(Tl)و  CsI(Tl), CsI(Na)آشکارسازهای  .[4-1]

نگاری انجام متخصصین  داخل کشور برای مصارف طیف داخل کشور توسطد که رشد این آشکارسازها در نآیشمار میبه

جزئیات و پروتکل رشد این دسته از آشکارسازها و همچنین مالحظات رشد بلور تبیین و ارائه  حال،شده است. با این 

ر را رشد داده و کارگیری یک آشکارساز، بایستی بتوان بلور مورد نظبرای دستیابی به دانش فنی ساخت و بهنشده است. 

باشد که به علت قابلیت اطمینان تولید کرد. پرکاربردترین روش برای ساخت این آشکارساز، ساخت از طریق رشد بلور می

 آل دست یافتتوان به یک آشکارساز ایده. در صورت فراهم بودن دانش و فناوری رشد بلور می]5[ باشدمی ترمتداولباال 

ها به داخل شبکه شده و با ورود آالینده به روش بریجمن رشد داده Tlبه همراه آالینده  CsI در این پژوهش، بلور .]6[

گیری و ارزیابی شدند. برای دستیابی به آشکارساز ایده آل بایستی مالحظات رشد بلور، تغییرات خواص سوسوزنی اندازه

کردن بلور بودن، بهینهشدن، سرعت بهینه رشد برای تکبلور بلور کامال رعایت شود. گرادیان مناسب کوره برای فرایند تک
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 هستند که بایدو استفاده از پوشش سرتاسر بلور با بازتابنده از جمله نکاتی  CsIبودن مواد اولیه ، خالصTlغلظت آالینده 

 شود. پرداخته می Tlبا آالینده  CsIد. در ادامه به جزئیات پروتکل ساخت بلور آشکارساز نرعایت شو

 روش کار 

بلور یدید سزیوم به صورت تک بلور و سپس با آالینده تالیوم به روش بریجمن در شرایط مختلف رشد داده شده و بر 

سب دمای کوره، شد، مقدار تالیوم به عنوان آالینده، گرادیان منا سرعت ر ساس تغییرات در  سازی مواد و  ا میزان خالص 

ستفاده از بازتابنده برای  شده به در نهایت ا شد داده  سازی، میزان قدرت تفکیک انرژی و بهره نوری بلورهای ر شکار آ

 منظور طیف نگاری گاما مورد بررسی قرار داده شد.

 نتایج و بحث:

 رشد بلور یدید سزیوم مطابق با گرادیان کوره 

در د تا نگیردر منطقه حرارتی باال قرار می شود. مواد داخل کورهبه روش بریجمن عمودی رشد داده مییدید سزیم بلور 

شوند. C0 650دمای  شد که  دمای ذوب  سبی برخوردار با شیب گرادیان منا ستی از  شد بلور معموال این کوره بای برای ر

سزیم ستسانتی گراد درجه  30تا  10بین  یدید  شکل ) .ا شد بلور هالید قلیایی 1در  ( گرادیان دمایی مورد نیاز برای ر

CsI ای به روش بریجمن نشتتان داده شتتده استتت. به منظور رشتتد بلور به روش بریجمن ابتدا طی یک در کوره استتتوانه

دهد که کوره شتتترایط از ل ای ایجاد گیری نشتتتان میآید. این اندازهدستتتت میهمرحله آزمایش، نمودار حرارتی کوره ب

که دمای بیشینه کوره نزدیک به  استنیاز  CsIگرادیان دمایی برای رشد بلور را دارد. با توجه به دمای ذوب هالید قلیایی 

ستی پودر موجود در بوته به طور کامل در  650 شد. همچنین با توجه به ابعاد بوته و ارتفاع آن، می بای سانتیگراد با درجه 

تهن نابراین نوک بو یه ذوب قرار گیرد. ب قه کوره قرار می اح له  گیرد.در داغ ترین منط  CsIگرم پودر  100در این مرح

شرکت مرک(  شده از جنس کوارتز به طول شودرا درون بوته قرار می) سانتی متر با  2و به قطر  20. بوته به کارگرفته 

  .]7-8[ راس مخروطی است 
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 رشد داده شده CsIتصویری از تک بلور ( 2شکل )             گرادیان دمایی اعمال شده به کوره(  1شکل)    

شود. دنبال آن با تزریق گاز خنثی انجام میشستشوی آمپول ابتدا با خال و به ،C0 550 دمای کوره تاC0 100با افزایش هر 

ساعت  2ماده به مدت  ،رسد. پس از ذوبمی C0 800 و به دمایشده درجه در دقیقه افزایش داده  5دمای کوره با آهنگ 

شته  سرعت شودمیدر این دما نگهدا سمت پایین با  ستور فرمان حرکت عمودی به  شنده داده  mm/h 1. د ستم ک سی به 

( تصویری از تک 2رسانیم. در شکل )بر ساعت به دمای اتاق می C0 2۰ شود. پس از رشد کامل، دمای کوره با نرخمی

خوردگی و حباب شتتفاف، بدون ترککامال  بلور ،ا توجه به شتتکل هاهریب دهد.رشتتد داده شتتده را نشتتان می CsIبلور 

ست شده، بر. برای اطمینان از تکا شد داده  سمتی از نمونه آنالیز پراش ایکس ر بلور بودن نمونه ر انجام ( XRD)وی ق

شکل )شد شد XRD( نتایج مربوط به 3.    شان می نمونه بلور ر دهد. با توجه به این نتایج یافته به روش بریجمن را ن

ستبلور که بلور رشد یافته تک شدمشخص  شده  ا بودن بلور، تک  CsIبر فاز  ییدیتأو همچنین نقاط رنگی مشخص 

  است.نمونه و گرادیان مناسب 
 

 
  CsI( طیف پراش اشعه ایکس حاصل از نمونه 3شکل)
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 بهینه سازی فرایند سرعت کشش 

 %0.2با استتتفاده از روش بریجمن در کوره با همان گرادیان دمایی رشتتد داده شتتد. میزان   Tlبا آالینده  CsIتک بلور 

. مواد اولیه پس از (%mol 0.3-0.1مطابق با مقاالت Tlمقدار ناخالصتتی ) افزوده شتتد CsIبه ماده اصتتلی  Tlناخالصتتی 

( از ودر بوته در داخل کپستتولی )آمپول ای با نوک مخروطی( ریخته شتتدندتوزین در داخل بوته کوارتز )هرف استتتوانه

شد. بوته به مدت  شود. پس از ساعت در داغ 2جنس کوارتز قرار داده  ترین ناحیه کوره  قرار گرفت تا تمام ماده ذوب 

ها، عملیات حرارتی منظور دستیابی به توزیع یکنواخت آالیندهتر سوق داده شد. بهدمای پایینآن بوته به سمت مناطق با 

بر ساعت سرد  C0 50 به کوره اعمال و پس از آن کوره با نرخ  C0 500ساعت در دمای  24پس از رشد کامل بلور، طی 

ها طیف صورت پذیرفت. سپس از نمونه mm/h 12 -0.5نمونه بلور که سرعت رشد آنها از  8شد.  این فرایند را برای 

 گاما گرفته شد. 

 نگاری گاما گیری طیفندازها

پیکربندی ها با گیری نمونهسطح بازتابنده انجام شد. اندازه و بدون Cs137ها با چشمه گیری خواص سوسوزنی نمونهاندازه

دهد. گیری نشان می( نتایج حاصل از اندازه3و شکل ) (1جدول ) [.5] انجام شد (4شکل )شده در  هنشان داد الکترونیکی

 ،کندتبعیت می از یک الگو طیف شود وایجاد نمیتغییر م سوسی در طیف باشد، لذا می CsIبه اینکه ماده میزبان ا توجه ب

  گزارش نشد.پراش ایکس  ها طیفبرای تک تک نمونهبه همین دلیل 

های مختلف را نسبت به پرتوهای گامای رشد داده شده در سرعت CsI(Tl)های ر این مرحله، پاسخ سوسوزنی نمونهد

ها ظور بررسی و مقایسه حساسیت نمونهمورد آزمایش قرار گرفت. به من keV 662با انرژی  Cs137حاصل از چشمه 

 ( آمده است.1( و جدول )5نسبت به تابش گاما نتایج حاصل از آزمایش در شکل )

 

صل از اندازه شان مینتایج حا سبت به  BP4دهد که نمونه گیری ن دارای کمترین قدرت تفکیک و باالترین بهره نوری ن

ستها سایر نمونه ست آمده .ا شد ،با توجه به نتایج بد شد بلور هر چه میزان کمتر با شده از  ،سرعت ر شد داده  بلور ر

سبی برخوردار می شد. کیفیت اپتیکی منا شار تبخیر ماده سرعت رشد،  کاهشبا  همچنینبا در دمای ذوب نیز  CsI(Tl)ف

شتر  صورت  2-4 حدود شده وبی صل با توجه به نتایج، گیرد. روی جداره راکتور قرار می بخارگرم از مواد اولیه به  حا

ها در نمونهمی باشد. تغییرات قدرت تفکیک انرژی  CsI(Tl)متناسب با گرادیان کوره برای رشد بلور  mm/h 4سرعت 

 شود.سازی میرا بهینه Tlهمین منظور در ادامه فرایند غلظت آالینده نسبت داد. به  Tlتوان به میزان را می
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 های انجام شده در سرعت رشدهای مختلفگیریهای رشد بلور و اندازه( داده1جدول)
 BP8 BP7 BP6 BP5 BP4 BP3 BP2 BP1 کد بلور

پودر جرم 

 CsI اولیه

 )گرم(

30 30 30 30 30 30 30 30 

درصد 

 TlIناخالصی 

2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

    سرعت رشد
(mm/h) 

12 10 8 6 4 2 1 5/0 

وزن نهایی 

 (gr)   بلور

29 29 29 29 29 28 27 26 

  طول بلور

(cm) 

2 2 2 2 2 2 75/1 75/1 

شرایط هاهری 

 بلور

بلور و ترک تک چند بلور  بلور چند

 خوردگی

و بلور تک

 شفاف

و بلور تک

 شفاف

و بلور تک

 شفاف

و بلور تک

 شفاف

و بلور تک

 شفاف

  تفکیک پذیری

 662انرژی 

keV(%) 

20 17 14 13 12 12 13 14 

 

     
 پیکربندی یک سیستم آشکارسازی(: 5شکل)               keV 662ها در انرژی طیف ارتفاع پالس نمونه(: 4شکل )              

 

 CsIای در ساختار شبکه Tlسازی بهینه

 0.45 -0.02متغیر در بازه  Tlنمونه بلور با غلظت  10های قبل گفته شتتد، برای فرایند رشتتد مطابق آنچه در قستتمت

mol% گیری نشتتان ( نتایج حاصتتل از اندازه6و شتتکل ) (2جدول ). ها ثبت شتتدانجام شتتد. ستتپس طیف گامای نمونه

و بدون بازتابنده و با همان ستتیستتتم  Cs137(( با چشتتمه 4ها )شتتکل )نمونهگیری خواص ستتوستتوزنی دهد. اندازهمی
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در  4mm/hبا ستترعت رشتتد  Tlهای مختلف با غلظت BT1- BT10طیف گامای نمونه های الکترونیکی انجام شتتد. 

 ( آمده است. 6شکل )

 
 mm/h 4با سرعت رشد یکسان  Tlهای مختلف ها در غلظت(: قدرت تفکیک نمونه6شکل)

 

 های مختلفگیری های انجام شده در غلظتهای رشد بلور و اندازهداده( 2جدول)
 BT10 BT9 BT8 BT7 BT6 BT5 BT4 BT3 BT2 BT1 کد بلور

جرم پودر 

 CsI اولیه

 )گرم(

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

درصد 

 TlIناخالصی 

45/0 35/0 3/0 28/0 24/0 2/0 14/0 07/0 04/0 20/0 

    سرعت رشد

(mm/h) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

وزن نهایی 

 (gr)   بلور

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

  طول بلور

(cm) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

شرایط هاهری 

 بلور

بلور  و تک

 زرد رنگ

تک بلور  و 

 کم زرد رنگ

و بلور  تک

 کم زرد رنگ

و بلور  تک

 شفاف

و بلور  تک

 شفاف

و بلور  تک

 شفاف

و بلور  تک

 شفاف

و بلور  تک

 شفاف

و بلور  تک

 شفاف

و بلور  تک

 شفاف

  تفکیک پذیری

 662انرژی 

keV(%) 

23 15 13 13 12 13 14 16 17 19 

 

دیگر زرد شد که بهره نوری و قدرت تفکیک نامطلوبی نسبت به Tlبلوری به سبب افزایش آالینده  هایرنگ برخی نمونه

ن نوری و کمتریدارای بیشترین مقدار بهره %0.3-0.2های با غلظت (، نمونه2ها دارند. با توجه به نتایج جدول )نمونه

دیگری انتقال  هایبه کانال keV 662 قله  Tlد. در واقع با تغییر غلظت نباشها میقدرت تفکیک نسبت به دیگر نمونه
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 BT6دهد که نمونه گیری نشان میباشد. نتایج حاصل از اندازهس مییابد که نشان از تغییر بهره نوری به ازای هر پالمی

 هاست.نوری نسبت به سایر نمونهین بهرهدارای بهترین قدرت تفکیک و باالتر

 

 سازی بروی فرایند سوسوزنیاثر خالص

. شتتددرون بوته ریخته  ( توزین شتتده و%99.9 موادخلوص )  TlIستتازی شتتده و همچنین پودر خالص CsIبلورهای 

. طیف گامای شتتدافزوده  CsIستتازی تالیوم به ماده اصتتلی مطابق با بهینه %0.3-0.04میزان ناخالصتتی افزوده شتتده 

( 7در شکل ) mm/h 4 با سرعت رشد  Tlهای مختلف غلظت ( درBPu1- BPu7) اندی که ابتدا خالص شدههاینمونه

 آمده است. 

 

 
 سازیبا نسبت به فرآیند خالص Tlهای مختلف غلظتها در (: مقایسه منحنی قدرت تفکیک نمونه7شکل)

 

 سازیخالص های انجام شده در فرآیندگیریهای رشد بلور و اندازه( داده3جدول)
 BPu7 BPu6 BPu5 BPu4 BPu3 BPu2 BPu1 کد بلور

 30 30 30 30 30 30 30 )گرم( CsI جرم بلور

 TlI 3/0 28/0 24/0 2/0 14/0 07/0 04/0درصد ناخالصی 

 4 4 4 4 4 4 4 (mm/h)    سرعت رشد

 29 29 29 29 29 29 29 (gr)   وزن نهایی بلور

 2 2 2 2 2 2 2 (cm)  طول بلور

 تک بلور و کمی زرد رنگ تک بلور و کمی زرد رنگ تک بلور و کمی زرد رنگ تک بلور و کمی زرد رنگ تک بلور و کمی زرد رنگ تک بلور و کمی زرد رنگ تک بلور و کمی زرد رنگ شرایط هاهری بلور

 keV(%) 11 11 5/10 11 11 13 14 662انرژی   تفکیک پذیری



 

8 
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دهند. درصورتیکه های خالص شده قدرت تفکیک بهتری را نشان میگیری نمونهنتایج حاصل از اندازه(، 7با توجه به شکل )

مطلوب باعث ایجاد فرآیند سوسوزنی نا  Tl( خالص نباشد، زیر ترازهای ناخواسته در کنار زیر تراز CsIماده میزبان ) 

انرژی دارای بیشترین مقدار بهره نوری و بهترین قدرت تفکیک  %0.3-0.2(، نمونه با غلظت 3اساس جدول )شود. برمی

دارای کمترین قدرت تفکیک  BPu5دهد که نمونه گیری نشان میها هستند. نتایج حاصل از اندازهنسبت به دیگر نمونه

 .باشندها میر نمونهنوری را نسبت به سایو باالترین بهرهانرژی 

 

 بروی فرایند سوسوزنی بازتابندهاثر 

( با استفاده از نوار )سرعت و غلظت بهینه به دست آمده در قسمت های قبل  BRe1- BRe7های طیف گامای نمونه

 ( آمده است. 8در شکل ) ،نده شده اندتفلون پوشا

های مختلف های قبلی در غلظتهای با پوشش تفلونی با نمونهگیری نمونهنتایج حاصل از اندازه( ، 8با توجه به شکل ) 

Tl گیری قدرت تفکیک را بهبود بخشیده است. نتایج حاصل از اندازه ٪2دهد که استفاده از بازتابنده تفلون بیش از نشان می

ها و باالترین بهره نوری را نسبت به سایر نمونه انرژی دارای کمترین قدرت تفکیک BRe5دهد که نمونه نشان می

 .دباشمی

 

 
    keV 662ها با پوشش تفلونی در انرژی (: مقایسه طیف ارتفاع پالس نمونه8شکل)

 

 

 

 

 



 

9 
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 گیری های انجام شده با پوشش تفلونیهای رشد بلور و اندازه( داده4جدول)
 BRe7 BRe6 BRe5 BRe4 BRe3 BRe2 BRe1 کد بلور

 30 30 30 30 30 30 30 )گرم( CsI جرم بلور

 TlI 3/0 28/0 24/0 2/0 14/0 07/0 04/0درصد ناخالصی 

 4 4 4 4 4 4 4 (mm/h)    سرعت رشد

 29 29 29 29 29 29 29 (gr)   وزن نهایی بلور

 2 2 2 2 2 2 2 (cm)  طول بلور

 تک بلور و شفاف تک بلور و شفاف تک بلور و شفاف بلور و شفافتک  تک بلور و شفاف تک بلور و شفاف تک بلور و شفاف شرایط هاهری بلور
 keV(%) 9 9 5/8 9 9 11 12 662انرژی   تفکیک پذیری

 

 گیری:نتیجه 

روش بریجمن مورد بررسی قرار گرفت. با ورود  به  Tl با آالینده CsIدر این پژوهش، پروتکل تولید و رشد بلور آشکارساز 

، خواص سوسوزنی برای دستیابی به عملکرد مطلوب برای آشکارسازی گاما مورد CsI(Tl)به داخل شبکه بلور این آالینده

(. تغییرات mm/h 4توزیع ناخالصی در بلور یکنواخت باشد )ای انتخاب شد كه گونهبررسی قرار گرفت. سرعت رشد به 

میزان  Tlشود. بر اساس نتایج، غلظت بهینه آالینده ای منجر به تغییر خواص سوسوزنی نسبت میغلظت در ساختار شبکه

0.24 Mol% های خالص شده دست آمد. درجه خلوص مواد اولیه برای رشد اهمیت بسیاری دارد. قدرت تفکیک نمونهبه

وان عنن استفاده از پوشش نوار تفلون بهبودند. همچنی هسازی نشدهای بودند كه خالصبهتر از نمونه ٪2تقریبا بیش از 

یدید سزیم با آالینده  ربلو تهای بدون پوشش شد. در نهاینسبت به نمونه ٪2بازتابنده، موجب بهبود قدرت تفکیک بیش از 

 دست آمد.مناسب برای طیف نگاری به ٪5/8تالیوم با قدرت تفکیک 
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