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 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
:P                      دااگشنه اصفهان -اسفندماه 3و  2 1311  

بررسی ویژگی های دزیمتر ترمولومینسانس لیتیوم فلوراید آالییده با استرانسیوم و 

 دیسپروسیوم ساخته شده به روش ذوب  
 2و1زاهدی فر ، مصطفی -*2و1، احسانصادقی -1خلیفه شوشتری، مقداد

 ای( دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته1)

  م و فناوری نانو، گروه نانو فیزیکی علو( دانشگاه کاشان، پژوهشکده2)
 

 :دهيچک
ماده لیتیوم فلوراید با افزودن ناخالصی های استرانسیوم و دیسپروسیوم جهت بکارگیری در دزیمتری با استفاده از 

به روش ذوب ساخته شد. برخی خصوصیات ترمولومینسانس این ماده با توجه به غلظت های   روش ترمولومینسانس
با  LiF:Sr,Dyوش تابکاری بهینه در این تحقیق بررسی شده است. با مقایسه منحنی های درخشش ناخالصی ها و ر

LiF  خالص ، نقش ناخالصی ها بررسی شد. حساسیت ترمولومینسانس نمونه جدید با دزیمترهای تجاری استاندارد
یوتری برازش شده و پارامترهای مقایسه گردید و منحنی تابش ترمولومینسانس بدست آمده با استفاده از برنامه کامپ

 سینتیک با استفاده از مدل مرتبه عام بدست آمد.
 

 .ترمولومینسانس، دزیمتری، روش ذوب، گاما، لیتیم فلوراید:کلمات کليدي
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Abstract 
 

Lithium fluoride doped with Strontium and Dysprosium was fabricated using melting method as 

thermoluminescence (TL) dosimeter. Some TL properties of prepared samples with optimal 

concentrations of impurities and annealing regime were investigated. The role of dopants in TL 

response was investigated using comparison of TL glow curves of LiF:Sr,Dy dosimeter. TL 

sensitivity of this material was compared with commercial dosimeter of TLD-100 and GR-200. 

The TL glow curve was de-convolved to identify TL kinetic parameters using general order 

kinetic model. 
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 : مقدمه

های شناخته شده در کاربردهای دزیمتری است به گونه ای که از دیربااز ماورد ترمولومینسانس یکی از روش

توجه محققان این زمینه می باشد. جهت استفاده از این پدیده در دزیمتری انواع پرتوها مواد مختلفی ساخته و 

ری همچون گاما دزیمتاری، ناوترون دزیمتاری، بررسی شده اند که هر کدام از آنها در شاخه خاصی از دزیمت

یکای از  LiFدزیمتری فردی، دزیمتری محیطی و ... دارای کاربردهای منحصر به فارد هساتند. در ایان میاان 

بلورهایی است که بسیار مورد توجه است. عدد اتمی مؤثر این ماده بسایار باه عادد اتمای ماؤثر بافات زناده 

نظر جذب دز شبیه به بدن عمل می کند. این عامل بلور لیتیم فلورایاد را  و به همین دلیل از ]1[نزدیک است 

لیتیاوم فلورایاد کاه باا ناخالصای هاای  بلورهایتا کنون کاندیدای مناسبی جهت دزیمتری فردی کرده است. 

( آالییده شده اند، در گستره وساییی ماورد TLمختلف جهت استفاده در دزیمتری به روش ترمولومینسانس )

ه قرار گرفته اند. از جمله دزیمترهای ترمولومینسانس که امروزه در زمینه فردی و پزشکی در سطح باین مطالی

می باشند. لیتیوم فلوراید به صورت خالص  LiF:Mg,Tiو  LiF:Mg,Cu,Pالمللی مورد استفاده قرار می گیرند 

ده میزباان و از ناخالصای هاای بینوان ماا بلوردر این تحقیق از این . ]2[از خود نشان می دهد  TLخاصیت 

   .استفاده شد LiF:Sr,Dyاسترانسیوم و دیسپروسیوم جهت ساخت و بررسی خواص ترمولومینسانس دزیمتر 

 

 : روش کار

[. در ایان تحقیاق 3خواص ترمولومینسانس مواد به نوع و غلظت ناخالصی ها به شادت وابساته مای باشاد  

و وزن ماولی  59/55ی نیترات استرانسیوم باا درصاد خلاوص  آالینده های مورد استفاده بصورت ترکیب ها

g/mol 33/211    و وزن مولی  5/55و نیز نیترات دیسپروسیوم با درصد خلوصg/mol 95/894  بکار گرفتاه

ماول درصاد  9/0شده است. مقدار بهینه ای که حساسیت قابل توجهی را بارای ماا ایجااد مای کناد ، برابار 

با در صد خلاوص  LiFصد دیسپروسیوم از مقدار ماده استفاده شده میزبان یا همان  مول در 1/0استرانسیوم و 

می باشد. پس از انتخاب مقدار مناسب از نمونه ها آنها را با یکادیرر  MERCKتهیه شده از شرکت  55/55 

       قارارمخلوط می نماییم. نمونه ها را داخل یک بوتاه پتتینای گذاشاته و بوتاه را در یاک راکتاور کاوارتزی 

می دهیم تا برای مرحله ذوب آماده شود. برای ساخت دزیمترهای لیتیوم فلوراید بر اساس نتایج تحقیقاتی کاه 

تا کنون انجام گرفته حضور شار نیتروژن در طول مرحله ذوب و سردسازی بسیار ضروری است برونه ای که 

راکتور را داخال  [.8مولومینسانس می شود  عدم حضور این گاز منجر به کاهش فوق الیاده حساسیت ماده تر

تاا  گیرنادمای قارار  C  1000°مدت نیم ساعت نمونه ها در دماایبه با اعمال شار نیتروژن  کوره قرار داده و

. پس از گذشت این زماان راکتاور را از ماده شوند بلوریذوب شده و ناخالصی ها از این طریق وارد ساختار 

پودر و مخلوط کارده تاا  بیرون آوردن نمونه از کوره آن را با استفاده از هاونگکوره خارج می نماییم پس از 

به جهت مقایسه نقاش ناخالصای هاا در شاکل  از یکنواختی حضور ناخالصی در سراسر ماده مطمئن گردیم.
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به طور  Dyو  Srبا ناخالصی های  LiFمنحنی درخشش و نیز میزان تغییرات در حساسیت ماده، نمونه های 

قبال از انجاام  .شادندگانه با درصدهای بهینه ای که بدست آمده و به روشی که در باال اشاره شد، ساخته جدا

پرتو دهی، نیاز به انجام فرآیند تابکاری بر روی نمونه ها جهت پایداری ساختار گیراندازها می باشاد. در ایان 

 C 300°نصورت است که نمونه را در دماای آزمایش ، رژیم گرمایی مورد استفاده برای انجام این فرآیند به ای

، نموناه را بار سازی که بید از تابکاری الزم اساتمی دهیم سپس برای عملیات سرد  دقیقه قرار 19به مدت 

روی یک صفحه استیل منجمد قرار داده تا اینکه به سرعت تا دمای اتااق سارد شاود. پاس از اقادامات فاوق 

واقا  در  Co60تابش گاما با استفاده از چشامه  جهت پرتودهی نمونه هانمونه برای پرتودهی آماده می گردد. 

  4500مادل TLD reader. ساپس باا اساتفاده از دساتراه اساتفاده شادپژوهشکده تحقیقات هسته ای کارج  

Harshaw  نمونه  تا دمای°C 300  با نرخ°C/s 2  پس از قرائت نمونه ها نتیجاه را مای تاوان باه شدقرائت .

نی شدت بر حسب دما )منحنی درخشش( یا همان پاسخ دز مشااهده نماود. از آنجاایی کاه صورت یک منح

   ، لاذا[9مساحت زیر این منحنی و نیز شدت قله اصلی با میزان دز جذبی توسط ماده کاامت متناساب اسات  

 می توان از این مقادیر برای مقایسه دزیمترها استفاده کرد.

 

 : جينتا

می توان نقش  )به صورت پودر ذوب نشده( خالص LiFو  LiF:Sr,Dyشکل منحنی در مرحله اول با مقایسه 

ه خالص ب LiFشدت قله های مربوط به  1ناخالصی ها را در فرآیند ترمولومینسانس دریافت. مطابق شکل 

می باشد در حالی که برای ماده  C° 284واحد در دمای  388و  C° 192واحد در دمای  1338ترتیب برابر 

واحد در  C° 114  ،3389واحد در دمای  9380به ترتیب برابر با شدت قله ها  LiF:Sr,Dyی جدید دزیمتر

ور که قابل مشاهده است ، افزودن ناخالصی ط. همانباشدمی C° 233واحد در دمای  3404و  C° 131دمای  

( که به میزان بیش سومبه ویژه قله اصلی دزیمتری )قله افزایش شدت قله های منحنی درخشش شده موجب 

افزایش یافته است. این نکته نشان می دهد که ناخالصی های افزوده شده  LiFدر  2برابر نسبت به قله  10از 

جهت مقایسه بهتر در  LiF:Sr,Dyنقش اساسی در ایجاد مراکز گیراندازی ایفا می کنند. منحنی مربوط به 

 تقریبا   Sr,Dyو  Sr نحنی های مربوط به ناخالصیم 1از طرف دیرر مطابق شکل  ضرب شده است. 9/0عامل 

در های مشابهی است که دلیلی بر اینست که ناخالصی استرانسیوم می تواند بینوان آالینده اصلی  دارای شکل

 برای این دزیمتر در نظر گرفته شود.ایجاد مراکز گیراندازی 
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 و LiFمنحنی های درخشش برای مواد ( a( : 1شکل شماره )

LiF:Sr,Dy , LiF:Sr LiF:Dy , منحنی .LiF:Sr,Dy  برای مقایسه بهتر در

( مقایسه پاسخ ترمولومینسانس b. ضرب شده است 5/0عامل 

  .aمنحنی های نمودار 

 

مقایسه ای بین نمونه پیشنهادی و دزیمترهای تجاری را براساس منحنی های پاسخ دز  نشان می دهد  2شکل 

با مقدار دز یکسان   Co60(. تمام این نمونه ها توسط چشمه رب شده استض 1/0در عامل  GR-200 )نمودار

Gy 10  پرتو دهی شده اند.  قله اصلی در منحنی درخشش مربوط بهLiF:Sr,Dy  دمای  در°C 233  ایجاد

اما  نمونه ساخته شده کم و قابل قبول باشد. اصلیکه محو شدگی قله  انتظار داشتلذا  می توان  .می شود

 . بینی می شودپیش از قله اصلی بیشتر ،یشنهادیپ له های دمای پایین محو شدگی دزیمتربرای ق

آورده شده است. همانطور  GR-200و  LiF  ،LiF:Sr,Dy ، TLD-100برخی خصوصیات مواد  1در جدول   

 03/0و  8/0نسبت به نمونه های تجاری مذکور بترتیب برابر  پیشنهادیکه مشاهده می شود حساسیت نمونه 

 می باشد.
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( : مقایسه بین پاسخ های دز نمونه های تجاری 2شکل شماره )

ضرب شده  1/0در عامل  GR-200ی و نمونه پیشنهادی )منحن

 .اند(

 

-البا استفاده از مدل سینتیک مرتبه عام، پارامترهای سینتیک ماده مورد نظر از جمله مرتبه سینتیک و انرژی فی

سازی برای هر قله از منحنی درخشش بدست آمد. با استفاده از برنامه کامپیوتری که بر اساس الروریتم 

Levenberg-Marquart  نوشته شده است، برازش منحنی درخشش مربوط به مادهLiF:Sr,Dy  .انجام گرفت

 ،های تجربی می باشندکه کمیت و دمای مربوط به آن بیشینهدت ش از مبنای محاسبه به این صورت است که

 :]3[ است( 1در میادله سینتیک مرتبه عام به صورت رابطه )

 

(1) 

 

 

 

ثابت بولتزمن می باشد.  kدما بر حسب کلوین و  T،  الکترون ولتانرژی فیالسازی برحسب  Eدر این میادله 

( استفاده 2رت رابطه )به صو FOMبرای تییین میزان انطباق منحنی ترمولومینسانس تئوری و تجربی از رابطه 

برقرار خواهد  قابل قبولیانطباق  تئوریباشد بین منحنی های تجربی و  9/2که اگر مقدار آن کمتر از  شد.

 بود.
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بهترین مقداریست که ازطریق این انطباق به دست  ای تجربی است و مربوط به داده ه که در آن 

 ].3[ می آید

که با استفاده از روش فوق در برنامه  LiF:Sr,Dyقله را برای منحنی درخشش  3تیداد  3 شماره شکل

 شده است. آورده مربوطه نیز پارامترهای سینتیک 1کامپیوتری بدست آمده اند، نشان می دهد. در جدول 

 

 .با استفاده از مدل مرتبه عام LiF:Sr,Dy( : پارامترهای سینتیک نمونه 1جدول )

 b    E(eV)                         (K)mT  (a.u.)mI                               قله

a 

 

b 
 

c 

 00/2 

22/1 

33/1 

  02/1 

00/1 

10/1 

 358 

834 

903 

 9814 

2233 

3340 

 

 
برازش شده با  LiF:Sr,Dy( : قله های منحنی 3شکل شماره )

 می دهد.    قله را نشان  3برنامه کامپیوتری که تعداد 

 

 : بحث ونتيجه گيري

باه  Sr,Dyبا ناخالصای هاای به طور جداگانه و نیز  Dyو  Srنمونه لیتیم فلوراید بصورت خالص، با ناخاصی 

افزایش محسوس حساسیت ترمولومینسانس نموناه به روش ذوب ساخته شد. نتایج بدست آمده  طور همزمان

قلاه  3دارای   LiF:Sr,Dyدزیمتار  را در مقایساه باا دو نموناه دیرار نشاان میدهاد. Sr,Dyبا ناخاصی های 

با توجه به اینکه ماده میزبان استفاده شده لیتیاوم فلورایاد باوده و همپوش در منحنی درخشش خود می باشد. 
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دارای مقدار قابل قبولی است و همچنین با در  TLD-100ت به نمونه تجاری حساسیت ماده مورد مطالیه نسب

 نظر گرفتن خواص ترمولومینسانس ماده پیشنهادی، می توان از آن در دزیمتری فردی استفاده نمود.

  

 سپاسگزاري 
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