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 با روش ذوب و بررسی تابع کاهش حساسیتLiF:Mg,Ti ساخت قرص دزیمتر
پرتو واداشته برای دزیمتری بسیار باال
 فروغ مردشتی،*فالمرز ترکزاده
 تهران ـ ایران،66631-6843 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی کاربرد پرتوها

 امکان استفاده از دزیمترهای، در این پژوهش. آشکارسازهای ترمولومینسانس کاربرد وسیعی در دزیمتری میدانهای مختلف پرتوی دارند:چکیده
 برای اندازهگیری دز گاما در میدانهای بسیار باال، که در آزمایشگاه ترمولومینسانس با روش ذوب و پرس سرد و سینترینگ ساخته شدLiF:Mg,Ti
 به منظور به دست آوردن منحنی کاهش. از وابستگی کاهش حساسیت با افزایش دز استفاده شده است، برای تعیین دز بسیار باالی گاما.بررسی شد
 یک، منحنی پاسخ دز به دست آمده. استفاده شد15Co  گاما و چشمهی055kGy  تا6  از گسترهی دز،پاسخ دز برای این دزیمترها در دزهای باال
 با توجه. بررسی شدTi  وابستگی گسترهی منحنی کاهش پاسخ دز با میزان غلظت آالیندهی.روند نمایی کاهش حساسیت را نسبت به دز نشان میدهد
. این روش برای استفاده در دزیمتری گاما در گسترهی دز باال قابل استفاده است،به قابلیت تکرارپذیری

 پاسخ کاهش حساسیت،TLD-077 ، دز باال،LiF:Mg,Ti ، دزیمتر ترمولومینسانس:کلیدواژهها

Prepairing LiF:Mg,Ti Dosimeter Pellets by Melting Method and Study
of Stimulated Response Reduction Function for High Dose Dosimetry
F. Torkzadeh*, F. Mardashti
Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran-Iran

Abstract: Thermoluminescence dosimeters are widely used for dosimetry in different radiation fields. In
this study, the feasibility of the application of the cold-pressed sintered LiF:Mg,Ti dosimeter pellets,
produced by the melting method in our TL laboratory, was investigated for gamma high dose dosimetry.
The relation of sensitivity reduction with increasing of the dose is used to determine the high gamma doses.
To obtain the dose response-reduction curve for these dosimeters to high doses, 60Co gamma doses
between 1 to 500kGy were used. The resulting dose response-reduction curve shows a logarithmic
response reduction to the absorbed dose. The correlation between the Ti dopant concentration and the
range of dose response reduction curve was studied. Considering the reproducibility, this method could be
used for a wide range of high doses.

Keywords: Thermoluminescence Dosimeter, LiF:Mg,Ti, High Dose, TLD-700, Sensitivity Reduction
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رابطهی تغییر حساسیت با دزهای باال بررسی شد .هدف از این

*email:

 .6مقدمه
دزیمترهای ترمولومینسانس  TLDبا تنوعی که دارند ،توسعهی

کار به دست آوردن میزان بهینهی آالیندهها در روند کاهش

قابل توجهی در زمینهی دزیمتری پرتوها پیدا کردهاند .تالش

حساسیت و افزایش گسترهی مورد استفاده در این روش است .از

برای اندازهگیری دز پرتو در گسترهی دزهای پایین موجب

آنجا که دزیمترهای مورد استفاده در این نوع دزیمتری،

موفقیتهایی در زمینهی ساختن دزیمترهای حساس از جمله

حساسیت خود را از دست میدهند و دیگر قابل استفاده نخواهند

 LiF:Mg,Cu,Pو  α-Al8O9:Cبا حساسیت حدود  05برابر

بود ،بر روی یک روش تولید تکرارپذیر و کمهزینه پژوهش

 TLD-655شده است ] .[8 ،6برای اندازهگیری دزهای بسیار باال

انجام شد .در این کار ،کاهش پاسخ پرتوواداشتهی حساسیت

معموالً به جای دزیمترهای ترمولومینسانس ،از روشها و ابزاری

قرصهای دزیمتر  LiF:Mg,Tiتولید شده برای اندازهگیری

مانند کالریمتری ،فیلم پرسپکس( )6تا حدود  ،65kGyو یا ESR

15

دزهای باالی گامای  Coبررسی شد.

با استفاده از آالنین تا دزهای حدود  6555kGyاستفاده میشود
] .[9در گذشته ،تالشهایی برای استفاده از پاسخ دز قلههای

 .2روش کار
برای ساخت دزیمترهای  LiF:Mg,Tiاز پودر  LiFشرکت

بازهی دز باال صورت گرفته است ] .[0محدودیتهایی از جمله

آلدریچ با خلوص  %33/330و آالیندههای  MgF8و  TiO8از

کاهش حساسیت که دزیمترهای ترمولومینسانس در این بازهی

شرکت مِرک استفاده شد .برای بررسی اثر تغییر آالیندهی  Tiدر

دز با آن روبهرو هستند ،موجب خروج این دزیمترها از فهرست

کاهش حساسیت پرتوواداشته ،میزان  5/518 Mgمول درصد

دزیمترهای دز باال شده است .زیرا در دزهای باال ،بعد از ظاهر

ثابت نگاه داشته شد و میزان  Tiاز  5/560تا  5/591مول درصد

شدن ناحیهی اشباع ،ضمن کاهش حساسیت ،افول منحنی پاسخ و

تغییر داده شد .برای ذوب ،مخلوط  LiFهمراه با آالیندهها و آب

دوگانگی در پاسخ دزیمتر رخ میدهد ] .[0اولین بار الکشمانان

دوبار تقطیر درونِ یک بوتهی پالتینی مخلوط ،و در دمای

دمای باالی منحنی درخشندگی دزیمترهای ترمولومینسانس در

 685˚Cبرای  8hخشک ،و در یک محفظهی کوارتز تحت گاز

و همکاران ] [0از کاهش حساسیت دزیمتر  TLD-655برای

نیتروژن خالص با فلوی  1 l/minدر کوره ذوب ،و در دمای

محاسبهی دز استفاده کردند .با این حال مشخص نبود که با

6585˚C

تابشدهی دز باال ،چه عاملی باعث کاهش حساسیت میشود.

به

مدت

جِین و همکاران ] [1با تابشدهی مکرر این نوع دزیمتر در

 95 minنگاه داشته شد .مادهی مذاب به دست آمده ،بعد از سرد

دزهای مختلف بسیار باال و مقایسهی پاسخ دز آنها نشان دادند

شدن خُرد شد و مِش بین  25تا  855جدا و سپس به صورت

که محل قرار گرفتن دز اشباع (روی محور دز) برای منحنیهای

قرص به قطر  0mmو ضخامت  6mmپرس شدند و تحت

پاسخ دز به دست آمده برای این نوع دزیمتر تغییر نمیکند .عالوه

عملیات تفت دادن (سینترینگ) قرار گرفتند .همچنین  62دزیمتر

بر این ،بعد از کاهش حساسیت ،ساختار منحنی درخشندگی این

از بین دزیمترهای  TLD-355ساخت شرکت هارشا با ابعاد

 5/23  9/63  9/63 mmاز یک گروه با حساسیت یکسان

9

نوع دزیمتر بدون تغییر میماند .از آنجا که محل قرار گرفتن
یکسان

نقطهی

اشباع

انتخاب شدند .این دو گروه از دزیمترها قبل از تابشدهی در یک

دزیمتر،

سیکل حرارتی استاندارد  6hدر دمای  055˚Сو  8hدر دمای

نشاندهندهی پرشدن یکسان مراکز دام است ،نتیجهگیری میکند

 655˚Сقرار گرفتند .دستگاه خوانش مورد استفاده در این

که دلیل کاهش حساسیت ،تغییر جمعیت مراکز دام نیست و
احتمال میدهد که دلیل آن ،کاهش جمعیت مراکز بازترکیب در

پژوهش،

این نوع دزیمتر باشد .اگرچه پژوهش جِین نشان میدهد که

 0055هارشا با گاز  N8بود که برای اندازهگیری سطح زیرمنحنی
درخشندگی ،دمای بین  655تا  955˚Cاستفاده شد .خوانش

مراکز دام ،عامل کاهش حساسیت نیستند ،ولی هنوز کامالً

دزیمترها با آهنگ گرمایی  65˚C/sتا دمای بیشینهی 955˚C

مشخص نیست عامل اصلی آن چیست.

()8

انجام شد .برای بازپخت دزیمترها یک کورهی حرارتی مدل

در چهارچوب این پژوهش ،برای استفاده از ویژگی کاهش

ترموالین 03355 -با دقت  ±6˚Сبهکار برده شد .قبل از تابش-

حساسیت در دزهای باال ،با ساخت دزیمتر  LiF:Mg,Tiو تغییر
میزان آالیندهی  Tiکه در تشکیل مراکز لومینسانس نقش دارند،

مدل

8

دهی با دز باال ،حساسیت دزیمترها نسبت به پرتوهای گاما

ساخت قرص دزیمتر  LiF:Mg,Tiبا روش ذوب و بررسی . . .

اندازهگیری شد .برای اینکار ،دزیمترهای  TLD-355و
دزیمترهای  LiF:Mg,Tiدر یک نگهدارندهی پلکسیگالس با

ب

5/518

5/580

5/960

5/629

ج

5/518

5/591

5/881

5/606

693

ضخامت  6mmقرار گرفتند و به میزان  05 mSvدر میدان Cs

5/00

تابشدهی گاما شدند.

5/0

 955و  055kGyتابشدهی شدند .پس از بازپخت دزیمترها،

5/9

برای به دست آوردن میزان کاهش حساسیت ،یک بار دیگر
حساسیت دزیمترها با دز  05mSvاندازهگیری شد .نسبت دو

5/80

اندازهگیری قبل و بعد از تابشدهی با دز باال ،به عنوان معیار

5/8

کاهش حساسیت دزیمترها پس از تابشدهی با دز باال در نظر

5/60

گرفته شد.
155

255

055

°

855

حساسیت نسبی (یکای دلخواه)

دزیمترها در گروههای -9تایی با دزهای ،655 ،05 ،65 ،6

5/90

5/6

دز ()kGy

 .6نتایج و بحث
جدول  ،6میزان آالیندهی به کار رفته در نمونههای ساخته شده

شکل  .6تغییرات حساسیت نسبی دزیمتر  LiF:Mg,Tiنسبت به دزهای باال

 LiF:Mg,Tiرا در کنار حساسیت نسبی آنها به دزیمتر

برای مقادیر متغیر  Tiاز  5/560تا  5/591مول درصد.

 TLD-355نشان میدهد .حساسیت نسبی دزیمترهای ساخته شده
5/3

(ستون چهارم) با افزایش میزان تیتانیم به کار رفته کاهش مییابد.
شکل  ،6روند تغییر حساسیت نسبی دزیمترهای الف تا ج را

5/1

فرونشانی در 205˚C

سه نمونه ،ابتدا کاهش حساسیت با شیب زیادی شروع میشود و
بعد از یک ناحیهی نسبتاً وسیع تخت ،افزایش اندکی را به غیر از

5/0

نمونهی ج نشان میدهند .با توجه به اینکه نمونهی الف کمترین

5/9

میزان تیتانیم را دارد ،به دلیل حساسیت بیشتر برای کاربرد در

حساسیت نسبی (یکای دلخواه)

برای دزهای باالی گاما از  65تا  355kGyنشان میدهد .برای هر

فرونشانی در 355˚C

5/0

5/8

موضوع این پژوهش مناسبتر است ،زیرا شیب زیادتر کاهش
حساسیت برای دزیمتر نوع الف منجر به افزایش دقت در تعیین

5/6
255

دز متقابل آن در ناحیهی مورد نظر خواهد شد .در اینجا مطابق

155

055

855

°

دز ()kGy

شکل  ،6ناحیهی قابل استفاده و موردنظر ،دزهای بین  65تا

شکل  .2تغییرات حساسیت نسبی دزیمتر  5/591 ،LiF:Mg,Tiمول درصد

 655kGyاست.

نسبت به دزهای باال با استفاده از روش فرونشانی حرارتی در دماهای  205و

برای افزایش وسعت این ناحیه ،یک فرونشانی حرارتی در

.355˚C

دماهای  205و  355˚Cدر هنگام ذوب بر روی دزیمتر
 LiF:Mg,Tiنوع الف (با  5/560مول درصد  )Tiانجام شد ،که

برای بررسی ثبات دزیمتری ،قرصهای دزیمتر LiF:Mg,Ti

نتیجهی آن بر روی حساسیت دزیمتر و ناحیهی مورد استفاده

نوع ج با اعمال فرونشانی حرارتی  ،205˚Cاین دزیمتر طی چند

برای کاربرد تابع کاهش پاسخ در شکل  8نشان داده شده است.

مرحله بازپخت ،تابشدهی با دز  0mGyگاما ،و خوانش شد.
شکل  9نتیجهی این بررسی با انحراف معیار  %0برای  0بار

جدول  .6حساسیت نسبی دزیمتر LiF:Mg,Ti
نوع
پلیکریستال
الف

Mg
(مول درصد)

Ti
(مول درصد)

5/518

5/560

حساسیت نسبی

حساسیت نسبی

قبل از دز باال

بعد از دز 655kGy

5/023

5/818

خوانش را نشان میدهد.
منحنی درخشندگی دزیمتر  LiF:Mg,Tiساخته شده در
آزمایشگاه مطابق شکل  0دارای یک قلهی اصلی است که با
90
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توجه به پهنای آن ،احتماالً خود از دو قله تشکیل شده ،و دارای

بازپخت به دلیل بازیافت حساسیت ،به تدریج افزایش مییابد .این

یک دنباله است که تا دمای حدود  955˚Cامتداد یافته است.

مقدار بازگشت حساسیت ،برای دزیمترهایی که دز کمتری

6/0

کردهاند ،بیشتر است .دلیل این امر آسیب دائمی است که در

6/8
6
5/2
0

9
8
دفعات خوانش

0

°

6

حساسیت بههنجار شده

6/1

دریافت کردهاند نسبت به دزیمترهایی که دز بیشتری دریافت
دزهای بسیار باال متوجه دزیمترها میشود .پیش و همکارش ][3

نیز در پژوهشهای خود نشان میدهند که با افزایش دفعات
بازپخت-تابشدهی (با دز پایین) و خوانش و یا افزایش زمان
بازپخت ،تنها قسمتی از حساسیت دزیمتر باز میگردد .برای

5/1

استفاده از این روش بهتر است که در تعیین دز ،از حساسیت
تعیین شده بعد از اولین بازپخت استفاده شود ،زیرا با هر بار تکرار
بازپخت ،تابشدهی و خوانش ،به دلیل امکان تغییر ناخواسته در

شکل  .6بررسی ثبات پاسخ قرص دزیمتر  LiF:Mg,Tiبا دفعات خوانش.

68555
65555
2555
1555
0555
8555
055

955

855
دما ˚C

655

°

شدت ترمولومینسانس (یکای دلخواه)

60555

انجام مراحل کار ،احتمال کاهش تکرارپذیری و افزایش خطا را
به دنبال خواهد داشت.
منحنی کاهش پاسخ دز ،بعد از تابشدهی دزیمترهای
15

 TLD-355با چشمهی گاما  Coدزهای به ترتیب ،05 ،65 ،6
 655و  055kGyدر شکل  0دیده میشود .کاهش مراکز
بازترکیب در اثر تخریب پرتوی ،خود را به صورت کاهش نمایی
منحنی حساسیت نشان داده است .با صرفنظر از اختالفی که در

°

حساسیت اولیهی دو نوع دزیمتر وجود دارد ،تغییرات پاسخ هر
دو نوع دزیمتر روند مشابهی را نشان میدهد و این تأییدکنندهی

شکل  .8شکل منحنی درخشندگی قرص دزیمتر .LiF:Mg,Ti

فرایند یکسانی است که در آنها اتفاق میافتد .با این حال

با توجه به نتایج قبلی در جدول  6و شکلهای  8و  ،9وجود

گسترهی کاهش پاسخ  TLD-355وسیعتر از دزیمترهای ساخته

مقادیر کمتر  Tiباید به حساسیت بیشتر و گسترهی بیشتری

شده است .علت این امر را میتوان به میزان بسیار کمتر  Tiدر آن

برای منحنی کاهش پاسخ بیانجامد .برای بررسی این موضوع،

و عملیات حرارتی متفاوتی که بر روی آن انجام شده است،

دزیمتر ( TLD-355که خود از نوع  LiF:Mg,Tiاست) و با

نسبت داد.

مقدار  Tiدر حدود یک دهم میزان به کار رفته در دزیمتر نوع ج

با توجه به این تغییر نمایی کاهش حساسیت و ارتباط آن با

در این پژوهش بررسی شد .نتایج تابشدهی و تعیین حساسیت

افزایش دز ،میتوان با استفاده از یک کالیبراسیون دزیمتر و تعیین

دزیمترهای  LiF:Mg,Tiو  TLD-355قبل و بعد از دزیمتری در

تغییرات حسایت دزیمتر به دز ،از منحنی به دست آمده برای

جدول  8ارائه شده است .همانطور که از مقایسهی حساسیت

تعیین دزهای بسیار باال استفاده کرد .مقدار خطای اندازهگیری در

دزیمترها قبل از تابشدهی با دز باال در ستون دوم ،با حساسیت

این روش به تکرارپذیری دزیمتر مورد استفاده بستگی دارد .به

از

عبارت دیگر نوسان در اندازهگیری مستمر دز نباید از  %0بیشتر

آنها

بعد

باشد.

تابشدهی با دز باال در ستون سوم مشخص است ،ابتدا با افزایش
دز تا  655kGyکاهش قابل توجهی در حساسیت دزیمترها دیده

دزیمترهایی که استفاده میشوند باید در درجهی اول دارای

میشود ،و با افزایش دز تا  ،055kGyتغییر حساسیت با افزایش

ثبات و تکرارپذیری حساسیت باشند و میزان انحراف از معیار

دز شیب کمتری میگیرد و به اشباع نزدیک میشود .حساسیت

کمتر از  %0باشد .همانطور که از شکل  0پیداست ،در تعیین

دزیمترهایی که در اثر دریافت دز باال کاهش یافته است ،بعد از

دزهای گاما بیش از  655kGyبه دلیل کاهش شیب نمودار ،تعیین
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دز با خطای بیشتری همراه است .بنابراین استفاده از این روش

مهمترین منبع خطا ،تعیین دز با استفاده از دادههای منحنی

در تعیین دزهای زیر  655kGyتوصیه میشود .منشأ خطای دیگر

تابع کاهش پاسخ دز (همانند شکل  )1است که به درجهی تطابق

در این روش ،استفاده از زمان و دمای بازپخت متفاوت است .در

موجود در رسم منحنی بستگی دارد و با افزایش نقاط تابشدهی

صورت رعایت شرایط بازپخت مورد استفاده برای به دست

و کاهش فاصلهی میان دزهای مورد استفاده ،کاهش مییابد و با

آوردن منحنی تابع کاهش حساسیت دز ،میزان این خطا کمینه

توجه به فاکتور درجهی انطباق  R8=5/338شکل  1در حدود %0

خواهد بود.

خواهد بود.
جدول  .2حساسیت اولیهی دزیمترهای  LiF:Mg,Tiو  TLD-355و حساسیت آنها بعد از تابشدهی دز باال
دز
()kGy

حساسیت اولیه

حساسیت اولیه

حساسیت بعد تابشدهی دز باال
()nC/mGy

حساسیت بعد تابشدهی دز باال
()nC/mGy

LiF:Mg,Ti

TLD-077

6

69/82

68/2

60/13
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68/32

65/23

68/93

3/16

05

69/32

3/08

69/09

0/52
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69/52

1/00

60/23

9/38

955

60/62

0/68

60/03

9/85
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69/99

0/0

60/83

3/39
3

0

0

9

8

005

055

005

055

905

955

805

6
855

605
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دز )(kGy

شکل  .1منحنی نسبت کاهش حساسیت قبل به بعد از تابشدهی با دز باال.
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05

°

نسبت حساسیت قبل به بعد تابشدهی

1

مجلهی علوم و فنون هستهای6931 ،28 ،
5/3
5/1

5/0
5/9

y=-5/650 ln(x)+5/2300

5/8
8

R =5/3388
255

155

055
دز )(kGy

حساسیت نسبی (یکای دلخواه)

5/0

855

°

5/6

شکل  .3تطابق منحنی کاهش حساسیت دزیمتر  LiF:Mg,Tiبا منحنی لگاریتمی.

 .8نتیجهگیری
پینوشتها

به منظور اندازهگیری دزهای باال با استفاده از دزیمترهای

1. Perspex
2. Annealing

 ،TLD-355از روش باز -تعیین حساسیت بعد از تابشدهی و
کاهش حساسیت دزیمتر استفاده شد .با استفاده از این روش
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مراجع

این وسعت داد .از آنجا که منشأ کاهش حساسیت دزیمترهای
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