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 و تعیین خواص نوری آنها به منظورBaCl2:Eu+2  وBaCl2 رشد تک بلورهای
دستیابی به محیط آشکارسازی تابش یونندهی گاما
 نوراله علیاکبری، راحله خطیری، حیدر فریپور، مجتبی اسماعیلنیا، حسین کلباسی، اسماعیل جنگجو،*زهرا درریز
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 درصد در بوتههاي99/99  و99/998  با خلوص به ترتیب برابر باEuCl2  وBaCl2  از پودرهايBaCl2:Eu  وBaCl2  نمونه بلورهاي:چکیده
 خلوص فاز و تشکیل فاز،(XRD)  نتایج تجزیهي پرتو ایکس به وسیلهي دستگاه پراش پرتو ایکس.گرافیتی و در اتمسفر خشک رشد داده شدند
، میزان فلوئورسانی.( تعیین گردیدICP)  مقدار ناخالصی با استفاده از دستگاه پالسماي جفت شدهي القایی.اورتورومبیک در بلور را تأیید کرد
 ضریب عبور تقریبی. به دست آمدCary 17D  وCary-Eclipse WinFLR  با طیف نورسنجهاي، به ترتیب، جذبی،برانگیزش و نیز طیف عبوري
. شفافیت و خلوص نسبی بلور با خروج آالیندههاي ترکیبات اکسیژنی از محفظهي دستگاه رشد بلور را محرز ساخت، درصد در طیف عبوري58
~) در طول موج18nm(  ظهور قلهي تیز نشري با پهناي نیم ارتفاع کم،Eu2+  با و بدون ناخالصیBaCl2 در مقایسهي طیف لومینسانس دو تک بلور
 با. را مطرح ساختBaCl2  به عنوان یک یون فعال اپتیکی در محیط بلورEu  اثر، با افزایش بهرهي اپتیکی بلور میزبان همراه بود و این،688nm
 با گسیل فوتون خروجی در ناحیهي مرئی طیفBaCl2:Eu توجه به نتایج اپتیکی حاصل میتوان انتظار داشت که محیط تک بلور اپتیکی
. امکان دستیابی به آشکارسازي تابش یوننده را فراهم آورد،الکترومغناطیسی

 باریم کلرید، تابش یونندهی گاما، خواص نوری، رشد بلور:کلیدواژهها

Single Crystal Growth of BaCl2 & BaCl2:Eu2+ and Their Optical
Characterisation for Ionizante Gamma Radiation Detection
Z. Dorriz*, E. Jangjoo, H. Kalbasi, M. Esmaeilnia, H. Faripour, R. Khatiri, N.A. Akbari
Material Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-836, Tehran – Iran

Abstract: Single Crystals of Orthorhombic BaCl2 and BaCl2:Eu2+ were grown using a home-made
Czochralski system by extracting from the melt in a carbon crucible, and argon atmospheric pressure
upon using BaCl2 and EuCl2 powders of 99.995% and 99.99% purity, respectively. The results
corresponding to XRD analysis for the grown crystals confirm the phase purity and the orthorhombic
structural phuse of the grown BaCl2 and BaCl2:Eu2+ crystals. The ICP model Optima-2100 was also used
to measure Eu2+ ion concentration. The fluorescence emission, excitation and absorption spectra were
obtained using a Cary-Eclipse WinFLR fluorometer and a Cary17D spectrophotometer. The prepared
crystaling samples found to be colorless and transparent with no observed cleavage. Therefore, excluding
OH-, oxygen and carbon contaminations from the growth system was to some extent a successful result,
which is indicating that a transmittance coefficient of about 80% is considered as a suitable optical
feature of the BaCl2 single crystal. The study of photoluminescence spectroscopy of BaCl 2 single
crystals, with and without Eu2+ ion impurity, showed that the occurrence of the high intensity and low
band width (FWHM~30nm) PL-band of BaCl2:Eu2+ sample at 400nm are indicating an increase of the
optical efficiency compared with and without applying the impurity. As a result, it could be observed that
the doped crystals with europium can be served as a luminescence material for radiation detectors.
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استوکس) .از آنجا که پوستهي  8dنسبت به سایر پوستهها در

 .6مقدمه
در کاربردهاي فسفرهاي ذخیرهکنندهي انرژي ،کاستیهاي

بعد وسیعی از هستهي  Euگسترده است ،الکترونهاي برانگیخته

موجود در بلور اهمیت خاصی دارند .از طریق ناخالصیها در

شده به این پوسته با میدان بلوري به شدت برهمکنش میکنند.

شبکهي بلور میتوان امکان تغییر ماهیت دامهاي درون ماده را

بنابراین ،تراز انرژي پنجتایی  8d1در میدان بلوري به پنج تراز

فراهم نمود .در فسفرهاي  ،BaCl2:Eu+2فرض بر این است که به

انرژي مجزا با تقارن نسبی شکافته میشود .بدین علت

داماندازي الکترون در تهیجاهاي کلرید درون ماده رخ میدهد

برانگیختگی فونونها موجب میشود که دامنهي وسیعی از
1

6

] .[2 ،1تهیجاها که بار مثبت در جايگاه خود دارند ،داراي

انرژيهاي مرتبط با پیکربندي  6f 8dدر طیف نشري یک نوار

پتانسیل الکتریکی نظیر پتانسیل سیستم هیدروژنگونه خواهند بود.

پهن گسیلی را نتیجه دهد .این گسیلش تحت القاي میدان

ناخالصی کاتیون میتواند جايگزین یون باریم شود و دگرگونی

کریستالی از پایینترین ترازهاي مجزا رخ میدهد ].[6

در شبکه ایجاد نماید .در نتیجه ،تهیجاي کلرید در نزدیکی این

اعتقاد بر این است که در بلور لومینسان  BaCl2به دام افتادن

ناخالصی موجب تشکیل مرکز FA -میشود که به تجربه پتانسیل

الکترون در مراکز  Fروي میدهد .زیرا دو جايگاه واحد در

متفاوتی از مرکز F-را نشان دهد .این حالت در اکثر شبکههاي

 BaCl2با ساختار اورتورومبیک وجود دارد .مرکز  Fطبق

بلوري  BaCl2آالییده شده با ناخالصی کاتیونهاي قلیایی حاکم

تعریف ،تهیجاي آنیون در شبکه است و میتواند ذاتی و یا در

است .اختالف بار الکتریکی بین یون باریم ( )+2و یون قلیایی

حین تابشدهی ایجاد شده باشد .در نبود آنیون در محل شبکهایش،

( )+1به پتانسیل مؤثر منفی در مجاورت تهیجاي کلرید منجر

تهیجاي با بار مثبت مؤثر به وجود میآید .این مرکز با داشتن

شده و در نتیجه تغییر ویژهاي را در پتانسیل مؤثر دام الکترونی

پتانسیلی نظیر پتانسیل یک اتم هیدروژن گونه میتواند الکترون را

فراهم میآورد ].[1 ،2

به دام بیندازد .طرحوارهي تراز انرژي واقعیت امر متفاوت است

مادهي مورد مطالعه در این پژوهش ،براساس بلور  BaCl2در

زیرا به توزیع یونهاي اطراف مراکز  Fبستگی دارد ] .[8 ،2با

فاز اورتورومبیک بدون ناخالصی و با ناخالصی فعالساز Eu2+

توجه به شکل  2محققین بر این باوراند که سازوکار انتقال انرژي

میباشد .در این ماده یون  Eu2+پاسخگوي لومینسانس میباشد.

بین مراکز دام  F-VKو بازترکیب  Euرخ میدهد ،به طوريکه

این نوع مرکز به دلیل افزودن ترکیبی غیر از عناصر مادهي اصلی،

در بلور  ،BaCl2:Euمرکز  Euموجب ظهور قلهي لومینسانس

مرکز ناخالصی غیرذاتی نامیده میشود .نور با طول موج واقع در

بسیار شدید میشود و محیط اپتیکی مناسب براي سوسوزنی را

گسترهي فرابنفش) (UVقادر است یون  Eu2+را از حالت

فراهم میسازد ].[6

الکترونی زمینهي  6f 7به حالت الکترونی برانگیختهي 6f 68d1
برساند (شکل  .)1این برانگیزش از  f→dبا پیروي از

گذار غیرتابشی

(4f 8 )1d6 2D1/2,7/2

 ∆l= -1صورت میگیرد و بر طبق اصل پائولی که گذار
الکترونی با القاي اپتیکی را براي  l( ∆l= ±1عدد کوانتمی تکانهي

زاویهاي مداري) مجاز میداند ،مطابقت دارد .زمان گذار
الکترونی از مرتبهي  18-16ثانیه است که به وضوح سریعتر از

گسیلش

زمان ارتعاشات هستهاي از مرتبهي  18-11ثانیه میباشد [.]6

برانگیزش

طول عمر حالت برانگیختهي یون  Eu2+از مرتبهي  18-6ثانیه
است .به این دلیل که این مدت زمان بسیار طوالنیتر از دورهي
تناوب ارتعاشات شبکهاي است ،این یون قادر است قبل از
بازگشت به حالت زمینهي  6f 7به پایینترین تراز چندگانهي

4f 7 6S7/2

حالت برانگیزش واپاشیده شود .این فرایند از طریق تولید فونونها

شکل  .6نمودار تراز انرژي  ،Eu2+حالت زمینه  6f 7 5S7/2و حالت برانگیختهي
یون آزاد ( 6f 68d1 2D8/2,7/2سمت چپ) با تفکیک ترازها بر اثر اعمال میدان

در واپاشی غیرتابان انجام میشود و اتالف انرژي موجب
جابهجایی نور گسیل شده به طول موج بلندتر میشود (جابهجایی

بلوري (سمت راست) ].[8 ،2
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نوار رسانش

فوتون گسیل شده (  )Eمرکز بازترکیب
E

فوتون فرودي ((E1

قلهي الکترون

نوار ظرفیت
()1

شکل  .2نمودار سادهي فرایند لومینسانس فوتون -القا ) . (PSLفوتون تابشی
الکترون را از دام الکترونی برمیانگیزد .از بازترکیب الکترون با یک حفره در
مرکز بازترکیب فوتون گسیل میشود .فوتون گسیلی از انرژي باالتري نسبت
به فوتون تابشی برخوردار است ).[8 ،2] (EE>El

 .2بخش تجربی
 6.2مواد ،تجهیزات و روش کار

مقدار تقریبی  78گرم پودر  BaCl2تهیه شده از شرکت مرک با
خلوص  ،99/998%چگالی  1/896و ضریب شکست  1/666در
یک بوتهي گرافیتی به قطر داخلی  68mmدر کوره قرار داده
شد .با استفاده از پمپ روتاري در درون کوره تا ~18-1torr
خالء ایجاد شد .کوره به وسیلهي المنت مقاومتی با کنترلکنندهي
 PIDگرم شد و محفظهي رشد ابتدا در دماي پایین  128˚Cو
سپس  288˚Cهر یک به مدت  26ساعت خشک و رطوبتزدایی
گردید .در نهایت با استفاده از جریان گاز بیاثر  Arو یا Ar/N2
در دماي باال و نزدیک به نقطهي ذوب  ،)978˚C( BaCl2پودر
 BaCl2به صورت مذاب درآمد .سپس مادهي مذاب براي همگن
شدن به مدت تقریبی  26ساعت در این دما نگه داشته شد .مطابق
با روش چکرالسکی رشد بلور با کاهش دما با آهنگ  8/1تا
 8/8˚C/hو با سرعت کشش  8/1 mm/hو سرعت دورانی  18تا
 68دور بر دقیقه به انجام رسید.
بلور در دماي اتاق از محفظهي رشد خارج و شکلدهی و

شکل  .3طرحوارهي دستگاه رشد بلور چکرالسکی و تجهیزات جانبی آن در
زمان رشد بلور .BaCl2

)الف(

پولیش آن در شرایط آغشتهسازي بلور با پارافین و در محیط گاز
بیاثر آرگون انجام گرفت .براي اندازهگیري مشخصات نوري از
طیف نورسنجهاي جذب و لومینسانس استفاده شد .چون BaCl2
جاذب رطوبت است و تمایل به تبدیل شدن به  BaCl2دو آبه
دارد ،الزم بود آمادهسازي ،تهیهي بلور و نیز اندازهگیري
ساختاري و اپتیکی آن در حد امکان در محیط عاري از رطوبت
(یا با رطوبت زیر  )2%انجام شود .تک بلورها به مراتب پایدارتر
از شکل پودري هستند و در محیط آزمایشگاه کیفیت شفاف و
بیرنگ خود را چندروزي حفظ میکنند .شکلهاي  1و  6به

)ب(

ترتیب نمودار سادهاي از دستگاه رشد بلور و تعدادي از بلورهاي
رشد داده شده را نشان میدهند.

شکل  .4نمونهاي از بلورهاي  BaCl2رشد داده شده بدون ناخالصی ( )aو با
ناخالصی  8/1( EuCl2درصد مولی) (.)b
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Hexagonal

 2.2تجزیهی ساختاری

2

BaCl2:Eu

1.5
1
Orthorhombic

 3.2اندازهگیری میزان فعالساز اروپیم

BaCl2

مقدار  Euدر برشهاي طولی یکسان به اندازهي  5میلیمتر در
راستاي بلور  BaCl2رشد داده شده ،با استفاده از دستگاه
پالسماي جفت شدهي القایی مدل  Optima 2100اندازهگیري
شد .نتایج حاصل در شکل  6نشان داده شده است.
براي رشد یک تک بلور با مقدار مشخصی از ناخالصی
محاسبهي استوکیومتري مواد اولیه و ناخالصی شرط الزم است ولی
کافی نمیباشد چرا که به دلیل وجود ضریب تفکیک( ،)2غلظت
ناخالصی در طول بلور رشد داده شده از مذاب یکنواخت نمیباشد.
ضریب تفکیک با رابطهي زیر داده میشود
C
() 1
K s
C1

شمارش (یکای اختیاری)

ترکیب فازهاي نمونهي بلور در دماي اتاق از طریق ثبت الگوي
پراش پودري پرتو ایکس با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس
با خط طیفی تابش تک رنگ  Kαمس تعیین گردید .شکل 8
مبین تشکیل فاز اورتورومبیک در دماي اتاق است.

2.5

0.5
0

80

100

60
( 2θدرجه)

20

40

0

شکل  .1الگوي پراش پرتو ایکس نمونههاي تک بلورهاي  BaCl2و
 BaCl2 :Euبا مشخصهي فازي اورتورومبیک و هگزاگونال.

0.05

0.03
0.02

که در آن Cl ،غلظت ناخالصی در مذاب است که براي Eu

موجود در بوته ،در ابتداي رشد ،برابر با  8/2درصد مولی است؛ و

غلظت (درصد مولی)

0.04

0.01

 Csغلظت ناخالصی در بلور جامد میباشد.
همانطور که در شکل  6دیده میشود مقدار  Csبراي هر منطقه
از طول بلور متغیر بوده و مقدار آن به طور متوسط کمتر از 8/15
مقدار اولیهي  Clمیباشد .لذا با توجه به رابطهي ( )1مقدار K>1
میباشد ،به عبارت دیگر ناخالصی موجود در هنگام رشد همواره از
طرف بلور پس زده میشود و  Clافزایش مییابد به شرط اینکه
مقدار تبخیر ناخالصی از بوته زیاد نباشد .به فرض ثابت بودن K
بدیهی است که مقدار  Csنیز افزایش مییابد و در نتیجه شیب
منحنی تغییر غلظت ناخالصی در طول بلور مثبت میشود.

0
16

24

8

طول (میلیمتر)

شکل  .8نمودار تغییرات غلظت ناخالصی  Euدر طول بلور .BaCl2 :Eu

درصد عبور

 4.2طیفنگاری عبوری -جذب )(Trans–Abs

در طیفنگاري تک بلور  BaCl2با استفاده از طیف نورسنج
 Cary 17Dمشخص گردید که با خارج کردن یون آالیندهي
هیدروکسی ) ،(OH-ترکیبات اکسیژندار ( (O2-و کربونیت از
محفظهي رشد و نیز با عملیات حرارتی مناسب ،کیفیت نوري باال
(نزدیک به  58%عبور) حاصل میشود (شکل .)7
همچنین در طیف نوري جذب مشخص میگردد که
محل تشکیل نوارهاي جذب در ناحیهي فرابنفش ( 288تا
 )188nmقرار دارد (شکلهاي  5و .)9

طول موج (نانومتر)

شکل  .7بلور رشد داده شده در محدودهي وسیعی از طیف الکترومغناطیسی
در نواحی مرئی -فرابنفش از درصد عبور نزدیک به  58%برخوردار میباشد و
شفافیت بلور را مشخص میسازد.
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را میتوان به نوع و مقدار ناخالصی نسبت داد .این ،همچنین،
جابهجایی قلهي نشري به ناحیهي طول موجهاي کوتاهتر طیف
جذب

مرئی را دربر میگیرد (شکل .)12

300

طول موج (نانومتر)

100

شکل  .6طیف جذبی  BaCl2بدون ناخالصی.

شدت (یکای اختیاری)

200

0
500
Abs.peak:202.6 nm

400
450
موج (نانومتر)
طول
Wavelength
)(nm

350

300

جذب

شکل  .61طیف فوتولومینسانس ) (PLتک بلور  BaCl2بدون ناخالصی با
پهناي نیم -ارتفاع تقریبی .91 nm

1000

Em.peak.400nm

600

طول موج (نانومتر)

400

شکل  .9طیف جذبی  BaCl2با ( 8/1درصد) ناخالصی .EuCl2
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Wavelength
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شدت (یکای اختیاری)

800

0
300

طیفسنج فلوئورسانی  Cary Eclipseانجام شد .براي بلور

شکل  .66طیف فوتولومینسانس تک بلور  BaCl2:Euبا ترکیب  8/1درصد

 BaCl2یک قلهي نشري در طول موج  ،195/81nmو در دنبالهي

مولی از  EuCl2با پهناي نیم ارتفاع تقریبی .18 nm

طیف ،و یک قلهي ثانویهي ضعیف در طول موج تقریبی
 668nmبه دست آمد .این دنباله مربوط به ناخالصیهایی چون

BaCl2:Eu
Em.400nm
شدت (یکای اختیاری)

ترکیبات اکسیژندار و هیدروکسی میباشد (شکل .)18
در طیف فوتولومینسانس تک بلور  BaCl2:Euیک قلهي
نشري تیز با پهناي کم در طول موج  688nmمشاهده شد (شکل

BaCl2 single crystal
Em.peak:398.03 nm

 )11که این قله اثر  Euبه عنوان یک یون فعالساز نوري در بلور
 BaCl2را آشکار میسازد.
شدت اکثر عالمتهاي فوتولومینسانس در ناحیهي مرئی نه

طول موج (نانومتر)

فقط به غلظت بلکه به فرایند تابکاري( )1نیز بستگی دارد .بنابراین

شکل  .62مقایسهي شدت و جابهجایی قلهي نشري در طیف فوتولومینسانس

در مقایسهي دو بلور با و بدون ناخالصی یوروپیم که با فرایند

دو بلور  BaCl2با و بدون ناخالصی یون فعالساز .Eu2+

تابکاري مشابه رشد داده شدهاند ،اختالف شدت نوارهاي نشري
62
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 .3بحث و نتایج
براي باریم کلرید بدون آب تبلور دو ساختار متفاوت تابع درجه

 .4نتیجهگیری
نتایج نوري حاصل از بلور  BaCl2:Euامکان آشکارسازي فوتون

حرارت وجود دارد :شکل مکعبی بتا در درجه حرارتهاي باال و

در ناحیهي آبی طیف الکترومغناطیس از طریق سوسوزنی را

شکل آلفا در درجه حرارتهاي پایین (دماي اتاق) .باید توجه

امکانپذیر میسازد .البته مقدار غلظت  Euدر هر دو پارامتر

داشت که هیچ فاز مکعبی پس از آبزدایی باقی نمانده باشد.

شدت نشر و ظهور قلهي لومینسانس تأثیر دارد .به دلیل

وقتی در کوره در دماي  288˚Cرطوبتگیري میشود ،هر دو

نمگیري بسیار زیاد مادهي  ،BaCl2براي نیل به بهرهي نوري

شکل ساختاري اورتورومبیک و هگزاگونال این ماده تشکیل

مطلوب و ماندگاري نمونه ،الزم است تمام مراحل آمادهسازي،

میشود ] .[7 ،2این نتیجه در الگوي پراش پرتو ایکس بلورهاي

تجزیه و نگهداري بلور در شرایط خالء باال ( ) ≤18 torrو در

 BaCl2و  BaCl2:Euدر شکل  8مشهود است.

محیط گاز بیاثر آرگون به انجام برسد.

-8

براي تحلیل قلههاي نوار جذبی ،سعی شده است با تنظیم
پینوشتها:

پهناي شکاف باریکهي نور در حداقل مقدار آن ،حداکثر

1. Photostimulated Luminescence

حساسیت طیف نورسنج  Cary 17Dنتیجه گرفته شود .شکل ،9

2. Segregation Coefficient

قلهي مشخصهي طیف جذبی  8/1+BaCl2درصد مولی EuCl2

1. Annealing

را در ناحیهي فرابنفش طیف ( 288تا  )188nmنشان میدهد .در
مقایسه بین شکل  5و شکل  9نوار جذبی در  282/6nmمربوط به
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