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چكيده
خصوصیات دزیمتری نانوذرات  CaF2:Cuدر پرتودهی گاما و اشعهی فرابنفش بررسی شد .برای ساخت نانوذرات از
روش هیدروترمال استفاده شد .اندازهی ذرات با توجه به نتایج بدست آمده از پراکندگی پرتو ایکس در حدود  54نانومتر
است که با نتایج حاصل از آنالیز  SEMدر توافق است .تعداد قلهها در منحنی تابش ترمولومینسانس و پارامترهای
سینتیک مربوط به هر قله به وسیلهی برنامهی کامپیوتری مبتنی بر سینتیک مرتبهی عام تعیین شدند .مقدار بهینهی
ناخالصی  Cuبرای بیشینه پاسخ ترمولومینسانس 1 ،مول درصد بدست آمد.
کلمات کليدی :دزیمتری ترمولینسانس ،گاما ،اشعه فرابنفش ،نانوذراتCaF2:Cu ،

مقدمه
امروزه پرتوهای یون ساز به شکل گستردهای در زمینههای مختلف علمی و عملی همچون مراکز پزشکی ،مراکز
هستهای و آزمایشگاههای تحقیقاتی استفاده می شوند .تخمین صحیح مقدار دز جذب شده ناشی از این پرتوها
یکی از دقدقههای اصلی استفاده از آنها میباشد .یکی از معروفترین روشها در تعیین دقیق مقدار دز جذب
شده روش ترمولومینسانس ( )thermoluminescenceاست .از جمله مهمترین کاربردهاى مواد
ترمولومینسانس استفاده در هدفهاى دزیمترى ( )dosimetryو عمرسنجى ( )datingمىباشد .کلسیم
فلوراید یکی از مواد ترمولومینسانس میباشد که با ناخالصیهای دیسپروسیم ،منگنز و تولیم به شکل گستردهای
دز دزیمتری انواع پرتوها استفاده میشود ] .[1-3همچنین مطالعات ترمولومینسانس گستردهای با استفاده از
نمونهی تودهای این ماده با ناخالصی  Cuانجام گرفته است .حساسیت  CaF2:Cuبه پرتوهای گاما  161برابر
بیشتر از نمونی معروف  TLD-100گزارش شده است ] .[5این ماده همچنین در مطالعهی ترمولومینسانس
اشعه فرابنفش به کار گرفته شده است ] .[4در سالهای اخیر استفاده از نانومواد در شاخههای مختلف علمی و
صنعتی رشد بسیار زیادی یافته است .با کاهش سایز ذرات نسبت سطح به حجم این مواد افزایش مییابد که
این امر باعث ایجاد تفاوت در خصوصیات مختلفی مانند خواص اپتیکی نانو مواد نسبت به حالت تودهای آنها
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میشود .مطالعات انجام شده بر روی نمونههای نانو مواد ترمولومینسانس نشان میدهند که خواص دزیمتری
و پارامترهای سینتیک این مواد تا حد زیادی با حالت تودهای آنها متفاوت است ]6و .[7همچنین اخیرا نانوذرات
 CaF2با ناخالصیهای  Tm ،Mnو  Dyسنتز شده است که نتایج بدست آمده خواص دزیمتری متفاوتی
نسبت به حالت تودهای این ماده را نشان میدهند ] .[7-9در این تحقیق نانوذرات  CaF2:Cuبرای اولین بار
ساخته شده و خصوصیات دزیمتری آن در پرتودهی گاما و اشعهی فرابنفش مطالعه شد.

روش کار
برای سنتز نانو ذرات  CaF2:Cuابتدا  CaCl2را در مخلوطی از آب و اتانول حل کردیم (محلول  .)1سپس
 NH4Fرا در بشر دیگری ریخته و به آن مقادیری از آب یون زدایی و اتانول اضافه کردیم (محلول  .)2پس از
آن به عنوان فعالساز سطحی مقداری بریج  34را در آب  DIاضافه کرده و بر روی همزن قرار دادیم .وقتی
بریج کامالً حل شد آن را قطره قطره به محلول  1در حالی که بر روی همزن برقی قرار دارد اضافه کردیم .در
این لحظه مقادیر مختلفی از  CuCl2را به آن افزوده و در آخر محلول  2را نیز به محلول حاوی کلسیم به
صورت قطره قطره اضافه کرده و چند دقیقه بر روی همزن برقی قرار دادیم .محلول بدست آمده را داخل
اتوکالو قرار داده و آن را به مدت  12ساعت در کوره با دمای  181  Cقرار دادیم .پس از سرد شدن اتوکالو
تا دمای اتاق ،محلول را از اتوکالو بیرون آورده و با سانتریفیوژ کردن ،رسوب که حاوی نانو ذرات CaF2:Cu
است را از حالل جدا کرده و چند مرتبه با آب  DIشسته و سانتریفیوژ کردیم .پس از آن رسوب بدست آمده
را به مدت  2ساعت در دمای  91  Cدر کوره خشک میکنیم .پس از آن رسوب خشک شده را به مدت 1
ساعت در دمای  141  Cدر کوره قرار دادیم تا بریج باقی مانده تبخیر شود .ماده حاصل نانو ذرات CaF2:Cu
است.
ساختار نمونه ها با استفاده از یک دستگاه پراکندگی اشعه ایکس ( )XRDمدل Rigku DmaxcIII
 diffractometerتعیین شد .عکسهای  SEMبا استفاده از یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل
 Philips XL-30 ESEMتهیه شد .پرتودهی گاما با استفاده از یک چشمهی Co

60

و پرتودهی  UVبا یک

المپ ( UVcبا طول موج  )291-321nmبا آهنگ دز حدود  41 mGy/sانجام شد .برای قرائت نمونههای پرتودهی
شده از یک دستگاه  Harshaw TLD readerمدل  5411استفاده شد .نمونهها با آهنگ گرمادهی 1 ˚C/s
از دمای  41تا  311 ˚Cقرائت شدند.
طیف  XRDنانو ذرات ساخته شده در شکل ( )1مشاهده میشود .این طیف مربوط به نانوذرات CaF2
میباشد که به خوبی با طیف مرجع به شمار کارت  161449مطابقت دارد که نشان دهندهی ساخته شدن بلور
 CaF2با ساختار مکعبی میباشد.
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شکل ( :)1نمودار  XRDنانوذرات .CaF2:Cu

همچنین از روی طیف  XRDبا استفاده از فرمول شرر میتوان اندازه تقریبی نانوکریستالها را بدست آورد،
که در این تحقیق اندازه ذرات  54نانومتر تخمین زده شد .تصویر  SEMنمونههای ساخته شده در شکل ()2
دیده میشود .با توجه به این شکل سایز ذرات با نتایج بدست آمده از نمودار  XRDدر توافق است و نانوذرات
از همگنی مناسبی برخوردار هستند .برای تعیین پارامترهای سینتیک نانوذرات ،از مدل سینتیک مرتبهی عام
استفاده شد .برازش منحنیهای درخشش بوسیله ی برنامه کامپیوتری انجام شد که مبتنی بر الگوریتم
 Levenberg-Marquartمیباشد .این برنامه مبتنی بر تکرار است و از پارامترهای هندسی قلهی تجربی از
قبیل  Imو  Tmاستفاده میکند و با انطباق دادن با نتایج تئوری قلهی تجربی را برازش میکند .معادلهی استفاده
شده برای تعیین پارامترهای سینتیک که تابعی از شدت بیشینه و دمای بیشینه است بصورت زیر میباشد [:]11
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که در آن ( bپارامتر سینتیک) بین  1و  2است E ،انرژی فعالسازی T ،دما بر حسب کلوین Tm ،دمای بیشینه
و  kثابت بولتزمن میباشد.
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شکل ( :)2عکس  SEMنانوذرات .CaF2:Cu

براى تعیین میزان انطباق منحنى ترمولومینسانس تئورى و تجربى از رابطه  FOMبه صورت زیر استفاده شد:
100 y i  y( x i )
A

()2
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که در آن  y iمربوط به مقادیر اصلى یا داده هاى تجربى است و  f iبهترین مقدارى است که از طریق این
انطباق به دست مى آید [ FOM .]11میزان خطا را در انطباق منحنى تئورى و تجربى نشان مى دهد .هر چه
این مقدار کوچکتر باشد انطباق بیشترى بین منحنى تئورى و تجربى وجود دارد .اگر مقدار  FOMکمتر از 2/4
درصد باشد انطباق خوبى وجود دارد و مقادیر به دست آمده براى پارامترهاى گیراندازى دقیق هستند .فرایند
گرمادهی هر بار قبل از پرتودهی دردمای  511 ˚Cبه مدت  61دقیقه انجام گرفت .مقدار ناخالصی بکار رفته
در مواد ترمولومینسانس تاثیر فراوانی بر خصوصیات دزیمتری و حساسیت این نمونهها دارد .بنابراین تاثیر
مقدار ناخالصی  Cuبر حساسیت نانوذرات  CaF2:Cuبررسی شد .بدین منظور مقادیر مختلفی از  CuCl2را
در مرحله سنتز بکار بردیم .شکل ( )3اثر میزان ناخالصی  Cuرا بر میزان حساسیت نانو ذرات ساخته شده به
پرتوهای گاما نشان میدهد .با توجه به این شکل مقدار  1مول درصد از ناخالصی  Cuبهترین میزان ناخالصی
برای افزایش حساسیت در نمونههای سنتز شده میباشد.
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شکل ( :)3تغییر حساسیت نانوذرات  CaF2:Cuبا تغییر مقدار ناخالصی .Cu

شکل ( )5پیکهای مربوط به نانو بلورهای  CaF2:Cuپرتودهی شده با پرتو گاما با استفاده از چشمهی Co
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به مقدار  4 Gyو المپ  UVcرا که با برنامه کامپیوتری برازش شدهاند را نشان میدهد.

شکل ( :)5منحنی درخشش نانوذرات  4 Gy )a CaF2:Cuپرتودهی گاما 2 )b .دفیفه تابش .UVc

با توجه به این شکل منحنی درخشش نانوذرات ساخته شده از  2قله در دماهای  513و  541 Kبرای پرتو گاما
و  2قله در دماهای  514و  543 Kبرای اشعهی فرابنفش تشکیل شده است .مقادیر  FOMبدست آمده (1/77
و  )1/46نشان میدهند که برازش با دقت بسیار باالیی انجام شده است .جدول  1نتایج بدست آمده پارامترهای
سینتیک که از برازش این منحنی بدست آمدهاند را نشان میدهد.

بحث و نتيجه گيری
در این پژوهش نانوذرات  CaF2:Cuبا هدف استفاده در دزیمتری به روش ترمولومینسانس ساخته شدند .در
بررسی های به عمل آمده مشخص شد نمونههای با  1مول درصد ناخالصی  Cuبهترین پاسخ را به پرتوهای
گاما و اشعهی فرابنفش دارند .منحنی درخشش نانوذرات ساخته شده شامل  2قله در دماهای  513و 541 K
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 نسبت شدت قله ها در. برای اشعهی فرابنفش است543 K  و514  قله در دماهای2 برای تابش گاما و
 برای دزیمتریCaF2:Cu  نتایج نشان دادند نانوذرات.پرتودهیهای گاما و اشعه فرابنفش متفاوت میباشند
.تابش گاما و اشعهی فرابنفش به روش ترمولومینسانس قابل استفاده میباشند
.CaF2:Cu  پارامترهای گیراندازی منحنی درخشش نانو ذرات:1 جدول
b
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سپاسگذاری
.از مساعدت و همیاری دانشگاه کاشان در انجام این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داریم
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