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General Electric Company te Schenectady, New York, Verenigde Staten van 
Amerika 
Werkwijze ter bereiding van een thermoluminescerend materiaal. 

De uitvinding heeft betrekking op themoluminescerende materialen 
en hun bereiding en meer in het bijzonder op materialen, die te kenschet-
sen zijn als met terbium geaktiveerde oxyhalogeniden van zeldzame aarden. 
Ook heeft de uitvinding betrekking op een thermoluminescerende dosimeter, 
waarin gebruik wordt gemaakt van de verhouding tussen de relatieve inten-
siteit van het geemitteerde licht en de dosis van ioniserende straling. 

Het Amerikaanse octrooischrift 3.617.743 heeft betrekking op lumi-
nescerende materialen, die geklassificeerd worden als met terbium geakti-
veerde oxyhalogeniden van zeldzame aarden en die toegepast worden in een 
met röntgenstraling werkende beeldomzetter. De daarbeschreven materialen 
bleken luminescerende materialen te vormen, die uiterst doelmatige pro-
ducenten van licht zijn bij exitatie met kathodestralen, ultraviolette-
straling en röntgenstraling. Onder luminescentie wordt verstaan, dat licht 
geemitteerd wordt als reaktie op een van deze exitaties. Na de ontwikke-
ling van de in dit Amerikaanse octrooischrift beschreven materialen werd 
gevonden, dat met terbium geaktiveerde oxyhalogeniden van zeldzame aarden 
eveneens het vermogen bezitten als thermoluminescerende materialen te 
fungeren. Hieronder wordt verstaan, dat luminescentie optreedt bij verhit-
ting vande materialen nadat deze materialen aan ioniserende straling zijn 
blootgesteld. In die zin dienen de in de onderhavige aanvrage beschreven 
materialen als uitmuntende dosimeters voor straling. 

Tot dusver gebruikte men in meters voor de stralingsdosis (dosimeters 
voor straling) een röntgenfilm, die belicht werd bij blootstelling aan 
ioniserende straling. Om de mate van straling te bepalen moest de röntgen-
film ontwikkeld worden. Uiteraard veroorzaakt de eis van ontwikkeling 
een niet gemakkelijk verlopende en ondoelmatige meting van de stralings-
dosis. { 

De uitvinding heeft betrekking op nieuwe thermoluminescerende (TL) 
materialen, die in het bijzonder geschikt zijn voor toepassing bij het 
meten van langdurige blootstelling'aan lage nieveaus van ioniserende 
straling, zoals voorkomt bij medische radiografie en bij werken in instal-
laties met kernenergie. Wegens de risico's voor personen die aan ioniserende 
straling zijn blootgesteld, en wegens de strenge veiligheidseisen is het 
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nodig de stralingsaoses, vaacaan de-personen zijn blootgesteld, nauw-

keurig te meten. De methoïe van TL dosimetrie (TLD) wordt in toenemende 
t 

mate voor deze doeleinde: toegepast. Deze methode is hierop gebaseerd, 

dat een thermoluminescererd: materiaal defecten of verontreinigende atomen 

5 bevat, die elektronen of positieve ruimten kan opsluiten in metastabiele 

energieniveaus, als het nvi-eriaal aan ioniserende straling wordt bloot-

gesteld. Bij verhitting vui het materiaal keren de opgenomen metastabiele 

eenheden of komponenten terug naar de normale grondtoestand, waardoor zij 

zichtbare straling uitzendam Dit wordt thermoluminescentie genoemd. Bij 

10 • TLD past men de verhouding toe tussen de relatieve intensiteit van het 

geemitteerde licht en de d^sis van de ioniserende straling. Br zijn ge-

schikte afleesinrichtingen geconstrueerd, waarmee men de hoeveelheid ge-

emitteerd licht kan meten er. deze hoeveelheid in verband brengen met het 

aantal Röntg®bestraling van de blootstelling. De relatie tussen het door 

15 een thermoluminescerenö materiaal geemiteerde licht en de temperatuur van 

het materiaal wordt bij verhitting van het materiaal met een konstante 

snelheid voorgesteld door de zogenaamde "gloeikurves", die hieronder 

nader besproken worden. De bovengenoemde voordelen vormen een deel van 

de reden, waarom thermoluminescentie snel een van de meer gebruikelijke 

20 methoden wordt om ioniserende straling te meten voor toepassingen als 

klinische doseringsmetingen bij dè radiotherapie en het bewaken van per-

soneel bij verschillende medische, industriele en regeringsinstallaties, 

waar bronnen van ioniserende straling gehanteerd worden. TLD-.methoden, 

waarmee men lage blootstellingsniveaus van minder dan 1 mR kan meten, zijn 

25 van belang bij sommige therapeutische toepassingen. De behoefte aan be-

waking van de omgeving op straling van laag niveau rondom kerninstallaties 

neemt toe, naarmate meer en meer kernenergiecentrales geïnstalleerd 

worden. 

Figuur 1 is een gloeikurve, die de thermoluminescentie van LaOBr.0,05 Tb 

30 weergeeft. 

Figuur 2 is een gloeikurve, die de thermoluminescentie van 

LaOBr.0,05 Tb.0.0005 Zr.weergeeft. 

De thermoluminescerende materialen van de uitvinding kunnen weerge-
i 

geven worden met de algemene formule:' 

35 M, OX'Tb A 
' 1-w-y w y 

waarin M een van de elementen La, Gd en Y, X chloor of broom, A het ele-

ment Zr of Hf, w een getal toet een waarde van 0,005-0,30 en y een getal 
g f» n ? / fi ' tj y-rt -. i A J \J xJ / 



met een waarde van 0-0,01 voorstelt. 

Representatieve gloeikurves voor LaOBr.0,05 Tb en LaOBr.0,05 Tb. 0,0005 Z 

zijn weergegeven in figuur 1 en 2. De geintegreerde lichtintensiteiten 

voor deze kurves zijn evenredig aan de dosis van de ioniserend?straling. 

De maximale produkties zijn weergegeven voor de verhittingssnelheden van 

circa 10°C per seconde. Er valt op te merken, dat bij toevoeging van zircoon 

(figuur 2) de piek van de gloeikurve verschoven is naar circa 260°C, wat 

wijst op dieper gelegen en stabieler opsluitingen. De TL-gevoeligheid is 

ook toegenomen met circa 200%. Beide eigenschappen zijn gewenst voor TLD-

metingen van langdurige bloorstelling aan weinig intensieve straling. Men 

kan bijvoorbeeld gegevens voor de gloeikurves verkrijgen door toepassing 

van monsters van 35 mg van de thermoluminescerende materialen, die eerst 

op een verhittingsinrichting met een 0,125 mm dikke strook van roestvrij-

staal aan röntgenstraling moet worden blootgesteld gedurende 10 seconden 

bij 1,0 mA en 90 kV^. De verhittingssnelheid kan circa 10°C per seconde 

bedragen. De gloeikurven kunnen- worden opgenomen met een oscilloscoop 

• met beeldopslag onder toepassing van een op 1400 V ingestelde versterker. 

Het oppervlakte onder iedere gloeikurve wordt gemeten en uitgedrukt in 

mV/sec. In de grafieken van figuur 1 en 2 werden geen correcties aangebracht 

voor verschillen tussen de materialen in de absorptie van röntgenstraling. 

De uitvinding verschaft een materiaal voor dosimetrie met behulp 

van thermoluminescentie, welk materiaal een zeer grote gevoeligheid voor 

ioniserende straling bezit en een zeer stabiel behoud vertoont van de geabsor-

beerde bestraling voor toepassing op de lange duur. In tabel A wordt de 

relatieve TLD responsie van verschillende materialen vergeleken bij be-

straling met röntgenstraling van 90 kV . Ook zijn in deze tabel opgenomen 
« P 

de temperaturen van de voornaamste piek van de TL-gloeikurve en de opslag 

verliezen na bestraling. De eerste 5 monsters zijn in de handel verkrijgbare 

TL materialen, betrokken van Harshaw Chemical Company. Volgens de boven-

beschreven wijze voor het verzamelen van de gegevens werden monsters van 

•35 mg 10 seconden bestraaldïbij 90 kV en 1.0 mA. De aflezingen geschiedden 

bij verhittingssnelheden van 10°C per seconde. De gloeikurven werden op-

genomen met een oscilloscoop met beeldopslag ("stored image"). De ge-

integreerde oppervlakken onder de kur'ven zijn in tabel A opgegeven als 

mV-sec. De piektemperaturen van de gloeikurven werden bepaald uit ijk-

kurven van TL-materialen, waarvan de piek temperaturen van de gloeikurve 

bekend zijn. 
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17 BEL A 

Relatieve TLD-responsii van verschillende materialen onder 

bestraling met rsntgenstraling ban 90 kV^ 

U . Hoofdpiek Relatieve ge- Verlies bij 

Materiaal van TL, °C voeligheid, mV-sec opslag 

LiF 190 1,0 5%/3 maanden 

CaS04-Mn 110 360 7%/uur 

CaSO^Dy 230 140 stabiel 

CaF̂ .Mn 260 16 stabiel 

CaF2.Dy - 180 80 stabiel 

LaOBr.0,02 Tb 180 630 5%/maand 

LaOBr.0,05 Tb.0,0005 Zr 260 1800 stabiel 

LaOBr.0,05 Tb. 0,001 Hf 260 3000 stabiel 

•LaOBr.0,05 Tb. 180 

GdOBr.0,05 Tb 0,001 Zr 275 

750 

330 stabiel 

Uit tabel A blijkt duidelijk de superieure aard van oxtfhalogeniden 

van zeldzame aarden als TLD-materialen, als terbium en zirconium en/of 

hafnium in de gc&heerstruktuur aanwezig zijn. In vergelijking met LiF, 

het meest gewoonlijk toegepaste TLD~materiaal, kunnen de gevoeligheden 

zelfs wel 3000 maal zo groot zijn. In vergelijking met CaSO^,Mn, het 

meest gevoelige handelsmateriaal, zijn de materialen van de uitvinding 

tot 8 maal zo gevoelig en, wat zeer belangrijk is, zij zijn veel stabieler. 

CaSÔ .Mn kan uitsluitend toegepast worden voor doeleinden, waarbij de 

aflezingen geschieden binnen enkele uren na de bestraling. 

De thermoluminescerende materialen van de uitvinding kunnen voorgesteld-

worden door de algemene formule 

M, OX.Tb A , 1-w-y w y' 

waarin M een van de elementen La, Gd of Y voorstelt, X chloor of broom is, 

A het element Zr of Hf voorstelt, w een getal is met een waarde van 0,005-

0,30 (mol per mol van het gèkozen oxyhalogenide) en y een getal is met 

een waarde van 0 tot 0,01 (mol per mol van het gekozen oxyhalogenide). 

Deze materialen kunnen geschikt bereid worden volgens een in het Amerikaanse 

octrooischrift 3.591.516 beschreven werkwijze. 

Een voorbeeld van de bereiding van de thermoluminescerende materialen 

worden hieronder gegeven voor de samenstelling La. - .rtr.OBr.Tb„ „.Zr_ * * 0,9495 0,05 0,0005 

"7 

Men lost 136 g Tb^, 1,54 g Zr (NO ) 5H20 en 2330 g L a ^ op in 

@ 0 3 4 ^ 0 



3,05 1 geconcentreerd salpeterzuur. Na verdunning tot 18,3 1 voegt men 
50 1 10-procents oxaalzuur :oe om de gemengde oxalaten neer te slaan. Na 
filtreren en wassen wordt ö= oxalaatkoek 2 uur' op 1000°C verhit om weer 
de oxiden te vormen men men:t 2230 g van de oxiden met 1440 g NH^Br en 
verhit het mengsel 2 uur in een afgedekte houder van siliciumdioxide op 
400°C. Het zo verhitte mateiiaal wordt daarna met 531 g K3r gemengd en 
het mengsel wordt weer 2h u:r op 1000°C verhit. Het herkristalliseerde 
oxyhalogenidepoeder wordt door wassen van KBr bevrijd, gedroogd en voor het 
uiteindelijke gebruikt verpoeüerd. Het zo bereide thermoluminescerende 
materiaal vertoont een zeer sterke luminescentie met een gloeipiek M j 
260°c (als weergegeven in figuur 2) bij bestraling met röntgenstraling 
van SDkV . De intensiteit van de thermoluminescentie vertoont een vrijwel 

p -4 3 ' lineaire betrekking voor bestralingen tussen circa 10 R tot 10 R. Het thermo-
lumir.escerende materiaal van de uitvinding kan toegepast worden als een thermo-
luminescerende dosimeter voor het detecteren en meten van bestralingsdoses 
met röntgenstraling, gammastraling, ultraviolettestraling, elektronen-
bundels en -voor wat betreft de gadoliniumoxyhalogeniden- ook neutronen-
bundels . 

Hoewel het bovenstaande bereidingsvoorbeeld slechts betrekking heeft 
op de zeldzame aarde La, het halogeen Br en het toevoegsel Zr, kan men 
analoge werkwijzen toepassen ter bereiding van het oxychloride van lanthaan, 
benevens ter bereiding van de oxyhalogeniden van gadolinium en yttrium 
met geschikte aktivering met terbium, waarbij men uiteraard geschikte 
correcties aanbrengt voor de verschillende atoomgewichten. Evenzo kan 
men de bereiding van de thermoluminescerende materialen aanpassen voor het 
toevoegsel hafnium. 

Het effekt van de terbiumconcentratle op de TL-responsie van 
LaOBr.XTb.0,0005 Zr is weergegeven in tabel B. De TL-responsie neemt 
vrijwel lineair toe bij verhoging van de terbiumconcentratie. De maximale 
responsie treedt op bij een samenstelling van ongeveer LaOBr.O,15 Tb. 
Daarna begint de responsie1langzaam af te nemen, aangezien de doelmatigheid 
van het luminescerende materiaal dan gaat afnemen. 

TABEL B 
i i i * 

Effekt van Tb-concentratie op TL-responsie van 
LaOBr.XTb.0,0005 Zr 

Mol Tb Temperatuur van hoofdpiek van gloeikurve, °C TL-responsie, mv.sec 
0,005 260 400 
0,05 

0 ,10 

0,15 260 

260 

260 

3200 
2000 

1200 



De temperatuur van .de ̂ oofdpiek van de gloeikurve wordt praktisch niet 
beinvloedt door de terb..umconcentratie. 

Het effekt van de lircoonconcentratie op de TL-responsie van 
LaOBr.0,05 Tb.yZr is weurgegeven in tabel C. Het hoofdeffekt, is dat de 
voornaamste piek van de gloeikurve verhoogd van circa 180°C tot circa 260°C. 
De TL-responsie neemt eveneens toe. Bij zircoonconcentraties boven circa 
0,0002 mol Zr per mol oxyhalogenide begint de TL-responsie in intensiteit 
af te nemen. 

TABEL C 
Effekt van Zr-conce:itratie op piek van gloeikurve en TL-responsie 

van LaOBr.0,D5 Tb.yZr 
Temperatuur van voor- TL-respon-

Mol Zr naamste TL-piek, °C sie, mV-sec 
0 180 600 

0,0005 260 1200 
0,005 260 800 

De relatieve TL-responsie van een aantal in de handel verkrijgbare 
TL-materialen en LaOBr.0,02 Tb zijn in tabel D weergegeven voor bloot-
stelling tot circa 5 R aan gammastraling van 0,66 MeV afkomstig van een 
137 

Cs bron. De relatieve absorptiecoëfficiënten voor deze energie lopen 
voor verschillende elementen niet sterk uiteen en zodoende zijn de rela-
tieve doelmatigheden van verschillende TL-materialen direkt vergelijkbaar. 
LaOBr.0,02 Tb is tenmisnte 34 maal zo sterk responderend cp deze gammastralen 
dan LiF. 

TABEL D 
Relatieve TL-responsies van verschillende materialen onder bloot- 137 

stelling aan 5 R gammastraling van 0,66 MeV afkomstig van Cs 
Samenstelling TLD- Relatieve responsie, 
materiaal mV-sec LiF 1,0 
CaF^Dy " v 16,0 
CaSO^.Dy 10,0 
CaF2.Mn 4,0 
LaOBr.0,02 Tb ' 34,0 
TLD is ook van belang voor het detecteren van thermische neutronen. Tot 
dusver werd hiervoor overwegend Li^F gebruikt. Een eis voor dosimetrie 
van thermische neutronen is, dat de materialen een sterke sigma-waarde 

7 6 0 3 4 9 0 



voor de dwarsdoorsnede voor hst invangen van neutronen besitten- In dit 
G 2 opzicht heeft Li een sigma-waarde van circa 945 barn (945.10 cm ), 

waartegenover natuurlijk Gd enn sigma-waarde van circa 46.000 barn heeft, 
In aanmerking nemende, dat in het algemeen de TL-doelmatighsden van materialen 
voor iedere straling ten dele verband houden met de geabsorbeerde hoeveelheid 
stralen en ook met de relatieve TL-doelraatigheid voor andere straling, 
kan men de relatieve TL~doelmatigheid voor thermische neutronen ruwweg 
extrapoleren uit -de relatieve TL-doelmatighecten bij excitatie met röntgen-
straling of gammastralen en uit gegevens betreffende het invangen van neutronen. 

Een vergelijking van geschatte TLD-responsie van verschillende 
materialen onder thermische neutronenbestraling vindt men hieronder 
in tabel E. 

TABEL E 
Materiaal Relatieve gevoe- Berekende relatieve gevoe-

137 
ligheid bij excitatie met Cs ligheid voor thermische neu-

. tronen 
Li6F 1,0 1,0 
GdOBr.0,005 Tb 5 250 
GdBO .0,02 Dy 2 100 6 
Een verder voordeel voor de toepassing van GdOBr.Tb t.o.v. Li F is, dat 
het GdOBr.Tb een betrekkelijke lage gevoeligheid voor röntgenstraling 
ofwel gammastralen bezit. Aangezien neutronen bijna altijd samengaan met 
gammastraling kan men LaOBr.Tb toepassen voor het detecteren van gammastralen 
samen met GdOBr.Tb, zodat men een beter onderscheid kan krijgen tussen 7 6 
soorten straling dan met het tot dusver in gebruikt zijnde Li F en Lx F, 
Ook zijn geen isotopenscheidingen nodig voor Gd, dit in tegenstelling 
tot Li . Ook kan het wegens de zeer grote dwarsdoorsnede voor thermische 
neutronen mogelijk zijn snelle neutronen te detecteren door een moderator 
op te nemen. 

Uit tabel B blijkt, dat de terbiumconcentratie niet kritisch is. 
Blijkbaar houden de plaatsen Voor het opsluiten van energie verband 
*met het gasthherkristal met de aktivator. De functie van Tb is om als 
wijze van luminescentie te dienen als de betrokken plaatsen eenmaal 
thermisch geledigd zijn. Verscheidene verontreinigingen in hoeveelheden 
in de orde van een gew.dl per miljoen zijn schadelijk voor TL-responsie 
doordat zij (1) ondiepe insluitsels invoeren; als zodanig zijn te noemen 
Ti, Nd, Th, Pr, Sm, Ce of (2) doordat zij de Tl-responsie. verminderen; 
76 0 3 4 29 
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als zodanig zijn te roemen U, Yb, Eu, Dy. Zoals aangegeven in tabel A 
verhoogt de toepassinc van zirconium en hafnium de diepten van de vrij-
komende opgesloten eneivie van circa 180°C tot het trajekt van 250°-270°C. 
Deze verhoogde TL-stabiJiteit is bijzonder gewenst voor bepaalde toepassingen, 
waarbij blootstelling am ioniserende straling van geringe sterkte.gedu-
rende vele maanden bewas-et moet worden, zoals in het geval van kern-
energieinstallaties . 

C O N C L U S I E S : 
1. Werkwijze ter bereiding van een thermolumine s ce rend materiaal op basis 
van oxyhalogenide var. zeldzame aarde, met het kenmerk, dat men op een voor 
analoge verbindingen op zichzelf bekende wijze kristallen bereidt van een 
materiaal- met, de formule ML OX.Tb A waarin M een van de elementen 1-w-y w y 
La, Gd of Y, X chloor of broom, A een van de elementen Zr of Hf, W een getal 
met een waarde van 0,005-0,30 en Y een getal met een waarde van 0 tot 
0,01 voorstelt. 
2. werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men een materiaal 
be2Bidt, waarin M lantaan en X broom voorstelt. 
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat men vooraf 
bepaalde hoeveelheden oxide van zeldzame aarde, terbiumoxide en een 
verbinding van het gekozen toevoegsel in verdund salpeterzuur oplost, 
oxaalzuur toevoegt om gemengde oxalaten neer te slaan, de neergeslagen 
oxalaten in de vorm van een oxalaatkoek isoleert, de oxalaatkoek verhit om 
de oxiden terug te vormen, de zo verkregen oxiden mengt met een vooraf bepaalde 
hoeveelheid van een eerste halogeenverbinding, het zo verkregen mengsel 
verhit en het verhitte materiaal met een tweede halogeenverbinding mengt 
en daarna het zo verkregen mengsel opnieuw vwrhi.t onder vorming 
van een herkristalliseerd oxyhalogenidepoeder, in de kristalstruktuur 
waarvan het gewenste toevoegsel is opgenomen. 
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat men als oxide 
van zeldzame aarde lantaanoxide, gadoliniumoxide of yttriumoxide kiest. 

» 

5. Werkwijze volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk dat men als 
toevoegsel zircoon of hafnium kiest. 
6. Werkwijze volgens conclusies 3-5, met het kenmerk, dat men als halo-
geen chloor of broom kiest. 
7. Werkwijze voor het meten van blootstelling van een volgens conclusies 
1-6 verkregen materiaal anioniserende straling, met het kenmerk, dat men 
als thermoluminescerend materiaal een met terbium geaktiveerd oxyhalogenide 
van een zeldzame aarde aan ioniserende straling blootstelt, het blootgestelde -
materiaal verhit tot zichtbaar licht üit geemitteerd wordt en het geemitteerde 
licht, dat evenredig is aan de dosis van de ioniserende straling, meet. 
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8. Kristallen van thermolumlnescerend materiaal met de formule 
M,. OX.Tb AY, waarin de verschillende symbolen, de in conclusie 1 gegeven i-w-y w 
betekenissen hebben. 

76 0 3 429 




