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INTRCflHCEKE SI SCURT ISTORIC ASUPRA FENOMEVULUI
PE RAPI0TERM01UMIVESCENTA

Dezvoltarea şi diversificarea tehnicilor nucleare, aplica-
rea acestora în cele mai diferite domenii de activitate şi aaploa-
rea energeticii nucleare In etapa actuală, au condus la necesita-
tea determinării dozelor de radiaţii in situaţii dintre cele nai
complexe, aceasta fiind o problemă esenţială pentru stabilirea con-
diţiilor de protecţie Împotriva radiaţiilor şi asigurarea lucru-
lui în condiţii de securitate maximă, precum şi pentru evaluarea
eficienţei iradierii în numeroase cercetări cu caracter fundamental
şi aplicativ.

3adiotermoluminescenţa definită ca lumină vizibilă pe care o
produce un corp solid la încălzirea sa la o temperatură mult sub
temperatura de incandescenţă, dacă în prealabil solidul a fost
supus acţiunii radiaţiilor, reprezintă un caz de excepţie prin ma-
rea diversitate a domeniilor de utilizare, dintre care cele mai
importante sînt:

• dozimetria radiaţiilor ionizante /31/;
• studiul proceselor de absorbţie fii/;
• studiul proceselor de cataliză /li/;
• studiul compuşilor organici simpli/44/;
• studiul compuşilor macromoleculari/51/;
• studiul compuşilor anorganici /53/ etc.

In afară de fizica nucleară aplicată si chimie, fenomenul de
radiotermoluminescenţă îşi găseşte de asemenea aplicaţii şl în
alte domenii cum sînt:

• biologie /57/;« geologie /62/; • arheologie/64/ şi altele
Dar, domeniul principal de utilizare al fenomenului de radio-

termoluminescenţă îl constituie dozimetria radiaţiilor ionizante.
Studii de dozimetrie radiotermoluminescenţă au fost între-

prinse în SUA, Belgia, URSS, \FG, Franţa, RDG, Bulgaria, Cehoslo-
vacia, Japonia, etc., iar mai recent (după 1966) şi în Romania.

Bazele teoretice asupra fenomenului de radiotermuluminescenţă
au fost puse în prima jumătate a sec. XX în lucrările lui Urbach
/3/, Brillianţov /4/, Randal şi Wilkins /6/, Garlick şi Gibson /10/
etc., iar utilizarea acestuia în dozimetria radiaţiilor ionizante
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îşi are Începuturile în jurul anului 1950 prin cercetările efectua
te de profesorii Daniels asura fluorurii de litiu /8/ ţi •' shulnwr
asupra fluorurii de calciu activată cu mangan /17/r care -u reali-
zat şi primele doziicetre radlotermoluminesceute.

Experienţa acumulată în decurs de aproape 30 de ani în di-
ferite domenii die dozimetriei radioterraoluminescente, a demonstrat
avantajele pe care le prezintă utilizarea acestei metode In măsu-
rarea dozelor de radiaţii electromagnetica si corpusculare, dintre
care cele mai importante sînt următoarele : domeniul larg de pro-
porţionalitate a semnalului de radiotermoluminescenţă cu doza de
iradiere independenţa semnalului de radiotermoluminescenţă de de-
bitul dozei; capacitatea bună de păstrare a informaţiei dozime-
trice; posibilitatea refolosirii detectorilor radiotermoluminescenţi
de un număr mare de ori; posibilitatea realizării detectorilor ra-
diotermoluminescenţi sub forme şi dimensiuni diferite etc. Cu toate
că numărul substanţelor care prezintă proprietăţi de radiotermolu-
minescenţă, este relativ mare, totuşi/ prin condiţiile impuse/ în
practica dozimetrică au intrat un număr redus de termofosfori cum
sînt: LiF, CaF2:Mn CaFj-nat., CaF2:Dy, CaSO^sMn, Li2B4O7:Mn /29,
30/, la care se poate aâiuga un nou termofosfor MgF2:Mn /21-23/,
care face obiectul prezentei lucrări.

Această lucrare se înscrie pe linia efortului general de ela^
oorare a unor noi sisteme dozimetrice radiotermoluminescente, cu
performanţe superioare, obţinute după tehnologii proprii/ originale,
cu materii prime din ţară şi la un preţ de cost cit mai scăzut.

Obiectul tezei de doctorat 1-a constituit studierea sisteme-
lor dozimetrice radiotermoluminescente de tipul tetraboratului de
magneziu - MgB4O?:A(A « Nd, sm, Eu, Dy, Tb, Mn, Tb+Sm, Oy+Sra),
fluorură de magneziu - MgP,:A (A • Mn, Dy, Tb, Sm, Li, Na) şi fluo-
rura de litiu - LiF, care prezintă o serie de caracteristici dozi-
metrice deosebite, făcîndu-le apte pentru utilizarea în practică
dozimetrică. De asemenea lucrarea a urmărit o serie de obiective
cum sînt:

• Elaborarea tehnologiilor de obţinere a unor noi detectori
radiotaraoluadnescenţi cu dependenţă redusă şi/sau moderată de
•nergia radiaţiilor ~ "ţesut echivalent biologic"

• Studierea caracteristicilor dozimetrice în cîmpari de ra-
diaţii electromagnetice ( y,X) pentru detectorii elaboraţi;
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• Utilizarea sistemelor dozimetrice studiate pentru detec-
ţia şi măsurarea dozelor de neutroni (termici sau rapizi) In cim-
puri mixte gama - neutronice;

• Elaborarea unei metode pentru măsurarea dozelor de neutroni
termici In cîmpuri mixte gama - neutronice /->37/ la canalul ter-
mic al reactorului nuclear;

• rtilizarea reacţiilor nucleare €ht (n,a)3H şi 10B(n,a,Y)7Li
pentru detecţia şi măsurarea dozelor de neutroni termici;

• Elaborarea unei metode pentru dozimetria cîmpurilor mixte
gama şi neutroni rapizi /21/;

• Elaborarea unui dozimetru radiotermoluminescent pentru ra-
diaţii gama /22, 23/.

Pentru prezentarea materialului tezei, s-a adoptat o struc-
tură de organizare pe două părţi. Partea a I-a cuprinde In cadrul
a trei capitole o descriere amănunţită (pe 60 pagini) a principa-
lelor probleme teoretice referitoare la mecanismul fenomenului de
radiotermoluminescentă, precum şi cele mai importante caracteris-
tici dozimetrice ale termofosforilor utilizaţi în dozimetrla radio-
termoluminescentă a radiaţiilor gama.

Partea a Ii-a intitulată rezultate experimentale, este orga-
nizată pe cinci capitole şi cuprinde o descriere a tehnicilor ex-
perimentale folosite, rezultatele obţinute şi concluziile generale
ce reies din interpretarea acestora.

Lucrarea cuprinde 179 pagini, 28 tabele, B0 figuri, şi un
număr de 343 indicaţii bibliografice.

Rezumatul teaei, cuprinde o descriere succintă, selectivă
a conţinutului părţii a doua a lucrării, păstrlnd pentru figuri,
tabele şi indicaţiile bibliografice numerotarea din textul integral.

PARTEA a U-a.
REZULTATE EXPERIMENTALE

K SCURTA CARACTERIZARE ASUPRA 0ATEL0R PIN LITERATURA
PRIVÎNP SISTEMELE RAPI0TERMOLUMINESCENTE STUPIATE

Din consultarea datelor de literatură, rezultă că, privitor
la sistemele radiotermoluminescente studiate (MgBjO^, î"gF^»a. şi
amestecul format din MgPjiMn + LiF) există un număr foarte redus



- 6 -

de lucrări publicate şl care tratează doar unele probleme de
ordin general.

Asupra boratului de magneziu, datele din literatură (gă-
site de autor) se rezumă doar la trei publicaţii/ acestea fiind
de dată recentă (1976,1977) şl tratează unele aspecte generale,
fără nici o referire la o utilizare a sistemului In dozimetria
neutronilor.

Asupra fluorurii de magneziu, numărul de publicaţii este
de asemenea foarte redus şi prezintă doar unele aspecte de ordin
secundar. Sistemul MgF2:.'in a fost studiat din punct de vedere
dozimetric In clmp de radiaţii gama de un colectiv dir» care a
făcut parte şi autorul tezei (22,23/ Inceplnd din anul 1972,
precum şi In cîmpuri mixte gama - reutronice /21/

Fluorura de litiu face parte din grupul de detectori radio-
terntoluminescenţi cei mai studiaţi, numărul publicaţiilor fiind
foarte mare, iar In cadrul acestei lucrări sistemul este utilizat
numai ca ţintă In amestec cu fluorura de magneziu pentru detecţia
şi măsurarea dozelor de neutroni termici In cl&puri mixte gama-neu-
tronice şi asupra căruia, literatura de specialitate nu prezintă
nici un fel de date.

Cele menţionate mai sus)constituie un argument temeinic pen-
tru abordarea acestor sisteme dozimetrice In cadrul lucrării de
faţă.

t. TEtfMICI UTILIZATE PEHTKU EXPERIMENTARE

In operaţiunile de iradiere a termofosforilor studiaţi, s-au
folosit surse de radiaţii dintre cele mai diferite, atlt din punct
de vedere al naturii, activităţii şi energiei radionuclisilor cit
şi al formei surselor utilizate. S*au folosit următoarele dispo-
zitive de iradiere: instalaţii de iradiere cu radiaţii gama de
60Co,(KA 1,17 şi 1,33 MaV),

 1 3 7Cs <E„ 0,6f MeV) şi 2 2 6Ra (Ev 0,88M«V)T V «.o 4 '
cu activitatea surselor cuprinsă Intre 10 şi 1.6. 10 Ci, insta-
laţia de raze x de tip MEDXCOR TOX-250, surse de neutroni de labo-
rator de tip a-n de 2 3 9PtHB«, 24lJto-3e şi 2 2 6Ra-Be, cu fluxuri de
neutroni cuprinsă Intre 1,4.10 şi 1,^.10 n.*.~ , reactorul nuclear
cu intense cîmpuri mixte(gama şi neutroni)cu doze de radiaţii gama
o* 1-104 rad «1 fluxuri d* neutorni de IO8-IO14 n.ca"2 şi ciclotro-
nul nualear cu spectrul complex de neutroni, ( B • 0,025 eV-15
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care are enexgia medie de 4-5 MeV cu un flux de neutroni de
2.10 n.cm .3 şi o componentă gama de 10% faţă de doza de
neutroni.

Pentru măsurarea emisiei semnalelor de RTL au fost utiliza-
te aparate originale (AD-23/341,342/) şi aparatură standard(apara-
tul TLD-VTCTOREEN.2800, produs de firma VICTOREEN INSTRUMENT Co,
aparatul MARK IV-TLD Reoder-..iodel 1100 cuplat cu înregistrator
x-y, aparatul HABSHAW TLD-2000 cuplat cu înregistrator x-y HUSTON
produs de firma HARSHAW CHEMICAL Co, aparatul VA- '-30 produs de
firma VEB VAKOTRONIK şi aparatul TLD - deader 176 produs de labo-
ratorul-7 INSTITUTUL DE FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA-ROMANIA,
->recum şi instalaţia ATL-1 cuplat» cu înregistrator x-y reellzată
de Centrul de chimie-fizică Buaureşti).

Schema de princloiu a acestor aparate este prezentata în fi-
gura 34. La măsurarea probei, prin încălzire, semnalul luminos,
emis de termofcosfor, este transformat de tubul fotomultiplicator
în semnal electric, care este amplificat şi afişat pe instrumentul
de măsură şi/sau înregistrat grafic. Majoritatea aparatelor utili-
zate sînt prevăzute cu posibilitatea reglării duratei ciclului de
încălzire şi integrarea totală aau limitată a curentului anodic ăl
fotomultiplicatorului.

Pentru proepararea termofosforilor studiaţi s-a avut în ve-
dere folosirea în principal a unor substanţe chimice produse în
ţară. La sinteza substanţelor de baia (MgB4o7, "gFj si LiF) şi ac-
tivarea lor, s-au utilizat în afara materiilor prime cu grad de pu-
ritate analitică şi carbonatul de magneziu farmaceutic. La deter-
minarea caracteristicilor dozimetrice şi de radiotermoluminescenţă
detectorii folosiţi au fost atît sub formă de pulbere liberă cît şi
sub formă compactă, obţinută prin presarea amestecurilor de termo-
fosfor-teflon (1:1 - 1:4) sinterizarea, prelucrarea mecanică a bare-
lor rezultate şi obţinerea unor benzi late de 20-80 mm şi groase de
0.3-0.6 mm utilizate pentru realizarea detectorilor sub diferite
forme şi dimensiuni (discuri, folie, 2tc).

3.RA5I0TERMUIUWÎWESCEWTA SISTEMULUI PE RAZA PE BflVAT VE MAGWEZItf

3.1. Pxe.paxax.ta ttimototioitatul

Studiul parametrilor de sinteză, activare şi tratament ter-
mic al termof osforului MgB4O7 au stabilit ci, pentru obţinerea unei
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eficienţa maxima concentraţia maximă de activator este de 0,5
solit si este independentă de natura activatorului, iar tempera-
tura de ainterizare este de 900-950°C. Sinteza te.traboratului de
magneslu are la bază reacţia dintre carbonatui de magneziu şi a-
cidul boric In mediu apos la 140°C.

H4O, 140°C
M9CO3 • 4H3*°3 » MgB4O7 + «H2O + CO2 (83)

iar activarea are loc prin amestecarea intimă a substanţei de ba-
gi eu soluţia de activator şi efectuarea tratamentului termic,
cXnd are loc difusia ionilor de activator Xn reţeaua substanţei
de bază. Pentru activare au fost folosite o serie de substanţe din
clasa lantanidelor, Md, Sm, Eu, Dy, si Tb.

5.2. Inţlutnta HHOK taiacttxiitlcl ate. activatoiitoK
Atmnalului PTL

S-a constatat că acţiunea activatoare a cationilor creşte cu
elt raza ionică a activatorului este mai mică, figura 38. De ase-
menea s-a observat o creştere a semnalului de RTL funcţie de creşte-
rea momentului magnetic permanent v ^ calculat după Hund, pen-
tru ionii ţripozitivi, r>recum şi de creşterea potenţialelor normale
ale activatorilor Eo-(

3+Ln/2+Ln).

" 3.3. Pfiincipattlt canac ttx.it tici ttozimttAizi alt ttnmoAoito-
nului pe baia dt botat dt naatntziu

Din analiza curbelor de strălucire rezultă prezenţa unor struc-
turi simple cu maxime principale "curate" situate la temperaturi
* 150°C şi * 250°C. Se observă că au acţiune activatoare numai
Dy fi Tb, care In afară de creşterea semnalului de RTL de 10-15
ori faţă de proba neactivată, produc şi o îmbunătăţire a caracteris-
ticilor dozimetrice prin deplasarea maximului principal spre tempe-
raturi* mai Xnalte d« la 150°C la * 250°C, tn timp ce la probele ca
Nd fi 8» activarea este practic nulă, iar Eu se comportă ca un pu-
ternic stlngător de RTL,figura 41. Sensibilitatea de RTL pusă Xn
evidenţă Za tenofosforul neactivat se poate explica fie prin exis-
tenţa unor impurităţi activatoare conţinute de materiile prime fo-
losite, ctnd emisia de RTL rezult! prin dezexcitarea nivelelor "auto-
activatorilor" (A) conform ecuaţiilor (84) sau prin recombinarea
directă a. centrilor electronici de tip F-(Mg+) cu centrii de
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Mg Mg 2 + + (hi).
-e

, + A

(64)

A + (b)

tip V - (B 40 ?)~ după ecuţia (85)

(B40?)" -*Mg
2 +

(B4O7)
2"+ (8b)

La compusul activat recombinarea are loc prin deztxcita-

rea activatorului, conform ecuaţiilor (84) eu precizarea ca

acesta este efectul principal. De asemenea a fost pus Xn evidenţă

şi efectul stingător de RTL al Sm în cazul utilizării a doi acti-

vatori (Tb+Sm; Dy+Sm), care creste cu cit sensibilitatea indusă de

primul activator este mai mire, figura 42.

Studiul caracteristicilor dozimetrice ale tetraboratulul de

magnesia activat cu clteva elemente din clasa lantanidelor a scos

In evidenţă proprietăţile superioare ale termofosforilor MgB4o7:Dy

şi MgB4O?:Tb. S-a stabilit că există o bună relaţie de linearitate

Intre variaţia răspunsului RTL şi doza de radiaţie gama In domeniul

10-l - 2.IO3 rad pentru MgB4O7:Tb şi 10~*tlo rad pentru MgBj07:Dy

figura 43.

Studiul dependenţei semnalului de RTL de energai fotonilor,

pe baza calculelor teoretice ale numărului atonic efectiv(8 ««7,412

foarte apropiat de Z-ul apei şi ţesutului muscular), ne permite să

apreciem că termofosforul MgBţO7 activat cu Dy şi Tb poate fi con-

siderat că este "ţesut echivalent" şi se poate încadra alături de

sistemele RTL cu dependenţa redusă de energie LiP(Zef«7,5),Li2B4O7:

Mn(Zef«7,4) etc. ^amărui atomic efectiv s-a calculat cu relaţia

Saldic-Allen /301/ tabelul 11. TABELUL 11

Termofos forul

LiP

MgB4O?:Dy
MqB4O?:Tb

Ţesut moale

< C5 HU°18 N )n

Nr.atomic
<Zef>

7,50
7,40

7,412

7,413

6.432

Energia
(KeV)

20
40

20
20

30

Hipersensibili-
tatea (P)

1,35
1,03

1.17

1,17

0.85
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Supraevaluarea dozelor In domeniul energiilor fotonice
10-100 KeV In raport cu semnalul obţinut la energia gama de 6 oCo
(1250 KeV) este de 1-17%, ceea ce recomandă utilizarea termofos-
forului In dozimetria de radioprotecţie clinică şi radiobiologică
unde se lucrează In donreniul energiilor joase (sub 20C KeV) /336/.

Studiul stabilităţii termice la temperatura camerei a eviden-
ţiat buna capacitate de păstrare a informaţiei dozimetrice, aceas-
ta fiind explicată prin situarea nivelelor de captură la adlncimi
mari, care pentru maximul principal orezintă o energie de activare
E-1,65 eV/212,235/. Astfel pierderea de informaţie (fadingul) pen-
tru semnalul total integrat este de 15%/90 zile, In timp ce pentru
picul principal (situat la 235°C) nu depăşeşte 2%/42 zile şi res-
pectiv <vl2%/an, figura 46. De asemenea acest termofosfor prezintă
o bună capacitate de păstrare a informaţiei dozimetrice şi la tempe-
raturi ridicate. Din scăderea izotermică a semnalului de RTL la
temperatura de 135°C, s-a constatat o pierdere de informaţie de
•v 20% după 20 minute» ceea ce dovedeşte că fadingul pus In evidenţă
S" datore?te numai picurilor de temperatură joasă ( 13O-1SO°C).
Deci detectorul se poate utiliza şi In aplicaţiile unde iradierile
se fac la temperaturi ridicate (plnă la 15o°C) fără ca informaţia
să fie "alterată".

4. FA1>1 OTEKHOLUMINESCENTA SîSTEtWLUt PE BAIA VE FLU0RURA VE
MAGHEZÎU

4.1. V.«.iottt de obtintie.

Sinteza şi activarea substanţei de bază MgF2:Mn s-a efectuat
într-o singură fază, reacţia (86) prin metoda coprecipitării, clnd
In urma fluorurării, coprecipitatului.format, MgF2:MnF2 conţine ac-
tivatorul sub formă de Mn(II), «vitlnd ştirile de valenţă superioare
care slnt stingătoare de RTL /22/

3MgCO3.Mg(OH)2.3H2O -r
 l

4MgF2:MnF2 • 7H2O + 3CO2

Tratanentul termic s-a efectuat la touspmratura de 1200°C In atmos-
fera inertă (azot)şi r«ducătoar« (grafit). Concentraţia optimi dm
activator Mn(II) a fost stabilită la 1,5 moli% /22/. In afară d«
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activarea cu Mn(II) s-au mai utilizat ţi alţi activatori: I»i, Na,
Sm, Oy, Tb şi Be, dintre care o comportare bună au avut-o.Sm,Dy,
şi Tb, care prezintă o sensibilitate de 3-7 ori mai mare declt
termof osforul neactivat, dar numai 15-18% din sensibilitatea ob-
ţinvtă la activarea cu Nn (117. Concentraţia optimă de activator
este 0,5 moli% Dy, 0.8 moli% Tb, si 1,5 moli% Sm. Celelalte sub-
stanţe au acţiune activatoare slabă, sporul de informaţie fiind
de două ori, tabelul 14. TABELUL 14

Terroofosforul

MgP2

MgF2:Mn
MgPjtDy
MgP2:Tb
MgP2:Sm
MgF2:Li

Activator
Simbol

Mn
Dy
Tb
Sm
14

Conc. %

1,5
0,6
0,8

1.5
l\o

Semnalul- de RTL
Diviziuni

152
6158
1110
1146
370
246

%

2,47
100
18,20
18.60
6,00
4,00

4.t. Vfu.nclpali.it
iottion.tU.vJ. pe baza dt ftuoiwia dt magntziu

Termofosforul KgF2sA (A»Mn,Tb,Dy,Sm,Li)<r slnterizat Xn at-
mosferă inertă (azot) prezintă o curbă de strălucire simplă cu un
pic de temperatură joasă ( 65-85°C) de intensitate redusă(2-4%)
un pic principal situat la 155-168°C, precuri şi 2 picuri de ase-
menea de intensitate sedusă situate la 225-230°c/22, 208,321/. La
tratamentul Xn atmosferă reducâtoare (grafit) termofosforul
MgF2:Mn prezintă o curbă de strălucire cu două maxime proeminente
situate la 85°C şi % 130°C precum şi cXteva maxime de intensitate
redusă situate la 165°C, 188°C, 210°C şi 260°C /22,23,321/ figura
54. Se remarcă faptul că maximele principale (dozlmetrice) slnt
"curate" fără neregularităţi pe porţiunea ascendentă sau descen-
dentă a- curbei.

Studiul simetriei curbei de strălucire a termofosforului
MgF2:Mn sinterizat In atmosferă seducătoare, a condus la obţinerea
unor valori diferite ale parametralui v' care pentru maximal de
temperatură joasă este de 0,42 Xn timp ce pentru maximul sitoat
la 130°g este de 0,57. Aceasta indică o recombinare a purtătorilor
de sarcină după o cinetică mixtă, respectiv mooomoleculară peatrv
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maximii I si bimoleeularâ pentru maximul 11/23, 208/. Asemenea me-
canisae au «al fost puse In evidenţă pentru PbCl3 /338/ şi CaO/339/.

J»a înglobarea termof osforului MgF2:Mn (sinterizat in azot)
In teflen deşi forma curbei de strălucire nu este modificată, tempe-
ratura de apariţie a maximului principal se deplasează cu 1O-15°C
spre domeniul temperaturilor nai ridicate. Aceasta se explică prin
realisarea unui transfer termic mai slab prin masa compactă de termo-
fosfor-teflon, fată de teraof©sforul pulbere. De asemenea se consta-
tă că intensitatea semnalului de RTL pentru picul II la sinteriza-
rea In azot este aproximativ egal cu suma intensităţii picurilor I+II
de la sinterizarea tn grafit (88).

(aeot) ot sJJJ1 (grafit) (88)
Domeniul larg de linearitate al răspunsului de RTL cu doza gama

3,10*2 - 2,3.IO4 rad /22,23,20l/ figura 57, nrecum şi sensibilitatea
ridicată a termofosforului MgFjsMn, mai atare de 1,1 ori faţă de CaF2:'în
4 ori faţl de LiF * 10 ori faţă de Lţp4O7:Mn, dar inferioară,* 30%
faţă de CaFj'Dy, îl»recomandă pentru utilizarea In dozinetria profe-
sională.

Din Mărimea numărului atomic efectiv (Z c f) tabelul 16, sare dă
o primă informaţie asupra dependenţei semnalului de RTL de energia
radiaţiei Y , putem aprecia să termofosforul studiat se noate înca-
dra în rîndul detectorilor cu dependenţă moderată de energie. Acesta
prezintă un factor de hipersensibilitate teoretică de 2,39 la ener-
gia de 20 KeV pentru termofosforul pulbere şi de 2,5 la 25 XeV pen-
tru termofosforul înglobat în teflon tabelul 18.

Determinarea teoretici a factorului de hipersensibilitate s-a
efectuat cu relaţia (73)

'teoretic
(73)

în care: E * energia la care se face determinarea
E- A • energia de referinţă 6 0Co - 1250 KeV

6 0Co
Comparînd factorii de hipersensibiliZmtm LiF(l,35), HgF 2:m

(2,90) şi CaF2:Mn (13,00) observăm că răsnunsul de RTL al MgF2:Mn
este de * 2,3 ori mai mare decît al LiF şl de * 4,5 ori mai mic
deeît al CaF2:'Tn.
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TABELUL 16

Terroo fos forul

Li.B^OyzMn
LiP
CaSo4 ;.

MJI
C a F 2 t:'xi
MgP2: "n

MgF2:Vn+tefIon(1:3)

Ţesutul moale

( C5 H4O°l8 N>n
A e r

Zef
toull'er/300/
6,82

7,39

13,41

14,64

10,17

8,79

-

Soldick-«vllen/3ol/

6,50

7,50

14,06

13,21

10,19

8,82

6,432

7,640

Becker/303/

7,25

8,20

14,86

14,97

11,26

9,73

TABELUL 1<

Energia E
(KeV)

25
38
58
77
108
880( 2 2 6Ra)

1250(6oCo)

Factor de hipersensibilitate

2,50

2,45

2,00

1.51

1,07

1,00

1,00

Din analiza formei curbei de strălucire, a temperaturii maxi-

mului dozimetric (157°C) si a nivelelor energetice la care sint

situate capcanele purtătorilor de sarcina (£ »1,42 eV) putem apre-

cia că temofosforii MgF2:Mn, sinterizat în atmosferă inertă pre-

zintă o bună capacitate de păstrare a informaţiei dozimetrice/335/.

Fadingul tenoofosforului MgF- funcţie de natura activatorului

este te 4?6*/24 ore, 10-13%/saptinXnă, 12-15%/lună şi 18/26t/91 sile.

Teraefesforul MgF2:lte prezintă un fading mal ridicat 26%/91 sile în

timp ee prin utilizarea altor activatori acesta nu depăşeşte 18%/

91 sile, figura 62.

ZA t—p arătura de 90°C,după 300 minute, f adingul teraofosforu-

lui sinterizat în azot nu depăşeşte 10%, în timp ce termofosforul

sinterizat în atmosferă reducătoare prezintă acelaşi fading, după
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25 minut». Fadingul datorat acţiunii luminii eate prezentat tn
figura 64.

Totodată 8-a constatat că, la încălzirea termofosforului
timp de 5 minute la 250°C sau 2 minute la 280°C-300°C are loc o
golire completă a capcanelor de purtători de sarcină, detectorul
putlndu-se reutiliza.

S-a evidenţiat de asemenea acţiunea excitatoare a luminii
solare asupra detectorului termofosfor înglobat In teflon, clnd
se induce un semnal de RTL de ̂  80 mrad/h, figura 65, iar curba
de strălucire prezintă un maxim la r~> 185°C. Aseraena efect nu se
observă la termofosforul pulbere liberă, âeci excitarea sg datores
te In exclusivitate tefIonului. Aceste rezultate slnt In bună con-
cordanţă cu unele date mal recente prezentate In literatură pentru
ternofosforul Li2B^O7 pulbere si înglobat In teflon /343/.

4.3. Qe.pe.nde.nta 6e.mnalului de RTL de. manimta gianuliton de

Studiul acestui parametru a dus la stabilirea granulaţiel
optime de 100-130 ym pentru care se obţine intensitatea maximă
a semnalului de RTL şi corespunde unei grosimi optime de * 100mg/cm .

4.4. Vipe.nde.nta Atmnalutul de, RTL de. gzomttţua de lnndltit

Din studiul geometriei de iradiere se scoate In evidenţă efec-
tul direcţional In cazul detectorilor subţiri, folie termofosfor-te-
flon i t0,5mm, figura 68, precum şi rolul formei detectorului pentru
reducerea efectului direcţional. La detectorul de grosimea j* de
0,35-0,40 mm efectul direcţional reduce informaţia dozimetrică cu
% 30%, In timp ce acelaşi detector cu grosimea de * 0,8 mm reduce-
rea informaţiei este de numai * 18%.

înglobarea termofosforului In teflon, permite realizarea de-
tectorilor RTL In forme diferite şi demensiuni reduse şi utilizarea
lor la măsurarea dozelor In cele mai diferite domenii.

5.00ZI«ETRrA CIMPIIRILOR MIXTE t>E PAWATII GAMA SI MEUTROWI

5.1. Uatuxaita doztt.ot dt ntuttoni tttmicl in cimpuKi mlxtt
gama ne.utKoni.te. eu dtttcto*ul Mgfţtttn

Pentru măsurarea dozelor de neutroni termici s-a ales soluţia
folosirii ţintei de 6Li ( «<• 942 bami) In amestec cu termofosforul
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MgF2t*tn. In urma reacţiei nucleare
 6Li (n,a) 3H, atlt radiaţia

alfa secundară cit şi tritonii de recul, acţionează asubra tersto-
forforului de bază, produc o informaţie suplimentară, care permite
detecţia şi măsurarea dozelor de neutroni terir.ici /337/. Varia-
ţia răspunsului de RTL funcţie de concentraţia 60 ţintă 1 a iradie-
rea în cîmpuri mixte gama neutronice, tn canalul termic al reacto-
rului nuclear este prezentată în figura 70. Cu această *« todi se
pot măsura şi dozele de neutroni rapizi, dacă în prealabil aceştia
istnt texmizaţi cu diferite materiale heterogenoase. In acest caz
semnalul obţinut este dependent de natura materialului hidrogenos
şi ăe gradul de termizare al neutronilor. Pentru discrimianrea ce-
lor două componente ale ctmpului mixt gama şi neutroni, se utilizează
un tandem cu doi detectori din care detectorul - d.- cu conţinut de
ţintă pentru măsurarea semnalului global S ( y + n ) ş l d e t - c t o r u l „ d -

fără ţintă, pentru măsurarea semnalului indus de componenţa gama 5 .
Doza gama se determină cu relaţia (90). Pentru determinarea dosei

fi

D - -j—-Ij- (90)

de neutroni, se pleacă de la semnalul global ( S ) conform rela-
ţiei (92). Cînd cei doi detectori au aceeaşi t

Vn f c " V Y V KO sV>n (92>
sensibilitatea gama s - s{ se obţine relaţia (93)

y

tn care: n şl D n • doza gama şi respectiv doza de neutroni
s » sensibilitate gama a detectorului martor' -* d̂ -
a'» sensibilitate gama a detectorului cu, ţlnjb* - dj
X. « (SVM/DwA) * constantă a aparatului
O YO YC

S « semnalul gama dat de tenwofpsforul "pur* (fără ţintă)

D * doza gama teoretică (rad)
Dn" ?(Ai (rem) (93 a)

unde D n - doza de neutroni (rem)

rF q » factorul de calitate (biologic), car* ţiae seama de
energia neutronilor.

Deoarece asemenea calcule slnt greoaie şi necesită timp, se
poate folosi varianta cu un singur detector, cînfl printr-o alefere
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corespunzătoare s concentraţiei de ţintă, -e poate măsura doza
globală exprimată tn ren.

Detectorul studiat prezintă o bună linearitate tn domeniul
fluxurilor de neutroni de 10 -10 n.cm , corespunzător unor doze
gama lO'^-l^.lO 4 rad.echiv. crama 6 oCo. Variaţia semnalului de £TL
funcţie de fluxul de neutroni este prezentată în figura 74. Apre-
ciem ci detectorul studiat se poate utili2a In bune condiţii pentru
măsurarea dozelor de neutroni termici în cîmpuri mixte gama-nautro-
nlee tn condiţiile unul clmp gama ridicat /337/.

S.f. tta.6u.Ha.tiza doztloti de. nzu.tn.oni. n&plzl in timpuii gama-
titutionice. eu iibtzmul *'oF? tMn

Utilizarea detectorului pe bază de MgF_:Mn pentru măsurarea do
zelor de neutorni rapizi aduce cîteva elemente noi atît în ceea ce
priveşte natura materialului hidrogenos folost pentru obţinerea pro-
tonilor de recul (hlrtie parafinată , amestec de cauciuc natural-
latex cu negru de fum, ebonită si cauciucul vulcanizat), cît şl
cuplarea reacţiei (n.?) cu reacţia (n,Y) după schema (94) (21,211/.

(a)

Y (b)

2

(MgF2:Mnf
 T ( C ) MgF2sMn + (hv) ^ (e)

Pentru măsurarea dozelor de neutroni rapizi şi discriminarea acestora
de fondul gama al cîmpului mixt, s-a utilizat un dozimetru cu doi de-
tectori, dintre care, detectorul d. prevăzut cu filtru din material
hidrogenos pentru semnalul global gam a şi neutroni rapizi şi detec-
torul d 2 fără material hidrogenos, frentru fondul gama. Semnalul atri-;
buit dozei de neutroni rapizi se obţine din difexenta semnalelor celor
doi detectori d 1 şi d 2 conform relaţiei (95) /21/

RTL ( P r ) « RTL^^r» - OTL ( y ) (95)
S-a pus in evidenţă, dependenţa semnalului RTL produs de neutroni ra-
pizi tn funcţie de natura si grosimea materialului hidrogenos. S-a
stabilit că grosimea optimă a filtrului de cauciuc (Plooi> pentru care
sa obţine semnalul•mare la creşterea semnalului de RTL al negrului
de fum, prin participarea *|c la o reacţie nucleară cu protonii de
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de recul şi emisia unei cuante gama conform, schemei 94b/21,2ll/,
Se apreciază că prin utilizarea unor filtre de cauciuc cu con-
ţinut de negru de fum, se obţine o creştere a semnalului de RTL
atribuit componentei neutronilor rapizi de 2-4 ori în comoaraţie
cu acelaşi filtru de cauciuc fără negru de fum. s-a evidenţiat
că există o bună relaţie de linearitate a semnalului de RTL cu
durata iradierii (Y+ nr>, care este nrezentată în fig. 78. Pentru
detecţia şi măsurarea dozelor de neutroni rapizi s-a folosit şi
metoda dozimetrului sub formă umedă /236/ utilizîndu-se suspensia
de ten»fosfor MgF_:Mn în diferite medii hidrocenoase lichide ca
alcoolul etilic, alcool metilie şi apă. S-a pus în evidenţă depen-
denţa semnalului de RTL de conţinutul de hidrogen din materialul
hidrogenos, precum şi necesitatea asigurării unui contact cit mai
bun Intre cele două faze.

Studierea cîmpurilor mixte Y- n r s-a efectuat şi rpin metoda
neutronilor albedo. Probele au fost iradiate pe o fantomă din polie-
tilenă, în condiţiile cîmpului mixt gama-neutronic produs de eiclo-
tronul nuclear. Rezultatele obţinute evidenţiază prosibilitatea fo-
losirii unui tandem de doi detectori (asemănător cu cel prezentat
la punct. 5.1.) pentru.măsurarea dozelor de neutroni rapizi prin
metoda albedo.

5.3. Vtifiiaxia 4-i.a-temufctu. RTL pe baza de. boiat de. magnzziu
pa.ntn.Vi mahvLKanza dozttox Q

Utilizarea termofosforului MgB.O- pentru măsurarea dozelor
de neutroni termici în cîmpuri mixte Y - nfcJ are la bază reacţia
nucleară B(n,oY> Li, în urma căreia atît particulele <* cu ener-
gii 1« de 2,78 şi 2,4 MeV, cit şi fotonii gama (EY« 0,48 MeV)„pro-
duc excitarea terwofosforului, care este proporţională cu fluxul
de neutroni. Secţiunea eficace de absorbţie mare (?a» 4000 barn)
pentru neutronii termici, precum şi concentraţia ridicată de bor
(*24%B) au permis utilizarea termofosforului MgB^O^tlb si MgB4Q7:Dy
cu bor în amestec izotopic natural <*20% °B) pentru măsurarea doze-
lor de neutroni termici. S-a evidenţiat varaiaţia răspunsului tOL
cu jdurata iradierii si existenţa unei bune relaţii de linearitate
Intre acestea. S-a stabilit ci d«şi teraofosforul MgB4O?:Dy are
sensibilitatea gama de *42% f«ţi de MgB4O?:Tbf totuşi sensibilita-
te» la neutroni este mai ridicată reprazentînd %60t. Aceasta se
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explică prin diferenţa de secţiune eficace dintre activatori
Dy(<r «950b) faţă de Tb(a *44b) precum şi concentraţia relativ mare

cl Ci

a acestora. Elementul de noutate constă In utilizarea unui tandem
eu doi detectori diferiţi ca natură, sensibilitate y şi dependentă
de energie. Pentru doza gama s-a folosit MgF-rm, iar pentru doza
gama-neutronică MgB.O-î'v, ceea ce a impus efectuarea unor corecţii
cu energia pentru MgF-:-Mn şi cu sensibilitatea Y pentru MgB^O.: Se
apreciază că încă din anul 1981 se va putea utiliza nentru sinteza
substanţei de bază acid boric cu bor îmbogăţit în 8 t90% pentru
semnalul global y+n. şi cu bor îmbogăţit în B peste 95% pentru
semnalul Y. Tehnologia de separare şi îmbogăţire B şi B este
pusă la punct de către Institutul de Tehnologie Izotopică şi Molecu-
lară Cluj-Napoca.

Prin caracteristicile prezentate, se poate aprecia că termofos-
forul MgB.O^:Tb şi MgB^O-îDy se poate utiliza în dczimetria profesio-
nală oentru măsurarea dozelor gama neutrcnice în cîmpuri mixte.

C O N C L U Z I I

Această lucrare se înscrie pe linia efortului general de elabo-
rare a unor noi sisteme dozimetrice radiotermoluminescente cu per-
formanţe superioare, obţinute după tehnologii proprii şL-origlnale
cu materii prime din ţară, la preţ de cost cît mai scăzut.

Efortul susţinut şi colaborările realizate cu IFA (IFIN,FAN)
Bucureşti, IIS (IŢIM) Cluj-Napoca, precum şi cu alte institute, au per-
mis o valorificare mai deplină a potenţialului intern în domeniul do-
zimetriei radiaţiilor ionizante prin metoda radiotermoluminescentă.

In cadrul tezei slnt prezentate următoarele contribuţii şi re-
zultate originale în domeniul studierii unor noi sisteme dozimetrice
radiotermuluminescente.

Au fost studiate, pentru prima dată în ţara noastră, condiţiile
de obţinere şi principalele caracteristici dozimetrice ale sistemelor
radiotermoluminescente: MgB^O-^ (A-Sd,Sm,2u,Dy,Tb,ny+Sm,şi Tb+Sm)
\!gF2:A(A»Mn,Dy,Yb,Sra,Li), precum şi amestecul de termofosfor(MgF2:Mn)
sa ţintă de Litiu (6LiF).

A* Studierea unei noi clase de detectori radiotermolumines-
cenţi cu dependenţă redusă de energia radiaţiilor şl fading scăzut,
boratui de magneziu activat eu o seri» de elemente «Sin clasa lan-
tanidelor (Nd, Sat, Eu, Dv,
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• Stabilirea parametrilor oţjtimi de sinteză, sinterizare şi
activare pentru boratul de magneziu - MgB4O?tDy si HgBjO^Tb.

• Evidenţierea dependenţei semnalului de radiotermoluraines-
cenţă a boratului de magneziu In funcţie de raza ionică, Hiatul
magnetic permanent si potenţialele normale ale unor acta 91 din
clasa lantanidelor (Nd,âm,Eu,Dy,Tb).

• Obţinerea unor termofosfori noi HgB^D^sDy şl MgB4O?:Tb# cu
caracteristici dosiraetrice superioare com slot: dependenţă redusă
de energie(cu factor maxim de hipersensibilitate de 1,17 la energia
de 20 KeV); număr atomic efectiv redus (Zef-7,41) "ţesut echivalent";
domeniul de linearitate nare 10~l-2.103rad, oentru MgB4O?:Tb şi Io"

1?
10 rad, pentru MgB4O?:Dy; capacitate bună de păstrare a informaţiei
dozimetrice; maxime dozlmetrice simple şi "curate", situate la tempe-
raturi ridicata <225-250°C) si fading scăzut *12% pe an.,

• Evidenţierea posibilităţilor de utilizare a detectorilor pen-
tru măsurarea dozelor In condiţii de temperatură ridicată plnă la
^150°C, ţăs.-ă ca informaţia dozisnetrică să fie "alterat*".

B. Studiul unui nou sistem doziwetric radiotermuluminesoent

cu sensibilitate ridicată si dependenţă moderată de energia radia-
2+ţiilor - fluorură de magneziu activată cu mangan (Mn ).

• stabilirea parametrilor optimi de sinteză,- activare şi
tratament termic pentru termofosforul MgF2:Mn.

• Evidenţierea influenţei atmosferei de sinterizare asupra
caracteristicilor dozimetrice ale termof osforului MgFjjMn

• Evidenţierea caracteristicilor doziaetrlce superioare ob-
ţinute la sinterizarea In atmosferă inertă(azot), faţă de sinfarlza-
rea în atmosferă reducătbare (grafit) cum slnt: obţienrea unor curbe
de strălucire simple) creşterea intensităţii maximului dozimetric
şi deplasarea acestuia spre temperaturi mai ridicate,la 160°c faţă
de 130°C etc.

• Evidenţierea comparativă a dependenţei semnalului de radio-
termoluninescenţă de natura activatorului pentru termofosforul MgP2:A
(A-Mn, Dy, Tb, Sm, Li).

• Studierea caracteristicilor dozime.trlce aletermafosforului
MgP2:Mn cum slnt: numărul atomic efectiv U#f«10,19)>dependenţă de
•iyrgie(factor «axim de hipersensibilitate de 2,9 la energia de 25KeV);
domeniul de linearitate 3.10~2-2,5.104rad; capacitate de păstrare «
informaţiei dozlmatrice relativ bună, cu un fading de 191/63 sile şl
26%/91
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• Elaborarea unui "Procedeu pentru obţinerea f1dorurii de
aagneziu aaţivet* cu raangan utilizată ca detector radiotermulumes-
cent" - brevet de invenţie nr. G7959/1978.

• Realizarea unui dosinetru radiotermoluminescent pe bază
de MgF2:"n înglobat In teflon omologarea ?i introducerea In fabri-
caţie.

• Realizarea şi elaborarea tehnologiei centru "casetă dozlme-
trică" - brevet de invenţie nr. 67873/1977.

C. Utilizarea detectorilor studiaţi MgF2:Mn,
 MgB,O7:Dy si

MgBjO^sTb (pentru priaa dată) în dozimetria neutronilor în cîmpuri
mixte gama-neutronice.

• Utilizarea sistemului MgF,:Mn + LiP cu litiu în amestec
s

izotopic natural şi litiu îmbogăţit în Li pentru măsurarea doze-
lor de neutroni termici prin intermediul reacţiei Li(n,a) H.

• Evaluarea dozelor de neutroni termici şi a dozelor gama
din canalul termic al reactorul! nuclear IFIN cu detectorul
MgP2:Mn +

 6LiP.
• Evaluarea dozelor de neutroni rănizi de la ciclotronul nu-

clear IFIN cu sistemul MgF2:Mn+ LiF prin metoda albedo.
• Elaborarea unei metode centru măsurarea dozelor de neutroni

termici în cîmpuri mixte Y+r»t-
• Utilizarea detectorului MgF2:Mn prevăzut cu filtru de ma-

terial hidrogenos cu conţinut ridicat de neţxru de fum(cauciuc vul-
canizat) cu cuplarea reacţiei(nfp) cu reacţia (pry) pentru măsura-
rea dozelor de neutroni rapizi(1974).

• Elaborarea unei metode pentru măsurarea dozelor de neutioni
rapizi în cîropnri mixte gama-neutronice.

• Evaluarea dozei de neutroni termici cu detectorişi MgB^O-jtTb cu bor în amestec izotopic natural pe baza reacţiei
la 7

nucleare B(nror) I»i«
• Evidenţierea posibilităţii de utilizare a borului îmbogă-

ţit în B-produs în ţară la ITIV Cluj-.îapoca, oentru relaizarea unui
detector pe *bază de borat de magneziu cu sensibilitatea redicată
la neutroni termici.

• Utilizarea tandemului MgF :^n-MgB4O-:'Tb(Oy) pentru elabora-
rea unei metode ce estimare .a dozelor de neutroni termici în cîropul
mixt y+ nfc.

Considerăm că utilizarea sistemelor dozimetrice prezentate
în cadrul tezei pentru măsurarea dozelor de radiaţii gama,; dta şi
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neutronice, poate asigura controlul dozlmetric atît în dozimetria
profesională cit şi In dozimetria de accident nuclear, precum şi
In diferita cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ. In acest
fel, r>.e aducem o modestă contribuţie, la realizarea programului nm-
clear naţional, prin extinderea gamei de ter«.ofosfori 011 licaţii
practice In dozimstria radiaţiilor nucleare.
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Fig.34. Schema de principiu a
aparatului de măsurare a emi-
siei de RTL. GIT-Geserator de
înaltă tensiune, ^-amplificator,
P-potentiometru înregistrator,
IT-înregistrator de temoeratură,
i'-termocupiu, K-element de în-
călzire,RTL- detector RTL.
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Fig.38. Dependenţa semnalului
de RTL de raza ionică a acti-
vatorului MgB-07:A{A«Tb,Oy,Sm
Nd,JJu).
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Fig.42. Sensibilitatea de
RTL a MaB4O7:A(A"Tb,Dy,
Sm, .< d, Eu, iJy+Sm, Tb+Sm).

Fig...43. Dependenta semnalului
de RTL de doiă - linearitatea.
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Fig.46. Fadingul texnofosforului
la tea^Mratura camerei

Pig.57. Dependenţa semnalului
de RTL de doză-linearitatea

Fig.34. curb«le de atrăluciret 1
MgP,:*!n ş i 3-MgP9>sint»risat« In
azot ş i 2-MgF Mnz«itn«rixat In
grafit l

Fig.64. Incluenţa luminii
asupra semnalului de RTL
a
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Fig. 62. Fadingul tanefosforu-
lui MgF_:A <A-Mn,Oy,s») »inte-
rix*t tR asot.

Fig.65. Influenţa luminii solare
asupra teraofosforului MgF,:Mn
neiradiat.
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Fig. 70. variaţia răspunsului
de RTL al termofosforului
MgF2:Mn+LiP funcţie de con-
centraţia de ţintă LiP.
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Fig.74. Dependenţa semnalului
de RTL de fluxul de neutroni
din canalul termic T, al
reactorului nuclear

Fig. 78. Variaţia semnalului
de RTL cu timpul de iradiere
In ctmp mixt y + n pentru


