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RESUMO

u ESTUDO DO MECANISMO DATERMOLUMINESCÈNCIA EM
CRISTAIS DE KCI PUROS E DOPADOS COM Sr2*"

Embora haja muitos trabalhos publicados,

o mecanismo envolvido no processo da termoluminescência

(TL), ainda constitui matéria de controvérsia. Atualmente é

bem aceito que os centros F estão envolvidos no processo.

Alguns autores propõem que os centros F atuam como

armadilhas de elétrons, enquanto outros consideram estes

centros como centros de recombinação para buracos

termicamente estimulados. Finalmente, também tem-se proposto

que os centros F agem como centros de recombinação para

átomos halogenetos intersticiais. Em algum estágio desta

recombinaçãc, uma recombinação elétron-buraco acontece e a

luz é emitida.

Este trabalho consiste numa tentativa de

correlacionar os centros F, Z± (centro F modificado pela

presença de um par de impureza divalente e vacância de ion

positivo) e centro V (vacância de ion positivo com um buraco

de próximo vizinho), com os picos da curva de TL observados

em cristais de KCI puros e dopados com Sr2+, irradiados à

temperatura ambiente.

Os cristais de KCI tidos como

nominalmente puros foram obtidos da Horiba Co. Ltd., Japão,

e os dopados com Sr2+, com concentrações de 0,01, 0,1 e

0,5mol %, da Universidade de Kanazawa, Japão. As amostras

foram clivadas com dimensões de 4x4xlmm3, e sofrem um

tratamento térmico prévio de 300°C por 30 minutos, seguido

de resfriamento rápido até a temperatura ambiente.

0 efeito do incremento da dose (lxlO3 a

lxl07cGy), na formação dos centros foi investigado, bem como

a influência do aumento da concentração da impureza

divalente, utilizando-se os métodos da termoluminescência



(TL) e absorção óptica (AO).

Notamos en nosso estudo, que COB O

aumento da dose de irradiação, a altura do pico -iT> de baixa

temperatura (108°C) cresce até 10*/105cGy, passando a

decrescer e finalmente, desaparecer. Este resultado

experimental evidencia a participação de intersticiais no

processo de formação e destruição deste pico TL, atribuído

aos centros Z^ na literatura. Se só elétrons ou buracos

estivessem envolvidos no processo, este pico TL deveria

saturar com o aumento da dose, mas nunca decrescer.

O crescimento da banda F na curva de

emissão mostra que para as amostras mais dopadas (0,1 e 0,5

mol%), a concentração dos centros F decresce mais

rapidamente para as doses maiores que 106cGy. Por outro

lado, o pico TL de 197°c, que se acredita ser dependente dos

centros F, cresce até a dose de de 107cGy. Este resultado

indica que o pico TL de 197°C não esta relacionado com os

centros F após esta dose.

Para os cristais dopado*, observamos

picos de 276-300°C para doses maiores que 105cGy. A taxa de

crescimento destes picos é maior para as amostras puras que

para as dopadas.

Estes resultados indicam que, **.té a dose

de 105cGy, a concentração de centros F aumenta mais

rapidamente para as amostras mais dopadas, entretanto para

doses maiores que 106cGy, ela decresce para estas amostras,

com concentrações de 0,1 e 0,5 moll de Sr2*, enquanto torna-

se quase constante para as outras amostras. A banda de

absorção predominante nestas amostras de KC1, situa-se entre

555 e 560 nu, e a meia largura é maior para as amostras mais

dopadas. Estas bandas são atribuídas aos centros F e Zj na

literatura.

A banda de absorção dos centros V

aparece somente além de uma dose de irradiação de 104cGy, em

torno de 210 nn. As curvas de formação dos centros V

apresentam um comportamento similar às curvas do centros F.



Notanos também, o aparecimento da banda de absorção óptica

associada aos centros F2 ou M, em torno de 900 nm( a partir

de doses absorvidas de 105cGy.

Estes resultados experimentais levam-nos

a reforçar o modelo de recombinação de centros F e

intersticiais. Contudo o fato de haver um crescimento

significativo do pico de TL de 197°C nas amostras mais

dopadas para doses altas, enquanto que a curva de formação

de centros F decresce, indica que um mecanismo diferente da

recombinção intersticiais-centros F deve estar ocorrendo.

Assim, torna-se necessário investigar mais profundamente o

efeito da presença da impureza Sr2* no processo TL, para

doses maiores que 106cGy.
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I - INTRODUÇÃO

Imperfeções intrínsecas e/ou extrinsecas

existes em todos os sólidos. E a presença destas

imperfeições na rede cristalina, gera um grande número de

propriedades que não existem nos sistemas perfeitos. Os

semi-condutores, os lasers de estado sólido e os aços

inoxidáveis são exemplos df materiais cujas propriedades

provêem do comportamento característico apresentado por suas

"imperfeições". 0 estudo dos defeitos constitui um capitulo

essencial para a ciência e a tecnologia modernas.

O comportamento destas "imperfeições"

dos cristais guando submetidos & radiação constitui um dos

problemas mais importantes da física do estado sólido.

0 conhecimento do mecanismo de produção,

da estrutura eletrônica e das características dos defeitos

em cristais, através das técnicas de termoluminescência, de

absorção óptica, de ressonância de spin eletrônico, de

ressonância magnética nuclear, etc, origina-se da pesquisa

dos centros de cor em cristais de halogenetos alcalinos.

Este tipo de pesquisa tem sido feita animadamente e

extendida a várias espécies de materiais sólidos,

desempenhando o papel de principio orientador do estudo de

defeitos da rede, não só na área do estado sólido, como

também na engenharia.

0 estudo do mecanismo da

termoluminescência em cristais iônicos como o monocristal de



KC1 muito te» contribuído para este conhecimento, pois a

estrutura dos cristais iônicos é bastante simples, e já

foram estabelecidos métodos confiáveis de purificação e

controle da dopagem de impurezas.

Infelizmente, embora haja muitos

trabalhos publicados a respeito, o mecanismo envolvido no

processo termoluminescente (TL) não está totalmente

esclarecido. 0 problema principal com relação ao estudo

deste mecanismo consiste em identificar os três elementos

com os quais o processo é usualmente descrito: os defeitos

que atuam como centros de armadilhamento, as cargas móveis e

os centros de recombinação.

Isto é muitas vezes difícil de se obter,

e no caso das entidades móveis, tanto elétrons como buracos

podem participar do processo e, a questão é descobrir quais

deles são os portadores responsáveis.

Os halogenetos alcalinos parecem ser

materiais ideais para este estudo dos processos de TL,

porque além da sua estrutura cristalina ser simples, tanto

nos cristais relativamente puros como nos dopados, centros

de elétrons ou buracos armadilhados bem definidos são

induzidos pela radiação ( 1,2 ). Entretanto, a relação entre

os centros de cores e os picos TL ainda não está bem

estabelecida. Trabalhos recentes têm demonstrado que alguns

dos processos de termoluminescência observados nestes

materiais estão relacionados com defeitos intrínsecos da

rede cristalina ( 3 ), enquanto que outros dependem de



átomos estranhos à rede. Estes processos e teorias seráo

descritos no próximo capitulo.



11 - O FENÔMENO DA TERMOLUMINESCÈNCIA

A termoluminescência é a emissão de luz

apresentada por um isolante ou semicondutor sólidos quando

aquecido, após ter sido irradiado ou submetido a um esforço

fisico. Este fato não deve ser confundido con a luz

espontaneamente emitida de uma substância quando aquecida

(incandescência); a termoluminescência é a emissão

termicamente estimulada de luz que se segue a uma prévia

absorção de energia. Uma característica particular do

fenômeno da termoluminescência é que uma vez aquecido e

apresentar emissão de luz, o material não emitirá a luz se

for aquecido novamente. A fim de exibir termoluminescência

outra vez, o material deverá ser reexposto à radiação, ou

submetido ao esforço fisico.

LUMINESCÊNCIA

Quando a radiação incide sobre um

material, uma parte de sua energia pode ser absorvida e

reemitida como luz de um comprimento de onda maior ( Lei de

Stokes ). Este processo é a luminescência. O comprimento de

onda emitido é característico da substância luminescente e

não da radiação incidente.

Aos vários fenômenos de luminescência

são dados nomes que refletem o tipo de energia usada para



excitar a emissão: fotoluminescência ( excitaçáo por luz

ultra violeta ), radioluminescência ( radiações nucleares

como raios gana, partículas beta, raios X, etc. ), e

catoâoluminescência ( feixe de elétrons ). A radiação

luminescente também pode ser gerada por energia química

(guimiluminescéncia), energia mecânica (triboluminescência),

energia elétrica ( eletroluminescência ), energia bioquímica

( bioluminescência ) e ondas sonoras ( sonoluminescência ).A

luminescência por nós referida neste trabalho será aquela

concernente & excitação por radiação ionizante

(radioluminescência).

A emissão de luz possui um tempo

característico rc, tempo este decorrido desde a absorção da

radiação até sua emissão; este é o parâmetro que nos permite

classificar o processo de luminescência ( ver fig. 1-1.1 )



Figura 1-1.1 : O fenômeno da Luminescência

Luminescência

(foto-, radio-, catodo-,

quimi-, tribo-, e letro- ,

bio-, sono-)

Fluorescência

TC < IO"8 s

Fosforescência

TC > IO'8 s

eríodo longo
T,, > 10-*

Terrooluminescência
minutos < T C < 4,6 x IO

9 anos

O valor de rc = 10~
8 s constitui o

parâmetro de definição para o processo essencialmente

expontâneo da emissão fluorescente.
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Figura 1-1.2 - Relação entre a absorção

da radiação e as emissões de fluorescência, fosforescência e

termoluminescência. T o é a temperatura na qual a radiação

ocorre; fi é a taxa de aquecimento; tr é o tempo no qual a

irradiação termina e o decaimento da fosforescência se

inicia. (4)

Assim, como podemos ver na fig. I-1.2 ,

a emissão fluorescente ocorre simultaneamente com a absorção

da radiação, e cessa imediatamente quando a irradiação

termina. A fosforescência por outro lado, caracteriza-se por

um crescimento exponencial até alcançar intensidade máxima

em troáx<. Além disso, a emissão fosforescente prossegue por
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algum tempo após a excitaç&o ter sido removida.

A fosforescência é subdividida em dois

tipos principais (Garlick & Wilkins, 1945; Randall &

Wilkins, 1945 a b; Curie, 1960) ( 5, 6, 7, 8 ): período

curto ( T C < 10~
4 s) e período longo ( rc > 10~

4 s ). Do

ponto de vista prático, a única maneira de distinguir entre

fluorescéncia e fosforescência é estudar o efeito da

temperatura no decaimento da luminescência. A fluorescéncia

é essencialmente independente da temperatura, enquanto que o

decaimento da fosforescência exibe uma forte dependência com

a temperatura.

A emissão luminescente geralmente é

explicada pela transferência da energia da radiação aos

elétrons ou buracos do material sólido, excitando assim os

elétrons do estado fundamental g para um estado excitado e

(transição (i) na Fig. I-1.3). A emissão de um fóton ocorre

quando um elétron excitado retorna ao seu estado fundamental

ou se recombina com o centro de recombinação (transição (ii)

na Fig. I-1.3). Assim para a fluorescéncia o tempo entre as

transições (i) e (ii) é menor que IO"8 s.

Para a fosforescéncia, o diagrama de

energia é modificado pela presença de um nivel metaestável m

na banda proibida entre e e g. Um elétron excitado de g para

e pode ser armadilhado em m onde permanecerá até que lhe

seja fornecida energia E suficiente para retornar ao estado

excitado e; de onde por uma transição normal, pode voltar ao

estado fundamental g com subsequente emissão de luz (figura



I-1.3b). Deste modo, o crescimento exponencial na

fosforescência até atingir a intensidade máxima corresponde

ao tempo gasto pelo elétron no nivel m.

(a) (b)

Fig. I-1.3 : Energia de transição envolvidas na produção da

(a) fluorescência e (b) fosforescência. (4)

Através de argumentos termodinâmicos

podemos demonstrar que o tempo médio gasto na armadilha à
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temperatura T, é dado por:

T = s"1 exp( E/kT) (1.1)

onde s é uma constante, fator de

freqüência ou freqüência de escape; E é a diferença de

energia entre os níveis m e e (profundidade da armadilha); e

k é a constante de Boltzmann. A constante s é interpretada

como o número de vezes por segundo, em que um elétron ligado

interage com os fónons da rede cristalina. Portanto a

fosforescência é dependente da temperatura como mostra a

equação acima.

Essa explicação simples para o fenômeno

da fosforescência baseada na teoria de banda de energia,

embora usada com sucesso, somente adquiriu um formalismo

mais consistente com o trabalho de Randall & Wilkins (1945

a). Estes autores mostraram que uma vez que o elétron fosse

libertado da armadilha, a probabilidade de retornar ao

estado metaestável é muito menor que a probabilidade de seu

retorno ao estado fundamental ou sua recombinação. A

intensidade da emissão fosforescente em qualquer instante

I(t) é proporcional à taxa de recombinação (isto é, a taxa

de transição entre e-g). Portanto, I(t) é proporcional à

taxa de desarmadilhamento dos elétrons e então podemos

definir que:

I(t) = -C dn/dt = C n/T (1.2)

onde C é a constante de

proporcionalidade e n é o número de elétrons armadilhados no
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nível m. Integrando:

Io exp(-t/T) (1.3)

onde * é dado pela equação (1.1) e I o a

intensidade para t=0. A equação (1.3) é a equação do

decaimento da fosforescência à temperatura constante para

t > tr na figura 1-1.2. Para temperatura constante, o

decaimento obedece a uma equação de primeira ordem.

Entretanto, na prática, muitas vezes a fosforescência

apresenta um decaimento não exponencial. Este fato poderia

ser explicado pela superposição de vários processos de

primeira ordem, onde para uma determinada temperatura,

diversas armadilhas, cada qual com valores diferentes de E,

estivessem envolvidas. Uma outra possibilidade é que uma vez

desarmadilhado, o elétron tanto poder retornar ao nível m,

como recombinar no nível g. Neste caso, a taxa de

recombinação é proporcional não somente ao número de

elétrons desarmadilhados, mas também ao número de sítios de

recombinação existentes. Tomando estes números como sendo

iguais a n:

I(t) = -C dn/dt • a n2 (1.4)

onde a = a(T) é uma constante.

Comparando as equações (1.4) e (1.2),

veremos que este decaimento torna-se de segunda ordem.
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Kt) = Io/(no0t + I)
2 (1.5)

A equação (1.1) mostra que a vida média

• é exponencialmente dependente da temperatura.

Para a fosforescéncia os valores

combinados de E e T são tais que r é muito pequeno, e a

luminescência é observada facilmente à temperatura TQ na

qual o material é irradiado.

Contudo, se a armadilha for

suficientemente profunda, os valores de E e T Q são tais que

E » kTQ e então % será muito grande. Isto significa que o

elétron permanecerá armadilhado no nivel m indefinidamente,

ou ainda, a taxa de escape dos elétrons armadilhados dn/dt =

- n/r é muito pequena em TQ. Por exemplo, para uma

profundidade de armadilha de E = 1.5 eV, e admitindo que

T=10 1 2 s~*, então 7 = 7,3 x IO5 anos para T=298 K. Do ponto

de vista prático, a luminescência jamais seria observada

para esta armadilha em TQ = 298K. Entretanto, a

luminescência pode ser induzida pelo aumento da temperatura.

Se a temperatura for elevada com uma taxa linear dada por

/J=dT/dt, atingirá um valor no qual I(t) = n/7 será grande

suficiente para que a luminescência seja observada.

Eventualmente as armadilhas podem ser totalmente esvaziadas,

e I(t) decresce, e o resultado gráfico da intensidade versus

temperatura toma a forma de um pico. Como a luminescência

foi estimulada através de aquecimento é chamada de

Termoluminescência, e a curva que se obtém registrando a
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Termoluiainescência, e a curva que se obtém registrando a

intensidade da luz TL, I(t), em função da temperatura,

chama-se curva de emissão.
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I -2 -Histórico

De acordo con Becker (1973), alquimistas

medievais foram os primeiros a observar a luz emitida por

alguns minerais no escuro quando aquecidos. Entretanto,

possivelmente a primeira observação da tennoluminescência

foi feita em 1663 por Robert Boyle (Boyle,1663), que

observou a luz emitida por um diamante quando aquecido.

Boyle também estimulou a emissão luminescente por outros

métodos como a fricção. Em 1676, Elsholtz observou um efeito

similar em um mineral que continha flúor. As primeiras

interpretações do fenômeno diziam que o calor era

diretamente convertido em luz. Oldemburg (1676), assim se

referiu quando descreveu a termoluminescência produzida por

um tipo de fósforo chamado "Phosphorus Smaragdemus".

DuFay (1726) imaginou que a

luminescência fosse devido a enxofre que "queimava" quando

aquecido, r.as mais tarde, ele mesmo previu aquela que foi

com certeza a primeira evidência clara do fenômeno (DuFay,

1738). Suas experiências com quartzo natural mostraram que a

termoluminescência podia ser reativada pela exposição da

amostra. Calor somente estimulava a emissão, mas não era a

causa do fenômeno.

Déribéri (1936) relatou que em 1821,

Calloud, um químico, descobriu que o sulfato de quinino

produz uma intensa luz azul quando aquecido entre 100° e
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180°C* Esta observação foi confirmada logo depois por

Pelletier. Em 1867, Becquerel também relatou uma experiência

de termoluminescência.

É difícil apontar exatamente quando a

palavra termoluminescência foi usada pela primeira vez na

literatura, mas foi certamente referida em 1895 por Hiedmann

& Schimidt (9) a qual Becker (1974) descreveu como

provavelmente a primeira investigação experimental cuidadosa

da termoiuminescência induzida por radiação, sob seu nome

moderno. A grande diferença entre os investigadores

anteriores e estes autores é que eles induziram a TL com

feixe de elétrons em laboratório. Este tipo de

termoluminescência é muitas vezes dita " artificial ",

enquanto que as observações anteriores foram de

termoluminescência "natural", isto é, aquelas induzidas pela

radioatividade natural do meio ambiente. Wiedmann & Schimidt

estudaram uma grande variedade de fósforos produzidos

sinteticamente.

Contudo, o fato de que a termolu-

minescência de espécies naturais podia ser regenerada em

laboratório foi pela primeira vez publicado por Trowbridge &

Burbank (1898) (10). Esses autores estudaram a

termoluminescência natural da fluorita por aquecimento e

então reexcitararo a TL por exposição ao raios X.

A relação entre a fosforescência e a

radiação foi extensamente examinada no século XIX ( ver

Rutherford, Chadwick & Ellis, 1957 ) (11), e o estudo da TL
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induzida por radiação recebeu um grande impulso por Marie

Curie en 1904 (12), guando ela escreveu em sua tese de

doutoramento: "Certos corpos, tais como a fluorita, tornam-

se luminosos guando aquecidos; eles são termo-luminescentes.

Sua luminosidade desaparece após algum tempo, mas a

capacidade de tornar-se luminoso novamente através do calor

é restaurada pela ação da radiação. O Radium pode restaurar

a propriedade termo-luminescente destes corpos". De fato, os

raios a do rádio ativam a termoluminescência, fato que

também foi observado por Wiedmann ( ver Rutherford, 1913 ).

Nesta mesma época, o primeiro estudo do

espectro da termoluminescência foi feito por Morse (1905)

(13).

Lind & Bardwell (1923) continuaram o

estudo da TL usando o rádio para excitar várias gemas e

minerais transparentes (14). Em seguida, em 1924, Wick, que

havia realizado suas próprias observações da

termoluminescência natural da fluorita, junto com seus

colaboradores, procedeu através do estudo da TL induzida

por raios X e feixe de elétrons, uma investigação de

minerais naturais (Wick & Gleason, 1924; Wick, 1927), e

fósforos sintéticos (Wick & Slattery, 1927). Em particular,

Wick & Slattery (1928) realizaram uma investigação intensiva

da TL induzida por raios X numa seleção de fósforos

sintéticos que já haviam sido estudados por Wiedmann &

Schimidt (1895) (15, 16, 17, 18, 19).

O fato da temperatura na qual o pico da
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TL ocorre, estar relacionada com a profundidade das

armadilhas, foi reconhecido por Urbach (1930), como a chave

para o estudo das distribuições das profundidades das

armadilhas. Entretanto, foram os famosos trabalhos do grupo

de Birmingham, Inglaterra ( Randall 6 Wilkins, 1945 a, b;

Garlí.ck & Gibson, 1948 ), que realmente trouxeram progresso

real para o estudo da TL. Randall & Wilkins formalizaram a

teoria da termoluminescência ao considerarem o mecanismo de

desarmadiIhamento dos elétrons como de primeira ordem, isto

é, assumiram que uma vez libertado da armadilha, o elétron

se recombina voltando ao estado fundamental, não ocorrendo o

rearmadilhamento. Deste modo, a intensidade da emissão

luminescente é proporcional à taxa de desarmadi Ihamento dos

elétrons ( eq. 1.2 ). Garlick & Gibson (1948) consideraram o

caso de segunda ordem : isto é, que as probabilidades de

rearmadilhamento e recombinaçâo são comparáveis (eq. 1.4).

Ao resolverem as equações 1.2 e 1.4 para

o caso não isotérmico e um incremento linear de temperatura

com uma taxa 0 = dT/dt, estes autores foram capazes de

relacionar de maneira precisa, a temperatura, a forma e

altura do pico TL com os parâmetros de armadilhamento E e s,

e com o número de elétrons armadilhados no início do

aquecimento. Randall & Wilkins (1945 a;b) deduziram a

seguinte equação de primeira ordem:
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I - n o s exp(-E/kT) exp(-E/kT') dT'] (1.6)

onde n o é o número de elétrons armadilhados à temperatura

To, cuja curva de emissão é mostrada na figura 1.4.

Analogamente, a equação de segunda ordem

para a curva de emissão, derivada por Garlick & Gibson

(1948), é dada por:

n o
2 s exp(-E/kT)/N [1 + (nos/N0) ̂

T exp (-E/kT') dT'] 2

(1.7)

onde N é o número de armadilhas disponíveis, e E e s podem

ser determinados das curvas experimentais. A figura 1.4

mostra a curva de emissão de segunda ordem, característica

de uma amostra de um meteorito, usando filtro azul.(30)

200 300 400
TEMPERATURA (°C)

500
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En 1947, Farrington Daniels e

colaboradores iniciaram una série de experiências na

Universidade de Wisconsin, EUA, visando a utilização da TL

em dosimetria das radiações. Em 1961, J. R. Cameron e

colaboradores (20), na mesma universidade, estudaram

extensivamente as propriedades termoluminescentes do

fluoreto de litio (LiF), culminando com o desenvolvimento de

vários tipos de dosimetros de LiF, dopados com Mg e Ti,

largamente utilizados em escala industrial

Em 1967, a pesquisa em

termoluminescência suas aplicações foram introduzidas no

Brasil, pelo Prof. Shigueo Watanabe.(43 a 45).
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I -3 - Modelos para a Termoluminescência

O modelo mais simples estabelecido para

o fenômeno da TL é mostrado na figura abaixo (fig. 1.5):

1
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Fig. 1.5 - Modelo simples de 2 niveis de

energia para a TL. Transições permitidas: (1) ionização; (2)

e (5) armadilhamento; (3) desarir.adílhamento térmico; (4)

recombinação radiativa. Os círculos sólidos são elétrons; as

flexas cheias, transições eletrônicas; os circulos abertos,

buracos; as flexas abertas, transições de buracos.(4)

Neste esquema de bandas de energias há

dois níveis localizados: um deles situado entre o nível de

demarcação e a banda deslocalizada, isto é, De e Ec, ou Dn e
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Ey, e o outro situado entre De e D^. Assim, um nível age

como armadilha (T) e o outro atua como um centro de

recombinação (R). Na figura 1.5, o nível T está situado

acima do nível de equilíbrio de Fermi E f e portanto

encontra-se vazio no estado de equilíbrio, ou seja, antes da

absorção da radiação, existindo portanto um potencial de

armadilhas de elétrons. 0 centro de recombinação por outro

" -ído situa-se abaixo do nível de Fermi, e assim encontra-se

cheio de elétrons, constituindo um potencial de armadilhas

de buracos.

A absorção da energia de radiação

(hJ/)a>(Ec - E v ) , (isto é, maior do que a energia da largura

da banda proibida) pelo cristal, resulta na ionização dos

elétrons da banda de Valencia, produzindo elétrons livres na

banda de condução e buracos na banda de Valencia ( transição

1 ). Os portadores livres de cargas opostas podem também se

recombinar uns com os outros, ou serem capturados por

armadilhas respectivas, de modo que os elétrons dão origem a

centros TL, e os buracos, a centros de recombinação. Em

alguns casos, esses portadores podem trocar de papel.

A fim de que recombinaçôcs possam

acontecer, buracos primeiro tornam-se armadilhados nos

centros R (transição 5). Recombimações só ocorrem através da

aniquilação dos buracos armadilhados por elétrons livres

(transição 4), dando origem à luz termolumine: ente.

Os elétrons livres também podem ser

armadilhados no nível T (transição 2), caso em que a
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recombinação somente ocorre se os elétrons armadilhados

absorverem energia E suficiente para serem liberados de

volta à banda de condução de onde recombinações são

possíveis. Deste modo, a emissão luminescente é regida pelo

tempo médio * gasto pelo elétron enquanto armadilhado, dado

pela equação de Arrhenius (1.1) e reescrita como:

T"1 = s exp( - E/kT) (1.8)

onde p é definido como a probabilidade

por unidade de tempo do elétron ser libertado de uma

armadilha.

Se a profundidade da armadilha E e a

temperatura TQ de irradiação, forem tal que E»kT n , então

qualquer elétron armadilhado permanecerá neste estado por um

longo período de tempo, sendo que mesmo após uma irradiação,

haverá ainda uma população substancial de elétrons

armadilhados. Além disso, por causa dos elétrons livres e

buracos serem criados aos pares, e também aniquilados aos

pares, deverá existir uma população igual de buracos

armadilhados no nível R. E como o nível de equilíbrio de

Fermi Ef está situado abaixo de T e acima de R, esta

população de elétrons e buracos armadilhados representa um

estado de não equilíbrio. 0 caminho da reação para o retorno

ao equilíbrio está sempre aberto, mas por causa da

perturbação ocorrida no equilíbrio ( isto é,a irradiação )

ter sido realizada à baixa temperatura em comparação com
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E/k, a taxa de relaxação ( eq. 1.8 ) é muito pequena. Assim,

o estado de não equilíbrio é um estado metaestável e

existirá por um periodo de tempo indefinido até que uma nova

variável seja introduzida, governado pelos parâmetros E e s.

O retorno ao equilíbrio pode ser

acelerado se aumentarmos a temperatura acima de TQ tal que

E<KT. Deste modo, estaremos aumentando a probabilidade de

desarmadilhamento p e os elétrons se deslocarão para a banda

de condução. A TL agora resultará da recorcbinação dos

elétrons livres com os buracos armadilhados.

A intensidade da TL, I(t), em qualquer

tempo durante o aquecimento é proporcional à taxa de

recombinação de buracos e elétrons no nível R. Se nn for a

concentração de buracos armadilhados, então:

-dnn/dt (1.9)

A relação entre I(t) e nn está mostrada

esquematicaniente na fig. 1.6. (4)
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n

Tempo

Tempo

Tempo

Fig. 1.6

O modelo que até agora descrevemos é o

mais simples para explicar a termoluminescência quando o

processo é acompanhado por transporte dos elétrons e buracos

através da banda de condução e Valencia, armadilhas e

centros de recombinação. O modelo de banda pode ser muito

mais complexo, mas este quadro simples pode descrever

qualitativa e quantitativamente bem todos os fatos

fundamentais da produção TL.

Para análise do modelo, torna-se

conveniente separar a descrição fenomenológica em duas

componentes: uma pai descrever o preenchimento das
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armadilhas durante a irradiação, e outra descrevendo o

esvaziamento durante a excitação térmica.

Segundo Chen, Mckeever & Durrani (1981)

(21) o preenchimento das armadilhas pode ser descrito pelo

sistema de equações:

dnc/dt = f - nc Ar nn - nc (N - n) A, (1.10a)

dn/dt = nc (N - n) A , (1.10b)

dnv/dt = f - nv (Nh - nn) Ah, (1.10c)

dnn/dt = nv (Nh - nn) An - nc nh Ar (l.lOd)

onde: nc- concentração dos elétrons na banda de condução

(por unidade de volume);

nv- concentração de buracos na banda de Valencia;

n- concentração de elétrons armadilhados;

N- concentração de armadilhas de elétrons (de profundidade

E).

nn- concentração de buracos nos centros de recombinação;

Nn- concentração de armadilhas de buracos disponíveis;

A- coeficiente de transição de elétrons da banda de condução

para o nível armadilhado (volume/unidade de tempo, transição

(2) na fíg. 1.5);

An- coeficiente de transição de buracos da banda de Valencia

para os centros de recombinação de buracos (transição (5));
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Ar - coeficiente de recombinação dos elétrons na banda de

condução com buracos dos centros de recombinação (transição

(4)) e ,

f- taxa de formação elétrons-buracos (volume/unidade de

tempo, transição (1)).

Nestas equações de acordo com as

transferências de cargas indicadas na fig. 1.5, são

descartadas as recombinações banda a banda via direta, e

centro a centro de recombinação, isto é, as probabilidades

destes eventos são negligenciadas. A transição (3),

armadilhamento térmico dos elétrons, também é ignorada.

Cada um dos centros envolvidos possui

uma secção de choque de captura associada, e é possivel

relacionar os coeficientes de transição às secções de choque

de captura pela equação A = u6, onde v é a velocidade

térmica das entidades móveis nas bandas de condução e de

Valencia, e S, a secção de choque das cargas livres

(elétrons ou buracos). Adicionalmente, a neutralidade da

carga tem que ser mantida, então:

nc + n = nv + nn (1.11)

O processo de esvaziamento das

armadilhas diz respeito ao retorno das entidades móveis do

estado de não equilíbrio induzido pela irradiação à condição

de equilíbrio existente antes da irradiação. A irradiação é

considerada como já tendo cessado, e no início do período de
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esvaziamento das armadilhas, as concentrações de cargas

móveis nas bandas de condução e Valencia são tomadas como

zero, isto é, nc0 = nv0 = 0. Assim, as transições (1) e (5)

na fig. 1.5 não são consideradas.

Considerando que uma vez que a armadilha

esteja vazia, o elétron livre não consegue distinguir entre

esta e todas as outras armadilhas do mesmo tipo, pode-se

escrever que:

dnc/dt = np - nc(N - n) A - nc nh Ar, (1.12a)

dn/dt = nc (N - n) A - np, (1.12b)

dnb/dt = -nc nh Ah (1.12c)

Ar. transições para, ou da banda de

Valencia não são consideradas neste caso, e portanto a

condição de neutralidade torna-se:

nc + n = nn (1-13)

Aqui também as transições diretas banda

a banda e centros a centros de recombinação são ignoradas.

A diferença importante considerada entre

os processos de preechimento e esvaziamento de armadilhas

descritos pelas equações 1.10a-d e 1.12a-c respectivamente,

é que a probabilidade de escape térmico p é considerada como

nula nas equações 1.10a--d, mas apresenta valores grandes nas

equações 1.12a-c.
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A dependência de p con a temperatura

está relacionada com os valores de E e s. O termo E é

interpretado como a diferença de energia entre a armadilha e

a banda de condução, isto é, a profundidade da armadilha. O

fator de Boltzmann, exp (-E/kT), é a probabilidade de que a

energia térmica transferida ao elétron via interação fónon,

seja suficiente para libertá-lo da armadilha.
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I - 4- Absorção Ótica e Centros de Cor

Nos cristais iônicos, os defeitos

intrínsecos e extrínsecos podem capturar elétrons ou buracos

e podem possuir níveis eletrônicos dentro da banda proibida.

Portanto ao absorverem energia de uma radiação incidente,

essas cargas podem sofrer transições entre os níveis, dando

origem ã absorção e à luminescência. Consequentemente, cada

centro de defeito é caracterizado pelo seu espectro de

absorção ou de luminescência, contendo uma ou mais bandas.

Esses centros associados aos defeitos da rede cristalina,

recebem o nome de centros de cor, sendo que o mais conhecido

é o centro F, formado por uma vacância aniônica com um

elétron capturado.

Os espectros de absorção e de

luminescência são descritos, respectivamente, pelas curvas

de /i(E) e I(E), onde /i é o coeficiente de absorção, I, a

intensidade da luz emitida e E = hv = hc/A é a energia do

fóton de freqüência t e comprimento de onda X = c/v, sendo

c a velocidade da luz.

Tomando a intensidade do feixe

incidente como sendo IQ, e d a espessura da placa de amostra

de faces paralelas, a intensidade do feixe transmitido é

dada por:

I = Io exp (-/id)
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A célebre fórmula de Smakula fornece a

relaçã entre a concentração dos centros e a área debaixo da

banda de absorção desses centros:

N f= a c m*^ n fl(E) dE

2 2 e2 h (n2 + 2 ) 2

onde f é "oscillator strength" da transição óptica, n, o

índice de refração, e m*ef a massa efetiva do elétron.

Admitindo uma forma Gaussiana para a banda, a fórmula acima

pode ser escrita como:

N f = 0,87 x IO17 n umW

(n2 + 2 ) 2

onde um é a altura máxima da banda, e W, a largura da banda

para u=um/2.

Deste modo, portanto, a espectroscopia

de absorção fornece um método relativamente simples para

medir a concentração dos centros absorvedores.
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1-5- Discussão do Modelo

Embora seja possível utilizar o modelo

até aqui descrito para compreendermos muitos dos fatos

essenciais da TL, torna-se necessário acrescentar outras

informações a partir de evidências experimentais da TL. Por

exemplo, na curva de emisssão para o LiF entre a temperatura

ambiente e 250°C, aparecem quatro picos TL. Se recombinações

acontecem em um nivel de defeito localizado, então a

interpretação mais simples é que existem quatro espécies de

armadilhas e um centro de recombinação. Assim, esperaríamos

encontrar para todos os picos, comprimentos de onda para a

luz emitida iguais, e a grosso modo, é o que observamos

experimentalmente. Entretanto, a mesma amostra de cristal de

LiF quando irradiada a baixa temperatura ( -150°C até a

temperatura ambiente), apresenta mais picos do que aqueles

observados antes, o que implica na presença de mais

armadilhas. Além disso, as emissões apresentam comprimentos

de onda diferentes o que acarreta a suposição da presença de

mais de um tipo de centro de recombinação.

Portanto, parece claro que existe uma

série de tipos de armadilhas, ou centros de recombinação, ou

ambos, que devem ser incluídos no esquema.

Um ingrediente essencial do mecanismo da

TL é que durante o aquecimento, elétrons são térmicamente
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libertados das armadilhas para a banda de condução, antes de

se recombinarem com buracos armadilhados. Isto conduz a um

aumento da condutividade observada durante a estimulação

térmica. Se submetermos a amostra a um campo elétrico, uma

condutividade térmicamente estimulada deverá ser percebida.

Diversos exemplos de curvas de TL e condutividade obtidas

simultaneamente foram publicados na literatura, sendo que

ambas exibem a mesma forma geral.

Entretanto, como já mostramos

anteriormente, a luminescência pode resultar de transições

centro a centro e neste caso, a TL não seria acompanhada de

condutividade térmicamente estimulada. De fato, os

halogenetos alcalinos em geral, puros ou dopados com muitos

tipos diferentes de átomos, aparecem como exemplos de

materiais nos quais a TL não é acompanhada de condutividade

térmicamente estimulada.

Outra proposta para recombinação ou

armadilhamento localizado foi feita por Alvarez Rivas e

colaboradores para vários cristais dopados com materiais

divalentes(22). Estes autores estudaram cristais de KCl,

KBr, Kl, NaCl, NaF e LiF, e em cada caso encontraram

exemplos de picos TL que não são acompanhados por picos de

condutividade térmicamente estimulada detetáveis. Sua

proposta é que a irradiação cria centros F e átomos

intersticiais (isto é, ions alcalinos intersticiais com

buracos armadilhados). A estimulação térmica provoca a
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recombinação dos intersticiais con vacâncias de centro F. A

emissão TL resulta da recombinação dos buracos con os

elétrons dos centros F, e é caracterizada por una cinética

nononolecular. Este mecanismo é sinilar ao já discutido ,

recombinações diretas centro a centro, porque nen o elétron

nen o buraco ultrapassan sua respectiva banda, isto é,

ocorre uma recombinação localizada.

A cinética de primeira ordem, ou

monomolecular, é uma conseqüência natural deste tipo de

recombinação localizada. Como o elétron excitado não alcança

a banda de condução mas permanece no "campo" do centro de

defeito, a taxa de recombinação depende somente da

concentração dos elétrons excitados. Deste modo a expressão

de primeira ordem dada pela equação (1.2) é correta. Chen e

Kirsh (1981) (23) demonstraram que a expressão de primeira

ordem é válida mesmo se a transição de rearroadilhamento for

dominante sobre a transição de recombinação.

As experiências de termoluminescência

para estudar o comportamento dos halogenetos alcalinos

quando irradiados à temperatura ambiente, têm sido objeto de

intensas discussões nos últimos anos. Atualmente, é bem

aceito que os centros F estão intensamente envolvidos na

produção termoluminescente, mas a maneira exata como o

processo ocorre ainda está sob conjeturas. Uma escola de

pensamento sugere que os picos TL resultam da liberação

térmica de buracos de diferentes espécies de armadilhas,que

recombinam com elétrons dos centros F. Outros têm discutido
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a possibilidade dos centros F recombinarem com buracos

armadilhados nos sitios luminescentes. A possibilidade de um

único tipo de armadilha e sitios de recombinação diferentes

também tem sido objeto de estudo. Mais recentemente

entretanto, a sugestão de recombinação de intersticiais e

vacâncias foi fortemente defendida (Ausin & Alvarez Rivas,

1972 a, 1974) (24, 25).

0 envolvimento de intersticiais no

processo TL é dificil de ser negado, mas as regras precisas

não são fáceis de confirmar.



II - ESTUDOS REALIZADOS EM CRISTAIS HALOGENETOS

ALCALINOS, EM PARTICULAR, KCI.

II -1 - Cristais tônicos

Um cristal iônico é formado por arranjo

alternado de ions positivos e negativos, lada a lado, como

em cristais de KCI e LiF. As forças de coesão nos cristais

iônicos originam-se da atração coulombiana entre os ions de

sinais opostos. Cada ion pode ser considerado como uma

esfera rígida, que não se pode aproximar da outra, mais do

que uma certa distância.

Em geral, os cristais iônicos comportam-

se como isolantes elétricos, com a largura da banda proibida

(E) variando de cerca de 1 a 12 eV. Os exemplos típicos são

os compostos de halogenetos (haletos), polihalogenetos e os

óxidos binários e terciários. Sua simetria cristalina é

relativamente simples, sendo cúbica para muitos deles, com

estruturas face-centrada (fcc), corpo-centrado (ccc),

fluorita e perovskita.

Os materiais mais estudados na física

dos sólidos são os halogenetos alcalinos, pela sua estrutura

mais simples. O estudo dos defeitos pontuais nesses cristais
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pode servir de modelo para ilustrar algumas das situações

encontradas em sistemas mais complexos.

Os defeitos nos cristais iônicos possuem

na maioria dos casos cargas, e por isso servem de armadilhas

para os elétrons e buracos. Este fato restringe a vida média

dos portadores de cargas livres no cristal. Além disso, os

processos de espalhamento dos portadores são governados por

esses defeitos, determinando suas mobilidades.

Uma conseqüência do valor elevado de Eq

é que as transições eletrônicas entre os vários niveis de um

centro de defeito, dão origem a bandas observáveis de

absorção e luminescência. Estas bandas são usadas para

identificar esse defeito. Os defeitos com esse tipo de

comportamento constituem os chamados centros de cor.
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II - 2 - Efeitos da Radiação lonizante

A irradiação com raios-cr, raios-X,

partículas carregadas e luz ultravioleta, pode produzir

efeitos em um cristal. São conhecidos três tipos de

processos de criação de defeitos pela radiação: colisões

elásticas, processos eletrônicos e radiólise.

a) Colisões elásticas:

A fim de criar defeitos por este

processo, a partícula incidente transfere energia suficiente

ao átomo ou íon da rede cristalina, que sofre um

deslocamento da sua posição original. A criação de defeitos

por espalhamento elástico não é freqüente.

b) Processos eletrônicos:

Um defeito eletrônico ocorre quando o

cristal absorve energia do campo de radiação. A absorção dá-

se de modo diferente para vários tipos de radiação, isto é,

ela depende do fato da irradiação ser feita com partículas

leves ou pesadas, ou com radiações eletromagnéticas de

diferentes freqüências.

0 efeito imediato da irradiação é a

excitação de elétrons de Valencia a níveis de energia altas.
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Esses estados excitados podem ser localizados, como é o caso

da excitação de uma impureza, mas, podem dar origem ao

movimento de uma das cargas, como quando um elétron ionizado

é transferido à banda de condução.

Há efeitos de excitação eletrônica sem

movimento de cargas, como acontece na recombinação direta de

excitons, isto é, pares ligados de elétron-buraco. Porém os

processos importantes são aqueles em que os elétrons são

excitados pela radiação para a banda de condução, deixando

buracos livres na banda de Valencia. Em conseqüência, esses

portadores de carga movem-se para sítios, diferentes de onde

se originaram, causando mudança da carga em dois sítios do

cristal.

Nos halcgenetos alcalinos dopados, a

mudança de Valencia do ion impureza pelo processo

eletrônico, pode ser observada tanto logo após a irradiação

em temperatura do nitrogênio líguido, como após seu

aquecimento. No KC1 dopado com TI* , a altura da banda de

absorção em 245 nm depende da concentração de Tl+, Tl° e

Tl^ , que também dão origem a bandas de absorção. A variação

das valências em outros átomos de impurezas em KCl, como Ag

e Pb, foi investigada, mas os estudos sistemáticos de

alteração das valências induzida por radiação, são limitados

pelo fato dos defeitos iônicos serem produzidos muito

rapidamente por radiólises, tornando diflcel determinar se a

banda de absorção é devida à carga capturada pela impureza,
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ou ao defeito iônico

Como foi visto acima, a radiação

incidente sobre um cristal perde parte ou toda a sua

energia, criando defeitos eletrônicos. Estes, por sua vez,

podem dar origem aos defeitos iônicos. A evidência de que os

defeitos Frenkel, e não os do tipo Schottky, são formados,

deve-se a Kanzig e Woodruff (1958) (26) que estudando os

espectros de RPE do LiF, KCl e KBr, irradiados em baixas

temperaturas, mostraram, em particular que, um dos espectros

obtidos era devido ao centro-H. Na mesma época, Compton e

Klick (27) descobriram que o crescimento da banda H é

proporcional ao da banda F, indicando que os dois centros

são produzidos simultaneamente pela radiação.

A questão de "como a excitação

eletrônica pode produzir os pares vacância-intersticial" foi

respondida por Hersh (1966) e Pooley (1966) (28, 29).

Segundo estes autores as experiências mostraram que a

energia liberada na recombinação elétron-buraco é suficiente

para produzir os pares Frenkel. A recombinação elétron-

buraco pode dar origem à luminescência, caso em que os

defeitos iônicos não são produzidos.

Segundo Agulló-Lopez et ai. (1988) (30)

os principais aspectos associados com os efeitos da radiação

nos cristais iônicos, podem ser assim resumidos:

1)- os defeitos podem ser produzidos até

por fótons de energia pouco abaixo do valor Eg da largura da

banda proibida, isto é, até a região excitônica;
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2)- em temperaturas baixas, foi

observado una anticorrelação entre a eficiência pela criação

de centros F, e pela emissão de luminescência de

recombinação;

3) - a eficiência pela produção dos

defeitos depende muito de cada cristal de halogenetos

alcalinos, como pode ser visto no gráfico da figura na

página a seguir (30). Neste gráfico, diagrama de Rabin-

Klick, é plotada a energia média de formação dos centros F

nos halogenetos alcalinos, versus a razão S/D que é

interpretada como a separação entre intersticial-vacância. S

é a distância ânion-ênion, e D, o diâmetro do ânion

(halogeneto).

O processo acima descrito é chamado de

primário, em que os pares de Frenkel são formados. A

irradiação produz o chamado processo secundário, que

consiste da emigração dos defeitos primários e a formação de

complexos de defeitos ou de impurezas-defeitos. Por exemplo,

em temperatura ambiente ou superior, os centros-F tornam-se

móveis e podem dar origem a centros F2, F3, etc, ou

agregados envolvendo impurezas, como os centros FA, Fz,

etc. Os centros-F2 formados durante a irradiação satisfazem

a lei da ação da massa:

2F -> F2 : [F2] = K [F]
2
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II - 3 - Relação entre os Centros-F e a Emissão TL

Os processos de aniguilação dos defeitos

depende da temperatura, tanto durante a irradiação como

durante o armazenamento pós-irradiação.

Em temperaturas muito baixas de

irradiação, como na do hélio liquido, quando os centros-F e

centros-H são predominantes, um aquecimento subsequente

provoca a migração dos centros-H e a recombinação dos

centros-F. Se a irradiação for realizada em temperatura

ambiente ou superior, os centros de vacâncias tornam-se

móveis, e os mecanismos de recombinação e recuperação são

menos compreendidos.

Além da absorção óptica, a técnica

sensível da termoluminescência pode ser usada para tentar

entender o que acontece nos estágios de recozimento. O

aquecimento do cristal, após a irradiação, produz picos TL

em temperaturas definidas. Cada pico é proveniente da

recombinação tipo elétron-buraco, que ocorre durante o

aquecimento. Lopez et ai. propuzeram o modelo em que a TL em

170K do NaCl puro é devido à recombinação V^ -e, admitindo

que o centro V^ torna-se móvel nessa região de temperatura

e, que os elétrons dos centros-F" são tunelados até os

centros Vjj, recombinando-se com os buracos e emitindo a luz

TL. Por outro lado, dopando-se o cristal com cátions



43

divalentes, a intensidade dos picos TL observados nas

amostras puras, é reduzida e novos picos são induzidos.

Assim, dopando NaCl com Mn2+, o pico TL em 170K, com emissão

em 410 nm, é reduzido consideravelmente, e nova emissão em

510 nm, característica do Mn2+, é observada. A interpretação

dada é que os centros-VK se recombinam com os elétrons dos

centros devido a Mn°, ao invés dos de centros F ou F~, como

acontece nos cristais puros. A inclusão de Mn2+ dá origem a

dois picos, um em 108K e outro em 222K.

Em KCl:Sr2+ irradiado com raios-X a 80K,

M. Jinemez de Castro e J.L. Alvarez Rivas ( Proc. Int. Conf.

Defects in Insulating Crystals (Riga), 276 (1981),

conseguiram estabelecer relações entre os picos TL com o

decaimento dos centros de intersticiais armadilhados, tais

como aqueles capturados pelos dipolos Sr2+-vacância

catiônica. A termoluminescencia tem lugar quando acontece a

recombinação entre os intersticiais (desta vez liberados das

armadilhas associadas com Sr2+) e os centros-F ou F~.
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II - 4 - Cristais Irradiados à Temperatura Ambiente

Por razões óbvias, os experimentos de TL

em halogenetos alcalinos, mais importantes, são aqueles em

que a irradiação é feita a temperatura ambiente. A esta

temperatura todos os defeitos até aqui discutidos, são

instáveis, de modo que a termoluroinescência é conseqüência

de uma série, toda nova, de processos de recombinação. A

maioria das interpretações iniciais admitia que os processos

de recombinação eram conseqüências do movimento dos elétrons

e buracos. De algum tempo sabia-se, porém, quo os centros-F

estão intimamente associados com a emissão TL, embora seu

papel exato tenha sido motivo de muitas discussões e

conjeturas. Uma escola supunha que os picos de emissão

resultam da liberação térmica dos buracos de diferentes

armadilhas, recombinando-se com os elétrons dos centros-F.

Por ex. Klick et ai, (1967) (31), Jain e Mehendru (1970-72)

(32) argumentaram que os elétrons dos centros-F são

liberados e recombinam-se com os buracos dos centros de

luminescência. Mais recentemente, Ausin e Alvarez-Rivas

sugeriram o mecanismo TL baseado na recombinação

intersticial-vacância.

A microscopia eletrônica tem revelado

que na temperatura ambiente, os intersticiais formam

agregados na forma de moléculas neutras de halogenetos (X2),

formadas a partir dos centros-H. Essas moléculas ocupam os
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pares de vacância ânion-cátion e, dão origem a várias bandas

de absorção óptica. Durante o aquecimento após a irradiação,

as bandas de absorção dos centros-F e centros-V desaparecem

em temperaturas de 550K. Hughes (33) propôs a seguinte

operação de reação:

2F + X2 -> par de vacância vazio

Do ponto de vista da termoluminescência

é importante notar que, a área total debaixo da curva de

emissão de uma amostra irradiada à tempertura ambiente, é

proporcional à concentração de centros F. Deste modo, não é

surpresa observar que os picos TL, em KC1, aparecem abaixo

de cerca de 550K. Parece, então, plausível que a TL ocorra

devido à recombinação dos centros F e átomos halogenetos.



46

III - DEPENDÊNCIA DA LUZ TL COM A DOSE DE RADIAÇÃO

III - 1 - Modelos Propostos

O mecanismo do crescimento da

intensidade TL em função da dose de radiação não está ainda

esclarecido, apesar de vários modelos terem sido propostos:

1. Criação de armadilhas adicionais por

Cameron e Zimmerman ( J.R. Cameron + D.W. Zimmermen, Rept

C00 - 1105 - 113, pt 1, ÜSAEC 1966));

2. Criação de centros de luminescência

por Cameron e Zimmerman ( J.R. Cameron + D.W. Zimmerman,

Rept. COO - 1105 - 113, pt. 1, USAEC (1966));

3. Armadilhas de competição por Cameron

e colaboradores (J.R. Cameron, N. Sunthacalingam, CR.

Wilson + s. Hatanabe, Proc. Second Int. Conf. Luminescence

Dosimetry, Gathinburg, p.332 (1968));

4. Modelo de Medi in ( W.L. Medi in in

Thermoluminescence of Geological Materials, ed. D.J.

McDougall, p.193. Acad. Press (1968);

5. Interação de traços por Claffy e

colaboradores ( E.W. Claffy, C.C. Klick + P.H. Attix, Proc.

Second Int. Conf. Luminescence Dosimetry, p.302, (1968)), e

por Dobson e Midkih ( P.N. Dobson + A.A. Midkih, Health

Phys. 18, 571 (1970));



47

6. Modelo de dois estágios de Takeuchi e

colaboradores ( N. Takeuchi, K. Inabe, H. Kido + J.

Yamashita, J. Phys. C: Sol. St. Phys. 11,L 147 (1978)).

Em grande número de cristais iônicos, a

curva TL x dose da irradiação apresenta o conhecido fenômeno

da supralinearidade. A maioria dos modelos acima citados

procura explicar a supralinearidade e, LiF:Mg,Ti é o

material que mais atenção tem recebido. Há, porém, materiais

como CaCO3 que não apresentam supralinearidade, ao

contrário, exibem uma subiinearidade. O modelo de Mediin

ajusta bem este comportamento.

A compreensão da natureza dos defeitos

nos cristais tem crescido muito ultimamente por causa do

desenvolvimento de técnicas experimentais refinadas.

Concentrações de defeitos, entalpias e energias de formação

e ativação, e outros parâmetros relevantes são determinados

geralmente do estudo dos movimentos dos ions, tais como

condutividade iônica, difusão, reações de defeitos, etc..

Estes tipos de medidas são complementadas por outras

técnicas como absorção ótica, ressonância de spin eltrônico,

difração de raios X, fotocondutividade, espalhamcnto óptico,

e muitas outras que servem para comparar informações obtidas

pelos vários métodos experimentais dinâmicos.

As investigações que procuram descrever

os defeitos de um material utilizando apenas a

termoluminescência têm valor limitado. 0 grande progresso

nos últimos anos tem aliado os diversos métodos de
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investigação à termoluminescência.

Em principio, os experimentos de TL são

muito úteis para se obterem informações das propriedades dos

vários tipos de defeitos presentes nos isolantes e

semicondutores. Desde que o trabalho de Wiedmann & Schmidt

(1895) tornou conhecido o fato de que a TL é particularmente

sensível aos traços de impurezas existentes no material,

houve uma série incontável de trabalhos publicados sobre o

efeito das impurezas nas propriedades da TL de vários

materiais. Em termos gerais, sabe-se que as impurezas

aumentam o número dos níveis localizados de energia dentro

da banda proibida e que são fundamentais no processo da TL.

Em adição aos níveis de defeitos

causados por defeitos extrinsecos (isto é impurezas), há

também aqueles devidos aos defeitos intrínsecos, tais como

as vacâncias da rede e intersticiais. A presença deste tipo

de imperfeições é crucial para o processo da TL em muitos

materiais. Os defeitos produzidos pela radiação também são

importantes. Estudos recentes têm mostrado que em alguns

materiais a produção de fótons termoluminescentes pode

envolver diversos níveis de defeitos numa espécie de esforço

cooperativo ( Mayhugh, 1970).
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III-2-Objetivos

Este trabalho consiste numa tentativa de

correlacionar os centros F (vacância aniônica con um elétron

capturado), Z^ (centro F modificado pela presença de um par

de impurezas divalente e vacância de ion positivo) e centro

V (centro de vacância de íon positivo), com os picos da

curva TL observados em cristais de KC1 puros e dopados com

S2+, irradiados à temperatura ambiente.

O efeito do incremento da dose (lxlO3 a

lxlO7 cGy) na formação dos centros foi investigada, bem como

a influência do aumento da concentração de Sr2+ ,

utilizando-se os métodos de análise da termoluminescência e

absorção óptica.
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IV - MÉTODOS EXPERIMENTAIS

IV - 1 - Materiais utilizados

Os cristais de KCl nominalmente puros

utilizados para este trabalho foram obtidos da Horiba Co.

Ltd., Japão; e os cristais dopados com Sr2+ com

concentrações de 0,01, 0,1 e 0,5 mol%, da Universidade de

Kanazawa, Japão.

As amostras foram clivadas de cristais

crescidos artificialmente, no tamanho de 4x4x1 mm3, pré-

aquecidas a 300° C por 30 minutos, e resfriadas rapidamente

até a temperatura ambiente. 0 Prof. Inabe, da Universidade

de Kanazawa, Japão, mostrou que em cristais de KCl, o

aumento da concentração de dipolos (Sr -vacância de ion

positivo), tratados até 420K por 10 minutos, é notável, mas

acima de 420K, torna-se pequeno. Através da medida de perda

da constante dielétrica complexa, determinou as

concentrações de Sr2+ (Figura IV-1.1). Por esta razão, neste

trabalho, foi escolhida a temperatura de recozimento de

300°C por 30 minutos.



0.01 1 x1g3 10

Cone. na mistura (mol)
Fig. IV-1.1 - Concentração de Sr2+ em

função da concentração inicial da mistura.

Para este aquecimento utilizou-se um

forno resistivo montado em nosso laboratório. Em torno de um

tubo de cerâmica de 50 cm de comprimento, 4,8 cm de diâmetro

interno e 6,0 cm de diâmetro externo, foi enrolado um fio de

Kanthal de 10 ro de comprimento e resistência de 4,06 x/m.

Este enrolamento foi feito com passos de espiral do centro

para as extremidades, calculado de modo que a maior perda de

calor nas extremidades seja contrabalançada pelo menor

espaçamento entre os fios. Para isolar termicamente o

conjunto, foi usada uma manta de fibra de cerâmica. A

temperatura do forno é controlada por um sistema eletrônico,

também montado em nosso laboratório, com sensores térmicos
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de termopares de chromel-alumel, atingindo 900°C em 40

minutos, e estável dentro de cerca de 2°C.

As amostras foram empacotadas em papel

alumínio e colocadas em um tubo de quartzo para evitar

possíveis contaminações durante o aquecimento, e resfriadas

rapidamente, isto é, imediatamente após serem retiradas do

forno, são dispostas numa placa de cobre, a temperatura

ambiente, para favorecer as trocas de calor.

0 tratamento térmico antes da irradiação

e o conseqüente resfriamento rápido, estão associados aos

processos da TL e AO. Os tratamentos térmicos das amostras

produzem alterações dos parâmetros físicos: o aumento da

energia térmica, e além de provocar o desarmadilhamento dos

portadores de carga (elétrons ou buracos), também pode

causar modificações na estrutura interna dos cristais,

através da formação ou quebra dos agregados tipo dímeros e

trimeros, ou por deslocamento dos defeitos e impurezas.

O resfriamento rápido de temperaturas

altas dissocia os precipitados de impurezas e aumenta a

concentração dos dipolos tipo intersticial-vacância (I-V).

Este fato produz um aumento na concentração de defeitos já

que as impurezas agregadas são dispersadas, criando-se mais

dipolos capazes de armadilhar intersticiais, e portanto

causa um incremento na resposta dos métodos de análise aqui

utilizados (TL e AO).
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IV - 2 - Irradiação das Amostras

As amostras foram irradiadas embrulhadas

em papel alumínio, do mesmo modo quando submetidas ao

tratamento térmico, isto é, aquecidas a 300°C durante 30

minutos, e resfriadas rapidamente até a temperatura

ambiente. Este procedimento foi adotado para evitar além da

incidência da luz, qualquer possível contaminação das

amostras durante o processo.

Para irradiação foram utilizadas fontes

de 60Co, que emite dois raios gama em cascata com energias

de 1,773 e 1,332 MeV, pertencentes à EMBRARAD (Empresa

Brasileira de Radiação S/A), com taxas de exposição de

0,13xl04cGy/h e 5xl04cGy/h, em setembro de 1989. As amostras

foram submetidas a doses de lxlO3 a lxl07cGy. As irradiações

foram sempre feitas à temperatura ambiente, com exceção para

as doses mais elevadas (10'cGy), em que a temperatura da

amostra é elevada a cerca de 80°C durante a irradiação

devido ao tempo de exposição e proximidade da fonte,

afetando apenas os picos TL de temperaturas inferiores a

cerca de 100° a 110°C.

As leituras TL foram realizadas sempre

em seguida à irradiação, cerca de duas horas após.
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IV - 3 - Medidas de Termoluminescência

As medidas de TL foram efetuadas

utilizando-se uma leitora construída em nosso próprio

laboratório.

Esta leitora consiste essencialmente de

um sistema de aquecimento da amostra e da válvula

fotomultiplicadora. Uma placa de liga de platina através da

qual passa uma corrente controlada, é aquecida pelo efeito

Joule permitindo o aquecimento da amostra nela depositada.

Este aquecimento da placa ou panelinha é monitorado através

de um termopar de chromel-alumel, que possui uma junção

fixada na base da panelinha e outra mergulhada em gelo

fundente. A corrente de aquecimento é controlada por um

programador de temperatura que permite aquecer a amostra de

cristal de KC1 a uma taxa constante, por nós escolhida como

sendo de 3,7°C/s. O máximo de temperatura que o sistema

atinge é 480°C.

A luz emitida pela amostra é captada e

transformada em sinal elétrico pela fotomultiplicadora EMI

modelo 9789B. A panela e a fotomultiplicadora estão alojadas

em um compartimento construído para evitar a penetração da

luz externa. A panelinha é fixada numa gaveta, que quando na

posição de " puxada para fora ", possa receber a amostra.

Neste compartimento da gaveta introduzimos nitrogênio gasoso

de modo que as medidas TL fossem tomadas em atmosfera de gás

inerte.
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A panelinha de platina apresenta una

emissão no infravermelho quando aquecida, mas bastante

reduzida em comparação às magnitudes das emissões TL dos

cristais de KC1. Isto é importante para que a radiação de

incandescência da panelinha não se sobreponha à emissão TL.

Para minimizar ainda mais este efeito utilizamos um filtro

óptico azul (Corning Class Co. 4-70) entre a panela e a

fotomultiplicadora. E deste modo, podemos negligenciar a

emissão da panelinha.

Os sinais obtidos foram registrados por

um graficador com dois canais da ECB ( Equipamentos

Científicos do Brasil ).
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Esquema do sistema para medidas TL:

AMPLIFICADOR

REGISTRADOR

CONTROLADOR

DE TEMPERA-

TURA

FOTOMULTIPLI-

CADORA

FILTRO

PANELA

ALTA TENSÃO

FONTE DE

CORRENTE
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V - RESULTADOS E DISCUSSÕES

V -1 - Curvas de emissão TL em função da dose

absorvida.

O gráfico 9 mostra como exemplo de curva

de emissão TL, os picos encontrados (108, 187 e 276°C), para

a amostra de KC1 puro e com concentração de 0,01 mol% e para

um mesma dose de 106cGy.

Foram levantadas as curvas da

intensidade máxima dos picos TL em função da dose tanto para

os cristais de KCl nominalmente puros como para os cristais

dopados com Sr2+ nas concentrações de 0,01 , 0,1 e 0,5 mol%

(gráficos 1, 2, 3, 4 , 5 e 6).

Comparando os gráficos em função do

aumento da dose e concentração de Sr2+, verificamos que com

o incremento da dose, todos os picos TL inicialmente

presentes são afetados e:

a. Com o incremento da dose de

irradiação de 103 a 107cGy, a intensidade dos picos TL de

baixa temperatura (cerca de 108°C) cresce até 104/105cGy,

após o que decresce e finalmente desaparece;

b. 0 pico de 197°C mostra-se

predominante para altas doses tanto nos cristais puros como

nos dopados com concentrações diferentes. Nas amostras

dopadas, continua a crescer significantemente até a dose de
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107cGy, enquanto que nas amostras nominalmente puras parece

atingir um valor de saturação em torno de 106cGy;

c. Nas amostras nominalmente puras,

observamos o aparecimento de picos de alta temperatura

(300°C) a partir de 105cGy. para as amostras dopadas, estes

picos (276 e 300°C) somente aparecem depois de 5xl05cGy, e a

taxa de crescimento nas amostras dopadas é menor do que nas

amostras puras.

d. Em nenhum dos casos foi observada a

supralinearidade.

V - 2 - Curvas de Absorção Óptica em função da Dose

Absorvida.

Também foram analisados os gráficos de

absorvância em função da dose e da concentração de Sr2+. A

banda de absorção predominante nestas amostras de KCl,

situa-se entre 555 e 560nm, e a meia largura é maior para as

amostras mais dopadas. Esta banda é atribuída ao centro F e

Zx ( 25, 26, 27 e 28 ) (gráfico 7). O aumento da meia

largura da banda para as amostras dopadas é explicado pela

presença dos centros Z^.

A concentração dos centros F cresce mais

rapidamente para as amostras mais dopadas até cerca de

2xl05cGy. Os cristais com concentrações iguais ou menores

que 0,01 mol%, apresentam uma quase saturação a partir desta
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região de dose, embora continuem crescendo lentamente. As

amostras mais dopadas continuam a crescer até cerca de

10 cGy, onde apresentam um máximo para depois decrescer mais

ou menos rapidamente. Não dispondo de mais cristais dopados

com Sr2+, com concentrações entre 0,01 mol% e 0,1 mol%, não

foi possível determinar se o comportamento das curvas

correspondentes passaria gradualmente do da curva de 0,01

mol% ao da de 0,1 mol%. Certamente é um ponto que no futuro

merece uma investigação, particularmente visando encontrar

um esclarecimento sobre o papel da impureza Sr2+ na formação

e destruição dos centros F.

A banda de absorção óptica dos centros V

aparece somente após uma dose de irradiação de IO4 cGy, em

torno de 210 nm, sendo que as curvas de formação dos centros

V ( gráfico 8 ) apresentam um comportamento geral similar às

dos centros F. Esta banda de absorção V é decida aos centros

D3 (40), que correspondem a centros que envolvem átomos

intersticiais armadilhados, isto é, o centro D3 é

constituído de dois intersticiais armadilhados em um par de

de impureza divalente e vacância de ion positivo.

Notamos também, o aparecimento da banda

de absorção óptica associada aos centros F2, em torno de 900

nm, a partir da dose de irradiação de 105cGy para todos os

cristais, puros ou dopados (Gráfico 10). Aqui também, as

curvas de formação de centros F2 apresentam um comportamento

semelhante às dos centros F, mas de intensidade bem menor.

Esta banda de absorção óptica (F2) pode estar associada ao
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aparecimento dos picos TL de alta temperatura, en torno de

300°C, considerando que este pico TL coincide com o

aparecimento da banda de absorção F2 para dose absorvida em

torno de 105cGy.

V - 3 - O efeito do incremento da dose de irradiação e

a influência do aumento da concentração de Sr2 + .

Em nosso estudo notamos que com o

incremento da dose de irradiação, a intensidade dos picos TL

de baixa temperatura (108°C) cresce até 104/105cGy, passando

a decrescer rapidamente. Estes resultados experimentais

evidenciam a participação de intersticiais no processo de

formação deste pico TL, atribuído aos centros Zj, como foi

proposto por Alvarez Rivas. Segundo este autor se somente

recombinações de elétrons ou buracos estivessem envolvidas

no processo de emissão TL, este pico deveria atingir um

nivel de saturação com o aumento da dose de irradiação, mas

jamais decrescer tão rapidamente. O crescimento da

concentração de centros Z^ com os centros F para as doses

baixas é explicado pelo fato de que os centros Z± são

descritos como sendo um centro F perturbado (um centro F

modificado pela presença de um par de impureza divalente e

vacância de íon positivo). 0 desaparecimento dos centros Z^

para altas doses deve ser atribuído à destruição destes
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centros.

Comparando os dados obtidos através das

leituras TL e A0( notamos que o pico de 197 °C, atribuído

aos centros-F, cresce linearmente tanto nas amostras de

cristal KCl puro como nas dos dopados. Nas amostras mais

fortemente dopadas, este pico TL continua a crescer mesmo

em doses para as quais a concentração dos centros F decresce

(gráfico 1).

A concentração de centros F formados no

primeiro estágio da curva de coloração, isto é, até a dose

de 106cGy, aumenta significantemente com a concentração de

Sr2* e com a dose. Ao mesmo tempo, a contribuição dos

centros F, formados no estágio seguinte da curva de

coloração para os cristais mais dopados, decresce e cruza

aquelas para os cristais menos dopados ou puros (gráfico 7).

Este mesmo comportamento geral é

apresentado pela curva de concentração de centros V em

função da dose absorvida (gráfico 8)

O processo de formação dos centros F2 é

dado pela seguinte equação:

2F -> F2 (1)

E, pela lei da ação de massa, as

concentrações respectivas satisfazem:

C F 2 = * (CF)
2 (2)

onde k depende da temperatura.

Schulman e Compton ( "Colors Centers in

Solids", 1962, Macmillan Company) afirmam que a partir de
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130°C, ocorre o processo inverso, isto é, F2 -> 2F, em

cristais de KCl. Mas no nosso caso, este fato não ocorre.

Como já mostramos acima, a concentração de centros F

diminui. Assim propomos aqui que o pico de 197°C em

KCl:Sr2+, para as amostras dopadas acima de 0,01mol% e doses

a partir de 106cGy, esteja associado aos centros F2

estabilizados pela presença de dipolos de impureza divalente

e vacância de íon positivo. No LiF:Mg, Ti (TLD-100) Stobe e

Watanabe (50) propuzeram um modelo semelhante para o pico 5,

a partir de dados obtidos por Watanabe, que submeteu as

amostras TLD-100 a tratamentos térmicos a 80°C e 300°C por

10 horas.

Kowalczyk e Damm (39) obtiveram curvas

da equação (2) em KCl:Sr2+ (fig. 7 da ref. 39 reproduzida

abixo), para as seguintes concentrações de Sr2+: 0, 3, 7,

20, 30, 65, 100 e 189 ppm. Eles nada comentam sobre o

comportamento de k em termos de concentrações de Sr2+, mas

usando os seus dados obtivemos os seguintes resultados:

- as curvas da equação (2) apresentam

dois coeficientes angulares em função da concentração de

Sr2+: para baixas concentrações de centros F, k cresce com a

concentração de Sr2+ até cerca de 20ppm, e depois decresce.

Mas, para concentrações de centros F elevadas, k varia muito

pouco até cerca de 20ppm, e a partir deste valor cresce

rapidamente.
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Esse resultado mostra que a medida que a

concentração de centros F aumenta, a produção de centros F2

cresce rapidamente, consumindo centros F. Isto significa

que, como é mostrado gráfico 8 do presente trabalho, a

concentração de centros F2 aumenta a partir da diminuição

dos centros F para as amostras mais dopadas e doses em torno

de 105cGy.

Por outro lado, o fato dos picos TL de

197°C continuarem crescendo além de 5xl05cGy, indica que

este pico a partir desse ponto, passa a depender dos centros

F2, além dos centros F.
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CONCLUSÕES

Os resultados experimentais obtidos

neste trabalho para os cristais de KC1 puros e dopados con

Sr irradiados a temperatura ambiente, através de medidas

de termoluminescência e absorção óptica, indicam que os

centros F e V induzidos pela radiação são participantes

ativos do processo TL.

Este fato nos leva a reforçar o modelo

de intersticiais-vacâncias positivas proposto por Alvarez

Rivas e colaboradores, isto é, intersticiais atômicos são

liberados termicamente dos centros de vacâncias positivas, e

se movem, reconbinando com centros F vizinhos. Durante esta

recombinação ocorre também uma recombinação elétron-buraco,

e luz é emitida.

Essa conclusão é reforçada pelos

seguintes fatos experimentais:

1. A forma das curvas de emissão TL nas

amostras puras é semelhante às das amostras dopadas;

2. O fato do centro Z1 decrescer muito

rapidamente após 105cGy e desaparecer;

3. O crescimento do pico TL de 197°C até

a dose absorvida de 107cGy para as amostras mais dopadas,

mesmo depois da concentração dos centros F diminuir;

4. O aparecimento da banda de absorção

do centro V após uma dose de 104cGy, com comportamento
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semelhante ao centro F;

5. O aparecime to da banda de absorção

do centro F2 ou M a partir da dose absorvida de 105cGy,

associado aos picos de alta temperatura.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

1 - Estudar a influência do tratamento térmico (300°C a

750°C) e resfriamento rápido na resposta da emissão TL

(formação de dipolos e dispersão de agregados

intersticiais).

2 - Analisar o espectro da emissão TL .

3 - Fazer medidas de corrente termo-iônica a baixa

temperatura após o tratamento térmico para medir a

quantidade de dipolos presentes na amostra antes da

irradiação, já que este parâmetro é muito importante para

podermos analizar o mecanismo da emissão termoluminescente.

4 - Realizar medidas de ressonância de spin eletrônico para

identificar os centros presentes que participam do processo

termoluminescente.

5 - Realizar medidas de TL e AO concomitantemente para as

amostras de KC1 puros e dopados, para estabelecer a relação

exata entre os picos TL e as bandas de absorção de seus

respetivos centros de cor.
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