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INVESTIGAÇÃO DA RESPOSTA TERMOLUMINESCENTE DE CRISTAIS DE
K2YF5:DY3+ PARA CAMPOS DE RADIAÇÃO X E GAMA

E. C. Silva1, N. M. Khaidukov2, M. S. Nogueira3 and L. O. Faria4

Sinopse
Cristais de K2YF5 dopados com terras raras foram sintetizados e dopados com 0 a 100% de íons de
Dy3+ opticamente ativos e uma investigação foi realizada para testar sua resposta termoluminescente
(TL) em função da concentração de Dy3+, e a sua resposta em energia. Após serem irradiados com
raios X e gama, observou-se que os cristais dopados com 1.0 % de Dy3+ apresentam a melhor
resposta TL. O pico dosimétrico principal pode ser decomposto em três picos TL secundários,
centrados em 96.4, 104.9 e 130.7 oC, respectivamente, apresentando boa linearidade e
reprodutibilidade das medidas de dose. O processo de sensibilização parece melhorar a resposta TL
e aumentar a sensibilidade do pico TL a 130,7oC em detrimento do pico TL a 104,9oC. O coeficiente
linear do sinal TL para o K2Y0.09Dy0.01F5 é comparável ao do dosímetro CaSO4:Mn, irradiado com
uma fonte de radiação gama (137Cs) nas mesmas condições. As medidas de dependência energética
mostram que a resposta para raios X com energia de 41.1 keV é superior a 30 vezes a resposta para
Cs-137, quando expostos a mesma dose. Devido ao pico principal em baixa temperatura e à resposta
TL elevada para campos de baixa energia, os resultados relatados revelam que os cristais de K2YF5

dopados com Dy3+ apresentam grande potencial para a dosimetria de radiações nos campos de RX
terapia, dosimetria clínica e também para aplicações em imagem digital termoluminescente.

Introdução
Desde a sugestão de Daniels at al em 1953, os materiais termoluminescentes encontram grande
aplicação em dosimetria das radiações ionizantes(1,2). Recentemente, cristais de K2YF5 dopados com
algumas terras raras, como por exemplo Ce3+, Tb3+, Dy3+ ou Tm3+, demostraram ser materiais
interessantes para a detecção da radiação ionizante(3). A investigação deste tipo de material
apresenta-se como um caminho promissor para o desenvolvimento de novos fósforos TL, uma vez
que íons de terras raras incorporados em fluoretos hospedeiros podem participar de centros de
recombinação e na formação e estabilização de armadilhas de elétrons e buracos(4). Em um trabalho
recente, descobrimos que cristais de K2YF5 dopados com íons trivalentes opticamente ativos de Tb3+

apresentam alta sensibilidade TL a campos de radiação constituídos por fótons(5-7). Encorajados por
estes resultados, iniciamos uma investigação sistemática da resposta TL dos cristais K2YF5:Dy3+

para campos de radiação X e gama. Cristais K2YF5 com variações de concentrações de 0.0 a 100%
de íons trivalentes opticamente ativos de Dy3+ foram sintetizados e suas características dosimétricas
e termoluminescentes foram investigadas a fim de testar a possibilidade de seu uso em detecção de
radiação ionizante.

Procedimento Experimental
Cristais de K2YF5 dopados com 0.2, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0% de íons opticamente ativos de Dy3+, bem
como o K2DyF5 e cristais sem dopagem de K2YF5 foram sintetizados em condições hidrotérmicas.
Cristais de até 1 cm3 de volume foram crescidos pelo método direto de gradiente de temperatura,
com espessuras de aproximadamente 1 mm foram utilizadas para as medidas de
termoluminescência. Adicionalmente, chips comerciais não encapsulados de LiF:Mg,Ti (TLD 100),
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como o resultado da reação de soluções aquosas de fluoretos de potássio com misturas apropriadas e
óxidos de terras raras 99.99% puros, sobre condições hidrotérmicas. Plaquetas cristalinas polidas
fabricados pela Harshaw-Bicron e CaSO4:Mn em pó fabricado pelo IPEN-CNEN (Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares) foram usados para aferir as doses de radiação fornecidas e obter
a sensibilidade TL relativa para os cristais de  K2YF5 sensitizados.

As amostras foram expostas a campos de fótons à temperatura ambiente (RT) com energias variando
de raios gama, isto é, fótons de energia de 662 e 1250 keV para 137Cs e 60Co, respectivamente, até
feixes de raios X com energias efetivas de 33.3, 41.1 e 52.5 keV, sendo que os dois últimos são
referentes aos espectros W60 e W80, definidos pela série ISO 4037-1. Algumas amostras foram pré
sensibilizadas com doses de aproximadamente 3 kGy em uma fonte de 60Co. As medidas das curvas
TL foram feitas em uma leitora de TLD Harshaw-Bicron 4500 com um perfil de aquecimento linear
na faixa de 50 a 300oC no modo resistivo, com taxa de aquecimento de 10 oC/s e ciclos de leitura de
35 segundos. Foi realizado o tratamento térmico das amostras através de uma segunda leitura e o
sinal residual (leitura 2/leitura 1) observado foi de 0.01%. As amostras foram pesadas e todos os
dados foram normalizados pela massa. A deconvolução das curvas de emissão foi feita utilizando-se
o software “PeakFit” a partir de curvas Gaussianas.

3. Discussão e Resultados
Começamos nossa investigação testando o sinal termoluminescente do K2YF5 para diferentes
concentrações de íons de Dy3+, quando irradiados com uma dose de 1 mGy de radiação gama.
Computando a saída TL total integrada entre 50 e 300oC foi observado que as sensibilidades
máximas são obtidas para cristais dopados com 1.0, 2.0 e 5.0% de Dy3+, como mostrado na Tabela 1.

Para níveis de concentração abaixo e acima desta faixa, o sinal TL é quase similar ao sinal das
amostras não dopadas ou completamente dopadas (100%). Para efeito de comparação, é também
mostrado na Tabela 1 o sinal TL para cristais de K2YF5 dopados com 0.2, 10, 20 e 50% de outro íon
trivalente opticamente ativo, o Tb3+.

Tabela 1. Sinal termoluminescente integrado para cristais de K2YF5:Dy3+ e K2YF5:Tb3+ após
irradiação gama com dose de 1mGy.

Tb3+

Concent.(%)
Dy3+

Concent.(%)
TL (u.a)

Tb3+
TL (u.a)

Dy3+

0.0 0.0 1.9 1.9
0.2 0.2 23.7 44.5
___ 1.0 ___ 207.9
___ 2.0 ___ 121.8
___ 5.0 ___ 97.8
10 10 723.4 37.1
20 ___ 174.7 ___
50 ___ 57.4 ___

100 100 23.4 23.4

É interessante observar que apesar da similaridade no estado de trivalência, a melhor sensibilidade
TL é obtida para cristais dopados com 10% de Tb3+. Observamos ainda que, nesta série de
concentrações, a melhor resposta TL para cristais de K2YF5:Tb3+ é três vezes maior que a melhor
resposta TL para cristais dopados com o Dy3+. Neste sentido, é interessante ressaltar que, além de
sua concentração mais elevada, os íons de Tb3+ podem agir como armadilhas de buraco eficazes,
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devido à sua forte tendência em estabilizar-se no estado tetravalente, correspondendo à camada
semi-preenchida 4f. É de se esperar, portanto, que o sinal TL para cristais dopados com Tb3+ devam
ser maior que para aqueles dopados com Dy3+.

Passamos a estudar agora a forma e temperatura de picos TL dos cristais de K2YF5:Dy3+. Para
melhor clareza dos resultados, iremos mostrar somente os resultados para amostras com dopagem de
1%, uma vez que estas apresentaram um sinal TL maior e mais estável, dentre as amostras mais
sensíveis. Na Figura 1, para efeito de comparação, mostramos a intensidade TL em função do tempo
para amostras de TLD-100 e K2YF5:Dy3+, irradiadas com 1 mGy de radiação gama para temperatura
variando de 50 a 300 oC. Observa-se que a intensidade TL do K2YF5:Dy3+é de ordem de 8 vezes a
intensidade do TLD-100.
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Figura 1. Curva de emissão termoluminescente para o K2YF5:Dy3+ e para o TLD-100 (eixo
esquerdo) expostos a uma dose de radiação gama de 1 mGy, em uma faixa de temperatura de 50 a
300oC (eixo direito).

Com o objetivo de estudar o efeito de uma pré-sensibilização nestes cristais, irradiamos as amostras
com 3 kGy de radiação gama. Na Figura 2(a) pode-se ver a curva de emissão TL para a amostra não
sensibilizada, irradiada com 7 mGy de radiação gama e na Figura 2(b), a curva para amostra pré-
sensibilizada irradiada nas mesmas condições (7 mGy). Embora a altura da intensidade relativa dos
picos seja quase a mesma para ambas as amostras, podemos observar que o pico dosimétrico
principal é deslocado de 104oC para 131oC e também o aparecimento de um pico em temperatura
mais baixa, em torno de 95oC, após o processo de sensibilização. O mesmo comportamento acontece
com as amostras irradiadas na faixa de 0.01 a 7.0 mGy. Entretanto, algumas vezes durante a
repetição do processo de irradiação-leitura, as amostras sensibilizadas mostraram alternativamente a
mesma forma de pico TL das amostras não sensibilizadas.



                                                                                                                                            RADIO 132

4

Figura 2. Deconvolução em três componentes das curvas de emissão TL do K2YF5:Dy3+ com 1% de
dopagem. As amostras foram irradiadas com 7 mGy de radiação gama a) antes e b) depois do
processo de sensibilização com 3 kGy.

Para esclarecer este ponto, ilustramos adicionalmente nas figuras 2(a) e 2(b), a deconvolução das
curvas de emissão das amostras sensibilizadas e não sensibilizadas, utilizando a mesma estrutura de
4 picos para ambas as curvas. Dados deste ajuste são mostrados na Tabela 2. Como pode ser notado,
o pico dosimétrico principal é composto por três picos, a saber picos 1, 2 e 3. Enquanto o pico de
temperatura mais baixa (96.4oC) mantém a mesma amplitude em ambas as amostras, antes e depois
da sensibilização, os picos 2 e 3 parecem se alternar, ou seja, quando o pico 2 apresenta uma alta
amplitude o pico 3 quase desaparece e vice-versa. Então, levando em conta estas considerações,
poderíamos sugerir que antes do processo de sensibilização, a resposta TL do K2YF5:Dy3+ é devida
principalmente à sobreposição dos picos 1 e 2 e, depois da sensibilização, um novo pico TL
(130.7oC) tem a sua sensibilidade aumentada e a resposta total TL é devida principalmente a soma
dos picos 1 e 3. Esta conclusão nos leva pensar que os picos 2 e 3 podem ter suas origens ligadas à
dois centros competidores de armadilhas de elétrons. Entretanto, dentro do escopo de nossas
investigações, não foram observadas evidências de qual condição experimental determina o
aparecimento do pico 2 ou pico 3, após o processo de sensibilização.

Tabela 2. Temperatura e amplitude de picos TL obtidos no ajuste das curvas de emissão TL
mostrados na Figura 1(a) e 1(b), para amostras não sensibilizadas e sensibilizadas de cristais de
K2YF5 dopados com 1% de Dy3+, irradiados com uma dose de 7 mGy.

Pico 1
96.4 oC

Pico 2
104.9 oC

Pico 3
130.7 oC

Pico 4
178 oC

Amplitude do Pico
(u.a)

Não Sensibilizada
22,9 52,2 2,5 1,7

Amplitude do Pico
(u.a)

Sensibilizada

22,9 2,8 68,6 5,1
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As amostras pré- sensibilizadas foram irradiadas com doses de radiação gama na faixa de 0.01 a 7.0
mGy a fim de verificar a linearidade da emissão TL. Dosímetros comerciais de CaSO4:Mn foram
irradiados nas mesmas condição, para fins de comparação. Os resultados são apresentados na Figura
3, junto às curvas de ajuste linear.
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Figura 3. Curva de dependência com a dose e ajuste linear do sinal TL para cristais de K2YF5

dopados com 1% de Dy3+ (quadrado cheio) e CaSO4:Mn comercial (círculo vazio), na faixa de dose
de 0.01 a 7mGy.

Pode ser observado que a resposta linear para os cristais de K2YF5:Dy3+ é maior do que a dos
dosímetros de CaSO4:Mn na faixa de 0.01 a 1.0 mGy e que acima desta faixa, a situação é revertida.
Adicionalmente, é possível notar que para doses de 0,01 mGy, este material aproxima-se do seu
limiar de detecção. Estes resultados mostram que os cristais de K2YF5:Dy3+ são muito sensíveis para
a radiação gama, levando em consideração que o CaSO4:Mn é largamente conhecido como um dos
dosímetros TL mais sensíveis do mundo.

Tabela 3. Resposta relativa para a energia do Cs-137 do K2YF5 dopado com 1% de Dy3+comparado
com as respostas do CaSO4:Mn e TLD-100, irradiados nas mesmas condições.

Energia
Efetiva
(keV)

K2YF5:Dy3+

SD%=2.01

CaSO4:Mn

SD%=2.05

TLD-100

SD%=1.58

33.3
41.1
52.5

661.6

12.59
32.07
26.13
1.00

8.89
9.61
7.21
1.00

1.18
1.18
1.13
1.00

Os dados da dependência energética de nossas amostras são mostrados na Tabela 3 e são
comparados com os resultados dos dosímetros CaSO4 e LiF-100, irradiados nas mesmas condições
na faixa de energia de 33,3 a 662 keV. É possível observar nesta tabela que o sinal TL do
K2YF5:Dy3+ para fótons de raios X de baixa energia (41 keV), é aproximadamente 32 vezes maior
relativamente à resposta para energia do Cs-137, enquanto que, para o CaSO4:Mn e o TLD-100, este
valor gira em torno de 10 e 1.18, respectivamente. Esta elevada sensibilidade para raios X de baixa
energia indica que os cristais de K2YF5:Dy3+ encontrariam aplicações em dosimetria de raios X
diagnóstico e terapia, calibrando-se os mesmos diretamente no feixe a ser medido, para evitar a
variação de resposta TL ao longo do espectro de energia do feixe de raios X. Levando em conta
estes resultados e também a baixa temperatura do pico dosimétrico principal pode-se inferir que
estes cristais também seriam muito atrativos para o uso em filmes termoluminescentes aplicados à
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radiografia digital(8), um emergente campo de pesquisa onde a baixa temperatura dos picos
dosimétricos é muito importante, tendo em vista que a maior parte das matrizes poliméricas
começam a degradar em temperaturas a partir de 130 oC. Um ultimo comentário deve ser feito com
relação à perda de sinal com o tempo (“fading”) devido à baixa temperatura do pico TL, provocada
pela excitação térmica em temperatura ambiente. Em uma avaliação preliminar o mesmo foi
estimado ser da ordem de 60 % em uma semana. Entretanto esta medida foi feita utilizando-se a
mesma amostra para várias medidas, o que pode mascarar o “Fading” real, tendo em vista a perda de
sinal por reutilização do cristal TL.

4. Conclusão
Uma investigação foi realizada para testar a resposta termoluminescente de cristais de K2YF5

dopados com várias concentrações de íons de Dy3+, os quais foram crescidos em condições
hidrotérmicas. Os cristais dopados com 1% de Dy3+ revelaram ser de alta sensibilidade para os
campos de radiação de fótons, apresentando uma resposta TL em 41 keV aproximadamente 32 vezes
maior em relação aos raios gama. O ajuste linear demostra um comportamento similar ao dosímetro
CaSO4:Mn, um dos mais sensíveis no mundo. O pico dosimétrico principal é centrado em 105oC e
pode ser decomposto em por três picos menores centrados em 96.4, 104.9 e 130.7oC,
respectivamente. Os resultados indicam que o K2YF5:Dy3+ é um bom candidato para o uso em
dosimetria das radiações para fótons de baixa energia em dosimetria clínica.
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