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STRESZCZENIE
Pierwiastki ziem rzadkich jako domieszki optycznie aktywne w zakresie promieniowania wysokoenergetycznego
znajdują coraz szersze zastosowania w układach wykazujących zjawiska termoluminescencji (TL) oraz optycznie
stymulowanej luminescencji (OSL). Materiały takie są
wykorzystywane do projektowania detektorów promieniowania jonizującego, mogących pracować nawet w przypadku najwyższych dawek. Obecnie wszystkie komercyjnie
dostępne detektory TL i OSL są krystaliczne, podczas gdy
szklane mogą stanowić obiecującą alternatywę. W pracy
przeprowadzono pomiary termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji w szkłach boranowych BaO-B2O3
domieszkowanych tlenkiem ceru. Stwierdzono, że wzrost
zawartości domieszki w badanym materiale wpływa na
zwiększenie wydajności procesu termoluminescencji
i optycznie stymulowanej luminescencji.

słowa kluczowe: szkło boranowe, cer,
termoluminescencja TL, optycznie stymulowana
luminescencja OSL, promieniowanie
wysokoenergetyczne
1. Wstęp

ABSTRACT
Rare earth elements are widely used as active dopants in
the range of high-energy radiation in many systems which
exhibit thermoluminescence (TL) and optically stimulated
luminescence (OSL) phenomena. Such materials are used
to design ionizing radiation detectors which can measure
even the highest doses. It should be noted that all of the
commercially available TL and OSL dosimeters are crystalline, while glassy ones could be a promising alternative. In
this research thermally and optically stimulated luminescence measurements are carried out for BaO-B2O3 glasses
doped with CeO2. It was found that the increase of cerium
oxide dopant increases the efficiency of thermoluminescence and optically stimulated luminescence.

keywords: Borate glass, Cerium,
Thermoluminescence TL, Optically stimulated
luminescence OS, High-energy radiation

1. Introduction

W dobie nowoczesnych technologii promieniowanie In the age of high technologies, high-energy radiation
wysokoenergetyczne jest szeroko wykorzystywane is widely used in many fields of human activity [1–3].
w różnych dziedzinach życia [1–3]. Stosowane jest głów- Mainly, it is used in technological processes and for exnie w procesach technologicznych oraz do niezwykle tremely precise measurements of many physical quantiprecyzyjnych pomiarów wielu wielkości fizycznych. Po- ties. Despite the fact that it is extremely useful, it is also
mimo tego, że jest niezwykle przydatne, jest również very harmful to our health. There is therefore a need to
bardzo szkodliwe dla zdrowia. Istnieje zatem koniecz- monitor the doses to which people are exposed when
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ność monitorowania dawek, na które są narażone osoby they come into contact with ionizing radiation.
mające kontakt z promieniowaniem jonizującym.
Commercial detectors that exhibit the phenomenon
Komercyjne detektory, wykazujące zjawisko termo- of thermoluminescence (TL) or optically stimulated luluminescencji (TL) lub optycznie stymulowanej lumi- minescence (OSL) have at present a lot of interest [4–6].
nescencji (OSL), cieszą się obecnie dużym zaintereso- With the use of these detectors it is possible to deterwaniem [4–6]. Przy ich pomocy możliwe jest niezwykle mine the dose of absorbed radiation in very precise
dokładne określenie dawki promieniowania, która manner. However, all of the commercially available TL
została pochłonięta. Jednakże wszystkie komercyjnie and OSL detectors are crystalline, while glass detectors
dostępne detektory TL i OSL są krystaliczne, podczas could be more useful in specific applications. Chemical
gdy detektory szklane mogłyby być w pewnych zasto- resistance, ease of production and shaping detectors,
sowaniach bardziej użyteczne. Szczególne znaczenie as well as the cross section for interaction with highmiałaby odporność chemiczna, łatwość wytwarzania energy radiation, which is similar to the one of human
i nadawania określonego kształtu detektorom oraz po- tissue, would be of particular importance.
dobny do tkanki ludzkiej przekrój czynny na oddziaływaSuch physicochemical properties would allow the
nie z promieniowaniem wysokoenergetycznym.
use of ionizing radiation dosimeters also inside the paTakie właściwości fizykochemiczne umożliwiłyby za- tient’s body. This is extremely important for the treatstosowanie dozymetrów promieniowania jonizującego ment of tumours by the brachytherapy method [7]. This
również wewnątrz ciała pacjentów. Jest to niezwykle technique is used as one of the methods of combating
istotne w leczeniu nowotworów metodą brachyterapii cancer and requires appropriate detectors to measure
[7]. Technika ta jest stosowana jako jedna z metod walki the radiation dose that the patient received inside his
z nowotworami i wymaga odpowiednich detektorów body. It should be noted that the use of crystalline dedo mierzenia dawki promieniowania, którą otrzymał tectors inside the patient’s body is not possible due to
pacjent wewnątrz swojego ciała. Zaznaczyć należy, że the toxicity of the substances from which they are made.
wykorzystanie detektorów krystalicznych wewnątrz cia- It seems, therefore, that suitable glass detectors would
ła pacjenta nie jest możliwe ze względu na toksyczność be able to meet stringent biological standards.
substancji, z których są wykonane. Wydaje się zatem, że
The purpose of the presented work was to produce
odpowiednie detektory szklane byłyby w stanie sprostać borate glasses doped with cerium oxide in the range
rygorystycznym normom biologicznym.
from 0.01 mol.% to 5 mol.% and determining the effect
Celem prezentowanej pracy było wytworzenie szkieł of the admixture used on the course of thermolumiboranowych domieszkowanych tlenkiem ceru w zakre- nescence (TL) and optically stimulated luminescence
sie od 0,01% do 5% mol. oraz określenie wpływu zasto- (OSL) processes.
sowanej domieszki na przebieg procesów termoluminescencji (TL) i optycznie stymulowanej luminescencji 2. Experimental part
(OSL).
All tested glasses were prepared using the traditional
2. Część doświadczalna
method of melting and supercooling the melt. The
nominal chemical composition of the rendered glasses
Wszystkie badane szkła przygotowano tradycyjną me- is given in Table 1. Chemically pure raw materials were
todą topienia i przechłodzenia stopu. Nominalny skład used to make the batches. After the homogenization
chemiczny wytopionych szkieł podano w Tabeli 1. Do process in a ceramic mortar, the bathes were melted
sporządzenia zestawów użyto chemicznie czystych su- in an electric furnace, in ceramic crucibles under cover
rowców. Po procesie ujednorodniania w ceramicznym in order to limit the evaporation of the batch compomoździerzu zestawy topiono w piecu elektrycznym, nents. The melting process was carried out at 1100 °C
w tyglach ceramicznych pod przykryciem w celu ogra- for 20 minutes. The overcooling of the melts was done
niczenia parowania składników zestawu. Proces topienia by pouring them onto a brass plate preheated to a temprowadzono w temperaturze 1100 °C przez 20 minut. perature of about 350 °C. Then, the glasses were anPrzechłodzenie stopów odbywało się poprzez wylanie nealed in an oven preheated to 400 °C.
ich na mosiężną płytę, podgrzaną do temperatury około
For the measurement of thermoluminescence (TL),
350 °C. Następnie otrzymane szkła odprężano w piecu, the glass samples were cut and polished into pellets
nagrzanym do temperatury 400 °C.
with a diameter of approx. 5 mm and a thickness of
W celu przeprowadzenia pomiarów termicznie sty- approx. 1 mm. Samples before the next irradiation
mulowanej luminescencji (TL) próbki szkieł cięto i szlifo- with a given type of radiation were each time heated
wano do postaci pastylek o średnicy ok. 5 mm i grubości at a rate of 5 °C/min to the temperature of 400 °C to
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ok. 1 mm. Próbki przed kolejnym naświetleniem danym Tabela 1. Nominalny skład chemiczny szkieł boranowych.
rodzajem promieniowania były każdorazowo podgrze- Table 1. Nominal chemical composition of borate glasses.
wane z prędkością 5 °C/min do temperatury 400 °C
w celu pozbycia się defektów będących pozostałością
Oznaczenie szkła /
Skład chemiczny szkła /
poprzedniej ekspozycji na promieniowanie.
Glass denotation
Chemical composition
[% mol]
Próbki szkieł były naświetlane promieniowaniem
90
90
beta, którego źródłem był izotop Sr/ Y. Ustalono, że
BaO
B2O3
CeO2
w wyniku ekspozycji na takie źródło promieniowania
każda z próbek szkła otrzymała dawkę około 9,38 Gy. Po
0,01Ce
24,99
75
0,01
wykonaniu procedury czyszczącej przeszłość radiacyjną
próbek prowadzono naświetlanie promieniowaniem
0,05Ce
24,95
75
0,05
alfa, którego źródłem był izotop 241Am. Obliczono, że
w wyniku ekspozycji każda z próbek otrzymała dawkę
1Ce
24,00
75
1,00
około 19,85 Gy. Po każdorazowym naświetleniu domieszkowanych szkieł wykonywano pomiary intensyw5Ce
20,00
75
5,00
ności sygnału termoluminescencji z wykorzystaniem
czytnika Riso DA-20.
Do przeprowadzenia pomiarów optycznie stymulo- get rid of defects that were remnants of the previous
wanej luminescencji (OSL) wykorzystano próbki szkieł exposure to radiation.
The samples of glasses were irradiated with beta
o takich samych wymiarach jak poprzednio. W pierwszej kolejności próbki poddawano ekspozycji na źró- radiation that source was the 90Sr/90Y isotope. It was
dło promieniowanie beta, które zostało użyte również found that as a result of exposure to such radiation
w pomiarach termoluminescencyjnych. Oszacowano, że source, each glass sample received a dose of about
każda z próbek w wyniku naświetlania otrzymała dawkę 9.38 Gy. After performing the cleaning procedure for
około 10 Gy. Podczas wykonywania pomiarów optycznie the radiation past of the samples, alpha radiation was
stymulowanej luminescencji każdą próbkę szkła sty- applied, the source of which was the 241Am isotope. It
mulowano światłem ciągłym niebieskim o długości fali was calculated that as a result of exposure, each sample
470 nm, jednocześnie rejestrując sygnał luminescencji received a dose of approximately 19.85 Gy. After each
w funkcji czasu stymulacji. Sygnał OSL rejestrowano irradiation of the doped glasses, measurements of the
intensity of the thermoluminescence signal were made
w zakresie ultrafioletu.
using the Riso DA-20 reader.
Optical stimulated luminescence (OSL) measure3. Wyniki badań
ments were made using samples of identical dimensions
Na Rys. 1a–1c przedstawiono krzywe świecenia ter- as before. First, the samples were exposed to a source
moluminescencji dla próbek szkieł zawierających róż- of beta radiation, which was also used in thermolumine ilości domieszki CeO2. Bez względu na zastosowany nescence measurements. Each sample was estimated
filtr optyczny najsilniejszy sygnał TL uzyskano dla próbki to receive a dose of approximately 10 Gy as a result
5Ce. Wyraźny spadek wydajności termoluminescencji of irradiation. When performing optically stimulated
następuje wraz ze stopniowym zmniejszaniem udziału luminescence measurements, each glass sample was
domieszki. Dla każdej z próbek szkła otrzymana krzywa stimulated with a continuous blue light at 470 nm, siświecenia składa się z dwóch maksimów, które odpo- multaneously recording the luminescence signal as
wiadają temperaturom równym około 240 °C i 300 °C. a function of stimulation time. The OSL signal was reW przypadku próbek o mniejszej zawartości ceru efekt corded in the ultraviolet range.
termoluminescencji jest znacznie słabszy. Ponadto krzywe odpowiadające naświetlaniu promieniowaniem beta 3. Results
wykazują znacząco większą intensywność sygnału TL
w porównaniu z krzywymi odnoszącymi się do naświe- Fig. 1a–1c show the thermoluminescence glow curves
tlania promieniowaniem alfa. Główną tego przyczyną for glass samples that contain various amounts of CeO2
jest dużo większa przenikalność promieniowania beta admixture. The strongest TL signal was obtained for
w stosunku do promieniowania alfa, które oddziałuje the 5Ce sample regardless of the optical filter used.
A significant decrease in the thermoluminescence efjedynie z warstwą powierzchniową próbki szkła.
Na Rys. 2a przedstawiono krzywe świecenia termolu- ficiency occurs with a gradual decrease in the proporminescencyjnego zarejestrowane dla próbki 0,01Ce przy tion of admixture. For each of the glass samples, the
118
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zastosowaniu różnych filtrów optycznych. Najsilniejszy
sygnał zarejestrowano stosując filtr WG280 przepuszczający promieniowanie o długości fali powyżej 280 nm.
Natomiast w przypadku filtra OG570 przepuszczającego światło o długości fali powyżej 570 nm otrzymano
najsłabszy sygnał. Dosyć słaby sygnał zarejestrowano
również w przypadku filtra U-340, który przepuszcza
ultrafiolet. Wyniki uzyskane dla filtra BG39 odpowiadają
transmisji w zakresie światła zielonego i niebieskiego.
Natomiast krzywa świecenia dla filtra BG3 odpowiada
transmisji światła niebieskiego i ultrafioletowego. Krzywe luminescencji zarejestrowane dla filtrów BG39 i BG3
są podobne do siebie, co świadczy, że maksimum sygnału TL emitowanego przez próbki szkła domieszkowanego
cerem przypada w zakresie światła niebieskiego.
Na Rys. 2b przedstawiono krzywe świecenia optycznie stymulowanej luminescencji w funkcji czasu dokonywanej stymulacji. Podobnie jak poprzednio można

glow curve consists of two maxima, which correspond
to temperatures of approximately 240 °C and 300 °C. In
the case of samples with a lower cerium content, the
thermoluminescence effect is much weaker. In addition,
the curves corresponding to irradiation with beta radiation show a significantly higher intensity of the TL signal
compared to the curves related to alpha radiation. The
main reason for this is the much higher permeability
of beta radiation in relation to alpha radiation, which
only interacts with the surface layer of the glass sample.
Fig. 2a shows the thermoluminescence glow curves
recorded for the 0.01Ce sample using various optical
filters. The strongest signal was recorded using the
WG280 filter transmitting radiation with a wavelength
above 280 nm. However, in the case of the OG570 filter transmitting light with wavelength above 570 nm,
the weakest signal was obtained. A weak signal was
also recorded for the U-340 filter, which transmits ul-

a)

b)

c)
Rys. 1. Krzywe świecenia termoluminescencji TL otrzymane przy użyciu różnych filtrów optycznych (ciągłe linie odpowiadają naświetlaniu
promieniowaniem beta, natomiast linie przerywane odpowiadają naświetlaniu promieniowaniem alfa): a) filtr WG280 przepuszczający
promieniowanie o długości fali powyżej 280 nm, b) filtr BG39 z transmisją w zakresie światła zielonego i niebieskiego, c) filtr U-340
przepuszczający ultrafiolet.
Fig. 1. Glowing curves of thermoluminescence TL received for different optical filters (solid lines refer to beta radiation exposition while
dash ones to alpha radiation exposition): a) filter WG280 which transmits wavelength of radiation above 280 nm, b) filter BG39 with
transmission in the range of green and blue light, c) filter U-340 which transmits ultraviolet.
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a)

b)

Rys. 2. Krzywe termoluminescencyjne dla próbki 0,01Ce dla różnych filtrów optycznych (a), krzywe optycznie stymulowanej luminescencji
dla stymulacji światłem niebieskim (b).
Fig. 2. Glowing curves of thermoluminescence for 0.01Ce sample with the use of different optical filters (a), curves of optically stimulated
luminescence with blue light as the stimulator (b).

stwierdzić, że znaczący wpływ na wydajność procesu
OSL ma zawartość domieszki ceru. Najsilniejszy sygnał
otrzymano w przypadku próbki szkła 5Ce, dla pozostałych próbek zmierzony sygnał był wyraźnie słabszy.
4. Dyskusja wyników

traviolet light. The results obtained for the BG39 filter
correspond to transmission in the green and blue light
range. In contrast, the glow curve for the BG3 filter
corresponds to the transmission of blue and ultraviolet light. The luminescence curves registered for the
BG39 and BG3 filters are similar to each other, which
indicates that the maximum of the TL signal emitted
by the glass sample doped with cerium oxide is in the
range of blue light.
Fig. 2b shows the glow curves of optically stimulated
luminescence as a function of time of stimulation. Similarly as before, it can be concluded that the content of
the cerium admixture has a significant influence on the
efficiency of the OSL process. The strongest signal was
obtained for the 5Ce glass sample, for the remaining
samples the measured signal was clearly weaker.

Przeprowadzone badania pokazują, że wprowadzenie
do szkła boranowego nawet śladowej domieszki tlenku
ceru pozwala na otrzymanie sygnału TL i OSL. Intensywność sygnału ściśle zależy od zawartości CeO2 w szkle.
Otrzymane krzywe świecenia pokazują, że zwiększanie
udziału domieszki wpływa na poprawienie wydajności
procesów termoluminescencji i optycznie stymulowanej
luminescencji w badanych szkłach boranowych. Zwiększenie zawartości ceru w szkle z 1-go do 5-ciu procent
molowych powoduje prawie dziesięciokrotny wzrost
sygnału TL oraz ponad stukrotny wzrost sygnału OSL. 4. Discussion
Stwierdzić należy również, że charakter krzywej świecenia otrzymanej dla najsilniej domieszkowanej próbki The studies carried out show that the addition of even
szkła jest w dużym zakresie liniowy, co stanowi dodatko- a thin admixture of cerium oxide to the borate glass
wą zaletę w potencjalnym zastosowaniu w detektorach allows for obtaining the TL and OSL signal. The intenpromieniowania wysokoenergetycznego. Istotne jest sity of the signal strictly depends on the CeO2 content
bowiem, aby detektor był w stanie prawidłowo mierzyć in the glass. The obtained glow curves show that the
zarówno małe, jak i największe dawki promieniowania increase of the CeO2 content improves the efficiency
bez efektu nasycenia. Wysycenie objętości detektora of thermoluminescence processes and optically stimudefektami radiacyjnymi mogłoby doprowadzić do za- lated luminescence in the examined borate glasses. Inniżenia wartości zmierzonej dawki pochłoniętej. Nie- creasing the cerium content in glass from 1 to 5 mole
zwykle ważna jest zatem liniowość otrzymywanego percent results in a nearly tenfold increase in the TL
sygnału TL w funkcji rosnącej dawki promieniowania signal and over one hundred times in the OSL signal.
w jak najszerszym zakresie energetycznym.
It should also be stated that the character of the glow
curve obtained for the strongest doped glass sample
is linear in a wide range, which is an additional advantage in potential applications in high energy radiation
120
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5. Wnioski

detectors. This is essential that the detector be able to
properly measure both small and large doses of radiaOtrzymano szkła boranowe z układu BaO-B2O3 do- tion without the effect of saturation. Saturation of the
mieszkowane tlenkiem ceru CeO2 w zakresie od 0,01% detector volume with radiation defects could lead to
do 5% mol. Przeprowadzone badania pokazały, że an underestimationt of the measured absorbed dose.
szkła te wykazują zarówno efekt termoluminescencji, Therefore, the linearity of TL signal obtained as a funcjak i optycznie stymulowanej luminescencji. Wraz ze tion of increasing radiation dose in the widest possible
wzrostem zawartości domieszki ceru w szkle rośnie energy range is extremely important.
wydajność obu procesów. Kształt krzywych świecenia potwierdza liniowość rejestrowanego sygnału TL 5. Conclusions
w funkcji rosnącej dawki promieniowania. Istnieje zatem
potencjalna możliwość wykorzystania tych szkieł jako Borate glasses were obtained from the BaO-B2O3 sysmateriału czynnego w detektorach TL i OSL.
tem doped with cerium oxide CeO2 in the range from
0.01 to 5 mol%. The conducted research has shown that
Podziękowania
these glasses exhibit both the effect of thermolumiPraca została zrealizowana dzięki wsparciu finansowe- nescence and optically stimulated luminescence. With
mu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka- increasing content of cerium admixture in the glass, the
cja Rozwój – nr projektu: POWR.03.02.00-00-I004/16, efficiency of both processes increases. The shape of
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
the glow curves confirms the linearity of the recorded
TL signal as a function of the increasing radiation dose.
Therefore, it is possible to use these glasses as an active
material in TL and OSL detectors.
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