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معرفی قابلیتهای روش طیفسنجی تابش نابودی پوزیترون در مطالعه تحوالت حفرهها در
اثر فرآیند پخت حرارتی
 امیدرضا کاکویی، حسین رفیع خیری،1علی بیگانه
 تهران ـ ایران، پژوهشگاه علوم فنون هستهای،پژوهشکده فیزیک و شتابگرها

:چکیده
 پلیمرها و نیمرساناها به،فرآیند پخت حرارتی یک روش کارآمد برای کاهش غلظت و اندازه حفرهها در آلیاژهای فلزی
 ایجاد اثر مطلوب بر روی یک محصول با استفاده، با این حال.منظور دستیابی به یک محصول با کیفیت و مقاوم است
 روش طیفسنجی.از فرآیند پخت حرارتی نیازمند کنترل صحیح پارامترهای این فرآیند شامل دما و زمان پخت است
 اندازه و محیط شیمیایی اطراف حفرهها،با استفاده از تابش نابودی پوزیترون یک روش غیرمخرب برای ارزیابی غلظت
 تحوالت حفرهها در اثر فرآیند پخت حرارتی بر روی یک نمونه نیکل، در این مقاله.در آلیاژهای فلزی و پلیمرها است
 نتایج این مطالعه.خام و پخت شده با استفاده از روش طیفسنجی تابش نابودی پوزیترون مورد مطالعه قرار گرفته است
نشان میدهد که روش طیفسنجی تابش نابودی پوزیترون امکان دیدهبانی تحوالت حفرهها در فرآیند پخت حرارتی را
.زمان موثر در فرآیند پخت حرارتی مورد استفاده قرار گیرد-دارد و میتواند برای استخراج منحنی دما
. پخت حرارتی، حفره، طیف سنجی نابودی پوزیترون: کلیدواژهها

Introducing the capabilities of positron annihilation spectroscopy in
the investigation of defects evolution due to annealing process
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Abstract:
Thermal annealing process is an efficient method to reduce the concentration of defects
in alloys, polymers, and semiconductors in order to achieve a quality and durable product.
However, creating the desirable effect on a product using a thermal curing process
requires proper control of the parameters of this process, including the temperature and
curing time. Positron Annihilation Spectroscopy (PAS) is a non-destructive technique for
assessment of concentration, size and chemical environments of defects in metal alloys
and polymers. In this paper, the evolution of defects due to the thermal annealing process
on a raw and annealed Nickel samples is studied by Positron Annihilation Spectroscopy
(PAS). The results of this study show that the positron annihilation radiation can monitor
the evolution of defects during the thermal annealing process and can be used to extract
the effective diagram of temperature-time in annealing process.
Keywords: positron annihilation spectroscopy, defects, thermal annealing.
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 .1مقدمه
پخت حرارتی یک روش کارآمد جهت کاهش غلظت و اندازه حفرههای موجود در آلیاژهای فلزی و پلیمرها اسـت] .[1در
طی این فرآیند ،نمونهی مورد نظر برای یک مدت مشــخد درون یک کوره با دمای از پیش تعریف شــده قرار میگیرد.
اثربخشی این روش نیازمند در اختیار داشتن نمودار دما-زمان مناسب برای حذف موثر حفرهها و ناکاملیهای آلیاژ مورد
نظر اســـت .یکی از مهمترین شـالشهـای این حوزه ،آنـالیز غلظـت حفرههـا پ از انجـام عملیـات حرارتی بـه منظور
بهینهسـازی فرآیند پخت اسـت .تکنیک طیف سـنجی با اسـتفاده از تابش نابودی پوزیترون ( )PAS1به عنوان یک روش
پیشـرفته و غیر مخرب در مطالعهی سـاختار ماده شـناخته شـده اسـت .این تکنیک قادر به آشـکارسـازی حفرههایی به
ابعـاد  0/1-1 nmاز روی ســـطح تا عم  1 mmاز نمونههای فلزی ،نیمرســـاناها ،پلیمرها و بلورهای یونی اســـت].[2
جنبههای بینظیر روش  PASمتکی به این حقیقت اســت که طول عمر پوزیترون و انرژی تابش گاما حاصــل از تابش
نابودی پوزیترون به شگالی الکترونی محیط حســاه هســتند .بر این اســاه ،نقدهای با شگالی الکترونی کمتر ،مثل
جابهجا شــدگیها و فضــاهای خالی منجر به طول عمرهای طوالنیتری برای پوزیترون میشــوند .عالوه بر این ،فرآیند
نـابودی پوزیترون کـه بـا تـابش گـامـا همراه اســـت ،میتوانـد توزی تکـانـه الکترونهـای شـــرکـتکننـده در فرآینـد نـابودی
پوزیترون را در اختیار قراردهد .در این روش ،از پوزیترون گسـیل شـده از ششـمه  22Naبه عنوان کاوشـگر ماده اسـتفاده
میشـــود .پوزیترون پ از ورود بـه مـاده در طی برهمکنشهـای مختلف بـا ات هـای آن در مـدت زمـان شنـد پیکو ثـانیـه
حرارتی میشود و سپ به دلیل دافعهای که از طرف هسته ات ها دریافت میکند ،تمایل دارد در دورترین فاصله ممکن
از هسـته قرار بگیرد .شنانهه درون شـبکه میزبان نقصـی وجود داشـته باشـد ،پوزیترون تشـکیل یک حالت محلی در مکان
حفرههـا میدهـد .در نهـایـت پوزیترون بـا تـابش دوگـامـا از طری الکترونهـای آزاد ،الیـه فرفیـت و یـا الیـههـای داخلی نـابود
میشود .دو تفاوت در نابودی پوزیترون در یک شبکه کامل و یک شبکه دارای نقد وجود دارد :
 -1شگالی الکترونی شـبکه حفره دار کمتر از شـبکه کامل اسـت .از آنجا که احتمال نابودی پوزیترون متناسـب با شگالی
الکترونی است ،در شبکه حفره دار طول عمر پوزیترون بیشتر است.
 -2در شـبکه حفره دار ،احتمال همپوشـانی پوزیترون با الکترونهای آزاد و الیه فرفیت بیشـتر اسـت .این الکترونها در
مقایسه با الکترونهای الیههای داخلی تکانه کمتری دارند.
هـدف روش  PASانـدازهگیری طول عمر پوزیترون و تکـانـه الکترونهـای شـــرکـت کننـده در نـابودی پوزیترون اســـت.
اندازهگیری این دو پارامتر در آزمایشـگاه به دو روش قابل انجام اسـت :روش اندازهگیری طول عمر پوزیترون و روش پهن
شـدگی دوپلر تابش نابودی پوزیترون .آزمایشـگاه واندوگراف تهران به عنوان یکی از مراکز پیشـگام در ارا ه خدمات آنالیز،
تحقیقات گسـتردهای برای راه اندازی روش  PASبه منظور پشـتیبانی از صـنای کشـور انجام داده اسـت] .[3این مقاله به
معرفی قابلیتهای این روش در مطالعه تحوالت حفرهها در اثر فرآیند پخت حرارتی میپردازد.
 .2روش انجام کار
در این بخش ،روشهای پهن شـــدگی دوپلر و طول عمر پوزیترون برای بررســـی حفرههای دو نمونه نیکل خام و پخت
شـده به کارگرفته شـده اسـت .نمونه نیکل با اسـتفاده از کوره نشان داده شده در شکل  1در خال ( )10−6 mbarبه مدت
 5سـاعت در دمای  1000 °Cپخت شـده و سـپ با نر  100 °C/hتا دمای اتاق سـرد شـده اسـت .به طور کلی این
فرآیند در حدود  12سـاعت زمان میبرد .هدف از انجام این آزمایش ،بررسـی تیییرات توزی تکانه الکترونهای شـرکت
کننـده در نـابودی پوزیترون در روش پهن شـــدگی دوپلر و تیییرات طول عمر پوزیترون در اثر انجـام عملیـات حرارتی
است.
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شکل  .1عملیات پخت حرارتی با استفاده از کوره.
 .1 .2روش پهن شدگی دوپلر

تکانه الکترونهایی که در فرآیند نابودی پوزیترون شــرکت میکنند ،ســبب ایجاد پهنشــدگی در طیف دوپلر به میزان
 ∆E = ±pl c⁄2میشـوند .در این رابطه pl ،تکانهی الکترونها در راسـتای طولی و  cسـرعت نور اسـت .با اندازهگیری
مقـدار پهن شـــدگی دوپلر میتوان توزی تکـانـه الکترونهـای آزاد ،الیـه فرفیـت و الیـههـای داخلی را در فرآینـد نـابودی
پوزیترون اندازهگیری کرد .برای اندازهگیری این توزی تکانه ،از دو آشکارساز  HPGeبا قدرت تفکیک انرژی عالی (keV
 1در انرژی  )511 keVاســتفاده شــده اســت .با توجه به ســه ک مشــارکت الکترونهای داخلی ( )% 0/01نســبت به
الکترونهای آزاد و واالن در نابودی پوزیترون ،برای تشـخید محیط شـیمیایی اطراف حفرهها از سـیسـت طیفسـنجی
همزمان اسـتفاده میشـود .در شـکل  2شیدمان سـیسـت طیف سـنجی دیجیتال پهن شـدگی دوپلر دو بعدی ارا ه شـده
اسـت .ششـمه  22Naبا فعالیت  µ1Ciتوسـط دو نمونه سـاندویم میشـود و در فاصـلهی  20cmازدو آشـکارسـاز و روی
محور مشــترآ آنها قرار میگیرد .در این شیدمان ،همهی ماژولهای الکترونیک هســتهای آنالوگ حذف شــدهاند و به
جای آن از یک دیجیتایزر  14بیتی اســتفاده شــده اســت .این دیجیتایزر به صــورت مســتقی از پیش تقویت کننده
آشـکارسـازها نمونه برداری میکند و فرآیند شـکل دهی به سـیگنال و اسـتخراج رویدادهای همزمان به صـورت نرم افزاری
انجام میشـود .برای انجام روش پهن شـدگی دوپلر ،نمونه و ششـمه در فاصـله  20 cmاز دو آشـکارسـاز قرار گرفتهاند .به
منظور جم آوری  106شـمارش بر روی قله نابودی پوزیترون ،داده برداری از هر نمونه در مدت زمان  6روز انجام شـده
اسـت .اسـتخراج رویدادهای همزمان تابش نابودی پوزیترون از لیسـت دادهها که شـامل فایلی با حج  4GBبه ازای هر
نمونه است ،با استفاده از نرم افزار  Matlabانجام شده است .با فرض اینکه  E1و  E2مقدار انرژی ثبت شده از رویدادهای
همزمان توسـط آشـکارسـازهای شـماره  1و  2باشـند ،یک آرایه ماتریسـی به اندازه  500 × 500از رویدادهای  E1بر
حسـب  E2اسـتخراج شـده اسـت .طیف دوپلر با اسـتفاده از این ماتری برای نمونه نیکل خام در شـکل 3رسـ شـده اسـت.
ناحیه بیضــی شــکل (مرکز طیف) ،تقریبا عاری از رویدادهای انباشــتگی بار ،جم آوری ناقد بار ،پراکندگی کامپتون و
تابش زمینه اســت .این ناحیه حاوی اطالعات ارزشــمندی از توزی تکانه الکترونهای شــرکتکننده در فرآیند نابودی
پوزیترون است.
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شکل  .2شیدمان الکترونیک هستهای دیجیتال روش پهن شدگی دوپلر دو بعدی.

شکل  .3طیف دو بعدی پهن شدگی دوپلر تابش نابودی پوزیترون.
 .2 .2روش طول عمر پوزیترون

شیدمان تکنیک اندازهگیری طول عمر پوزیترون در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .ششــمه  22Naبا میزان فعالیت
 ،1µCiبین دو نمونهی یکسـان سـاندویم میشـود .هدف کلی الکترونیک هسـتهای در این روش ،جداسازی تابشهای گاما
(1274 keVسـیگنال تولد پوزیترون) از( 511 keVسـیگنال مرگ پوزیترون) گسـیل شده از ششمه و اندازهگیری فاصله
زمانی آنها (طول عمر پوزیترون) اسـت .از آنجا که اختالف زمانی این رویدادها از مرتبه نانوثانیه اسـت ،برای ثبت آنها
از آشـکارسـاز پالسـتیک اسـتفاده میشـود .الکترونیک هسـتهای این سـیسـت از یک بخش کند برای اندازهگیری انرژی و
جداسـازی تابشهای مورد نظر ،و یک بخش سـری برای اسـتخراج اطالعات زمانی سـیگنالها تشـکیل شـدهاسـت .بخش
کند مدار با داینود  PMT1و بخش سـری آن با اسـتفاده از خروجی آند تیذیه شـده اسـت .در بخش سـری مدار ،اطالعات
زمانی سـیگنال به روش تبعیضـگر کسـر ثابت با اسـتفاده از ماژول  CFD2اسـتخراج میشـود .خروجی  CFDورودیهای
 startو  stopمـاژول  TAC3را تیـذیـه میکنـد .بـدون در نظر گرفتن قســـمـت کنـد مـدار TAC ،اختالف زمـانی همـه

1

)Photo Multiplier Tube (PMT
)Constant Fraction Discriminator (CFD
3
)Time to Amplitude Converter (TAC
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ســـیگنـالهـایی کـه بـه آن وارد میشـــود را انـدازهگیری و در خود ذخیره میکنـد امـا برای انتقـال آن بـه  MCA1منتظر
دریافت پیام از قســمت کند مدار میماند .در بخش کند مدار ،ســیگنال خروجی از داینود پ از تقویت وارد TSCA2
میشـود .در سـمت راسـت مدار ،سـیگنالهای مربوط به تابش  1274 keVو در سـمت ش مدار سـیگنالهای مربوط به
تابش 511 keVانتخاب میشـوند .پ از آن ،خروجی سـیگنال منطقی  TSCAوارد ماژول همزمانی سـری میشـود .در
صـورتی که دو سـیگنال وارد شـده به این ماژول در پنجره زمانی  50نانوثانیه قرار گیرند ،این دو رویداد ،همزمان شـناخته
میشــوند و ماژول همزمانی به  TACفرمان میدهد که اختالف زمان اندازهگیری شــده را بر روی  MCAذخیره کند.
خروجی  TACسیگنالی را به  MCAانتقال میدهد که ارتفاع آن متناسب با فاصله زمانی بین رویدادهای  startو stop
اسـت .در نهایت ،طیف طول عمر پوزیترون اسـتخراج و سـپ با اسـتفاده از یونیت تاخیر کالیبره میشـود .اندازهگیری
قدرت تفکیک زمانی این سـیسـت نیز با اسـتفاده از تابش های گاما همزمان از ششـمه  60Coانجام میشـود .طیف طول
عمر پوزیترون برای نمونه نیکل پخت شـده در شـکل  6نشـان داده شـده اسـت .در این طیف ،به منظور دسـتیابی به آمار
شمارش قابل قبول (  106رویداد بر روی قله طیف) ،اندازهگیری در مدت زمان  5روز انجام شده است.

شکل  .4شیدمان الکترونیک هستهای سیست اندازهگیری طول عمر پوزیترون.

 .3بحث در نتایج
طیف دو بعدی نشـان داده شده در شکل  3با در نظر گرفتن پهنای انرژی در هر آرایه ( )84 eVبه طیف یک بعدی
تصـویر و به طیف نمونه ( Alبه عنوان مرج ) تقسـی شـده اسـت .شـکل 5طیف توزی تکانه الکترونهای شـرکتکننده در
نابودی پوزیترون برای نمونه خام و پخت شــده را نشــان میدهد .با توجه به توزی تکانه الکترونها ،فرآیند پخت ســبب
خروج حفرهها از نمونه شـده اسـت .خارج شـدن حفرهها از نمونه سـبب میشـود که احتمال همپوشـانی تاب موج پوزیترون
با الکترونهای الیههای داخلی افزایش یابد .بنابراین ،در تکانههای بیشــتر ســه نابودی پوزیترون از طری الکترونهای
الیههای داخلی افزایش مییابد.

)Multi-Channel Analyzer (MCA
)Timing Single Channel Analyzer (TSCA
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شکل  .5منحنی نسبی توزی تکانه الکترونها برای دو نمونه نیکل خام و نیکل پخت شده.

به منظور اعتبارســنجی نتایج روش پهن شــدگی دوپلر ،نتایج این روش با نتایج حاصــل از تکنیک طول عمر پوزیترون
مقایسـه شـده اسـت .شـکل 6طیف طول عمر پوزیترون برای نمونهی پخت شـده را نشـان میدهد .تحلیل طیف طول عمر
پوزیترون به منظور اسـتخراج طول عمرها و شـدت مربوط به هر طول عمر با اسـتفاده از کد  LT-10انجام شـده اسـت].[4
کد  LT-10پ از انطباق دادههای تجربی با مدلهای محاسـباتی ،شند تاب نمایی با زمان واپاشـی  τو شـدت  Iرسـ
میکند .با توجه به اینکه در نمونههای فلزی فاقد حفره ،احتمال تشــکیل ات اورتوپوزیترونی به دلیل زیاد بودن شگالی
الکترونی بسـیار ک اسـت ،این طیف تنها به دو مولفه تجزیه شـده اسـت .مولفه اول (  )τ1مربوط به نابودی پوزیترون در
فضــاهای با شگالی الکترونی بیشــتر درون شــبکه نیکل و مولفه دوم (  )τ2مربوط به نابودی پوزیترون درون فضــاهای با
شگالی الکترونی کمتر (حفرهها) اســت .نتایج کمی آنالیز روش طول عمر پوزیترون در جدول  1ارا ه شــده اســت .طول
عمر اندازهگیری شــده برای نمونه نیکل پخت شــده در این آزمایش برابر با  0/109 nsاســت .مقدار طول عمر پوزیترون
برای این نمونه در مرج ] [5برابر با  0/105 nsگزارش شـده است .با توجه به جدول ،1طول عمر پوزیترون و شدت این
طول عمر برای نمونه پخت شــده نســبت به نمونه خام کاهش یافته اســت .این نتیجه به معنای کاهش اندازه و غلظت
حفرههای موجود درون نمونه پخت شــده اســت .بنابراین در این مورد مطالعاتی ،نتایج حاصــل از دو روش پهن شــدگی
دوپلر و طول عمر پوزیترون کـاهش غلظـت و انـدازه حفرههـا در اثر عملیـات پخـت حرارتی موثر بر روی نمونـههـا را تـاییـد
میکنند.

شکل  .6طیف طول عمر پوزیترون در نمونه نیکل پخت شده.
جدول  .1نتایج طیف سنجی با استفاده از روش طول عمر پوزیترون.
نمونه
نیکل خام
نیکل پخت شده

(%)𝐼2

(ns)𝜏2

(%)𝐼1

(ns)𝜏1

16/51
11/43

0/496
0/475

83/49
88/57

0/114
0/109
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 .4نتیجهگیری
در این مقاله قابلیتهای روش طیف سـنجی با اسـتفاده از تابش نابودی پوزیترون به عنوان یک راهکار برای بررسـی
تحوالت حفرهها در اثر فرآیند پخت حرارتی مورد ارزیابی قرارگرفت .نتایج اندازهگیری روش پهن شــدگی دوپلر بر روی
نمونه پخت شـده نشـان داد فرآیند پخت سـبب کاهش غلظت حفرهها و افزایش احتمال همپوشـانی تاب موج پوزیترون با
الکترونهای الیههای داخلی و به طب آن افزایش سـه نابودی پوزیترون با الکترونهای دارای تکانههای بیشـتر خواهد
شــد .نتایج روش اندازهگیری طول عمر پوزیترون نیز نتایج نشــان داد که عملیات حرارتی ســبب کاهش غلظت حفرهها
(کاهش شـدت پارامتر  ) 𝐼2و کاهش سـایز آنها (  )𝜏2شـده اسـت .بنابراین ،روشهای راه اندازی شـده حسـاسـیت کافی
برای دیـدهبـانی تحوالت غلظـت و انـدازه حفرههـای موجود در آلیـاژهـا در طی انجـام عملیـات حرارتی را در اختیـار قرار
میدهد .در حال حاضـر ،آزمایشـگاه واندوگراف تهران به منظور پشـتیبانی از صـنای کشـور امکان ارا ه خدمت آنالیز به
روش طیفسنجی تابش نابودی پوزیترون را برای  50نمونه در سال را فراه کرده است.
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