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 : چکیده
کردیم.  بررسی  (PIGE)القایی  -پرتو گامای پروتون گسیل  را با استفاده از روش   PFASفلوئور کل در ترکیبات  گیری سیستماتیک  ما اندازه  در این کار پژوهشی  

  نوزاد و پارچه شاهد(نمونه پارچه )بافت پوشک    2بندی پیتزا، کاغذ ساندویج، لیوان کاغذی و کاغذ شاهد( و  مقوای بستهنمونه کاغذی )  4نمونه شامل    6در قدم اول  

گیری شد. نتایج به طور واضع  اندازه keV  2500های با پروتون  keV)=197 γF(E19)2𝛾F(p,p19ایواکنش هستهبا استفاده از  فلوئور در آنها غلظت  آوری وجمع

 باشند. عدم قطعیت  PFASها شامل تعدادی از  ترکیبات زیان آور  کنند که ممکن است نمونهدهند و اشاره میهای مورد مطالعه را نشان میوجود فلوئور در نمونه

های متداول این است که در تعیین مقدار  نسبت به دیگر روش  PIGEمزیت مهم روش    .درصد تخمین زده شد  9گیری شده بهتر از  سیستماتیک برای مقادیر اندازه

واندوگراف پژوهشگاه علوم و  MV  3ها با استفاده از شتابگر الکترواستاتیکگیریباشد. اندازهاز بستر نمی استخراج فلوئورفرایند به   یازین  PIGE فلوئور کل به روش

 ای انجام شدند.  فنون هسته

    کلفلوئور ، PFAS، ترکیبات  (PIGE)القایی-پرتو گامای پروتون گسیل:  هاواژهکلید
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Abstract: 

  In this work, we investigated the systematic measurement of total fluorine in per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) 

using proton-induced gamma-ray emission (PIGE) method. In the first step, 6 samples including 4 paper samples (contact 

paperboard box for pizza, sandwich wrapper, paper cup and blank paper) and 2 textile samples including (baby diaper and 

blank textile) were collected. The concentration of fluorine within samples was measured using the 19F(p,p𝛾2)19F(Eγ=197 

keV) nuclear reaction at Ep=2500 keV. The results clearly show the presence of fluorine in the studied samples and indicate  
that the samples may contain some hazardous PFAS compounds. The overall systematic uncertainty of the measured data 

was estimated to be better than 9%. The important advantage of using the PIGE method in comparison to the common 

methods is that total fluorine analysis by PIGE does not require extraction of fluorine from matrix. These experiments were 

carried out using the 3 MV Van de Graaff electrostatic accelerator of Nuclear Science and Technology Research Institute. 
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 مقدمه .  1

آال  کی  1PFAS  ترکیبات از  عمده  تقر  هستند  ها ندهیگروه  توسط  ساخته   ییایمیش  ترکیب  5000  شامل    باًیکه   .باشندمیانسان  شده 

و مقاومت   یسطح  تی، فعالگریزی چربیو    گریزیآنها مانند آب  به فردمنحصر  هایویژگی  لیبه دل 1950از دهه  PFAS ترکیبات   باال 

پوش کف،  قیضد حر  ضد آب و چربی، کف  پارچه  بندی غذا،ظروف نچسب، کاغذ بسته  بعضی از محصوالت مصرفی مثلتهیه  در    ی باالحرارت

  ویژگیبندی این  خواص شیمیایی که باعث بهره  همان. اگرچه  دنریگیمورد استفاده قرار م  و ...  ماشینی  مبلمان و فرشپارچه  پارکت،  و  

باشند. نتیجه فراگیر بودن استفاده این ترکیبات و نیز می  PFASترکیبات  و تجمع زیستی  دوام  افزایش    عامل د،  نشوسطحی قابل توجه می

  .]1[پایداری و دوام محیطی باال موجب مشاهده گسترده آنها در محیط زیست و حتی در بدن انسان شده است 

به طور کامل  دروژنی ه یهاکه در آنها اتم هستند آروماتیکغیر ترکیبات هیدروکربنیبا   ییایمیاز مواد ش یدسته متنوع  PFASترکیبات 

یی این ترکیبات ایمیو ش  یکیولوژیبکه باعث پایداری    شده  نیگزیبا فلوئور جا  3ل یفلوئوروآلک  یپلدر مواد    یحد تا  ای  2ل یپرفلوئورالک در مواد  

تالش می  طیمح  در گذشته  سالیان  برای  شوند.در  چگونگهایی  خصوصتنوع  ،  یطیمح  طیشرا  ریتأث  یمطالعات  و  یی ایمیش  اتیساختار 

پیرامون مختلف    بسترهایدر    باتیترک  نیاجانبه  وجود همه  .انجام شده استآنها    یستیتحول ز، سرنوشت و  عیتوزنحوه  بر     PFAS ترکیبات

آنها    عینحوه توزها برای فهم بهتر  باعث افزایش تالش  ، ستیز  طیسالمت انسان و مح  یبرا  آنها  بالقوه  یدها یو تهد  ادیز  ی، ماندگارانسان

 است.شده

با  تماسمستقیم    یرهایمس مواد فرار  یدر محصوالت خانگموجود    PFAS  ترکیبات  انسان  استنشاق  بلع    شامل  یا  آلوده    گرد و و  غبار 

ذرت   یهاسهیک  وها  فودفست  ظروف مقوایی و کاغذیمانند  PFAS   ی حاو ییموادغذابندهای  از بسته PFAS با نشت ترکیبات    .باشند می

طور  داده  بو معرض   انسان  میرمستقیغ به  خطرناک  گیآلود  در  ترکیبات  این  دارد  با  در  مطالعات  در    .قرار  شده  بستهانجام   یبندمورد 

،    PFOA4  ،PFOS5 ترکیبات  شامل  PFAS  ترکیبات  از  یاگسترده  فی طی،  کاغذ  یهاوان یل  همچنین  و   هامقوا  ،کاغذها   مانند   هافودفست

FTOH6    وPAP7  نشت ترکیبات  میزان.  ه استشد   افتی  PFAS    رهیغذا به مقدار، نوع و طول زنجبه    بندیبسته از مواد  PFAS  ،  و  نوع

 نامحلول  یهایباال و استفاده از چرب  یفود، دماو فست  بندیمواد بسته   نیدارد. با وجود زمان تماس کوتاه ب  ی زمان تماس بستگ  و  غذادمای  

   .]2[ دهد شیافزا یقابل توجه زانیبه م ییرا به مواد غذا PFAS ترکیبات نشت زانیم واندتیم
قرار داشتند، ارتباط بین    PFOAناحیه دره اوهایو آمریکا که در معرض آب آلوده با   نفر از ساکنین    69000یک مطالعه جامع بر روی   

PFOA  و مشکالت بارداری   دستگاه گوارشکلسترول باال، کولیت  ،های تیروئیدیبیماری  ،سرطان بیضه، سرطان کلیهو شش نوع بیماری

تنها دو مطالعه   کنونآلودگی با تماس پوستی تابا احتمال  در ارتباط  .  ]3[  دهدرا نشان می   مسمومیت بارداریو  باال  همچون فشار خون  

 .]4[انجام شده است PFOA ترکیب یپوست نتقالا یمنحصراً رو

 دکنندگانی، تولآنها وجود دارد یسالمتمضرر اثرات  در موردکه  هایییدر بدن انسان و نگران بیولوژیکی بلند این ترکیباتعمر خاطر نیمه ب

به تدریج     مواد مصرفیاکثر    یبلند را برا  رهیزنجبا    PFAS  ترکیبات  از  گری د  ی و برخ  PFOA   ،PFOSدیداوطلبانه تول  ، یی کایعمده آمر

بندی مواد در بسته  بلند را  رهیزنجبا    PFAS  ترکیبات  در بین کشورهای اروپایی کشورهای نروژ و دانمارک نیز استفاده از  اند.متوقف کرده

معمول   نیگزیجاترکیبات    .شوندیم  دیجهان تول  دیگر نقاطبلند هنوز در    رهیبا زنج  PFAS  ترکیباتحال  اند. با اینغذایی ممنوع کرده

  PFAS اگرچه ترکیبات  .دارند  یکمتر  یستیتر و تجمع زکوتاه  بیولوژیکیعمر    مهیکه ن  هستند کوتاه    ره یزنجبا     PFASترکیبات    شامل

 
1and polyfluoroalkyl substances -Per  

2Perfluoroalkyl substances  
3polyfluoroalkyl substances  

4perfluorooctanoic acid  
5uorooctanesulfonic acidflper  

6fluorotelomer alcohols  
7uoroalkyl phosphateflpoly  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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در مورد   ی حاصل از مطالعات مقدمات  ج ینتاحال  این. باشوندیم   هیتجز  داری پا یهامولکولدیگر  به   ا ی هستند و    دار یپا  طیدر مح  ز ین  نیگزیجا

از توسعه و استفاده از  تیحما یشده و تالش برا کوتاه رهیزنج PFAS در مورد قرار گرفتن در معرض ینگران  جادیباعث ااین ترکیبات نیز 

  است.  داشتهیرا در پ  دارفلوئور ریغ  ی هانه یگز

نمونه PFAS ترکیبات  کمی  گیریاندازه و  در  محیطی  چالشهای  بخاطر  مصرفی  اندازهمحصوالت  سنگین های  مراحل  مانند  گیری 

گیری هر گروه مشخص و نیاز به تجهیزات اختصاصی برای اندازه سازیدر حین نمونه   ترکیب  ها، از دست دادن مقداری ازسازی نمونهآماده

-LC)سنج جرمی دوگانه طیف -کروماتوگرافی مایعبه روش   PFAS. معموالً ترکیبات یونی با محدودیت همراه است، PFASاز ترکیبات 

MS/MS)   ترکیبات فراردر صورتی که    .شوندمیگیری  اندارهPFAS     8سنجی جرمیطیف  -گازیبه روش کروماتوگرافیMS)-(GC    تعیین

نظر از رویکرد جداسازی،  نمونه استفاده شود. صرفه بستراز  PFASآوری های استخراج برای جمع شوند. در هر دو روش باید از تکنیک می

شده  گیریاندازه   PFAS باشند. برای اینکه مشخص شود آیا مقادیر مجزاء  بر و پرزحمت میبسیارزمان   GC-MSو    LC-MS/MSهای  روش

از روش از  چه    GC-MSو    LC-MS/MSهای  توسط هر یک    وئور همراههستند،  سنجش مقدار کل فل  موجود در بستر  PFASکسر 

 .  باشدمی بسیار مهم  PFAS ترکیبات

برای تعیین مقدار کل فلوئور در بستر   (PIGE)  9القایی -پروتونو همکارانش برای اولین بار از روش گسیل پرتو گاما    Ritter  2017در سال  

نمونه کاغذ و    100در    فلوئور  گیری غلظتبرای اندازه  keV  3400با باریکه پروتون    PIGEآنها از روش  استفاده نمودند.  ذ  پارچه و کاغ

کل متمایز فلوئور  های متداول آنالیز  آنچه که این روش را نسبت به دیگر روش.  ]5[پارچه به روش مقایسه با استاندارد استفاده نمودند  

مستقل از نوع ترکیب یا ترکیبات   کلفلوئور   مقدار غلظتبستر نیست و از  به استخراج فلوئور  یازین PIGE کند این است که در روش می

PFAS  2   مقدار  نیبنابرا  رفته در سطح نمونه است.  بکارnmol /cm  F  شده توسط    نییتعPIGE  فلوئور کل است.   یواقع   مقداردهنده  نشان  

آشکارسازی پرتوهای گامای آنی تولید های نزدیک به سطح هدف و  با هسته  MeV 10-1با انرژی  پروتونکنش  با برهم  PIGE  روش  در

غیرمخرب بودن،   توان به می  PIGEهای مهم روش  مزیتاز    .های جامد تعیین نمودغلظت ایزوتوپ مورد نظر را در هدف  توانشده می

ای عناصر سبک خوب برسازی بسیار  ، حد آشکارایزوتوپ، تابش زمینه کمگیری همزمان چند  امکان اندازه  ،ایزوتوپی  حساسیتسرعت باال،  

  .]6[اشاره نمود

های کاغذ و پارچه با استفاده  در نمونه  PFAS ترکیبات همراهکل  فلوئورگیری مطلق غلظت هدف از این کار پژوهشی بررسی امکان اندازه

 باشد.  می  keV)=197 γF(E19)2𝛾F(p,p19 ایواکنش هستهاز 
 

 روش کار .  2

کالیبراسیون انرژی شتابگر با استفاده  ای انجام شد.واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هسته MV 3 شتابگربا استفاده از  ها  گیریتمام اندازه

صورت گرفت. بعد از    Si 28γ)Al(p, 27پروتون واکنش   keV 992تشدیدی و انرژی Be 7Li(p, n)7واکنش  keV  1880آستانه انرژی از

 mm پس از عبور از دو شکاف موازی ساز به قطرپروتون  درصد تعیین شد. باریکه    1/0دهنده از مرتبه  کالیبراسیون خطا در انرژی شتاب 

حل کنند. قطر باریکه فرودی در تمامی مرااز مرکزمحفظه قرار دارند به هدف برخورد می cm250 و cm87 های که به ترتیب در فاصله 3

ثابت نگه داشته شد. خالء مسیر عبور باریکه و محفظه برهمکنش در تمامی مراحل آزمایش با استفاده همزمان   mm   5/3آزمایش در حد

 نوع  ژرمانیوم فوق خالص از های گاما توسط یک آشکارسازرسانده شد. پرتو mbar 10-5از دو جفت پمپ خالء روتاری و توربو به کمتر از 

p ر  با اندازه بلوcm 58/6  cm× 58/6    3و حجم فعالcm 213  که در زاویهo  90  نسبت به راستای باریکه و به فاصلهcm  19/5   از مرکز

بدست آمد. بهره نسبی و قدرت   msr7/77 گیری هندسی  شوند. زاویه فضایی آشکارساز  به کمک اندازههدف نصب شده آشکارسازی می

انر انرژی آشکارساز در  نیز پس  هایپروتونهای  است. طیف   keV95/1 و  %50به ترتیب    MeV33/1 ژیتفکیک  پراکنده شده از هدف 

 
8Gas chromatography mass spectrometry  

9ray Emission-Induced Gamma rotonP  
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از مرکز هدف قرار دارد    mm  183که در فاصله  m300µو ضخامت    2mm 25سطحی سیلیکونی به مساحت  توسط یک آشکارساز سد 

را پوشش   sr m 75/0باریکه نصب شده و زاویه فضایراستای   به  نسبت  o165در زاویه   keV 13قدرت تفکیک ثبت شدند. این آشکارساز با

 و nA  5  کمتر از  جریان باریکه  و   keV  2500در این آزمایش انرژی باریکه پروتون  دهد.  چیدمان آزمایش را نشان می  1دهد. شکل  می

 ثانیه انتخاب شد.   1000گیری حدود زمان هر اندازه

 

 
 چیدمان آزمایش    . 1شکل                                                                        

 نتایج. 3

های داشتن مقادیر دقیق و قابل اعتماد داده  به شرط  ، 10گاما پرتو  گیری بهره  با اندازهبه روش مطلق    توانرا می  mf  ایزوتوپ مورد نظر،  غلظت

 :]7[ رابطه زیر تعیین نمود  با استفاده از  سطح مقطع واکنش

Y0(E0,θ)=4π.εabs(Eγ).Np.fi.fm.NA.A
-1

.∫
dσ/dΩ

S(E0)

E0

E0-∆E
dE                                            (1)    

بازده مطلق   γ(Eabsϵ (،θو زاویه آشکارسازی    0Eبهره پرتوی گاما در انرژی فرودی    E0Y)θ), 0،  سطح مقطع دیفرانسیلی واکنش  Ω dσ/dکه

افت  E Δعدد جرمی عنصر،  Aعدد اووگادرو،   ANفراوانی ایزوتوپی هدف،  if ، تعداد ذرات باریکه فرودی  γE ،pNآشکارساز معادل با انرژی 

   باشد.توان توقف پرتابه در هدف می S(E)انرژی پرتابه در عبور از هدف و 

این واکنش   هایاستفاده شد. سطح مقطع keV)=197 γF(E19)2γF(p,p19 ایاز واکنش هسته فلوئورظت گیری غلبرای اندازه 1در رابطه 

در انرژی  HPGeگیری بازده آشکارساز  برای اندازه   .]8[است  شدهمنتشر  گیری و  اندازه   90و زاویه آشکارسازی    keV   2709-824در بازه

keV  197  ،های استاندارداز چشمه با استفاده  آشکارساز    قبازده مطل  نمودار کالیبراسیون Eu152، Ba133 ، Co60   ، Cs137  وAm241   در همان

،  keV 197 در انرژی  HPGeبازده آشکارساز  مقدار ،  کالیبراسیون بدست آمده   یابی نمودار. با درونباریکه با هدف تعیین شدنقطه برخورد  

سطح زیر قله )  گاما پرتو  بهره  تعیین شد.     SRIM2013کد  با کمک  های مختلف  ها در نمونهپروتونتوان توقف    درصد بدست آمد.  6/3

های شکلها بدست آمدند.  پراکندگی پروتونپسگاما و   پرتوی  هایهمزمان طیف   ثبت  به ترتیب ازبار باریکه فرودی  ( و  keV 197 پرتو گاما

را   keV  2500  پروتونبا باریکه  نمونه کاعذ پیتزا   حاصل از بمباران  ها  پروتونپراکندگی  گاما و پس  های همزمانطیفبه ترتیب    3و    2

   . دهندمینشان 
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، لیوان کاغذی و کاغذ شاهد و دو نمونه بافت پوشک نوزاد و پارچه شامل کاغذ پیتزا، کاغذ ساندویجاین آزمایش برای چهار نمونه کاغذی  

ها  ثانیه انتخاب شد.  هر یک از نمونه  1000گیری کمتر از اند انجام شد. زمان مورد نیاز برای هر اندازهشاهد که به طور تصادفی تهیه شده

 PIGEدرجه نسبت به راستای باریکه فرودی داخل محفظه واکنش    45در زاویه   cm  5/1ی از جنس آلومینیوم با شعاع حفره  نگهدارندهدر  

باشند. با توجه به اینکه معموالً تنها  باشد ضخیم میمی  µm  150که حدود    keV  2500های  ها نسبت به برد پروتوننمونه نصب شدند.

 فلوئور ها بمباران شدند. هر طرف نمونه با مقدار بیشتر  شود هر دو طرف نمونهاستفاده می  PFASز ترکیبات  ها اسطح نمونه  یک طرف

طور معمول از های مورد مطالعه، بهبا توجه به کاربرد نمونهدر نظر گرفته شد.    PFASترکیبات    شده، سطح احتمالی حاویگیری اندازه

شود. از این رو وجود فلوئور در این ها در مقابل نفوذ آب و چربی استفاده میسازی سطوح این نمونه برای عملیات مقاوم  PFASترکیبات  

نسبت   PFASتوان به احتمال زیاد به وجود ترکیبات  های شاهد )پارچه نخی و کاغذ معمولی( را میها و عدم مشاهده آن در نمونهنمونه 

بکارفته و    PFAS، نوع ترکیبات  GC-MSو    LC-MS/MSهای  روشبه ترتیب با    PFASرکیبات یونی و فرارت  های تکمیلی داد. آنالیز

. در صورت کامل بودن فرایند استخراج، مجموع مقادیر فلوئور جزئی بدست آمده با این دو روش با  کنندتعیین میمقدار فلوئور جزئی را  

 ترکیبات  باالی  و تجمع زیستیدوام    بخاطر  الزم به توضیح اینکه  سان خواهد بود.یک  PIGEگیری شده به روش  مقدار فلوئور کل اندازه

PFAS تعریف نشده است.  فلوئورهای مختلف، حد مجازی برای در محیط 

 

 
   keV2500  پروتون باریکه کاغذ پیتزا و نمونه شاهد کاغذ کپی با    نمونهگاما حاصل از بمباران  هایطیف. 2شکل 
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   keV2500پروتون با باریکه کاغذ پیتزا  پراکنده حاصل از بمباران پس هایپروتونطیف .  3شکل 

ارائه شده    1ها در جدول  گیری نتایج اندازه.  تعیین شد  ]ERYA  ]9با استفاده از کد  های مختلف  برای نمونه   1رابطه  در    غلظت فلوئور کل

به روش مطلق و بدون   فلوئورگیری غلظت  ، اندازهو همکارانش  Ritterمزیت مهم روش استفاده شده در این پژوهش نسبت به روش  است.  

درصد   9حدود  ،  هاانتشار خطامعادله  استفاده از  با  فلوئور  میزان خطای سیستماتیک کل در تعیین غلطت    باشد.نیاز نمونه استاندارد می

  هاپروتون درصد(، توان توقف    5ساز گاما )درصد(، بازده مطلق آشکار  5)های واکنش  مقطعشامل سطح    این خطاهاتخمین زده شد. منابع  

مربوط به شمارش   یآمار  یخطاها  نیهمچن  .باشنددرصد( می  3)  باریکه فرودیبار    و  درصدkeV  197  (2  )، تعیین سطح زیر قله  درصد(  4)

   .باشد میدرصد   2-4در بازه  keV 197قله  ریز
 PIGEگیری به روش  اندازه  نمونه در دو سری 4مقدار غلظت فلوئور کل برای  .1جدول 

 بهره گاما   سری اول 

counts/µC 

 غلظت

2nmol F/cm 

 بهره گاما   سری دوم

counts/µC 

 غلظت

2nmol F/cm 

درصد انحراف معیار 

 هانسبی غلظت

 2/ 8 39/ 4±3/ 6 170/ 2 کاغذ پیتزا 41./ ±3/ 7 175 کاغذ پیتزا

 3/ 2 4/ 3±0/ 5 18/ 6 ج یذ ساندوغکا 4/ 5±0/ 5 19/ 7 ج یذ ساندوغکا

 6/ 1 17/ 6±1/ 6 75/ 1 وانیذ لغکا 19/ 2±1/ 8 84/ 6 وانیذ لغکا

 4/ 1 25/ 2±2/ 2 107/ 7 پوشک نوزاد 26/ 7±2/ 4 115 پوشک نوزاد

ها در دو سری، سری اول بدون پوشش نقره و سری دوم گیریو اطمینان از صحت روش تعیین بار، اندازه  تکرارپذیری آزمایش برای بررسی  

قره  ن  هایاتم  و   های اکسیژنها از اتمپراکنده پروتونپسگیری بار حاصل از  ها انجام شد. مقایسه نتایج اندازهبا پوشش نقره بر سطح نمونه

دهد که استفاده از هر کدام از این دو روش به نتایج یکسان منجر شده است. ستون آخر آزمایش سری دوم نشان می  پروتون در طیف  

درصد( است که   9ها هر نمونه کمتر از خطای سیستماتیک کل آزمایش )دهد که درصد انحراف معیار نسبی غلظتنشان می  1جدول  

 نشان دهنده تکرارپذیری آزمایش است.
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 :گیرینتیجه .4

نمونه بافت پوشاک    2بندی پیتزا، کاغذ سااندویج، لیوان کاغذی و کاغذ شااهد و چهار نمونه کاغذی شاامل کاغذ بساته 4  در  فلوئورغلظت  

 keV 2500های با پروتون keV)=197 γF(E19)2𝛾F(p,p19ای  واکنش هساتهو از طریق   PIGEبا اساتفاده از روش نوزاد و پارچه شااهد  

 دهند.را نشااان می  PFASهای مورد مطالعه با ترکیبات ساامی و ساارطان زا و امکان آلودگی نمونه فلوئورانجام شااد. نتایج وجود قطعی  

کل با مقایساه با نمونه   فلوئورکه مقادیر    و همکارانش  Ritterمزیت مهم روش دنبال شاده در این پژوهش این اسات که برخالف کارهای  

گیری گیری شادند. هدف این کار پژوهشای بررسای امکان اندازهاندازهقطعیت بهتر مطلق و با عدماساتاندارد بدسات آمده، نتایج ما به روش 

در جهت  های بیشاتر  گیری جامع و سایساتماتیک با نمونهدر آزمایشاگاه واندوگراف و توساعه روش برای یک اندازه  PIGEبا روش  فلوئور

 ارتقاء سالمت جامعه است. 

 مراجع  
.1   J.S.C. Liou et al. Investigating the biodegradability of perfluorooctanoic acid, Chemosphere 80 176 (2010) . 

2.  G. Yuan et al. Ubiquitous occurrence of fluorotelomer alcohols in eco-friendly paper-made food-contact materials and 

their implication for human exposure, Environ. Sci. Technol. 2016 50 2016 (2016). 

3.  S.J. Frisbee et al. The C8 health project: design, methods, and participants, Environ. Health Perspect. 117 1873 

(2009). 

4.  A.E. Robel et al. Closing the mass balance of fluorine for per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) on papers and 

textiles,Environ. Sci. Technol 51 9022 (2017). 

5.  E.E. Ritter et al. PIGE as a screening tool for Per- and polyfluorinated substances in papers and textiles. Nucl. 

Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B 407 47 (2017). 

6. A. Jokar, et al. Measurement of deuteron induced gamma-ray emission cross sections on nitrogen for analytical 

applications”, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B 431 25 (2018). 

7. Development of a Reference Database for Particle Induced Gamma Ray Emission (PIGE) Spectroscopy, International 

Atomic Energy Agency, IAEATECDOC-1822, Vienna (2017 ( 

8.  A.P. Jesus et al., Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 161-163 186 (2000) . 

.9  R. MATEUS, R., A.P. JESUS and J.P. RIBEIRO, A code for quantitative analysis of light elements in thick samples by 

PIGE, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 229 302 (2005). 

 


