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Streszczenie
W pracy przedstawiono wykorzystanie spektroskopii czasów Īycia pozytonów PALS do badania stopnia zdefektowania materiaáów
o strukturze nieuporządkowanej. Jako materiaáów badawczych uĪyto nastĊpujących próbek: szkáo tlenkowe, szkáo chalkogenidkowe i polimer. Metoda PALS jest szczególnie czuáa na wykrywanie w materiaáach o strukturze nieuporządkowanej defektów strukturalnych, w których puáapkowany moĪe byü zarówno pozyton (defekty liniowe), jak i pozyt (luki, wolne objĊtoĞci). W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano krzywe opisujące zaleĪnoĞü liczby zliczeĔ aktów anihilacyjnych w funkcji czasu. Rozkáad widma czasu Īycia pozytonów
byá przeprowadzony na trzy skáadowe W1, W2 i W3. Skáadowa W1 jest odpowiedzialna za anihilacjĊ swobodną pozytonów i anihilacjĊ z elektronami defektów punktowych typu wakans. Skáadowa W2 związana jest z wystĊpowaniem defektów objĊtoĞciowych powstających na granicach miĊdzyziarnowych, dyslokacji lub skupisk wakansów. Skáadowa W3 przypisywana jest do anihilacji pick-off oznaczającej puáapkowanie orto-pozytu, o-Ps, przez wolne objĊtoĞci i daje informacjĊ o geometrycznych parametrach tych wolnych objĊtoĞci. Obliczone parametry wychwytu pozytonów i pozytu w badanych, nieuporządkowanych strukturalnie materiaáach pozwalają wyciągnąü wnioski dotyczące
stopnia i charakteru zdefektowania badanych materiaáów.
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POSITRON LIFE TIME SPECTROSCOPY AS A TOOL TO STUDY THE DEFECT DEGREE OF MATERIALS
WITH DISORDERED STRUCTURE
The paper presents the use of positron lifetime spectroscopy PALS to study the defect degree of structures of disordered materials.
Oxide glass, chalcogenide glass and polymer were used in the study. The PALS method is particularly sensitive to detect the structure of
disordered materials with structural defects that can trap both the positron (linear defects) and positronium (the free volume). As a result of
the measurements, curves describing the dependence of the number of counts of annihilation acts as a function of time were obtained. The
positron lifetime spectra were resolved into three components W1, W2 and W3. The component W1 is responsible for the free positron annihilation
and the annihilation with electrons of vacancy-type point defects. The component W2 is related to the presence of bulk defects that arise at
the grain boundaries, dislocations or clusters of vacancies. The component W3 is assigned to the pick-off annihilation of ortho-positronium
(o-Ps) by the free volume, and gives information on the geometric parameters of the free volume. The calculated parameters of uptake of
the positron and positronium in the structurally disordered materials under consideration allowed us to draw conclusions about the degree
and nature of their defects..
Keywords: Positron annihilation, Life time, Structure, Disordered materials

1. Wprowadzenie
Wraz z postĊpującym rozwojem nauki o nowoczesnych
materiaáach zwiĊksza siĊ zainteresowanie badaniami strukturalnymi, dotyczącymi materiaáów o strukturze nieuporządkowanej. Zadaniem tej pracy jest wykazanie, Īe metoda spektroskopii czasów Īycia pozytonów (PALS) moĪe byü z powodzeniem stosowana jako narzĊdzie badaĔ stopnia zdefektowania materiaáów o strukturze nieuporządkowanej.
Anihilacją pozytonów nazywamy proces polegający na
zamianie caáej masy obu cząstek oraz ich energii kinetycznej w energiĊ fotonów promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z równaniem:
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hQ i – energia powstających fotonów, me – masa
gdzie
i
spoczynkowa
elektronu i pozytonu, c – prĊdkoĞü Ğwiatáa, E+
i E– – odpowiednia energia kinetyczna pozytonu i elektronu.
Badanie fotonów powstaáych w procesie anihilacji dostarcza zatem informacji o stanie anihilującej pary elektron - pozyton. Anihilacja cząstki z antycząstką jest moĪliwa tylko
wtedy, gdy speánione są wszystkie prawa zachowania, czyli
prawo zachowania energii, pĊdu, momentu pĊdu, áadunku
i parzystoĞci. W czasie anihilacji cząstki z antycząstką nastĊpuje jednoczeĞnie emisja parzystej (2Ȗ) lub nieparzystej
(3Ȗ) liczby kwantów gamma.
Poza anihilacją swobodną, moĪe istnieü jeszcze anihilacja w stanie związanym, gdy pozyton utworzy z elektronem
atom wodoropodobny zwany pozytem Ps. AnihilacjĊ wyso-
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koenergetycznych pozytonów w materii poprzedza zjawisko
termalizacji, polega ono na szybkiej stracie energii pozytonów na skutek rozproszeĔ oraz wzbudzenia oĞrodka. Termalizacja ma ogromne znaczenie w przypadku, gdy Ĩródáem pozytonów jest rozpad ȕ+ jąder atomowych. Pozyton
przy wytracaniu ostatnich 10–50 eV swojej energii, przebywa drogĊ tego samego rzĊdu i wtedy moĪe nastąpiü reakcja tworzenia pozytu z jednym z uwolnionych elektronów towarzyszących niejako pozytonowi [1, 2].
WyróĪniamy dwa rodzaje pozytu z powodu róĪnego ustawienia spinów: parapozyt, p-Ps, o antyrównolegáym ustawieniu spinów oraz orto-pozyt, o-Ps, o równolegáym ustawieniu spinów. WáasnoĞci pozytonów i pozytu są uzaleĪnione
od oddziaáywania z otaczającym oĞrodkiem. Jednym z obserwowanych zjawisk jest skrócenie Ğredniego czasu Īycia anihilującego orto-pozytu, zwane gaszeniem o-Ps. Podstawowym procesem gaszącym jest proces pick–off. Polega on na tym, Īe pozyton wchodzący w skáad orto-pozytu
moĪe anihilowaü dwufotonowo z elektronem o przeciwnym
spinie pochodzącym z jednego ze znajdujących siĊ w otoczeniu pozytu atomów [3, 4].
Aby pozyt mógá przetrwaü w oĞrodku skondensowanym,
nie ulegając gaszeniu ze Ğrednim czasem Īycia o dwa rzĊdy wielkoĞci krótszym niĪ w próĪni, konieczne jest istnienie wolnej objĊtoĞci – obszaru o zerowej gĊstoĞci elektronowej. Lokalne objĊtoĞci swobodne pojawiają siĊ na wskutek nieregularnego upakowania molekularnego w materiaáach. Zmiany strukturalne áączą siĊ ze zmianami objĊtoĞci
swobodnej [3, 5].
W niniejszej pracy do opisania zaleĪnoĞci pomiĊdzy czasem Īycia orto-pozytu, o-Ps, a rozmiarem wolnej objĊtoĞci
posáuĪono siĊ modelem Tao–Eldrupa [6, 7]. Zakáada on, Īe
pozyt jest zlokalizowany w pojedynczej kulistej studni potencjaáu. Aby uproĞciü rachunki Tao zaproponowaá zastąpienie skoĔczonej studni potencjaáu studnią nieskoĔczoną
poszerzoną o wartoĞü ǻ. WartoĞü parametru ǻ musi zostaü
dobrana tak, aby nie zostaáa zmieniona wartoĞü prawdopo-

dobieĔstwa znalezienia pozytu na zewnątrz kuli o promieniu R (Rys. 1). Kolejne rozwaĪania teoretyczne wykazują,
Īe czas Īycia W3 wyraĪony jako funkcja objĊtoĞci swobodnej promienia R, moĪna opisaü wzorem [5-7]:
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gdzie ǻR = 0,166 nm jest empirycznym okreĞleniem gruboĞci warstwy elektronowej.
Po empirycznym rozwiązaniu powyĪszego równania i wyznaczeniu R, moĪemy obliczyü rozmiar wolnej objĊtoĞci Vf
zgodnie z nastĊpującym wzorem:
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Stosunek objĊtoĞci swobodnej do objĊtoĞci makroskopowej, czyli objĊtoĞü swobodna (iloĞü wolnych objĊtoĞci), jest
wyznaczona z póáempirycznego wzoru:
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gdzie Vf – rozmiar wolnej objĊtoĞci, I3 – natĊĪenie skáadowej
dáugo Īyjącej w widmie czasów Īycia pozytonów wyraĪone
w procentach, C jest parametrem empirycznym wyznaczanym doĞwiadczalnie.

2. Eksperyment
Pomiary czasów Īycia pozytonów PALS wykonano w temperaturze pokojowej za pomocą spektrometru ¿rmy ORTEC,
opartego na zasadzie start-stop, którego schemat blokowy
ilustruje Rys. 1. Szczegóáowy opis metody pomiarowej moĪna znaleĨü w publikacji [8]. Badana próbka tworzyáa ukáad
tzw. sandwich wraz ze Ĩródáem pozytonów, którym byá izotop sodu Na22 o aktywnoĞci 4·l0 5 Bq.
Badania czasów Īycia pozytonów PALS przeprowadzono w przypadku trzech róĪnych materiaáów amor¿cznych:
S1 – szkáo chalkogenidkowe As2S3,

Rys. 1. Schemat blokowy spektrometru do badaĔ czasów Īycia pozytonów: 1 - Ĩródáo pozytonów (22Na), 2 - dwie identyczne páasko równolegáe próbki, 3.1 i 3.2 - scyntylatory (KL 236), 4.1 i 4.2 - fotopowielacze (RCA8575), 5.1 i 5.2 - staáofrakcyjne dyskryminatory (473A),
6 - konwerter czas-amplituda (model 467), 7 - linia opóĨniająca (425A), 8 - przedwzmacniacz (model 113), 9 – wzmacniacz (model 471),
10 - jednokanaáowy analizator amplitudy (model 455), 11- wielokanaáowy analizator amplitudy TUKAN 8K; 12 - komputer osobisty PC.
Fig. 1. Block scheme of spectrometer for studying positron lifetime: 1 – positron Skurce (22Na), 2 - two identical parallel Àat sample, 3.1
and 3.2 - scintillators (KL 236), 4.1 and 4.2 – photomultiplier (RCA8575), 5.1 and 5.2 – constant fraction discriminator (473A), 6 - converter time to amplitude (467), 7 – delay line (425A), 8 - preampli¿er (113), 9 – ampli¿er (471), 10 – single channel analyzer amplitude (455),
11- multichannel analyzer (TUKAN 8K), 12 – PC computer.
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Rys. 2. Przykáadowa krzywa doĞwiadczalna widma czasów Īycia pozytonów.
Fig. 2. Example of experimental curve of positron lifetime spectra.
Tabela 1. WartoĞci czasów Īycia W i ich natĊĪeĔ I.
Table 1. Lifetime values W and their intensities I.
Próbka

W1 [ns]

I1 [%]

W2 [ns]

I2 [%]

S1

0,226 r 0,004

72,62 r 0,63

0,383 r 0,043

27,21 r 0,48

–

–

S2

0,247 r 0,004

96,13 r 0,76

0,671 r 0,073

3,24 r 0,36

3,69 r 0,26

0,617 r 0,061

S3

0,193 ± 0,005

64,18 ± 0,52

0,495 ± 0,055

28,86 ± 0,84

3,210 ± 0,28

8,65 ± 0,15

S2 – szkáo tlenkowe PbO-Bi2O3-Ga2O3,
S3 – soczewka kontaktowa - polimer com¿lcon A.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Analiza zmierzonych widm czasów Īycia anihilujących
pozytonów jest moĪliwa dziĊki zastosowaniu odpowiednich
programów komputerowych - w przypadku prezentowanych badaĔ byá to program LT [9]. Z przeprowadzonych
badaĔ moĪna uzyskaü jakoĞciowe informacje o zmianach
koncentracji, rozmiarach i rodzajach defektów w strukturze
badanych materiaáów.
Przykáadową krzywą doĞwiadczalną widma czasów
Īycia pozytonów przedstawia Rys. 2, w Tabeli 1 pokazane są wartoĞci czasów Īycia W i ich natĊĪeĔ I a w Tabeli 2
uzyskane z równaĔ (2), (3) i (4) obliczone wartoĞci promieni
R, rozmiary wolnych objĊtoĞci Vf i iloĞci wolnych objĊtoĞci
fv. Otrzymane báĊdy są wynikiem analizy matematycznej.
Tabela 2. Obliczone wartoĞci promienia R, rozmiaru wolnej objĊtoĞci
Vf i iloĞci wolnej objĊtoĞci fv.
Table 2. Calculated values of radius R, size of free volume Vf and
amount of free volume fv.
Próbka

R [nm]

Vf [10-30 m3]

fv [a.u.]

S1

–

–

–

S2

0,394

256,07

171,82

S3

0,377

224,35

1933,90

W3 [ns]

I3 [%]

Uzyskane widma czasów Īycia pozytonów dla wszystkich
badanych próbek byáy rozkáadane na trzy skáadowe: W1, W2
i W3. Jednak w przypadku próbki szkáa chalkogenidkowego
nie udaáo siĊ uzyskaü skáadowej W3 pochodzącej z anihilacji orto-pozytu poprzez proces pick-off, czyli skáadowej
powiązanej z wystĊpowaniem w próbce wolnych objĊtoĞci
o rozmiarach wiĊkszych niĪ dwukrotne rozmiary atomu
wodoru. Skáadowe W1 odpowiedzialne za anihilacjĊ swobodną
pozytonów i anihilacjĊ z elektronami defektów punktowych
typu wakans oraz skáadowe W2 związane z wystĊpowaniem
defektów objĊtoĞciowych powstających na granicach
miĊdzyziarnowych, dyslokacji lub skupisk wakansów
wystĊpowaáy we wszystkich badanych próbkach, czyli
w szkle chalkogenidkowym As2S3, szkle tlenkowym PbOBi2O3-Ga2O3 i soczewce kontaktowej (polimer com¿lcon A)
(Tabela 1). Analizując wartoĞci rozmiarów wolnych objĊtoĞci
najwiĊksze rozmiary i iloĞü wolnych objĊtoĞci wystĊpują
w przpadku próbki polimerowej.
Celem tej pracy nie byáo dokáadne analizowanie stopnia
zdefektowania badanych próbek, a jedynie wykazanie, Īe
metoda spektroskopii czasów Īycia pozytonów PALS w zadawalający sposób pokazuje róĪnicĊ stopnia zdefektowania dla róĪnych materiaáów o strukturze nieuporządkowanej.

4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ i obliczeĔ widm
czasów Īycia pozytonów, uzyskano wartoĞci trzech skáado-
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wych W (W1 krótkoĪyjąca, W2 skáadowa Ğrednio Īyjąca i W3 o-Ps)
oraz ich natĊĪeĔ I. Jedynie w przypadku próbek szkieá chalkogenidkowych nie udaáo siĊ uzyskaü skáadowej W3 pochodzącej od anihilacji ortopozytu poprzez proces „pick-off”.
W wyniku analizy stwierdzono, Īe uzyskane skáadowe czasów Īycia pozytonów odpowiadają za wystĊpowanie w badanych próbkach szkáa defektów punktowych i objĊtoĞciowych oraz wolnych objĊtoĞci
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ wykazano, Īe
metoda spektroskopii czasów Īycia pozytonów PALS pozwala na oszacowanie róĪnic stopnia zdefektowania w materiaáów o strukturze nieuporządkowanej
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