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چکيده:
روشهای مختلف آنالیز با باریکه یونی جهت بررسی نمونههای معدنی استفاده میشوند .در این کار پژوهشی نمونه
حاوی کانی فلوریت با فرمول ( ،)CaF2با دو روش  PIXEو  RBSمورد بررسی قرار گرفت که به دلیل محدودیت
آشکارسازی ،فلوئور موجود در نمونه شناسائی نشد .با توجه به سد کولنی کم عنصر فلوئور ،از برهمکنش هستهای پرتابه
پروتون با هستههای فلوئور ،61F(p,α)61O ،برای شناسائی فلوئور موجود در نمونه استفاده شد .در این برهمکنش پس از
برخورد پروتون با هسته  61Fهسته مرکب  02Neتشکیل میشود .هسته  02Neبا گسیل ذره آلفا به هسته  61Oتبدیل میشود
که اندازهگیری محصول برهمکنش جهت شناسائی فلوئور موجود در کانی مذکور استفاده شده است.
کليد واژه :آنالیز با باریکه یونی ،برهمکنش هستهای ،کانی فلوریت

مقدمه:
در روشهای متداول اندازهگیری عنصری یا ایزوتوپی با باریکه یونی ،از برخورد یونهای سبک پرانرژی (همانند
پروتون ،هلیوم یا دوتریوم) با انرژی  1 MeVتا  5 MeVبه سطح نمونه استفاده میشود [2و.]1
روش آنالیز  PIXEبرای اندازه گیری نوع و غلظت عناصر موجود در یک نمونه میباشد .به دلیل محدودیت
آشکارساز پرتو ایکس ) ،Si(Liعناصر سبک از هیدروژن تا فلوئور را نمیتوان به وسیله روشهای آنالیز PIXE

و  EDXRFآشکارسازی نمود.
برای عناصر سنگین ،سدکولنی بین پرتابه و هسته هدف ،مانع هر واکنش هستهای میشود.در مورد هستههای
سبک ،پرتابه میتواند با هسته هدف اندرکنش هستهای داشته باشد .در اینصورت برهمکنش هستهای رخ داده
و ذرهای متفاوت از پرتابه در برهمکنش تولید میشود .اندازهگیری انرژی این ذره متفاوت ،معرف عنصر سبک
موجود در نمونه و شدت آن بیانگر غلظت این عنصر است .همچنین وابستگی سطح مقطع پراکندگی عناصر
سنگین به عدد اتمی ،باعث ایجاد محدودیت در اندازهگیری به روش  RBSمیشود .در نتیجه در نمونه مورد
بررسی ،مشاهده عناصر سبک در بستر عناصر سنگین امکان پذیر نبود .به همین دلیل برای آشکارسازی عنصر
سبک فلوئور از روش آنالیز برهمکنش هستهای با ذرات شتابدار استفاده شده است [.]3
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آنالیز به روش  NRAاغلب برای آنالیز  H, Li, P, Al, Na, F, O, N, C, Beبا حد آشکارسازی  11-3تا 11-7
کسر اتمی به کار میرود .با استفاده از نمونههای استاندارد به آسانی مقادیر کمی غلظت قابل محاسبه است [4
و  .]5برهمکنشهای مورد استفاده در روش  NRAعبارتند از:
الف)برهمکنش یون-گاما،
ب) برهمکنش یون-یون،
ج) برهمکنش یون-نوترون،
د) آنالیز فعالسازی حاصل از القاء یون.

روش کار:
در این کار تجربی ،از برهمکنش یون -یون استفاده شده است.برای انجام این کار پژوهشی از تجهیزات
شتابدهنده واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هستهای استفاده شده است .باریکه پروتون با انرژی  2 MeVبه
عنوان پرتابه مورد استفاده قرار گرفته و محصوالت برهمکنش که شامل ذرات باردار است با آشکارساز
سدسطحی که در داخل محفظه برهمکنش و محیط خالء قرار دارد ،آشکارسازی و با دستگاه تحلیل داده S111

جمعآوری شدهاند .در شکل ( )1هندسه آنالیز نشان داده شده است.
هدف مورد استفاده در این آزمایش نمونه سنگ معدن حاوی کانی فلوریت بوده که بعد از آمادهسازی ،در
محفظه آزمایش قرار داده شد.

شکل  - 1هندسه آنالیز با روش برهمکنش هستهای

نتايج:
در این کار پژوهشی به بررسی وجود کانی فلوریت در یک نمونه سنگ معدن پرداخته شد .به همین منظور
ابتدا نمونه با استفاده از روش میکروپیکسی بررسی و سپس اطالعات حاصله با استفاده از نرمافزارهای
 Gupixwinو  OMDAQتجزیه و تحلیل شد .پس از آنالیز دادهها ،مشخص شد که نمونه سنگ معدن حاوی
عناصر  Cl ،Fe ،Mg ،Caو  Mnمیباشد .در شکل ( )2طیف میکروپیکسی نمونه نشان داده شده است .در
شکلهای ( )2و ( )3به ترتیب ناحیه مورد آزمایش و نقشه توزیع عنصری نمونه نشان داده شده است.
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شکل ( )2طیف میکروپیکسی نمونه

شکل ( )3مربع سیاه؛ ناحیه تحت آزمایش.

شکل ( )4نقشه توزیع عنصری نمونه در ناحیهای با سطح ( ،22 mm2نام عنصر باالی نقشه عنصری آن آمده است).

با توجه به طیف میکروپیکسی (شکل ( ))2عنصر فلوئور با استفاده از روش میکروپیکسی آشکارسازی نشده
است .به همین دلیل در این کار تجربی ،با توجه به سد کولنی کوچک عنصر فلوئور ،برهمکنش هستهای پرتابه
سبک کم انرژی پروتون با هستههای فلوئور  61F(p,α)61Oکه دارای سطح مقطع برهمکنش بزرگی است ،برای
شناسائی فلوئور استفاده گردید.
برهمکنش  61F(p,α)61Oیکی از برهمکنشهای محتمل  Fبا پرتابهی  pبوده و به صورت زیر نوشته میشود:
)F+ p →21Ne* → + 11O + Q ( 91111 MeV

11

با توجه به دیاگرام انرژی شکل ( ،)5اگر پروتونی با هسته  11Fبپیوندد ،هسته مرکب  21Neشکل گرفته و MeV

 121495انرژی آزاد میشود .این حالت با جابجایی دیاگرام تراز هستهای  11Fنسبت به  21Neمتناسب با انرژی
آزاد شده  Qنشان داده میشود .اگر هسته مرکب  21Neبا گسیل ذره آلفا واپاشی کند ،هسته  11Oشکل میگیرد.
انرژی ذره آلفا گسیلی به اختالف انرژی حالتها در  21Neو 11Oوابسته است.
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به طور مثال دو گروه متمایز آلفای گسیلی هر کدام میتوانند برای تعیین  11Fدر الیه نازکی در سطح نمونه مورد
استفاده قرار گیرند .گروه برهمکنش ( )p,α1با انرژی بیشتر و گروه ( )p,α1با انرژی کمتر اندازهگیری میشود.

شکل ( )5تراز انرژی برهمکنشهای هستهای محتمل  11Fبا پروتون [.]2

در شکل ( )1طیفهای سطح مقطع برهمکنش  11F(p,α)11Oدر انرژیهای مختلف پروتون در زاویه  111درجه
نشان داده شده است .با توجه به این طیفها ،سطح مقطع برهمکنشهای  11F(p,αo)11Oو  11F(p,α1،2)11Oدر
محدوده انرژی  111 MeVپروتون فرودی ،مقدار قابل توجهی میباشد که به ترتیب در شکل (-1الف) و (-1
ب) نشان داده شده است.

ب

الف

شکل ( )1الف :سطح مقطع برهمکنش  ،11F(p,αo)11Oب :سطح مقطع برهمکنش ]1[ 11F(p,α1،2)11O

با استفاده از دادههای تجربی  ،IBANDLنمودار تجربی سطح مقطع برهمکنش برای  11F(p,α1)11Oدر محدوده
انرژی  1-2 MeVپروتون فرودی ترسیم و در شکل ( )7نشان داده شده است [.]7
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شکل ( )7مقادیر سطح مقطع ) (mb/srبرای برهمکنش  49F(p,a0)41Oدر زاویه  061درجه در محدوده انرژی پروتون 0-2 MeV

در طیف شکل ( ،)9محصوالت برهمکنش  F + pحاصل از باریکه پروتون با انرژی  2111 keVبر روی هدف
سنگ معدن حاوی کانی فلوریت نشان داده شده است .محصوالت این برهمکنش با استفاده از آشکارساز
سدسطحی سیلیسیوم به ضخامت  311 μmاندازهگیری شده است.

F(p,α0)41O

10Ca(p,p)10Ca
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Experiment Data
Simulated

(p,p) 42C

42C

شکل  -9محصوالت برهمکنش  11F+pحاصل از باریکه پروتون  2 MeVبر روی هدف سنگ معدن حاوی کانی فلوریت ،به
همراه طیف شبیهسازی شده با نرمافزار .SIMNRA

طیف حاصل نشان میدهد که اندازهگیری محصوالت برهمکنش  61F(p,α)61Oبا استفاده از تجهیزات متداول

در آزمایشگاه واندوگراف ممکن است .با توجه به ضخامت نمونه امکان آشکارسازی گروه  α1،2امکان پذیر
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 علت این امر میتواند تغییر. مشاهده شده استα1  چند قله برای، و به جای مشاهده یک قله تیز،نمیباشد
 با. به علت افت انرژی پروتون فرودی در نمونه ضخیم مورد استفاده باشد11F(p,α1)11O سطح مقطع برهمکنش
.استفاده از نمونه استاندارد امکان محاسبه غلظت فلوئور موجود در نمونه نیز امکانپذیر است

:بحث ونتيجهگيري
 از روش برهمکنش،RBS  وPIXE با توجه به محدودیت روشهای متداول آنالیز با باریکه یونی مانند
) به عنوان روش مکمل در کنار دو روش مذکور برای آنالیز نمونههای معدنی میتوانNRA( هستهای
 حضور11F(p,α1)11O  در این کار با آشکارسازی ذرات آلفای ناشی از برهمکنش هستهای.استفاده نمود
 همچنین با استفاده از نمونه استاندارد میتوان غلظت. تائید شد،کانی فلوریت در نمونه سنگ معدن
.فلوئور را در نمونه سنگ معدن تعیین نمود
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