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Úvod a formulácia cieľa

Rozvoj technológií umožňujúcich využívať rôznorodé materiály nanometrových 

veľkostí si vyžaduje neustály vývoj experimentálnych metód vhodných na ich skúmanie.

V súčasnosti je známych niekoľko štandardných postupov [1] a pozitrónová anihilačná 

spektroskopia (PAS) je jednou z nich.

PAS je jadrovofyzikálna metóda, ktorá prostredníctvom anihilácie pozitrónu 

a elektrónu umožňuje skúmať vnútorné zmeny v štruktúre látok (ich voľné objemy, hustotu 

a hybnostné rozdelenie elektrónov). Keďže informácia o materiáli sa získava prostredníctvom 

prenikavého anihilačného žiarenia, veľkou prednosťou tejto metódy je jej nedeštruktívnosť 

a dostupnosť technického zariadenia, ktoré tak umožňujú sledovať závislosť anihilačných 

parametrov od zmeny fyzikálnych veličín, najčastejšie teploty.

Pozitrónová anihilačná časová spektroskopia (PALS) je založená na meraní dôb života 

pozitrónu alebo pozitrónia τ v analyzovanom prostredí. Pozitrónium (Ps) je viazaný stav e+

a e- vznikajúci interakciou pozitrónu s elektrónmi okolitého prostredia, ktorý sa ďalej 

zachytáva vo voľných objemoch, resp. v oblastiach s nízkou elektrónovou hustotou [2]. Podľa 

vzájomnej orientácie spinov e+ a e- sa pozitrónium nachádza v dvoch stavoch: v singletnom 

stave p-Ps (τ = 125 ps, vo vákuu) a v tripletnom stave o-Ps (τ = 142 ns, vo vákuu). 

K skráteniu doby života o-Ps dochádza v procese „pick off“, kedy pozitrón z o-Ps priamo 

anihiluje s elektrónmi prostredia s opačným spinom za vyžiarenia dvoch γ-kvánt. Skrátenie 

doby života výrazne závisí od elektrónovej hustoty v póroch a tak informáciu o ich 

veľkostiach a distribúcii je možné určiť z dôb života o-Ps [3]. Práve vlastnosť o-Ps 

lokalizovať sa v objemoch s nižšou hustotou elektrónov poskytuje možnosť sledovať zmenu 

usporiadania medzimolekulových priestorov, napríklad aj vo fázových prechodoch

uväznených systémov.
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Kvantovomechanický model pravdepodobnosti anihilácie o-Ps zachyteného 

v mikropóroch dáva do súvisu experimentálne stanovenú dobu života o-Ps a polomer 

mikropóru, v ktorom anihiluje [4, 5]. Model platí pre malé sférické diery; pre veľké diery 

a inú geometriu existujú ďalšie modifikácie [3, 6, 7]. 

Materiál a metódy

Silikaaerogél je veľmi jemný materiál vyznačujúci sa mimoriadnymi vlastnosťami, 

z ktorých možno uviesť jeho veľký špecifický povrch (500-1200 m2/g), porozitu (80-99,8 

%), nízku hustotu (~0,003 g/cm3) a nízky index lomu (~1,05) [8]. Tiež sa vyznačuje 

vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami, vysokou teplotnou stabilitou a nízkou dielektrickou 

konštantou.

Vzorka SiO2 aerogélu sa pripravila superkritickým sušením alkogélu (t=270 °C, p=12 

MPa) hydrolýzou tetrametoxysilánového roztoku v metanole v slabo zásaditom 

amoniakálnom prostredí počas 7 dní. Podrobnejší postup prípravy je uvedený v práci [9].

Skúšali sa rôzne spôsoby plnenia vzoriek; cez plynnú fázu pri laboratórnej teplote, pri teplote

100 °C a cez kvapalnú fázu. V ďalšom kroku sa skúsil odstrániť hexadekán zo vzorky plnenej 

kvapalnou fázou a to vypaľovaním pri teplotách 100 °C a 500 °C.

Hexadekán (cetán) je alifatický uhľovodík so sumárnym vzorcom C16H34. Jeho 

molekulová hmotnosť je 226,44 g/mol. Teplota topenia hexadekánu je  18 °C (291 K).

Všetky vzorky boli nasypané do hliníkových kontajnerov s priemerom 16 mm 

a hrúbkou 5 mm a prekryli sa kaptónovou fóliou hrúbky 8 μm. Ako zdroj pozitrónového 

žiarenia sa použil izotop 22Na (T1/2=2,6 rokov) s aktivitou približne 2 MBq a bol umiestnený 

medzi dve identické vzorky v sendvičovom usporiadaní.  

Časové spektrá PALS boli merané pomocou rýchlych scintilačných detektorov 

s rozlíšením systému okolo 350 ps FWHM a boli vyhodnotené balíkom programov PATFIT-

88 [10]. 

Spektrá dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary sa merali použitím

polovodičového HPGe detektora s energetickým rozlíšením FWHM = 2,1 keV pre energiu 

1274 keV. Na spracovanie spektier sa použil Goldov algoritmus [11].

Merania plnených vzoriek sa uskutočnili pri teplote 300 K vo vzduchu a vo vákuu. Vo 

vzorke plnenej cez kvapalnú fázu sa premeral aj teplotný priebeh doby života o-Ps v cykle 

ohrev (začiatok merania pri izbovej teplote, následné schladenie na 20,5 K s rýchlosťou 3,5 

K/min. a postupný ohrev na 300 K) a chladenie (teplotný cyklus 280–30 K). Na porovnanie sa 

použili hodnoty získané z merania objemovej vzorky hexadekánu.
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Výsledky a diskusia

Veľkosti pórov SiO2 aerogélu boli vyhodnotené štvorkomponentnou analýzou 

časových spektier pri izbovej teplote a vo vákuu s použitím konverzných tabuliek [7]. Na 

obrázku 1 sú uvedené namerané doby života o-Ps vo vzorkách SiO2 aerogélu (spôsoby 

plnenia, odstránenia hexadekánu) a k nim prislúchajúce polomery voľných objemov. Hodnoty 

dôb života o-Ps sú v rozsahu 100–142 ns, čomu prislúchajú polomery voľných objemov 4,7–

60 nm (horný limit citlivosti metódy). Na porovnanie sú v grafe zobrazené aj hodnoty τ3 o-Ps 

menších kavít meraných vo vákuu. Z obrázku vyplýva, že doby života τ3 o-Ps vo vzorkách 3 

a 4 sú približne 3,1 ns, čo odpovedá hodnote kvapalnému cetánu [12]; intenzita komponenty 

τ4 je nízka z čoho sa predpokladá, že došlo k vyplneniu veľkých pórov molekulami 

hexadekánu a vo vzorkách sú dominantné malé póry. Tento fakt podporujú aj hodnoty intenzít 

I3 o-Ps zobrazené na obrázku 2, ktoré sú vysoké a pohybujú sa na úrovni 22 %. V prípade 

vzorky 5, z ktorej sa hexadekán odstraňoval vypaľovaním pri 500 °C, intenzita I4 o-Ps je 14 

%, kým I3 o-Ps je nízka. Uvedený poznatok poukazuje na veľmi malý obsah hexadekánu 

v kavitách SiO2 aerogélu (vzorka 5). Nízke hodnoty I3 o-Ps korešpondujú s hodnotami 

nájdenými vo vzorkách 1 a 2.

Obr. 1: Doby života o-Ps vo vzorkách                               
silikaaerogélu meraných vo vákuu pri izbovej
teplote. Na pravej strane stupnice sú uvedené
hodnoty k nim prislúchajúcich polomerov voľných 
objemov. 

Obr. 2: Intenzity tvorby o-Ps vo vzorkách 
silikaaerogélu meraných vo vákuu pri izbovej 
teplote.                                                                                                      

Pravdepodobnosť trojfotónovej anihilácie (P3γ) je charakteristická pre vysokoporézne

materiály, ktoré sa vyznačujú väčšími medzimolekulovými priestormi a otvorenými voľnými 

objemami. Je charakterizovaná parametrom dolinka/pík (pomer plochy píku úplnej absorpcie 

511 keV k ploche anihilačného spektra v oblasti energií 425–496 keV) a je tým väčšia, čím 

nižšia je pravdepodobnosť „pick off“ procesu, resp. konverzie o-Ps na p-Ps. Na obrázku 3 je 

zobrazená P3γ anihilácie o-Ps vo vzorkách plneného SiO2 aerogélu. Vysoké hodnoty P3γ
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anihilácie o-Ps vo vákuu sú pozorované vo vzorkách 1, 2 a 5, kde prevládajú veľké póry.

Naopak, vo vzorkách 3 a 4, kde  sú dominantné malé póry (veľké póry sú zaplnené 

hexadekánom) sa P3γ anihilácie o-Ps vo vákuu znižuje a prebieha 2γ procesom.

Obr. 3: Pomer D/P (dolinka/pík) trojfotónovej anihilácie o-Ps vzoriek silikaaerogélu meraných vo vákuu a vo 
vzduchu pri izbovej teplote.

Za účelom zistenia správania sa hexadekánu v uzavretých systémoch sa premeral 

teplotný priebeh doby života o-Ps vzorky 3 plnenej cez kvapalnú fázu v intervale teplôt 20,5–

300 K. Na porovnanie sa použili hodnoty objemovej vzorky hexadekánu získaných

z predchádzajúcich meraní [12]. Namerané doby života o-Ps boli prekonvertované na sférické 

voľné objemy kavít a sú zobrazené na obrázku 4. Z neho vyplýva, že vo veľkostiach voľných 

objemov kavít hexadekánu a hexadekánu uväzneného v póroch silikaaerogélu sa pozorujú 

rozdiely. V objemovej vzorke hexadekánu je významný prudký pokles τo-Ps pri teplote 291 K, 

ktorý môže súvisieť s fázovým prechodom v dôsledku solidifikácie kvapaliny. Postupným 

poklesom teploty v dôsledku zamrznutej štruktúry molekuly hexadekánu nedochádza 

k výrazným zmenám v dobách života o-Ps [12]. V prípade hexadekánu uväzneného 

v silikaaerogéli sa pozoruje pomalý pokles τo-Ps s teplotou. Pri teplote 291 K, čo je teplota 

topenia hexadekánu, nie sú sledované výrazné anomálie. Pri porovnávaní dvoch vzoriek

(objemového hexadekánu a uväzneného v SiO2 aerogéli) sa pozorujú menšie kavity v 

objemovom hexadekáne. Táto skutočnosť vyplýva z tesnejšieho usporiadania 

medzimolekulových priestorov v čistom cetáne v porovnaní so vzorkou s hexadekánom 

v uzavretom systéme, podobne ako to bolo pozorované napríklad u silikagélov [12].

Dodatkový voľný objem (obr. 5), ktorý je daný rozdielom voľných objemov kavít

čistého hexadekánu a hexadekánu plneného v SiO2 aerogéli pri vybraných teplotách, vykazuje 

významný pokles s teplotou v oblasti 275–145 K (dochádza k rýchlejšiemu zmenšovaniu 

voľného objemu pórov v uzavretom systéme) a prakticky sa nemení v rozsahu 20,5–145 K.
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Obr. 4: Porovnanie voľných objemov pórov Obr. 5: Dodatkový voľný objem čistého 
cetánu
v závislosti od teploty. Veľkosti voľného objemu sa a cetánu v silikaaerogéli pri vybraných teplotách.
určili z dôb života o-Ps pomocou rovnice  V=4πR3/3.

Súčasne s meraniami doby života o-Ps sa robili aj merania dopplerovského rozšírenia 

anihilačnej čiary. Teplotný priebeh S-parametra je zobrazený na obrázku 6. S-parameter je 

daný pomerom centrálna plocha/celková plocha anihilačnej čiary a charakterizuje zmeny 

v hybnostnom rozdelení elektrónov a teda aj možné zmeny v elektrónovej štruktúre 

materiálov. V póroch silikaaerogélu sa pozoruje plynulý pokles S-parametra s teplotou, 

pričom sa nevykazujú výrazné anomálie. Pri teplote pod 291 K vidieť malý pokles súvisiaci 

najpravdepodobnejšie so zmenou skupenstva. V prípade čistého cetánu sú pozorované 

výraznejšie zmeny S-parametra v oblasti 275-291 K, čo môže súvisieť s prechodom 

kvapalného skupenstva na tuhé. Ďalšia zmena je viditeľná pri nižšej teplote, v oblasti 150–

250 K, ktorá súvisí asi s existenciou štrukturálneho prechodu v tejto oblasti. Pri teplotách 

nižších ako 150 K S-parameter nevykazuje významnejšie zmeny.

Obr. 6: Teplotná závislosť normalizovaného S-parametra vzorky čistého hexadekánu a hexadekánu uväzneného 
v silikaaerogéli.
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Záver

Skúmali sa spôsoby plnenia vysokoporézneho silikaaerogélu  uhľovodíkom C16H34

a jeho efektívneho odstránenia z pórov fyzikálnou metódou PAS.

Ako najefektívnejší spôsob plnenia SiO2 aerogélu sa javí plnenie cez kvapalnú fázu, 

kým najvhodnejším spôsobom odstraňovania hexadekánu je vypaľovanie pri zvýšenej teplote. 

Molekulárny systém hexadekánu uzavretého v nanopóroch silikaaerogélu sa chová 

inakšie ako objemový systém rovnakých molekúl. V prípade čistého hexadekánu sa pozoruje 

fázový prechod pri teplote 291 K, kým v cetáne uväzneného v póroch silikaaerogélu je proces 

tuhnutia pozvoľnejší s poklesom teploty. Výsledky dôb života o-Ps poukazujú na väčšiu 

neusporiadanosť molekulového systému v póroch v porovnaní s objemovou vzorkou 

hexadekánu.
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