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In de groep cyclotrontoepassingen wordt onderzoek gedaan aan twee 

technieken voor multi-elementen analyse, te weten PIXE ( Partiele 

Induced X-ray Emission) en XRF ( X-Ray Fluorescence ). 

Beide methoden berusten op detektie van karakteristieke r5ntgen

straling en hebben elk hun specifieke voordelen. 

In het kader van dit afstudeerwerk is een XRF meetopstelling ge-
. - di . 55 109 241 bouwd bevattend. de ra _ o-1.sotopen Fe, Cd en Am. 

Door selektief gebruik te maken van deze isotopen kunnen elemen

ten met Z? 11 kwantitatief bepaald worden. 

Bij het ontwerp voor de ge~metrie van de opstelling is getraèht 

een zo laag mogelijke detektielimiet voor de elementen te ver

krijgen. Tevens is rekening gehouden met aspekten betreffende 

·bedieningsgemak en stralingsveiligheid. 

Voor een aantal elementen werd de -gevoeligheid en de detektie

limiet bepaald. De detektielimiet bedraagt l3-:-~_100_0 ppm bij 

meettijden van ca. 30 minuten. 

Bet gebruikte cadmium-109 werd' met behulp van het cyclotron 

geproduceerd. 
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Spore-elementen analyse is de laatste jaren steeds meer in de be

langstelling komen te staan. Voor dit doel zijn een groot aantal 

analyse methodes in ontwikkeling, elk met hun specifieke voor- . 

delen en toepassingen. Met name aan biologische monsters zoals 

weefsels en bloed wordt in toenemende mate onderzoek gedaan naar 

een samenhang tussen spore-èlementen en ziektebeelden 

[KIV 80, HEM 80]. Verder is er grote vraag naar analyses van 

luchtstofmonsters [ZON 80] en afvalprodukten(LOT 78]. 

In de groep cyclotrontoepassingen is de laatste jaren onder-

zoek gedaan aan multi-ele~enten analyse methodes. Door een 

preparaat te beschieten met versnelde protonen ( PIXE ) of te 

bestralen met fotonen ( XRF ) worden in de atomen.~binnenschil 

ionisaties verkregen.De geïnduceerde karakteristieke röntgen

straling wordt gedetekteerd. Voor PIXE ( Partiele Induced 

x-~y Emission )_worden de protonen geleverd-door het Eindhoven

se AVF cyclotron. Voor XRF X-Ray Fluorescence ) wordt gebruik 

gemaakt van, ;"ë:ldio-isotopen. -:.J 
In het kader van dit afstudeerwerk is een XRF meetopstel

ling ontwikkeld waarbij, door selektief gebruik van 3 radio

isotopen, het mogelijk is alle elementen met atoomnummer Z~11 

te analyseren, mits hun konsentratie groter is dan de detektie

limiet van het systeem. De detektielimiet voor een element is 

afhankelijk van de gevoeligheid. 

De gevoeligheid van de elementen voor de analyse methode 

wordt hier gedefinieerd als de toename van het aantal gemeten 

karakteristieke röntgenkwanta ten gevolge van een toename van 

de konsentratie van het element. De gevoeligheid is o.a .een 

funktie van de geometrie van de opstelling. Bij het ontwerp 

van het systeem is getracht een zo optimaal mogelijke geome

trie te verkrijgen, waarbij tevens aspekten als bedienings

gemak en stralingsveiligheid werden betrokken. Hoewel de gevoe

ligheid van onze XRF opstelling een faktor 10 - 100 lager is 

dan bij PIXE, biedt de opstelling een aantal voordelen, die het 

gebruik van XRF naast PIXE aantrekkelijk maken. 
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Enkele van deze voordelen zijn: 

- De radioisotopen leveren een zeer konstante fotonenflux, 

waardoor het moqelijk is om absolute metinqen te doen · door te 

ijken op de meettijd. 

Bij PIXE kan worden qeijkt op het remstralinqsspektrum [DOR 79]' 

of op de totale ladinq die op het preparaat is terecht qekomen. 

Bij metinqen aan bepaalde preparaten zijn deze ijkmethoden 

minder geschikt. Vaak kan dan een XRF meting als standaard voor 

de PIXE meting worden gebruikt. 

- Het beschikken over een XRF meetopstelling maakt het mogelijk 

om de beperkte beschikbaarheid van het cyclotron voor PIXE 

analyses veel efficiënter te benutten. 

- Aan de hand van een survey-analyse met XRF kunnen in bepaal

de gevallen de meetparameters voor een PIXE analyse bepaald 

worden. 

- De XRF meetopstelling is vrijwel ~ltijd stand-by. 

- Analyses met de XRF opstelling zijn veel goedkoper dan met 

PIXE. Het nadeel van een minder qoed~ gevoeligheid kan vaak 

worden gekompenseerd door langere meettijden. 

-De XRF meetopstelling is mobiel. In principe is het moqelijk 

analyses te verrichten op de plaats van bemonstering. 

De radioisotopen die in de XRF opstellinq gebruikt worden zijn 
55Fe, 109cd en 241Am. De keuze van deze isotopen wordt gemoti

veerd in hoofdstuk 1. 

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op enkele fysische en tech

nische aspekten die de geometrie van de opstelling bepalen. 

Het ontwerp voor de konstruktie wordt daarna beschreven in 

hoofdstuk 3. 

Voor verschillende elementen zijn de gevoeligheden en .detektie

limieten bepaald. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 4. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 4 eniqe illustratieve analyses 

getoond, die en~ele toepassingsmogelijkheden van XRF .aangeven. ' . 
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Hoofdstuk 1 

1.1. Inleiding 

De meest gangbare fotonenbronnen voor XRF analyses zijn de röntgen

buis of radioisotopen[BER 75]. In dit afstudeerwerk werd een 

analyse systeem ontworpen waarbij gebruik gemaakt werd van radio

isotopen. Hoewel de intensiteit van de primaire straling veel 

lager is dan de intensiteit die een röntgenbuis kan leveren, 

heeft het gebruik van radioisotopen als voordelen de relatief 

lage kostprijs, een tijdens de meettijd C 1 min < tot enkele-· uren 

konstante fotonenflux en de kleine afmetingen, wat een zeer kom

pakte geometrie van de opstelling mogelijk maakt. 

Om binnenschil ionisatie te verkrijgen is het noodzakelijk dat 

de energie E van de primaire fotonen hoger is dan de absorptie-
p 

kant Eabs van de betreffende atoomschil. Voor de meeste elementen 

zijn de parameters die de gevoeligheid bepalen het gunstigst voor 

K-schil ionisatie. De werkzame doorsnede voor ionisatie neemt af 

naar mate het energieverschil ( E - Eab ) groter wordt. Deze 
p s 

afname gaat met de macht 3 tot 3.5 van dit energieverschil. 

Om een grote range van ele~nten met redelijke gevoeligheid te 

kunnen detekteren is het noodzakelijk gebruik te maken van meer

dere . radio-isotopen met geschikte E . Bij de keuze van de-- iso.:.: · . - - . -p 
topen spelen vele faktoren een rol. Alvorens ·deze faktoren te 

bespreken wordt beschreven hoe de intensiteit van de geindu

ceerde karakteristieke K-rö1.cgenstraling kan worden berekend. 

'· 
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Het proces waarmee de röntgenfluorescentie kan worden beschreven 

wordt in figuur 1.1. schematisch weergegeven. 

t&l'g&t 
d----~~---------

tf 

Figuur 1.1. 

Geometrie schets van het XRF proces. 

Fotonen, afkomstig van een bron P die binnen de ruimtehoek n 
worden uitgezonden vallen op een target. Dit target bevat het te 

analyseren materiaal. Geïnduceerde röntgenstraling die binnen 

een ruimtehoek r in de richting van de detektor wordt uitgezonden 

kan worden gedetekteerd. Een tussen detektor en bron geplaatste 

collimator dient als afscherming van primaire fotonen voor de 

detektor. Voor de berekening van de gedetekteerde K . röntgen-a 
lijn worden de volgende aannamen gemaakt: 

- Bron P wordt beschouwd als een puntbron en zendt slechts 

monochromatische straling uit. 

- Zowel primaire als geïnduceerde fotonen worden isotroop uit

··- gezonden. - -
·- ~ - -- . -- ------~ --- ~-

~ Bij de absorptie van de fotonen in de matrix wordt Compton- en 

Rayleigh verstrooiing verwaarloosd t.o.v. het fotoëlektrisch 

effekt. 
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-De matrix is uniform van samenstelling. Dat wil ·zeggen dat de 

konsentratie van het te detekteren element z per oppervlakte

eenheid voor het gehele target konstant is. 

- Secundaire fluorescentie wordt verwaarloosd zie par. 1. 4. ) 

Beschouw nu een infinitesimaal volume elementje met oppervlakte 

dF en dikte dt in het target (figuur 1.1 ). 

De intensiteit van de geïnduceerde K~ röntgenlijn wordt nu: 

- Intensiteit van de primaire straling I afkomstig van bron P 
p 

-l't 
I.p :. IPo e 

- Fraktie hiervan die op het oppervlakte elementje dF valt 

-Fraktie die in het target (-matrix M,~M'f~) doordringt tot 

een diepte t 

exp - [ r/p)",ep fH t I c.o• "f'] 
- Fraktie die in het laagje dt wordt geabsorbeerd 

- Fraktie die door analyt z wordt geabsorbeerd 

-Bovenstaande frakties leveren · het aantal geioniseerde atomen. 
1 De fraktie K-~onisaties hiervan wordt gegeven door ( 1 - /rK 

met rK de K absorptiekant sprongverhouding. 

t-ulr) L1 + (~,) .. ~. +- •• • 
- Niet alle overgangen leveren een röntgenkwant op. De verhou-

ding tussen het aantal stralingsovergangen en het aantal 

gekreearde gaten in een schil wordt gegeven door de 

fluorescentieopbrengst , 
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-Fraktie die een bijdrage levert tot de K' lijn_ wordt ~egeven door . Q 

- Transmissiefaktor van gegenereerde K · rön_tgenkwanta door de . a 
matrix in de richting van de detektor 

-Fraktie die binnen de ruimtehoek op de detektor valt 

-Fraktie die in de detektor een puls_··genereert 

n. 
Het produkt van al deze fraktiés levert het. aantal per tijds

eenheid gedetekteerde. Ka röntgenkwanta van element z; 

Qmdat t zeer klein is t.o.v. de afstanden dLe de ruimtehoeken dO 

en ~r bepalen mogen we t en ~ onafhankelijk nemen van t. 

We voeren nu in de gevoeliqheidsfaktor Q 

_ _Q__u.hE,.J __ ::; (}lfp} •• l, _. n" -1 . ~k..t . '-"k . o~ 
'tac . 

Integratie over t geeft nu : 

t :- exp -:-{ [ [JAj,)K,a,. /C4• 4' + {J'/f)H,ak /ccfi><P] (Pel}"} 

[ tJAt,)",a~ /ëo~ 4'· · + ftlr ),.:~~---/ CD1..c/J J~ce_altt 1 
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De betrekking is als volgt opgebouwd: 

Een tijds afhankelijke faktor voor de bronintensiteit: 

I I 
-)'t 

P • Po e 
Een gevoeligheidsfaktor, element en bronafhankelijk: 

Een term voor de konsentratie van element Z: 

Geometrieafhankelijke termen voor: 

Relatieve absorptieweglengte van primaue fotonen · 

Ruimtehoek naar de detektor: 

R = 0 cob</J 
.- ~ + r& 

Parameter waarover moet worden geïntegreerd: 

dU = I~ '1\ .. dG 

Geometrie en element afhankelijke transmissieterm: 

T =- _ 1- exp- ( [ _ ( ,./f)f4,lp/co• VI+ ~p),.,,.JC#'çó]{fa)" \ 
[ ( ''Ir) "·e,.l co• 'i' + r/p) tt,EK I COf:t 4>] ( Pci) f4 

Betre.:king 1 • 2. 1 • ) wordt nu: 

dil(.,. ___ l~_Q .C .A_J-: R. clG 

Ik" = I, . Q . C · G' 

met G' ~ j R .T. R dG 
tQ..g•t 

1.2.2. ) 

( 1.2.3. ) 

( 1.2.4. ) 

1.2.5. 

(. 1.2.6. ) 

( 1.2.7. ) 

( 1.2.8. ) 
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Bij. de keuze van de fotonenbronnen spelen een rol de termen 

I ( 1. 2 • 2 • ) en Q ( 1. 2 • 3 • } uit par • 1. 2 • 
p 

Om zoveel mogelijk karakteristieke röntgenstraling te genereren 

moeten deze termen zo groot mogelijk zijn. De faktor ~ uit ( 1.2.2.l 

wordt bepaald door de effektieve aktiviteit van de fotonenbron. 

De meest beperkende faktor hiervoor is de kostprijs. De verval

konstante À dient zodanig te zijn, dat de intensiteit van de bron 

niet te snel afneemt. Als halfwaardetijd nemen we minimaal 1 jaar 
-8 -1 d.w.z. À~ 2.10 s • Hoewel de primaire fotonen door êen 

collimator van de detektor worden afgeschermd veroorzaken deze wel 

een achtergrond in het meetspektrum döor Compton- en Rayleigh 

verstrooiing aan het target. In fig. ( . 1.3.1. ) is ter illustratie 
. 109 

een spektrum van een c-o-H target gegeven, bestraald met Cd. 

. 
..... 
Q) 
lol 

3 

à 10 

energie { keV ) 

.·..., ~- . . . 
:· .:: 

100 -
.. ···-· ... 

Figuur 1. 3 .1 

Boven: 

Onder: 

relatieve detektor efficiëncy als funktie van 

de energie { keV 

spektrum van een c-o-H target, bestraald met 

109Cd. 
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Boven dit spektrum staat een detektorefficiënèy kurve. Deze toont.· . . 

dat de röntgenenergieën die--Uggen - 1:~-,q~bl!g; _ri-het-be~t--;e~d_en·-. 
gedetekteerd. In ons geval, waar gebruikt gemaakt wordt van een 

Si(Li) halfgeleiderdetektor loopt gebied D van 3 tot 2S keV. 

In dit gebied liggen de K-röntgenenergieën van de elementen Ar 

tot Sn ( 18 ~ z ~ SO ) • De detektielimiet voor elementen wordt be

paald door de gemeten röntgenpiek inhoud en de achtergrond onder 
109 

die piek. In het achtergrondspektrum voor Cd zien we een 

piek van 88 keV met relatief lage intensiteit (1), de Rayleigh

en Compton pieken van de primaire 22 keV Ag-~, de 2S keV Ag-K~ 

en 3 keV Ag-L röntgenlijnen resp. (2), (3) ien (4) en een 
. 

Comptonrug (S) die ontstaat door Camptonverstrooiing in de de-

tektor. ·.';- -Het middengebied van ongeveer 3 tot 17 keV van het 

spektrum met relatief lage acntergrond is hier geschikt als 

meetgebied. De achtergrond in dit stuk van het spektrum wordt 

voornamelijk veroorzaakt door onvolledige ladingskollektie in 

de detektor (zie ook par. 2.2. ). Indien in het lagere energie

gebied van het spektrum lijnen voorkomen in het achtergrond-

_spektrum ( zoals hier de Ag-L lijn ) kunnen deze lijnen ,geheel 

of gedeeltelijk overlap vertonen met karakteristieke lijnen 

van elementen die moeten worden gedetekteerd, in dit geval 

b.;v. K-I<..,. Voor elementen waarvoor geldt EKabs >EP ( hier 

22 keV ) kunnen uiteraard geen K-ionisaties worden verkregen. 

Bij de keuze van de fotonenbronnen is dus wenselijk dat: 

- de isotopen ee~ halfwaardetijd hebben groter dan 1 jaar 

- in hun spektrum geen lijnen voorkomen met een hoge energie 

die nauwelijks bijdraagt tot de ionisatie, maar wel tot de 

achtergrond ( b.v. E > 60 keV 
p 

- geen laag-energetische lijnen in het meetgebied voorkomen 

- meerdere isotopen beschikbaar zijn om het energieverschil 

( E - Eab ) klein te kunnen houden. p s 
Een kombinatie van bronnen die vrij goed aan de gestelde eisen 

ss 109 241 voldoet is Fe + Cd+ Am. In fig. ( 1.3.2. ) zijn 

schematisch de vervalschema's van deze isotopen met enkele 

belangrijke grootheden gegeven. 
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109Cd 

100% 

66% Aa-l 

88 keV 40 s 109A 

4%) 
s .. 

36%Ag-K 

0 109AB 

Figuur 1. 3. 2. 
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S9.6 keV 

33.3 keV 

0 

a 

Hn-K 28% 

(S.9 keV) 

241 
Am . 

Np-L 40% 

(12-22 keV) 

237Np 

55 109Cd en 241Am. Vervalschemas van de radio-isotopen Fe, 

. t ~ss ss .. 
Het ~so oop Fe vervalt door elektronenvangst tot · -l'n,_. onder 

uitzenden van hoofdzakelijk Mn · ..s<d. r~ntgenStral:.:tng van S. !l k.ev 

Voor het element er geldt EKab )" E , zodat slechts · de elementen· 
. s p . 

met atoomnummer Z<. 24 ~vià !<-ionisatie met deze· bron kunnen wor .... 

den gedetekteerd. Het isotoop 109cd. vervalt door elektronen-
109 vangst tot Ag. Hierbij wordt ~n hoofdzaak de Ag~lijn van 

22.1 . d 109 .d k 1 . . . ld keV u~tgezon en. Met c unnen e amenten waarvoor_ ge t 

EKabs < 22.1 keV dus met atoomnummer z < 44 . via K-ionisatie 'Oro_;

den gedetekteerd. Hierbij geldt echter voor lage konsentraties · 

een zeer slechte piek-achtergrondverhouding voor de elementen 

Tc en Ru, resp. z = 43 en Z = 44, omdat de K lijnen van deze 

elementen vallen in de Camptonpiek van de primaire 22 keV Ag-K~ 

lijn. Met 
109

cd kunnen dus de elementen met atoomnummer Z' 42 

goed worden geanalyseerd. Aangezien elementen met z < 24 
ss ( Ek.< 5.9 keV ) met de Fe bron kunnen worden geanalyseerd 

geldt als meetgebied S. 9 < EKabs < 22.1 keV dus elementen met 

24' z ~ 42. De primair uitgezonden Ag-L lijn van 3 keV valt 

buiten het gebruikte energiegebied. 
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Het isotoop 241
Am vervalt onder uitzenden van~-. straling tot 

237Np. Als belangrijke stralingskomponent wordt hiervan de 60 keV 

lijn gebruikt. Lager energetische lijnen die het meetgebied 

beperken zijn de Np-L lijnen en een 26 keV l lijn. K-ionisatie 

is met deze bron mogelijk voor elementen met atoomnummer Z ~ 68. 

De benedengrens voor z is S2 ( .Te ) en wordt bepaald door de 

26 keV y lijn. De tot nu toe niet bestreken elementen kunnen 

het beste gedetekteerd worden d.m.v. L-ionisatie. Voor elemen

ten met 43~Z~S1 geldt: 2.S~EL"'-3.8 keV, wat betekent dat deze 
ss kunnen worden gedetekteerd m.b.v. Fe. Voor elementen Z ~ 69 

109 
geldt: EL~ 8 .keV, wat betekent detektie met behulp van Cd. 

In principe zouden deze laatste elementen ook via K-schil 
109 

ionisatie met de 88 keV t lijn van Cd gedetekteerd kunnen 

worden. De emissiewaarschijn~ijkheid voor 88 keV ~ bedraagt 

echter slechts 3% t.o.v. de 22 keV röntgenlijn. Verder is de 

detektor efficiëncy voor deze K-röntgenlijnen laag ( < 10% ). 

In tabel ( 1.3.1. ) staan de meetgebieden van de drie bronnen 

schematisch weergegeven. 

element detektie excitatie 
nummer van m.b.v. 

11 ~ z" 23 K ··· Fe-SS -
a 

24~ z '42 K Cd-109 a 
43~ z ~ S1 L Fe-SS a 
S2 ~z ~68 K 

a Am-241 

68< z L Cd-109 a 

Tabel 1. 3. 1. 

Overzicht van de meetgebieden van de bronnen. 
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z-~ exci tation 

Ka excitation 
Fe- 55 <5.9keV> a excitation 
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figuur 1. 3. 3. 

. --_ ".-t La excitation 

."--' 
~" . 

.",--- Cd-109 <22.1 keV) 

z-K.excitatie 

Ka excitation 

Am-2t..1 <S9.SkeVJ 

Relatieve gevoeligheid per milliCurie, voor K~en L~excitatie met behulp van 55Fe, 109cd en 241Am 

I .... 
U1 
I 



-16-

In fig. ( 1.3.3. ) zijn weergegeven de relatieve gèvoeligheid 

permilliCurie effektieve aktiviteit voor de elementen 11~ Z~84 

berekend voor de 3 genoemde bronnen. De berekening is uitge

voerd voor een zeer dunne trefplaat. In de figuur zijn de Si-K 

en Au-M absorptiekanten, voortkomend uit de detektor efficiëncy 

ingetekend. In de Si(Li) detektor dient het hierin toegepaste 

goudfolie voor het elektrisch kontakt met het kristal[WOL 73] 
241 Het vrij vlak lopen van de gevoeligheid voor Am wordt ver-

oorzaakt door het feit dat de sterke toename van de werkzame 

doorsnede l,n,~P bij toenemende z hier gekompenseerd wordt 

door een nagenoeg even grote afname van de detektor efficiëncy 

voor de K-rönëgen energieën van de elementen. 

1.4. Sekundaire fluorescentie 

Op zijn weg door de trefplaat kan een gegenereerd röntgenkwant 
. . 

foto-interaktie ondergaan met een atoom in de matrix, indien 

de absorptiekant van dit atoom laqer is dan de energie van het 
. . 

röntgenkwant. Het geioniseerde atoom kan nu op zijn beurt een 

karakteristiek röntgenkwant uitzenden. Als voorbeeld nemen we 

een target wat Cu en Fe atomen bevat. Cu röntgenkwanta die zijn 

gegenereerd kunnen Fe röntgenkwanta vrijmaken, met als gevolg 

een verlaging van de intensiteit van de Cu- resp. een verhoging 

van de intensiteit van de Fe röntgenflux. De kans dat dit effekt 

optreedt is o.a. een funktie van de kansentraties van de ele-
-

menten in de ·trefplaat. In een vorig afstudeerwerk is door 

H. v Dam aangetoond dat dit effekt kleiner is dan 1% indien de 

kansentraties van de elementen lager zijn dan 2000 ppm, · zelfs ondex 

de meest ongunstige omstandigheid dat de energie van het eerste 

foton juist hoger is dan de absorptiekant van het sekundair 

aangestraalde element[DAM 79] .Daar het XRF meetsysteem vooral 

ontwikkeld is voor lage kansentraties ( < 2000 ppm ) wordt dit 

effekt verder verwaarloosd. 
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In par. 1.2. werd de aanname gedaan dat het te analyseren· mate

riaal uniform verdeeld is over het target. In de groep is een 

methode ontwikkeld voor de bereiding van targets voor vloeistof

monsters die binnen 6% aan deze eisen voldoen. In appendix 2 is 

deze bereidingsmethode beschreven. 

1.6. Fotonenbronnen 

De isotopen 55Fe en ~4JAm werden gekocht van het Radiochemical 

Center Amersham [RCA 79]. 
109 : . ; '· .. : " : .. ' . '" .. ·, : .. ;"··-" .. ,· ' ·, . ', 

Het isotoop Cd wëra iri ··de groep ·geproduceerd met het cyclotron 

via een (p,n) reaktie op 109
Aq. Redenen hiervoor zijn dat 55Fe 

en 241Am relatief goedkoop zijn (ca. f 1000,= per 20 mei) terwijl 
109cd veel duurder is. Het isotoop 109cd werd reeds eerder in 

de groep geproduceerd zodat hiervoor de gegevens aanwezig waren. 

Zoals uit par. 2.5. zal blijken, biedt het voordelen om gebruik 

te maken van een annulaire bron. om deze zo goed mogelijk te 

benaderen werd een konstruktie met 6 puntbronnetjes van elk 

isotoop in een ring ontworpen. 
55Fe werd gekocht als lijnbron met maten 25 x 3 x 2 mm. De nomi

nale aktiviteit bedroeg ongeveer 20 mei. Deze bron werd in 6 

stukjes gezaagd. Het zaagverlies aan aktiviteit bedroeg 5%. 
241 Voor Am werden 6 puntbronnen gekocht, gevat in roestvrij-

stalen houders. De nominale aktiviteit per bron bedroeg 14 mei. 

Voor de produktie van 109cd werden 2 targets van natuurlijk 

zilver ( isotopische samenstelling 49.65% 109Ag en 
107 51.35% Ag ) bestraald met een protonenbundel. De produktie-

109 [ . ~ . kromme voor Cd werd reeds eerder door J. Hemelaar HEM 79Jbe-

paald. De totaal geproduceerde nominale aktiviteit bedroeg ca. 

6 mei. Een uitgebreidere beschrijving van de 109cd produktie is 

gegeven in appendix 1. 

Bezien we fig. ( 1.3.3.) dan kan hieruit de benodigde primaire 

fotonen output van de 3 isotopen worden afgeschat, indien we 

voor de gehele range van elementen een bij benadering gelijke 

gevoeligheid eisen. 
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Hierbij gaan we uit van de 22 keV Ag-K fotonen output van 
109 Cl 

de door ons geproduceerde Cd bron. Deze bedraagt ongeveer 

3 x 106 fotonen per sekonde per sterradiaal. De gemiddelde 

gevoeligheid voor de 109cd bron is ongeveer 1000 ( arbitraire 
55 eenheden}, voor de Fe bron bedraagt deze ongeveer 200 en de 

241 . 55 
Am bron 100. Dit betekent dat de fotonen output bij Fe 

en 
241

Am resp. 5 en 10 maal die van 
109

cd moet bedragen. De 
55 vereiste output aan 5.9 keV en 60 keV fotonen voor Fe en 

241
Am is dus 15 x 10 

6 
resp. 30 x 10

6 
fotonen per sekonde 

per sterradiaal. Rekening houdend met de aktiviteiten die 

kommercieel verkrijgbaar zijn is gekozen voor bronnen met een 

output van 13 x 
6 6 -1 -1 

10 resp. 30 x 10 fotonen s sterradiaal 
241

Am, wat korrespondeert met een nominale 
55 

Fe resp. voor 

aktiviteit van resp. 20 en l .. ...mCi. 

'· 

. . 
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Hoofdstuk 2 

2.1. Inleiding 

Zoals in par. 1.2. werd afgeleid wordt het aantal per tijdseen

heid gedetekteerde karakteristieke röntgenkwanta, geïnduceerd 

door een primaire fotonenflux door de bron in' een ruimtehoek dn 

uitgezonden gegeven door: 

diK = I Q C A T R dG 
• p 

Tot nu toe zijn aan de orde geweest de termen I en Q. 
p 

Voor het ontwerp van de geometrie van de XRF meetopstelling zijn 

van belang de termen A vergl. ( 1.2.5. ), R vergl. ( 1.~.6.) 

en dG vergl. ( 1 • 2. 7. 

De term A komt voort uit de absorptie van primaire fotonen, 

waar d/cos ~ de effektieve targetdikte weergeeft. 

De term R komt van het ruimtehoekje dat een oppervlakte-element 

dF ziet in de richting van de detektor. 

De term dG wordt bepaald door de parameters die de geometrie 

van puntbron P in de opstelling weergeven. 

Omdat voor de nauwkeurigheid van het meten van ·de kansentratie C 

van een analyt belangrijk is de verhouding tussen piekoppervlak 

en de achtergrond onder die piek, moet bij de beschouwingen het 

ontstaan van het achtergrondspektrum wat verder worden uitgewerkt. 

Een ander aspekt wat moet worden bekeken is de intensiteit van 

de primaire fotonen als funktie van de plaats op het target, 

omdat een uitspraak moet worden gedaan over de gemiddelde kon

sentratie van element z op het target. 
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Interaktie van primaire fotonen met materie vindt in ons geval 

( E ~100 keV ) plaats via drie mechanismen: 
p 

a) het fotoëlektrisch effekt 

b) elastische of Rayleigh verstrooiing 

c) inelastis.che of Campton verstrooiing 

~- Het fotoëlektrisch effekt levert de karakteristieke röntgen-- ~

straling. Een collimator, waarvan de afmetingen worden bepaald 

door de ruimtehoek detektoroppervlak - target ( zie fig. 1.1. 

dient er voor dat slechts karakteristieke röntgenstraling 

gegenereerd in het·~ : . target op de detektor terecht kan komen. 

De gevoeligheid voor de elementen met Z<11 neemt zeer snel af. 

Dit omdat bij een sterk afnemende werkzame doorsnede 

ook de detektorefficiëncy voor de K-röntgenenergieën sterk af

neemt. We nemen hier verder aan, dat slechts elementen met Z ~ 11 
,-

voor detektie in aanmerking komen. Dit betekent, dat komponen-

ten zoals collimator, en targethouder die in de detektie .. 

hoek voorkomen slechts zouden mogen bestaan uit elementen met 

Z<11. 

- Rayleigh verstrooiing van invallende straling vindt plaats 

aan zeer sterk gebonden elektronen twoL 731 • Deze elastische 

verstrooiing uit zich in het vóórkomen van een piek in het spek

trum met energie gelijk aan die van de primaire straling. 

- Campton verstrooiing vindt plaats aan vrije of relatief zwak 

gebonden elektronen [WOL 73] • De relatie tussen de energie van 

de primaire en verstrooide fotonen wordt gegeven door: 

met E.1 

y 

me 
e 

E 
2 ~ 

E1 = E I{ ' 1 +(E /m c2 
) (1 - :cosec )~ y· Y Y e 

energie van het verstrooide foton 

energie van het primaire foton 

totale energie van het Campton elektron 

verstrooiingshoek ( Campton hoek ) 
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De verstrooide fotonen worden· niet isotroop uitgezOnden~ 

In fig. ( 2.2.1. ) is weergegeven· de relatieve kans op Compton

verstrooiing per sterradiaal als funktie van de hoek9,en de 

fotonenenergie Ep • 

Figuur 2. 2 .1. 

Campton verstrooiing per sterradiaal als funktie van de 

Compton hoek voor de fotonen energie@n 6, 20 en 60 keV. 

De beschreven verstrooiingseffekten veroorzaken het achter .... . 

grondspektrum wat gemeten wordt aan een blanco target. In de 

detektor kunnen de aan het target verstrooide fotonen nogmaals 

inelastisch verstrooid worden. Uit fig. ( 2.2.1. ) blijkt, dat 

de meeste kans op verstrooiing optreedt voor e = 0 en e = ~ --------- ------· 109 - - ----------------· 
- '· Voor het geval met Cd ge~dt 6 = 0 E = 0 

." c. · ' e -
e = ~ E = 1.8 keV, 
c e 

waarin E - de-- eh erg ie van ·het campton èlëctron is. 
~- e 

Gezien de richting van het verstrooide foton en de geometrie 

van het kristal van de detektor bestaat een grote kans, dat na 

verstrooiing het foton uit de detektor ontsnapt. De dan gedetek

teerde energie ligt tussen 0 eQJ~ kev~ Dit effekt levert de 

Comptonrug (5) uit fig. ( 1.3.1. ) 
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De achtergrond in het vlakke stuk uit fig. ( 1. 3.1·. ) wordt 

veroorzaakt door onvolledige ladingskollektie die optreedt 

aan de zijranden van het gevoelige gedeelte van het Si (Li 

kristal [WOL 73] • Een gedeelte van de in het kristal vrijge

maakte ladingsdragers geeft geen bijdrage tot het genereren 

van een puls door de detektor. De nu gadetakteerde puls komt 

niet overeen met de in de detektor gedissipeerde röntgenenergie, 

maar met een lagere energie. Dit effekt treedt bij kleine 

kristallen relatief meer op dan bij grotere kristallen, omdat 

hier het randoppervlak relatiefgroter is. Een methode om de 

achtergrond in het middenstuk van het meetgebied te verlagen 

is het afschermen van de zijranden van het detektor kristal. 

In fig. ( 2.2.2. ) is het achtergrondspektrum in het midden

stuk gegeven, waarbij het kristal wordt afgeschermd met colli

matoren met diameters 3,7 of 10 mm, en een meting zonder colli-

mator. 

1.0 
. "109 . ach tergrond met1.ng m. b. v • ~ ·. Cd 

energie (keV) 

0.01~-----------r----------~---------------,-~---
5 10 

F,;i.guur 2.2.2. 

Relatief aantal counts als funktie Yan de energie. 

a: collimator van 3 en 7 mm diameter · 

15 

b: collimator van 10 mm en meting zonder collimator 
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De afschermingen met de collimatoren van 3 en 7 mm geven eenzelf

de achtergrondspektrum. Tussen meting zonder collimator en af

scherming met een collimator van 10 mm werd ook geen verschil 

gemeten • De waarden van de hoogte van de achtergrond zijn ge

normeerd op het totaal aantal geregistreerde counts. We zien 

dat de achtergrond ongeveer een faktor 2 kleiner is geworden bij 

afscherming met een 7 mm collimator. Tevens is echter de ·meettijd 

voor het totaal aantal counts een faktor 2 toegenomen. De detek

tielimiet voor een element gaat met de verho~ding PlfËÏ 

( P:inhoud van de piek en B: achtergrond onder de piek). Dit 

betekent dat bij een gelijk blijvend aantal counts in d~ piek 

de verhouding PIVJB hooguit een faktor 1,4 kan worden vergroot. 

Bij afscherming zal de telsnelheid in de piek afnemen. Het 

collimeren van het detektor kristal geeft slechts voordeel, als 

de telsnelheid in het spektrum zo hoog is dat de intensiteit van 

de primaire straling verlaagd zou moeten worden. De maximale 

telsnelheid voor het totale spektrum die versterker en A.D.C. 
4 kunnen verwerken bedraagt ca. 10 countsls. Bij de door ons 

gebruikte XRF meetopstelling wordt deze telsnelheid niet gehaald 

zodat afschermen van de detektor niet zinvol is. 

2.3. Gëometrie 

Voor de intensiteit van de primaire fotonenflux op het. target 

is van belang de term dG uit vergl. ( 2.1.1.1 Het · verband 

tussen dG en dn wordt gegeven door vergl. (1.2.7.): 

dG = d(2 I 1611'
2 

Uit fig. ( 1.1.) volgt: d(2 • dF cos~ ll~ 
Verder is van belang de term voor de absorptie weglengte 

A = 1 I cos . ~ 

De produktie van karakteristieke röntgenstraling in het target 

is dus onafhankelijk van ~ en dus van de aanstraalhoek y • 
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Om te voorkomen dat primaire straling rechtstreeks in de detek

tor terecht kan komen moet het detektor kristal worden afge

schermd van de fotonenbron. Verder moet het gehele target door 

de bron kunnen worden aangestraald, en door de detektor kunnen 

worden gezien. Een collimator zoals getekend in fig. ( 3.3.1. 

voldoet aan deze eisen. Om de primaire fotonen voldoende van 

de detektor af te schermen is een minimale weglengte S door 

het collimator materiaal nodig. Bij deze S behoort bij bepaalde 

hoek~ een zekere waarde voor 1 : lmi • Bij verschillende hoe-
n . 

ken « is ook de waarde voor 1 i verschillend. Het quotiënt 
2 

m n 
dF I lmin neemt toe voor kleiner wordende ~ • 

Indien bron P werkelijk een puntbron zou zijn, zou het quotiënt 

dF I l~n maximaal zijn voor~= 0. In werkelijkheid heeft de 

bron eindige afmetingen, en moet puntBuit fig. ( 3.3.1. 

onder het vlak van het target vallen, zodat geldt: ~ >O 

Omdat voor de drie isotopen zowel de grootte van de bron ( AB ) 

als ook de primaire fotonen energie E ( bepalend voor Smi ) 
P n 

verschillend is, zullen voor de drie isotopen in het algemeen 

verschillende optimale geometrièën worden gevonden. 
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Uit beschouwingen van [WOL 73] blijkt, dat bij de bepaling_Man 

de geometrie dient te worden gestreefd naar een uniforme flux 

van primaire fotonen op het target. Zoals hieronder beschreven 

zal worden is dit niet voldoende om een relatie te kunnen legqen 

tussen de gemeten intensiteit van een karakteristieke röntgen

lijn IK•en een over het oppervlak gemiddelde konsentratie. 

Deze relatie kan als volgt worden beschreven: 

IK• ,_ J Ip . f ( ... ~>. Ar (t>L. n _(~.r.»l d F ( 2. ~.1..) 

ta•s•t 

waarin dF oppervlakte elementje op het target ( fig. ~. l.l. 

-I f(r,S) 
p 

primaire fotonenflux ter plaatse (r,B) op het target. 

flr (r) ruimtehoek ·gezien vanuit dF naar de detektor • 
.:. ... ~ ... 

. a{r, s> ~- :. ~erd~i.ing .,jan fiêt ·an'alyt 'over he.t targ;t. 

Uit ( 2.5.1. ) volgt dat indien n(r,S) niet bekend is, er slechts 

een uitspraak kan worden gedaan over de konsentratie van het 

analyt gemiddeld over het totale targetoppervlak, indien geldt: 

- flux van de primaire fotonen is onafhankelijk van r en 6 

- ~r is onafhankelijk van r. 

Omdat we bij de XRF opstelling streven naar een kompakte geo

metrie zal de straalafhankelijkheid àr = ~r (r) altijd in reke

ning gebracht moeten worden. In dit geval is het dus noodzakelijk 

gebruik te maken van uniforme targets (n is konstant over het 

oppervlak). Er geldt dan: 

I '<at ~ Ip . n . j f l.-. ~) · A r ( t l d F 
t ..... t; 

(2..'S.~-} 

Voor een rotatiesymmetrische fotonenflux geldt: f = f(r) 

Uit fig. ( 1.1. ) volgt: ~r = ob· ,-; (b2 + r 2 )"-

dF = r dr d6 

Betrekking ( 2.5.2. ) kan nu worden geschreven als: 
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olr (2. . '5-~.) 

Omdat voor het leggen van een relatie tussen de intensiteit van 

een gemeten röntgenlijn en de konsentratie van het analyt toch 

over het target oppervlak ge!ntegreerd moet worden, biedt een 

uniforme fotonenflux geen e~sentie~l voordeel. 

Een· rotati.esymmetri.s.cn.e· fotonenflux kail .w.orden ~ verkregen · dooJ: · 

gebruik te maken van een · annulaire Bron. 
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De konklusies die uit dit hoofdstuk kunnen worden getrokken 

zijn: 
0 

-een kleine aanstraalhoek ( dus lp-.90 ) van de primaire fotonen 

naar het target levert een zo laag mogelijke achtergrond

straling in de detektor. 

-om een minimale afstand van bron _tot tarqetcentrum te verkrijgen 

terwijl de primaire fotonen toch voldoende worden afgeschermd, 

is een kleine collimatorhoek oe. nodig. 

- De fotonenintensiteit dient zo goed mogelijk rotatiesymetrisch 

te zijn 

-De fotonenintensiteit als funktie van de straal op het target 

meet bekend zijn. 

y -

De getrokken konklusies leiden niet tot de konstrukties die 

in de literatuur werden aangetroffen. In [woL 7.3] wordt voor de . . 

aanstraalhoek ongeveer 60 als beste kompromis tussen lage 

achtergrond (1-.0 ) en een uniforme fotonenflux op het target 

genomen. In fig. (2.2.3.) is afgebeeld een tekening uit 

(BER 75}waarin twee geometrieën voor een XRF opstelling staan 

weergegeven. 

-- - - ---'-' ·~-;-_;,..·. ----- -· ~__;_ _____ - -.--

Radioisotoptl sourctl-
specirntln-detector geomtltry arran
gtlmtlnts: center or "button souree 

annular or ring souree 

A . Radioisotope. 8 . Specamen. C. 
X-ray tilter (if used); the filter 
has an optln center for the souree
target geometry. D. Detector-sein· 
tillatton. proportional. or Si(li) se· 
nu conductor. 

Figuur 2.2.3. 

CL--.. ·_ J 
-~ . . 

--IAOIOACTIVf lAllATlOl 

---SHCIIU I·IAWS 

Geometrie schets voor twee XRF opstellingen uit (BER 75] 
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Hier zien we dat voor de aanstraalhoek van de annulaire bron 
11 

geldt: l c: 40 

Voor de opstelling waarbij de fotonenbron loodrecht onder het 
0 

target is geplaatst geldt ~ = 90. Voor deze geometrie zal dus 

de detektie van verstrooide fotonen en dus de achtergrond 

maximaal zijn, terwijl aan de bronhouder nog eens ekstra Compton 

verstrooiing zal plaats vinden. De in het targetcentrum gegene

reerde röntgenkwanta met grootste ruimtehoek naar de detektor 

worden door de bronhouder van de detektor afgeschermd. 
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Hoofdstuk 3 

3.1. Inleiding 

Zoals in par. 2 • 4. reeds werd opgemerkt i.s de onder · de geldende 

randvoorwaarden optimale. geometrie voor de dri.e isotopenver~ 

schillend. Omdat een uitvoering met één· colli.mator ech.ter· voor

delen biedt m.b.t. meettijd, veiligheid en bedieni.ngsgemak werd 

gezocht naar een kompromis waar, bij gebruik van één collimator 

de gevoeligheid voor elk van de bronnen niet te veel afwijkt 

van de optimale konstruktie. Hiertoe werd een computerprogramma 
'' '' Bronoptimalisatie voor de B 7700 geschreven. In dit p~ogramma 

worden de parameters die de geometrie bepalen afzonderlijk ge

varieerd. Bij verschillende geometrieën werd voor elk van de drie 

bronnen afzonderlijk de minimale afstand bron-targetcentrum 

berekend, zodanig dat aan bepaalde voorwaarden, hieronder be

schreven, is voldaan. 

3.2. Collimator 

Eisen die aan de collimator worden gesteld zijn: 

- de minimale weglengte die een primair foton in de richting 

van de detektor door de collimator moet afleggen.is zodanig dat 

de transmissie kleiner is dan een fàktor 1o-10 • 

- op de detektor mogen geen karakteristieke röntgenkwanta af

komstig van de-collimator terecht komen waarvoor geldt EK> 1keV 

- de dikte van de collimator moet zo klein mogelijk zijn. 

- de voor de bouw van de collimator benodigde materialen moeten 

aan bepaalde technische eisen voldoen. ( mechanische verwerk

baarheid, sterkte e.d. ) 

Voor de afscherming van de primaire fotonen werd lood genomen. 

De transmissie is kleiner dan 10-10 bij een dikte van 0.3 mm 

resp. 3 mm voor de 22 keV Ag-röntgenkwanta van 109cd resp. de 

60 keV gammakwanta van 
241

Am. De gegenereerde Pb-L röntgen

kwanta moeten vervolgens worden geabsorbeerd door een ander 

materiaal. ' 



-30-

Door toepassen van meerdere materialen gelaagd op het' lood 

aangebracht kan een zeer dunne collimator worden gekOnstrueerd 

die aan de gestelde eisen voldoet ( zie fig. 3.2.1. 1. 

~ ~ ~ 
11 6 3 

0.1 0-1 o.os 

Figuur 3.2.1. 

schets van de gelaagde afscherming van de primaire straling 

De totale dikte van de lagen zo op het lood aangebracht bedraagt 

volgens deze konstruktie 0. 65 mm. Bij deze collimator is echter .. 

geen rekening gehouden met fluorescentie van fotonen afkomstig 

van het target. Er komen relatief veel Campton verstrooide 

primaire fotonen van hogere energie op de collimator terecht. 
. 241 

De Compton-fotonen van Am met energie van ongeveer 50 keV, 

kunnen .in de zilverlaag Ag-K röntgenkwanta genereren. Deze 

röntgenkwanta worden naar buiten toe nauwelijks geabsorbeerd 

en kunnen worden gedetekteerd. We mogen dus de afscherming 

slechts berekenen op K-absorptie. Hierdoor komt in fig.(3.2.1. 

de zilverlaag te vervallen. De dikte van de aluminiumlaag 

moet hierdoor 0.7 mm worden, waardoor de totale dikte van de 

lagen op het lood 1.2 mm wordt. 
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De geometriefaktor die voor de drie isotopen moet worden ge

optimaliseerd wordt gegeven door 

__ _G~ _= _ f_ A ~ _R_·_ T ei G l\.-~.1.) 

.. ~ - .. . .. 
waarinT de transmissieterm vergl. (1.2.8.) voorstelt. 

Omdat de meeste van de door ons gebruikte targets "dun" zijn 

mag voor de meeste röntgenenergieën die worden gedetekteerd 

voor de transmissieterm 1 worden genomen ( zie ook par. 4.3. 

De integraal moet voor verderé berekening worden uitgedrukt 

in voor het programma Bronoptimalisatie bruikbare parameters. 

Dit uitwerken is gebeurd in appendix 3, waarin de integraal 

vereenvoudigd wordt tot: 

md: : 

CLJ•f· 
G'- P .. j J.A.' du. 

V A'u." + ~"" ...... C' 

A'- (c.'ta.~)~. ~~b"(,'-a.'} ... b~ 

IS= 2.b' __ ( c."-o."_-.t/) 
C' = b4t 

·, 

Bij de volgende beschrijving moet gebruik worden gemaakt van 

fig. ( 3.3.1.). Bij bepaalde targetdiameter 2R en targetde

taktor afstand b ligt de collimatorlijn 1~ vast. Bij bepaalde 

hoek « ligt de collimatielijn 11 vast. De positie van punt A 

wordt nu zodanig gevarieerd zodat aan de volgende voorwaarden 

is voldaan. 

- het punt B beneden het vlak van het target valt. 

-de middelloodlijn uit AB gaat door het middelpunt van het 

target. 

- de richting van BD is zodanig dat s aan de gestelde minimale 

lengte voldoet. 
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target 

\ ~ - - - - - !.~_ - - -
\I 

gelaaade 
. afscherming 

detektor 

Figuur 3.3.1. 

Geometrie schets van de principe opstelling 
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Als aan deze voorwaarden · is voldaan wordt de integraal 

Pi = Pi (R.,a., b,"' ) voor bron i bepaald. Dit levert voor één 

bepaalde collimator dus drie waarden voor de integraal resp. 
ss 109 241 voor Fe, Cd en Am. Deze procedure wordt nu herhaald 

voor een andere waarde van 0( resp. b • De integraal P geeft nu 

een relatieve röntgenflux op de detektor. De optimale geometrie 

die zo werd gevonden levert voor de drie bronnen: 

55Fe 
0 

AE = 29.6 mm .: '('= 11.3 

b = 9.5 mm oL= 14° 

109Cd 3S.1 '( = 
0 

AE= mm 12.2 

b = 10.5 mm 0(.= 16° 

241Am AE= 36.S mm ~= 13' 

b = 11.5 mm ; OC.= 10° 

Bij gebruik van ~in : collimator, dat wil zeggen voor alle bronnen 

gelijke waarden voor b ena, zal dus niet voor alle bronnen ' de 

optimale geometrie genomen kunnen worden. Een goed kompromis 

werd gevonden voor de volgende waarden: 

55Fe genormeerde flux 90% bij AE = 31.S mm; t = 0 
14 

109Cd genormeerde flux 93% . bij AE = 37.5 mm; 'i= 10° 
241Am genormeerde flux 100% bij AE= 36.S mm; ~= 13° 

0 . - ---
De waarden voor b en oc zijn resp. 11.5 mm en 10 Bij gebruik van 

ss annulaire bronnen zijn de diameters ' Fe: 29.2 mm; 
109cd: 45 mm; 241Am: 43 mm. 

--
· · ~~ 

. ·' ' 
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Omdat de bestraling van het target slechts met · ~én ·. isotoop 

tegelijkertijd gebeurt, dienen de twee andere isotopen tijdens 

de meting te worden afgeschermd van het target. Hiertoe zijn 

diverse konstruktie mogelijkheden bekeken, waarvan er hier twee 

zullen worden besproken. 

-bronnen loodrecht verplaatsen. Uit fig. (3.3.1. ) blijkt, 

dat als de afstand van de detektorkop tot punt A voldoende 

groot is, de bron in de collimator kan wegzakken. Tevens moet 

gezorgd worden dat de bron in de onderste stand voldoende van 

het target is afgeschermd. Dit blijkt mogelijk te zijn voor 
ss 109 241 Fe, maar niet voor Cd en Am. Zoals in par. 3.3. is 

gegeven bedragen de diameters -van de annulaire bronnen 
109cd en 241Am resp. 45 mm en 43 mm. Door deze diameters te 

vergroten tot 50 mm diameter van de detektorkop zouden deze 

bronnen langs de detektor kunnen wegzakken. De waarden van de 

integraal P zouden daardoor verminderen naar 65% resp. 70%. 

Metingen met de 109cd en de 241
Am bron aan de zijkant van de 

detektorkop wezen echter uit dat het gevoelige kristal voor de 

uitgezonden fotonen energieën nauwelijks wordt afgeschermd. 

Hierdoor zou het noodzakelijk zijn een ekstra afscherming rond 

de detektorkop aan te brengen, waardoor de diameter van de 

bronnen tot 60 mm zouden moeten .worden vergroot. De waarde van 

de integraal P wordt met deze diameters verminderd tot waarden 

40%, wat ·-~ls-n.ié-~ akseptabel beschouwd kan worden. 

- Een andere konstruktie mogelijkheid biedt het gebruik van een 

afscherming waarin 6 gaten ( voor de 6 bronnen van één isotoop ) 

zijn aangebracht. De bronnen staan hierbij in hun optimale stand. 

Deze konstruktie is schematisch weergegeven in fig ( 3.4.1. 

Aangezien bij de konstruktie voor elk van de drie isotopen 

6 bronnetjes zijn gebruikt kan door óf de bronnen óf de afscher-
• ming steeds 20 te verdraaien een ander isotoop als meetbron 

worden genomen, terwijl het target van de andere twee isotopen 

wordt afgeschermd. 
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Figuur 3.4.1. 

~-_' - _Ê1 ....... ---3-s:.. ~- ~ 'opening voor I · 

1 afsl·herming 

I 

bron 

2R ., 

Een opstelling met drie verschillende isotopen. 

Terwijl de isotopen 2 en 3 door een ring worden afgeschermd 

kan met bron 1 gemeten worden. 

De breedte van de gaten in de afschermring word~bepaald door 

de hoek ~ 1 uit fig.( 3.4.1. ). De dikte van de afschermring 

moet minimaal 5 mm bedragen bij toepassing van een gelaagde 

collimator (zie par. 3.2. ). Een eenvoudige berekening leert, 

dat de buitendiameter van de afschermingring ongeveer 100 mm 

moet bedragen. Dit is veel groter dan de berekende diameters 

van de annulaire bronnen zoals deze in par. 3.3 zijn berekend. 

Een oplossing voor dit probleem is de bronnen in radiële rich

ting langs het collimatorvlak met hoek~( fig. 3.3.1. ) ver-
-

plaatsbaar te maken. Terwijl de niet gebruikte bronnen achter 

de afscherming worden geplaatst, kunnen de bronnen waarmee 

wordt gemeten door de 6 gaten binnen de afschermring in hun 

optimale stand geschoven worden. De afschermring wordt vast 

opgesteld ten opzichte van de detektor, en de bronnen wordt 

een rotatievrijheid gegeven om de as van het systeem. De zes 

bronnen van één isotoop kunnen met behulp van 6 achter de. 

bronnen geplaatste persluchtcylinders door de gaten in de af

schermingring naar binnen worden geschoven. Dit naar binnen 

schuiven dient zodanig te gebeuren, dat elk isotoop zijn eigen 

berekende beste positie kan innemen. 
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De berekende afstand target..-detek..tor bedraagt .U. 5 mm. Doordat 

de absorptie van laag energetische K.-rOntgenk.wanta door .U. 5 mm 

lucht van 1 atm. aanzienlijk is . ( absorptie Na-K lijn 60\ l en 

verder in lucht o.a. Cl in een konsentratie voorkomt die analy

ses zou kunnen verstoren moet het systeem onder vakuum kunnen 

worden gebruikt. Om na het meten aan een target niet steeds 

het vakuum te hoeven verbreken en om reden van stralingsveilig

heid is een roterende targethouder die 8 targets kan bevatten 

toegepast. De instelling van de targethouder kan buiten de 

vakuumkamer geschieden. 

Bij gebruik van dun targetmateriaal zoals beschreven in appen

dix 2 wordt slechts een zeer gering aantal primaire fotonen 

door het target geabsorbeerd. Hierom mag zich in de ruimtehoek 

bepaald door de collimator, boven de detektor geen materiaal 

met z ~11 bevinden. In de vakuumkamer is daarom in het aluminium 

deksel boven de detektor een perspex venster aangebracht. 

Om de terugstrooiing van primaire fotonen aan het perspex in de 

richting van de detektor te reduceren is dit venster verhoogd 

uitgevoerd. De intensiteit van de terugverstrooide straling 

wordt hiermee een -faktor 10 teruggebracht. 

In fig. (3.7.1.) is de konstruktie van de totale opstelling 

geschetst. In fig.( 3.7.2.) en ( 3.7.3.) zijn enkele detail

tekeningen gegeven. Verder zijn enkele foto's van de opbouw 

van de gelaagde collimator afgedrukt. 



Doorsnede schets van de XRF opstelling 

1) Al. vakuwnkamer 5) bronplunjere 
2) pernlw~h t cy Zinder 6) radioaktieve bron 
JJ instelling b~onkeuze ?) instelling targetkeuze 
4) draaibare bronhouder 8) target invoer 

ficntur 3.7.1. 
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• 9) targethouder 

10) ge!augde afschennPing (fig. 3.1.2. 

11) gelaagde colUmator (/:.g .3.7.3. 

12) persrex t'er:ster 

I 
w 
-...! 
I 



Al 

Pb 

AL 

Al 

Pb 

AZ 

delrin 

B 

-38-

gelaagde bronafsche~ng 

doorsnede B-B 

figuur 3.7.2. 

doorsnede A-A 

B 

schaal: 1:1 
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1 2 3 4 5 

I 
! 
l 

bronooZZimator niet op sohaal 

1 Lood 

2 koper 0.1 mm. 

3 ijzer 0.1 mm. 

4t. al urn. 0. 7 mm. 

5 dslrin 0. 3 rrrn. 

4 5 

bron plunjer 

1 stelsohl'oef 

2 plunjergeleiding 

3 plunje I' 

4 veel' 

5 radioactieve bron 

figuur 3.7.3. 



Afschermihg van de loodcollimator 

Onder en bovenringen 

Fe .125 mrn 

Cu . I mrn 

A Delrin en aluminium 

houder 

B bovenringen 
Al • 7 mm 

Delrin .3 mrn 

A 

Messing mallen 

voor het persen 

van de Fe en Cu 

bovenringen 

B 

Collimator 

in opbouw 
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Hoofdstuk 4 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen enkele exper~enten worden besproken, 

die met de XRF opstelling zijn uitgevoerd, voor de bepaling 

van de gevoeligheid en de detektielimiet van enkele elementen. 

Omdat de gevoeligheid van een element tijdsafhankelijk is door 

het radioaktief verval van de fotonenbron, wordt een tijdsonaf

hankelijke relatieve gevoeligheid ingevoerd. Verder zal worden 

beschreven hoe de intensiteit van de fotonenflux als funktie 

van de plaats op het target werd bepaald. Tenslotte zullen 

spektra worden getoond van enkele analyses ter illustratie 

van de toepassings mogelijkheden van de meetopstelling. 
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In fig. (4. 2 • .1.) is een blokschema getekend waarin schemà.tisch. · 

wordt weergegeven hoe een XRF analyse wordt opgezet~ 

target M monster data ver 
bereiding mat. werking ~ 

J disol. 

~a tonen detek- verst. A.D.C. 1-. ~ r--- f-t P.D.P . 
bron tor sign. \ floppy 

disk - -

Figuur 4. 2 . 1. 

Blokschema van een XRF analyse. 

Van het aangeboden monstermateriaal worden targets gemaakt 

vlgs. de methode beschreven in appendix· 2. Deze targets worden 

in de opstelling bestraald met de gewenste energie ( 5.9, 22.1 of 

60 keV ). Een gedeelte van de gegenereerde röntgenstraling 

wordt door de detektor gedetekteerd en omgezet in stroompulsjes 

waarvan de hoogte evenredig is met de röntgenenergie. Via een 

voor- en hoofdversterker worden de stroompulsjes omgezet tot 

voor een ADC geschikte spanningspulsen van 0 - 10 v. 
De digitale informatie wordt toegevoerd aan een POP 11 mini

computer. Via de POP verschijnt het spektrum op een display. 

Na een bepaalde meettijd kan het verzamelde spektrum worden 

opgeslagen op een floppy-disk. Op een later tijdstip kunnen de 

meetspektra weer van de floppy-disk gelezen worden en verder 

verwerkt met behulp van een computerprogramma genaamd KRAK. 
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De gevoeligreid S van een element is gedefinieerd als de toename 

van het aantal gemeten karakteristieke röntgenkwanta IK~ . ten ge

volge van een toename van de kansentratie C van het element. 

In par. 1.2. werd afgeleid de betrekking: 

Ik.~ Ip·Q·C I R .T-R dG 
t.*t•t 

Voor de gevoeligheid S kunnen we dus schrijven: 

.S =. c:i liCw 
d.C 

= I QG' p 

"'ab ... G' • J ~ . T · R dG 

Voor de termen in verg!. ( 4.3.2.) geldt: 

IP primaire flux, afhankelijk van het isotoop. 

(4.~-··) 

(4.~.2.) 

Q element afhankelijke gevoeligheidsfaktor; voor een bepaald 

element is de waarde van Q voor de drie isotopen verschil

lend. 

De term T wordt gegeven door vergl. (1.2.8.) en is zowel geo

metrie als element afhankelijk. 

T: 
t~.\-~.) 

Voor röntgenenergieën EKG(. resp. ~ '>. 5.5 keV is een goede be

nadering voor de transmissieterm: T = 1. In dit geval is de 
I 

geometrieterm G uit verg!. ( 4.3.3.) niet element afhankelijk. 
. 109 241 Dit geldt voor alle metingen met de 1sotopen Cd en Am. 

Voor deze bronnen geldt voor de verhouding van de gevoeligheden: 

__ Sc~ 
SA ... 

= 

De verhouding van 

GCcA . Ie,c:e~~ 
Q "'"' :tp, A-

de grootheden scd I QCd en sAm I QAm is 

onafhankelijk van het element. 
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Voor röntgenenergieên E < 2. 5 keV geldt: . . r . 

· P'M"·•"• "iJ (l'fr} ,.,i, 

(1p),.,aiC& (fct)" >) 1 

We kunnen dan de transmissieterm T benaderen· door 

T---- c.opcb 
(f/rJ".eKtr.(~ol),.. 

Vergl; '. ( 4.3.2. ) kan nu geschreven· worden· als 

zodat de grootheid S!r;l w.eer element ona.fh.ankelijk is geworden. 

Voor röntgenenergieën 2.·s' E '5.5 keV geldt een overgangsgebied, r . . . 
waa~bij voor elk element apart de gevoeligheid door integratie 

berekend dient te worden. 
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Om de gevoeligheid S te bepalen werd voor een aantal elementen 

een standaardoplossing gemaakt, waarvan de konsentratie C nauw

keurig bekend was. Van iedere standaardoplossing werden 3 tot 4 

verdunningen gemaakt. Van deze verdunningen werden targets 

gemaakt volgens de methode beschreven in appendix 2. 

De zo bereide targets zijn uniform en homogeen van samenstel

ling. Van de targets werd met de XRF opstelling het röntgen

spektrum gemeten en de data met behulp van de computer opge

slagen op een floppy-disk. Verder werd van elk van de 3 typen 

fotonenbronnen het achtergrondspektrum van een blanko ta~get 

gemeten en opgeslagen. Voor de bepaling van het piekoppervlak 

van de K._ of LOL piek van het g:meten analyt werd door de compu

ter het overeenkomstige blanko achtergrondspektrum in de tijd 

geschaald en afgetrokken van het meetspektrum. Delen van het 

resulterende netto piekoppervlak door de meettijd levert de 

telsnelheid in de piek, behorende bij de bekende konsentratie. 

In de figuren ( 4.4.1.) t/m ( 4.4.3.) werd voor de gemeten ele

menten de telsnelheid IK« als funktie .• van< de· konsentratie C 

uitgezet op dubbel-log schaal. De gevoeligheid S van een element 
2 

is nu de waarde van IKoc voor een konsentratie van 1 }lgr/cm • 
.. . - - t 

In par 4.3. hadden _we gevonden: S = I .Q.G p . 

Hierin zijn Q en G1 konstanten voor een bepaald element. De 

term IP is tijdsafhankelijk ten gevolge van radioaktief verval. 

Daar de telsnelheid in de achtergrond Ib (EK). _qnd~r ". een. P.iek .. ·: 

met röntgenenergie EK verloopt volgens dezelfde tijdsafhanke

lijkheid is de verhouding IP ./ Ib (EK) konstant. 

"" We definiëren nu de relatieve gevoeligheid R als: 

Voor onze opstelling is nu voor elk element een relatieve . 

* gevoeligheid R te bepalen die onafhankelijk is van de verval-

tijd van het isotoop. 
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figuur 4.3.3. 
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4.5. Minimaal detekteerbare konsentratie 

Voor de minimaal detekteerbare konsentratie (fd)mih van een 

element stellen we dat moet gelden voor het aantal gedetekteerde 

counts ~- in een röntgenpiek: Nr , • 3~ waarbij~ de standaard-
p -- . - ., . p 

-~ev:l-~~ie -:van_~~---~ch~_E!_~9_rond_ is. We ~~ben dan . met een . zeker~eirl van 

99% te maken met een op de achtergrond gesuperponeerde piek~ 

Omdat in dit geval geldt dat . het aantal counts in de piek ~ _ 

veel kleiner is dan het aantal counts in de achtergrond onder 

de piek Nb:_. geldt G ~ f'Nb·. 
_(~.~.4.) 

N s I.t {~.'\.2..) 

Invullen van vergl. 

4. 5 .1.) levert: 

4.5.2.) en vergl. ( 1.2.10.) in vergl. 

~ VIb{EI() 

I,.Q.G' 

Voor de intensiteit van de primaire fotonen Ip geldt: 

-r" - )1: :r... IC' ...L-p. ~ 

De telsnelheid in de achtergrond verloopt vlgs. dezelfde tijds

afhankelijkheid: 

Voor de minimaal detekteerbare konsentra tie 
),J~ 1: e. 
l{f 

geldt dus: 

- ------------ .. ···-------- ···----- · .. ·-·· ---- -- ··· - -· -·-- ---
Uit de resultaten van par. 4.4. is de detektielimiet voor een 

element te berekenen. In fig. (4.5.1.) is de relatieve detektie

limiet van enkele elementen weergegeven. De waarden zijn ge-

normeerd op die van het meest gevoelige element voor de~--

betreffende bron. 
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4.6. ~~~!~2~~-!~-9~-!~9!~!!_!-~elij~i~~~~_!~~~~!!~-e~ 

h~~-~~2!~ 

In par. 2.5. werd opgemerkt dat de gedetekteerde fotonenflux 

per oppervlakte eenheid van het target een funktie is van de 

radiële positie op het target. Indien we uitgaan van een rotatie

symmetrische bundel en een uniform target geldt vergl. ( 2.5.3.): 

J...Kat rv Ip-- ~-- n · J · { t w-) 
r 

tar,sat 

Met behulp van deze betrekking kan nu aan de hand van een expe

riment de radiale afhankelijkheid van de fotonenflux f(rJ be

paald worden. Het experiment werd uitgevoerd met de ~09cd bron 

De rede hiervoor is dat de on4erlinge verschillen in aktiviteit 

van de .zes .. 109cd bronnetjes veel groter zijn dan bij 55Fe en 
241 -

Am. De fotonenoutput van het minst aktieve en het meest 

aktieve 109cd bronnetje bedraagt resp. 3 x 105 en 106 fotonen 

per seconde per sterradiaal. Bij de twee andere isotopen was 

dit onderlinge verschil veel kleiner (<15% ). 

Figuur 4.6.1. 

I 

I 
I .., 

_ Voor het experiment werd een target 

•ervaardigd waarbij fotografisch papier 

0 werd gelijmd op een perspex drager. 
n 

-Van het zo verkregen target werd het 

Br-~ piekoppervlak bepaald met behulp 

van de 109cd bron. Voor de verklaring 

van het experiment wordt gebruik 

gemaakt van fig. ( 4.6.1.). 

Bij de eerste meting bedroeg het 
2 

targetoppervlak o1 = ~td 1 met 

d~ = 30 mm en de telsnelheid in de 

Br-K«K. piek 1 1 • Hierna werd aan de 

buitenrand een ring weg gefreesd tot 

een diameter d2 • Weer werd de telsnel

heid 12 gemeten enz. 
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Bij de ne _- meting was het gemeten oppervlak ~l{ d2, 

snelheid In. Bij de (n+1)1e · meting resp. ~l{d~+ 1 ~n 
met een tel-

I 1" n+ 
Het verschil I - I 

1 
is nu een maat voor het aantal gedetek-

n ~ . 
teerde röntgenkwanta, afkomstig van het ringoppervlak 

2 2 
on=~,( dn- dn+1 ) ter plaatse rn = ~( dn + dn+1 ). 

Op deze manier werden 12 meetpunten genomen. 

In fig. ( 4.5.2.) is de zo gedetekteerde intensiteit van karak

teristieke röntgenstraling -per oppervlakte eenheid van het tar

get als funktie van de gemiddelde straal r weergegeven. 
n 

Uit deze resultaten is nu de gemiddelde intensiteit van de 

primaire fotonen als funktie· van r op het target te berekenen. 

In fig. (4.5.3.) zijn de m.b.v. vergelijking ( 1.2.1.) berekende 

resultaten als funktie van r voor de 109cd bron getekend. 

De waarden van de fotonenflÛX . zijn genormeerd~ 

Bij de bovenstaande metingen is uitgegaan van een rotatie

symmetrische fotonenflux op het target. Deze aanname werd ge-
o 

kontroleerd door een targetsegment met een hoek van 30 voor 

verschillende waarden van~ ( zie fig. 1.1 ) te meten. Hoewel, 

zoals eerder beschreven de onderlinge aktiviteit van de bronnen 

-. ruim een faktor 3 verschilt, bleek de maximale afwijking in 

de van het targetsegment gedetekteerde röntgenflux slechts -- -- -.-

een faktor 1.5 te bedragen. 
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figuur 4. 6 .2. 
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In deze paragraaf zullen ter illustratie enkele spektra wor

den getoond van analyses, verricht met de XRF opstelling. 

Voor elk isotoop zijn één of meer toepassingen gegeven. 

De analyse uit fig . ( 4. 7. 1. ·) is verricht aan een dunne 

trefplaat. Aan de hand van de meettijd en de piekinhoud van 

een element in het spektrum kan met behulp van ijkkurven, 

zoals er enkele in par. 4.4 zijn gegeven, de kansentratie van 

een element op het target bepaald worden. 

De overige metingen betreffen analyses van dikke trefplaten 

zoals gesteenten. Omdat de trefplaten niet homogeen van samen

stelling zijn, moeten deze metingen gezien worden als kwali

tatieve analyses. 
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kanaal nummer 

.ca. 
:::.::: 
m 
() 

c c:; 
11"\ 

meettijd 0~5 

behulp ss van de Fe bron. 

uur 

In- de ~roep worden veel metingen verricht aan aeràsolen met 

behulp .van PIXE. Doordat de targets een· zeer laag remstrali_ngs

spektrum geven, en vele ,hoge pieken in het spektrum voorkomen, ; . .;; 

is het moeilijk op het remstralingsspektrum te ijken~ Met 

b~hulp van een XRF analyse kan een absolute bepali_ng worden 

gedaan voor een element, wat vervolgens kan dienen als ijk

element voor de PIXE analyse. · 
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. 
Analyse van een vitallium pin, gebruikt in de orthopedische 

chirurgie als mechanische versterking bij een patiënt met een 

heupfraktuur. Deze analyse werd verricht om de voornaamste 

bestanddelen van de pin te bepalen. Met behulp van een PIXE \ · 

analyse werd gekeken of deze bestanddelen in verhoogde kon

sentraties in het omringende weefsel voorkwamen. 
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JC'.onk.lusies 

Bij de konstruktie van een XRF opstelling verdient net aan~ 
beveling de bron-trefplaat-detektor geometrie zo kompakt 

mogelijk te maken. 

De produktie van karakteristieke röntgenstraling in de tref~ 

plaat is onafhankelijk van de aanstraalhoek van de primaire 

( exciterende ) fotonen. Bet gebruik van een kleine aanstraal

hoek heeft een aantal voordelen: 

- de in de trefplaat gegenereerde röntgenkwanta worden relatief 

minder geabsorbeerd op hun weg naar de detektor 

- bij een kompakte geometrie kan de detektor beter worden 

afgeschermd voor de primaire fotonen 

- indien trefplaat en detektor oppervlak parallel geplaatst 

zijn, geeft een kleine aanstr.aalhoek een lagere detektie 

van aan de trefplaat verstrooide fotonen. 

Bij de XRF opstelling die in dit verslag beschreven wordt, is _._ 
0 . 

gekozen voor een aanstraalhoek van ca. 10 • ~n de literatuur 

werden slechts konstrukties aangetroffen waarbij de aanstraal-

hoek variëert van ca. 40° tot 90°. ·. ' 

Bij een kompakte geometrie is de gedetekteerde intensiteit 

van de karakteristieke röntgenstraling sterk afhankelijk van :-..;· 
. . . - -- . 

de plaats van het element op .de trefplaat. De gemidd~lde 

kansentratie kan daarom alleen berekend worden als de tref

platen homogeen en uniform van samenstelling zijn. 

Een kompakte geometrie in kombinatie met een kleine aanstraal

hoek zal een minder uniforme fotonen flux · op de tre-fplaat 

geven. Dit is echter geen wezenlijk nadeel indien de fotonen 

flux als funktie van de plaats op de trefplaat bekend is. 

Voor de in dit verslag beschreven XRF opstelling bedraagt 

de detektie limiet van de elementen 3 - 1000 ppm bij een · 

meettijd van een half uur. 

Naast een groot aantal toepassingsmogelijkheden voor multi

elementen analyses kan de XRF opstelling een ijkfunktie ver

vullen bij PIXE analyses. 
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Geometrie parameters zi.jn in de tekSt of aan de harid van 

figuren plaatselLjk gedefinieerd. 

C konsentratie per oppervlakte eenheid 

g relatieve schilbijdrage 

w fluorescentie bijdrage 

E energie (keVl tenzij anders aangegeven 

K,L aanduiding van de atoomschil 

De detektor efficiëncy 

Q gevoeligheids faktor, gedefinieerd door vgl 1.2.1 

R relatieve gevoeligheid, gedefinieerd door vgl 4.4.1. 

S gevoeligheid van een element, gedefinieerd door vgl 4.3.2. 

rK absorptiekant sprongverhouding voor de K-schil 

t~ meettijd ( s 

z atoomnummer 

€ emissiviteit 

T vervaltijd van een isotoop . ( s) 

À vervalkonstante van een isotoop ( s-1 

P soortelijke dichtheid ( g cm-3 

lineaire absorptie coëfficiënt 

Indices 

p primair 

pr proton 

0 tijdstip t,.. 0 

b achtergrond 

K,L aanduiding van de atoomschil 

abs absorptiekant van de betreffende 

M matrix 

Z atoomnummer 

-1 
cm 

atoomschil 
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Appendix 1 

duk . 109 d Pro t1e van C 

A.1.1. Inleiding 

109 
Voor de productie van Cd werd gebriuk gemaakt van het 

AVF cyclotron. Met de protonenbundel werden 2 targets bestaande 
109 

uit natuurlijk zilver met isotopische samenstelling 48.65% Ag 

en 51.35% 
107Ag b ld . d d estraa . De react1es wer en gegeven oor 

109Ag (p,n) 109Cd 

107 107 
Ag (p,n) Cd 

Voor de keuze van de parameters kon worden beschikt over de 

resultaten van een eerder door J. Hemelaar uitgevoerde bestraling 

[ ~ 109 HEM 79J Hij bepaalde de productiekromme voor Cd met behulp 

van de stacked foil methode. Een maximale waarde in de werkzame 

d d d 109A ( ) 109 d . d d oorsne e van e . g. p,n C react1e wer geven en voor een 

protonenenergie van 9.5 MeV. 

De fotonenoutput van een actief target wordt bepaald door de 

verdeling van de actieve kernen N* in het targetvolume en de 

transmissie van de fotonen naar buiten. 

Voor ons doel werden in een targethouder 2 targets achter 

elkaar geplaatst. De beginenergie E van de protonen werd ' zo ge
p~ 

kozen, dat de protonenenergie tussen de targets juist de optimale 

waarde van 9.5 MeV bedroeg. De vereiste protonenenergie E~ die 
~ 

het cyclotron moet leveren om tussen de twee targets een energie 

van 9.5 MeV te verkrijgen werd berekend m.b.v. de formule van 

Zaidins [ZAI 74) 

met: E (x) 
~ 
r 

c 

~ ~ 
E (x) = ( E - 7/4 ~ex) 
~ ~ 

protonenenergie ( MeV) ter plaatse x (cm). 

soortelijke massa gr/cm3 ) • 
~ 2 element constante MeV cm /gr ) • 
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-4 
Tussen de folies heerst een vakuum van ca. 10 torr. De protonen 

energie, berekend als functie van de plaats in de bestralings

opstelling is gegeven in fig. ( A.1.1 ) 

~ """'2SO}SnÄ-' 
25,um 200~ 1000,u m 

I 

r-::- I 

1\ I 
I 

I - -- ---- \: 
• 

0 . . 
- direction proton beam 

Figuur A. 1.1. Protonen energie als funktie van 

de plaats in de bestralings opstelling 

De twee naar elkaar gerichte kanten van de targets dienen nader-
. . . . 

hand als stralend oppervlak van de fotonenbron in de XRF opstellinq 

Voor de dikte van het voorste target werd 0.2 mm genomen. De 
,, 11 

range van protonen met een beginenergie van 9.5 MeV bedraagt in 

zilver ca. 250~m. De dikte van het achterste target bedroeg 1 mm, 

zodat hierin de protonen geheel werden gestopt. 

oe in de folies gedissipeerde warmte bedraagt 

in het 25 ~m Ta-folie : 0.52 W/~A 

0.2 mm Ag-target: 3.9 

1 mm Ag-target: 9.5 

Het smeltpunt van Ta en Ag bedraagt resp. 3000 K en 1200 K. De 

gemiddelde bundelstroom bedroeg ongeveer 50~A, de bundeldiameter 

was ca. 12 mm. 

De afvoer van de in het tantaal-folie gedissipeerde warmte 

zal hoofdzakelijk plaatsvinden door straling. Gezien het zeer hoge 

smeltpunt van tantaal zal de temperatuur van het folie tijdens de 

bestraling hier ver beneden blijven. 
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Het smeltpunt van zilver is relatief laag. De warmteafvoer zal 

hier moeten plaats vinden door geleiding naar de rand van het target, 

waar geen bundel valt. Hiertoe is voor het dunne target een koel

ring aan de buitenkant toegepast ( zie fig. A.1.2. en fig. A.1.3. 

De warmteproductie in qät -target bedraagt ca. 200 Watt. Bij de 

aanname dat slechts warmte wordt afgevoerd door geleiding en dat 

de buitenkant van het target op 20°C gehouden wordt, geeft een 

berekening dat bij een bundelstroom van 50}LA en een bundeldiameter 
0 

van 12 mm de temperatuur in het centrum ongeveer 500 C zal bedragen. 

Het target van 1 mm werd aan de achterzijde met water over het 

gehele oppervlak gekoeld. Door de zeer goede warmtegeleiding van 

het zilver zal de hierin gedissipeerde warmte ( ca. 500 Watt 

gemakkelijk kunnen worden afgev~rd. Bij de bestraling, beschreven 

in [HEM 791 werd één target bestraald. Na afloop bleek op de plaats 

·waar de protonen het target waren binnengedrongen stralingsbescha

diging te zijn opgetreden, . die zich uitte als blaasvorming aan 

zilveroppervlak. Bij de bestraling van twee tegen elkaar geplaatste 

targets zou dit effekt in kombinatie met de hoge temperatuur 

kunnen bewerkstelligen dat de targets aan elkaar smelten. Om 

dit te voorkomen werden de targets door middel van eeri afstandsring 

op een onderlinge afstand van 2 mm geplaatst. De afstandsring was 

voorzien van scherpe kartels om een goed warmtekontakt te verkrijgen. 

Omdat over het temperatuur effekt in de ruimte tussen de tagets 

weinig bekend was, werd de stralingsdichthe~Q tussen de targets 

die heerst door warmte uitstraling en multiple terugkaatsing 

aan de beide zilverplaten zo laag mogelijk gehouden. Hiertoe werd 

de achterkant van de voorste plaat gepolijst, de voorkant van de 

achterste plaat gezwart. De warmte uitstraling van het voorste 

target wordt hierdoor sterk gereduceerd (t.0.02 ), de op het 

achterste target vallende straling nauwelijks gereflekteerd 

( €. = 0 ~ 8 ). 
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De opstelling is geschetst in fig. ( A.1.2. 

thermo
c(4ie 

tantalum feil 

proton beam 

Figuur A.l. 2. Schets van de bestralings opstelling 

De temperatuur van het achterste target werd tijdens de bestraling 

gemeten met een Cromel-Alumel thermokoppel. Temperatuurmeting aan 

het voorste target is niet goed mogelijk zonder ongewenst materiaal 

in de bundel te plaatsen. Om toch een indruk te hebben van de 

toestand van het voorste target werd een optisch systeem ge.bouwd . 

bestaande uit 4 spiegels en een kijker, waardoor vanuit een veilige 

ruimte buiten de bestralingsbunker in de opstelling naar het voorste 

target kon worden gekeken. Voor belichting werd een halogeenlampje 

in de opstelling aangebracht. 

De gehele tàrgethouder werd in een koppelblok ingebouwd, en 

opgesteld in het bundelgeleidingssysteem. Het koppelblok was aan 

de bovenzijde voorzien van een glazen venster. Een meer gedetailleerde 

schets van de targethouder is gegeven in fig. ( A.1.3.) 

De delrin flens dient voor elektrische isolatie tussen targethouder 
- . -- -

en koppelblok. Hierdoor was het mogelijk de totale protonensT.r.nnm 

op de beide _targets te meten. 
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fi.guur A.1.3. 

.. 

Ag-targets 

Konstruktie tekening van de targeth.ouder. 



-69-

In het koppelblok werd een vakuum alarmering ingebouwd, 

waarmee een verslechtering van het vakuum -( · koel~terlek, 

smelten van het zilver :} direkt gesignaleerd zou worden~. 
. .. . 

De koelleidingen werden voorzienvan waterS-loten~ zodat een . . .. . 

eventuele koelwater uitval gesignaleerd zou · worden. Rond de 
. .. . 

gehele opstelling werden paraffine blokken gestapeld, om de 

neutronenstraling zoveelmogelijk af te schermen. 

Voor de produktie werden de targets ongeveer 45 uur met een 

gemiddelde bundelstroom van 50)'A bestraald. Omdat tijdens · de 

bestraling een hoge aktiviteit van 
107

cd was aangemaakt, werd na 

beëindiging van de bestraling twee dagen gewacht alvorens de opstelling 

te openen. ( Halveringstijd van 107cd bedraagt 6.5 uur ) · 

De uit [HEM 791 berekende nominaal aangemaakte : aktiviteit 
109 

van Cd bedroeg 25 }'Ci/)'Ah· Hieruit volgt dat tijdens de bestraling 

een nominale aktiviteit van .ca. 6 mei werd aangemaakt. De nominale 

aktiviteit, berekend aan de hand van de gemeten telsnelheid in de 

88 keV ~ lijn, bleek hiermee goed overeen te komen en bedroeg 5.7 mCi. 

Uit de twee targets moesten voor de XRF opstelling 6 aktieve 
2 stukjes worden geknipt, elk met een oppervlakte van StlO mm • Voor 

de ~epaling van de plaats waar moest worden geknipt werden de 

twee targets afgescand. Met behulp .van een spleetcollimator werd 

de aktiviteit van de onderling evenwijdige strookjes op afstanden 
. 

van 1.5 mm gemeten. Hierna werd hetzelfde gedaan voor strookjes lood-

recht op de strookjes uit de eerste meting.' 

In fig. ( A.1.4. ) staan de zo gemeten resultaten voor het 

target van 0.2 mm weergegeven. De kurven zijn de meetwaarden voor 

de twee loodrecht op elkaar staande scan-richtingen. 

Voor het target van 1 mm geldt een analoog resultaat. 
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A FAST METHOD FOR PIXE AND XRF TARGET PREPARATION OF AQUEOUS SAMPLES 

H. P. M. KIVITS, F. A. J. DE ROOU and G. P. J. WIJNHOVEN 

Cydutron Laboratory, . Eindhoven University uf Teclmulogy. Eindhoven, The Netherlands 

Rl:ceived 27 Mllrch 1979 

For PIXE (Paniclc lnduced X-ray Emission) and XRF (X-Ray Fluorcscence) a fast and simpte target preparatien technique for 
aqueous samples has been developed. After dilution of the sample with a surface reactant, Selcctron filter paper, fixed on a 
rotatins table (18 000 rpm), is wetled with a 50 #I dispenser, foliowed by air dryina. A number of preparatien parameters bas 
been optimized in order to obtain good homoaeneity and uniformity in each tiUJCt and hiah reproducibility between these 
taraets. Uniformity and homogencity were measured by scannins over the wetted area with a 2 mm diameter proton bel&m. 
The standard deviations of uniformity and hoi'IIOieneity were found to be only a few percent. Overall reproducibility of 
different targets, tested with a cadmium-109 source, showed a standard deviation of 2%. 

1. Introduetion 
XRF has already been proven to be a fast and

non-destruètive multi-element technique for trace 
element analysis in various matrices1•2). PIXE has 
the same good characteristics, moreover the metbod 
needs only smalt quantities and over a wide speetral 
energy range the detection sensitivity is high and 
nearly constant 3) . By focussing a partiele beam 
(1-10 ~m) a target can be scanned giving informa- · 
tion of the distribution of elements across the 
surface4) . 

For both methods several target preparation tech
niques for liquid samples have been described in 
literatures-a). These techniques arebasedon the use 
of liquid-specimen cells or on deposing and drying 
the liquid on a supporting materiaL The target 
preparation technique should oot limit the good 
characteristics of the metbod of analysis. This 
implies that a fast metbod to produce homogen
eous, uniform and reproducible targets with a mini
mum of contamination should be used. Homogen
eaus means that the composition of the support and 
of the analyte is constant over the wetted volume 
of the target. Uniform implies that the ratio of the 
quantity of the support to the quantity of the 
analyte is constant over the wetted volume of the 
target. Reproducible means that different targets 
prepared from one sample have the same composi
tion and the same distribution over the entire target 
volume. 

For liquid-specimen cells it is rather easy to 
produce reproducible targets, but some practical 
problems mentioned in literatures) are : 

1) the cell windo\f' must be uniform in thickness 
and . impervious to the constituents of the 
solution; 

2) the cell window should be thin enough to 
transmit both the incident particles or photons 
and the fluorescent radiation without appreci
able attenuation ; 

3) some liquid cells are difficult to fill properly or 
are leaky and become easily messy; 

4) some solutions are volatile and must be 
contained in closed cells; 

5) liquids may heat under irradiation causing 
expansion and in closed cells distension of the 
cell window; 

6) some specimens may undergo radiolysis with 
consequent precipitation. 

Although liquid-specimen cells are easy in use, the 
metbod based. on using a tbin carrier has the 
advantage of a better peak-to background ratio, and 
for this reason results in a lower detection limit. 
Since PIXE has its merlts in a low concentration 
range liquid-specimen cells do oot seem to be 
attractive. 

The method based on the use of a supporting 
material is more complex. Important criteria are: 

1). homogeneity (i.e. constant composition), 
2) constant area density (i.e. uniformity) and low 

area density to minimize X-ray scatter and 
absorption, 

3) low in concenuation of elements with atomie 
number~ 11, 

4) chemically and mechanically resistent and 
resistent to radiation d8mage, · 

5) retenlive to the material to be analysed during 
the entire procedure of preparation and analy
sis, 

6) wettable by liquids and porous enough to give 
high flow rates. 

The most commonly used support materials in 
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order of decreasing thickness (mg/cm2) are filter 
paper ( - 10); Millipare (5); Nuclepore (1); Mylar 
(0.5-1); colloïdon (0.02) and Formvar (0.02). 

In the Jiterature a multi-drop technique is 
described by Camp et al. 6). A quantity of 220 J.tl is 
deposited in drops of 10-15 J.tl on a support, just 
enough to wet the entire surface. The reported stan
dani deviation of composition over the wetted area 
is 3% when measured with PIXE analysis with a 
beam diameter· of 5 mm. 

Our experience is that it is difficult to obtain 
reproducible results with this preparation technique, 
problably due to fractional cristallization or different 
migration speeds of the elements in the supporting 
material (c.f. paper chromatography). 

Baum et al. 7) describe a metbod using a device of 
37 capillary tubes of equal and known volume. 
When dipped into a solution, the tubes fill by capil· 
lary action. Then the device is placed upon a fitter 
and the capillaries drain simultaneously wetting the 
entire filter area. Samples prepared according to this 
metbod are reported to be highly reproducible. 
Freeze drying is necessary becau.se otherwise the 
composition of different elements along a radius 
will not be constant due to different migration 
speeds as mentioned by the author. Besides the 
drawback of the need for freeze drying there is also · 
another disadvantage: viz. the curling of the filter
paperafter the wetting-drying process. This implies 
a deterioration of the target geometry with inherent 
variabie X-ray attenuation, especially for low Z 
elements. Practical di$ldvantages are the fragility 
and the rather complex cleaning of the device. 

lolly et al. 8) describe a metbod in which a solu
tion is nebulized in order to obtain a uniform de~ 
sit on a rotating substrate. This nebulizer however 
has his main application with non-uniform solu
tions like suspensions. 

2. Experimental 

2.1. TARGET DEVELOPMENT 

A target preparation technique has been devel
oped using a Selectron foil (Schleicher and Schüll, 
Dassel, F.R.G.). This support fulfills the require
rnents as mentioned in the introduction. The area 
density of Selectron is about 5 mg/cm2 and elemen
tal analysis gave an overall composition of 

. C32H4402l 9) • . 

By rapidly depositing the liquid on a fast rotating 
Selectron foil we ..&ried to achieve a uniform distri
bution of the salution over a constant area. Since 

the Selectron foil is thin this would imply a 
uniform distribution of the salution over the entire 
wetted volume of the target. High flow rates into 
the Selectron foil prevents fractionation of the solu· 
tion. The ·apparatus we developed for this purpose 
is shown in fig. 1. A microdispenser is centered. 
above a rotating table in which a ring can be 
mounted. The outer part of the Selectron foil is 
fixed into the ring. The inner part, which is the area 
to be wetted, does not contact any part of the -
device. Air drying is applied before removal of the 
foil. This shows to be very effective in preventing 
curling of the foil. 

Parameters that can be adjusted in order to obtain 
best uniforrnity are the speed of rotation, the 
distance between tip of dispenser and Selectron foiJ ___ · 
and the speed of depositing the liquid. Moreover 
the parameters conceming the liquid are the viscos-
ity and surface tension, which can be varled by 
addition · of chemicals. We investigated aqueous -
samples of capper nitrate (1 g/1). Aliquots of 50 Jtl 

--:--· ·2 

.. · ) 

n======~~==n ·' 
·5 
· 6 
·1 

Fig. 1. Apparatus for target preparation from liquid samples. (1) 
Mic:rodispenser, (2) height acljuster, (3) eentering column, (4) tip 
of dispenser, (S) tar&et (frame), (6) rotaûna table, (7) perspex 
house, (8) motor. 

. ' 
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TABLEI 

Results lor scanning of the target across a diameter (27 mm) with a proton beam of 2 mm diameter. At the left hand side a 
uniformity test is represented. The values at r = - 13.4 mm are not included in the uniformity test, because the spot lays just on the 
edge of the weued area. · 
At the right hand side a homogeneity test is represented. 

ri(mm) Uniformity test 
CMn/Crifn CcuiCëu Cy/Cy 

11.8 1.10 1.05 1.02 
··7.6 0.92 0.93 0.89 

3.8 0.98 1.01 1.04 
0.0 0.98 0.97 1.02 

-8.4 1.02 1.04 1.03 
-13.4 0.84 0.83 0.84 

1.00 1.00 1.00 
±0.07 ±0.05 ±0.06 

adppted the following standard preparation meth
od: 

a) Selectron is applied as supporting material, 

Homogeneity test 
CcuiCMn CviCeu Cy/CMn 

0.335 0.352 0.118 
0.349 0.349 0.122 
0.358 0.373 0.134 
0.347 0.380 0.132 
0.356 0.359 0.128 
0.345 0.370 0.128 

0.348 0.364 0.127 
±0.008 ±0.012 ::t0.006 

spot at - 13.4 mm. The values for the Y /Cu and 
Y /Mn ratio are respectively 3 96 and 5%. 

2.3. ÜVERALL REPRODUCIBILITY 

•·. 

b) the aqueous sample is 1: 1 diluted with etha
nol and coloured by methyl . red, 

c) Selectron filter is rotaled with 18 000 rpm, 
d) 50 ,ui of the solution is dispensed as quickly 

We have tèsted the overail reproducibility of the -
targets by XRF measurements. Weusedan annular 

as possible, · 
e) the target is air-dried at room temperature. 

2.2. TARGET UNIFORMITY AND HOMOOENEITY 

We have tested the uniformity and homogeneity 
of targets prepared according to the standard meth· 
od, using a solution consisting of Mn, Cu and Y (as 
nitrates), each 5 g/1. For testing we used a 2 mm 
diameter proton beam, scanning along a diameter of 
the target. Since rotation symmetry may be as
sumed this scanning gives the radial distribution of 
elements over the target. The beam was delivered 
by the Eindhoven A VF cyclotr:on 10) and bas an 
energy of 3 Me V. Results are giv~a in table 1. The 
normalized X-ray peak intensities of the three 
elements show standard deviations of about 6 96. In 
the calculation of the mean value tbe spot at 
r = - 13.4 mm is not taken into account because 
this spot Iays just on the edge of the wetted area, as 
was found later by the dye-adding technique. For 
PIXE normally analysed areas have diameters rang
ing from 5 to 15 mm; for such larger areas a 
considerably lower non-uniformity · than 696 is 
claimed. lnhomogeneity i.c.. the deviation from a 
constant composition of elements, is clearly demon
straled at the right hand of table 1. The standard 
deviation for the Cu/Mn ratio is 296, including the 

... 

5 mCi 109Cd souree which was prepared in our 
group by irradiating silver with protons of an energy 
of 11.2 Me V. This souree irradiates the entire •• wet
led" area. The solution investigated consisled of 
yttrium (as nitrate) with concentration of 5 g/1. 
Seven targets were prepared according to the stan
dard method. Results are given in table 2a. From 
this table we · find a standard deviation in the count 

TABU: 2 ;.: .. 
Overall reproducibility measurements of (a) 50 pl, (b) 25 pl, (c) 
100 pi sample. 

(a) 50 pl deposited 
on front side 

(b) 25 pl deposited 
on front side 

(c) 50 pl deposited 
on both sides 

No. of Count rate Count rate 
target measured on measured on 

front side back side 

1 100.6 99.6 
2 97.7 98.1 
3 99.0 98.5 
4 98.1 
5 102.1 
6 101.3 
7 98.9 

8 53.58 
9 53.60 

4' 186.7 
5' 191.5 
6' 192.1 
7' 187.8 

'. 

. ; 
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were deposited onto Selectron loils; in order to 
visualize the distribution of the liquid, methylred 
was added. Fig. 2k shows a target prepared in this 
way with a rotation speed of 15 000 rpm. The distri
bution of the liquid is probably not uniform and 
certainly not reproduciblc. Moreover part of the 
sample was lost by sliding over the foil with high 
speed and was tound back on the edge of the appa
ratus. To investigate the intlucnee of the surface 
tension, dilTerent kinds of synthetic detergents or 
alilàtic akohols were added. Most succesfut proved 
to be addition of ethanol. The intlucnee of increased 
ethanol conceiuration is shown horizontally (fig. 2, 
k, a, c). Vertically (fig. 2, h, f, a, b) the intlucnee of 
increased rotation speed is shown. Under our work
ing conditions an equal amount of ethanol to the 
aqueous solution gave, on visual examination, suffi
ciently reproducible uniform distribution with 

· 18 000 rpm. Another paretmeter investigated is the 
rate of dispension. Best uniformity is obtained by 
rapid dispensing ( < 0.2 s); slow dispensing results in 
a ring-shaped distribution. 

Some information about the mechanism of the 
, ; 

., 
. r: :;:. 

-· 

. ' 

Fig. 2. Samples made according to the described method. Hori
zontally th.: intluencc of increast.:d ~:thanol concentration is 
~hown (k, a, c). Vertically (h, f, a, b) thc intluenre of increased 
rotation speed is shown. 

transport of the solution on tht! Selectron foil is 
obtained from the following experiment : 25 ttl of a 
red coloured solution was sucked into a 50 ttl pipet 
tollowcd by 25 ttl of a yeltow solution. The result
ing 50ttl volume was immediately dispensed on a 
foil in order to prevent the solution to be mixed up. 
The result displayed in lig. 3 shows the ydlow 
colour in the inner-eirele surrounded by a red ring, 
and a sharp borderline between the two areas. 
Moreover an excellent rotation symmetry ·is clearly 
demonstrated. These phenomena suggest a m····'· :, 
nism in which the first pan of thc di•mt~n , ~·· ' , .; .. 
tion adsorbs respectively absorbs ·, tnc centrl.! part 
of the foil and the next liquid fraclion slidcs over 
the tirst fraction and so on. 

Measurements of the dye colourcd area of 50 IJ 1 

targets gave an average wetted -area of 570 mm~ 
with a maximum deviation of 40 mm1• Moreover 
addition of a dye has another advantage : after irra
diation the proton beam exposed area can be deter
mined accurately due to a change in colour. This is 
for instanee helpful in outlining the proton beam. 

Because of the constant amount of liquid depo
sited (50 ttO. the constant wetted area (570 mm~), 
the constant porosity of the Selectron foil and ils 
low area density (5 mg/cm2) a good uniformity is 
obtained. 

Based on the results described above v. : h..~\ ~ 

Fig. 3. Sample made of 25 .ui of a ycllow- and 25 ,ui v• .• t e l.! 

solution. The red solution was bruught lirst into the micruptpet. 
The yellow solution is first absorbed by the loil, the red solution 
rulls over it. 
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ra te of 1.3% ; taking statistica! errors into account 
this means an irreproducibility of less than 1.3 96. 
Th ree targets (I, 2, 3) were also measured on the 
backside. As may be seen from table 2 the X-ray 
yield is about 99% of the yield obtained from the 
front side. Furthermore table 2 indicates the same 
good reproducibility for targets prepared from 25 or 
100 ttl solutions (dispensed as 50 ttl on each side). 

using supports is the loss of volatilc elements 
during "Sa"mple preparation and irradiation. An addi
tional treatment with fixation agents seems to be 
succesful to minimize loss of eertaio volatile ele
ments11). 

Because of the good reproducibility and unitormi
ty (for areas up to 500 mm2) of the targets, the 
metbod developed appears to be appropriate for 

3. Conclusions and discussion 
The technique described above is fast (about I 

min per target), simpte and cheap. Moreover one 
can carry the apparatus easily to the sampling loca
tion. The technique appears to be very useful when 
the rotation speed is 18 000 rpm, the dispensing is 
carried out within 0.2 s and ethanol is added to the 
aqueous sample in equal volume ratio. 

. calibration of the char.tcteristic X-ray intensities to 
the "bremsstrahlung" spectra12). In our laboratory 
the continuous spectrum is used as an internal 
standard. 

Targets prepared from 50 ttl solutions according 
to the standard metbod show with the investigated 
concentration (5 g metal per liter) a non-uniformity 
less than 6% ; the non-homogencity is less than 
1-2%. Si nee the composition is nearly constant 
along a radius there is no migration próblem as 
arises with the metbod described by Baum et al. 7) • 

Oventil irreproducibility is less than 1.3 96. 
Since normally dilute solutions will be analysed 

with PIXE, no problem will arise due to ethanol 
addition. However one should check if precipitation 
oc..'"Curs. If suspensions like milk and blood are 
analysed, precipitation due to co-agulation may be a 
serious problem. This may be solved by the choice 
of a proper surface tension reactant. 1t should be 
emphasized that this technique appears to have 
good prospects for sample preparation of suspen
sions. The liquid is not transported through the 
filter paper, where mechanica! or physical segrega- · 
tion may occur, but over the filter paper, as indi
cated by the experiments with the coloured rings. 

A known problem · in preparation techniques 

-

We thank J. J. M. de Goeij, J. A. van der Heide 
and H. L. Hagedoorn for their stimulating discus
sions. 
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