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S~-fENV ATTING 

Bij XRF elementenanalyse wordt karakteristieke straling opgewekt 

door de elementen van een preparaat te exciteren met RÖntgenstraling. 

Door het optreden van matrixeffecten is het verband tussen de intensiteit 

van karakteristieke straling en de concentratie van het bijbehorende 

element niet lineair. Matrixeffecten worden beschreven door de 

Shermanvergelijking. Deze vergelijking is numeriek te berekenen met 

het computerprogramma PHALFA. 

Bij de excitatie met RÖntgenbuisstraling worden snelle matrix

correcties voor gelijksoortige preparaten berekend met een eerste orde 

benadering van de Shermanvergelijking. De fout in de benaderde matrix

correcties LS voor enkele soorten legeringen berekend. Voorts is aan

dacht besteed aan de invloed van deze fout op de calibratie van een 

PW1600 RÖntgenspectrometer en op de analyse van preparaten. 

De Shermanvergelijking LS aangepast aan de excitatie met mono

chromatische synchrotronstraling. De verkregen uitdrukking is geÏmplemen

teerd in het door ons ontwikkelde computerprogramma PMMONO. Aan de 

hand van metingen aan cementmonsters in de SXRF opstelling te Daresbury 

is de nauwkeurigheid van de SxRF elementenanalyse methode getest. 
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INLEIDING 

Gebruikmakend van het verschijnsel dat aangeslagen atomen 

RÖntgenstraling met voor elk element karakteristieke golflengte kunnen 

uitzenden, kan men een materiaal analyseren op samenstellende elementen. 

Deze vorm van elementenanalyse kan zowel kwalitatief als kwantitatief 

bedreven worden; kwalitatief, omdat uit de aanwezigheid van karakteristieke 

straling de betreffende elementen afgeleid kunnen worden, en kwantitatief, 

omdat de intensiteiten van de karakteristieke straling een maat vormen 

voor de concentraties van de elementen. 

Het aanslaan van atomen kan geschieden door beschieting met deeltjes. 

Excitatie met ionen (bijvoorbeeld protonen) noemt men PIXE (Particle 

Induced X-ray Emission), excitatie met electrenen komt voor in de 

electronenmicroscopie. Bij excitatie met fotonen spreekt men van XRF 

(X-Ray Fluorescence). Elk van deze excitatie methoden heeft haar 

specifieke voordelen (PRI82). XRF heeft enkele kenmerkende en van PIXE 

verschillende eigenschappen: 

- XRF kan in principe toegepast worden LU laboratoria waar geen 

deeltjesversnellers aanwezig zijn. 

- Er is sprake van een lage energiedispositie Ln het preparaat, zodat 

nauwelijks opwarming plaatsvindt. 

De stralingsbeschadiging in het monster LS gering. 

- XRF is geschikter voor de detectie van elementen met atoomnummer 

10 < z < 20. 

De techniek PIXE heeft daarentegen in het algemeen een lagere detectie

limiet voor elementen met atoomnummmer Z > 20. 

De laatste jaren is er toenemende belangstelling voor synchrotron

straling als XRF excitatiebron op het gebied van materiaalstudies 

(GOR82,Iid84,PRI84,PRI84/2,BOS84). Vergeleken met de conventionele 

XRF excitatiebronnen (radioactieve bronnen, RÖntgenbuizen) heeft deze 

straling namelijk enkele gunstige eigenschappen. Wordt synchrotronstraling 

monochromatisch gemaakt, bijvoorbeeld met een energieselecterend kristal, 

dan kan door selectieve excitatie de detectiegrens voor een bepaald 

element geminimaliseerd worden. Synchrotron XRF (SXRF) is hierdoor als 

aanvulling op PIXE een waardevolle analysetechniek. 
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Kwantitatieve analyse wordt bemoeilijkt indien er meerdere elementen 

1n het preparaat aanwezig ZlJn. Door absorptie van primaire straling en 

karakteristieke straling en secundaire fluorescentie (matrixeffecten) 

is het verband tussen intensiteit van karakteristieke straling en 

concentratie van het element niet lineair. De invloed van de concentra

ties van de overige elementen moet in rekening gebracht worden. 

Matrixeffecten in XRF analyse worden door de Shermanvergelijking 

beschreven (SHE55,SHI66). Deze vergelijking wordt numeriek berekend 

met het computerprogramma PHALFA (OMM82). Matrixcorrecties voor gelijk

soortige preparaten kunnen sneller uitgevoerd worden met een eerste 

orde reeksbenadering van de Shermanvergelijking. Deze correctie methode 

wordt alfacoëfficiënten methode genoemd. Theoretische alfacoëfficiënten 

worden eveneens door PHALFA berekend. 

Het afstudeerwerk omvatte twee fasen: 

1. Bestudering van de fout in matrixcorrecties die berekend zijn met een 

alfacoëfficiënten methode. 

2. Aanpassing van de Shermanvergelijking aan het exciteren met mono

energetische synchrotronstraling en implementatie van de verkregen 

uitdrukking in een computerprogramma. 

De opbouw van dit verslag is als volgt: 

In hoofdstuk 1 wordt aan de hand van specifieke eigenschappen een 

drietal XRF excitatiebronnen besproken: de vervalstraling van radio

actieve bronnen, RÖntgenbuisstraling en synchrotronstraling. De met 

XRF, PIXE en SXRF haalbare detectielimieten worden met elkaar vergeleken. 

Voorts volgt een beschrijving van een tweetal opstellingen waarmee 

XRF elementenanalyses uitgevoerd worden: de PW1400 RÖntgenspectrometer 

en de SXRF opstelling te Daresbury. 

Hoofdstuk 2 geeft een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving 

van matrixeffecten. De Shermanvergelijking en het programma PHALFA 

nemen hier een centrale plaats in. 

Hoofdstuk 3 verschaft een indruk van de fout 1n matrixcorrecties 

bij toepassing van een alfacoëfficiënten methode (de de Jongh-Norrish 

benadering).Getracht is een zodanige presentatie van deze fout te geven 
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dat hiervan op eenvoudige W~Jze een schatting verkregen wordt. Vervolgens 

wordt de invloed van het gebruik van de alfacoëfficiënten methode op de 

ijking van een PW1600 spectrometer en op de analyse van enkele prepa

raten besproken. 

Het aanpassen van de Shermanvergelijking aan de excitatie met mono

chromatische synchrotronstraling en de numerieke berekening van de 

resulterende ve~gelijking met het programma PMMONO vormen het onderwerp 

van hoofdstuk 4. Rekentijden voor matrixcorrecties met de programma's 

PHALFA en PMMONO worden met elkaar vergeleken. Aan de hand van metingen 

is de nauwkeurigheid van de Synchrotron XRF elementenanalyse methode 

getest. 

Daar waar dit omwille van de duidelijkheid of consistentie met de 

literatuur nodig is, zullen in dit verslag gangbare engelse termen 

gebruikt worden. 
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Hoofdstuk I Overzicht van excitatiebronnen en meetopstellingen 

bij XRF elementenanalyse 

§1.1 Excitatiebronnen 

Bij XRF elementenanalyse kan men uitgaan van verschillende excitatie

bronnen. Een drietal typen (radioactieve bronnen, RÖntgenbuizen en 

synchrotronstraling) wordt in deze paragraaf behandeld. 

1.1.1 Radioactieve bronnen 

De vervallijnen van radioactieve bronnen (gammastraling met een 

energie tussen5 keVen 40 keV) kunnen als excitatiebron fungeren. 

Eenvoud en mobiliteit zijn de voornaamste voordelen van deze bron. 

Daarentegen heeft de isotrope uitstraling lage fluxopbrengsten tot 

gevolg waardoor lange bestralingstijden noodzakelijk zijn in vergelij

king met het gebruik van andere RÖntgenbronnen. Bij een bestralingstijd 

van circa 30 minuten zijn detectielimieten van 1-10 ppm haalbaar (C0073, 

WIJ80,KIV80). 

Wijnhoven heeft een XRF apparaat ontworpen waarmee door middel van 

een keuze uit de vervalstraling van de radionucliden 55Fe (6 keV), 

l09cd (22 keV) en 24 1Am (60 keV) alle elementen met atoomnummer Z > 11 

aangetoond kunnen worden. 

1.1.2 RÖntgenbuizen 

In een RÖntgenbuis worden electrenen versneld ~n een electrisch veld 

en treffen een anodemateriaal. Afremming van de electrenen in het anode

materiaal veroorzaakt de productie van een continu remstralingsspectrum. 

Daarop gesuperponeerd ~s het karakteristieke lijnenspectrum als gevolg 

van de ionisatie van het anodemateriaal (fig. 1.1). 

Door hun geringe afmetingen (± 20x5x5 cm) zijn RÖntgenbuizen erg 

handzaam in het gebruik. Ingebouwd treft men ze aan in complete spectro

meters, zoals de PWI400 en PW1600 spectrometers. De bereikbare detectie

limiet is sterk afhankelijk van het gebruikte anodemateriaal, het te 

detecteren element en het gebruikte RÖntgen-detectiesysteem. Snelle en 

nauwkeurige analyses met een detectielimiet van circa 100 ppm worden 
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Figuur 1. I 

Intensiteitsverdeling van 

RÖntgenbuisstraling 

(Wolfraamanode, 100 kV). 

Referentie: JEN76 

op grote schaal routinematig toegepast in de industrie, bijvoorbeeld 

de metallurgische industrie en de cementindustrie. 

1.1.3 Synchrotronstraling 

Synchrotronstraling is electramagnetische straling die ontstaat 

als gevolg van de versnelling die electronen in een opslagring ondergaan. 

De straling heeft een natuurlijke collimatie, een hoge intensiteit, 

een vrijwel wit energiespectrum en een hoge graad van lineaire polarisatie. 

Deze eigenschappen maken synchrotronstraling bij uitstek geschikt als 

excitatiebron bij elementenanalyse (Iid84,PRI84,PRI84/2,BOS84). 

De Synchrotron Radiation Souree te Daresbury 

Nederlandse experimenten met betrekking tot (spoor)elementenanalyse 

met behulp van synchrotronstraling worden uitgevoerd aan de Synchrotron 

Radiation Souree (SRS) te Daresbury (Engeland). Hier worden electronen 

versneld in een LINAC, waarna ze in een 600 MeV booster synchrotron 

geschoten worden. Vervolgens worden de electronen geÏnjecteerd in 

een opslagring (diameter 25 meter) en bereiken een energie van 2 GeV 

(fig. 1.2). De opslagring wordt gevormd door 16 dipoolmagneten ( B = 
1.2 Tesla). In elk van deze afbuigmagneten (kromtestraal 5.56 meter) 

wordt synchrotronstraling uitgezonden, die na transmissie door een 

beryllium venster (behoud van vacuÜm) via een bundelgeleidingssysteem 

de diverse experimenteerstations bereikt. 
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7.6 

Figuur 1.2 

De Synchrotron Radiation Souree te Daresbury. 
(Spoor)elementenanalyses worden verricht op locatie 7.5 (DUK80) 

Eigenschappen van synchrotronstraling 

Een electron dat zich met niet-relativistische snelheid (v << c) 

~n een cirkelbaan bevindt, zendt tengevolge van een radiale versnelling 

isotroop remstraling uit. Een electron dat daarentegen een relativistische 

snelheid aanneemt heeft een stralingsemissiepatroon dat sterk voorwaarts 

gericht is (fig. 1.3). 

21ji ' 
l 

Electron 
orb1 t 

are "'"wed 
by obser ver 

Figuur 1 .3 

Stralingsemissiepatroon van 
relativistische electrenen 
in cirkelbeweging (BOS84) 



De synchrotronstraling afkomstig van de SRS heeft bij een electron

energie van 2 GeV een verticale openingshoek 2~ = 0.5 mrad . Door deze 

collimatie is een hoge fotonflux haalbaar en transport van de stralings

bundel over grote afstanden is hierdoor mogelijk. 

Van de genoemde RÖntgenbronnen blijkt synchrotronstraling verreweg 

de hoogste intensiteit (fotons/sec.mrad.eV) te hebben. Deze is globaal 

honderd maal hoger dan de intensiteit van de karakteristieke lijnen van 

RÖntgenbuisstraling (KUN79). 

De energieverdeling van de synchrotronstraling afkomstig van de SRS 

te Daresbury is uitgezet in figuur 1.4. De grootheidE stelt de 
c 

kritische energie voor: de helft van het totale vermogen wordt uitge-

straald boven de kritische energie, de andere helft daaronder. Echter 

slechts JO procent van het totaal aantal fotonen heeft een energie hoger 

dan E . 
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Figuur 1.4 

Spectrale energieverdeling 
van synchrotronstraling 
afkomstig van een afbuig
magneet (1.2 Tesla) van de 
SRS te Daresbury (BOS84). 

Het in figuur 1.4 aangegeven continuÜm ~s geschikt voor het verrichten 

van multi-element analyse. Het nadeel van het exciteren met een continuÜm 

is een ~lechte signaal-achtergrondverhouding over het gehele verkregen 

RÖntgenspectrum van het preparaat. Dit is het gevolg van achtergrondstra

ling die ontstaat door Rayleigh- en Camptonverstrooiing van de bron in 

het sample. Het veelal in verzadiging raken van de veel gebruikte Si(Li) 

halfgeleider detector vormt eveneens een probleem. 
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Door in de invallende bundel absorbers te plaatsen, bijvoorbeeld 

aluminium (0.1-1 mm dikte), ~.;ordt de verstrooide achtergrondstraling 

gereduceerd. Hierdoor verbetert de signaal-achtergrondverhouding in het 

laagenergetische gedeelte van het verkregen RÖntgenspectrum, terwijl de 

kans op detector-overflow afneemt. 

Het gebruik van een monochromator maakt het mogelijk om uit het 

synchrotronstralingscontinuÜm een monoënergetische bundel te verkrijgen. 

Hiermee kunnen bepaalde elementen met een optimale gevoeligheid aan

geslagen worden (GOR82,Iid84,PRI84,PRI84/2,BOS84) . Verstrooiing in het 

preparaat treedt uitsluitend op tengevolge van de monochromatische bundel. 

Een veel toegepaste monochromator is het grafietkristal, waarmee uit de 

primaire bundel een energie geselecteerd kan worden tussen 5 keV en 

18 keV. Bij 17 keV bedraagt de bandbreedte (FWHM) van het kristal ongeveer 

1.5 keV (PRI84,BOS84). 

De selectieve excitatie kan goed gebruikt worden bij het aantonen van 

lichte spoorelementen in zwaardere dragers. Als voorbeeld noemen we de 

detectie van nikkelimplantaties in Gallium-Arsenide (WIN80). Figuur 1.5 

toont de Synchrotron XRF spectra van een runderlever zoals deze verkregen 

zijn met een Si(Li) detector. In spectrum A is een aluminium absorber 

gebruikt om laagenergetische synchrotronstraling weg te filteren. In 

spectrum B heeft energieselectie plaatsgevonden met een grafietkristal. 
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Figuur I. 5 

RÖntgenspectra van een runderlever verkregen door excitatie met 
synchrotronstraling (PRI84). 
In spectrum A is een aluminium absorber ( lmrn) gebruikt en ~n 
spectrum B vond exc:Ltatie plaats met 17 keV straling. 
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Synchrotronstraling is vrijwel lineair gepolariseerd met de 
-+ 

electrische veldvector E parallel aan de horizontale versnellingsvector. 

In het vlak van de electrenenbaan is de straling zelfs volledig (=100%) 

lineair gepolariseerd, onder een toenemende hoek ~ uit het baanvlak 

stijgt de invloed van de verticale polarisatiecomponent IJ... (fig 1.6). 

1.0 

I u, Il 
11 • 

Î 
1 • 

0.6 

---/ ............ 
/ ...... ...... 

...... 
...... 

Q2 ...... 
....... 

....... 
....... 

' ...., 

0 6 7 8 

Figuur I .6 

Verticale intensiteitsverdeling van de horizontale (IJ 1) en verticale 
(I~) polarisatiecomponenten. 
E is de fotonenergie, E de kritische energie, E de electronenergie (2 GeV), 
y =EI m c 2 en~ is decverticale hoek uit het ~lectronbaanvlak (BOS84). 

e e 

Onder aanname dat de detector in het electronbaanvlak opgesteld staat, 

geldt voor de intensiteit van de in het sample verstrooide straling, 

die als hinderlijke achtergrond gedetecteerd wordt, afhankelijk van de 

hoek a tussen invallende bundel en detector (zie ook fig. 1.7): 

I scat. 
(I. I) 

Hieruit volgt dat de registratie van de verstrooide straling gem~n~

maliseerd wordt wanneer de detector in het electronbaanvlak opgesteld 

wordt loodrecht op de richting van de invallende bundel. 

Vanwege de eindige bundelafmetingen en de eindige ruimtelijke detectie

hoek zal in de practijk toch een kleine fractie van de horizontale 

component I1 1 waargenomen worden. 
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Figuur 1.7 

De detectie van verstrooide 
straling is minimaal voor 
a= 90.(WIN80). 

Bij aanname dat de verticale component I~ slechts 5 % van de totale 

intensiteit vertegenwoordigt (1/1 = 0.1 mrad,.E = 2 GeV, E = 10 keV) ~s 
e 

de achtergrondstraling voor a = 90.met een factor 10 gereduceerd in 

vergelijking met het gebruik van ongepolariseerde straling. Verdere 

reductie van I~ is te realiseren door de verticale openingshoek 1jJ te 

verkleinen. Hiertoe zijn in diverse meetopstellingen spleetsystemen 

aanwezig (PRI84,BOS84). 

Voor de minimale detectielimiet geldt de uitdrukking (CUR68): 

MOL (I. 2) 

met MOL = de minimale detectielimiet (ppm), 

c = de gewichtsfractie van het betreffende element (ppm), 

N het aantal signaalcounts geteld ~n een tijd t, s 
Nb het aantal achtergrondcounts geteld in een tijd t. 

Dankzij de hoge bronintensiteit en de gunstige signaal-achtergrond

verhouding zijn bij gebruik van monoënergetische synchrotronstraling 

beduidend lagere detectielimieten haalbaar dan met de conventionele 

XRF technieken (radioactieve bronnen, RÖntgenbuizen). Als multi-element 

analyse techniek biedt Synchrotron XRF geen grote voordelen in verge

lijking met PIXE. De mogelijkheid echter om de detectiegrens voor een 

bepaald element te minimaliseren ~akt SXRF, in het bijzonder voor 

lichte elementen (Z < 20), een waardevolle aanvullende techniek. 
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Bos beschrijft de analyse van menselijk haar :net behu~? -:J.n !7. 5 

keV RÖntgenbuisstraling (XRF), 3 MeV protonen (PIXE) en monoënergetische 

synchrotronstraling (SXRF) met een energie van 9.1 keV en !6.5 keV 

(BOS84). De meettijden bedroegen telkens 1000 seconden en metingen ZlJn 

uitgevoerd met een Si(Li) detector. Uit verkregen metingen zijn door 

Bos detectiegrenzen bepaald, deze zijn grafisch in figuur 1.8 weergegeven 

voor elementen met atoomnummer 16 < Z <35 . 

PIXE 

__ , 
~-·-~--L-~~--~~~~~~·~ 

10 20 .oiO 

ATOMIC NUMBER __.. 

10' 

Figuur I .8 

Detectielimieten voor elementen met 
atoomnummer 16 < Z < 35 . 
De limieten zijn bepaald aan de hand 
van metingen aan menselijk haar bij 
gebruik van verschillende analyse 
technieken (XRF, PIXE, SXRF). 
Referentie: BOS84 
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110 

Theoretisch berekende kwantificeerbaarheidsgrenzen voor een biologisch 
monster bij detectie met een Si(Li) detector (A) of een golflengtedispersief 
detectiesysteem (B). Bestraling met monochromatische synchrotronstraling 
gedurende 60 seconden is verondersteld (GOR82). 
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Gordon (GOR82) geeft theoretisch berekende kwantificeerbaarheidsgrenzen 

(3 tot 5 maal de minimale detectielimiet) bij gebruik van monoënergetische 

synchrotronstraling (zie fig. 1.9). De kwantificeerbaarheidsgrens is de 

minimale gewichtsfractie die kwantitatief bepaald kan worden binnen be

paalde nauwkeurigheidsgrenzen (CUR68). Bij correctie voor verschillen 

in experimentele parameters (bundelstroom, fotonflux,meettijd,etc.) 

stemmen de door Gordon berekende resultaten volgens Bos binnen 20% 

overeen met de door hem behaalde resultaten. 

§1.2 Meetopstellingen 

In deze paragraaf worden twee XRF meetopstellingen besproken waarmee 

elementenanalyses verricht worden. Behandeld worden de PW1400 spectrometer 

van Philips en de SXRF opstelling te Daresbury. 

1.2.1 de PWI400 RÖntgenspectrometer 

Deze spectrometer bevat een 3 kWatt RÖntgenbuis, een viervoudige 

preparaathouder en een golflengtedispersief detectiesysteem (zie fig. 1.10). 

PREPARAAT 

PRIMAIRE + SECUNDAIRE 

/ COLLIMATOR ' ) 

ELECTRONICA 

MICROPROCESSOR 

KP-ISTAL NÀ a 20 SIN0 

Figuur 1.10 

Schematische voorstelling van de PW1400 RÖntgenspectrometer 
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Het detectiesysteem bestaat uit een analyserend kristal, primaire en se

cundaire collimator en twee detectoren: een gasflowdetector en een scin

tillatiedetector. Door Bragg-reflectie aan het kristal worden fotonen 

van verschillende golflengte afhankelijk van hun invalshoek gedetecteerd. 

De opstelling is in een vacuÜmkamer ondergebracht teneinde verstrooiing 

en absorptie van laagenergetische RÖntgenstraling te voorkomen. Het aan

wezige electronische gedeelte bevat onder meer een microprocessor. Deze 

verzorgt de instelling en besturing van de spectrometer, voorts de regis

tratie en presentatie van de meetgegevens. 

Instelbare parameters zijn onder andere de spanning en de stroom van 

de RÖntgenbuis, de keuze van de collimatoren, kristal en kristalhoek 6, 

detector en meettijd. Voor het optimaal meten van elke spectraallijn be

staat een bepaalde set van meest geschikte parameters. Met het besturings

programma wordt het gehele apparaat bediend. Hiertoe behoort o.a. de be

sturing van de preparaathouder en het verdraaien van het kristal. De door 

de microprocessor geregistreerde telsnelheden worden gepresenteerd op een 

display, terminal of printer. 

1.2.2 de SXRF meetopstelling te Daresbury 

In figuur 1.11 is de opstelling weergegeven waarmee aan de synchrotron

stralingsbron te Daresbury elementenanalyses verricht worden. 

0 ROTATIEAS 
KAMER + KRISTAL 

I 

V ACUUMKAMER 

SPLEETSYSTEEl~ 

PRIMAIRE 

BUNDEL 

STAPPENMOTOR 

Figuur 1.11 

Schema van de SXRF opstelling (Daresbury) waarmee elementenanalyses uitge
voerd worden (afstand grafietkristal- preparaat.is 5 cm, afstand preparaat 
-detector bedraagt 0-10 cm). 
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. -3 
De opstelling is ~neen vacuÜmkamer (!0 torr) ondergebracht om verstrooi-

~ng en absorptie ~n lucht en fluorescentie van argon te voorkomen. Door 

middel van een pyrolythisch grafietkristal (2d = 6.71 A) vindt energiese

lectie plaats uit de polychromatische primaire bundel. Deze selectie wordt 

gerealiseerd door het kristal over een hoek T t.o.v. de bundel te roteren, 

de vacuÜmkamer wordt over een hoek 2T gedraaid. Met het diafragmablok (0 

10,7.5,5 en 3.5 mm) is de afmeting van de bundel regelbaar. Multi-element 

detectie geschiedt met een Si(Li) detector (oppervlak 12.4 wn
2) die onder . 

90 met de inkomende bundel opgesteld is. De besturing van de meetopstel-

ling en de verwerking van de meetgegevens vindt plaats met behulp van een 

C&~C interface systeem en een PDP 11/04 computer. Het besturingsprogramma 

verzorgt de instelling van de preparaathouder, het diafragmablok en de be

diening van de stappenmotor waarmee de kristalhoek T van de monochromator 

gekozen kan worden. 

De detectie van karakteristieke straling is ook mogelijk met het in 

figuur 1.12 getoonde golflengtedispersieve detectiesysteem (BR082). Met 

dit systeem zijn reeds enkele proefmetingen gedaan te Daresbury (PRI84/2). 

Figuur 1.12 

Schematische voorstelling van het golflengtedispersieve detectiesysteem 
ter vervanging van de Si(Li) detector in de SXRF opstelling te Daresbury 
(PRI84/2). 
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Een stappenmotor verzorgt de hoekinstelling van het LiF 200 kristal (2d = . 
4.03 A) en van de scintillatiedetector. Het maximale hoekbereik van deze 

spectrometer is 57.5.(8 ) zodat uitsluitend elementen met karakteristieke 
ma x 

stralingsenergie hoger dan 3.65 keV detecteerbaar zijn. Het voordeel van 

het detectiesysteem is een beter scheidend vermogen (30 - !00 eV) vergele

ken met de Si(Li) detector (150- 200 eV). Hierdoor is de kans op lijnover

lap kleiner en lagere detectielimieten zijn haalbaar (zie figuur I .9). Om 

multi-element analyse uit te voeren is echter een complete hoekscan nood

zakelijk. Deze duurt ongeveer anderhalf uur. Wanneer men geÏnteresseerd is 

in lage detectielimieten voor slechts enkele elementen dan is het golfleng

tedispersieve systeem uitermate nuttig. 
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Hoofdstuk 2 Matrixeffecten bij RÖntgenspectrornetrie 

§2.1 Matrixeffecten (kwalitatief) 

Kwantitatieve analyse met behulp van RÖntgenspectrornetrie is mogelijk 

door het meten van intensiteiten van karakteristieke straling. Op verschil

lende rnanieren wordt echter de hoeveelheid karakteristieke straling van 

een bepaald element beÏnvloed door de aanwezigheid van andere elementen 

in het preparaat. Het gevolg hiervan is dat de verkregen intensiteit niet 

rechtevenredig LS met de concentratie van het betreffende element. Vooral 

bij de analyse van legeringen en cementmonsters treedt dit probleem in 

sterke mate op. De verantwoordelijke processen zijn absorptie van inval

lende en karakteristieke straling en secundaire fluorescentie. Om deze 

zogenaamde matrixeffecten kwalitatief nader toe te lichten beschouwen we 

een oneindig dik ?reparaat bestaande uit twee elementen: 

- Bij aanname dat het tweede element een hogere absorptiecoëfficiënt heeft 

voor de invallende straling dan het eerste zal, naarmate de concentratie 

van het tweede element toeneemt, de invallende straling relatief minder 

diep in het preparaat doordringen. De intensiteit van de karakteristieke 

straling van het eerste element blijft hierdoor laag. 

- De karakteristieke straling wordt op weg uit het preparaat voor een ge

deelte door het preparaat geabsorbeerd. Een element heeft een lage ab

sorptiecoëfficiënt voor zijn eigen karakteristieke straling. Bij aanwe

zigheid van een tweede element met een voor die straling hogere absorptie

coëfficiënt, bijvoorbeeld een iets lichter element, verlaat relatief min

der karakteristieke straling het preparaat. Hierdoor treedt intensiteits

verlag~ng op. 

- Bij aanwezigheid van een tweede element kan het gebeuren dat de energie 

van diens karakteristieke straling hoog genoeg is om het eerste element 

te exciteren. Wanneer de energie van de invallende straling hoog genoeg 

is om ook het tweede element te exciteren, treedt secundaire fluorescen

tie op, waardoor de intensiteit van karakteristieke straling van het 

eerste element toeneemt. 

In figuur 2.1-a worden bovengenoemde effecten voor een Fe-Cr systeem gede

monstreerd aan de hand van een grafiek waarin de massa-absorptiecoëfficiënt 
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. . 
voor ijzer en chroom in het golflengtegebied tussen I .4 A en 2.4 A 1s uit-

gezet. Figuur 2.1-b toont dat de verkregen FeKa lijnintensiteit als gevolg 

van de matrixeffecten niet evenredig is met de ijzerconcentratie in het pre

paraat. 
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Figuur 2. I 

Oorzaak (a) en gevolg (b) van optredende matrixeffecten 1n een systeem 
van de twee elementen ijzer en chroom. 

§2.2 de Shermanvergelijking 

Uitgaande van een fysisch model is een vergelijking (de Sherii1anverge

lijking) afgeleid waarmee de intensiteit van de karakteristieke straling 

van een element als functie van de concentraties van alle in het preparaat 

aanwezige elementen berekend kan worden (SHESS,SHI66). Het fysisch model 

waaruit de vergelijking volgt steunt op enkele uitgangspunten van geometri

sche en procestechnische aard: 

- Een parallelle bundel RÖntgenstraling valt op het preparaat onder een 

hoek <P • 

- Uitsluitend karakteristieke straling die het preparaat onder een hoek 

~ verlaat wordt gedetecteerd. 

- Het preparaat is oneindig dik, zowel voor de invallende als voor de ka

rakteristieke RÖntgenstraling, en oneindig breed t.o.v. de invallende 

bundel. Tevens wordt het preparaat homogeen van samenstelling veronder

steld. 

- De detector wordt oneindig ver weg verondersteld. 
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- Absorptie van invallende en karakteristieke straling en secundaire :}u

orescentie worden in rekening gebracht. 

- Alleen fluorescentie tengevolge van fotonen wordt in rekening gebracht, 

excitatie door foto- en secundaire electronen is vrijwel verwaarloos

baar bij XRF. Extra fluorescentie tengevolge van verstrooide fotonen 

wordt niet meegenomen. Tertiaire fluorescentie wordt verwaarloosd. De 

fluorescentie wordt isotroop verondersteld. 

- Tot absorptie wordt zowel foto-electrische absorptie als Compton- en 

Rayleighverstrooiing gerekend. 

Bij aanname dat element x behalve door de primaire invallende straling 

ook door de elementen y. geëxciteerd wordt, luidt de Shermanvergelijking 
1. 

(JON76,0MM82): 

I =C 6.AM2 I 
x x 4rr sin~ 

met.: 

f 
11. 

i 0 (À) ~(À) [ 
1 

-illl + ~} tsin~ s1n\{l 

+ 

~---------absorptie kar. straling 

~-----------------absorptie prim. straling 

+ 
Q (À) 

x 

secundaire fluorescentie 

sinl{l ln ( 1 + 
m(À _) 

x 

(2. 1) 

I de intensiteit van de karakteristieke straling van element 
x 

x in detectorrichting (fotons/sec), 
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de concentratie van element x, analoog C 
yi 

de intensiteitsverdeling van de invallende RÖntgenstraling 

(fotons/sec.À), 

Q (À) 
x de productiefactor voor de opbrengst van karakteristieke 

straling van element x bij aanstralen met fotonen met 
2 

golflengte À (cm /g), analoog Q (À ) en Q (À), 
x yi yi 

m(À) de massa-absorptiecoëfficiënt van het preparaat voor fotonen 

met golflengte À (cm
2
/g), analoog m(À ) en m(À ), 

x y. 
de invalshoek van de primaire invallende straliàg, 

~ de detectiehoek van de karakteristieke straling, 

~ de doorsnede van de invallende bundel, 

~~ de ruimtelijke detectLehoek. 

Er wordt gesommeerd over alle mogelijke karakteristieke lijnen (Ka, KS, 

La,LS) van alle in het preparaat aanwezige elementen voor zover deze 

lijnen bijdragen tot secundaire fluorescentie. Integratie vindt plaats 

over het spectrum van de invallende straling. 

Indien uitgegaan wordt van monochromatische aanstraling (bijvoorbeeld 

synchrotronstraling) vervalt het integraalteken over het excitatiespectrum. 

Hierdoor verlqopt de numerieke berekening van de Shermanvergelijking aan

zienlijk sneller. We komen hierop terug in hoofdstuk 4. 

Uit de Shermanvergelijking volgt dat de intensiteit van de karakteris

tieke straling onder andere afhangt van de preparaatsamenstelling en van 

het spectrum van de invallende straling. Bij het meten van intensiteiten 

is ook de gevoeligheid van het detectiesysteem van belang. Door ijking 

van het detectiesysteem (MUL84) kan de gevoeligheid bepaald worden. Het 

verband tussen telsnelheid en theoretische lijnintensiteit luidt: 

S I + B 
x x x (2.2) 

= F (c
1
,c

2
, ••• ,c , ... ,c} 

x x n 

met: 

R de telsnelheid van spectraallijn x (c.p.s.), 
x 
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I (=F ) 
x x 

de t~eoretisc~e intensiteit (Shermanvergelijking) voor 

voor spectraallijn x (fotons/sec), 

S de gevoeligheid van het detectiesysteem voor spectraal-
x 

lijn x (counts/foton), 

B de telsnelheid van de achtergrondstraling (c.p.s.). x 

Het beschrijven van de gevoeligheid in termen van telsnelheid als functie 

van de concentratie ~s niet zinvol vanwege het optreden van matrixeffecten. 

Om toch tot een soortgelijke beschrijving te l:omer.. is het begrip genormeer

de interisiteit;-ook.wel schijnbare concentratie genoemd, ingevoerd. De ge

normeerde intensiteit is de intensiteit van karakteristieke straling van een 

element in een preparaat, gedeeld door de intensiteit, zoals deze uit een 

puur uit dat element bestaande preparaat verkregen wordt. De schijnbare 

concentratie is de concentratie die een element in een fictief preparaat, 

waarin geen matrixeffecten optreden, moet hebben om dezelfde intensiteit 

aan karakteristieke straling te krijgen. De notatie luidt: 

A 
x 

met: 

f cc
1
,c

2
, ••• ,c , ... ,c) 

x x n 

F cc
1
,c

2
, ••• ,c , ... ,c) 

x x n 
F (0 ,0 , ... ,1 , ... ,0) 

x 
(2.3) 

A = de genormeerde intensiteit/schijnbare concentratie voor 
x 

spectraallijn x, 

f de genormeerde Shermanvergelijking. 
x 

Zodoende komen we tot een beschrijving van de gevoeligheid ~n termen van 

telsnelheid als functie van de schijnbare concentratie van een element: 

met: 

s A + B 
x x x (2.4) 

f cc
1
,c

2
, ••. ,c , ... ,c) 

x x n 

s = de gevoeligheid van het detectiesysteem voor spectraal
x 

lijn x (c.p.s./%). 
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§2.3 Alfacoëfficiënten methoden 

In plaats van rechtstreeks gebruik te maken van de Shermanvergelijking 

kan men ook uitgaan van een Taylorreeksontwikkeling hiervan (JON76,0MM82). 

Hierbij wordt C. /f. ~n een werkpunt _c0 in een reeks ontwikkeld, waarbij 
~ ~ 

tweede en hogere orde termen verwaarloosd worden. De coëfficiënten van 

deze reeksbenadering, die rondom c
0 

toegepast wordt, noemt men 'alfacoëf

ficiënten' of kortweg 'alfa's'. 

Een mogelijke gedaante van de Taylorreeksbenadering ~s de volgende uit

drukking (voor een systeem met n elementen): 

c. 
~ 

A. 
~ 

met: 

n b 
k! ( 1 + L: a .. !lC . ) 
~ j=I ~J J 

(2.5) 

c. 
~ 

de concentratie van element i, 

A. 
~ 

de schijnbare concentratie voor spectraallijn i, 

k! :;: 

~ 
een evenredigheidsconstante 

0 
(= c./A. in het werkpunt), 

l. ~ 

!:J.C. = 
J 

c. - c. ' 
J J 

b 
a .. 'basic alfa' 
~J 

a .. representeert de invloed van element j op de karakteristieke straling 
~] 

van element i en is gelijk aan de relatieve verandering van C./A. , wan
~ ~ 

neer C. verandert met !:J.C., gedeeld door !:J.C .• 
J J J 

In uitdrukking 2.5 kan één der concentraties op grond van de rand-

voorwaarde L: !lC.=O geëlimineerd worden. Dit levert geëlimineerde alfa's 
J 

(beta's volgens JON76) op. Eliminatie van bijvoorbeeld c 2 leidt tot: 

[Bij : b b 
a .. - ai2 
~J 

~\2 - 0 

I ~ J ~ n 

j 2 

Vergelijking 2.5 gaat zodoende over in: 

c. 
~ 

A. 
~ 

k! ( 1 + L: B .. !lC . ) 
l. j#2 ~J J 

j ". 2 
(2.6) 

(2. 7) 



Ter illustratie beschouwen we een systeem bestaande uit de elementen chroom, 

ijzer, en nikkel. Eliminatie van de ijzerconcentratie C leidt tot de vol
Fe 

gende uitdrukking voor de CrKa spectraallijn: 

(2.8) 

Deze vergelijking kan weergegeven worden door een plat vlak in een drie

dimensionale ruimte met als coÖrdinaatassen CC , CN. en CC /AC K (zie fig. r 1. ·r ra 
2.2). 

C;~a - 1 + 0 944~Cr + 0.526~Ni 

Cr" + Fe" + Ni" - 100% 

60 70 80 90 100%Ni 

50%Ni 

Figuur 2.2 

Grafische voorstelling van de 
alfacoëffjciënten methode ter 
berekening van de schijnbare 
concentratie van het element 
chroom in een ternair systeem 
van chroom, ijzer en nikkel. 
Referentie: JON76 

In vergelijking 2.7 kunnen afwijkingen van concentraties t.o.v. een 

werkpunt vervangen worden door concentraties door de volgende substitutie: 

a .. 
l.J 

s .. 
1. 

0 I - l: S .. C. 
J l.J J 

(2.9} 

De Taylorreeksbenadering krijgt hiermee een andere gedaante. De coëfficiënten 
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a .. worden nu kortweg 'alfa's' (JON76) genoemd: 
~J 

c. 
~ 

A. 
L 

k. ( 1 + L: a .. C. 
L •.J. ~J J ]re 

( 2. I 0) 

In de literatuur worden twee gangbare versLes van vergelijking 2.10 ge

noemd, namelijk de Lachance-Trail benadering, waarbij voor elke spectraal

lijn steeds de gemeten component i geëlimineerd wordt, en de de Jongh

Norrish benadering, waarbij steeds dezelfde component c geëlimineerd 

wordt. Hiervoor wordt meestal de component met de hoogste concentratie 

gekozen. In notatie: 

c. 
~ 

k. ( 1 + L: a .. C. ) (2.11-a) A. ~ ·,;· ~J J 
~ J L 

Lachance~Trail 

c. 
de Jongh-Norrish ~ k. ( I + L: a .. C. ) (2.11-b) A. ~ ':/: LJ J 

~ J c 

In dit verslag wordt verder uitsluitend ~ngegaan op het gebruik van de 

de Jongh-Norrish benadering. 

§2.4 Het computerprogramma PHALFA 

Met het computerprogramma PHALFA (OMM82) kunnen absorptie van primaire 

invallende straling en karakteristieke straling en secundaire fluorescen

tie in rekening gebracht worden door de Shermanvergelijking. Het program

ma is in Fortran IV geschreven en LS geschikt voor verwerking op een m~n~

computer. PHALFA draait onder het Operating Systeem RT-11. 

Figuur 2.3 geeft een overzicht van de uit te voeren rekenstappen bij 

XRF elementenanalyse. Voor de ijking van het detectiesysteem wordt gebruik 

gemaakt van een aantal ijkmonsters. Gemeten intensiteiten (telsnelheden) 

worden vergeleken met schijnbare concentraties (fig. 2.3-stap A). PHALFA 

berekent schijnbare concentraties uit opgegeven concentraties van de ijk

preparaten rechtstreeks met de Shermanvergelijking (stap B) of met een 

alfacoëfficiënten methode, bijvoorbeeld de de Jongh-Norrish benadering 

(stap C). Theoretische alfa's worden berekend met deShermanvergelijking 

(stap D). Het resultaat van de ijkprocedure is dat de gevoeligheid van het 
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IJk -

PHALFA 

Figuur 2.3 

Overzicht van uit te voeren rekenstappen door PHALFA bij XRF 
elementenanalyse (OMM82). 

detectiesysteem bepaald is. 

Bij de analyse van preparaten van onbekende samenstelling worden schijn

bare concentraties uit gemeten intensiteiten bepaald (stap E). Werkelijke 

concentraties volgen uit (gemeten) schijnbare concentraties door oplossen 

van de Shermanvergelijking door iteratie (stap F) of door middel van een 

alfacoëfficiënten methode (stap G). 

Voor de analyse van preparaten van vrijwel dezelfde samenstelling (short

range analyse) kunnen alfa's eenmalig berekend worden voor één werkpunt. 

Een alfacoëfficiënten methode kan dan toegepast worden bij ijking en meting. 

Voor wide-range analyses is het directe gebruik van de Shermanvergelijking 

bij ijking en analyse aan te bevelen (zie hoofdstuk 3). 
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De fout in matrixcorrecties bij het toepassen 

van alfacoëfficiënten methoden 

§3.1 Inleiding 

Uit par. 2.4 blijkt dat de correctie van concentraties voor matrixef

fecten bij de ijking van het detectiesysteem en bij de analyse van prepa

raten plaatsvindt door gebruik te maken van de Shermanvergelijking. Voor 

gelijksoortige preparaten kan men aan de hand van een set alfa's een alfa

coëfficiënten methode toepassen. 

Met de alfacoëfficiënten methode, die speciaal ontwikkeld is voor het 

exciteren met RÖntgenbuisstraling, is een snelle en routinematige ijking 

en analyse mogelijk. aen kan namelijk aantonen dat bij de bepaling van 

schijnbare concentraties uit opgegeven concentraties (ijking) de benader

ende methode een winstfactor in rekentijd oplevert die gelijk 1s aan het 

aantal behandelde preparaten gedeeld door het aantal elementen per prepa

raat. 

Het toepassen van de alfacoëfficiënten methode leidt tot matrixcorrec

ties die onnauwkeuriger zijn dan de correcties die rechtstreeks uit de 

Shermanvergelijking volgen. In de literatuur (JON76,0MM82) wordt dit wel

iswaar gesignaleerd, een kwantitatieve indruk van de gemaakte benaderings

fout ontbreekt echter. In dit hoofdstuk wordt de fout in de door de de 

Jongh-Norrish benadering bepaalde schijnbare concentraties berekend voor 

3 soorten legeringen. Daarna wordt de invloed van deze benadering op de 

ijking van een PW1600 spectrometer en op de analyse van enkele preparaten 

besproken. 

§3.2 De de Jongh-Norrish benadering voor een binair systeem 

We bespreken allereerst de toepassing van de de Jongh-Norrish benade

ring op een reeks fictieve preparaten die uitsluitend de elementen chroom 

(Z=24) en ijzer (Z=26) bevatten. De schijnbare concentraties van beide 

elementen voor de karakteristieke CrKa en FeK~ spectraallijnen worden ver

geleken met de schijnbare concentraties die rechtstreeks met de Sherman

vergelijking berekend zijn. 

In figuur 3.1 is de verhouding van de concentratie C en de schijnbare 

concentratie A voor chroom en ijzer weergegeven als functie van de chroom-
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Figuur 3.1 

C/A voor de CrKa en de FeKa spectraallijn als functie van de chroom
concentratie in Cr/Fe preparaten (excitatie met een rhodium RÖntgenbuis, 
50 kVolt). 
De verschillende berekeningswijzen zijn als volgt in de figuur aangeduid: 

s 
A 
B 

Shermanvergelijking, 
de Jongh-Norrish (werkpunt 50% Cr- 50% Fe, aCrCr=0.712, aFeCr=2.055), 
de Jongh-Norrish (werkpunt 20% Cr- 80% Fe, aCrCr=J .380, aFeCr=2.293). 

concentratie. De ijzerconcentratie is geëlimineerd in de reeksontwikke

ling, zodat de benadering in deze presentatie een rechte lijn voorstelt. 

De Shermanoplossing voor (C/A)Cr als functie van de chroomconcentratie 

~s een sterk gekromde curve. Dit is te verklaren door de secundaire fluor

escentie van de CrKa lijn (EKabs=6.0 keV) onder invloed van de FeKa lijn 

(E=6.4 keV) en de FeKS lijn (E=7.J keV). DeShermanoplossing voor (C/A)Fe 

volgt vrijwel een rechte lijn, de FeKa lijn ondergaat immers geen secun

daire fluorescentie. 

De relatieve fout (in promille) in de schijnbare concentratie AJN als 

gevolg van het toepassen van de alfacoëfficiënten methode definiëren we 

als volgt: 

6A 
A I ~ I 

(C/A)SH 
1000 

(C/A)JN 
(3. I) 
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De fout 1n de de Jongh-Norrish benadering neemt toe naarmate deze verder 

uit het werkpunt toegepast wordt. De afstand van een bepaalde preparaat

samenstelling ~ (n componenten) tot het gebruikte werkpunt ~O definiëren 

we door: 

n 
D := L [~C. [ 

j=l J 
(3.2) 

Bij deze definitie van D is ervan uitgegaan dat de fout in de benaderde 

schijnbare concentratie van een element niet afhangt van welke element

concentratie verschilt van de werkpuntconcentratie. In de volgende para

graaf zal blijken dat dit een onjuiste veronderstelling is. Het toekennen 

van weegfactoren W. aan [c. - c?[ in uitdrukking 3.2 lijkt uitkomst te 
1 1 1 

bieden. Het is echter moeilijk om algemene richtlijnen voor de grootte 

van de weegfactoren aan te geven. 

Figuur 3.2 geeft voor het chroom/ijzer systeem de relatieve fout in 

de de Jongh-Norrish benadering weer als functie van de afstand tot het 

gebruikte werkpunt. 

t chroom t ijzer ~ 

e 200 e 200 0 
~ 0 

~ ~ 
~ 
~ 

~J< ~J< 
160 160 

• • WERKPUNT SO% Cr - SO% Fe 
120 120 • • WERIPUNT 20% Cr - 80% Fe 

80 80 

40 40 

D(%)~ D(%)~ 

Figuur 3.2 

Relatieve fout 1n de de Jongh-Norrish benadering voor de schijnbare 
concentraties van chroom en ijzer in een binair systeem als functie 
van de afstand tot het gebruikte werkpunt. 
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Figuur 3.2 laat zien: 

- Wanneer een preparaat elementen bevat zodat secundaire fluorescentie 

kan optreden, dan is de fout in de benaderde schijnbare concentratie 

AJN groter voor die elementen waarvoor secundaire fluorescentie kan 

optreden dan voor elementen waarvoor dit niet zo is. 

- De grootte van de fout hangt af van de ligging van de werkpuntsvector 

~n de concentratieruimte en van de richting waaruit een eenmaal gekozen 

werkpunt verlaten wordt. Voor een binair systeem is deze richting aan 

te geven, voor een meer-componenten systeem (par. 3.3) is dit echter 

ondoenlijk. 

§3.3 De de Jongh-Norrish benadering voor koperlegeringen 

Deze paragraaf beschrijft het toepassen van de de Jongh-Norrish bena

dering ter berekening van schijnbare concentraties voor gelijksoortige 

legeringen waarin de elementen nikkel en koper sterk vertegenwoordigd 

zijn. Het betreft een honderdtal ijkmonsters waaraan door het bedrijf 

Wiggins (Engeland) de intensiteit van karakteristieke straling van de 

samenstellende elementen gemeten is. De variatie in de concentraties 

voor deze koperlegeringen is in tabel 3.1 per element gegeven. 

ELL'U:H ELE..'!El>T CONCE!>TRATIE CG81. i J:o /CC.E'l. 

NR. SY!-IBOOL (%) (;:) 

I ~ 0 - 8 I0- 2 5 I0-3 2.5 

2 Al 0 - 5 6 10 -I 2.2 

3 Si 0 - 4 2 10-l 2.0 

I0- 2 -4 
4.2 4 p 0 - 2 7 10 

5 Ti 0 - 3 2 10-l 2.8 

6 V 0 - 2 10-l 4 I0-3 5.3 

7 Cr 0 - 18 2 2.0 

8 Mn 0 - 11 I 1.3 

9 Fe 0 - 18 2 1.3 

10 Co 0 - 16 I 2.2 

11 Ni 10- 90 49 0.4 

12 Cu 6 - 90 43 o.s 
13 Zr 0 - 10-l 5 10-3 2.9 

14 Nb 0 - I 2 I0- 2 6.4 

IS Mo 0 - 3 2 10-l 3.2 

Tab.e.l 3. I 

Variatie in de concentratie, de gemiddelde concentratie en de variatie
coëfficiënt voor 103 koperlegeringen. 
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Voor de berekening van de schijnbare concentraties met de de Jongh

Norrish benadering (formule 2.11-b) en de fout hierin is door ons het 

computerprogramma JONAS (de JOngh-~orrish Alfa'S) geschreven. Dit pro

gramma is in Algol geschreven en de berekeningen worden uitgevoerd op 

een Burroughs B7700 computer. Bij het berekenen van de schijnbare con

centraties met de de Jongh-Norrish benadering behandelt JONAS alle pre

paraten met slechts één alfaset. De concentraties van het werkpunt en de 

daaruit volgende alfa's (berekend met PHALFA) zijn opgeslagen in de file 

ALFASET. De geëlimineerde component is steeds de component met de hoogste 

concentratie. De file COPPER.RCD bevat voor de 103 koperlegeringen de 

concentraties van de samenstellende elementen. De Shermanoplossingen van 

de schijnbare concentraties voor de karakteristieke Ka spectraallijnen 

zijn berekend met het programma PHALFA. Hierbij is uitgegaan van exci

tatie met een rhodium RÖntgenbuis (SOkVolt). De oplossingen zijn vervol

gens opgeslagen in de file ASHERMAN (zie fig. 3.3). 

r 
COPPER.RCD 

Figuur 3.3 

ALFASET 

FOUT IN AJN 

ROUTINE : COKPARE 

-------~ 

------------

Blokschema van het programma JONAS. 
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Met behulp van de routine Jonghnorrish worden, uitgaande van een alfaset 

en de preparaatsamenstellingen, schijnbare concentraties berekend voor de 

karakteristieke Ka spectraallijnen (zie blokschema). Daarna worden deze 

benaderingen en de Shermanoplossingen met elkaar vergeleken (routine Com

pare). Tot slot wordt per element de afwijking van deShermanoplossing 

als functie van de afstand tot het gebruikte werkpunt geplot. Zo worden 

15 plots voor de 15 elementen verkregen. 

Het programma JONAS is voor 8 verschillende werkpunten gedraaid. In 

tabel 3.2 zijn de concentraties van de gebruikte werkpunten vermeld. Het 

eerste werkpunt is de gemiddelde concentratievector (genormeerd op 100%, 

z1e ook tabel 3.1). De grootheid D noemen we de gemiddelde afstand tot 

het gebruikte werkpunt (D = (LD)/M , met M het totaal aantal preparaten). 

Hoe kleiner D is, des te geschikter noemen we het gekozen werkpunt voor 

de gehele serie preparaten. 

WERKPUNT I 2 3 4 5 6 7 8 

öco 
103 PREP. 40 50 60 80 90 100 140 160 

CMg (%) 0.01 0 0 10 0 0 0 3 

cAl(%) 0.56 0 0 10 0 0 0 3 

CSi (%) 0.24 0 0.05 10 I 0 0 3 

CP (%) 0 0 0 0 0 0 0 I 

CTi(%) 0.21 0 0 0 I 10 0 10 

cv (%) 0 0 0 0 I 10 0 0 

eer(%) 1.81 8.36 0.01 2 10 10 2 0 

CMn (%) 1.06 I. 76 0 I 10 10 5 0 

'loe (%) 2.14 4.39 0.21 2 10 10 60 0 

CCo(%) 1.31 2.34 0 0 10 10 5 0 

CNi(%) 49.00 40.50 26.10 30 45 20 2 10 

ecu(%) 43.46 42.50 73.60 30 10 20 26 10 

czr (%) 0.01 0 0 5 0 0 0 20 

CNb (%) 0.02 0 0 0 I 0 0 20 

CKo (%) 0.16 a a 0 I 0 a 20 

Tabel 3. 2 

Overzicht van gebruikte werkpuntconcentraties ter berekening van de 
fout in de schijnbare concentraties volgens de Jongh-Norrish. D stelt 
de gemiddelde afstand van de 103 koperlegeringen tot het werkpunt voor. 

Figuur 3.4 geeft voor werkpunt 7 het resultaat van het programma JONAS 

voor de elementen fosfor, titaan, ijzer en molybdeen. Figuur 3.5 toont 

het resultaat voor mangaan bij gebruik van de werkpunten I, 3, 5 en 7. 
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Relatieve fout in de K~ schijnbare concentraties (de Jongh-Norrish benadering) van enkele elementen 
in koperlegeringen als functie van de afstand tot werkpunt 7 uit tabel 3.2 . 

I 
w 



'j 4 0 
...J 

I: 
0 
Ir 
Q_ 

G 
z 
Ir 
w 
0 
a: 
z 
w 
CD 

z 

35 

30 

25 

20 

IS 

JO i 

werkpunt I 

/ 
oO (!)(!) oJ, 

s .. 
~ (!) 0 

0 

0 0 

0 0 

0 

\.U 
~ 
_l 

r 
0 
er 
a. 

l.) 
z 
er 
w 
a 
er 
z 
UJ 
en 

Z' 

100 

90 

81) 

70 

GO 
50 

werkpunt 3 

/ 
;~ LL ~~ OI 

go 0 

20 o oe o 

~ JO o 
0 0 

1-
:::> 
0 
u... 

sf ·~( 
0 ' :. ,..;{.. • • ' • ' • j 

0 20 40 60 80 100 

,_ 
:::> 
0 
u.. 

0 .... ~I l I I I l I 

0 40 80 120 160 zou 

w 
--' 
--' 

I: 
0 
er 
Q._ 

~ 

c.:> 
z 
er 
UJ 
a 
a: 
z 
UJ 
CD 

z 

AFSTAND TOT WERKPUNT l%1 

werkpunt 5 
200 

lBO 

160 

140 

120 

100 •:cfl· (!)'I!J~-~/ 
:~ I/ 
40 ~· • 
20 - ~al\ 

0 

UJ 
.....! 
.....! 280 
I: 
0 
er 
Q_ 

c.:l 
z 
er 
UJ 
a 
a: 
z 
w 
CD 

z 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

RFSTRNO TOT ~ERKPUNT 1%1 

werkpunt 7 

,_ 
:::l' 
0 

0 ._~--~--~~---~~~-~--~~--~ 
,_ 
:::> 
0 
u.. 

0 ._~--~-L--~-L--L-~--~~~ 
...... 0 40 BO 120 160 200 0 40 BO 120 160 

AFSTAND TOT WERKPUNT C%1 AFSTAND TOT WERKPUNT C%1 

Figuur 3.5 

Relatieve fout in de Ka schijnbare concentratie (de Jongh-Norrish benadering) van mangaan 
in koperlegeringen als functie van de afstand tot het aangegeven werkpunt. 
De getrokken lijnen verbinden preparaten die in slechts twee concentraties verschillen. 
Voor de aanduiding van de groepen I, II, III en IV zie tekst. 

200 

I 
w 
N 
I 



-33-

De conclusies voor koperlegeringen luiden: 

- Uit tussenresultaten blijkt dat de bijdrage tot de intensiteit van de 

Ka straling tengevolge van secundaire fluorescentie verwaarloosbaar ~s 

,~oor de elementen Cu, Zr, ~~ en Mo. Voor de elementen Mg, Al, Si, P en 

Ni is deze bijdrage globaal minder dan 5% van de totale Ka intensiteit, 

terwijl voor Ti, V, Cr, ~n, Fe en Co dit aandeel kan oplopen tot meer 

dan 30% . 

Figuur 3.4 geeft aan dat voor elementen die voor een groot gedeelte se

cundaire fluorescentie ondergaan de fout in de benaderde methode aanzien

zienlijk groter is dan de fout voor elementen die uitsluitend door de 

primaire RÖntgenbuisstraling aangeslagen worden. Dit was ook het geval 

voor het twee-componenten systeem in par. 3.2 . 

- In figuur 3.5 zijn enkele kleine series van preparaten aangegeven, waar

binnen telkens slechts twee concentraties veranderen: CNi en eCu . Ook 

nu geldt dat de benaderingsfout afhangt van het werkpunt en van de richt

ing waaruit een eenmaal gekozen werkpunt verlaten wordt. 

- De MnKa lijn is een karakteristieke lijn die in de gebruikte koperlege

r~ngen een sterke secundaire fluorescentie ondergaat. Deze fluorescentie 

is sterker naarmate de elementen cobalt, nikkel en koper aanwezig zijn. 

Opvallend is dan ook het gedrag van de fout in de de Jongh-Norrish bena

dering voor de schijnbare concentratie van mangaan bij gebruik van werk

punt 7 (fig. 3.5). Dit werkpunt heeft een lage nikkel- en koperconcentra

tie (CNi=2%, Ccu=26%) • In gebied I is de waarde van~~CN~1fcc~ meer dan 

80%. In gebied II ligt deze waarde tussen 70% en 80%, in gebied lil tus

sen 50% en 70% en in gebied IV bedraagt deze waarde minder dan 50%. De 

resterende vijf punten die niet tot de genoemde groepen behoren, repre

senteren preparaten met een lagere koperconcentratie dan de werkpunts

concentratie. 

In figuur 3.6 zijn de resultaten voor alle 8 werkpunten weergegeven 

voor de elementen fosfor, titaan, mangaan.en ijzer.Aande hand van dit 

totaalbeeld stellen we vast dat de geregistreerde maximale relatieve fout 

toeneemt wanneer de afstand tot het werkpunt toeneemt. Hiervan uitgaande 

is getracht een verband te vinden tussen de maximale fout en de afstand 

tot het werkpunt. Hiertoe is de horizontale afstandsschaal in figuur 3.6 
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verdeeld in 20 intervallen ter breedte 107. . In elk interval is de gemid

delde fout berekend en een 'maximale' fout geschat door het gemiddelde 

met tweemaal de standaarddeviatie te vermeerderen. Op de verkregen schat

tingen en de intervalmiddens is tenslotte in twee gebieden lineaire re

gressie toegepast. Voor de elementen fosfor, titaan, mangaan en ijzer zijn 

de resultaten vermeld in figuur 3.7 . Deze figuur geeft tevens het re

sultaat van het toepassen van de de Jongh-Norrish benadering ov een reeks 

ijzerlegeringen, waarin ijzer en nikkel sterk vertegenwoordigd zijn, en

op een reeks nikkellegeringen, waarvoor nikkel in hoge concentratie aan

wezig is. Analoog aan de werkwijze met betrekking tot de koperlegeringen 

zijn deze twee legeringsoorten ieder behandeld met wederom 8 verschillen

de alfasets. Voor verdere informatie wordt verwezen naar appendix A. 

In figuur 3.8 zijn de parameters, die het lineair benaderde verband 

tussen de geschatte maximale fout en de afstand tot het werkpunt beschrij

ven, schematisch vermeld. 

t 

AFSTAND(i.)...,.. 

Figuur 3.8 

Schematische weergave van de 
parameters die het lineair 
benaderdeverband tussen de 
geschatte maximale fout in 
de schijnbare concentratie 
en de afstand tot het werk
punt weergeven. 

Voor de door ons gebruikte koperlegeringen zijn de waarden van deze pa

meters per element in tabel 3.3 gegeven. De laatste kolom van deze tabel 

geeft aan hoe veel over de gehele preparaatreeks de gemiddelde procentu

ele bijdrage tot de schijnbare concentratie bedraagt als gevolg van·secun

daire fluorescentie. Dit percentage noemen we de secundaire fluorescentie

graad van het betreffende element voor de karakteristieke Ka lijn. 

De gebruiker van de de Jongh-Norrish benadering kan nu op eenvoudige 

wijze een schatting van de benaderingsfout verkrijgen afhankelijk van het 

behandelde preparaat c.q. afstand tot het werkpunt. Met nadruk wijzen we 
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ELL-tENT ELE.'[EiiT EO cl El c 2 E2 SEC. FLUOR. 

:m. SYMBOOL (prom.) (:) (prom.) (%) (pram.) GRAAD (%) 

I Mg FOUT < IS PROM. < 5 

2 Al FOUT < 15 PROM. < 5 

3 Si 3.6 109 8 165 21 < 5 

4 p 3.0 125 10 165 28 < 5 

5 Ti 1.6 66 38 145 145 0 20 

6 V 0.8 67 42 145 183 0 20 

7 Cr 0 104 90 145 249 0 20 

8 Mn 0 107 98 145 353 0 20 

9 Fe 0 96 43 145 348 0 20 

10 Co 0 115 114 145 290 0 20 

11 Ni 0 123 67 165 124 < 5 

12 Cu 0 62 21 165 125 -
13 Zr FOUT < 10 PROM. -
14 Nb FOUT < IS PROM. -
IS Mo FOUT < 2S PROM. -

Tabel 3.3 

Overzicht van parameters ter beschrijving van het lineair benaderde 
verband tussen de geschatte maximale fout in de Ka schijnbare con
centraties (de Jongh-Norrish benadering) van de aangegeven elementen 
in koperlegeringen en de afstand tot het werkpunt. De betekenis van 
de letters E0 , E1, E2, c1 en c

2 
is aangegeven in figuur 3.8 • 

erop dat tabel 3.3 uitsluitend geldt voor de door ons gebruikte koper

legeringen en werkpunten. 
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Gevoeligheidsbepaling van een PWI600 RÖntgenspectrometer 

met behulp van de de Jongh-Norrish benadering 

Door de ijking van het detectiesysteem wordt de gevoeligheid hiervan 

voor een bepaald te detecteren element bepaald. De gevoeligheid s be-
x 

schrijft het lineaire verband ('ijklijn') tussen de telsnelheid R van 
x 

een spectraallijn en de schijnbare concentratie A van het bijbehorende x 
element. Per element ~s ~n principe meting aan twee verschillende ijk-

monsters voldoende om voor dat element de gevoeligheid van het detectie

systeem en de telsnelheid van de achtergrondstraling (B ) te bepalen. 
x 

~orden meer ijkmetingen verricht, dan kan met een kleinste kwadratenme-

thode een nauwkeurigere schatting van deze parameters verkregen worden. 

De ijkprocedure is nauwkeuriger naarmate de afstand van de meetpunten 

tot de berekende regressielijn kleiner is. 

In rapport MUL84 is de ijking van een PWI600 spectrometer beschreven. 

De gebruikte ijkmonsters zijn een selectie uit de in par. 3.3 van dit 

verslag bestudeerde koperlegeringen. Intensiteiten van karakteristieke 

lijnen van de samenstellende elementen zijn met een PWI600 spectrometer 

door het bedrijf Wiggins gemeten bij primaire excitatie met een rhodium 

RÖntgenbuis (50 kVolt). Schijnbare concentraties zijn met de Shermanver

gelijking berekend. Aan de hand van een gewogen lineaire regressie zijn 

voor 15 elementen (zie tabel 3.1) gevoeligheden en achtergrondtelsnelhe

den vopr de karakteristieke Ka spectraallijnen bepaald.Een gewogen regres

sie, waarbij aan meetpunten een groter statistisch gewicht toegekend wordt 

wanneer de schijnbare concentratie laag is , leidt tot nauwkeurigere 

ijkresultaten, doordat systematische afwijkingen tengevolge van lijnover

lap gereduceerd worden. Deijkprocedure blijft echter onnauwkeurig voor 

concentraties lager dan 0.01 %, aangezien in dit concentratiegebied de 

onnauwkeurigheid in de bepaling van intensiteiten van karakteristieke 

lijnen relatief groot is. 

De figuren 3.9 en 3.10 tonen de invloed van het toepassen van de de 

Jongh-Norrish benadering voor de berekening van schijnbare concentraties 

op de ijking van de PW1600 spectrometer. Figuur 3.9 toont een fragment 

van de ijklijnen voor de elementen fosfor, titaan, mangaan en ijzer in 

een klein concentratiegebied. De verschillende wijzen waarop schijnbare 

concentraties berekend zijn zijn in de figuur aangegeven. De telsnelheden 
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R zijn het quotiënt van de werkelijke telsnelheden en de telsnelheden 
x 

die aan een zogenaamd monitor sample geneten zijn. Hierdoor wordt de 

invloed van mogelijke systeemfluctuaties, zoals intensiteitsafname van 

RÖntgenbuis, in rekening gebracht • 
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. 7S p Ko. 3.S 

.7 3 

.ss 2-S 
J .6 mi( 2 
+ + 
a: .. .ss ~ 1 • s 
:, .. . s :;, .. 

11 11 

0::1( .45 a::• .5 

.4 0 
0 .QQ3 .oos .oos 1 2 3 4 5 

APPARENT CONCENTRATIDN (XJ APPARENT CONCENTRATIDN (x) 

3 

2.8 
.68 

2.6 . 6-4 

2.4 .6 
2-2 

• m 2 
m• .56 

+ 1 . 8 11 a: 
+ .52 
a:• 

:;,. 1 • 6 • (l)ll .48 
11 1 • 4 11 

a::"- 1 .2 a::"' ..... 
1 

2 2-4 2.8 3.2 3.6 .. .4 
3 3.4 3.8 ... 2 4.6 5 

APPARENT CONCENTRAT ION (x) APPARENT CONCENTRAT ION tXl 

Figuur 3. 9 

Fragment van de ijklijnen voor een viertal elementen (PWI600 spectrome
ter). De ijklijnen zijn berekend door lineaire regressie toe te passen 
op aan ijkmonsters (koperlegeringen) gemeten telsnelheden (genormeerd op 
telsnelheden gemeten aan een monitor sample) en berekende schijnbare 
concentraties. De schijnbare concentraties zijn op verschillende manier
en berekend: 

S d.m.v. de Shermanvergelijking, 
5 en 8: d.m.v. de de Jongh-Norrish benadering aan de hand van de werkpun

ten 5 en 8 uit tabel 3.2 . 
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Figuur 3.10 geeft wederom voor het element ijzer een fragment van de ijk

lijn in een klein concentratiegebied. Tevens zijn enkele ijkmetingen aan

gegeven. Voor elke berekeningswijze voor de schijnbare concentraties is 

de verkregen ijklijn in een aparte figuur ondergebracht . 
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.4 
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 

APPARENT CONCENTRRTION (7.1 

Fe Ka sFe (%) Gemiddelde 
spreiding (%) 

SHERMAN o. 154 1.9 

JONGH-
NORRISH 0.156 2.4 
w.p. 5 

JONGH-
NORRISH 0. 141 4.3 
w.p . 8 

Fragment van de ijklijn voor het element ijzer (PW1600 spectrometer). 
De verschillende berekeningswijzen voor de schijnbare concentraties 
en de daaruit volgende ijklijnen zijn in de figuur aangegeven. De tabel 
vermeld per berekeningswijze de gevoeligheid van de PW1600 spectrometer 
voor de FeKa spectraallijn en de gemiddelde spreiding van de meetpunten 
t.o.v. de verkregen ijklijn. 
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Figuur 3.9 maakt duidelijk dat voor karakteristieke lijnen die \vrij

wel) geen secundaire fluorescentie ondergaan de alfacoëfficiënten metho

de volgens de Jongh-Norrish vrijwel dezelfde ijklijnen oplevert als de 

Shermanvergelijking. Daarentegen zal voor de karakteristieke K~ lijnen 

van titaan, mangaan en ijzer de de Jongh-Norrish benadering als gevolg 

van secundaire fluorescentie andere ijklijnen opleveren. 

Figuur 3.10 geeft aan dat bij gebruik van een steeds slechter werkpunt 

de gemiddelde spreiding van de meetpunten t.o.v. de ijklijn toeneemt. 

§3.5 De analyse van koperlegeringen met behulp van de de Jongh

Norrish benadering 

Bij gebruik van de alfacoëfficiënten methode berust het analyseren 

van een preparaat bestaande uit n componenten op het oplossen van de 

concentraties uit een stelsel van n vergelijkingen: 

c. 
~ 

k.A.( 1 + [ ~ .. c.) 
~ ~ •.J. ~J J 

JrC 
~ 1 t/m n (3. 3) 

De alfacoëfficiënten ~ .. , de evenredigheidsconstanten k. en de gemeten 
~J ~ 

schijnbare concentraties A. zijn bekend, de geëlimineerde component 
~ 

heeft de index c. Van de n vergelijkingen worden er n-1 in matrixvorm 

ge~chreven, terwijl voor C een resterende vergelijking geldt: 
c 

Al 

A c-1 

Ac+ I 

A 
n 

en 

A 

c 
c 

1/kl-Alal I 
' 

-Alal,c-1 

-A c-lac-1,1 I /k -A a c-1 c-1 c-I,c-1 

-A c+l~c+l,l -A a 
c+l c+l ,c-l 

-A a 
n n, I 

= M C 

= kA 
c c 

-A a 
n n,c-1 

( 1 + [a .c; ) 
• .J. c, J J 
JrC 

-A a 
I I ,c+l -A lal ,n 

-A c-lac-l,c+l 
-A 
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I /k -A a 
c+l c+l,c+l,c+l 

-A 
c+lac+l ,n 

-A a 1/k -A a 
n n,c+l n n n,n 

(3.4-a) 

(3.4-b) 

cl 

c c-1 

cc+! 

c 
n 
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Het berekenen van de concentraties wordt gedaan door het bepalen van de 

LU decompositie (met partial pivoting) van de n-1 x n-1 matrix M, waarna 

~volgt uit het oplossen van twee driehoeksstelsels (NUM80). Tot slot 

wordt C bepaald door invullen van de reeds berekende concentraties in 
c 

uitdrukking 3.4-b . 

Tabel 3.4 toont de relatieve fouten 1n de berekende elementconcen

traties bij de analyse van 3 preparaten uit de reeks koperlegeringen. 

Deze fout is als volgt gedefinieerd: 

öC 
c 

(%) := 100 
c - c 
berekend opgegeven (3. 5) 

c 
opgegeven 

De elementconcentraties Z1Jn achtereenvolgens berekend door Sherman

iteratie en door een alfacoëfficiënten methode (stelsel 3.4) bij ge

bruik van de werkpunten 5 en 8. Voor de niet vermelde elementen gaven 

de drie methoden (vrijwel) identieke resultaten, echter de berekende 

concentraties kunnen verschillen met de opgegeven concentraties door de 

meetonnauwkeurigheid. 

óC/C (%) óC/C (%) 

SAMPLE 703 c SHEWW' JONGH- JONGH- SAMPLE 710 c SHER..'iA."i JONGH- JONGH-
opg. ITERATIE NORRISH NORRISH opg. ITERATIE NORRISH- NORRISH 

w.p. 5 w:p. 8 w.p. 5 w.p. 8 

I : CHRO<M 0.02 0 0 0 7 : CHROOM 2.45 3.7 5.7 6.1 

2 : MANGAAN 0.50 -4.0 -2.0 -8.0 8 : MANGAAN 1.28 0 -o.8 3.1 

3 : IJZER 1.55 0.6 0.6 -8.4 9 : IJZER 1.89 -1.6 -1.6 3.2 

4 : COBALT 0.05 0 0 0 10: COBALT 4.00 0.3 5.0 8.3 

5 : NIKKEL 66.20 0.4 0.6 0.6 11: NIKKEL 62. 10 0.4 -0.5 -0.3 

6 : KOPER 31 .35 1.9 2.7 2.9 12: KOPER 26.80 -4.4 -5.4 -5.3 

óC/C (%) 

SAMPLE 712 c SHERMAN JONGH- JONGH-
opg. ITERATIE NORRISH NORRISH 

w.p. 5 w.p. 8 

13: CHROOM 0.37 2.7 5.4 0 

I 4 : MA.."lGAAN 1.44 -0.7 0.7 -2.1 

15: IJZER I. 71 -1.2 -1.8 -4.7 

16: COBALT 1.46 -1.4 4.8 8.2 

17: NIKKEL 64.50 0.1 -0.1 -o.l 

18: KOPER pO.IO -0.5 -0.5 -0.4 

-Tabel 3. 4 

Relatieve fout in berekende elementconcentraties bij de analyse van 
3 preparaten uit de reeks koperlegeringen. De elementconcentraties 
zijn berekend volgens de aangegeven methoden. 
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De Shermanvergelijking ( toegepast bij ijking en analyse) levert in het 

algemeen de beste analyseresultaten op. De de Jongh-Norrish benadering 

leidt tot minder goede resultaten naarmate de werkpuntskeuze slechter is. 

Dit is rechtstreeks het gevolg van de toenemende spreiding van de meet

punten t.o.v. de ijklijnen. 

Bij gebruik van de de Jongh-Norrish benadering voor de berekening van 

schijnbare concentraties sluiten in incidentele gevallen bepaalde meet

punten beter aan bij de verkregen ijklijnen. Betere analyseres_ultaten zqn 

hiervan het gevolg (tabel 3.4: elementen 2, 11, 13 en 18). 

De fout in de concentratie van een element wordt hoofdzakelijk bepaald 

door de spreiding van het meetpunt van de overeenkomstige spectraal-

lijn t.o.v. de verkregen ijklijn. Deze fout wordt echter mede beÏnvloed 

door grote spreidingen van de meetpunten van andere elementen t.o.v. hun 

eigen ijklijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de analyse van mangaan 

en ijzer in preparaat 710 (tabel 3.4: elementen 8 en 9) bij gebruik van 

de de Jongh-Norrish benadering aan de hand van werkpunt 8. Hier beÏnvloe

den fouten in de gemeten schijnbare concentraties van nikkel en koper het 

analyseresultaat voor mangaan en ijzer . 
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§3.6 Conlusies 

-Uit tabel 3.4 blijkt dat de analyse van gelijksoortige monsters, zoals 

de door ons gebruikte koperlegeringen, tot goede resultaten leidt bij 

gebruik van slechte alfasets (bijvoorbeeld werkpunt 8). Was de fout in 

de berekende concentraties hoogstens 4% bij gebruik van de Shermanver

gelijking , bij toepassing van de de Jongh-Norrish benadering bedraagt 

deze hoogstens 8% . 

- Behandeling van preparaten die dezelfde elementen bevatten als de koper

legeringen, maar in duidelijk afwijkende concentraties,resulteert tot 

grote fouten bij analyse. Dit is niet nagegaan aangezien er geen meting

en aan vreemde monsters beschikbaar waren. Wel is in te zien dat de 

fout in de benaderde schijnbare concentratie sterk zal afwijken van de 

gemaakte fout voor de gelijksoortige monsters. Hierdoor zal de sprei

ding van de meetpunten van de afwijkende preparaten t.o.v. de ijklijnen 

groot zijn. 

- Het is niet mogelijk om met een detectiesysteem, dat aan de hand van 

een alfacoëfficiënten methode geijkt is voor legeringen, cementmonsters 

te analyseren. Doordat cementmonsters een geheel andere kwalitatieve 

samenstelling hebben dan legeringen, zal een nieuwe ijking voor deze 

monsters aan de hand van een nieuwe alfaset noodzakelijk zijn. Bij 

gebruik van de Shermanvergelijking hoeven slechts aanvullende ijklijnen 

gemaakt te worden voor de elementen die karakteristiek zijn voor ce

ment en niet voorkomen in legeringen. 
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Hoofdstuk 4 Matrixeffecten bij Synchrotron XRF elementenanalyse 

§ 4. I Inleiding 

Synchrotron XRF is een elementenanalyse techniek waarmee in vergelij

king met het gebruik van conventionele XRF excitatiebronnen (radioactie

ve bronnen en RÖntgenbuizen) beduidend lagere detectielimieten haalbaar 

Z1Jn (zie hoofdstuk I, fig. I .8). Bij het gebruik van synchrotronstra

ling in XRF elementenanalyse treden, afhankelijk van de te analyseren 

monsters, matrixeffecten op. In dit hoofdstuk 1s een versie van de 

Shermanvergelijking gegeven die deze effecten 1n rekening brengt. De 

SXRF analyse methode is getest aan de hand van de analyse van cement

monsters met vooraf bekende samenstelling. 

§4.2 De Shermanvergelijking voor mono-energetische excitatie 

DeShermanvergelijking (uitdrukking 2.1) is afgeleid om de invloed 

van matrixeffecten in rekening te brengen bij XRF analyse met behulp 

van RÖntgenbuisstraling. Bij excitatie met synchrotronstraling, die 

monochromatisch gemaakt is door energieselectie met een kristal(§l.2.2), 

vereenvoudigt deze vergelijking. De 'spectrale' energieverdeling van 

de mono-energetische straling (golflengte À
0

) stellen we voor door een 

delta-functie: 

( 4. l) 

Hiermee wordt de genormeerde Shermanvergelijking f (= de schijnbare 
x 

concentratie A ) herleid tot de volgende gedaante (voor de definitie x 
van de gebruikte symbolen zie par. 2.2): 

f 
x 

absorptie 

A 
x 

CM 
x x 

~ C.M. 
j J J 

I 
prim. +kar. straling 

0.5 ~ c Q (À ){c(~,À 0 ,À ) + 
. y. sec y. y. 
1 1 1 1 

~~----------------~v~.------------sec. fluoresc. 
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met: 

m. (À
0

) m. (À ) 
M. :'= J + 

] x 
J sin<P sin'f 

(4.3-a) 

QY. (Ào) Q (À ) 
x y. 

Qsec (Ày.) 
l. l. := 

l. Qx (Ào) 
(4.3-b) 

c (<P ,À
0 

,À ) sin<P 
ln( I 

m(\) 
) := 

ll1 (À 0) + m(À ) sin<P y. 
l. Y· l. 

(4.3-c) 

Integratie over het excitatiespectrum 1.s nu overbodig en absorptie

coëfficiënten voor de primaire invallende straling hoeven slechts voor 

de golflengte ÀO berekend te worden.Dit heeft tot gevolg dat de reken

tijd voor het berekenen van de Shermanvergelijking bij mono-energetische 

excitatie aanzienlijk gereduceerd wordt. 

Matrixeffecten bij mono-energetische excitatie worden in rekening 

gebracht door het programma PMMONO dat afgeleid is van het programma 

PHALFA. PMMONO draait evenals PHALFA onder het eperating systeem RT 11 

op een Digital PDP 11/23 computer en beslaat een geheugenruimte van 

56 K-byte (PHALFA: 82 K-byte). Aangezien matrixcorrecties met PMMONO 

sneller berekend kunnen worden 1.s het berekenen en toepassen van alfa

coëfficiënten overbodig geworden. Deze worden derhalve niet door PMMONO 

berekend. 

Tabel 4.1 vergelijkt de verwerkingstijden voor beide programma's 

bij het berekenen van schijnbare concentraties met de Shermanvergelij

king. De rekc~Lijden zijn opgesplitst in de verschillende verwerkings

fasen. Bij de behandeling van preparaten met dezelfde componenten is 

eenmalige initialisatie (zie tabel) voldoende. Fase II wordt echter 

voor elke preparaatsamenstelling opnieuw doorlopen en deze fase bepaalt 

de effectieve rekentijdwinst van PMMONO t.o.v. PHALFA. Uit de tabel 

blijkt dat het programma PMMONO in dezelfde rekentijd ongeveer zes 

maal zoveel preparaten bestaande uit 10 componenten kan verwerken. 
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3 ELEMENTEN PER 10 ELEMENTEN PER 15 ELEMENTEN PER 
PREPARAAT PREPARAAT PREPARAAT 

VERWERKING SF ASE Rt:KENTIJD (SEC. ) REKENTIJD (SEC,) REKENTIJD (SEC.) 

I. INITIALISATIE PHALFA Pr-r10NO PHALFA PMMONO PHALFA PMMONO -- -- -- -- -- --
(indeling integratie-
intervallen voor \, 
abs, coëfficiënten 
voor elementen) 4.9 3.8 15.7 9.0 18.5 8.9 

I I. a ABS. COEFFICIENTEN 
VOOR PREPARAAT 0.3 0.5 1 .5 0.8 2.4 1.1 

b SCHIJNBARE 
CONCENTRATIES 0.6 0.2 9. 2 1 .0 24.2 2. 2 

TOTAAL II o.9 -o.7 10.7-1.8 26.6-3.3 

Tabel 4.1 

Rekentijd voor de programma's PHALFA (excitatie door RÖntgenbuis
straling) en PMMONO (mono-energetische excitatie) voor de bereke
ning van schijnbare concentraties met behulp van de Shermanverge
lijking. De rekentijd is opgesplitst in verwerkingsfasen en afhan
kelijk van het aantal elementen per preparaat. 

§4. 3 De analyse van cementmonsters met de SXRF opstelling te 

Daresbury 

Met behulp van de in par. I .2.2 beschreven Synchrotron XRF opstel

ling zijn cementmonsters bestraald. Deze monsters zijn verstrekt door 

de ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) te Maastricht, en worden 

gebruikt bij routinematige analyse met een PWI400 spectrometer. Daar

toe zijn ze tot parels gesmolten onder toevoeging van een hoeveelheid 

bindmiddel (3.75 gram bindmiddel op 2.25 gram cementmonster). Het 

bindmiddel bevat 80 gewichtsprocent lithiummetaboraat (LiB02) en 20 ge

wichtsprocent dilithiumtetraboraat (li
2
B

4
o

7
). De door de ENCI opgege

ven concentraties (gewichtspercentages) zijn bepaald met een PWI400 

spectrometer en stemmen volgens opgave van de ENCI binnen 1% (relatieve 

fout) overeen met de bepalingen volgens andere routinematige analyse 

technieken. De samenstellingen van de 8 verstrekte preparaten en de 

gloeiverliezen die tijdens de parelbereiding optraden zijn in tabel 

4.2 vermeld. 
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KLASSE: KALKRIJK ZEER KALKRIJK ZWAVELRIJK SILIC .RIJK 

NAA'1 : SLAK KLINKER 7 KLINKER 3 PCA HElDELBERG ELISHER IIS2 VLIEGAS 

CaO 40.8 63.96 66. IS 62.S7 31 . 7 38.8 32.20 4.38 

Si0 2 
34.7 20.85 21.20 22 .I 0 7.0 0. 70 I 2. 35 51. I 0 

Al 2o
3 

10.4 4.84 4.66 S.56 2. I 0 0. 14 3.49 23.92 

Fe 2o3 
0.31 2.61 3 .I 7 3.07 I . I 2 o. 16 2.04 8.40 

K
2
0 0.57 1.81 I. 12 0.85 0.62 0.08 11 .80 2.SO 

Na
2
o 0.17 0.18 0.14 0. 19 0.20 0 .I 0 0.28 0.44 

so3 
2.5 o. 98 !.02 3.29 42 .I 53.0 10.20 0.54 

MgO 10.9 1.30 !.49 l.S9 2.0 0.36 0.32 2.44 

Ti0
2 

O.S2 0.23 0.21 0.27 0. I 0 0.02 0.19 I. 22 

Mn
3
o

4 
o.so 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0. I 0 

P20S 0. I 0 o. 13 o. 13 0.14 0.09 0.09 0.09 o. 19 

gloeiverlies -I .42 !.S8 0.34 0.91 12.28 7.96 21 .00 2.37 
---~- - -·-· ------ ·---------- - "'---

TOTAAL 1 00. os 98.SO 99.66 100.58 99.34 I OI .43 93.99 97.60 

Tabel 4.2 

Samenstelling van 8 cementmonsters uitgedrukt in gewichtspercentages. 
Aan elk monster is een hoeveelheid bindmiddel toegevoegd (2.25 gram 
monster/3.75 gram bindmiddel). Met de termen kalkrijk, zeer kalkrijk 
zwavelrijk en silicaatrijk worden de monsters ingedeeld in klassen. 
(bron : ENCI) 

Tijdens de experimenten bedroeg de electronenstroom in de opslagring 

200 - 300 mA. Met de grafietmonochromator is uit het synchrotronstra

lingsspectrum een RÖntg~nenergie van 18 keV (2r=l2 graden, z~e par. 

1.2.2) geselecteerd met een bandbreedte van 1.5 keV (FWHM) als gevolg 

van de mozaiekstructuur van het kristal. Elk monster is gedurende 

750 seconden bestraald en de karakteristieke straling van de samen

stellende elementen is geregistreerd met de energiedispersieve Si(Li) 

detector. 

Uit het RÖntgenspectrum ~n figuur 4.1 blijkt dat met de SXRF op

stelling niet alleen de door de ENCI opgegeven elementen gedetecteerd 

zijn, maar ook barium, strontium en sporen van de elementen nikkel, 

koper, zink, platina en rubidium. De opgegeven elementen natrium (CNa
2
0 

= 0.17%) en fosfor (CP 
05 

= 0.10%) zijn daarentegen niet aangetoond. 

De detectiegevoeligheia (c.p.s./%) voor elementen waarvan de spectraal

lijnen links in het RÖntgenspectrum liggen (bijv. Al,Si) is aanzienlijk 

lager dan voor elementen met spectraallijnen in het rechter gedeelte 

(bijv. Pt,Rb,Sr). Een lagere aanslaggevoeligheid, matrixeffecten en een 

lagere detector-efficiëncy zijn hiervan de oorzaak. 
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SpectrUmverwerking omvat het vinden van karakteristieke pieken in 

het spectrum en het bepalen van piekinhouden. Hiervoor is in de groep 

cyclotrontoepassingen aan de THE het programma XANDRA (TUY84) beschik-

baar. Dit computerprogramma kan volautomatisch RÖntgenspectra verwer

ken in een aantal opeenvolgende fasen. De piekzoekprocedure en een 

routine die het spectrum in piekregio's indeelt vormen essentiële on

derdelen van XANDRA. Per piekregio past een kleinste kwadraten metho

de de parametervector die het locale spectrum beschrijft aan door 

iteratie. Standaard wordt de ondergrond beschreven door een eerste

graads polynoom. 

Bij de verwerking van de door de Si(Li) detector afgeleverde RÖnt

genspectra van de cementmonsters moeten de piekregio's en de graad 

van de polynoombenadering van de ondergrond door de gebruiker van het 

programma XANDRA zelf gekozen worden. De redenen hiervoor zijn: 

-Voor kleine geisoleerde pieken (bijv. deSK-piek in figuur 4.1) 

moeten piekregio's groter gekozen worden dan Xandra bij automatische 

verwerking doet. Hierdoor wordt de locale ondergrond ( en dus ook 

de fotopiekinhoud) beter bepaald. Tuyt (TUY84) heeft aangetoond dat 

dat op deze manier verkregen piekinhouden een factor 2 kunnen ver

schillen van piekinhouden ~n automatisch bepaalde piekregio's. 

- Aangezien bij gebruik van een Si(Li) detector veelvuldig lijnover

lap in het RÖntgenspectrum optreedt, verlóopt de ondergrond ter 

plaatse van elkaar overlappende fotopieken vaak discontinu ( bijv. 

K Ka- Ca Ka in figuur 4.1). Een hogere graads polynoomaanpassing 

van de ondergrond-is daardoor noodzakelijk. 

De door spectrumverwerking gevonden piekinhouden worden omgerekend 

naar telsnelheden (counts per sec.) en vervolgens genormeerd op 100 

mA electronenstroom. 

4.3-A Analyse na gevoeligheidsbepaling uit I ijkmeting 

Voor de telsnelheid R van een karakteristieke lijn x geldt, onder x 
aanname dat het programma Xandra piekinhouden aflevert die gecorrigeerd 

zijn voor achtergrondstraling (B =0): 
x 



R 
x 

met: 

S I 
x x 

-SI-

S de gevoeligheid van het deteétiesysteem voor 
x 

lijn x (counts/foton), 

I de theoretische lijnintensiteit (Shermanverge-x 
lijking) voor spectraallijn x (fotons/sec). 

De gevoeligheid S is te schrijven als: 
x 

(4.4) 

s x 
E E E 
geom,x det,x elec,x 

(4.5) 

met: 

E geom,x 

E det,x 

E elec,x 

het 3eometrisch rendement van het detectiesys

systeem voor lijn x , 

de detector-efficiëncy voor lijn x, 

het rendement van de electronische pulsverwer

kingsapparatuur voor lijn x. 

Aangenomen wordt dat bij gebruik van een Si(Li) detector het geome

trisch rendement voor alle x een constante is, het rendement van de 

pulsverwerkingsapparatuur veronderstellen we . De vergelijkingen 

4.4 en 4.5 worden zodoende herschreven tot: 

R = c E I A 
x det,x O,x x 

s A 
x x 

met: 

I = de theoretische lijnintensiteit zoals deze uit 
O,x 

uit een puur uit element x bestaande preparaat 

verkregen wordt (fotons/sec), 

A de schijnbare concentratie voor spectraallijn x 
x(%), 

s de gevoeligheid van het detectiesysteem voor 
x 

spectraallijn x (c.p.s./%). 

(4.6) 
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Uitdrukking 4.6 geeft aan dat door meting van telsnelheid R voor één 
x 

bekende waarde van A de gevoeligheid s vastgesteld kan worden. Het 
x x 

is zelfs mogelijk om met slechts één ijkmeting de gevoeligheid van het 

detectiesysteem voor elke gewenste spectraallijn te bepalen. Uitgaande 

van de gemeten telsnelheid aan bijvoorbeeld zuiver koper (Ccu=JOO%) is 

s als volgt te berekenen: 
x 

s 
x 

R (C =I 00%) 
x x 

100% 

t: I 
det,x O,x 

t: I 
det,Cu O,Cu 

Reu (Ccu=IOO%) 

100% 

Een goede kennis van de theoretische lijnintensiteit I
0 

en van de 
,x 

detector-efficiëncy Ed is echter noodzakelijk. et,x 

ANALYSE 

R 
x 

Figuur 4.2 

R 

( 
(B) 

IJK.."J:ETING 

R (C =100%) 
CuKo. Cu 

(A) 

Zn 
Cu 
Fe 

Ca 

0% 100% A 
-x 

PMMONO 

(C) 

A 
x 

SHE R.l1ANI TE RA TIE 

L 
x 

(D) 

Overzicht van uit te voeren rekenstappen bij elementenanalyse bij 
gebruik van een mono-energetische excitatiebron. Uitgegaan is van 
I ijkmeting aan zuiver koper. 

(4.7) 
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Figuur 4.2 toont schematisch de opzet van de verkregen analyse methode. 

Aan de hand van de ijkmeting aan zuiver koper wordt via uitdrukking 4.7 

het detectiesysteem gecalibreerd voor de gewenste spectraallijnen (stap 

A in fig. 4.2). Bij de analyse van onbekende preparaten worden telsnel

den R v~a de gevoeligheid s vertaald naar gemeten schijnbare coneen-
x x 

traties A (stap Ben C). Tot slot kunnen werkelijke concentraties C 
x x 

bepaald worden door Shermaniteratie met het programma PMMONO uit te 

voeren (stap D). 

De theoretische lijnintensiteit r
0 

is de schaalfactor in de ge
,x 

normeerde Shermanvergelijking. Deze schaalfactor kan met PMMONO bere-

kend worden en is afhankelijk van de excitatieënergie E . We zijn exc. 
er van uitgegaan dat de grafietmonochromator in de SXRF opstelling uit 

het 'witte' synchrotronstralingsspectrum een excitatieënergie van 18 

keV selecteert. Aangezien de energieverdeling van de bij benadering 

monochromatische excitatiestraling niet gemeten is, verkeren we om

trent de werkelijke excitatieënergie 1n onzekerheid. Figuur 4.3 geeft 

aan met welke factor de gevoeligheid van het detectiesysteem volgens 

uitdrukking 4.7 verandert wanneerE afwijkt van de veronderstelde 
exc. 

18 keV. 

E (keV)-
exc. 

Figuur 4.3 

Gedrag van de gevoeligheid 
s van het SXRF detectié-

x systeem voor een aantal 
karakteristieke Ka lijnen, 
wanneer de excitatieënergie 
E resp. 18, 16, 14 en I 2 
exc. 

keV verondersteld wordt. 
Uitgegaan is van één ijkme
ting aan zuiver koper. 
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De fractie van het aantal fotonen met energie Ef die in de Si(Li) 

detector een stroompuls genereert wordt de detector-efficiëncy 

Ed (Ef) genoemd. In figuur 4.4 is een schematische dwarsdoorsnede 
et 

van een Si(Li) detector weergegeven. 

..... 

Figuur 4.4 

_.,I.._ .. , 

---4 

BE VENSTER 

GOUDLAAG 
DODE LAAG 

h 

..1.-

SI KRISTAL 

N TYPE 

GOUDLAAG 

Schets van de dwarsdoorsnede van een Si(Li) detector (TUY84). 

Voor lage foton~energieën (Ef < 5 keV) wordt de detector-efficiëncy 

bepaald door de absorptie van fotonen in het beryllium venster, de 

goudlaag of de dode laag van het silicium kristal. 

Voor hoge foton-energieën (Ef > 15 keV) is er een reële kans dat fo

tonen door het silicium kristal heenschieten. 

In het tussenliggende gebied mag de detector-efficiëncy Ln goede be

nadering I gesteld worden. 

In de praktijk wordt de detector-efficiëncy gemeten aan de hand van 

ijkbronnen met bekende energie en intensiteit (KIV80). LIN84 be

schrijft de efficiëncy bepaling aan de hand van metingen aan zout

oplossingen van bekende samenstelling. Door ons is een theoretische 

efficiëncy curve berekend aan de hand van de diverse laagdikten in 

de gebruikte Si(Li) detector. Uitsluitend de dikte van het beryllium

venster was bekend. Voor de overige, onbekende laagdikten zijn lite

ratuurwaarden gekozen (tabel 4.3). 
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/ LAAG;JIKTEN ~ 
GEKOZEN WAARDEN LITERATUURWNL~EN 

D 
Be 7.5 wm(gegeven) 7.5-125 wm (KEV75) 

DAu 30 run 48 nm (:1US73) 

Dsi,dood 360 nm 360 nm (:1US73) 

Dsi 5mm 2 - 5 mm (KEV75) 

Tabel 4.3 

Overzicht van geschatte laagdikten van de Si(Li) detector 
in de SXRF opstelling te Daresbury. 

Door verbeterde opdamptechnieken is men er~n geslaagd steeds dunnere 

goudlagen aan te brengen. De dikte van deze laag heeft een grote in

vloed op de detector-efficiëncy voor lage foton-energien(Ef < 5 keV). 

Figuur 4.5 toont de invloed van de goudlaagdikte op de gevoeligheid 

van het detectiesysteem voor enkele Ka spectraallijnen. Hiertoe is 

weer gebruik gemaakt van relatie 4.7 . 

t E (E det,x det,Cu 
(E /cd ) det,x et,Cu D 

1.0 Cu 

Si 

0.8 -

\" Mg 

0.6 I 

JO 20 30 40 50 

I 

l 
I 
i 

~ 

Au=30 nm 

' -i 

~ 
I 
I 

I 

~ 

I 
DAu(nm)-

Figuur 4. 5 

Gedrag van de gevoeligheid 
s van het SXRF detectie-

x systeem voor een aantal 
karakteristieke Ka lijnen, 
wanneèr de goudlaag in de· 
Si(Li) detector afwijkt 
van de door ons aangenomen 
30 nm. Uitgegaan is van één 
ijkmeting aan zuiver koper. 
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Tabel 4.4 geeft het resultaat van de analyse van hoogovence~ent 

(slakrnonster), waarvan het verkregen RÖntgenspectrum reeds getoond ~s 

in figuur 4.1 . Voor de analyse resultaten van twee andere cernent

monsters zie appendix B. De gevoeligheid van het SXRF detectiesysteem 

~s berekend met uitdrukking 4.7 voor de in tabel 4.1 aangegeven ver-

onderstelde waarden van E en DA . Concentraties zijn uit gemeten exc. u 
schijnbare concentraties berekend door Sherrnaniteratie met programma 

PMMONO uit te voeren. 

ANALYSE SLAKMONSTER ENCI 

OPGEGEVEN E = I8 keV E = I4 kev E = I2 keV E = I2 keV (ENCI) exc. exc. exc. exc. 
DAu = 30 run DAu = 30 run DAu = 30 run DA, = IO run 

Na
2

o 0. I 7 - - - -
~gO I0.0 28.9 20 .I I5. 3 I0.3 
Al

2
o

3 
I0.4 46.5 33.4 25.6 20.0 

Si02 34.7 87.5 65.9 52.3 45.2 

P205 O.I 0 - - - -
so3 2.5 8.6 5.8 4.2 3.6 
K20 0.57 I. 45 0.98 0.75 0.69 
CaO 40.8 73.6 57. I 46.2 4I .2 

Ti0
2 

0.52 0.59 0.4I 0.32 0.30 
Mn

3
o4 0.50 0.9I 0.65 0 .5I 0.50 

Fe
2
o

3 0 .3I 0.62 0.45 0.35 0.35 

Ni - 75 ppm 57 ppm 46 ppm 46 ppm 
Cu - 7 ppm 6 ppm 5 ppm 5 ppm 
Zn - 6 ppm 5 ppm 4 ppm 4 ppm 
Rb - 8 ppm - - -
Sr - I95 ppm - - -
Ba (LS) - I. I3 0.82 0.65 0.63 
Pt (La) - 24 ppm 20 ppm I7 ppm I7 ppm 

Tabel 4.4 

Samenstelling van een monster van hoogovencernent in gewichts
percentages. De veronderstelde waarden van E en DA voor 
de bepaling van de gevoeligheid van het dete~fiesysteeM zijn 
per kolom aangegeven. Concentraties zijn uit gemeten telsnel
heden berekend met het computerprogramma PMMONO. Tussen haak
jes is het relatieve verschil met de door ENCI opgegeven con
centraties vermeld. 

(- 5) 

( 92) 

( 30) 

( 44) 

( 2I) 

( I) 

(-42) 

( 0) 

( I3) 
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4.3-B Analyse na gevoeligheidsbepaling met meerdere ijkpreparaten 

Het is gebruikelijker om voor de bepaling van de gevoeligheid van 

het detectiesysteem meerdere ijkmonsters te gebruiken (zie par.3.4). 

Het voordeel hiervan is dat men vooraf geen kennis van de detector

efficiëncy hoeft te hebben. Verder zal in deze paragraaf blijken dat 

de analyse resultaten onafhankelijk zijn van de veronderstelde waar

de voor de excitatieënergie in het programma PMMONO. 

Uit de opgegeven samenstellingen van de cementmonsters (tabel 4.2), 

die we nu als ijkmonsters zullen gebruiken, zijn schijnbare concen

traties berekend met de Shermanvergelijking (PMMONO) voor een veronder

stelde excitatieënergie van 18 keV. Per opgegeven element is op de 

schijnbare concentraties A en de gemeten telsnelheden R van de over-x x 
eenkomstige karakteristieke lijn een gewogen lineaire regressie toe-

gepast om de gevoeligheid s van het detectiesysteem voor het element 
x 

te bepalen. Ondanks het feit dat het programma XANDRA piekinhouden 

berekend die gecorrigeerd zijn voor achtergrondstraling (B =0), volgt x 
uit de regressie een achtergrondstralingstelsnelheid ongelijk aan 

nul (tabel 4.5). 

Ka LIJN ATOOMNUMMER GEVOELIGHEID TELSNELHEID 
(keV) z s (c.p.s./%) ACHTERGROND 

x 
Bx (c.p.s.) 

Al I .49 13 4.3 0.68 

Si l. 74 14 4.5 -0.81 

s 2. 31 16 12 I . 7 2 

K 3.31 19 41 6.8 

Ca 3.69 20 49 482 

Ti 4.51 22 154 0.52 

Mn 5. 89 25 488 -I .I 

Fe 6.40 26 507 11 

Tabel 4.5 

Gevoeligheid s van de energiedispersieve SXRF opstelling en tel-
x snelheid B van de achtergrondstraling voor de aangegeven elementen. 

s en B zfjn bepaald door lineaire regressie toe te passen op schijn-
b~re co3centraties A (berekend met PMMONO voor E =18 keV) en ge-
meten lijnintensiteiÎen R (uit RÖntgenspectra bep~àld met XA~RA). 
Cementmonsters z~Jn gebrutkt als ijkpreparaten. 

Gevoeligheden voor de elementen natrium, magnesium en fosfor ontbreken 

aangezien deze elementen in vrijwel geen spectrum aangetoond z~Jn. 

Figuur 4.6 toont voor enkele elementen de ijklijnen die uit de lineaire 

regressie volgen. 
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- B 
x ( c. p. s. , I 00 mA) 

+ 

-I 
10 

+ 

Fe 

Ti 

Al 

A (%)~ 
x 

Telsnelheden R , genormeerd op 100 mA electronbundelstroom en ge
corrigeerd voo~ achtergrondstraling B , als functie van de schijn
bare concentratie A voor een vijftal ~arakteristieke Ka lijnen. 
A is berekend met flet programma PMMONO (18 keV excitatie). De 
g~trokken lijnen zijn het resultaat van lineaire regressie op de 
meetpunten. 
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Voor de elementen, waarvoor het detectiesysteem gecalibreerd is, 

kunnen nu analyses van preparaten van onbekende samenstelling verricht 

worden. We nemen daartoe aan dat de kwantitatieve samenstelling van de 

8 cementmonsters onbekend is. Per monster zijn uit de telsnelheden R 
x 

en de ijkverbanden (R=s A +B ) gemeten schijnbare concentraties bepaald. 
x x x x 

Met het programma PMMONO zijn hieruit componentconcentraties berekend 

door Shermaniteratie uit te voeren. Voor 3 cementmonsters is het resul

taat van de analyse weergegeven in tabel 4.6 . Tevens is de relatieve 

fout ~n de berekende concentraties vermeld (oC/C volgens uitdrukking 

3. 5). 

SLAK COPGEGEVEN CSHER.'1AN oC/C HEIDELBERG COPGEGEVEN CS HERMAN oC/C 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Al
2
o

3 
10.4 6. I -42 At

2
o

3 
2.1 0.59 -72 

Sio2 
34.7 35.6 3 Siü2 

7.0 6.3 -IO 

503 2.5 2.2 -12 so
3 

42 .I 44.4 5 

K2ü 0.57 0.38 -33 K
2
o 0.62 0.65 5 

CaO 40.8 38.3 - 6 CaO 31.7 34.6 9 

Tiü2 
0.52 0.40 -23 TiD

2 
0.10 0.13 30 

Mn
3
o

4 
0.50 0.55 10 Mn3o4 0.03 0.03 0 

Fe 2o
3 

0.31 0.41 32 Fe
2
o

3 
1.12 1.08 - 4 

IIS2 COPGEGEVEN CS HERMAN 6C/C 

(%) (%) (%) 

Al
2

ü
3 

3.49 7.53 116 

Siü
2 

12.35 12.68 3 

503 10.20 10.10 - I 

K
2
ü 11 .80 12.80 8 

CaO 32.20 33.04 3 

Tiü
2 

0. 19 0.21 11 

Mn
3

o
4 

0.03 0.03 0 

Fe 2o
3 

2.04 2.08 2 

Tabel 4.6 

Analyse resultaten voor 3 cementmonsters (slak, heidelberg en IIS2). 
Uit gemeten schijnbare concentraties zijn met het programma PMMONO 
(E =18 keV) concentraties bepaald door Shermaniteratie. Verge-

~xc. . · 1 lijking met de opgegeven concentrat~es geeft de relat~eve fout oe c. 
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invloed van de excitatieënergie E 
exc. 

Nagegaan is of het veronderstellen van een van 18 keV afwijkende 

excitatieënergie 

leidt. Figuur 4.7 
bij ijking en analyse met PMMONO tot betere/slechtere 

toont de invloed van de gekozen waarde van E 
exc. 

op de ligging van de ijklijnen van de aangegeven elementen. 

r 
t:XC. 

( c. p. s . , I 00 mA) 

Figuur 4.7 

Invloed van de veronderstelde waarde van de excitatieënergie ( Eexc. 
1'2, 14, 16 en 18 keV) in het programma PMMONO op de ligging van de 
ijklijnen van de aangegeven elementen. 
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De ligging van een ijklijn blijkt sterker van de excitatieënergie af 

te hangen, naarmate Eexc. dichter in de buurt ligt bij de (K) absorp

tiekant van het element. De keuze van een andere excitatieënergie le

vert schijnb.::-r('> concentraties op die voor elk eleL1ent met een constant 

bedrag veranderen. De spreiding van de meetpunten t.o.v. de verkre-

gen ijklijnen is dan ook identiek voor de verschillende excitatieëner

gieën. De analyse resultaten blijken hierdoor onafhankelijk te zijn 

van de Ln PMMONO gekozen excitatieënergie. 
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§4.4 Discussie 

Met de analyse methode aan de hand van één ijkmeting (4.3-A) ~s 

slechts een indicatie van de samenstelling van de cementmonsters te 

verkrijgen. We geven enkele mogelijke foutenbronnen die de gevolgde 

elementenanalyse methode onnauwkeurig maken: 

a ~e voorstelling van de onbekende energieverdeling van de excita

straling door een delta-functie. 

b De benadering van de detector-efficiëncy van de gebruikte Si(Li) 

detector door een theoretisch geschatte curve. 

c De veronderstelling s 
1 

=I. Bij de metingen aan de cement-
e. ec. 

monsters bedroeg de totale telsnelheid in sommige gevallen meer 

dan 10 kcps (maximaal 12 kcps). Het optreden van pile-up, piek

verbreding, en piekverschuiving in het RÖntgenspectrum is hier

van het gevolg (GOE82). Voor pile-upis echter niet gecorrigeerd. 

d De onnauwkeurigheid ~n het bepalen van de piekinhoud van kleine 

fotopieken. Dat was met name het geval voor het element aluminium. 

e Het veelvuldig optreden van lijnoverlap maakt de piekinhoudbepa

ling van elkaar overlappende pieken onnauwkeurig. 

De analyse methode aan de hand van meerdere ijkmetingen (4.3-B) 

levert betere analyse resultaten op. De detector-efficiëncy en de 

veronderstelde excitatieënergie zijn niet van invloed op de resulta

ten. De genoemde foutenbronnen ~· d en e Z~Jn door deze methode 

echter niet geëlimineerd. 

Voor de toekomst lijken de volgende aanbevelingen zinvol: 

Met betrekking tot methode A 

Energieselectie uit het 'witte' synchrotronstralingsspectrum door 

een kristal met een goed bepaalde bandbreedte. Hierdoor wordt een 
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betrouwbaardere indruk van de excitatieënergie verkregen. 

Meting van de detector-efficiëncy van de Si(Li) detector. 

Met betrekking tot methode B 

Detectie van karakteristieke straling met het in hoofdstuk I 

beschreven golflengtedispersieve detectiesysteem. Dankzij het 

beter scheidend vermogen van dit systeem zijn wellicht nauw

keurigere piekinhoudbepalingen mogelijk. 
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De de Jongh-Norrish benadering toegepast op 

ijzer- en nikkellegeringen 

Naast het onderzoek naar het gedrag van koperlegeringen met betrek

king tot het toepassen van de de Jongh-Norrish benadering ter berekening 

van schijnbare concentraties (zie par. 3.3) is ook het gedrag van ijzer

en nikkellegeringen bestudeerd. Ook voor deze legeringen blijkt de gere

gistreerde maximale relatieve fout in de reeksbenadering toe te nemen 

bij toenemende afstand tot het gebruikte werkpunt. 

Al IJzerlegeringen 

Tabel Al vermeldt voor de onderzochte 103 ijzerlegeringen per ele

ment de variatie in de concentratie, de gemiddelde concentratie en de 

variatiecoëfficiënt, die de spreiding rond de gemiddelde concentratie 

weergeeft. We constateren een duidelijk verschil met de samenstelling 

van de koperlegeringen: het element magnesium ontbreekt, terwijl tan

taal en wolfraam aanwezig zijn. 

ELEMENT ELEMENT CONCENTRATIE CGEM. ;J=o/CGEM. 

NR. SYMBOOL (%) (%) 

I Al 0 - 6 5 10-! 2.8 . 

2 Si 0 - 3 7 10-l 1.1 

3 p 0 - 8 !0-2 7 I0-3 1.9 

4 Ti 0 - 2 3 10-l 1.8 

5 V 0 - 2 3 10-2 6.7 

6 Cr 0 - 26 12 0.8 

7 Mn 0 - 2 6 10-l 0.9 

8 Fe 33- 99 60 0.2 

9 Co 0 - 18 2 2.2 

10 Ni 0 - 60 23 0.7 

11 Cu 0 - 2 I 10-l 1.7 

12 Zr 0 - 8 10-l 4 I0-2 2.8 

13 Nb 0 - l 3 I0-2 3.7 

14 Mo 0 - 5 6 10-1 2.0 

15 Ta 0 - 8 I0-2 4 I0-3 3.5 

16 w 0 - 4 2 10-l 4.1 

Tabel Al 

Variatie in de concentratie, de gemiddelde concentratie en de 
variatiecoëfficiënt voor I 03 ij zerlegerin~en. 
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Ter berekening van de fout in de de Jongh-Norrish benadering is 

weer gebruik gemaakt van 8 verschillende alfasets. Bij het berekenen 

van de alfa's is de geëlimineerde component steeds het element ijzer. 

De gebruikte werkpunten zijn in tabel A2 gerangschikt. De grootheid 

D (zie par. 3.3) is eveneens vermeld. Het eerste werkpunt is de ge

middelde concentratievector voor alle ijzerlegeringen. 

WERKPUNT I 2 J 4 5 6 7 8 

D(%) 
103 PREP. 40 40 40 41 66 80 87 145 

CAl(%) 0.48 0 0.15 0 0 0.01 10 3 

CSi(%) 0.65 0 I .08 0.94 0 0.02 10 3 

CP (%) 0.01 0 0.01 0 0 0.02 10 3 

CTi(%) 0.26 0 0.76 0.08 0 0.02 0 1 

cv (%) 0.03 0 0 0 0 0 0 0 

eer(%) 11 .90 20 18.35 16.35 10 o. 13 10 10 

CMn(%) 0.58 0 1.16 0.41 10 0.19 0 0 

CFe (%) 59.62 60 58.00 67.60 40 98.90 40 10 

CCo(%) 2.27 0 1.18 0.51 10 0.01 0 0 

CNi (%) 23.20 20 19.00 lJ .30 25 0.02 10 10 

ecu(%) 0. IS 0 0.05 0.03 0 0.02 10 0 

czr (%) 0.04 0 0.06 Q 0 0 0 0 

CNb (%) 0.03 0 0 0.06 0 0.02 0 0 

CMo(%) 0.62 0 0.11 0.67 5 0.22 0 20 

CTa (%) 0 0 0 0 0 Q 0 20 

cw (%) 0. 16 0 0 0 Q 0.17 0 20 

Tabel A2 

Overzicht van gebruikte werkpuntconcentraties ter berekening van 
de fout in de schijnbare concentraties (volgens de de Jongh-Norrish 
benadering) voor 103 ijzerlegeringen. 

Overeenkomstig par. 3.3 verschaffen de resultaten van alle werkpunten 

per karakteristieke lijn een totaalbeeld. Hiervan uitgaande is een 

lineair benaderd verband tussen de geschatte maximale fout en de afstand 

tot het werkpunt bepaald. Tabel A3 vermeld per element de parameters 

die dit verband beschrijven. We merken op dat voor de elementen Ta en W 

de La lijnen gekozen zijn. De K lijnen van deze twee elementen zijn van 

een dermate hoge energie, dat ze niet geëxciteerd kunnen worden door 

de primaire straling van een 50 kVolt RÖntgenbuis. 
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ELE.'!ENT ELEMENT EO cl El c2 E2 SEC. FLUOR. 

NR. S~BOOL (prom.) (%) (prom.) (%) (prom.) GRAAD (%) 

1 Al FOUT < 25 PROM. < 5 

2 Si FOUT < 20 PROM. < 5 

3 p 1.9 38 3.5 85 12 < 5 

4 Ti 0 23 9 85 118 0 20 

5 V 0 21 7 85 103 : 20 

6 Cr 0 21 7 85 94 0 20 

7 Mn 0 25 7 135 154 0 20 

8 Fe 0 38 11 125 131 0 20 

9 Co 1.3 20 3 135 82 < 10 

10 Ni FOUT < 25 PROM. -
11 Cu FOUT < 25 PRC!L -
12 Zr FOUT< 10 PROM. -
13 Nb FOUT < 10 PROM. -
14 Mo FOUT< 10 PROM. -
IS Ta(La) FOUT < 15 PROM. -
16 W (Let) FOUT < 15 PROM. -

Tabel A3 

Overzicht van de parameters ter beschrijving van het lineair 
benaderde verband tussen de geschatte maximale fout in de schijn
bare concentraties (de Jongh-Norrish benadering) en de afstand D 
tot het werkpunt voor ijzerlegeringen. 

A2 Nikkellegeringen 

Tot slot LS het gedrag van nikkellegeringen onderzocht met betrek

king tot het gebruik van de de Jongh-Norrish benadering om schijnbare 

concentraties te berekenen. Het betreft een serie van 103 legeringen 

waarin uitsluitend nikkel in hoge concentratie aanwezig is (tabel A4). 

De 8 verschillende werkpunten zijn weergegeven in tabel AS. Bij de be

rekening van de alfa's is steeds het element nikkel geëlimineerd. In 

tabel A6 zijn de parameters gegeven die het benaderde verband tussen 

de geschatte maximale fout en de afstand tot het werkpunt weergeven. 
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ELEl1E~T ELEl1ENT CONCENTRATIE CGEM. ll=o/CGEM. 
NR. SYl1BOOL (%) 

(%) 

I Al 0 - 8 2 1.0 

2 Si 0 - 7 6 10-l 1.4 

3 p 0 - 2 I0- 2 
9 I0-4 

3.6 

4 Ti 0 - 9 2 0.9 

5 ·v 0 - 8 2 10-l 5.9 

6 Cr 0 - 29 14 0.4 

7 Mn 0 - 13 I 1.8 

8 Fe 0 - 42 7 1.5 

9 Co 0 - 21 7 0.9 

10 Ni 39- 83 62 0.2 

11 Cu 0 - 24 I 2.8 

12 Zr 0 - 10 2 10-l 6.4 

13 Nb 0 - 5 2 I0- 1 
4.8 

14 Mo 0 - 17 3 1.2 

Tabel A4 

Variatie in de concentratie, de gemiddelde concentratie en de 
variatiecoëfficiënt voor 103 nikkellegeringen. 

WERKPUNT I 2 3 4 5 6 7 8 

D(%) 
103 PREP. 35 34 38 41 61 75 121 165 

CAl(%) 2.03 3.08 2 0.91 0 0 10 3 

CSi(%) 0.58 1.00 0 0.33 0 o· .. l3 10 3 

CP (%) 0 0 0 0 0 0 10 3 

CTi(%) 1.94 3.12 2 2.30 0 0 0 I 

cv (%) 0.16 0 0 0 10 0 0 10 

eer(%) 14.00 12.10 10 15.05 10 0.01 0 0 

CMn (%) 0.99 1.00 I 0.81 10 0.34 10 0 

CFe(%) 6.60 5.04 10 7.08 10 41.80 30 0 

cco(%) 7.38 11 .95 10 0 10 o.os 0 0 

CNi(%) 61 .54 58.70 60 72.00 50 57.40 30 10 

ecu(%) 1.35 1.00 0 0.16 0 0.10 0 10 

czr (%) 0.17 0 0 0.04 0 0 0 20 

CNb (%) 0.15 0 0 0.97 0 0 0 20 

CMo(%) 3.11 3.01 5 0.20 0 0.10 0 20 

Tabel AS 

Overzicht van gebruikte werkpuntconcentraties ter berekening van de 
fout in de schijnbare concentraties (volgens de de Jongh-Norrish be
nadering) voor 103 nikkellegerin3en. 
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ELEXENT ELEMENT EO cl El c2 E2 SEC. FLUOR. 

NR. SY:1BOOL (prom.) (%) (prom.) (%) (prom.) GRAAD (%) 

I Al FOUT < 15 PROM. < 5 

2 Si FOUT < 20 PROM. < 5 

3 p 3.5 132 " 10 155 27 < 5 

4 Ti 1.1 45 17 85 113 ~ 20 

5 V 0.8 44 18 85 125 ~ 20 

6 Cr 0 43 21 85 139 ~ 20 

7 Mn 1.2 46 17 85 106 ~ 20 
I, 

8 Fe 0 43 14 85 108 ~ 20 

9 Co 0.3 41 9 85 49 < 10 

10 Ni 2.4 103 13 165 38 < 1 

11 Cu FOUT < 30 PROM. < 1 

12 Zr FOUT < 10 PROM. < 1 

13 Nb FOUT < 10 PROM. < 1 

14 Mo FOUT < 20 PROM. -

Tabel A6 

Overzicht van de parameters ter beschrijving van het lineair 
benaderde verband tussen de geschatte maximale fout in de schijn
bare concentraties (de Jongh-Norrish benadering) en de afstand D 
tot het werkpunt voor nikkellegeringen. 
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Appendix B Analyse van de cementmonsters heidelberg en IIS2 

ANALYSE HEIDELBERG MONSTER ENCI 

OPGEGEVEN E = 18 keV E = 14 keV E = 12 keV E = 12 keV 
(ENCI) exc. exc. exc. exc. 

DAu = 30 nm DAu = 30 nm DAu = 30 nm DAu = 10 nm 

Na
2
o 0.20 - - - -

MgO 2.0 - - - -
A1

2
0

3 2. I 0 15.9 I 0.8 7. 9 6. 2 ( 195) 
Si02 

7.0 14.0 9.3 6.9 5.7 (- 19) 

P205 0.09 - - - -
so3 42 .I 85.4 61 .3 47.2 41.5 (- I) 

K
2
0 0.62 1.82 I. 21 0.90 0.84 ( 35) 

CaO 31.7 73.5 56.3 44.9 39.2 ( 24) 
Ti0

2 0.10 0.27 0. 19 0. 14 0.13 ( 30) 
Hn3o4 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 (- 33) 

Fe
2
o

3 I . I 2 1.88 I .35 I .05 I .02 (- 9) 

Ni - 58 ppm 43 ppm 34 ppm 33 ppm 

Cu - 7 rpm 5 ppm 4 ppm 4 ppm 

Zn - 35 ppm 26 ppm 22 ppm 22 ppm 

Rb - 14 ppm - - -
Sr - 0.11 - - -
Au (La) - 56 ppm 46 ppm 40.ppm 40 ppm 

Pt (La) - 32 ppm 25 ppm 22 ppm 22 ppm 

ANALYSE IIS2 MONSTER ENCI 

OPGEGEVEN E = 18 keV E = 14 keV E = 12 keV E = 12 keV 
(ENCI) exc. exc. exc. exc. 

DAu = 30 nm D = 30 nm DAu = 30 nm DAu = 10 nm Au 

Na 2o o. 28 - - - -
MgO 0.32 - - - -

Al 2o
3 

3.49 51 .5 37.0 28. I 22. 1 ( 533) 

Si02 12.35 35.0 24.0 17.9 15.0 ( 21) 

P205 0.09 - - - -
so

3 
10.20 25.9 17.5 12.8 10.9 ( 7) 

K20 11 .80 21 .9 15.0 11.2 10.4 (- 12) 

CaO 32.20 72.4 55.0 43.3 38.0 ( 18) 

Ti0 2 
0. 19 0.39 0.27 .0. 20 0. 18(- 5) 

Hn 3o4 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03( 0) 

Fe
2
o

3 
2.04 I 3.35 2.37 1.82 I .77 (- 13) 

V - 520 ppm 350 ppm 280 ppm 260 ppm 

Cr - 150 ppm 110 ppm 78 ppm 73 ppm 

Ni - 43 ppm 31 ppm 24 ppm 24 ppm 

Cu - 33 ppm 24 ppm 20 ppm 20 ppm 

Zn - 0.10 730 ppm 630 ppm 630 ppm 

Rb - 560 ppm - - -

Sr - 170 ppm - - -
Pb (La) - 440 ppm 360 ppm - -

Pt (LB) - 24 ppm 21 ppm - -


