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Max-Flanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., 
te Göttingen, Bondsrepubliek Duitsland. 

Werkwijze voor de bereiding van luminescerende stoffen. 

Deze uitvinding betreft de bereiding van luminescerende 

stoffen, bestaande uit een-vast matrix met daarin een veelvoud van luminesce-

rende plaatsen, alsmede de toepassing daarvan op velerlei gebied. 

Fluorescerende en fosforescerende stoffen, ook wel "fosfo-

5 ren" genoemd zenden elektromagnetische straling uit wanneer ze op een of 

andere wijze aangeslagen worden, bijvoorbeeld door een andere elektromag-

netische straling, door bestraling met deeltjes of door het aanleggen van 

een elektrisch veld. De straling wordt gewoonlijk uitgezonden door lumines-

cerende of actief ionische plaatsen in een vast matrix of rooster. Fosfo-

10 ren die zichtbaar licht uitzenden zijn bijzonder nuttig, daar ze in alle 

mogelijke zoek- en meetapparatuur toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld 

in kathodestraalbuizen (waarbij het uitgezonden licht zichtbare informa-

tie geeft), in TL-buizen, in raster-elektronenmicroscopen, in scintillate- . 

tellers en in stralingszoekers, en bij röntgentopografie bij geneeskunde en 

15 tandartsenij. 

Er zijn reeds organische en anorganische fluorescerende 

stoffen bekend, maar aan anorganische geeft men de voorkeur daar zij beter 

bestand zijn tegen bestraling met deeltjes. De bekende anorganische fos-

foren zijn in het algemeen zeer fijne poeders, bijvoorbeeld van met mangaan-

20 ionen gedoteerd zinkorthosilicaat, waarbij de afzonderlijke deeltjes enke-* 

le micrometers groot zijn, De deeltjesgrootte beperkt echter het oplossend 

vermogen van de door uitgezonden straling - gevormde beelden. Een ander na-

deel van de bekende fosforen bestaat hieruit dat zij voor veel toepassingen 

te zwakke lichtintensiteit hebben. Tenslotte is de versterftijd, in welke 

25 ce fluorescerende stoffen na het wegvallen van de aanslag ophouden met op-

lichten, voor sommige toepassingen te lang. 

ÏTu is gevonden hoe deze bezwaren ondervangen kunnen'worden 

en men fluorescerende stoffen krijgt waarmee men beelden met beter oplos-

send vermogen, hogere lichtkracht en kortere versterftijd krijgt. Dit be-

30 reikt men met een vast-matrix volgens de formule XP^O^ met daarin een 
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•'••• veelvoud, van de luminescerende plaatsen; in deze formule. stelt X een drie-
vaardig metaalion en bij voorkeur het ion van een zeldzaam aardmetaal of 
een mengsel van dergelijke metaalionen voor. 

'De in het vaste matrix aanwezige luminescerende plaatsen 
5 kunnen de ionen X zelf zijn, dit is bijvoorbeeld het geval als X voor Eu 

of Tb staat (de met Eü uitgezonden straling is diep rood en die met Tb 
intensief groen), maar de ionen X kunnen ook op zichzelf inert zijn, dat 
vil zeggen geen. straling in het zichtbare gebied geven, waarbij dan de 

• luminescerende plaatsen over het matrix verdeelde doteringsionen zijn. Dit 
10 laatste is bijvoorbeeld het geval als X voor I of Fr staat, en het matrix 

tot een zeker gehalte met Tm-, Er-, Eu- of Tb-ionen of met een mengsel 
van Mrx- en Sb-ionen gedoteerd is. 

' Voor Vele toepassingen is een luminescerende stof volgens 
de formule XP^O^ waarin X Ce of Pr voorstelt bijzonder voordelig. Met 

15 ceriumpentafosfaat heeft men een afsterftijd van ongeveer 12nanoseconden, 
terwijl.de tot nog toe bekende fosforen met vanaf kO nanoseconden duide-

. • lijk langere afsterftijden hadden, 
Een ander voordeel van het ceriumpentafosfaat is dat de 

golflengte van zijn scintillatiestraling ongeveer 335 nm is, dus in het 
20. ultraviolette gebied van het spectrum ligt. Deze. eigenschap is bijzonder 

nuttig daar die golflengte dicht bij de responspiek ligt van in foto-ver-
• sterkers in.combinatie.met scintillatoren gebruikelijke fotokathoden. 

Bij scintillatoren wordt de verhouding tussen de intensi-
teiten van signaal en ruis bepaald door het nagloeien, dat is de intensi-

• 25 teit van het na een bepaalde afsterftijd uitgezonden licht, als procent 
van de-oorspronkelijke intensiteit. Bij CeP-CL^ bedraagt de intensiteit 

* - „ pano B 
van de nagloei na 80/seconden nog maar 0,3 % van de .oorspronkelijke vaar-
de, vat voor vele toepassingen bijzonder aantrekkelijk is. 

Een ander voordeel van de pentafosfaten is dat de lumines-
30 ceren&e ionen in hoge, bijvoorbeeld stoechiometrische, concentraties in 

het matrix gebracht kunnen worden. De luminescerende stoffen volgens de 
uitvinding vertonen geen "concentratiedemping", dat vil zeggen geen vermin-
dering van het lichtgevend vermogen bij verhoging van de concentratie aan 
actieve plaatsen boven een bepaalde vaarde, en dit geldt zelfs tot zeer 

35 hoge concentraties toe, in tegenstelling tot de meeste bekende luminesce-
rende •stoffen vaarvan de actieve plaatsen reeds bij lage concentraties 
T & fs 'n • f $ O • 
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(bijvoorbeeld van enkele procenten) een concentratiedemping vertonen. 

De luminescerende stoffen volgens de' uitvinding kunnen be-

reid en toegepast worden als éênkristallen en in polykristallijne en in 

amorfe, glasachtige vorm. 

Cerium- en praseodymiumpentafosfaat zijn bijzonder geschikt 

voor toepassing in raster-elektronenmicroscopen, waarbij een goede optische 

koppeling tussen de scintillator en de daarmee verbonden lichtbuis gewenst 

is. Hiertoe verdienen gewoonlijk éénkristallen de voorkeur, omdat het 

makkelijker is een elektrode op een êénkristal aan te sluiten zonder dat de 

10 elektrode door dat éénkristal beïnvloed wordt wanneer dat êénkristal her-

haaldelijk onder vacuum gebracht wordt ("vacuum recycling"). Daarentegen 

verbindt men bij andere toepassingen, bijvoorbeold in lichtpiint-Afinofcern., 

de elektrode liever met polykristallijne luminescerende stoffen, omdat de 

luminescerende stof in deze vorm beter geschikt is voor de vervaardiging 

15 van een gróót fluorescerend scherm. De meeste van de tot nog toe bekende 

luminescerende stoffen konden nooit in de vorm van éénkristallen aange-

' . maakt worden< 

De volgens de uitvinding te gebruiken luminescerende stof-

fen kunnen op de volgende wijze bereid worden: 

20 In een kroes van goud of vangrafiet brengt men een mengsel 

van ongeveer 3 g van het geëigende oxyde, in het algemeen ZgO^ waarbij X 

eerder genoemde betekenissen heeft, en 100 g orthofosforzuur dat ongeveer 

15 % water bevat. Als X een metaalion voorstelt dat niet in het zichtbare 

gebied lurainesceert wordt aan het mengsel ook nog een geschikte hoeveel-

25 heid activator toegevoegd, bijvoorbeeld 0 tot 1,0 g mangaan en antimoon 

per 3 g oxyde. De kroes wordt dan in een inerte btisoven, bijvoorbeeld 

van kwarts, geplaatst, die met een afzuiginrichting verbonden is. De 

buis wordt op hoge temperatuur verhit, bij voorkeur ongeveer 200°C, waar-

bij het orthofosforzuur onder afgifte van water in polyfosforzuur 

30 bKhpO^^OÏÏ overgaat. Bij deze temperatuur lost het oxyde in het fosforzuur 

op als het evenwicht door voortdurend afzuigen van het vrijkomende water 

naar rechts verschoven wordt. De buisoven wordt zo lang op deze tempera-

tuur gehouden (enige uren) totdat alle oxyd volledig opgelost is. Daarna 

tot een temperatuur tussen 500° en 700°C verhit wordt, afhankelijk van de 

35 aard van het ion X (bijvoorbeeld voor X = Pr of Ce tot ongeveer 550°C), 

waarbij het oxyde met het polyfosforzuur reageert. De buis wordt enige 



dagen op deze temperatuur gehouden, totdat ook de tweede reactie vol- . 

ledig afgelopen is. Nu is de verbinding XP^O^. ontstaan, die overeenkom-

stig de toegsaste uitgangsstof gedoteerd kan zijn. 

De afzuiginrichting wordt dan verwijderd en het polyfos- • 

5 forz-uur wordt'uit de nog hete buis gegoten. De als residu achterblijvende 

kristallen XP^O^ worden met kokend water uitgewassen en tenslotte ge-

droogd. Zonodig kunnen uitgezochte kristallen op "bekende wijze geslepen, 

. en/of gepolijst worden. De kristallen kunnen ook tot een poeder vermalen 

en tot vormelingen geperst worden. Laat men daarentegen het polyfosfor-

10 zuur afkoelen dan ontstaat een glas. 

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van teke-

ningen van mogéE.jke toepasangsvormen. Daarin is fig, 1 een schematische 

doorsnede van een lichtuitzendende-diode, fig. 2 een zeer schematische aan-

duiding van een kathodestraalbuis met scintillator, fig. 3 een dwarsdoor-

-15 snede van een gasontladingsbuis, fig. ̂  een schematische doorsnede van een 

elektroluminescerende inrichting,- en fig. 5 een schematische dwarsdoorsnede 

van een rasterelektronenmicroscoop. 

In de in fig. 1 getekende inrichting ziet men een halfgeH-

dend êênkristal in de vorm van een schijf, bijvoorbeeld van galliumarsenide• 

20 met een gebied P dat door dotering van het p-type en een gebied N dat door 

' dotering van het n-type geworden is, zodat er een p-n-overgang 1 is. Het 

P-gebied wordt met een metaalcontact 3 en het N-gebied met een metaal-

contact 5 verbonden:. Een spanningsbron 7 (met een niet in de tekening 

weergegeven schakelaar) is met contacten 3 en 5 verbonden. De gebieden P 

25 en N en de contacten 3 en 5 zijn geheel omsloten door epoxyhars, Op het 

hars-oppervlak is een luminescerende laag 11 aangebracht. 

Deze inrichting werkt als volgt: de spanningsbron 7 geeft 

de p-n-overgang een voorspanning en veroorzaakt emissie van infrarode 

stralen door hercombinatie van elektronen en elektronengaten aan de p-n-

30 overgang. De infrarode straling gaat door de omhulling van epoxyhars heen 

en slaat in op de luminescerende laag 11, waar ze geabsorbeerd en ih zicht-

- baar licht omgezet wordt. De luminescerende bekleding is een vaste oplos-

sing, bijvoorbeeld voor 80-99 gew,% bestaande uit het pentafosfaat van een 

eerste zeldzaam aardmetaal,bijvoorbeeld ytterbiumpentafosfaat, dat de 

35 infrarode straling absorbeert, met daarin 1 tot 20 gew.% pentafosfaat van 

een tweede zeldzaam aardmetaal, bijvoorbeeld erbiumpentafosfaat, dat in 

f e A $ "5 P, J P tl 4 y i u 
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het zichtbare gebied van het spectrum uitzendt. De energie van de door het 
eerste pentafosfaat geabsorbeerde infraroodstraling wordt (door een of meer-
dere bekende mechanismen) aan het tweede pentafosfaat doorgegeven, dat deze 
energie als zichtbaar licht uitzendt. Hoewel aan de p-n-overgang de elek-

5 trische energie in onzichtbare straling omgezet werd krijgt men op deze 
wijze toch zichtbaar licht uit de inrichting. De bekleding 11 kan als dunne 
pasta opgebracht worden, bijvoorbeeld van fijn poedervormig pentafosfaat 
in een oplossing van nitrocellulose in butylacetaat, waarbij het oplos-
middel na het opbrengen verdampt of verdampt wordt. 

1(5 Bij de in fig. 2 getekende kathodestraalbuis 12 bestaat 
- • het luminescerende scherm 13 uit een glaslaag 13a waarvan de binnenkant met 

een laag luminescerend pentafosfaat 13b bekleed is. Hierover is weer een 
laagje 13c van aluminiumoxyde aangebracht. De luminescerende stof kan bij-
voorbeeld als suspensie in een oplossing van nitrocellulose in butylace-

15 taat opgebracht zijn. De rest van de kathodestraalbuis 12 is op gebruike-
lijke wijze gebouwd, De elektrode. 12a geeft een elektronenstraal 12b, die 

• door anode 13c versneld en met gebruikelijke hulpmiddelen gebundeld en 
op scherm 13 gericht wordt, en daar luminescentie veroorzaakt. 

De in fig. 3 getekende gasontladingsbuis 15 is aan de ene 
20 zijde afgesloten door een eerste elektrode 17 en aan de andere zijde door 

.een tweede elektrode 19. De buis 15 is voor het uiteindelijke afsluiten 
geëvacueerd en tot lage spanning (bijvoorbeeld enkele torr) of tot zeer lage 
spanning (bijvoorbeeld 0,001 torr) met een inert gas gevuld. Het binnen-
oppervlak van buis 15 is bekleed met een luminescerende stof 15a, bijvoor-

25 beeld TbP^O^ of EuP^O^. Als tussen de elektroden 1T en 19 een spanning , 
bij voorkeur 100 V wisselspanning, aangelegd wordt treedt er in de buis 
een ontlading op. Ionen en elektronen van geringe energie en elektromagneti-
sche straling (bijvoorbeeld UV-) worden als gevolg van de ontlading door 
het inerte gas uitgezonden. De luminescerende stof 15a absorbeert de ener-

30 gie van de uitgezonden deeltjes en zendt deze opnieuw uit, maar dan als 
zichtbaar licht. Op deze wijze ziet de waarnemer een gekleurde buis. De 

- luminescerende stof 15a kan uit een mengsel van verschillende stoffen be-
staan, en op die wijze wit licht uitzenden. 

De luminescerende stof 15a kan op het binnenoppervlak van 
35 buis 15 aangebracht worden door de buis onder te dompelen in een suspensie 

van luminescerende deeltjes in een of andere vloeistof, waarna die laatste 
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verdampt of verdampt -wordt-. Van het "buitenoppervlak van buis 15 wordt de 

neergeslagen luminescerende stof weer weggewassen, waarna de buis gedroogd 

wordt. 

-Een plasmaveld, dat uit een aanwijsinrichting van het be-

5 kende "Dot-Matrix"-type bestaat en een groot aantal miniatuur-ontladings-

cellen bevat, kan op eenzelfde wijze met een pentafosfaat tot het uitzen-

den van licht van de gewenste kleur gebracht worden. .In het algemeen geeft 

het aanvullend toegepaste gas zijn eigen.emissiekleur (bijvoorbeeld bij 

neon oranje). Deze emissiekleur mengt met die van het gas zelf, zodat op 

10"" die wijze ook wit licht uitgezonèn kan worden. 

In de in fig. h getekende elektroluminescerende inrich-

' ting is een doorzichtige geleidende elektrodelaag 21, bijvoorbeeld van 

tinoxyde, op een glazen substraat 2h neergeslagen. Een luminescerend penta-

fosfaat in poedervorm was in bekende wijze, bijvoorbeeld als suspensie in 

15 een diëlektrisch bindmiddel zoals polyvinylchloride, ingebed en vórmt zo 

een laag 22 bovenop laag 21. Een metalen elektrodelaag 23, bijvoorbeeld uit 

aluminium wordt dan op het vrije oppervlak.van laag 21 aangebracht. Een 

spanningsbron 25 (met een niet in de tekening aangegeven schakelaar) wordt 

met de elektrodelagen 21 en-23 verbonden". Deze bron 25 geeft een wissel-

2.0 spanning van enkele 100 V en een frequentie van'500 tot 1000 Hz. Dit ver-

oorzaakt een wisselend elektrisch veld dwars op laag 22, waardoor de daar-

in aanwezige luminescerende stof aangeslagen stof. Zichtbaar licht wordt 

dan uitgezonden, dat door laag 21 en substraat Zk heendringt. 

Bij een andere elektroluminescerende inrichting kan de 

25 luminescerende stof geleidende deeltjes bevatten, bijvoorbeeld van koper, 

. die elektrisch gecontroleerd oftewel "gevormd" kunnen zijn, waardoor licht 

van een nauw beperkt gebied ontstaat, dat door eenzijdig gerichte span-

ningen opgewekt kan zijn. In dit geval gebruikt men geen diëlektrisch bind-

middel. 

30 : In de in fig. 5 schematisch aangegeven 'rasterelektronen-

microscoop 30 wordt een primaire elektronenstraal 32 opgewekt, die het 

. oppervlak van het te onderzoeken substraat 33 aftast» Het substraat 33 

wordt onderkend aan de secundaire elektronen die het bij beschieting met 

de primaire elektronenstraal 32 uitzendt, en deze secundaire elektronen 

35 worden in vele richtingen uitgezonden. Een bepaald deel daarvan vormen 

straal 3H die op scintillatiescherm 35 inslaat, dat uit cerium- of 
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praseodymium-pentafosfaat bestaat, bi j voorkeur in de vorra van een 

êênkristal. De scintillator 35 heeft een elektrode 35a waardoor ingeslagen 

elektrische lading afgevoerd kan worden. Door de inslag van straal 34 

veroorzaakt de scintillator 35 het uitzenden van scintillatiestraling 39, 

5 die door buis 36 (bijvoorbeeld van optische vezels) naar een detector 37 

gaat. Deze detector kan bijvoorbeeld een foto-versterker ("photo-multiplyer") 

zijn, met een kathode 38, waarbij een kathodestraalbuis "toegepast kan zijn 

on het signaal uit de foto-versterker synchroon met het aftasten door de 

primaire elektronenstraal 32 af te beelden. Een op deze wijze in de detec-

10 tor verschijnend beeld is een weergave van het oppervlak van substraat 33. 

In de bekende lichtpunt-aftasters, stralingsmeters en 

scintillatietellers kan men als scintillatoren ook cerium- en praseodymium-

pentafosfaat kiezen. ' 

Een lichtpunt-aftaster bestaat uit een scintillator met een groot scherm, 

15 ctat in een lijn of in een raster door een elektronenstraal afgelopen wordt.-

De scintillator zendt op zijn beurt straling uit die op bepaalde gedeelten 

van een meetveld en niet op andere gedeelten daarvan vallen; waar de stra-

ling wel of niet komt is een deel van de informatie. Een snel afstervende 

scintillator is hierbij wenselijk omdat anders informatie door önscherp-

20 heid verloren gaat, vooral bij een hoge dichtheid aan informatie. Dus 

zijn cerium- en praseodymium-pentafosfaatin dit geval bijzonder nuttig. 

Een andere mogelijke toepassing is een apparaat voor het 

aantonen van straling dat een kathodestraalbuis met kleur omvat, bijvoor-

beeld voor gekleurde televisie, waarbij het luminescerende scherm afwis-

25 selende stroken met rood, blauw en groen oplichtende stoffen heeft, die 

door één enkele bron van kathodestraling aangeslagen en in meerdere of 

mindere* mate tot uitzenden of gewekt worden. Om de plaats van de straal 

automatisch vast te leggen wordt op regelmatige afstanden in het scherm 

een stralingsmeter-scintillator ingebouwd. Als de scintillator door de 

30 kathodestraal aangeslagen wordt straalt hij terug op een detector, bijvoor-

beeld een foto-versterker, en het aldus verkregen signaal bestuurt mede 

de kathodestrax-ling. .Opdat de straling van de verschillende gebieden in 

het scherm duidelijk van elkaar gescheiden kunnen worden is een zeer kor-
.. i , 

te afsterftijdnodig. Dus kunnen hiervoor met voordeel cerium- en praseodymium-

35 pentafosfaat toegepast worden. De toepassing van deze luminescerende 

stoffen is bovendien daarom voordelig omdat de golflengten van de door 

t a ft 9 X 4 Pt g y U L O 5 v 
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deze stoffen uitgezonden stralingen duidelijk te onderscheiden zijn van 
die van de stralingen der verschillende stroken, zodat hun straling ge-
makkelijk met filters gescheiden kan -worden van die gekleurde straling, 
die valse signalen zouden kunnen geven. 

5 . • Een andere mogelijke toepassing van deze pentafosfaten is het 
omzetten van een infrarood beeld in een zichtbaar beeld. In het ene einde 
van een daartoe bestemde buis zet een fotokathode infrarode straling , 
beeldsgewijs in elektronen om, en dat beeld wordt in het andere einde van 
de buis over meerdere stappen op een luminescerend scherm overgedragen; 

10 in deze meerdere stappen wordt het elektromagnetische signaal met behulp 
van tussengeschakelde luminescerende stoffen en fdbokathoden versterkt. 
In het scherm dat het uiteindelijke beeld geeft kan de luminescerende stof 
een pentafosfaat zijn. 

log een andere mogelijke toepassing is het versterken van 
15 röntgenbeelden. De röntgenstralen geven op een eerste luminescerende 

scherm een zwak beeld, Het aldus uitgezonden licht wordt op een foto-
kathode gericht die een dienovereenkomstig elektronenbeeld geeft. De uit-
gezonden elektronen worden versneld en slaan op een nieuw luminescerend 
scherm in. In de verschillende luminescerende schermen kunnen pentafosfa- ; 

2Q;. ten toegepast zijn. 
Nog een andere mogelijke toepassing is een infrarood-

quantenteller. In een dergelijk apparaat wordt een quantenteller-kristal, 
bestaande uit een luminescerend pentafosfaat, tegelijkertijd aan de pomp-
straal van een gelijkstroom-laser en aan een te meten infrarood-straling 

25 blootgesteld. Indien uit beide stralingen energie opgenomen wordt geeft 
het kristal een zichtbare luminescentie; een der beide stralingen alleen * 
veroorzaakt die niet.' De energie van een der beide stralen kan door ionen 
in het kristal-geabsorbeerd worden. De tweede trap van de energie-omzet-
ting kan op een der twee volgende, principieel verschillende wijzen gebeu-

30 ren: 
(a) Achtereenvolgens aanslaan door twee fotonen: 
Het de luminescerende stof activerende ion wordt hetzij direct door opname 
van een foton van een straling hetzij door energie-overdracht van een na-
burig ion, dat el dan niet op andere wijze door deze straal aangeslagen 
was, in een'.hogere energietoeatancl gebrarfi. Inwendige relaxatie kan dan 

• al dan niet plaats vinden. Het activerende ion wordt.dan door opname van 

•J V V «J i w 



een foton van de tweede straal aangeslagen tot de luminescerende toestand, 

en dan volgt uitzending van licht, 

(b) Aanslaan door energie-overdracht: 

Twee ionen, onderling gelijk of verschillend en directe nabijheid van elkaar, 

5 nemen allebei een foton op, het eerste ion uit de pompstraling en het 

tweede uit de infrarode straling. Energie kan dan zo van het ene ion op 

het andere overgedragen worden dat het andere ion in luminescerende toe-

stand opgetild wordt, endan vindt uitzenden van licht plaats. 

Pentafosfaatkristallen zijn voor deze toepassingen bijzon-

10 der geschikt, daar, zoals reeds aangegeven, een hoge concentratie aan ac-

tiverende ionen mogelijk is zonder dat "concentratie-demping" optreedt. Al-

dus wordt een maximale opname van fotonen mogelijk, met overdracht van hun 

energie, wat een hoge efficiëntie betekent. De infrarode straling kan ge-

moduleerd worden, bijvoorbeeld intermitterend onderbroken zijn, en de uit-

15 slag kan op bekende wijze door intermitterend aftasten uitgefiltreerd wor-

den. ' 

C o n c l u s i e s 

1. Werkwijze voor de bereiding"van een luminescerende 

stof, met het kenmerk, dat men een verbinding volgens formule XP^O^ be-

20 reidt, waarin X een driewaardig ion of mengsel van driewaardige ionen 

voorstelt. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

men een verbinding volgens formule XP^O^ bereidt, waarin X de ionen van 

een of meer zeldzame aardmetalen voorstelt. 

25 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, 

dat een mengsel van. orthofosforzuur en een of meer oxyden van elementen 

X zolang tot zodanige temperatuur verhit wordt dat het orthofosforzuur 

onder afgifte van water in polyfosforzuur overgaat, en dat het mengsel 

daarna zolsng op een temperatuur tussen 500° en 700°C verhit wordt dat de 

•30 reactie van het oxyde of het mengsel van oxyden met het polyfosforzuur 

volledig afgelopen is. 

k. Werkwijze volgens conclusie 3 , met het kenmerk, dat de 

reactie in een kroes van goud of grafiet uitgevoerd wordt. 

5. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het 

35 mengsel van orthofosforzuur en ocyden van elementen X verhit wordt tot 

een t enroeratuur van ongeveer 200°C. 

f f* f% O 7, '3 
s ts !j £ 0 * 
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6, Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies 

met het kenmerk, dat men het pentafosfaat van cerium en/of praseodymium 

"bereidt, 

7» Luminescerend scherm, met het kenmerk, dat het geheel 

5 of gedeeltelijk uit een stof volgens formule bestaat, waarin X 

eerder genoemde "betekenissen heeft. 

8. Luminescerende êénkristallen, bestaande uit een stof 

volgens formule XPwO^, waarin X eerdergenoemde betekenissen heeft. 

10 
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