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E.I. Du Pont De Nemours And Company, Wilmington, Delaware, Ver.St.v.Amerika 

Luminescente fosfor, werkwijze voor de bereiding daarvan, alsmede voort-
brengselen die een laag van deze fosfor dragen. 

De uitvinding heeft betrekking op luminescente fos-
formaterialen die bruikbaar zijn bij de vervaardiging van röntgenschermen, 
kathodestraalbuizen en dergelijke, en in het bijzonder op luminescente 
fosformaterialen met een hoge opbrengst en een verminderde nalichting. 

Luminescente fosformaterialen die bruikbaar zijn 
voor bijvoorbeeld de vervaardiging van radiografische röntgenschermen, zijn 
uitgebreid beschreven in de literatuur. Onlangs is een aantal zogenaamde 
fosforen met hoog rendement ontwikkeld, welke worden geactiveerd door zeld-
zame aarden. Deze met zeldzame aarde geactiveerde fosforen hebben echter 
diverse nadelen, een waarvan is uitgestelde fluorescentie of "nalichting". 
Deze stand van de techniek wordt besproken door Stevels in Medicamundi, 
vol. 20, 1, 1975,blz. 12-22. Met europium geactiveerde fluorhalogeniden 

/ 

(bijvoorbeeld BaPCl:Eu) worden omvat binnen deze groep van fosforen met 
hoog rendement. Nalichting is een bijzonder gebruikelijk nadeel onder de 
met europium geactiveerde fluorhalogenidén. 

Nalichting is dat de schermemissie voortgaat nadat 
de excitatie met röntgenstralen is opgehouden. Bij röntgenologische toe-
passingen kan overmatige nalichting niet worden aanvaard, daar belichte 
schermen gebruikt bij deze toepassing belichting van nieuwe fotografische 
films kan veroorzaken. Dit is een bijzonder probleem bij de moderne röntgen-
faciliteiten waarbij zeer snelle machines worden gebruikt, welke automa-
tisch nieuwe film in aanraking plaatsen met het röntgenscherm onmiddellijk 
na het belichten. Derhalve kan de nieuwe film worden belicht zelfs wanneer 
deze met een scherm in aanraking komt dat vervaardigd is met fosforen met 
betrekkelijk korte nalichting. Natuurlijk zullen schermen gemaakt met 
fosforen die langere nalichting vertonen niet kunnen worden aanvaard, zelfs 
wanneer het vervangen van de film met de hand gebeurt. 

Diverse methoden om het probleem van nalichting te 
overwinnen zijn uitgeprobeerd. Een methode is geweest toevoegsels te mengen 
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met fosformateriaal maar hierdoor treedt vaak verkleuring van de fosfor op 
of wordt de opbrengst ervan verlaagd. Een andere methode, in het geval van 
activering met zeldzame aarde, is grotere hoeveelheden van de zeldzame 
aarde toe te voegen aan het materiaal om de nalichting te verminderen. Zeld-

5 zaroe aarden zijn echter duur, zodat deze oplossing voor het probleem oneco-
nomisch is. 

Het is een doel van de uitvinding met zeldzame aarde 
geactiveerde alkalifluorhalogenidefosforen te verschaffen met verminderde 
nalichting en verbeterde eigenschappen. Dit wordt verwezenlijkt door kalium-

10 of rubidiumzouten toe te voegen aan een luminescent materiaal van de formule 
Ba, . , .Eu Sr FQ, waarin Q Br, Cl of I is, x 0,0001 tot 0,2 is, en y 0 tot l-(x+y) x y J 

0,8 is (molaire hoeveelheden). De kalium- of rubidiumzouten worden toegevoegd 
aan het luminescente materiaal in een hoeveelheid van tenminste 0,001 gew.% 
(w/o) van het luminescente materiaal. Een bijzondere voorkeur verdienend 

15 luminescent materiaal volgens de uitvinding is Ba. „Eu. .„PCI waarbij U,"o U,Ui 
0,1 gew.% KCl is toegevoegd. Het feit dat de nalichting wordt verminderd 
binnen dit luminescente materiaal door de toevoeging van kalium- of rubi-
diumzouten is zeer verrassend. 

/ 

Röntgen-fosformaterialen van het type B a ^ ̂ ^ E u ^ S r -
20 FCl, waarin Ba verantwoordelijk is voor rÖntgenabsorptie en Eu verantwoorde-

lijk is voor blauwe emissie, zijn in de techniek bekend. Luminescente scher-
men vervaardigd met behulp van deze fosforen met hoge opbrengst vertonen 
een verhoogd stopvermogen vergezeld van een ongebruikelijke graad van optisch 
rendement, verschaft door de Eu-activator. Zelfs bij concentraties van niet 

25 meer dan 0,1 atoompercent ito Eu, (dat wil zeggen Ba, Eu C1P waarin x = 0,001) 1""*3C X 
verschaffen deze materialen bijvoorbeeld een röntgenstraalsnelheid equivalent 
aan conventionele CaWO^-fosfor, terwijl toch een toegenomen stopvermogen 
wordt verschaft. Voor een maximaal rendement verdient het de voorkeur dat 
de Eu-concentratie 1 tot 20 atoompercent van de kationplaatsen is. Zoals 

30 al aangegeven echter vertonen deze luminescente materialen met hoog rende-
mni mn hofjo grand vrn naUchUngi 

Aanvraagster heeft gevonden dat dit probleem kan wor-
den overwonnen door kalium- of rubidiumzouten toe te voegen aan de andere 
componentzouten van het fosformateriaal, waarna het dan resulterende mate-

35 riaal innig wordt gemengd door bijvoorbeeld malen in een kogelmolen of een 
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trilmolen. Deze maalstap wordt bij voorkeur uitgevoerd in een organisch op-
losmiddel, ofschoon malen in waterig milieu ook kan worden toegepast. De 
resulterende suspensie wordt gedroogd en gestookt bij verhoogde temperatu-
ren, zoals opjzichzelf bekend is. De gestookte fosfor die aldus gevormd 
wordt wordt daarna gemalen of gewassen (om oplosbare materialen te verwij-
deren) , de deeltjesgrootte bijgesteld, en is daarna geschikt voor elke 
gewenste toepassing. Het eindproduct zal altijd de aanwezigheid daarin van + + 
K of Rb vertonen. 

Voor röntgenschermen kan de fosfor worden gemengd 
met een geschikt bindmiddel en uit oplossing worden aangebracht op een ge-
schikte drager. De vervaardiging van schermen en dergelijke is opjzichzelf 
bekend. Deze fosforen kunnen ook toepassing vinden op andere gebieden, zoals 
in kathodestraalbuizen en dergelijke. 

Het exacte mechanisme waarmee kalium- of rubiüium-
ionen in het reactieproduct worden opgenomen en de nalichting in de fosfor-

+ + 
materialen verminderen wordt niet volledig begrepen. Daar K en Rb aanwe-
zig zijn in het eindmateriaal, zoals bijvoorbeeld gemeten door atoomabsorptie, 
onderscheidt deze methode zich van oplosbare vloeimiddelen en geeft aan dat + 4» ' K en Rb in het kristalrooster worden gehouden. Normale uitgangsmaterialen 

+ + 
voor de beschreven materialen vertonen geen aantoonbaar K of Kb volgens 
analyse en derhalve moet de aanwezigheid van deze ionen binnen de uiteinde-
lijke structuur zijn toe te schrijven aan de beschreven procedures. 

Kalium en rubidium kunnen in elke gemakkelijke ver-
krijgbare vorm worden toegevoegd, zoals het halogenlde, het hydroxyde, het 
carbonaat, nitraat, enz, Kaliumhalogenide verdient de voorkeur (bijvoor-
beeld KF, KC1, KBr, KI) omdat het doeltreffend en goedkoop is. 

In róntgenschermtoepassingen kan de drager bestaan 
uit papier of een metaalfoelie, bijvoorbeeld aluminium, maar bij voorkeur 
bestaat de drager uit een macromoleculair hydrofoob organisch polymeer. 
Geschikte polymere dragers omvatten cellulosederivaten, bijvoorbeeld cellu-
loseacetaat, cellulosepropionaat, celluloseacetaatbutyraat, ethylcellulose; 
polyetheen, polyvinylchloride, copolymeer van vinylchloride en vinylacetaat; 
vinylideenchloride, vinylacetaat, acrylonitril, styreen en isobuteenj poly-
styreen en polyesters, bijvoorbeeld poLytsthylMnUnreit'lnlaKwi m in hm,)r,<ja 

polyesters, verkrijgbaar volgens de werkwijze van het Amerikaans octrooi-
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schrift 2,465,319. Polyethyleentereftalaatfoelies zijn bijzonder bruikbaar 
in verband met hun dimensionele stabiliteit. Een bijzonder bruikbare drager 
is biaxiaal georiënteerd polyethyleentereftalaat, bedekt met een tussenlaag 
("subbing layer") van vinylideenchloride-methacrylaat-itaconzuur-copolymeer, 

5 zoals beschreven in het Amerikaans octrooischrift 2.779.684. De dikte van 
de drager kan zijn van 0,0064 tot 0,0762 cm, waarbij aan 0,0254 cm de voor-
keur wordt gegeven. 

Bovendien kan de drager of foeliebasis bevatten of 
bedekt zijn met kleurstoffen of fijn verdeelde pigmenten, bijvoorbeeld 

10 roetzwart en gekleurde pigmenten, bijvoorbeeld tartrazine (C.I. No. 640), 
Victoria Green W.B. Base (C.I. No. 800) en Nubian Resin Black (C.I. No. 864) 
als opaakmakende of lichtabsorberende middelen. Daarnaast kan de basisdrager 
worden gemetalliseerd om reflectieve werking te verschaffen, bijvoorbeeld 
de polyethyleentereftalaatbasis kan bekleed zijn met een dunne aluminium-

15 laag, enz. De bovengenoemde kleurstoffen en pigmenten zijn in het bijzonder . 
bruikbaar in reflectieve lagen om het uittredende licht te variëren of om 
ongewenste golflengten te blokkeren. 

Een reflectieve laag kan zijn aangebracht tussen de 
drager en de fosforlaag. Deze reflectieve lagen bevatten pigmenten zoals 

20 TiOj. Bij voorkeur omvat de reflectieve laag Volgens de uitvinding gelijke 
hoeveelheden TiO„ en K.O(TiOJ . gemengd in een bindmiddel. Een geschikt en 

«s 2 / 6 
voorkeur verdienend bindmiddel wordt beschreven in voorbeeld 1 van het 
Amerikaans octrooischrift 3.895.157, waaruit ook de bereiding van het ge-
noemde K-0(Ti0Jr bekend is. De reflectieve laag kan zijn van ongeveer 

i Zo 

25 0,0007 tot 0,00254 cm of meer in dikte. 
Een beschermende toplaag, aangebracht volgens de 

voorschriften van de stand van de techniek, kan aanwezig zijn over de fosfor-
laag. Deze toplagen kunnen bestaan uit cellulosenitraat of -acetaat of 
mengsel van harsen dat polymethylmethacrylaat, polyisobutylmethacrylaat en 

30 een vinylchloride/vinylacetaat-copolymeer volgens het Amerikaans octrooi-
schrift 2.907,882 omvat. Een toplaag zoals beschreven in het Amerikaans 
octrooischrift 3.895.157 is bijzonder geschikt. De toplaag kan 0,0003 tot 
0,013 cm dik zijn. 

De fosfor wordt gewoonlijk gedispergeerd in een ge-
35 schikt bindmiddel (bijvoorbeeld polyvinylbutyral of een gechloorsulfoneerd 
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define) tezamen met geschikte dipergeermiddelen, oplosmiddelen en derge-
lijke. Deze procedure wordt beschreven in het Amerikaans octrooischrift 
3.«95,157. De fosforlaag kan 0,0023 tot 0*0SI ca 4ik %% i% 
keur ongeveer 0,0102 tot 0,036 cm dik, in droge toestand. De verhouding 

5 van bindmiddel tot fosfor kan naar wens variëren. 
De uitvinding wordt toegelicht door de volgende 

voorbeelden. 
Voorbeeld I 

Een luminescent materiaal werd bereid door de volgen-
10 de bestanddelen te malen: 

BaClg 54*51 g 
BaF2 36,72 g 
EUF3 5,48 g 
SrP2 3,29 g 

15 KC1 1,00 g 
Deze bestanddelen werden gemalen in een organisch oplosmiddel gedurende 
ongeveer 4 uur op een vibrerende molen. Veel van het oplosmiddel werd ver-
wijderd door filtreren en de vaste stoffen werden 40 uur bij 160° C in een 
met lucht geventileerde ovën gedroogd. Hét gedroogde luminescente materiaal 

20 werd daarna gestookt in een vuurvaste schuit gedurende 15 min. bij 890° C 
onder een stikstofatmosfeer in een buisoven. Dit gestookte materiaal in 
de vorm van een gesinterd blok werd vervolgens gemalen tot het materiaal 
door een 325 mesh zeef passeerde (openingen van 44 micrometer). 

Hieruit werd vervolgens het volgende mengsel bereid: 
25 Luminescent materiaal 3,75 g 

Bindmiddel volgens voorbeeld 
1 Amerikaans octrooischrift 
3,895.157 2,54 g 

n-Butylacetaat 1,00 ml 
30 Het mengsel werd geschud op een Spex-schudder gedurende 15 min. om alle be-

standdelen innig te mengen en daarna onmiddellijk als deklaag aangebracht 
op een geschikte drager van wit gepigmenteerd karton gebruikmakend van een 
mechanische bekleder uitgerust met een 0,0254 cm uitstrijkmes. De resulteren-
de laag werd aan de lucht gedroogd, ter verschaffing van een gedroogde 

35 schermdikte van ongeveer 0,0102 cm. Ter vergelijking werd een tweede scherm 
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gebruikmakend van een identieke fosforsamenstelling zonder kaliumchloride, 
bereid en aangebracht als hierboven beschreven. 

werden de hierboven vervaardigde schermen geplaatst in een geschikte casset-
te, tezamen met een stuk zeer snelle medische röntgen fotografische film en 
werd 2 sec. belicht bij 200 mA en 80 kVp bij een afstand van 63,5 cm uit 
een G.E. wolfraam rontgenbron door een 0,635 cm dikke aluminiumplaat. De 
overbelichte film werd vervolgens verwijderd en een nieuw stuk van dezelfde 
film in contact gehouden met het geëxciteerde scherm gedurende 5 min. De 
tijd die verliep bij het vervangen van de overbelichte film werd op 15 sec. 
gehouden. De onbelichte film welke in aanraking geweest was met het geëxci-
teerde scherm werd daarna machinaal verwerkt in een conventionele röntgen-
ontwikkelaar en -fixeer in een totale tijd van 90 sec. (ontwikkelen, fixeren, 
wassen en drogen). Elke dichtheid die te zien was op de verwerkte film was 
toe te schrijven aan de hoeveelheid nalichting aanwezig in het scherm. De 
volgende gegevens werden verkregen. 

(De aangegeven waarde van de dichtheid komt overeen 
met de optische dichtheid boven de nettobasis plus de waas-dichtheid van 
volledig onbelichte film zelf). 

Met uitzondering van de nalichting waren alle andere 
röntgenschermeigenschappen van de twee monsters als hierboven beschreven 
in wezen identiek. 
Voorbeeld II 

Het luminescente materiaal van voorbeeld I werd be-
reid met diverse andere toevoegingen in hoeveelheden van 1 w/o, betrokken 
op het totale luminescente materiaal, zoals hieronder aangegeven. Schermen 
werden gemaakt en tests uitgevoerd als beschreven in voorbeeld I, met de 
volgende resultaten: 

Om de "nalichting" van deze materialen te testen 

Monster 
Vergelijkingsmonster 
Vergelijkingsmonster + KCl 

Netto Nalichtingsdichtheid 
0,19 
0,00 
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Monster 

A-Ter vergelijking 

B 

C 

D 

E 

D 

S 

Toevoegsel 

Geen 

IiiCl 

LiF 

NaCl 

NaF 

KC1 

KF 

Netto nalichtingsdicht-
heid 

0,19 

0,29 

2,31 

1,63 

1,46 

0,00 

0,02 
Alleen het kaliurakation verminderde de nalichting. 

Voorbeeld III 

Een met europium geactiveerd luminescent materiaal 

zonder strontium werd bereid. De bestanddelen voor het malen waren als volgt 

BaCl2 53,82 g 

40,78 g 

3 5,40 g 

Diverse andere toêvoagsels werden opgenomen in hoeveelheden van 1 w/o, be-

trokken op het totale luminescente materiaal, zoals hieronder aangegeven. 

Schermen werden vervaardigd in elk van de gévallen zoals aangegeven in voor-

beeld I en elk scherm werd op dezelfde wijze getest. De volgende resultaten 

werden verkregen: 

BaF, 

EuF. 

Monster 

A-Ter vergelijking 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

Voorbeeld IV 

Toevoegsel 

Geen 

NaCl 

AgCl 

KCl 

NH.C1 
4 

Rbl 

CsCl 

Netto nalichtingsdicht-
heid 

0,16 

1,47 

0,15 

0,00 

0,41 

0,02 

0,66 

Voorbeeld III werd herhaald gebruikmakend van een 

verscheidenheid van kaliumzouten in een hoeveelheid van 1 w/o, betrokken 

op de luminescente materialen. Alle andere voorwaarden waren als hiervoor 

beschreven. De volgende resultaten werden verkregen: 

7 6 1 3 4 8 0 



Monsters Toevoegsel Netto nalichtingsdicht-
heid 

A-Ter vergelijking Geen 0,16 
B KCL 0,00 
C KBr 0,00 
D KF 0,00 
E KI 0,00 
F KNO3 0,00 
G KCO3 0,00 
H KOH 0,00 
Derhalve kan kalium worden toegevoegd aan de fosfor in nagenoeg elke vorm 
ter bereiking van een vermindering in nalichting. 
Voorbeeld V 

Het luminescente materiaal van voorbeeld III werd be-
reid en kaliumchloride werd toegevoegd in verschillende hoeveelheden. Scher-
men werden vervolgens gemaakt uit elk monster en getest als beschreven in 
voorbeeld I. De volgende resultaten wérden verkregen: 
Monster w/o KC1 Nalichtlngsdichtheid 
A-Ter Vergelijking 0 0,18 -
B . 0,01 0,10 
C 0,1 0,04 
D 1 0,00 
E 10 0,00 
Bij 10 w/o kaliumchloride werd een opmerkelijke afneming in de rontgen-
schermsnelheid waargenomen. 
Voorbeeld VI 

Een luminescent materiaal met een lagere molaire 
concentratie aan europium werd bereid. De aan de molen toegevoerde bestand-
delen waren als volgt: 

BaCl2 54,10 g 
BaP2 43,73 g 
EUF3 2,17 g 
Deze charge is erop berekend een materiaal te verschaf-

fen met de volgende formule: 
Ba0,98Eu0,02FC1' 
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Kaliumchloride werd eveneens toegevoegd tijdens de maalstap in verschillen-
de hoeveelheden en schermen werden vervaardigd en getest als beschreven in 
voorbeeld I, met de volgende resultaten: 

Monster Nalichtingsdichtheld 
A-Ter vergelijking - geen KCl 0,97 
B - 0,1 w/o KCl 0,00 
C - 1 w/o KCl 0,00 

Voorbeeld VII 
Voorbeeld VI werd herhaald maar met een lagere 

hoeveelheid europium. De aan de molen toegevoerde bestanddelen waren als 
volgt: 

BaCl2 54,20 g 
BaF2 44,71 g 
EUF3 1,09 g 
Deze charge is erop berekend een materiaal te ver-

schaffen met de volgende formule: 
Ba0,99EU0,01PC1-

Kaliumchloride werd eveneens toegevoegd bij de maalstap in verschillende 
concentraties en schermen werden gemaakt en getest als beschreven in voor-
beeld I, met de volgende resultaten: 

Monster Nallchtingsdichtheid 
A-Ter vergelijking (geen KCl) 1,31 
B - 0,01 w/o KCl 0,51 
C - 0,1 w/o KCl 0,08 
D - 1 w/o KCl 0,00 

Zowel voorbeeld VI als voorbeeld VII, wanneer vergeleken met voorbeeld III, 
laten tevens zien dat toegenomen hoeveelheden europium de nalichting ver-
minderen. Deze voorbeelden bewijzen tevens dat het dure toevoegsel europium 
kan worden vervangen door toevoegsel welke veel goedkoper zijn en welke 
desalniettemin leiden tot verdere vermindering van nalichting en equiva-
lente schermeigensqhappen wanneer ze bijvoorbeeld worden toegepast als 
röntgenschermen. 

De nieuwe fluorescente materialen die de K of Rb 
zouten bevatten volgens de uitvinding zijn in het bijzonder bruikbaar voor 
de vervaardiging van röntgenschermen. Bij gebruik voor de vervaardiging van 
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a 
10 

fluorescentieschermen zijn ze bijzonder bruikbaar voor medische en indu-
striële radiografie, bijvoorbeeld miniatuur radiografische schermen, 
fluroscopie, en dergelijke, en in industriële monitor-systemen. De uitvin-
ding verschaft fosforen van hoge kwaliteit en met een hoog rendement zonder 
nadelige neveneffecten. 

en waarin de kristalstructuur van de fosfor een kalium- of rubidiumion 
bevat in een hoeveelheid voldoende om nalichting te verminderen. 

2. Materiaal volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het op een drager is aangebracht. 

3. Röntgenscherm, gekenmerkt door het materiaal van 
conclusie 1, gemengd met een bindmiddel en aangebracht op een drager. 

4. Röntgenscherm volgens conclusie 3, met het ken-
merk, dat de fosfor Ba. „qEU^ nnFCl is en dat de kristalstructuur ervan ' • u, yo u, U/i 
voldoende kaliumion bevat om nalichting te verminderen. 

5. Werkwijze voor de bereiding van een luminescente 
fosfor, met het kenmerk, dat men de in conclusie 1 omschreven fosfor be-
reidt door een kalium- of rubidiumzout te mengen met de halogeniden van de 
constituerende metalen aangegeven in de formule van conclusie 1, waarbij 
tenminste één van deze halogeniden het fluoride is, het resulterende mengsel 
van zouten in een vloeibaar medium te malen, te drogen, en te stoken bij 
een temperatuur voldoende om een gesinterde fosfor te vormen. 

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, 
dat men de gesinterde fosfor maalt of wast, mengt met een bindmiddel en 
aanbrengt op een drager om een röntgenscherm te vormen. 

7. Werkwijze volgens conclusie 5 of 6, met het ken-
merk, dat men kalium- of rubidiumzout toevoegt in een hoeveelheid van ten-
minste 0,001 gew.% van de luminescerende fosfor. 

8. Werkwijze volgens conclusie 5, 6 of 7, met het 
kenmerk, dat de zouten welke gemengd worden halogeniden van barium, europium, 

C O N C L U S I E S 
1. Luminescente fosfor van de formule 

Ba l-(x+y) x y Eu Sr FQ, waarin 
Q = Br, Cl of I 
x = 0,0001 tot 0,2, en 
y = 0 tot 0,8 



strontium en kalium zijn. 
9. Werkwijze volgens één van de conclusies 5 tot 8„ 

met het kenmerk, dat de stookstap wordt uitgevoerd in een stikstofatmosfeer 
bij een temperatuur van 880° C. 

10. Werkwijzen en voortbrengselen in hoofdzaak als 
beschreven in de beschrijving en/of de voorbeelden. 
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