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Aanvraagster s De Beers Consolidated Mines Limited, 
36, Stockdale Street, KIMBEHLEY, Republiek van 

Zuid-Afrika, 
Pitel i Werkwijze voor het radiografisch onderzoeken van 

een voorwerp. 
ii 

De uitvinding heeft toetrekking op een werkwijze voor het radio-

grafisch onderzoeken van een voorwerp. 

Radiografisch onderzoek, gebruikmakend van röntgenstraling 

wordt veelvuldig uitgevoerd voor het detecteren van fouten, zoals 

scheuren, spleten en de aanwezigheid van vreemd materiaal in vele 

vaste stoffen. Gebruik wordt gemaakt van het verschil in röntgen-

stralenabsorptie dat optreedt tussen de foute en de goede delen van 

het materiaal. 

Van röntgenstralen met een aanvangsintensiteit I die gaan door 

een materiaal met dikte t, wordt de intensiteit I q bepaald door de 
relatie I = IQe(-{it) , waarin n de lineaire absorptie-coêfficiënt is, 

die afhangt van de dichtheid van het materiaal ((?), het atoomgetal 

(z), van de samenstellende elementen en de golflengte der röntgen-
stralen (J\). Voor een bepaalde elementsamenstelling van het materiaal 

is }j. direkt evenredig met de dichtheid £ . Voor wat betreft variaties 

van Z en \ > is n een snel toenemende funktie van zowel Z alsA, met 

uitzondering van bepaalde sprongdiscontinuiteiten (waarin |i afneemt, 

wanneer X toeneemt) en bepaalde kritische golflengten, de zogenaamde 

"absorptieranden", die feï&kteristiek zijn voor elk element. 

Een maat voor het vastleggen van de verzwakking van röntgen-

straling door een materiaal is de zogenaamde halfwaardedikte, welke 

de dikte van het materiaal is, waarover röntgenstralen van een 

bepaalde golflengte worden verzwakt tot de halve aanvangsintensiteit. 

De halfwaardedikte hangt af van |i en wel volgens 0,693/n. Represen-

tatieve waarden van de halfwaardedikte zijn begrepen in de volgende 

tabel A voor de elementen koolsto^^in de vorm van diamant), ijzer 

(Fe) en lood (Eb), (l Angstrom = 10~ meter). 

De aangegeven waarden bestrijken een bereik van ongeveer 4 orden 
van grootte (van 1 cm tot een paar micrometer), waarmee is aange-

toond, dat wanneer voldoende penetratie en voldoende kontrast moeten 
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worden "bereikt een nauwkeurige keuze der golflengte noodzakelijk 

is. 
TABEL 

Halfwaarde dikten 

Element 0,3 Golflengte in £ 
5 1,0 1,54 

C 9* 5 nim 1,4 Eim 0,43 nim 
Pe 0.26 mm 8,9 fim 2, 8 fxm 

Pb 47 |im 8,2 ui 2, 6 (lm 

Radiografische technieken beogen een goede resolutie en een 

10 goed kontrast te verkrijgen. De betekenissen van deze termen zijn 

beschreven in bijvoorbeeld Encyclopaedic Dictionary of Physics", 

ed. J. Thewlis, Pergamon Press ( 1 9 6 2 ) , in het bijzonder de artikelen 

"Radiography by X-rays" door R.H. Herz (vol. VI, biz. 109-113) 

en "X-ray Microscopy" door ¥.0. Hixon (vol. VII, biz. 806-807). 

15 Een indruk van de lineaire resolutie bij radiografie kan worden 

afgeleid van de geometrische optica. Wanneer de -effektieve afmeting 

der röntgenstralenbron f is, de afstand bron-voorwerp b, de afstand 

voorwerp-film a (aannemend dat de rontgendetektor een fotografische 

film is) is de resolutie d gelijk aan d = (a/b)f„ Typische waarden 

20 bij gebruikelijke röntgenbuizen zijn : f = 2 mm, a = 5 mm, b = 50 cm 

met als resultaat d - 0,2 mm. Er bestaat verschil tussen staadaard-

radiografie, waarin een resolutie van 0,2 mm voldoende wordt geacht, 

een microradiografie (ook aangeduid rontgenmicroscopie), waarin reso-

luties van beter dan 0,1 mm worden verwacht. De detektie van onzuiver-

25 heden met diameters in het gebied van 30 Hm tot 100 jim (0,03 mm tot 

0,1 mm) in een diamant is dus in feite een microradiografisch. 

probleem. De resolutiegrenzen bepaald door de korrelafmeting in de 

fotografische emulsies die bij radiografie worden gebruikt zijn, 

voor Ilford Industrial Type G, 40 (xm? voor Kodak High Speed Dental, 
30 20 urn; voor Kodak Radiographic Type C, 10 |xm, voor Ilford ïïuclear 

Emulsion, 1 |im. (Voor rontgen-energieen van 50 KV of meer, treedt 

een extra resolutieverlies op in het bereik van meer dan 10 (im door 

fotoelektronen die worden gegenereerd in de emulsie tijdens het 

röntgenstralenabsorptieproces. Bij diamantradiografie wordt gebruik 

35 gemaakt van röntgenstralen met lage energie, bijvoorbeeld 10 kV of 
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minder, zodat dit probleem daar niet optreedt). 
Een bekende methode voor het bereiken van een hoge resolutie is 

de zogenaamde "projektie rontgenmicroscopie", waarin een micro-
rontgenbron van bijvoorbeeld 0,5 Hm diameter wordt gebruikt; de ver-
houding asb is dan groter dan 1 (bijvoorbeeld 20), zodat een 
20-voudig vergroot beeld van het voorwerp wordt verkregen (vergrotings 
faktor - ) e n d e resolutie-afstand op het beeld is 10 |im 
(equivalent"met 0,5 ^m feitelijke afstand tot het voorwerp). Deze 
methode kan worden gebruikt bij betrekkelijk kleine, voor röntgen-
stralen betrekkelijk doorlatende voorwerpen, bijvoorbeeld kleine 
planten en dieren, dunne gepolijste doorsneden van been of tand) 
waarbij hoge kilovoltwaarden niet nodig zijn, en deze methode kan ook 
worden gebruikt bij radiografisch diamantonderzoek. Een recent ont-
wikkelde methode die een hoge resolutie geeft, doch geen vergroting, 
maakt gebruik van "remstraling" röntgenstralen, afkomstig van elek-
tronensynchrotrons en geheugenringen. Hier kan de effektieve waarde 
van f tot 0,5 mm klein zijn, en kunnen grote afstanden b , bijvoor-
beeld 10 m, worden gebruikte 

Yoor wat betreft het radiografisch kontrast kan het volgende 
worden opgemerkt: aangenomen wordt dat het voorwerp een dikte heeft 
T en een lineaire röntgen absorptie co efficient fî . Aangenomen wordt dat 
een insluitsel is met een dikte t, en een linearie absorptie-
coëfficiënt p.0. De röntgenstraling-intensiteit doorgelaten door een 

(~u T) perfekt voorwerp, I , is evenredig met e 1 ' zodat I., doorgelaten 
^ f—u (T-t)—u t) door bet gebied met het insluitsel, evenredig is met ev ' 2 'm 
De verhouding I /i = V l ^ . Wanneer een P 

hoog kontrast gewenst is, wanneer t klein is, moet (fi2 - fî  ) maximaal 
zijn. Dit verschil kan groot worden gemaakt door gebruik te maken van 
grote golflengten, waarin fi voor alle elementen betrekkelijk groot is, 
waardoor ook het verschil ^ ** ̂  ket algeniee° groot zal zijn. 
Deze benadering zou kunnen worden toegepast bij het onderzoek van 
diamant, öaar met de enkele uitzondering van grafiet alle bekende 
insluitsels in diamant elementen bevatten met een hoger atoomgetal 
dan koolstof, waardoor (ig aanzienlijk groter is dan fî  . Wanneer iets 
bekend is van de elementaire samenstelling van een insluitsel, kan het 
verschil - p... worden vergroot door de keuze van golflengte die 
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iets korter is dan een bepaalde karakteristieke absorptiegolflengte 

(absorptierand) van het betrokken element. 

Een groot gedeelte van de vaste insluitsels in diamant bevatten 

olivin. Dit mineraal is een vaste oplossing van ijzer-orthosilic^at, 

5 fayaliet, Pe2SiO^, met magnesiumorthosilicaat, forsteriet, Mg2SiO^. 

Het gewone olivin van basische en ultrabasische rotsen bevat ongeveer 

80 molo% forsteriet en 20 mol.^ fayaliet. De meest gebruikte röntgen-

straling, CuKa , met golflengte 1,54 ^ > wordt zeer sterk geabsorbeerd 

door ijzer (zie tabel &) en is dus een geschikte straling voor dia-

10 mantradiografie. In feite is voor het genoemde foster-iet-iSyalietmengsel 

gelijk aan 225 cm"1. Wanneer ijzer zou ontbreken, en er dus zuiver 
-1 forsteriet zou zijn, zou = 100 cm zijn. Deze beide waarden zijn 

—1 
groot vergeleken met (î  = 16 cm , de waarde voor diamant bij CuKa-
straling. Wanneer als voorbeeld wordt aangenomen dat jî  - fî  = 

15 voor een typisch insluitsel in diamant is de verhouding •̂ /•'•p 
. Wanneer een 2fo verschil van eenheid van de verhouding 

I./l kan worden gedetekteerd, wat bij goede fotometrische technieken 1 P -4 
mogelijk is, is de korresponderende waarde van t 2 x 10 cm = 2 tim0 
Wanneer variaties in I^/lp met het oog worden beoordeeld, is het het 

20 verschil in fotografische dichtheid dat wordt gedetekteerd* Bij 

rontgenfilms is de fotografische dichtheid lineair evenredig met de 

rontgendosis tot dichtheden van tenminste 2 voor de in het bovenstaan-

de genoemde rontgenfilms, en voor nucleaire emulsies is de lineari-

teit tot een dichtheid van 3 lineair. Een normaal oog kan dichtheids-

25 verschillen van 0,1 en 0,2 in een klein lokaal gebied op een achter-

grond van uniforme dichtheid waarnemen, wanneer de film wordt be-

schouwd met optimale vergroting en bij optimale belichting. Wanneer 

de achtergronddichtheid 2,5 is, korresponderen verschillen van 0,1 en 

0,2 met verhoudingen van 0,96 en 0,92. De korresponderende 
—1 

30 minimumwaarden van t, wanneer fî  - = 100 cm , zijn dan 4 en 

8 |im. Deze waarden van t zijn voldoende klein en suggereren dat 

micrqirai'iê met röntgenstralen de mogelijkheid in zich heeft van hoge 

gevoeligheid voor het detekteren en vastleggen van fouten in diamant. 

In de praktijk zou een beschouwer met het blote oog kunnen worden 

35 ondersteund door een vergroot televisiebeeld van de rontgenfilm, waar-

bij het kontrast bewust wordt vergroot op het belichtingsniveau 
79 0 1 1 7 9 



korresponderend met I : bij deze waarden kunnen veranderingen in I P 
van minder dan ifo goed met het oog worden gezien. 

Bovenstaande beschouwing is gebaseerd op de aanname dat, welke 
densiometrische of fotometrische techniek wordt gebruikt, het lokale 
gebied van abnormale intensiteit is omringd door een groot uniform 
gebied met een intensiteit Zonder dit omringend gebied met uni-
forme intensiteit neemt de detektiegevoeligheid drastisch af. 7/anneer 
dunne plakjes van mineraal of organisch materiaal worden geprepareerd 
voor microfotografie of, op een grovere schaal, wanneer platen of 
lagen metaal met evenwijdige oppervlakken met radiografie worden 
onderzocht, wordt voldaan aan de voorwaarde dat I konstant is. In P 
het geval echter van een diamant, of deze nu ruw of geslepen is, is 
er een breed gebied van dikte T in een en hetzelfde voorwerp voor elk 
waarvan een maximumgevoeligheid wordt vereist. Wanneer bijvoorbeeld 
een briljant van 1 carat van opzij wordt gezien, waarbij de röntgen-
stralen de tafel raken, zal de dikte van het te onderzoeken voorwerp 
variëren van vrijwel 0 aan de bovenzijde, en rond de omtrek van het 
beeld tot ongeveer 6 mm voor stralen die diametraal door het breedste 
deel gaan. De korresponderende relatieve waarden van I variëren dan 
dan 1 tot 0,00006 bij gebruik van de voorkeursstraling CuKa. Het is 
onmogelijk een dergelijk intensiteitsbereik goed in een enkele foto-
grafische belichting vast te leggen. Zelfs wanneer men gebruikmaakt 
van de tijdrovende en omslachtige procedure van het uitvoeren van 
vele belichtingen met verschillende rontgenstralendoses wordt nog geen 
acceptabel oplossend vermogen gebruikt, daar, hoewel elke film een 
bruikbare zone zou bevatten, de dichtheidsgradiënt erin, in het alge-
meen stijl zal zijn, abrupt veranderend bij de randen der facetten, 
waardoor de detektie van beelden van insluitsels wordt bemoeilijkt. 

De uitvinding verschaft nu een goede resultaten opleverende radio-
grafische werkwijze voor het aftasten van diamanten en andere voorwerpen 
met grote dikte-variaties welke de in de aanhef genoemde bezwaren der 
bekende werkwijzen mist. Tolgens de uitvinding wordt hiertoe voor het 
aftasten en het vormen van een beeld van een diamant of een ander vast 
voorwerp, dit voorwerp in een medium geplaatst, het voorwerp blootge-
steld aan röntgenstraling, zodanig dat de totale rontgenstraling-
absorptie van het medium en het voorwerp in de baan der röntgenstraling 
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in hoofdzaak uniform is, waarna het patroon der doorgelaten röntgen-

straling wordt vastgelegd. 

Een belangrijk kenmerk van de werkwijze volgens de uitvinding is 

het in evenwicht brengen van de variaties der verzwakking der rontgen-

5 straling veroorzaakt door variaties van punt tot punt in het te onder-

zoeken voorwerp door op korresponderende plaatsen in de baan der 

röntgenstraling extra materiaal aan te brengen van zodanige samenstel-

ling en dikte dat de resulterende rontgenstralingstransmissie van het 

perfekte voorwerp plus het extra materiaal in hoofdzaak uniform is 

10 over het te onderzoeken gebied. Uiteraard kan de werkwijze volgens de 

uitvinding bijzonder nuttig worden toegepast bij het onderzoek van voor-

werpen met grote diktevaraties, in het bijzonder diamanten,, 

In een uitvoeringsvorm volgens de werkwijze wordt het voorwerp 

dat onregelmatig gevormd kan zijn, ondergedompeld in een fluïdum 

15 met dezelfde effektieve lineaire absorptie-coëfficiënt als het perfek-

te voorwerp zelf voor de golflengte of het golflengtebereik dat in de 

radiografie moet worden gebruikt. te onderzoeken voorwerp en het 

fluïdum bevinden zich daarbij in een tank met een paar tegenover 

elkaar gelegen paralelle vensters bestaande uit uniform röntgenstraling 

00 weinig absorberend materiaal, bijvoorbeeld berylliumfolie, aluminium-

folie, mus covi et-mi ca of een polymeerfolie zoals "Melinex". "Voor 

minimum verlies van bruikbare röntgenstraling, moet de tank niet 

dikker zijn dan noodzakelijk voor het opnemen van het te onderzoeken 

voorwerp (met de mogelijkheid van oscillatie of rotatie van dit 

25 voorwerp, indien dit nodig is voor stereoscopische röntgenradio-

grafie). Deze minimumdikte kan op verschillende wijze worden bereikt, 

bijvoorbeeld door te voorzien in een stel tanks die stapsgewijs een 

dieptebereik bestrijken, door gebruik van een enkele tank met regel-

bare dikte of door gebruik van een tank met een tapse dwarsdoorsnede 

JO waarbij in de baan der röntgenstraling een kompensatiewig wordt ge-

bracht om de totale rontgenstralingabsorptie in het gebied, waarin 

zich het voorwerp bevindt, uniform te maken. 

Voor de aanpassing aan rontgenabstractie van diamant kan uit een 

groot aantal vloeistoffen gekozen worden. Men kan een verdunde oplos-

35 sing van een gemakkelijk oplosbaar zout in water, bijvoorbeeld een 

nitraat, van een zwaar metaal gebruiken. Als CuKa-bestraling toege-
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past wordt, is voor diamant een oplossing die ongeveer 0,014 of 
0,015 gram per cm3 barium, bijvoorbeeld ongeveer 25 gram liter 
bariumchloride, of ongeveer 0,012 gr/cm.a lood, bijvoorbeeld ongeveer 
18 gram per liter loodnitraat, geschikt. 

Men kan ook een organische vloeistof gebruiken hoewel dit in 
het algemeen minder aan te bevelen is in verband met de geringe 
stabiliteit, door bijvoorbeeld verdamping of de schadelijke gevolgen 
van de bestraling. Be absorptie van diamant kan gemakkelijk aange-
past worden met een aantal vloeiende inerte organische vloeistoffen 
met bij voorkeur een lage dampdruk, bepaalde organische, gehaloge-
neerde organische en gehalogeneerde metaal-organische vloeistoffen in-
begrepen, evenals mengsels, waaronder oplossingen, emulsies, disper-
sies, bijvoorbeeld mengsel van tetrachloorkoolstof in een paraffine 
of alcohol met een laag molecuulgewicht, bijvoorbeeld oplossing van 
n-butylalcohol met ongeveer 8 vol.$ tetrachloorkoolstof. Dit mengsel 
verdampt gemakkelijk van het monster en laat na het onderzoek geen 
resten achter. 

Men kan ook als immersie-medium een gas gebruiken. Xenon zal 
bijvoorbeeld bij ongeveer 1^2 maal de atmosferische druk aangepast 
zijn aan de absorptie-coêfficiënt van diamant CuKa_straling. 

Volgens een andere uitvoeringsvorm kan het monster in plaats van 
ondergedompeld te worden in een vloeistof in een vaste stof worden 
ingesloten die homogeen moet zijn en vrij van ongewenste holtes efa 
met hetzelfde rontgenstraalabsorptie-vermogen als het monster. Men 
kan het monster insluiten door bijvoorbeeld inbedden, persen, extruderen 
of gieten. In bijvoorbeeld het laatstgenoemde geval kan de vaste stof 
bestaan uit een was met een laag smeltpunt of eèn snelhardende kunst-
hars. Vanzelfsprekend moet de vaste stof bij voorkeur gemakkelijker 
van het monster kunnen worden afgeschild of gebroken. Het vaste 
omhulsel van het monster kan bijvoorbeeld zijn gevormd als een plaat 
met evenwijdige zijden of een prisma met 2n kanten, waardoor n ver-
schillende zichthoeken loodrecht op. een paar prisma-vlakken mogelijk 
zijn. 

In een andere uitvoeringsvorm van de werkwijze, wordt het 
monster niet opgesloten in een houder met vlakke randen, of in een 
blok vast materiaal met vlakke wanden, doch in een cilindrische of 
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konische houder of cilindrisch of konisch gevormd stuk materiaal. 
Daarbij kar de houder of het vaste materiaal stapsgewijs worden ge-
roteerd of kontinu worden rond gedraaid, wanneer een elektronische 
registratie van het rontgenbeeld wordt uitgevoerd, met een rotatie 

5 rond de as die het mogelijk maakt aanzichten uit meerdere richtingen 
van het monster te verkrijgen, waardoor de driedimensionele confi-
guraties van insluitsels kunnen worden vastgesteld. In het algemeen 
sullen de röntgenstralen onder rechthoeken op de as zijn gericht 
zodat het noodzakelijk zou zijn extra absorberend materiaal in de 

10 baan der ronlgenstralen aan te brengen om een evenwicht te verkrijgen 
met de ongelijke absorptiebaan voor stralen die gaan op verschillende 
afstanden van de as van de cilinder of kegel. In het geval van een 
cilinder is het duidelijk dat/clergelijk evenwicht* ook kan worden 
bereikt met een of meer concave cilinderlenzen of geschikt aange-

15 bracht materiaal. De lineaire rontgenstralingsabsorptie-coëfficiënt 
van de concave lenzen hoeft niet dezelfde te zijn als die van de 
cilinder die een monster bevat; deze coëfficiënt kan groter zijn, in 
welk geval de lenzen dunner kunnen zijn. Zo goed mogelijk moet worden 
voldaan aan de voorwaarde dat voor alle stralen die door een perfekt 

20 monster gaan, X- frt voor de gebruikte straling gelijk is. 
De gebruikte fotografische emulsie is de standaard emulsie ge-

bruikt in radiografie; Ilford Nuclear Research platen met een emulsie 
korrelafmeting van ongeveer 0,1 (im zijn geschikt gebleken, hoewel ook 
de wat grof-korrelige Kodak KD59T rontgenfilm kan worden gebruikt. 

25 Ook kan gebruik worden gemaakt van het röntgenxerografisch procédé en 
van andere beeldvormende detektoren, bijvoorbeeld films van het "foto-
resist" type die aktief worden ontwikkeld voor röntgenfotolithografie. 
Er bestaan voorts elektronische detektors voor het direkt zichtbaar 
maken van rontgenbeelden, bijvoorbeeld röntgenstralingsgevoelige 

30 vidicon televisie-kamerabuizen, die kunnen worden gebruikt in kombina-
tie met elektronen-optische beeldversterkers. Ook bestaan er twee 
dimensionele positie-gevoelige röntgendetektoren, zoals individueel 
bedrade fotodiode-reeksen, twee-dimensionele vonkkamers, en ionisatie-
kamers en de meerdraadsproportionele teller (zie bijvoorbeeld J.E. 

35 Bateman, Nuclear Instruments and Methods, 140 (1977) 211-214). De 
derde groep positiegevoelige detektoren kunnen in het algemeen niet 
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de ruimtelijke resolutie bereiken die nodig is voor het detekteren 
van kleine insluitsels in diamant zonder beeldvergroting, doch zij 
kunnen worden gebruikt in kombinatie met genoemde projektie-micros-
copie. De uitvinding is onafhankelijk van de gebruikte soort detektor 
en kan bij alle detektoren worden toegepast. Als detektor wordt kort-
heidshalve 'frSntgenfilmff genoemd, doch dit houdt niet in dat het 
niet, bijvoorbeeld, mogelijk is een digitale registratie toe te passen. 

Opgemerkt is dat de juiste keuze van de golflengte noodzakelijk 
is om een goed kontrast te verkrijgen. Golflengten van 0,3 £ en 1,0 5. 
overwegen inde emissie van rontgenbuizen die worden bedreven met 
spanningen van respektievelijk 80 kV en 25 kV„ De golflengte 1,54 $ 
is de Ka karakteristieke straling van koper, een straling die veel 
bij rontgenkristallografie wordt gebruikt. Deze golflengte, of een 
langere golflengte, bijvoorbeeld de minder doordringende zachte 
straling is zeer geschikt voor radiografie van diamant; doelmaterialen 
zoals nikkel, kobalt, ijzer, chroom en aluminium zijn geschikt. Be-
halve de keuze van het rontgenbuisdoelelement en de reikspanning kan 
de golflengte van de gebruikte straling ook worden gekozen door toe-
passing van absorberende filters, Bragg-reflekterende kristalmono-
chromatoren, of reflekterende rontgenspiegels. Deze elementen kunnen 
apart of in kombinatie worden gebruikt} met synchrotronstralings-
bronnen kunnen zij in kombinatie worden gebruikt zonder intensiteits-
verliezen. Elke geschikte kombinatie is mogelijk. Indien noodzakelijk 
kunnen een of meer van de elementen, bijvoorbeeld bron, monochromator 
(of spiegel) of monster met film heen en weer worden bewogen tijdens 
de belichting teneinde een uniforme bundelflux door het monster te 
verkrijgen. 

Normaliter zal een lil beeld bruikbaar zijn, in het bijzonder 
indien vergroot waargenomen, bijvoorbeeld 20 maal vergroot, in door-
vallend licht. Het is uiteraard ook mogelijk meer dan een monster 
tegelijk te onderzoeken; het aantal hangt af van de afmetingen van de 
monsters en van het oppervlak bestreken door de divergerende rontgen-
bundel. 

Een verder voordeel van de werkwijze volgens de uitvinding komt 
tot uiting bij gebruik van betrekkelijk grote golflengten en wanneer 
de absorptie van het lichte element koolstof (in de vorm van diamant) 
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kontrasteert met de aanwezigheid van een kleine concentratie van een 
zwaar element, zoals lood. De röntgenabsorpties kunnen gelijk worden 
gemaakt doch de elektronendichtheid en daarmee de röntgenrefraktie-
index van diamant zal hoger zijn dan die van het medium, waarin de 
diamant zich bevindt. Hoewel het verschil in refraktie-index zeer 

—6 —6 
klein is, van de orde van grootte van 1 . 10 tot 6 „ 10~ onder 
gunstige omstandigheden, is het verschil voldoende om overgangen van 
facetten te tonen door het verschil in refraktie-afbuiging tussen 
aangrenzende facetten. Dit "geraamte" vormt een geschikt referentie-
frame, waarin de coördinaten van waargenomen onzuiverheden kunnen 
worden uitgezet. Het geraamte zal waarneembaar zijn bij radiografie 
met de gebruikelijke apparatuur, doch zal beter zichtbaar worden 
wanneer grotere afstanden van monster tot film worden gebruikt, zoals 
bij projektie-microscopie en bij synchrotronstralingsbronnen. Deze 
nieuwe wijze van vervaardigen van "vingerafdrukken" van de slijping 
van stenen vormt een waardevolle toevoeging aan de wvingerafdruktech-
niek" met rontgenradiografie van insluitsels. 

Gemeend wordt dat deze techniek bijzonder nuttig is voor het 
onderzoeken van nog niet geslepen stenen daar het op deze wijze moge-
lijk wordt te bepalen of het de moeite waard is ze te splijten en te 
slijpen en bij grote stenen te bepalen welke delen ervan moeten worden 
gesneden. 

Het is duidelijk dat alle voorzorgen moeten worden genomen om te 
voorkomen dat willekeurige kontrasteffekten- optreden als gevolg van 
stofdeeltjes, oppervlakte-films en dergelijke. Ook moet worden voor-
komen dat blazen optreden. Een vergelijking van röntgenbeelden met 
optische transmissie-microbeelden van het monster kan helpen bij de 
eliminatie van willekeurige kontrasteffekten; laatstgenoemde methode 
registreert goed kontrasteffekten, die het gevolg zijn van spanningen 
en oppervlakte-polijststrepen. Eorrelatie met rontgentopografie-
studies kunnen eveneens helpen. 
Voorbeeld I 

Het monster was de afgezaagde top van een beklede diamant met 
ruwweg kubisch-octahedro vorm. Dit monster had niet de grote diameter-
verhoudingen die een geslepen diamant vertoont en demonstreerde dan 
ook niet geheel de nadelen van de gebruikelijke radiografische technieken 
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wanneer deze worden toegepast op monsters met grote dikte-verschilleno 

De hoogte was "bij benadering 7» 5 mm en de maximum dikte 6 of 7 

Een zwakke rontgenbron, overwegend koper Ka, werd gebruikt, en 

de afstand tot het monster was ongeveer 0,5 meter. Eerst werden 

foto's genomen van alleen het monster en daarna van het monster onder-

gedompeld in een fluïdum. 

De drie afdrukken van deze foto's, weergegeven in de fig. 1, 2 

en 3 zijn positieve afdrukken van radiografiën, genomen op een zeer 

fijn-korrelige röntgengevoelige fotografische emulsie. De vergroting 

is 20 maal. In deze positieve afdrukken komt absorberend materiaal, 

dus insluitsels in het monsters die fouten vertegenwoordigen, te voor-

schijn als donkere punten, en scheuren en spleten treden op als 

lichte delen* De fotografische emulsies vertoonden ook enige onregel-

matigheden die zichtbaar zijn als kleine punten, zowel zwart als wit. 

Bij de gebruikelijke methode is het niet mogelijk om in een enkele 

belichting absorptie-kontrast weer te geven tussen zowel dunne gebieden 

als dikke gebieden. Fig. 1 is een voorbeeld van een lange rontgen-

belichting (60 minuten omdat een zwakke bron werd gebruikt) en toont 

kontrast van de dikkere delen van het monster, doch in het geheel geen 

kontrast in de buitenste, dunnere delen. In deze foto gaat de omtrek 

van het monster geheel verloren. Fig. 2 resulteert uit een kortere 

belichting,(8 minuten) waarin de omtrek van het monster nog zichtbaar 

is, doch waarin het beeld van de dikkere delen is onderbelichte 

Fig. 3 toont voordelen van absorptie-compensatie door gebruik-

maken van een absorberend medium, deze foto werd verkregen na een 

belichting van 11 minuten. De absorptie-kompensatie was slechts gedeel-

telijk s betere resultaten worden verkregen wanneer een betere ab-

sorptiecompensatie wordt toegepast. Voor dit experiment werd de diamant 

geplaatst in een houder met vensters uit dun polyethyleen van 2 x 2 cm 
en een afstand tussen de tegenoverelkaar gelegen vensters van onge-

veer 1 cm. Deze houder was in feite groter dan van het monster nood-

zakelijk. De diamant werd ondergedompeld in poridon-jodium, een in 

water oplosbaar jodiumcomplex met een l-vinyl-2-pyrrolidBnpolymeer, 

die toevallig beschikbaar was. De betere kwaliteit van de foto volgens 

fig. 3 ten opzichte van die volgens de fig. 1 en 2 is goed zichtbaar. 

Aan de hand van fig. 4 wordt fig. 3 toegelicht. Fig. 3 toont de plaats 

7 9 0 1 1 7 9 



12 

van twee kleine insluitsels (a) en ("b), vrijwel in de "huid" van de 

steen gelegen. Het kleinere insluitsel (a), heeft een millimeter van 

ongeveer 25 micron. De zwarte punt (c) is een emulsiefout. Licht-

strepen en vlekken in het veld zijn afbeeldingen van scheuren in het 

monster. Zeer nuttig is het heldere beeld van de omtrek van het 

monster. Dit beeld is, tenzij absorptiecompensatie wordt gebruikt, 

normaliter vrijwel niet zichtbaar. Het "licht-donker" la?akter van het 

beeld van de omtrek is van belang. Dit is een rontgenrefraktie-

kontrasteffekt dat een belangrijk aspekt is van de onderdompeltech-

niek volgens de aanvrage. Hoewel een kleine toename in belichtings-

tijd ten opzichte van de belichting die leidde tot fig. 2 nodig was, 

is deze toch nog minder dan 50$o 

In een andere proef werd een radiografie gemaakt van een 

0.61 karat diamant briljant met een tafeldiameter van 5>6 mm en een 

hoogte van 3 inm» ondergedompeld in een bariumchloride-oplossing met 

25 g per liter bariumchloride, en met de tafel parallel met de 

fotografische röntgenplaat. Het fluïdum-niveau werd zodanig ingesteld 

dat de top van de diamant juist boven het oppervlak uitstak, dit werd 

met opzet zo gedaan om de positie van de diamant in de radiografie te 

kunnen lokaliseren0 De diamant bevatte geen insluitsels zodat met een 

normale afdruk de enige aanduiding van de aanwezigheid der diamant was 

het optreden van een licht gebied, daar waar de diamant boven de 

vloeistof uitstak» 

Ondanks de grote variatie in dikte der diamant resulteerde het 

gebruik van het onderdompelfluïdum in vrijwel uniforme achtergrond-

intensiteit over de hele doorsnede van de diamant. 

C O N C L U S I E S 

1. Werkwijze voor het onderzoeken van een uit vast materiaal be-

staand monster met behulp van röntgenstraling, m e t h e t k e n -

m e r k , dat men het monster in een zodanig medium plaatst, dat de 

totale rontgenabsorptie van medium en monster in de baan der röntgen-

straling in hoofdzaak uniform is, en eventueel het patroon der doorge-

laten röntgenstraling registreert. 

2e Werkwijze volgens conclusie l , m e t h e t k e n m e r k , 
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dat het monster een diamant is. 

3» Werkwijze volgens conclusie 2 , m e t h e t k e n m e r k , 

dat het monster in het fluïdum wordt geplaatst,, 

4. Werkwijze volgens conclusie 3 , m e t h e t k e n m e r k , 
dat het fluïdum een verdunde waterige oplossing van een in water 
oplosbaar zwaar metaalzout is» 

5. Werkwijze volgens conclusie 4» m e t h e t k e n m e r k , 

dat het zout "bestaat uit bariumchloride of loodnitraat» 

60 Werkwijze volgens conclusie 5» m e t h e t k e n m e r k , 

dat de waterige oplossing 25 g/liter barriumchloride bevat. 

7» Werkwijze volgens conclusie 5» m e t h e t k e n m e r k , 

dat de waterige oplossing 18 g/liter loodnitraat bevat» 

8. Werkwijze volgens conclusie 5, m e t h e t k e n m e r k , 

dat het fluidum een paraffine of alcohol, dan wel een aromatisch 

kooltetrachloride bevattend waterstof is met een laag moleculair 

gewicht. 

9o -Werkwijze volgens conclusie 3-8» m e t h e t k e n m e r k , 
dat het fluidum wordt aangebracht in een houder met onderling even-
wijdige wanden. 

10. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, m e t h e t k e n -

m e r k , dat het monster in een vaste stof of pasta wordt geplaatst. 

11. Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, 

m e t h e t k e n m e r k , dat men een medium gebruikt waarvan de 

de rontgenrefraktie-index voldoende verschilt van die van het voor-

werp om een beeld van de omtrek van het voorwerp te verkrijgen» 

12. Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, 
m e t h e t k e n m e r k , dat men het rontgenpatroon op een foto-
grafische emulsie vastlegt. 
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