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S A M E V A T T I N G 

Materiaalanalises met behulp van deeltjiebundels vind tans al hoe meer 

toepassings. Vir hierdie doel word daar gebruik gemaak van verskeie 

tegnieke. In hierdie studiestuk word twee tegnieke, naamlik deeltjie 

geïnduseerde-X-straal-uitstralingsanalise (PIXE) en Rutherford-verstrooiing= 

spektroskopie bespreek. Hulle is ideaal geskik vir dunmonster-analise en 

lewer vinnig resultate. 

Om *PIXE te verstaan, word eerstens na die opwekking van X-strale deur 

versneldedeeltjie-bundels gekyk. Dit lei tot die waarneming van ' n spektrum 

met karakteristieke pieke. Daarna word detektore wat gebruik is, soos 

byvoorbeel'4 oppervlaksperlaagdetektore wat vir die waarneming van gelaaide 

deeltjies gebruik word, en Si(l.i)- en IG-detektore wat vir die waarneming van 

X-strale gebruik word, bespreek. 

Die eksperimentele opstelling wat onder andere vir PIXE- en Rutherford 

analises by KERNKOR ontwikkel is, word bespreek. Dit is nodig dat hierdie 

sisteem gekalibreer moet wee voordat elemente geïdentifiseer of hulle 

konsentrasies bepaal kan word. Dit word gedoen deur gekallbreerde standaarde 

te gebruik. Die interpretasie van 'n PIXE-spektrum berus op wiskundige 

• verwerking maar 'n aantal faktore raoet in aanmerking geneetn word, soos 

byvoorbeeld absorpsie van die X-strale, steuring en oorvleueling en 

ontsnappingspleke. 'n Ander faktor wat veral by dikmonster-analise 'n 

belangrike rol speel, is die kansvlakveranderinge as gevolg van die 

energieverandering van die projektiel. Dan is daar nog sekondêre 
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fluoressensie wat soms 'n groot invloed op die interpretasie van 'n spektrum 

net. PIXE net ook 'n aantal tekortkominge, waarvan die gebrek aan die 

waarneming van lae-energie-X-strale een is. 

Die gelyktydige gebruik van Rutherford verstrooiingspektroskopie hou 'n groot 

voordeel in. In hierdie studiestuk word dit as analitiese metode, moniterings= 

tegniek en kalibrasietegniek gebruik. Die interpretasie van die waargenome 

spektrum word bespreek met betrekking tot verskillende parameters, soos 

byvoorbeeld die invloed van die projektielenergie, die projektlelmassa, die 

skyfmassa, en die verstrooiingshoek. 

Elasties verstrooide protone vanaf die skyfmateriaal kan die totale dikte van 

die absorbeerders tussen die X-straal-detektor en die skyf deurdring indien 

hul energie hoog genoeg is, en sodoende die detektorvolume binnedring. Dit 

word bewys dat die detektoroplosvermoë daaronder ly. Kierdie effek is 

bestudeer om die redes daarvoor te verstaan. 

Die gebruik van PIXE met Rutherford-verstrooiingspektroskopie as 

ondersteuningstegniek vind 'n ideale toepassing in die analisering van 

lugbesoedelingsmonsters omdat hierdie monsters normaalweg bale dun is. In 

samewerking met die WNNR word monsters wat vier gebiede verteenwoordig, 

naamlik industrieel, stedelik, plattelands en agtergrondgebiede, op 'n 

maandelikse basis versarael. Hierdie monster word verdeel en met behulp van 

twee metodes geanaiiseer. Een gedeelte van die monster word deur die WNNR met 

behulp van AA geanaiiseer, terwyl ons die ander gedeelte met behulp van PIXE 

analiseer. Goeie vergelyklngs tussen metodes word verkry. 
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In bogenoemde projek is van Whatman No 41 filtreerpapier gebruik gemaak. 'n 

Ondersoek is gedoen na die terughoudoeltreffendheid van hierdie filtreerpapier 

vir kleiner deeltjies van Pb en Br ( < 2,5 um) deur gebruik te maak van 'n 

stapelfiltreereenheid en die uitlaatgasse van ' n motorvoertuig te monitor. 

Daar is gevind dat Whatman No 41 slegs sowat 60 X van hierdie klein deeltjies 

terughou en dat hierdie deeltjies 'n diepteprofiel net. Vir die ondersoek na 

die diepteprofiel moes die kansvlak vir X-straal-produksie vir Pb en Br bepaal 

word. Goeie ooreenstemming is met die gepubliseerde data verkry. Die 

stapelfiltreereenhede verskaf die moontlikheid dat verskillende 

filtreerpapiere met mekaar vergelyk kan word. As primêre filtreerders is 

Nuclepore 8,0 um; Sartorius 1,2 ym en 0,8 vim; en Whatman No. 41 vergelyk, 

terwyl Nuclepore 0,4 pm; Sartorius 0,8 urn en Sartorius 1,2 urn as sekondêre 

filtreerders vergelyk is. 

Goeie sensitlwiteite is vir PIXE met behulp van 'n IG-detektor verkry. Dit is 

egter moontlik om die sensitiwiteite vir die lae-energie-X-strale te verhoog 

deur die detektor so ta gebruik dat siegs die Be-venster as absorbeerder 

dien. Vir hierdie doei is 'n Si(Li)-detektor as gevolg van sy dunner 

Be-venster en dooie lagie gebruik. Met hierdie tegniek kon die element F 

waargeneem word. Protone wat elasties in die detektor in verstrooi word, 

veroorsaak weer eens 'n afname In die oplosvermoë, maar veroorsaak ook dat 

dooietyd-probleme ondervind word. Dit is om hierdie rede dat 'n bundelenergie 

van 0,9 MeV vir protone gebruik is. 

As gevolg van 'n deeglike kennis van al die moontlike probleme met PIXE en 

Rutherford-verstrooiingspektroskopie kan dik- sowel as dunmonster-analises met 

sukses uitgevoer word. 
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S U M M A R Y 

Material analysis with the aid of particle beams are finding more and more 

applications. Various techniques are used for this purpose. In this study 

two techniques, namely particle induced X-ray emission analysis (PIXE) and 

Rutherford scattering spectroscopy, are discussed. They are ideal for thin-

sample analysis and produce results rapidly. 

To understand PIXE one first needs to examine the generation of X-rays by 

accelerated-particle beams. This leads to the observation of a spectrum with 

characteristic peaks. Then detectors used, for example, surface-barrier 

detectors used for the oservation of charged particles and Si(Li) and IG 

detectors used for the observation of X-rays, are discussed. 

The experimental assembly developed at NUCOR inter alia for PIXE and 

Rutherford analyses is discussed. It is essential for this system to be 

calibrated before elements can be identified or their concentrations 

determined. This is done by using calibrated standards. The interpretation 

of a PIXE spectrum is based on mathematical processing but a number of factors 

must be taken into account, for example absorption of the X-rays, interference 

and overlap and escape peaks. Another factor which plays an important role in 

thick-sample analysis in particular, is the cross-section changes as a result 

of the energy change of the projectile. Then there is still secondary 

fluorescence, which sometimes has a great influence on the interpretation of a 

spectrum. PIXE also has a number of shortcomings, among thera the lack of 

observation of low-energy X-rays. 
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The simultaneous use of Rutherford scattering spectroscopy has one great 

advantage. In this study it is used as an analytical method, monitoring 

technique and calibration technique. The interpretation of the observed 

spectrum is discussed with regard to different parameters, for example the 

Influence of the projectile energy, the projectile mass, the target mass and 

the scattering angle. 

Elastically scattered protons from the target material can penetrate the total 

thickness of the absorbers between the X-ray detector and the target if their 

energy is high enough, and penetrate the detector volume in this way. It is 

proved that the detector resolution suffers in the process. This effect is 

studied to understand the reasons for this. 

The use of PIXE with Rutherford scattering spectroscopy as a support technique 

has an ideal application in the analysing of air-pollution samples because 

these samples are normally very thin. In conjunction with the CSIR, samples 

representing four areas, namely industrial, urban, rural and background areas, 

are collected on a monthly basis. This sample is divided and analysed by 

means of two methods. One portion of the sample is analysed by the CSIR with 

the aid of AA, while we analyse the other portion with the aid of PIXE. Good 

comparisons between methods is obtained. 

In the above-mentioned project, use was made of Whatman No. 41 filterpaper. 

An investigation was done on the retention efficiency of this filter paper for 

smaller particles of Pb and Br (^2,5 \.m) by using a stack filter unit and 

monitoring the exhaust gases of a motor vehicle. It was found that Whatman 
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No» 41 retains only about 60 X of these small particles and that these 

particles have a depth profile. For the investigation of the depth profile 

the cross section for X-ray production for Pb and Br has to be determined. 

Good correspondence with the published data was achieved. The stack filter 

units enable different filter papers to be compared with one another. As 

primary filters Nuclepore 3,0 pm; Sartorius 1,2 pm and 0,8 um; and Whatman 

No. 41 were compared, while Nuclepore 0,4 um; Sartorius 0,8 \im and Sartorius 

1,2 ym were compared as secondary filters. 

Good sensitivities for PIXE were obtained with the aid of an IG detector. 

However, it is possibile to enhance the sensitivities for the low-energy 

X-rays by using the detector in such a way that only the Be window serves as 

an absorber. For this purpose an Si(Li) detector was used because of its 

thinner Be window and dead layer. With this technique the element F could be 

observed. Protons scattered elastically into the detector again caused a 

decrease in the resolution, but also caused dead-time problems. It is for 

this reason that a beam energy of 0,9 MeV was used for protons. 

With a thorough knowledge of all the possible problems with PIXE and 

Rutherford scattering spectroscopy, analyses of thick as welL as thin samples 

can be carried out successfully. 
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HOOFSTUK 1 

I N L E I D I N G 

In die mens se soeke na kennis is dit van kardinale bclang om die samestelling 

van materiale te bepaal. Daar bestaan vandag verskeie tegnieke waarmee 

materiaalanalises mee uitgevoer word. So byvoorbeeld is daar chemiese 

analitiese metodes (soos byvoorbeeld volumetriese analises), analises met 

behulp van gaschromatografie, analises deur massaspektroskopie, en dan ook 'n 

groep fisiese analitiese metodes wat aan die atoom self verwant is. 

Hierdie atoomverwante metodes kan in twee groepe verdeel word, naamlik 1) 

Atomiese metodes en 2) Kernverwante metodes. 

1 Atomiese metodes 

Hierdie groep fisiese analitiese metodes betrek die elektrone wat rondom 

die kern aanwesig is. Soramige van die metodes wat onder hierdie groep 

geklassif iseer kar. word, is X-straal-f luoressensie analises (XRF), 

elektrondiffraksie-X-straal-spektroskopie (EDX), Auger-elektronspektro= 

skopie (AES) en deeltjlegei'nduseerde-X-straal-uitstralingsanallses (PIXE). 

2 Kernverwante metodes 

Hierdie groep analitiese metodes maak van die eienskappe van die kern v,in 

die atoom gebruik. In hierdie groep kry ons tegnieke soos Rutherford-
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verstrooiingspektroskopie, kernreaksie-analises (Pront-reaksies en leeftydbepa» 

lings) en neutronaktiveringsanalises. 

Sommige van die bogenoemde metodes is enkelelementmetodes, met ander woorde, 

met behuip van hierdie metodes kan slegs een element op 'n keer bepaal word. 

Hierdie metodes lewer hoë sensitiwiteite, maar dit neem egter lank om uit te 

voer. Die ander metodes, wat multi-elementmetodes is, lewer oor die algemeen 

laer sensitiwiteite maar neem korter om uit te voer. 

Soos die titel van hierdie studiestuk aandui, is die doel hiervan om materiaal= 

analises met behulp van deeltjiebundels te bestudeer. Hiervoor word die klam 

op uitsluitlik twee tegnieke gelê, naamlik PIXE en Rutherford-verstrooiingspek= 

troskopie. Beide hierdie twee metodes is multi-elementmetodes wat goeie 

sensitiwiteite vir materiaalanalises lewer. 

Vir materiaalanalises met behulp van die PIXE-tegniek moet aan twee vereistes 

voldoen word, naamlik die opwekking van X-strale met behulp van deeltjiebun= 

dels, en daarna die waarneraing van hierdie X-strale. Dit is om hierdie rede 

dat die produksie van X-strale in Hoofstuk 2 , en verskillende detektore in 

Hoofstuk 3 bespreek word. PIXE, wat reeds goed gevestig is, word tesame met 

'n aantal probleme wat ondervind word in die toepassing van hierdie tegniek in 

Hoofstuk 4 bespreek. 

In Hoofstuk 5 word Rutherford-verstrooiingspektroskopie bespreek. Daar word 

ook gekyk na die moontlikhede wat hierdie tegniek bied. 



9 

Dit is nodig dat daar gedurig gepoog word om 'n tegniek of sisteem wat vir 

analitiese doeleindes gebruik word te verbeter. Dit het daartoe aanleiding 

gegee, tesame met die geskil wat rondom hierdie saak ontstaan het, dat 'n 

studie onderneem is na die invloed wat elastiese verstrooide protone het op 

die energie-oplosvermoë van die X-straal detektor wat gebruik word. Hierdie 

studie word in Hoofstuk 6 beskryf. Beide PIXE en Rutherford verstrooiingspek= 

troskopie is uiters geskik vir dunmonster-analises. Dit is om hierdie rede 

dat hulle vir die analise van lugdeeltjiemonsters ingespan word . In Hoofstuk 

7 word analises van lugdeeltjiemonsters beskryf. 

Die doeltreffendheid van verskeíe filtreerpapiere vir gebruik in lugbesoede= 

lingstudies is getoets. Hierdie filtreerpapiere is met behulp van PIXE en 

Rutherford-verstrooingspektroskopie geanaliseer nadat monsters in 'n stapelfil= 

treereenheid op hulle versamel is. Hierdie eksperiment word in Hoofstuk 8 

beskryf. 

In Hoofstuk 9 word die studiestuk geë'valueer en tot 'n gevolgtrekking gekora. 

Verder word moontlike veranderinge of verbeteringe bespreek. 

Meer spesifleke detail wat verband hou met ^ddisionele metings wat benodig is 

ter ondersteuning van die hoofgedeelte word in die bylae verskaf. 

Bylae A beskryf 'n toets wat gedoen is om die konsentrasievariasie met -He 

dwarsprofiel van lugmonsters te bepaal. 
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Bylae B bevat 'n sensitiwiteitskalibrasie wat vir die PIXE-sisteem gedoen is 

met behulp van 'n Si(Li)-detektor wat in die analiseerkamer ingesluit is. 

Bylae C handel oor die bepaling van X-straal-produksiekansvlakke met behulp 

van versnelde protone van verskillende energieë. 
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HOOFSTUK 2 

X-STRAAL-PRODUKSIETEORIE 

2.1 INLblDING 

Die energie van X-strale is karakteristiek aan die element van waar die 

X-straal afkomstig is. MOSELEY het hiervan gebruik gemaak en die elenente 

volgens hulle Z-getalle gerangskik. Indien die energie van die X-strale 

gemeet word, is dit moontlik om te bepaal van watter element spesifieke 

X-strale afkomstig is. Wanneer lie hoeveelheid van hierdie X-strale 

bepaal word en 'n aantal korreksies word aangebring, is dit moontlik om te 

bepaal hoeveel van 'n element aanwesig is. 

2.2 X-STRAAL PRODUKSIE 

Om die prosesse te verstaan waardeur X-strale opgewek word, is dit nodig 

om kortliks na die BOHR-model van 'n atoom te verwys. Volgens hierdie 

model bestaan die atoom uit 'n kern, wat bestaan uit protone en neutrone, 

en elektrone wat in vaste bane rondom die kern beweeg. Hierdie bane word 

eerstens deur hoofkwantumgetalle (n) gedefinieer (n = 1, 2, 3 ens.). 

Hulle word die K-, L-, M-, N-vlak ens. genoem, met die K-vlak die naaste 

aan die kern van die atoom, en ook die styfste gebind. Elke vlak kan 
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'n maksiraum getal elektrone bevat wat gelyk is aan 2n , met orbitale 

wat deur verdere kwantumgetalle gedefinieer word. Vir elke element word 

elke vlak gekarakteriseer deur 'n waarde wat die bindingsenergie is. 

Alle vlakke bo die K-skil word onderverdeel in subvlakke, soos 

byvoorbeeld die ^T -» W T ~ e n L,TI-vlak van die L-skil. Die 

bindingsenergie is die minimum energie nodig om 'n elektron uit 'n 

effektiewe binding of aantrekking tot die kern te lig. Hierdie 

bindingsenergie is direk eweredig aan die lading van die kernkwadraat. 
2 Met ander woorde, dit is direk eweredig aan die atoomgetalkwadraat (Z ) 

wat die atomiese element karakteriseer. Opwekking van sekondere straling 

vanaf 'n atoom word verkry deur die een of ander oorsaak wat 'n elektron 

uit sy baan verwyder, en die daaropvolgende verval van 'n elektron in die 

gaping wat ontstaan het. Aangesien die energie van elektrone in 

verskillende vlakke verskil, word die oortollige energie as sekondere 

straling uitgestraal wanneer 'n elektron so 'n gaping vul. 

Twee prosesse wat kan veroorsaak dat 'n elektron uit sy baan verwyder 

word, is moontlik eerstens, die opwekking wat geskied vanneer 'n elektron 

net genoeg energie ontvang om van een baan na 'n hoër, maar steeds 

gebonde baan te gaan, en tweedens, die totale verwydering van 'n elektron 

uit die atoom. In Figuur 2.1 word die Bohr-model van 'n atoom aangetoon, 

met die oorgange wat moontlik is nadat 'n gaping ontstaan het, met 

toepaslike notasies (Wo '00]. Dit is moontlik om die opwekking van 'n 

X-straal in twee stappe te verdeel, naamlik eerstens die verwydering van 

'n elektron uit sy baan, met ander woorde die produksie van 'n gaping en 
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.̂  

FIGUUR 2.1 

Die BOHR-model van die atoom, skematies aangetoon met die oorgange vat kan 

volg na die produksie van 'n gaping in die K-, L- of M-skil [Wo '00] 
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die opwekking van die atoom, en tweedens die gevolglike verval van *n 

ander elektron uit 'n hoër baan na daardie gaping, met die gepaardgaande 

X-straal wat uitgestraal word en die terugkeer van die atoom na sy 

grondtoestand. 

2.3 PRODUKSIE VAN 'N GAPING 

Met die oog op X-straal-emissie-analises word 'n elektron op verskillende 

maniere opgewek, byvoorbeeld opwekking deur middel van elektromagnetiese 

straling of opwekking deur middel van gelaaide deeltjies. 

2.3.1 Opwekking deur middel van elektromagnetiese straling 

Fotone (elektromagnetiese straling) reageer op 'Irie maniere met 'n 

atoom, naamlik die fotoëlektriese effek, elastiese en onelastiese 

verstrooiing vanaf elektrone, en paarproduksie. 

2.3.1.1 Fotoëlektrlese effek 

Fotoëlektríese absorpsle vind plaas wanneer die energie 

van die foton totaal deur 'n elektron geabsorbeer word. 

Die elektron word dan nit sy baan ^elig. Die minimum 
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energie wat hiervoor benodig word, is die bindingsenergie. 

Indien die energie hoër as die Mndingsenergie is, kom die 

res van die energie voor as die kinetiese energie van die 

elektron. 

2.3.1.2 Elastiese en onelastiese verstrooiing 

2.3.1.2.1 Elastiese verstrooiing 

Elastiese verstrooiing vind plaas wanneer *n foton in 

wisselwerking met 'n gebonde elektron tree. As hierdie 

foton se energie te laag is om die elektron uit sy baan 

te verwyder, word hierdie foton sonder 'n verlies van 

energie verstrooi en die atoom word nie opgewek nie 

(Rayleigh-verstrooiing). 

2.3.1.2.2 Onelastiese verstrooiing 

Onelastiese verstrooiing vlnd plaas wanneer 'n foton 

met 'n elektron bots en verstrooi is asof die elektron 

'n vry elektron is. Die foton sal Han van sy energie 

aan die elektron oordra en as gevolg van die botsing 

energie verloor na gelang van die rigting van 

verstrooiing. Hierdie verstrooiingsproses veroorsaak 

dat 'n kontinue spektrum waargeneem word. Hierdie 

teorie word deur -lie bekende Compton-effek beskryf. 
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2.3.1.3 Paarproduksie 

Paarproduksie [Gr '75] vind plaas wanneer *n foton met 'n 

2 
energie hoër as 1,02 MeV (dit is 2 x m c ) naby die 

kern van 'n atoom verbybeweeg. Gedurende die interaksie 

met Hie veld van die kern kan 'n positron en 'n slektron 

gelyktydig gevorm word (deeltjie en anti-deeltjie) met 

die energie wat meer is as die rusmassa energie wat gedra 

word as die kinetiese energie van die e > e paar. 

Opwekking deur middel van gelaaide deeltjies 

Opwekking deur middel van gelaaide deeltjies is van primêre belang 

vir PIXE. Merzbacher en Lewis [Me '00] liet in 1958 die ionisasie 

van 'n elektron in die binneste baan deur protone en alphas 

behandel deur van die vlakgolf-Born-benaderíng (FWBA) in 

kwantummeganika gebruik te maak. Hierdie benadering verduidelik 

die afhanklikheid van die ionisasiekansvlak (a < o o nf «at die 

eenheid is waarmee die moontlikheid dat 'n sekere interaksie sal 

plaasvind, uitgedruk word) op deeltjie-energieë kwantitatíef. 

Daar vind egter afwykinge tussen die eenvoudige teorie en die 

praktyk plaas omdat tweede- orde-effekte soos die defleksie van 

die invallende deeltjie deur die Coulomb-veld om die kern van 'n 

atoom en die steurlng van die atomiese wolk deur die deeltjie nie 
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In aanmerking geneem is nie [De '75]. 'n Klassieke benaderlng om 

die ionisasleproses te beskryf is deur Garcia in 1970 beskryf [Ga 

'70]. Hy het sy model op die binêre-ontmoeting-benadering (BEA) 

tussen 'n vry elektron en die invallende deeltjie gebaseer. 

Hierdie model neem deeltjie defleksie in ag en stem redelik goed 

ooreen met eksperimentele resultate [Jo '76]. In Figuur 2.2 word 

die ionisasiekansvlak vir verskillende elemente as 'n funksie van 

protonenergie aangetoon [Bo '75], asook die berekende waardes soos 

deur die PWBA- en BEA-teorie bepaal. Verskeie verbeteringe van 

die PWBA en BEA is al aangebring adert hulle die eerste keer 

gebruik is. Garcia en ander het onlangs die modelle in totaal met 

mekaar vergelyk [Ga '73]. 

2.4 DIE TERUGKEER NA DIE GRONDTOESTAND 

Nadat die atoom opgewek is, val 'n elektron van 'n hoë'r baan na die 

gaping wat as gevolg van ionisasie ontstaan het, om sodoende weer 'n 

stabiele atoom te verkry. Die verval gaan gepaard met 'n moontlikheid 

van twee gebeurtenisse. Eerstens kan die verskil in energie tussen die 

twee vlakke as 'n foton uitgestraal word en tweedens kan die energie ook 

oorgedra word na 'n buitenstevlak-elektron, wat dan tot gevolg het dat 

die elektron "uitgestraal" word gelyktydig met die verval van 'n ander 

elektron na die gaping wat deur ionisasie ontstaan het. Hierdie proses 

staan bekend as die Auger-effek [Gr '75]. Die uitgestraalde elektron 

heet 'n Augerelektron en word in Augerelektron-spektroskopie vir analises 

van nateriale gebruik. 
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FIGUUR 2.2 

Ionisaslekansvlak vlr versklllende elemente as 'n funksie van protonenergie 

skematles aangetoon, asook die berekende waardes deur middel van die PVBA en 

BEA [Bo '75] 
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2.4.1 Fluoressensle-opbrengs 

Die verhouding tussen die hoeveelheid primere ionisasies en die 

getal fotone wat uitgestraal word, word aangegee as die 

fluoressensle-opbrengs («). Dit Is belangrik om daarop te let dat 

die waardes van 'J)„, CJ., ens. feitlik onafhanklik is van die 

produksie van 'n gaping, of dit nou deur fluoressensie of deur 'n 

deeltjie is. Die totale X-straalproduksiekansvlak ("(E)x) is 

dus ^i°(ioon)iui ' w a a r i die indlvlduele oorgang verteenwoordig. 

Dus: 

o(E)„ = a.. . . .) 
X„ (íoon) K 

Ct "Ï 

i 1 

en 

a(E)„ = a,. . . '.: 
X. (ioon)T L 
L L a 

a a 
1 1 

K en L staan onderskeidelik vir K- en L-oorgange. 

5 GEVOLGTREKKING 

Die produksie van X-strale word dus deur twee gebeurtenisse voorafgegaan, 

naamlik die produksie van 'n gaping, en die opvulling van die holte wat 

ontstaan het deur 'n elektron uit 'n hoër baan. Die karakteristieke 

energie van die foton (X-straal) wat as gevolg van die verskil in energie 

uitgestraal word, kan gebruik word om die element te identifiseer. 
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HOOFSTUK 3 

X-STRAAL DETEKTORE 

3.1 INLEIDING 

Gedurende die afgelope t i e n to t twin t ig j a a r het groot ontwikkeling op 

die hele gebied van ke rn s t r a l i ngs de t ek t o r e en so ook op d ie spes i f ieke 

gebied van X-s t raa l -de tek tore plaasgevind. Vir d ie de teks ie van X-s t ra le 

word van versk i l lende t ipes de tektore gebruik gemaak. In h i e rd ie s tudie 

val d ie klem egter op vas te tces tand-de tek to re ( h a l f g e l e i e r d e t e k t o r e ) • 

3.2 HALFGELEIERDETEKTORE 

'n Halfgeleier is volgens d e f i n i s i e 'n swak ge l e i e r van e l e k t r i e s e lading 

met 'n smal bandgaping, d i t b e s i t dus onder gewone orastandighede 'n hoë 

r e s i s t i w i t e i t . 

Die waarneming van X-s t ra le berus op die absorpsie van d ie s t r a l e en die 

oordrag van die energie in 'n effektiewe " i o n i s a s i e " van die detektor= 

ma te r i aa l . Hierdie analoog van " i o n i s a s i e " i s e l ek t ron -ho l t e -paa rp ro luk 3 

s i e . Onder idea le otnstandighede i s d i e hoeveelheid e l ek t ron -ho l t e -pa re 

wat geproduseer word direk eweredig aan die energie van die invallende 
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straal. Indien 'n teenvoorspanning oor die halfgeleierkristal aangelê 

word, sal bale min lekstroom vloei terwyl die kristal in sy ruscoestand 

verkeer. Dit lei tot die produksie van 'n diepverarmingsgebied met geen 

vry ladingdraers nie. Indien daar egter 'n X-straal op die kristal in 

die verarraingsgebied inval en reageer, sal die geproduseerde holtes 

en elektrone as gevolg van die elektriese veld na die twee elektrodes 

uitbeweeg, wat dan 'n stroompuls tot gevolg het. Hierdie proses vorm die 

basis van 'n kwalitatiewe of spektroskooiese waarneming, want die 

stroompuls wat so verkry word, is eweredig aan die energie van die 

invallende X-straal. 

Die energie-oplosvermoë van 'n detektor word onder andere bepaai deur sy 

verraoë ora, met 'n hoë statistiese akkuraatheid, energie in 'n lading om 

te sit . In die geval van 'n halfgeleierdetektor word die lading (Q) wat 

geïnduseer word deur 'n X-straal wat in wisselwerking tree, gegee deur 

[Ge '72] 

Q - f 1,6 x ÍO" Coulomb (1) 

waar E die energie van die X-straal is, en K die energie is wat nodig is 

ora 'n elektron holte paar te produseer. Vir Si is •: 3 3.81 eV en vir Ge 

is r * 2.98 eV by 'n temperatuur van 77 K. Indien die energie wat 

benodig word om 'n élektron-holte paar te produseer laag is, sal die eiek* 

tron-holte-paarproduksie vir 'n spesifieke energieneerslag hoog wees, met 

die gevolg dat hoe laer ? hoe beter is die statistiese definlsie van 
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die grootte van die ladingpuls. Die bandgapingenergie moet egter nie te 

laag wees nie anders kan elektrone termies oor die bandgaping opgewek 

word, wat tot 'n hoë lekstroom lei. Die waarde vir e is oratrent 10 maal 

groter vir die produksie van 'n elektron-ioon-paar in 'n gas, wat tipies 

ongeveer 30 eV is [Fa '47]. Daarora het halfgeleierdetektore 'n 

statistiese akkuraatheid wat omtrent drie maal beter is as gastellers. 

*n Basiese, baie belangrike vereiste vir die produksie van 'n goeie 

detektor is 'n baie suiwer kristal. Onsuiwer atome verbind oor die 

algemeen met die basiese atoomrooster, wat 'n toename in vry ladings 

draers tot gevolg het, en dit bring mee dat die geleidingsvermoe van die 

kristal toeneem en hoë lekstrome tot gevolg het, wat lei tot elektroniese 

ruis en 'n vermindering in die energie-oplosvermoe' wat verkry word. 

Onsuiwerhede het ook "vangpunte" tot gevolg, wat die vermoë' het om 

ladingdraers op te vang. Dit het die verlies van sein en moontlike 

elektriese polarisasie tot gevolg. Die effek hiervan is die verdere 

effektlewe benadeling van die detektor se oplosverraoë. V^ngs en die 

gepaardgaande herkombinasie van elektrone en positiewe holtes vereis 'n 

kort versameltyd, met ander woorde die beweeglikheid van die ladings 

draers moet hoog wees, en die vangpunte moet so laag as moontlik wees. 

Die detektor se doeltreffendheid is gekoppel aan die X-straal-absorpsie-

eienskappe van die detektor (halfgeleier) wat hoog moet wees om 'n doel= 

treffende detektor uit te maak. Aangesien die atomiese-absorpsiekoëffi= 
7 

siënt van die fotoëlektriese effek naastenby eweredig aan Z (">)" is, 
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is dit so dat hoe hoër die atoomgetal (Z), hoe beter is die 

absorpsievennoë en hoe hoër die doeltref fendheid vir hoë energië wat 

gemeet kan word. Daar is vir elke detektor geassosieerde effekte soos 

byvoorbeeld ontsnappingspieke en dooielagie-effekte. Hierdie verskynsels 

sal egter later in groter besonderhede bespreek word. 

3.2.1 P-N detektore 

P-N-detektore bestaan u i t 'n verbinding tussen 'n P- t ipe raater iaal 

(oorraaat h o l t e s ) en *n N-tipe mater iaal (oorraaat e l e k t r o n e ) . Daar 

bestaan twee metodes om so 'n P-N-verbindingdetektor t e maak, 

naamlik Oppervlaksperlaag- en Di fuss iesper laagde tek tore . Koraraer= 

s i e e l word hoofsaaklik Ge en Si hiervoor gebruik. 

3 .2 .1 .1 Oppervlaksperlaagdetektor 

Wanneer 'n oksiedlagie toegelaa t word om bv op Si van 'n 

N-t ipe te vorm, word 'n P-N-verbinding verkry. Indien 'n 

dun goudlagie bo-oor h ie rd ie oksiedlaag opgedamp en 'n 

ohmiese kontak aan die ander kant gemaak word, word 'n 

oppervlaksperlaagdetektor verkry Oppervlaksperlaagdetek» 

tore se voorkant i s bale s e n s i t i e f v i r kontaminasie deur 

o l i e of vingerafdrukke en ook v i r geringe meganiese 

beskadiging. Hulle het 'n dun dooie lagie en d i t i s nie 



24 

nodig om die Si-tipes af te koel om hulle te gebruik nie, 

maar dlt is baie raoeilik om 'n verarmingsgebied van 

dieper as 1000 ym te verkry. Om hierdie rede word 

hierdie tipes detektore oor die algemeen nie vir 

X-straal-deteksie gebruik nie, raaar hulle word wel vir 

gelaaidedeeltjie-deteksie gebruik. In Figuur 3.1a word 

'n oppervlaksperlaagdetektor skematies aangetoon en 'n 

deursnitskets van hierdie detektor soos wat hulle meestal 

in die praktyk voorkom word in Figuur 3.1b getoon [Eg. 

'00]. 

3.2.1.2 Diffuslesperlaagdetektor 

Hierdie tipes detektor word verkry deurdat die sperlaag 

verkry word deur 'n ander materiaal, soos byvoorbeeld 

fosfor of boor in byvoorbeeld die Si-oppervlak in te 

diffundeer, of deur hierdie tnateriale deur inplanting in 

die Si-kristal te kry. Hierdie detektore word gewoonlik 

as gevolg van hulle dikker verarmingsgebiede vir hoë 

energie gelaaide deeltjies gebruik. 

Hierdie detektore leen hulle nie daartoe om hoë energie 

X-strale waar te neem nie omdat die verarmingsgebieu, 

hoewel dieper as vir die oppervlaksperlaagdetektore, nog 

nle diep genoeg is nie, behalwe by baie lae-energietipes 

( 5 keV). 
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FIGUUR 3.1a 

Skematiese voorstelllng van sperlaagdetektor met *n nie ten voile verannde 

oppervlak. (W - verarmingsgebied, L - totale dikte)(Eg 'OO) 
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FIGUUR 3.1b 

'n Deursnitskets van 'n oppervlaksperlaagdetektor (I - isolerende ring, H 

sensitiewe oppervlak wat met goud bedek is, S - Silikonskyf; C - metaalomhul= 

sel; M - "Microdot"-kontak)(Eg 'OO) 
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P-I-N-detektore 

Die waarnetning van X-strale vereis 'n verarmingsgebied wat diep 

genoeg is sodat die X-strale 'n hoë kans het (verkieslik 100 X) om 

in hierdie gebied te reageer. Aan hierdie vereiste word voldoen 

wanneer gebruik gemaak word van 'n P-I-N-diode. Die diode bestaan 

uit drie, dele naamlik: 'n P-tipe materiaal en 'n N-tipe wat aan 

weerskante van 'n intrinsieke (of gekompenseerde) gebied geleë is. 

Die verarmingsgebied definieer die sensitiewe gebied (aktiewe 

volume) van die detektor wat tot verskeie sertimeter dik kan 

wees. Die aanlê van 'n teenvoorspanning oor hierdie verbinding 

lei tot 'n sterk elektriese veld wat enige elektron-holtepaar wat 

geproduseer word vinnig uit die verarmingsgebied sal trek. 

Die produksie van 'n Si- of Ge-kristai met hoë suiwerheid, dit is 

9 
'n kristal met 'n onsuiwerheidsverhouding van een deel op 10 

dele, wat 'n goeie intrinsieke halfgeleier sal uitmaak, is nou 

standaard, a1hoewe 1 nog baie moeilik. Na gelang van die tipe 

onsuiwerheid wat aanwestg is, kan 'n oormaat vry elektrone 

(N-tipe) of holtes (P-tipe) in die kristal voorkom. In vroeé're 

detektors was die konduktansie in die kristal wat as gevolg 

hiervan verkry is so groot dat dit nie tnoontlik was om 'n detektor 

dik genoeg te maak sodat dit die nodige spanning (volt), dit wil 

sê die interne elektriese veld, kan onderhou nie. Een metode om 

dit reg te stel word verkry deur doelbewus onsuiwerhede in 
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die kristalrooster in te dryf, wat effektief die primêre donor of 

akseptor wat ontstaan neutraliseer of daarvoor kompenseer om 

sodoende 'n kristal met hoë resistiwiteit te verkry. 'n Voorbeeld 

hiervan is die byvoeging van Lithium (Li) in 'n Si- of Ge-kristal, 

wat vir ons die bekende Si(Li)- en Ge(Li)-detektor gee. Die 

probleem bestaan egter nog dat termies opgewekte ladingdraers die 

vereiste werkverrigting van die detektor belemraer. 'n Verdere 

probleem is dat die beweeglikheid van die Li in die kristal by 

kamertemperatuur bale hoog is. Albei hierdie problerae vereis dat 

die kristal by lae temperature (77 K) gehou r. oet word. Alhoewel 

dit moontlik is om Si(Li)-detektore toe te laat om tot 

kamerteraperatuur te styg moet Ge(Li)-detektore by lae temperature 

gehou word. 

Oor die laaste paar jaar het gevorderde tegnieke in die produksie 

van hoësuiwerheid-Ge dit onnodig gemaak om kompenserende 

onsuiwerhede by te voeg. SuLke intrinsíeke germaniumdetektore 

(IG-detektore) kan nou by kamertemperatuur gestoor word, maar moet 

egter nog by lae temperature gebruik word om afbreking te voorkom. 

Die detektore word in *n geëvakueerde omhulsel gemonteer om by 

vloeibarestikstof-temperature (77 K) te werk sonder om die 

oppervlakprobleme te skep wat as gevolg van die kondensasie vm 

kontaminante op die koue oppervlakke sal voorkom. In Figuur 3.2 

word die onderdele van 'n detektor skeraaties aangetoon [La '72]. 
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FIGUUR 3.2 

Die samestelling van 'n detekcor, soos die wat vir die waarnemlng van X-strale 

gebruik word (La '72) 
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3.3 DETEKTOREIENSKAPPE 

In kernafhanklike s tud ies is die detektor 'n baie belangrike komponent en 

die wat in PIXE-analises gebruik word, moet X-s t raa l -de teks ie -e ienskappe 

bes i t wat so goed as moontlik i s . Die twee be langr iks te eienskappe wat 

in verband met *n detektor oorweeg moet word, i s de tek tor doeltreffend= 

heid en detektorenergie-oplosvermoë. 

3.3.1 Detektordoeltreffendheid 

Die doel t reffendheid van 'n de tek tor word bepaal deur sy vermoë om 

die energie van 'n invallende foton om t e s i t in 'n ladingpuls 

waarvan die amplitude direk eweredig i s aan die energie van die 

foton. Vir 'n gegewe detektor en X-s t r aa l - ene rg ie is die detektor= 

doel treffendheid afhanklik van ve r ;ke i e faktore soos die d ik te van 

die verarmingsgebied van die d e t e k t o r , die d i k t e van -lie dooie 

l ag i e , die ingangsvenster en die oppervlakkontakmateriaal . 

3.3.1.1 Dikte van die detektor 

Die penetrasievermoë van X-s t ra le neem toe namjte die 

energie van die X-s t ra le s t y g . Dus, hoe hoër i i e energie 

van die invallende X-s t ra le hoe minder is die kans l i t 

die X-s t ra le deur die de tektor waargeneem sa l word, m.t 

die gevolglike afname fn doe l t re f fendhe id . 
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Figuur 3.3 toon die doel t reffendheid van S i -de tek tore met 

d i k t e s van 3 mm en 5 mi:, wat voorslen i s van Be-ingangs= 

vens te rs van verskeie d i k t e s . Die effek van die afname 

in detektordoel t reffendheid by hoë energieë word h i e r i n 

aangetoon. 

Vensterabsorpsie-effekte 

Vir elke detektor i s daar verskeie "vens te r s" waardeur 'n 

inval lende X-s t raa l moet beweeg voordat die X-s t raa l 

waargeneem kan word. Hierdie vensters s l u i t byvoorbeeld 

Be-ingangsvenster, die oppervlakkontakmateriaal en die 

de tek to r se dooie lagie in . Be word as venster gebruik 

as gevolg van sy lae absorpsie-eienskappe en ook omdat 

d i t die nodige mater iaa l s te rk te -e ienskappe b e s i t . 

Wanneer X-s t ra le op h ie rd ie vensters inva l , Is d i t 

moontlik da t , indien die energie van h ie rd ie X-s t ra le 

laag genoeg i s , hulle t o t aa l geabsorbeer kan word. 

Wanneer die energie van die X-s t r a l e 3tyg, word hul le 

minder geabsorbeer, met i ie gevolgl ike toename in 

de tek tordoe l t re f fendheid . In Figuur 3.3 word die Invloed 

van verskeie d ik tes Be-ingangsvensters op die detektor= 

doel t reffendheid ook skematles aangetoon. 

Indien die de tektordoel t re f fenIhe ld na die laer energlege= 

bied u i tgebre i wil word, Is d i t moontlik om die detektor 
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3 nun en 5 mm, wat voorsien i s van verski l lende diktes Be-ingangsvensters as 'n 

funksie van die invallende energie (Ge '72) 



33 

met s legs die Be-venster as absorbeerder tussen die skyf 

en die detektor t e gebruik ( s i en Bylae B). Dit Is soms 

moontlik om die de tek tor sonder 'n Be-venster binne in 

d ie eksperimentele vakuumsisteem te gebruik. In h i e rd ie 

geval speel s legs die dooie lag ie van die de tek tor 'n ro l 

in die waarnemiag van d ie lae energie X - s t r a l e . Met 

h i e rd ie raetode i s die l ae -ene rg ie -X-s t r a l e waargeneem wat 

bv. van C afkotnstig i s [Ja ' 7 1 ] . 

3 .3 .1 .3 Bepaling van die de tektordoel t ref fendheid 

Die doel t ref fendheid ( i J van 'n detektor kan met behulp 

van 'n PIXE-deteksiesisteem bepaal word deur [Ca ' 7 5 ] . 

N x Ma 1 1 
X N. N Q ( o t ) a ( E ) d 

Waar: 

N. = aantal primêre íone 

Ma • atomiese massa van die element wat gemeet is 

N * Avogadro se getal 

ii digtheid van die skyfmateriaalelement 

N 3 aantal X-scrale waargeneem 

t * dikte van die skyf 

fJ(E)v * X-straal-produksiekansvlak by energie E 

d • die detektorruimtehoek 
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Hierdie vergelyking bevat egter nie korreksies vir die 

absorpsie van X-strale in die skyf self nie en ook nie 

vir absorpsie van die strale in ander media soos 

byvoorbeeld die Be-venster en die dooie lagie en ander 

absorbeerders tussen skyf en detektor nie. 

3.3.1.4 Detektorenergie oplosvermoë 

Die energie-oplosverraoë van 'n detektor toon die vermoë 

van daardie detektor aan om twee lyne (pieke) wat langs 

raekaar lê net op te los, met ander woorde die twee pieke 

moet net van mekaar geskei wees. Hierdie eienskap is 

energie-afhanklik en word aangetoon deur die voile wydte 

by halfmaksimum (VWHM) van die pieke in 'n spektrum wat 

met behulp van daardie detektor opgeneera is. 

Die statistiese verspreiding van die veranderings van die 

wortel van die gemiddelde (wgk) kwadraat word gegee deur 

[Ge '72]: 

(VWHM>STATISTIES " F s = 2 ' 3 5 J ? E C e V ( 3 ) 

waar E * energie van die spesifieke piek 

r 3 energie nodig om 'n elektronpaar te produseer 

F - Fano-faktor 



35 

Waar 

Die Fano-faktor word bepaal deur die verhouding tussen 

die statistics voorspelde oplosvermoe en die waargenooe 

oplosvermoe [Fa ' 47; Zu *70; Kl '68]. In die geval 

waar die produksie van elektron-holte-pare suiwer 

statistics is, is F = 1; en waar die produksie glad nie 

statistics is nie, is F = 0. Vir Ge by 77 K is F = 0.13. 

Die oplosvermoe van 'n detektorsisteem kan nie geskei 

word van die elektroniese ruis nie. Dit sluit die 

voorversterker as 'n bale belangrike geraasfaktor in. 

Die totale oplosvermoe word dan uitgedruk as: 

W H MT0TAAL " (VWHM)2RU1S ^ H M ) ^ ^ ^ ) * (4) 

Stel (3) in (4) 

r < E >T0TAAL-< r < E 4 lS +<2.35(F:- *> * >" >{ ^ 

r(E) . = r(E)„ + r(E). 
ruis V d 

r(E) = ruis aev die voorvt'rsterker 

r(E), = intrinsieke- detektorruis. d 

In Figuur 3.4 word die cipiese invloed van die voorver= 
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sterkerruis op die energie-oplosvermoë van die detektor 

skematies aangetoon [Ge '72]. 

Daar is egter ander faktore wat die energie oplosvermoë 

van ' n detektor beïnvloed, naamlik detektorarea, en dooie 

lagie. 

3.3.1.4.1 Detektorarea 

'n Detektor met 'n groot area het tot gevolg 

dat die kapasiteit van die detektor verhoog. 

Dit bring roee dat die pulsvormige 

tydskonsttnte verhoog en dat die ruis 

verhoog. Beide hierdie faktore het 'n 

verswakking in die energieoplosvermoë tot 

gevolg, wat saamgaan met hoë doeltreffendheid 

deur groter d 

3.3.1.4.2 Dooie lagie 

Die term dooie lagie beskryf 'n gebied by die 

oppervlak van 'n de tek tor wat 'n onaktiewe 

lagie sonder suiweringsveld i s . In h ie rd ie 

gebied vind 'n herkombinasie van e l ek t ron-

ho l te -pare p l aa s . Wanneer 'n X-s t raa l baie 

vlak in die aktiewe gebied deur byvoorbeeld 

die fo toë l ek t r i e se effek met d ie detektor 



37 

> 
J} 
C 
0 

0 
at 
0> 

a 
5 
I 
$ 
u. 

— i — T — i — r "J™ i—i—r-— i — | — i — i — i — T — | i i i — i — | — i — i - 1 — i — | — i — i — r - l 

4 5 0 
> • 
- * a 

-

4 0 0 
5* 

— 

350 

^is-i^sa^ 
3 0 0 

350 

2 0 0 
" 

ISO *l^v2<>^^' -

100 'j&^r 
Where FWHM Resolution leV) « | lu Nonel : • I2 3 5 ^ / , F E ) I '*. 

n Noite * Preamplifier noise width (FWHM). 
< = 3 8»V' ion note pair » , „ . « , , . , F« 0.125 J «orS.(L.(. 

SO 
/ TOWtO 

E * X ray energy in eV -

1 1 1 1 1 i 1 1 —i 1 — i — i i — i — 1 — i I _ I i 1 i i i i i • • • » 
10 15 20 

X-Ray Energy (keV) 
35 30 

FIGUUR 3.4 

Die invloed van die voorversterkerruis op die oplosvermoë van 'n detektor as 

'n funksie van die invallende energie (Ge '72) 
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reageer, kan die elektron in die rigting van die 

dooie lagie beweeg, waar herkombinasie plaasvind 

Cussen die elektron-holte-pare wat deur die 

elektron geproduseer word. Dit net tot gevolg dat 

die puis wat verkry word, nie verteenwoordigend is 

van die voile energie van die invallende X-strale 

nie. Hierdie effek het 'n lae-energiesterc tot 

gevolg, soos duidelik in Figuur 3.5 gesien kan 

word, en Figuur 3.5 toon ook hoe die energie-

oplosvermoë van die detektor nadelig deur hierdie 

lae energiestert beïnvloed word [Go '77]. Die 

styging in die lae-energiestert wat gesien kan 

word, is by 'n energie van 1.25 kev wat net bokant 

die absorpsievlak van Ge is. 

'n Tipiese dooielagie-dikte in Ge-detektore is 

ongeveer 0.3-0.4 .:m [Go '77], wat op die oppervlak 

van die detektor aanwesig is. Hierdie dooie lagies 

kom voor op alle half geleierdetektore en is baie 

dunner vir Si as vir Ge. Dit is een van die redes 

waarom Si-detektore vir lae-energie-X-strale gebruik 

word. 

Effekte van 'n dooie lagie [Fo '68; In '74] is bv. 

gesien gedurende eksperimente wat met 'n 
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Ge-detektor gedoen is om die swaelkonsentrasie In 

*n monster te bepaal. 

3.4 DETEKTORVOORVERSTERKER 

'n Baie belangrike deel van die hedendaagse detektor is die voorverster= 

ker. Die funksie van die voorversterker is om die lading wat van die 

detektor in die vorm van 'n stroompuls kom te integreer en in 'n 

spanningspuls om te sit. 

Aangesien een van die primere faktore by die ontwerp van so 'n voorver= 

sterker die elektroniese ruis is, het die koms van die FET (veldeffektran= 

sistor) 'n groot verbetering teweeggebring. 'n Verdere verlaging van die 

elektroniese ruis word verkry deur die FET af te koel. Dit word gedoen 

deur die FET en verwante elektroniese koraponente vlnk by die detektor te 

plaas waar dit deur vloeibare stikstof afgekoel word. 

Twee tipes voorversterkertegnleke word oor die algemeen vir Si(Li)- en 

IG-X-straal-detektore gebruik, naamlik weerstandsterugkoppeling en puis 

optiese terugkoppeling. 

3.4.1 Weerstandsterugkoppeling 

In Figuur 3.6 word weerstandsterugkoppeling skematles aangetoon 

[Pg '00]. 
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In hierdie kring is die doel van R* tweeledig: Dit verskaf 

terugkoppeling, op 'n GS-manier, om die werkpunt van die elemente 

in die lus te stabiliseer; en dit verskaf 'n baan waarlangs die 

lading wat in C^ versarael word, kan weglek [La '71 J. 

Die terugkoppelingsweerstand (R f) net egter 'n paar nadelige 

invloede, naamlik i) die weerstand veroorsaak 'n toename in ruis, 

en ii) die weerstand veroorsaak 'n coename in kapasiteit, met die 

gevolglike negatiewe invloed op die energie-oplosvermoë van die 

detektor [Go '69]. 

Hierdie raetode van weerstandsterugkoppeling verskaf nie goeie 

karakteristieke by baie hoë teltempo's nie as gevolg van die lang 

tydskonstantes wat benodig word, maar word wel gebruik by 

telteopo's wat te hoog is vir pulsoptieseterugkoppelingsmetode. 

3.4.2 Pulsoptleseterugkoppeling 

In Figuur 3.7 word die pulsoptieseterugkoppelingsmetode skematies 

aangetoon [Pg '00]. 

Hierdie metode voorkom die negatiewe effekte van die weerstands= 

terugkoppelingsmetode deur die weerstand uit te skakel. Die FET 

stadium word egter toegelaat om lading op te bou tot 'n waarde wat 

gelyk is aan die toelaatbare spanningsverskuiwing. Sodra hierdie 

punt bereik word, word 'n Líguitstraaldiode gesneller wat lig 
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'n Skematiese kring van 'n voorversterker waarin van die weerstandsterugkop= 

peling gebruik gemaak word. (Pg 'OO) 
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0 

FIGUUR 3.7 

'n Skemaciese voorstelling van die kring vir 'n voorversterker waarin van 

puis optiese terugkoppeling gebruik gemaak word (Pg '00) 
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moment eel op die FET laat inval. Op sy beurt tree die FET op as 

'n fotodiode, wat dan die opgeboude lading toelaat om te ontlaai. 

Hierdie metode verskaf lae elektroniese ruis karakteristieke en 'n 

goeie energie-oplosvermoë maar vereis egter ook dat, gedurende 

periodes waarin puis optiese terugkoppeling plaasvind, 'n anti-

koïnsedente sein benodig word om hierdie periode te blokkeer. 

Die pulsoptieseterugkoppelingsraetode verskaf egter nie 'n 

oplossing vir hoë teltempo's nie en is tipies beperk tot 'n paar 

kHz. 
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HOOFSTUK 4 

DEELTJIEGEïtilDUSEERDE-X-STRAAL-UITSTRALINGSANALISE 

4.1 INLEIDING 

Materiaalanalises is tans ontwikkel tot 'n uiters gesofistikeerde 

tegnologie. Dit word duidelik geïllustreer deur die gesofistikeerde 

apparaat wat gebruik word om hierdie analises uit te voer, en daar kan 

raaar net gekyk word na, byvoorbeeld, die verskillende massaspektrometers 

en elektronmikroskope wat tans beskikbaar is. 

Deeltjieversnellers word al 'Ú geruime tyd gebruik ora materiaalanalises 

met behulp van verskeie tegnieke, soos byvoorbeeld Rutherford-verstrooi= 

ing en kernreaksies, uit te voer. Sedert die pionierswerk deur Johanssen 

et al [Jo' 70] op die gebied van gelaaidedeeltjie-geïnduseerde-X-straal 

uitstralingsanalises (PIXE) en die koms van vastetoestand-detektore me: 

goeie oplosvermoê' het daar nog 'n tegniek tot stand gekom wat met behr.lp 

van deeltjieversnellers, goeie sensitiwiteite vir raulti-elementanalises 

lewer. 

PIXE is 'n tegniek wat nie vernietigend van aard is nie en 'n bale klein 

monster benodig om 'n analise met goeie sensitiwiteite te lewer. Verder 

is die tyd wat dit neem om 'n analise uit te voer kort in vergelyking met 

sommige ander metodes, soos byvoorbeeld chemiese analitiese raetodes. 
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Onlangs is die derde PIXE-konferensie in Heidelberg, Duitsland, gehou 

[Nl* 84], wat 'n opvolger was van die eerste [Ni *77] en tweede [Ni '81] 

wat in Lund, Swede, gehou is. Dit is duidelik uit die referate dat PIXE 

op verskeie gebiede toepassings vind en dat hierdie tegniek deur verskeie 

laboratoria dwarsoor die wereId toegepas word. 

In hierdie hoofstuk word die PIXE-tegniek in meer besonderhede bespreek, 

asook probleme wat met die toepassing van hierdie tegniek ondervind word. 

4.2 PIXE-SISTEEM BY KERNKOR 

'n Analitiese sisteera wat PIXE en RTS (Rutherford-terugverstrooiing= 

spektroskopie) insluit, is op een van die bundelpype van die Van de 

Graaff-versneller by KERNKOR geskep. 'n Skematiese diagram van die 

apparaat word in Figuur 4.1 getoon. 

Die apparaat is op 'n dik, isolerende perspex-raam gemonteer ora te 

verseker dat die komponente akkuraat gerig kan word. Hierdeur wcrd 

verseker dat die bundel deur die kolliraators en sodoende deur die middel 

van die skyfkamer en die skyf sal beweeg. Die komponente kan in drie 

dele verdeel word, naamlik Kollimators, skyfkaraer en detektore. 
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1 Kollimators 

Die apparaat het twee ingangskollimators, en wat van koolstof of 

tantaal kan wees, wat afsonderlik verstel kan word. Die grootte 

van die sirkelvormige openings, wissel tussen 1, 2 en 4 mm in 

diameter. Die doel van hierdie kollimators is om die grootte van 

die bundel wat op die skyf inval te definieer. Dit verseker 

ookdat die bundel presies in die raiddel van die skyfkamer inval. 

Die eerste kollimator bevat ook 'n kwartsvenster wat dit uoontlik 

raaak om die bundel te sien. Hierdie fasiliteit help baie as 

lynstelling gedoen moet word. Die omhulsel van die kolliraators is 

van raasjineerbare glaskeramiek vervaardig. Hulle is geïsoleer en 

die stroom wat op hulle inval, kan gemeet word. 

2 Skyfkamer 

Die skyfkamer is vervaardig uit aluminium en bestaan nit twee dele, 

naamlik die roteerbare skyfhouerstut en die skyfkaraeromhulsel. In 

Figuur 4.2 word die skyfkamer getoon> In die skyfkameromhulsel Is 

verskeie openinge, soos bundelingangs- en -uitgangsopeninge. 'n 

Opening bo-op die orahulsel, en 90° met die invallende bundel, 

maak voorsiening daarvoor dat 'n koue val daar aangebring kan word 

9odat die vakuum in die omgewing van die skyf relatief skoon gehou 

kan word sodat kontaminasie van die skyf voorkom word. Verder is 
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daar openinge by 45°, 135°, 150° en 90° (in die plek van 

die koue val) waarin detektore vir Rutherford- en reaksiernetings 

van gelaaide deeltjies geplaas kan word. Onder die skyfkamer teen 

'n hoek van 90 met die invallende bundel, is 'n opening wat vir 

gewone gebruik met 'n 0,013 mm dik mylar verseël is. In hierdie 

opening word die X-straal-detektor geplaas. In die een sykant van 

die skyfkamer, ook 90 met die invallende bundel, is 'n dun 

aluminiumvenster waar of 'n tweede X-straal-detektor of ' n 

gammastraaldetektor geplaas kan word. 

Die skyfkamer is geïsoleer, en 'n elektrononderdrukker is in die 

ingangsisoleerder ingebou. Hierdie onderdrukker is by 'n spanning 

van -200 V en voorkora dat elektronsproei wat vanaf die ingangskol= 

limators afkomstig is die skyfkamer kan binnegaan, net so word 

sekondêre elektrone wat in die skyf en onraiddellike omgewing 

daarvan geproduseer word, gekeer sodat hulle nie die skyfkamer kan 

verlaat nie. Dit het tot gevolg dat akkurate stroom-integrasie 

gedoen kan word. 

In die skyfhouerstut, wat roteerbaar is, is voorsiening gemaak vir 

twee tipes skyfhouers, wat op hulle beurt roteerbaar is. Die een 

is 'n houer wat kontinu verstelbaar is en wat dit dus TiooncLik 

raaak om 'n gebied van 4 mm by 8 mm vir dwarsprofielmetings af te 

tas. Die ander skyfhouer maak voorsiening vir die montering vin 8 

skywe, met die gevolg dat 8 analises met elke lading van die 

skyfkaraer ultgevoer kan word. 
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Detektore 

Die detektor wat gebruik word om die X-strale waar te neem (dit is 

'n Si(Li)- of *n IG-detektor) word in die onderste opening 

geplaas, en as hy in posisie is, is hy + 4 cm van die skyf af, met 

die mylarvenster tussenin. Dit is ook moontlik om verskillende 

filtreerders tussen die detektor en die skyf te plaas as 'n 

selektiewe verhoging in sensitiwiteit verlang word. Daar is ook 

'n aluminiumkollimator tussen die skyf en die detektor om die 

gebied wat vir die detektor "sigbaar" is te beperk en die 

ruimtehoek te definieer. 

'n Halfgeleieroppervlaksperlaagdetektor met 'n goeie oplosvermoë 

word in die opening by 150 geplaas en vir dun monsters word nog 

detektore in die openinge by 45 en 90° geplaas. Die 

150 -detektor word gebruik om die terugverstrooide deeltjiespek= 

tra te monitor en te registreer. Kollimasie van die halfgeleierde= 

tektore word verkry met tantaalkollimators wat voor die detektore 

geplaas word. 'n Ringdetektor waardeur die invallende bundel 

beweeg, kan gemonteer word in die kollimator naaste ian die 

skyfkamer, wat 'n hoek van naastenby 180 met die invallende 

bundel vorm. 
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4.3 FORMULISERING 

Die verhouding tussen die aantal prime re ione (N.) met energie E wat op 

*n skyf inval en die karakteristieke X-straling N(a) vir element "a" 

gemeet by die detektor indien daar geen absorpsie van die X-strale tussen 

die skyf en die detektor is nie, word gegee as [Ca '75] 

N (pt) 

N< a>x = N i - I S - * ' j ( E ) X a X ' Xa ^ 1 ) 

Waar: Ma = die atomiese massa van die skyf 

N = Avogadro-getal 

o = die skyfdigtheid 

t = die skyfdikte 

2 
*(E) = die kansvlak in cm per atoom vir X-straaleraissie vir 

' a 
'n spesifieke oorgang van element per steradiaal van 

ruimtehoek, en primêre-ioon-energie E 

n = die detektordoeltreffendheid 
X 

dn - die ruimtehoek vir X-straal-deteksie 

Daar word egter 'n paar probleme ondervind om vergelyking 4.1 in die 

praktyk toe te pas, soos byvoorbeeld die bepaling van die ruimtehoek d , 

omdat die presiese effektiewe afmetings van die detektor nie verkry kan 

word nie omdat die afmetings van die detektor se aktiewe volume nie 

akkuraat bekend is nie. Verder tnoet 'y op die een of ander nanier 

a 
bepaal word, bv. deur middel van berekeninge of met behulp van 

gekallbreerde bronne, terwyl N. en t akkuraat gemeet moet word. 
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Om sommige van hierdie probleme te bowe te kora kan gebruik gemaak word 

van die inligcing wat verkry word uit die gelyktydige opneem van 

verstrooide (Rutherford) deeltjies wat ideaal vir monoëlementskywe is. 

Die getal deeltjies (N(a)«) wat Rutherford-verstrooiing ondervind, word 

gegee deur 

N ( a ) s Vf!ii • a(9E) R. dr n R 

K l Ma a a 

waar die tenne dieselfde is as vir X-strale, behalwe dat die voetnoot R 

staan vir Rutherford-verstrooiing. Aangesien die doeltreffendheid (" ) 
K 

a 

van die dee l t j i ede t ek to re oor die hele energiegebied p rak t i e s 100 7. i s , 

word n R = 1. Verder kan d'. „ akkuraat verkry word. Uit 4.1 en 4.2 

volg da t , as beide Rutherford ve rs t roo ide d e e l t j i e s en X-s t ra le 

gelyktydig gemeet word, i s 

N(a) d R 

X a N U ) R R a d X X 

Deur van vergelyking 4.3 gebruik te rnaak word twee probletne wat uit 

vergelykir.s 4.1 voortspruit te bowe gekom. Hulle is: i) Dit is nie 

nodig om t te bepaal nie, dit wil sê die akkurate bepaling van die 

skyfdikte is nie nodig nie; en ii) dit is nie nodig dat N. gemeet hoef 

te word nie, dit wil sê strooraintegrasie is nie nodig nie. Verdere 

problerae word ook met vergelyking 4.1 ondervind waarvoor, indien nodig, 

korreksies aangebring moet word. 0ns sal nou voortgaan om hierdie 

probleme te bespreek. 
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4.3.1 Energieveranderinge 

Wanneer die bundel op *n skyf inval, tree *n wisselwerking tussen 

die invallende deeltjie en die atome van die skyfmateriaal in. 

Daar vind twee t ipes wi sselwerking piaas, naamlik i) die 

wisselwerking tussen die deeltjie en die kern van die atoom; en 

ii) die wisselwerking tussen die deeltjie en die elektrone. 

Lindhard en ander [Li '63] het die twee interaksiesoorte tot 'n 

teorie vir atomiese stuitvermoëns verweck (die bekende 

LSS-teorie). In Figuur 4.3 word die teoretiese krommes getoon wat 

met behulp van die LSS-teorie bepaal is [Ma 'OO]. Uit Figuur 4.3 

is dit duidelik dat die wisselwerking met die kern in die lae-

energie-gebied die meeste voorkom, terwyl die elektroniese 

wisselwerking die hoërenergie-gebied domineer. Ons vind egter dat 

wanneer die snelheid van die invallende deeltjie (v) vinniger as 

die orbitale snelheid van die elektrone is sterk Z.-ossillasies 

(dit is van die invallende deeltjie) sowel as Zj-ossillasies 

(dit is van die skyfmateriaal) in die stuitverraoë waargeneem word 

wat op die LSS-vergelyking gesuperponeer is. Aangesien die 

LSS-vergelyking statistics van aard is, sal dit in hierdie gebied 

die algemene neiging volg [An '77]. Die hoërenergie-gebled word 

egter goed beskryf deur die Bethe-formule wat gegee word as 

[Fa *63] 
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FIGUUR 4.3 

Die kern en elektroniese komponente van die stuitvermoëns skematies aangetoon 

soos wat dit met behulp van die LSS-teorie bereken is (Ma '00) 
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2 2 2 2 47te Z Z , ,2mv _,_ . , 1 , 2 C ,, , x c = 1 2 . l n ( — — + ln ( 7) - 6 - - (4.4) 
2 * i- B

Z z
2 mv 

vaar S die stuitvernoë, e die lading van 'n elektron, m die massa 

van 'n elektron is en B gelyk is aan (waar C die snelheid van 

lig is), terwyl die skilkorreksiefaktor is. I, wat 'n 

belangrike parameter van die teorie is, is die gemiddelde 

opwekkingspotensiaal. Die formule vir die bepaling van I volgens 

die Bethe-formule is in die praktyk bale moeilik [An '77]. Deur 

van Bloch se wet toe te pas kan I naastenby bereken word uit 

I • I QZ 2 (4.5) 

waar IQ= 10 eV (An '77), 

Vir die bepaling van die stuitvermoë met die oog op PIXE word daar 

gebruik gemaak van 'n samestelling van Bethe en Bloch se formules 

wat as die Betha-Bloch-fonnule bekend staan. 

Stuitvermoë van gemengdematriksmateriale word deur die sommasie 

van die afsonderlike stuitkomponente verkry. Byvoorbeeld; wanneer 

die stuitvermoë van saamgestelde chemiese verbindings verlang word 

en hulle is in 'n verhouding X:Y, kan die stuitvermoë bepaal word 
X Y 

deur Y^V" ̂  v a n ^ e e e n e n x~v ^ v a n ^*e a n (* e r byne^aar te tel. 
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In PIXE word daar oor die algemeen gebruik gemaak van dun monsters 

sodat die X-straal-absorpsie kleln is en dit maak dit maklik oa 

vir die energieverlies in die monster te korrigeer. Die 

eenvoudigste korreksie bestaan daaruit dat die gemiddelde energie 

van die invallende deeltjies in die monster vir die berekeninge 

gebruik woT'l [Jo *76]. 

4.3.2 Kansvlakveranderlnge 

Aangesien die invallende deeltjie van sy energie verloor wanneer 

die deeltjie met die skyf wisselwerk, verander die kansvlak. Uit 

4.1 volg dit dat die getal X-strale wat waargeneem word afhanklik 

is van die kansvlak, wat op sy beurt afhanklik is van die 

reagerende deeltjie se energie. Figuur 4.4 toon die tipiese 

verandering in die getal X-strale wat met 'n verandering in 

protonenergie vir verskillende elemente se K- en L X-strale 

waargeneem is [De '75]. 

Die kansvlak is afhanklik van die tipe invallende deeltjie. F. 

Folkmann [Fo '74] het aangetoon dat uit die BEA en PWBA-teorie die 

verhouding tussen die ionisasiekansvlak deur 'n projektiel met 

A,-nukleone en 'n lading Z. en energie E, en die ionisasie* 

kansvlak deur protone gegee kan word as 

E loon ,„ N _2 ioon , K ,, , v a_ (E.) = Z. a ,. (-T-) (4.6) Z.A 1 1 proton A. v 
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Proton Entrgy (MtV) 

FIGUUR 4.4 

Die getal X-strale wat per atoom per steradlaal per uC van invallende protone 

waargeneem is. Die detektor wat gebruik is, was 'n 3 mm dik Sl(Ll)-detektor 

net 'n 0,025 no dlk Be-venster (De *75). 
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Vergelyking 4.6 hou egter nie stand vir 'n projektiel met 'n hoë 

Z-getal nie, aangesien so 'n projektiel nie meer as 'n puntlading 

gesien kan word nie en ook omdat dlt veelvoudige gapings produseer 

wat 'n verskuiwing in die X-straal-energie tot gevolg het [Fo 

'74]. Die kansvlakafhanklikheid van die spesifieke element wat 

waargeneem word, word in Figuur 4.5 vir verskillende elemente se 

K-vlak getoon vir 'n invallende protonenergie van 2 MeV [Ra '/71. 

Dit is egter weer waar dat, indlen die skyf dun genoeg is (<1 mg/cm 

sodat die energieverlles vir 'n 3,0-MeV-proton in 'n Fe-monster bv. 

66,9 eV/ ug/cm is, dit nie nodig is om korreksies vir die 

verandering van die kansvlak as gevolg van energieveranderinge van 

die invallende ioon aan te bring nie. 

4.3.3 X-straal-absorpsie in die monster 

Die absorpsie van X-strale in 'n dik monster kan groot onsekerhede 

veroorsaak. Die opbrengs (Y) van 'n karakterlstieke X-straal wat 

afkomstig is van element I en 90° op die Invallende bundel 

waargeneem word, word gegee deur [Ge '82] 
t 

Y.(90°) * K / C O S e o(X). eksp (-up X/tan 9) S(E) Di(x)dx 
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A t o m i c N u m b t r 

FIGUUR 4.5 

Die ionisasle-kansvlak as 'n funksie van die atoomgetal van elemente vir 

protone met 'n energle van 2,0 Mev (Ra '77) 
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waar a(X) » die kansvlak vir X-straal-produksie by 'n diepte x 

P »- die voorgestelde massa-absorpsiekoëf f isient vir die 

geïnduseerde X-straal-energie 

P * die materiaaldigtheid 

S(E) = die saamgestelde protonstuitvermoë van die skyfmateriaal 

[No '70] 

D, • die verspreidingsfunksie van element i (atoomkonsentrasie 

teenoor diepte) 

t * die dikte van die skyfmateriaal 

9 • die hoek tusaen die normaal van die skyf en die 

invallende bundel 

K word gegee deur 

dfi 
K * No n. T — eksp (- u.a. 

1 4~T r j j 

waar eksp (- y., a.) die absorpsiekoëffisient vir die 
J J 

karakterlstieke X-strale in die absorbeerder is, soos byvoorbeeld 

intermediere vensters tussen die skyf en die detektor. 

In Figuur 4.6 word die absorpsie van X-strale in 'n tipiese 

aerosolmonster as 'n funksie van skyfdikte getoon (Jo '75). 

2 
Indien die skyfdikte in die omgewing van 1 mg/cm is, volg dit 

uit Figuur 4.6 dat, vir elemente S en CI se K X-strale, die 
a 

absorpsie ongeveer 15 % is, terwyl die absorpsie van die X-strale 



62 

van die K̂  -oorgange vir die elemente swaarder as Fe kleiner as 2 

X is, met die gevolg dat, as die skyf dun genoeg is, dit nie nodig 

is om korreksies vir die absorpsie van X-strale in die skyf aan te 

bring nie. 

Wanneer die geproduseerde X-strale in die skyf geabsorbeer word, 

is dit moontlik dat sekondêre floresensie kan plaasvind, indien 

ander elemente in die skyf aanwesig is. Dit is veral van belang 

waar die energie van die X-strale net bokant die K- of L-

absorpsievlak van 'n ahder element is. Een van die belangrikste 

gevalle in roesvryestaalmonsters is wanneer die Cr K -X-straal 

deur die Fe K -X-straal opgewek word. Hierdie sekondere 

fluoressensie veroorsaak dat die getal X-strale wat waargeneem 

word meer is as wat net deur die wisselwerking van die bundel met 

die Cr in die monster veroorsaak kan word. 

Die teoretiese versterking wat die K -lyne van Cr en Ca in 'n 

monster van 100 % Fe beïnvloed word in Figuur k.l [Ah '77] as 'n 

funksie van die invallende protonenergie getoon. In hierdie geval 

is dit nodig om daarop te let dat die versterking met ' n toe name 

in protonenergie verhoog aangesien die X-straal-produksiekansvlak 

van Fe meer as die produksiekansvlak van Cr en Ca in hierdie 

energiegebied vermeerder. Hierdie toename in protonenergie 

veroorsaak ook dat meer X-strale van hierdie elemente a3 gevolg 



63 

1 1 1 1 1 1 1 1 ( 

I 1 I I I I I I I I 
0.1 0.2 0.5 I 2 5 10 20 50 100 

Thickness (mg/cm 2) 

FIGUUR 4.6 

'n Skematiese voorstelllng van die absorpsies van X-strale In 'n homogene lug* 

monster as 'n funksie van die monsterdikte (Jo '75) 
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0 I 2 3 4 
Ep(MeV) 

PIGUUR 4.7 

Die fluoressensleversterking van Cr K en Ca K deur Fe K -X-strale as 
a a i 

•n funksle van protonenergie (Ah '77) 
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van die hoë'r penetrasie van die protone opgewek word. In Figuur 

4.8 [Ah '77 J word getoon hoe die versterking as 'n funksie van 

die skyfdikte by 'n invallende protonenergie van 5,0 Mev verander. 

In hierdie geval is die primêre Fe K - en die Cr K -X-strale 

genormaliseer sodat dit op die oppervlak van die monster 100 % 

is. Uit Figuur 4.8 kan gesien word dat die versterking van die Cr 

2 
Ka~X-strale vir *n monster van 1 rag/cm dik ongeveer 10 % is. 

0m te bepaal watter korreksies in 'n matriks aangebring moet word, 

moet daar eerstens na die samestelling van so 'n monster gekyk 

word. 0ns vind byvoorbeeld dat 'n tipiese lugmonster uit 

ongeveer 50 - 70 % organiese materiaal bestaan, en dat die tipiese 

Fe-konsentrasie kleiner as 10 % is. Uit Figuur 4.8 volg dit dat 

die korreksies wat aangebring moet word waar so 'n klein 

persentasie Fe aanweslg is ongeveer 10 % is vir 'n skyfdikte van 1 

2 
mg/cm . Hierdie waardes is egter verkry vir 'n invallende 

protonenergie van 5,0 Mev, maar as ons weer na Figuur 4.8 kyk, is 

die korreksies wat vir 'n invallende protonenergie van 3,0 MeV 

(die energie wat ons normaalweg gebruik) aangebring moet word nog 

kleiner. 

As daar verder in aanmerking geneem word dat daar foute is, soos 

by die neem van *n monster, wat gewoonlik 5 % is tot 20 % kan wees 

en dat monsters gewoonlik bale dun is, is hierdie korreksies in 

lugmonsteranalises gewoonlik weglaatbaar klein. 
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FIGUUR 4.8 

Fluoressensieversterking as 'n funksie van skyfdikte, asook die diepteverdeling 

van die primer geproduseerde Fe K -X-strale en primer en sekondêr geproduseerde 

a 
Cr K -X-strale vir 'n protonenergie van 5,0 Mev (Ah '77) 
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*n Faktor wat veral by roetine-analises 'n groot rol speel, is die 

tyd wat dit neem om hierdie korreksies aan te bring. Alhoewel dit 

baie afhang van die rekenaarprogram wat gebruik word, het Mommsen 

[Mo '79] aangetoon dat dit met sy program ongeveer 5 minute neem 

om korreksies vir die versterking tussen slegs 'n enkele paar 

opgewekte lyne te doen. 

4.4 KALIBRASIE VAN 'N PIXE-SISTEEM 

In 'n PIXE-anaiise wil ons graag uit vergelyking 4.1 die term (o t) so 

akkuraat as moontlik bepaal. Om hierdie term te bepaal is dit nodig dat 

die PIXE-sisteem gekalibreer raoet wees. Daar is twee metodes wat gebruik 

kan word om die sisteem te kalibreer. Die eerste metode is deur absolute 

berekening. 

Die tweede metode, wat gewoonlik 'n akkurater metode is, bestaan daaruit 

dat bekende "standaarde", soos die wat byvoorbeeld deur Micromatter 

(Mi '00) bemark word, gebruik word. (. t) is bekend vir hierdie 

"standaarde" en N(a) en N, kan uit eksperimentele resultate verkry 

word. Dit is dus moontlik om uit vergelyking 4.1 die 
N 0o(E) X adrnx a 

term n te bereken vir elke spesifieke element van 
Ma v 

belang, wat beteken dat dit ook nie nodig is om a(E)x,df,n te 
a a 

bepaal nie, met die gevolg dat die eksperimentele foute wat daarmee 
gepaard gaan, ultgeskakel word. 
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N 0.o(E) x .d^ x.n x 

a a 
Stel K s - (A.7) 

Ma 

Deur van die tweede metode gebruik te maak is daar klaar korreksies vir 

die sisteem aangebring, soos byvoorbeeld vir absorpsie van die X-strale 

in die Be-venster, die luggaping, asook absorpsie in die mylarvenster van 

die skyfkamer. Ons kan dus K as volg uitdruk: 

N(a) x t 

5 i a 

K kan ook die doeltreffendhe'id van 'n PIXE-sisteem genoem word. Die s 
standaarde wat deur Micromatter verskaf word, word aangegee as 5 % 

akkuraat, maar dit is beter om hulle vir die beste akkuraatheid van die 

PIXE-sisteem te kalibreer [Mi '83] deur gelyktydig Rutherford 

verstrooiing te meet soos in vergelyking 4.3 getoon word. 

Die kalibrasie van hierdie standaarde word met behulp van Rutherford 

verstrooiing gedoen. In Figuur 4.9 word die verhouding tussen die gemete 

waardes en gegewe waardes vir al die monsters wat gebruik is vir 

kalibrasie van die KERNKOR-sisteem getoon [Mi '83]. 

In Figuur 4.9 word die sensitiwiteitskrommes wat met behulp van hierdie 

gekalibreerde standaarde vir die KERNKOR-sisteem met behulp van 'n 

IG-detektor vir 3,0-MeV-protone verkry is skematies getoon. 
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FIGUUR 4.9 

Die verhouding tussen die waardes wat vir Micromatter-standaarde net behulp 

van Rutherford-terugverstroolingspektroskopie verkry is en die gegewe waardes 

(Ml '83) 
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FIGUUR 4.10 

Die sensitiwlteltskronnnes wat met 'n IG-detektor vir ons PIXE-sisteem verkry i s 



71 

4.5 ABSORBEERDERS EN FILTREERDERS 

Die gebruik van uitgesoekte absorbeerders tussen die detektor en die skyf 

kan 'n bale nuttige gevolg hê. Die hoeveelheid waarmee die absorbeerder 

die X-sCrale absorbeer, is eweredig aan sy dikte en hang af van die tipe 

materiaal waarvan hy gemaak is. Wanneer die deteksiesensitiwiteit vir 'n 

spesifieke element verhoog wil word, kan eerstens 'n absorbeerder gebruik 

word ora die X-strale waarvan die energie laer is as die van hierdie 

element te absorbeer. Dit word gedoen deur 'n element te kies waarvan 

die K- of L-absorpsievlak verwant is aan die energie wat geabsorbeer 

word. Die gevolg hiervan is egter dat die teltempo verlaag, maar 'n 

beter sein-tot-ruis-verhouding word verkry. Die verlaagde teltempo 

veroorsaak dat 'n hoër invallende bundelstroom gebruik moet word om 

dieselfde getal tellings per tydseenheid van die spesifieke element te 

verkry. 

Wanneer lugmonsters geanaliseer word, stel ons in die hele energiegebied 

belang. Die lae-energie-gebied word egter deur agtergrondstraling soos 

byvoorbeeld Breosstrahlungkomponent beïnvloed en veroorsaak 'n bykomende 

teltempo. Wanneer 'n absorbeerder soos mylar gebruik word, word die lae-

energie-agtergrondteltempo verlaag, maar die lae-energie-X-strale waarin 

belang gestel word, word ook geabsorbeer. Deur 'n klein gaatjie in die 

middel van die absorbeerder te maak, word dit moontlik dat 'n klein 

hoeveelheid van die lae-energie-X-strale sonder absorpsie op die detektor 

inval. Hierdie filtreerder word 'n "Funny Filter" genoem [Ca '75]. 
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Cahill het, deur van so 'n filtreerder gebruik te maak die sensitiwiteit 

vir medium en swaar elemente verhoog met dieselfde hoeveelheid as wanneer 

die tydsduur vir die analise vyf maal verleng is [Ca '75] omdat dit hom 

toegelaat het ora die analise teen 5 maal die bunde1stroom uit te voer. 

In Figuur 4.11 word 'n vergelyking van die sensitiwiteitskrommes wat met 

en sonder so 'n "Funny Filter"-absorbeerder verkry is skematies vir die 

KERNKOR PIXE-sisteem aangetoon. 

FAKTORE WAT 'N SPEKTRUM BEïNVLOED 

4.6.1 Teltempo en dooietyd 

Die koms van Si(Li)- en IG-detektore het multi-elementanalises 

vereenvoudig. Hlerdie detektore is egter nie sonder probleme 

nle. Hieronder ressorteer die lang tydskonstantes wat die 

detektor vereis om 'n puis te prosesseer om die goeie oplosvermoë» 

karakteristieke volledig te behou. Dus kan net lae teltempo's 

(tipies minder as 1 kHz) gebruik word, met die gevolg dat lang 

teltye gebruik moet word, of lae statistieke word verkry. Indien 

hoër teltempo's gebruik word, veroorsaak dit dat pulse begin 

ophoop, met die gevolglike verlies van oplosvermoë. Hierdie 

ophopingsprobleem kan oorkom word deur van elektroniese 

ophopingsverwerpingskringe gebruik te maak. Met behulp van 

hierdie kringe word elke aankomende puis beskou en daar word 

vasgestel of ophoping wel plaasgevind het of nle. Indien ophoping 
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FIGUUR 4.11 

Twee stelle sensitiwiteitskalibrasiekrommes word aangetoon. Die een is verkry 

sonder enige absorbeerders, en die ander is verkry set behulp van 'n "funny 

filter" van 2 aim dlk teflon oet 'n gat van 2 mm 
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wel plaasgevind het, word 'n blokkeringspuls opgewek wat dan 

verhoed dat die puis waarop ophoping voorkom, geprosesseer word. 

Dit is dus duidelik dat by hoë teltempo's hierdie verwerpingskring 

feitlik alle inkomende pulse sal verwerp, met die gevolg dat bale 

min pulse aanvaar sal word, wat dan tot 'n swak statistiese 

akkuraatheid lei. Indien soveel pulse verwerp word, is die 

dooietyd-korreksies wat aangebring moet word groot. Daa* bestaan 

egter nog 'n metode om ophoping te voorkom [Th '73.. Hierdie 

metode is daarop gebaseer dat die produksie van X-strale voorkom 

word gedurende die tyd waarin ander pulse geprosesseer «rord. 

Wanneer 'n geldige puis van die X-straal-detektor ontvang word, 

word die bundel weg van die skyf gedeflekteer sodat geen X-strale 

in die skyf opgewek word gedurende die tyd wat die detektorelektro3 

nika nodig het om die pulse te prosesseer nie. 'n Sisteem wat op 

hierdie beginsels werk, is tans in gebruik op die Van de Graaff-

versneller by KERNKOR [Mi '78a]. In Figuui 4.12(i) en Figuur 

4.12(ii) word twee spektra, van dieselfde monster vertoon, wat in 

die geval van (i) verkry is sonder bogenoemdr sisteem, wai. 

"PIXE-PURC" geno<>m word, en in die geval van (ii) verkry is met 

PIXE-PURC in werking. 

Die PIXE-PURC-sisteem het ook die volgende voordele tot ^evolg: 

(i) Dit is amper nie nodig om enige dooietyd-korrekr.ies aan 

te bring nie, aangesien die detektor altyd "lewendig" 

is. Enige korreksie is in alle geval bale klein. 
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FIGUUR 4.12 

(i) *n Spektrum wat van 'n Cu-skyf verkry Is sonder dac PIXE-PURC in 

gebruik was (Mi '78) 

(ii) 'n Spektrum wat van dieselfde Cu-skyf as in (i) verkry is, maar in 

hierdle geval was PIXE-PURC wel in werklng (Ml '78a). 
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(11) Gedurende 'n bundeltydvloed word die makslmum opbrengs 

van die skyf verkry, wat lei tot die minimum skyfverswak-

king vat deur die bundelbombardement veroorsaak word. 

(iii) Feitlik geen verswakking in die energie oplosvermoë van 

die detektor word by hoë teltempo's waargeneem nie. 

(iv) D.'.e sein-tot-ruis-verhouding van die spektrum bly goed by 

hoë teltempo's. 

(v) Maksimum statistiese akkuraatheid word In die kortste 

analiseertyd verkry. 

Ingebou in die PIXE-PURC-sisteem is 'n elektroniese ophopings» 

verwerpingsisteem, wat gebruik word om enige opgehoopte pulse wat 

deurkom gedurende die eerste 600 ns, wat die kring tydskonstante 

van die dinamiese sisteem is, te blokkeer. Dlt het tot gevolg dat 

die sompieke en ander effekte verder verminder word. Vir hierdie 

doel maak ons gebruik van die aanvang- en eindlgpulseienskappe van 

'n tyd-in-amplltude-omsetter in plaas van die kommersié'le 

elektroniese opeenhopingsverwerpingsisteem. 

In Figuur 4.13 word die elektroniese kring wat tans by ons in 

gebruik Is skematies aangetoon. Hlerin is die dinamiese en 

elektroniese pulsopeenhopingsverwerpingsisteem opgeneem. 
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FIGUUR 4 . 1 3 

'n Blokdiagram van die elektroniese kring wat vir PIXE-analises by 
KERNKOR gebruik word. 
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4.S.2 Agtergrond 

Die X-straal-spektrum wat as gevolg van die bombardering van die 

skyf waargeneem word, bevat 'n Bremsstrahlung-agtergrondspektrum, 

wat 'n kontinue spektrum is, en ook 'n komponent van 'n Compton 

kontinue spektrum. Die kontinue spektrum as gevolg van 

Bremsstrahlung word deur verskillende prosesse veroorsaak, naamlik 

[Wo '00]: 

(i) Bremsstrahlung " veroorsaak deur die afremming van lig 

gebinde of vry elektrone wat deur die primêre bundel 

verstrooi is 

(ii) Bremsstrahlung as gevolg van die afremming van die 

primere bundel 

(iii) Moontlike Bremsstrahlung wat afkomstig is van elektrone 

wat versnel word vanaf enige gel'soleerde skyf waarin 'n 

lading opbou. 

Ander effekte wat tot die kontinue agtergrondspektrum bydra, is: 

(i) Die stralingsvangs van elektrone ('n bale klein bydrae) 

(ii) Elektroniese pulsophoping 

(iii) Verstrooling in die skyf van die karakteristieke X-strale 

wat geproduseer word. (Compton-verstrooling. Hierdie 

proses veroorsaak ook 'n klein bydrae.) 
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(iv) Die Compton verstrooiing van reaksie- y -strale in die 

detektor 

(v) Die Compton verstrooiing van reaksie- y -strale binne in 

die detektor in 

Ontsnappingspleke 

Die energie oordrag van X-strale in die detektor vind hoofsaaklik 

deur middel van fotoëlektriese absorpsie plaas. Indien die 

energie van die invallende foton hoër is as die K-absorpsievlak 

van die materiaal waaruit die detektor vervaardig is, kan 'n K-, 

L- of M-X-straal van die detektormateriaal uitgestraal word. 

Hierdie X-straal kan op sy beurt in die detektor geabsorbeer word, 

en dit lei weer tot 'n volle-energiepiek. As dî . X-straal 

deurdring of sonder interaksie uit die detektor ontsnap, lei dit 

tot 'n aparte piek (ontsnappingspiek) wat in die spektrum 

voorkotn. Die ontsnappingspiek sal dus voorkom by 'n energie 

Eont w a a r 

Eont " Eft " E'K,L 

E- is die energie van die invallende foton en E K L is die 

energie van die K of 1. X-straal van die detektormateriaal. In 

Tabel 4.1 word die waardes vir Si en Ge se K- en L-absorpsiekante 

aangegee. 
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TABEL 4.1 
Energleë van Absorpsiekante vlr SI en Ge 

Kab(KeV) Lab(KeV) 

LI LII LIII 

Si 1,838 0,118 0,099 0,098 

Ge 11,863 1,42 1,248 1,217 

TABEL 4.2 

Energieë van ontsnappingspieke vir versklllende elemente 

X-ray 

Element classification Eph(keV) E e s c (keV) E £ S C (keV) 

3 3 A s K a 
11.730 1.854 0.747 

3 4 S e K a 
11.210 1.334 0.227 

3 4 S e K 6 
12.503 2.627 1.520 

3 5 B r Ka 11.907 2.031 0.924 

3 5 B r K 6 

13.300 3.424 2.317 

3 6 K r 

3 6 K r 

Ka 

KB 

12.630 

14.126 

2.754 

4.250 

1.647 

3.143 

3 7 R b Ka 13.375 3.499 2.392 

3 7 Rb KB 14.980 5.104 3.997 
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Die ontsnappingsmoontlikheid verhoog hoe nader die energie van 

E, aan die absorpsiekant is. Dit vind plaas omdat die kansvlak 

vir opwekking afneem hoe groter die verskil in energie tussen die 

absorpsiekant en die invallende foton is. 

Vir Si-detektore is die ontsnappingsmoontlikheid nie baie 

belangrik in terme van die verlies van die vol energiepiekdoeltref= 

fendheid nie, maar dlt is 'n belangrike faktor wat in terme van 

steuring en oorvleueling by multi-eleraentanalises in aanraerking 

geneem moet word, aangesien die ontsnappingspieke dikwels baie 

naby aan die pieke van ander elemente voorkom. 

Die ontsnappingspieke is 'n groter probleem in die geval van Ge-de= 

tektore. Aangesien die energie van die Ge K. X-straal 9,876 keV 

is, en die Ge ÍCg X-straal 10,983 keV is [St '70], kom die twee 

ontsnappingspieke voor by 

EontC Eft " 9' 8 7 6 k e V 

en 

EontK 6- Eft - 1 0 ' 9 8 3 k e V 
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Hlerdle ontsnappingspieke uat voorkom, kan as gevolg van steuring 

en oorvleueling die identifikasie en die bepaling van 

piekintensiteite bale bemoeilik. Die intensiteit van hlerdie 

pieke is ongeveer 15 % van die voile energiepiek vir die E K 

en ongeveer 2 % vir E K net bokant die K-kant [Ch '79J. Die 
6 

vol energiepiekdoeltreffendheid ondergaan 20 % diskontinuiteit by 

die Ge-K-absorpsievlak. Hierdie diskontinuiteit vind plaas as 

gevolg van die isotropiese produksie van X-strale, en dus kan 

hoogstens 50 % van aile X-strale wat in 2- geproduseer word na 

die oppervlakke van die detektor ontsnap. Die fluoressensie-op= 

brengs vir Ge is 0,54 en as die voile helfte hiervan ontsnap, daal 

die doeltreffendheid van die detektor met 27 %, wat raaksiraum is. 

Vir Si is hierdie effek as gevolg van die t'luoressensie-opbrengs 

van 0,04 slegs sowat 2 %. Dit is dus baie belangrik dat hierdie 

eienskap van die detektor in aanmerking geneem word by die keuse 

van 'n detektcr wat in 'n sekere energiegebied gebruik sal word. 

In Tabel 4.2 word die energieë van ontsnappingspieke vir 'n aantal 

elemente aangegee (Ro '83). Die ontsnappingspieke is egter nie 

enkelvoudige pieke nie raaar net ook 'n fyner struktuur as gevolg 

van die relatiewe komponente in K van K en K Dieself= 

de geld ook vir die K p lyne. 

In Figuur 4.14 word die ontsnappingsmoontlikhede van Si K as 'n 

funksie van die invallende fotonenergie aangetoon. In die 

insetsel word dieselfde vir Ge K ( aangetoon [Wo '00]. 
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FIGUUR 4.14 

Die ontsnappingstnoontlikheid vir Si se K -X-straal word as 'n funksie van 

X-straal-energie. In die insetsel word die ontsnappingsmoontlikheid vir Ge se 

K,-X-straal aangetoon (Wo '00). 
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Hierdie ontsnappingspieke kan ook nuttig vir die bepaling van die 

intrensieke eienskappe van 'n detektor gebruik word [Ro '83]. 

4.7 DATAVERWERKING 

Om te bepaal watter element in 'n spektrum aanvfesig is, is dit nodig dat 

alle pieke asook hulle energieë' en intensiteite geïdentif iseer moet 

word. Indien slegs een of twee elemente in die spektrum aanwesig is, is 

dit maklik om bogenoemde uit te voer, raaar wanneer verskeie elemente 

aanwesig is, veroorsaak dit dat sommige pieke baie naby aan raekaar lê, en 

as die energie-oplosvermoë van die detektor nie goed genoeg is om die 

lyne te skei nie, lê hulle op raekaar of baie naby aan mekaar. 

4.7.1 Steuring en oorvleuellng 

Steuring en oorvleuellng wat tussen pieke voorkom, vind plaas as 

gevolg van die volgende [Ca '75] 

(i) Indien die energie laag is, kan die K-lyne van 

byvoorbeeld die ligte elemente (bv. die K en K van c\ 

nie van mekaar geskei word nie. 

(ii) Die K 0 -lyne van element Z is naby die K -lyne van 

elemente Z-l (byvoorbeeld Mn tot Fe) of Z-2 (byvoorbeeld 

Br tot Rb). 
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( i i i ) L-oorgange i s naby aan of oorvleuel K-oorgange (As (K ) 

tot Pb(L ) ) . 

( i v ) 'n M-lyn van 'n swaar element lê naby 'n K of L-oorgang 

van 'n ander element (Pb M - Mo L„ - S K ) . 
a1,2 

(v) Pieke as gevolg van die elektronika (ophopingspieke) of 

die detektor (ontsnappingspieke) mag naby 'n karakteris= 

tieke X-straal-piek lê (Fe K -ontsnappíngspiek is naby 

V K -piek in Si-detektor; Pb Kc -ontsnappingspiek is naby 

S K -piek in Ge-detektor). 

Aangesien daar in 'n tipiese toepassing nie meer as 15-20 elemente 

waargeneem word nie, is hierdie probleem redelik beperk (Jo '76), 

en daar bestaan verskillende metodes om hierdie probleem te 

oorbrug. Die basiese metode bestaan daaruit dat 'n piek wat 

afkomstig is van element Z en wat maklik oplosbaar is, gebruik 

word om eerstens die element te identifiseer en te kwantifiseer, 

en tweedens om die geassosieerde pieke van ander oorgange vir 

dieselfde element te bepaal as 'n bekende verhouding tot die 

eerste piek en dan van die spektnim af te trek [Sc '74]. 

4.7.2 Rekenaarprogramme 

Die gebruik van 'n goeie rekenaarprogram vir die ana l i se r ing van 

'n spektrum is van kardinale belang v i r mul t i -e lementana l i ses . 

Die gebruik van 'n rekenaar verseker die ko r t s t e moontlike tydsduur 
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vir 'n analise wat nie subjektief is nie. Ons raaak gebruik v \n 

drie rekenaarprogramme wat op verskillende vlakke die analises 

uitvoer. Hulle is: 

Eenvoudige LIZ 

. Komplekse VERA 

. Volledige AXIL (Va *77)(Besig om volledig in bedryf te stel) 

Die vereiste wat aan 'n rekenaarprogram gestel word, hang af van 

wat van die program verwag word. Indien baie monsters geanaliseer 

noet word, is dit nodig dat die tyd wat die analise neem so kort 

as moontlik raoet wees on die verlangde sensitiwiteite te bereik. 

Die mate waartoe handbewerkinge vereis word, moet so min as 

moontlik wees* Die vermoëns van die rekenaar wat gebruik word, is 

soms 'n beperkende faktor. Die basiese ve^eiste vir so 'n 

rekenaarprogr<?m is dat hy eerstens die pieke moet vind en die piek= 

vorms bepaal, en gelyktydig hiermee 'n agtergrond moet bereken. 

Hierna moet die pieke geïdentitiseer word en moontlike plekke waar 

steuring en oorvleueling voorkom, moet so goed raoontlik opgelos 

word. Dan moet die konsentrasies van die elemente wat in die 

monstei voorkom, asook moontlike foute bereken word. 

Dit is nodig dat daar 'n biblioteek van sekere inligting in die 

rekenaar se geheue moet wees, soos die vorms wat die pieke van 

sekere elemente het (het die pieke byvoorbeeld 'n lae-energie-

stert?), asook die inligting wat afkomstig is van die kalibrasie 

van die PIXE-sisteem vir verskillende geometrieë. Verder moet 
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sekere inllgtlng aan die rekenaar gegee word wat verband hou met 

elke analise, soos byvoorbeeld enige dooietyd-korreksie, energle= 

kalibrasie, die hoeveelheid primêre deeltjies wat op die monster 

ingeval het (uC) en, in die geval van lugmonstars, ook die volume 

van die monster. Afhangende van die eksperimentele opstelling is 

die korreksie vir die hoek wat die monster met die invallende 

bundel het ook benodig aangesien die monster dikker voorkom as dit 

nie 'n hoek van 90° met die invallende bundel maak nie. 

A.7.2.1 LIZ 

Hierdie program maak gebruik van die eerste afgeleide om die pieke 

in 'n spektrum te vind, waarna die pieke se werklike begin- en 

eindkanaal deur middei van statistiese afwykings bepaal word. Die 

spektruraagtergrond ider elke piek word liniêr geïnterpoleer en 

glad geraaak voordat die piek se integraai, sentroïed en energie 

bereken word. Die piekintegraal word verkry deur die inhoud van 

elke kanaal wat deel vorm van die piek bymekaar te tel en die 

ooreenkotnstige bydrae van die agtergrond daarvan af te trek. Die 

bepaling van die energie van 'n piek word gedoen met behuLp van 

die piekposisie en die energiekalibrasie wat vooraf in ! ie 

rekenaar ingevoer is. Hierna word die geanaliseerde spektrum op 

'n skerm vertoon. Die piekposlsies, energleë, die begin- en 

eindkanaal, en die gegenereerde agtergrond kan vertoon word. 
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Dit is nou moontlik om wysigings op die spektrum aan te bring 

indien dit nodig sou wees. Hierna word die rekenaar gevra om 

enige veranderinge wat aangebring is in die geanaliseerde spektrum 

aan te bring. Pieke word van die rekenaarbiblioteek met elemente 

geïdentifiseer, en steurings word bepaal en korreksies word 

daarvoor ingebou. Hierdie program kan nie saamgestelde pieke 

oplos nie. Hierdie metode vereis dat die samestelling van die 

monster wat geanaliseer word redelik bekend moet wees, sodat 

probleemgebiede geïdentifiseer kan word. 

4.7.2.2 VERA 

Hierdie program maak d i t t ioontlik om 'n reeks (< 6) enkelvoudige 

pieke wat elkeen to t die komplekse s t ruk tuur van die piekgebied 

bydra te s t roop . Dit gebruik 'n skewe Gauss-passingsroet ine op 

die pieke met die k a r a k t e r i s t i e k e oplosvermoë wat of 'n gepaste 

parameter of 'n vaste waarde he t . Die program maak voorsienin^ 

v i r 'n keuse of die agt^rgrond l i n i ê r of kwadraties in die ^ebied 

gepas moet word. Die gebiede w^.irvolgens d ie agtergrond bereken 

moet word, moet ook gedef inieer word. 'n I t e ra s í ep roses volg, 

waarna die r e s u l t a t e vertoon word en op die reëldrukker u i t ^ e t i k 

word. 
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Hierdie program vereis ook 'n hoë mate van menslike interaksie, 

maar word in spesiale geval'a gebruik om moeilike steuringsgevalle 

op t2 los. 

4.7.2.3 AXIL 

In hierdie program word daar gebruik gemaak van die nie-liniêre 

tninste kwadratlese passingprosedure om die piek- en agtergrondpas= 

sing te doen. Daarna maak dit van die energie-en-oplosvermoë= 

kalibrasies, piekintensiteite en agcergrondparameters gebruik om 

die analise Ce optimiseer. Hierdie program vereis dat die 

rekenaar in sy geheuelêers 'n lys van X-suraal-energieë en 

relatiewe intensiteite moet hê, asook piekvormkorreksíes vir tot 

256 datapunte. Al hierdie inligting maak dit vir hierdie program 

moontlik om araper alle korreksies ian te bring (soos ontsnappings= 

pieke) en om saamgestelde pieke op te los. In Figuur 4.15 [Va '77] 

word die metode getoon hoe 'n saamgestelde piek opgelos word uit 

die kennis van die spekcrum van elke element en van die relatiewe 

piekintensiteite. 

Hierdie program vereis feitlik geen menslike interaksie by die 

uitvoering van die analise nie, maar om hierdie program op te stel 

vereis dat die nodige leers geskep moet word waarin die X-straal 
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Die oplossing van saamgestelde pieke wat in die Pb gebied voorkom, met behulp 

van die rekenaarprogram AXIL (Va '77) 
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karakteristieke spektra vir sommige elemente gestoor moet word. 

Die rede hiervoor is dat sommige pieke karakteristieke eienskappe 

het, soos byvoorbeeld 'n lae-energie-stert. Vir elke detektor 

moet al die data afsonderlike ingesamel word. 

4.7.3 Keuse van program 

Die keuse van watter program die beste is om te gebruik hang van 

twee faktore af: 

Die akkuraatheid wat verlarg word 

Die tyd wat beskikbaar is vir die analise 

Akkuraatheid verlang 

Dit is logies dat 'n analise van hoe akkuraatheid verlang word. 

Daar is egter geen sin in om 'n analise te doen wat sê I % 

akkuraat is, as die monsternemingsproses 'n fout van sê 20 % 'net 

nie. Dit is dus nodig om te weet deur watter prosesse die monster 

gaan voordat dit geanaliseer word. 

Tyd beskikbaar 

Wanneer roetine-analises gedoen word, is dit verkieslik dat die 

analiseertyd korter of gelyk aan die tyd moet wees wat 

4.7.3.1 

4.7.3.2 
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gebruik word om data te versamel, anders is daar 'n ophoping 

van analises wat gedoen moet word. 

4.8 SLOT 

Goeie resultate kan verkry word wanneer monsters met behulp van PIXE 

geanaliseer word. Dit is egter eers nodig dat die nodige korreksies 

aangebring raoet word en die korrekte interpretasie van die data gemaak 

word alvorens betroubare resultate gelewer kan word. Dit is dus nodig 

dat die gebruiker van hierdie tegniek hom deeglik van al die vereistes 

van hierdie tegniek moet vergewis voordat goeie resultate gelewer kan 

word. 



93 

HOOFSTUK 5 

RUTHERFORD VERSTROOIINGSPEKTROSKOPIE 

INLEIDING 

Nad at Geiger en Marsden In hulle geskiedkundige publikasie grootho- .-

verstrooiing van alfadeeltjie> gerapporteer het [Ge '09] en dit baie van 

die teoretiese voorspellings verskil het, het Rutherford 'n nuwe model 

van die atoom voorgestel [Ru ' 11]» Hy het gesê dat die verstrooiing 

veroorsaak word deur die interaksie van die invallende deeltjie met die 

elektrostatiese veld rondom 'n positiewe gelaaide kern wat in 'n atoom 

aanwesig is. Hierdie verstrooiingsproses wat die geboorte van die kern 

tot gevolg het, vorm die basis van Rutherford-verstrooiingsspektroskopie. 

In Figuur 5.1 word hierdie basiese verstrooiingsproses skeraaties in die 

laboratoriumsisteem van verwysings uitgebeeld. Tydens hierdie botsing, 

waar die wette vir die behoud van energie en momentum geld, verloor die 

invailende deeltjie met massa M, van sy energie. Die hoeveelheid 

energie wat die Invallende deeltjie verloor, hang af van die massa (M ?) 

van die skyfatoom waardeur verstrooiing veroorsaak word, die hoek 

waardeur die invallende deeltjie verstrooi word, en die invallende 

deeltjie se energie. 
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FIGUUR 5.1 

Die basiese skematlese tekenlng van "n Rutherford verstroollngsproses van 'n 

projektlel M. deur 'n skyfkern M£ 
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5.2 DIE BEPALING VAN DIE MASSA VAN DIE ELEMENT WAT VERSTROOIING VEROORSAAK 

Die bepaling van die element wat verstrooiing veroorsaak, word gedoen 

deur te kyk na die verhouding tussen die lnvallende dec tjie se energie 

net voor 'n botsing (E Q) en die energie van die deeltjie net na 

verstrooiing (E^). Hierdie verhouding word die kinematiese faktor (K) 

genoem [Ch '00]. 

El K - p - (5.1) 
L0 

Soos gemeld geld die wette v ir die behoud van energie en momentum in 

hierdie botsing, en u i t h ierdie wette kan aangetoon word dat (Ch '00) 

K = f [ l - ( M 1 / M 2 ) 2 s i n 2 e ] i + (M^M^Cose 
M 2 1 +ÍM./MJ r 2' 

(5.2) 

Uit vergelyking 5.2 kan geslen word dat TL, slegs afhanklik is van 
2 

die skyfkermnassa, die projektielmassa (MJ/MJ), en die verstrooiings" 

hoek (6) van die projektiel. Die kinematiese faktor kan vir elke element 

in terme van hierdie parameters bereken word* In Figuur 5.2 word die 

kinematiese faktor as 'n funksie van die verstrooilngshoek (6) en as *n 

funksle van M^^i skematies aangetoon. 

VL. kan eksperimenteel uit vergelyking 5.1 bereken word. Aangesien 
n 2 

YL. uniek Is vir elke element kan die massa van die element, en dus 
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Jtt»V. 

* 

FIGUUR 5.2 

Die Hne 0 a t iRa van Rutherford-verstrooiing as •» f u n l t 3 l e 

vestroolingshoek *, en as 'n funksíe van M / M 

van die 
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die element vat verstrooiing veroorsaak, so bepaal word. 

5.3 KONSENTRASIEBEPALING 

Om die konsentrasie te bepaal waarin 'n element in 'n monster voorkom, is 

dit eers nodig om te weet vat die kans is dat verstrooiing sal 

plaasvind. Volgens die Rutherford formule word die kansvlak (a(8E) ) in 

die laboratoriumsisteem van vervysing vir verstrooiing deur die hoek (6) 

gegee deur [De '78] 

o(6E) R = 1,296 
Z 1 Z 2 

ITS - 2 <W 
L ? i n 2~ 

m barn/str, (5.3) 

Waar Z, en M, die atoom- en mafsagetal van die projektiel is, en Z^ 

en M- die atoom- en oassagetal van die skyfke'rn is. E Q is die 

energle in MeV van die projektiel net voor verstrooiing plaasvind. 

Uit vergelyking 4.3 is dit dulielik dat die kansvlak funksionele 

afhankllkhede toon, naamlik: 

1) o(0E) is dlrek everedig aan Z^> Die opbrengs vat verkry 

vord van 'n gegewe skyf vat met alfadeeltjles gebombardeer word 

(Z,-2), is vier maal meer as vanneer dit met protone (Z,-l) 

gebombardeer word. 
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2 2) a(9E) is direk eweredig aan Z-. Vir 'n gegewe projektiel is R í 

swaar kerne bale meer doeltreffend vir verstrooiing as ligte 

kerne, met ander woorde, terugverstrooiingspektroskopie is baie 

meer sensitief vir swaar elemente as vir ligte elemente. 

3) a(9E) is omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die energie van K 
die projektiel, met die gevolg dat die opbrengs toeneem namate die 

energie van die projektiel afneera. 

4) cK^E) is aksiaal simmetries met betrekking tot die invallende 
R 

bundel (a(?E) i s s legs 'n funksie van n ) . 
K 

5) a(9E) i s orag^keerd eweredig aan die vierde mag van Sin( -^ ) . 

Hierdie afhanklikheid veroorsaak dat die opbrengs d r a s t i e s verhoog 

namate R afneem, vera l v i r voorwaartse hoeke. 

IJit vergelyking 5.3 is d i t moonlik om die Rutherford-verstrooiingkansvlak 

vir elke element v i r 'n verstrooi ingshoek ' te bereken. 

Die ge ta l d e e l t j i e s wat as gevolg van ve r s t roo i ing deur M van die 

invallende d e e l t j i e waargeneem word ( N ( - ) ) , word gegee deur (Ca 

•75) : x 

N(B) . „ , ( 0 E ) * — 2 - . , R ( 5 . 4 ) 
M y x 

x x 
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• aantal primêre ione 

• die ruimtehoek vir die Rutherford-detektor 

" die digtheid en dikte van die skyf 

= Avogadro-getal 

= die atomiese massa van die skyf 

= die doeltreffendheid van die detektor (aangesien die 

detektor vir hierdie doeleindes 100 % doeltreffend ^3, 

is n R = 1). 

Dit is dus eksperimenteel moontlik om uit die energiespektrum te bepaal 

watter elemente die verstrooiing veroorsaak en om uit vergelyking 5.4 die 

areadigtheid van e'emente wat die verstrooiing veroorsaak te bereken. 

Daar is egter faktore wat hierdie berekeninge beïnvloed. In Figuur 5.3 

word 'n skeraatiese voorstelling van 'n eksperimentele opstelling vir 

Rutherford-Verstrooiingspektroskopie getoon en i:i Figuur 5.4 word 'n 

blokdiagram getoon van die elektronika wat gebruik word vir drie 

detektore wat gelyktydig by verskillende hoeke gebruik word. 

5.4 ENERGIEVERLIES VAN DIE PROJEKTIEL 

Soos in Hoofstuk 4 verduidelik is, verloor 'n projektiel energie namate 

hy In die skyfmateriaal inbeweeg. Dit is hierdie energieverlies wat die 

Waar N i 

pt 

N 
c 

M 
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FIGUUR 5.3 

'n Skematiese voorstelllng van 'n eksperlraentele opstelllng vlr Rutherford-

verstroolingspektroskople. 

V 
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Det - Detektor 
HS Bron - Hoogspanningsbron 
V Vers - Voorvers terker 
EKA - Enke lkanaa lana l i seerder 
MKA - M u l t i k a n a a l a n a l i s e e r d e r 

F1GUUR 5.A 

'n Blokdiagran van die elektroniese komponente vat gebruik vord aaam net die 

opstelling wat in Figuur 5.3(a) aangetoon word, waar drie detektore by 

verskillende hoeke gebrulk word 
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EQKI-AE; 

(EQ-AE, )^ 

EQ-AE, 

E0»<e 

( E C T A E ^ K Q - A E J 

FIGUUR 5.5 

Toon sketnaties die proses van energieverlies aan wat 'n projektiel met energie 

E n ondervind is dit deur 'n dikte /X van die skyfmateriaal beweeg of 

verstrooi word 
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berekeninge met behulp van vergelyking 5.4 bemoeilik omdat, soos reeds 

genoem is, die kansvlak 'n funksie van — j is. In Figuur 5.5 word 'n 
0 skematiese voorstelling getoon van die invloed wat hierdie energieverlies 

het op die uiteindelike energie van die invallende deeltjie nadat dit 

deur 'n dikte iX beweeg het of in hierdie gedeelte van die skyfmateriaal 

verstrooi is. Hieruit kan gesien word dat indien die projektiel geen 

verstrooiing ondervind nie, dit: 'n gedeelte .'. E, van sy energie in die 

gedeelte AX van die skyfmateriaal verloor. Indien die projektiel egter 

verstrooi word, verloor hy nog 'n groter gedeelte van sy energie. So 

sien ons dat indien die projektiel op die oppervlak van die skyfmateriaal 

deur 'n hoek (?) (9 > 90°) verstrooi word, vind geen energieverlies 

plaas in die skyf nie en die energie van die deeltjie is slegs E QK-. 

Indien die deeltjie egter deur 'n hoek (.* ) ( > • 90°) verstrooi word, 

verloor dit 'n gedeelt? .'. E' in die skyfmateriaal en die energie van die 

deeltjie is dan E Q K , - AEJ. Wanneer verstrooiing teen 'n hoek •"• op die 

einde van die gedeelte AX plaasvind, vind drie prosesse van 

energieverlies plaas: eerstens vind E. plaas, en daarna kinematiese 

verlies, en daarna R^j sodat die waargenome energie E, = (E^-' F. ̂ ) K- 'Ê , 

Die energie 1E wat die deel';jie verloor het toe terugverstrooiing van 'n 

diepte AX plaasgevind het, kan bereken word uit [Ch '00] 

•E"W r r w ' X / C 0 , , f l 1 ¥-** + f'*,CO*"2K.** (5.5) 
180 -Kri .+r'i> i dx ( ) dx 

0 

waar Q, « d i e invalshoek 
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die verstrooiingshoek 

die energieverlies per eenheidsafstand wat die deeltjie 

in die skyfmateriaal beweeg net» 

Vergelyking 5.5 bestaan uit twee gedeeltes wat voorsiening maak vir die 

verlies van energie voor, gedurende en na verstrooiing. Aangesien E en 

die massa wat verstrooiing veroorsaak het eksperimenteel bepaal kan word, 

kan AX met behulp van hierdie vergelyking bereken word. Wanneer X 

bekend is, kan die kansvlak bepaal word omdat dit moontlik is om die 

energie van die projektiel net voor verstrooiing te bepaal uit krommes 
A F 

van -j- , soos die wat deur Anderson en Ziegler opgestel is [An '77]. 

In Figuur 5.6(a) word die verstrooiing van deeltjies van verskeie 

diktes .'. X skematies aangetoon. In Figuur 5.6(b) word die invloed wat 

die energieverlies as gevolg van verskeie diktes van ' X op die waargenome 

spektrum het skematies uitgebeeld. In hierdie figuur kan duidelik gesien 

word dat, namate die energie van die projektiel afneetn, die getal 

verstrooide deeltjies (N) toeneem. Hierdie toename is weer eens te wyte 

aan die funksionele afhanklikheid van die kansvlak van die energie van 

die projektiel. Verder weet ons dat procone in die energiegebied bokant 

ongeveer 150 keV vir Fe meer energie per eenheidsafstand verloor namate 

die energie van die proton afneem. Dit het tot gevolg dat minder 

skyfkerne beskikbaar is en dus minder Rutherford interaksies plaasvind om 

dieselfde hoeveelheid energie te verloor, met die gevolglike daling wat 

in die energiespektrum ondervind word. Hierdie effek word in Figuur 

5.6(c) getoon. Dit is dus 'n komplekse samevoeging van 2 komponente wat 

die uitelndelike spektrum tot gevolg het. 

6 2 
dE 
dx 
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a) 

b) 

N 

c) 

N 

(E-lAEJK 
0 M « 

• - E 

FIGUUR 5.6 

Skeoatiese voorstelllng van die Invloed van die energieverlies op die 

waargenone spektrua van terugverstrooiing as die projektlel deur verskele 

diktes AX beveeg het 
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5.5 DIEPTE OPLOSVERMOë 

Vergelyking 5.5 gee aan Rutherford-verstrooiingspektroskopie die vermoë 

om dieptevariasles in 'n monster te ondersoek. Die vennoë van 'n 

Rutherford-verstrooiingsisteem om na gelang van diepte tussen 

konsentrasievariasies, te onderskei word die diepte-oplosvermoë van die 

sisteem genoem. 'n Tipiese toepassing word in iooninplantingstudies 

gevind. 

Figuur 5.7(a) Is 'n skematiese voorstelling van 'n spektrum wat verkry is 

van 'n monster waar 'n dun lagl_ van element (M.) aanwesig is op die 

oppervlak van element (Mu)» w a t ^^ i s* (Element (M.) is "swaarder" 

as element (M. ).) Hieruit kan gesien word dat die piek wat van element 

(M.) afkomstig is goed gedefinieer is. In die geval van 'n monolagie 

word die wydte gedefinieer deur die energie-oplosvermoë van die detektor 

sowel as kinematiese effekte wanneer groot ruimtehoeke gebruik is. 

Indien die lagie van element (M.) egter 'n diepceprofiel het, sal die 

piek wat van hierdie lagie afkomstig is 'n spektrum tot gevolg hê wat 

breed is en soos die sal wees wat skematies in Figuur 5.7(b) aangetoon 

word. 

Wanncer hierdie lagie van element (M,) onder die oppervlak van die 

monster geleë Is, byvoorbeeld soos wat in iooninplanting verkry word, sal 

'n piek waargeneem word soos die wat in Figuur 5.7(c) skematies íangetoon 

word. Hier sien ons dat die piek by 'n laer energie geleë is as gevolg 

van die lnvloed van die energieverlles in die skyf van die projektiel 
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FIGUUR 5.7 

o) 

*n Skematiese voorstelling van 'n spektrum wat verwag kan word van 'n 

oppervlakmonster van element M. wat aanwesig is op 'n dik substraat van M. 

(M is swaarder as M^.) 

b) 

'n Skematiese voorstelling van 'n spektrum wat verwag kan word wanneer element 

M^ 'n diepteprofiel het wat strek vanaf die oppervlak tot binne M. 
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c) 

V . «i 1 1 .-", 1* 1» 

'n Skematiese voorstelling van 'n spektrum wat verwag kan word wanneer element 

M, in 'n dun lagie (maar dik in vergelyking met die detektoroplosvermoë) 

onder die oppervlak van element M. aanwesig is (waar die 
energieverlies van die projektiel voor verstrooiing is en E2 die energiever= 

lies daarna 

d) 

iv) 'n Skematiese voorstelling van 'n spektrum wat verwag kan word wanneer 

element M. ligter is as element M. 
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voor en na verstroollng. 'n Verdere (component wat veroorsaak d - 'n 

verbreding van die piek voorkom, raoet ook in ag geneem word en is die die 

invloed wat energie-afdwaling op die energie van die projektiel het. 

Energie-afdwaling word veroorsaak deur die feit dat verskillende 

monoënergetiese deeltjles wat statistiese eienskappe het en op die 

skyfmateriaal inval nie presies dieselfde reeks interaksies in die 

skyfmateriaal ondervind nie, met die gevolg dat 'n verspreiding in die 

energie van die deeltjies plaasvind. 

Figuur 5.7(d) toon 'n skemtatiese voorstelling van 'n spektrum wat verwag 

kan word as element M. ligter is as element M. . Hierdie is oor die 

algemeen 'n probleem aangesien die kansvlak van die gasheer groter is as 

die van die onsuiwerheid. 

5.6 MASSA-OPLOSVERMOë VAN 'N RUTHERFORD VERSTR00IINGSPEKTROSKOPIESISTEEM 

Die oplosvermoë van 'n Rutherford-verstrooiingsisteem word deur verskeie 

faktore beïnvloed. 'n Paar van hierdie faktore sal nou kortliks bespreek 

word. 

5.6.1 Invloed van die massa van die projektiel 

As ons kyk na die formule vir die bepaling van die kin;matiese 

faktor (K), soos dit deur vergelyking 5.2 gegee word, dan reduseer 
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hierdle vergelyking vir 'n verstrooiingshoek van 90° en 180° 

tot 

K(90°) " 

e n K(180°) * 

Uit beide hierdie vergelykings kan gesien word dat 'n toename in 

M, 'n groter verskil *n K van een element tot die volgende tot 

gevolg het. Hierdie groter verskil in die K-waardes ger vir ons 

'n beter massaskeiding. 

Die gebruik van groter projektieltnassas het egter ander newe 
dE effekte tot gevolg. Een hiervan is dat -j— verhoog (Zi '74) 

met die gevolg dat die projektiel gouer deur die skyfraateriaal 

gestop word, met 'n gevolglike swak dieptedefinisie. 'n Verde re 

newe-effek is dat die leeftyd van die detektor as gevolg van die 

strallngsbeskadiging drasties verkort word met die gevolg dat die 

detektor se oplosvermoë verswak [De '75). Die meesre studies op 

ligte elemente word met behulp van He-bundels uitgevoer, terwyl C-

en 0-bundels dikwels vir swaar elemente gebruik word. 

5.6.2 Invloed van die klnematlese faktor 

Die kinematiese faktor wat deur vergelyking 5.2 gegee word en wat 

3Zl 
[ 2 + M , 

M 2 + M 1 

(5.6) 

(5.7) 
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in Flguur 5.2 skeaaties aangetoon word, toon duidelik dat die 

aassaskeiding wat verkry word goed is vir lae skyfmassas en 

algaande verswak vir hoër skyfaassas. 

5.6.3 Invloed van die projektielenergie (EQ) 

Die verao'é oa tussen verstrooiing van die invallende deeltjie aet 

energie (E ) vanaf twee eleaente M x en M te onderskei is 

afhanklik van die energieverskil (AE) tussen die energie E en 

E wat waargeneea word. 

Ult vergelyking 5.1 volg dit dat: 

E x - K X E 0 (5.8) 

en 
E
y - Vo (5'9) 

aaar 

AE - E - E (5.10) 

Stel (5.8) en (5.9) in (5.10). Dan is 

AE - EQÍKJ, - K y) (5.11) 

Uit vergelyking 5.11 kan duidelik gesien word dat AE direV 

eweredig is aan EQ, met die gevolg dat 'n titer massaskeiding 

vir hotfr projektielenergieë verkry word. 
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Newe effekte, soos 'n afname in teltempo (a(9E) <* — 7 ) word 

X 

egter ook hler ondervind. Verder kan ook gevind word dat, wanneer 

die energie hoog genoeg is, die verstrooilng nie meer deur die 

. Rutherford-kansvlak gedefinieer word nie. Dit vind plaas wanneer 

die energie van die invallende deeltjie hoog genoeg is om die 

Coulomb-wal te deurdring. 

4 Invloed van verstrooiingshoek 

Flguur 5.2 toon aan hoe die raassa oplosvermoë deur die 

verstrooiingshoek beïnvloed word. Ons sien uit hierdie figuur dat 

die massaskeiding die beste is by 'n verstrooingshoek van 180 . 

Verder sien ons dat geen verstrooiing vir hoeke groter as 90 

moontlik is wanneer Mĵ  * Mj nie. 

5 Invloed van die ruimtehoek 

Buiten die invloed wat die detektor se intrinsieke oplosvermoë op 

die waargenome spektrum het, het die ruimtehoek wat deur die 

detektor onderspan word die gevolg dat die oplosvermoê' van die 

sisteem verswak. Dit vind plaas omdat die deeltjies wat 

waargeneera word nie net van die verstrooiingshoek ( P; ) afkomstig 

is nie, maar ook van (9 V.O) wat kinematiese verbredlng 

veroorsaak. Dit het 'n negatiewe invloed op die oplosvermoë van 
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die sisteem. Hierdie effek kan egter tot die minimum beperk word deur 

gebruik te maak van spesiale kollimators wat voor die detektor geplaas 

word (Le '79) (sien ook Insetsel by Figuur 5.3) wat 'n groot ruimtehoek 

het as gevolg van 'n kleln hoekversprelding in 6 maar groot is in 4» . 

5.7 TOEPASSING VAN RUTHERFORD-VERSTROOIINGSISTEEM 

Rutherford verstrooilngspektroskopie vind in verskeie velde toepassings 

waar materiaalanalises gedoen word. In ons geval maak ons hiervan 

gebruik as 'n aanvullende sisteem tot PIXE-analises om hoofsaaklik drie 

redes, naamlik: 

1) Die kallbrasle van standaarde wat vir die kallbrasie van die PIXE-

sisteem gebruik word [Mi '83]. In Figuur 5.8 word 'n Rutherford 

verstrooiingspektrum getoon wat van 'n CuS-standaard verkry is 

ii) Waarneming van ligte elemente waar Z < 13, op voorwaarde dat die 

skyf bale dun is 

H i ) Die monitering van die skyf tydens roetine PIXE-analises 
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FIGUUR 5.8 

'n Spektrum wat verkry i s van 'n dun CuS'Standaard monster (Micromatter Mi*00) 

vir E_ 3 HeV by 8 * 150 vat gebruik word vir die kalibrasie van die 

PIXE-sisteeo 
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HOOFSTUK 6 

DIE SFFEK VAN ELASTIES VERSTRO0IDE PROTONE OP DIE ENERGIE-OPLOSVERMOë 

VAN X-STRAAL DETEKTORE IN PIXE-METINGS 

6.1 INLEID1NG 

Die uitgebreide gebruik van PIXE-analises het daartoe ge le i dat baie 

moeite gedoen word met die verbetering van metodes waarin die agtergrond 

wat in 'n spektrum aanwesig i s , verminder word deur 'n oordeelkundige 

keuse van byvoorbeeld die waarnemingshoek [Ka '77, Re '80, Ca ' 7 5 ] , die 

skyfondersteuningsmateriaal (Ka '77, Ca'75, He '73(b), Fl '72] en, in die 

geval van eksterne bundels, die uitgangsvenstermateriaal [Ra '77, Ca ' 8 1 ] . 

Daar word ook tyd bestee aan die verbetering van die energie oplosvermoë 

van die detektore wat gebruik word wat betref beide die inherence 

karakteristieke [Go '73, Go '77] en hoë teltempovermoëns [Ca '75, Mi 

'78(a) , Th' 73] deur van "op aanvraag"-bundelpulsering gebruik te maak. 

Die gebled waarin elemente waargeneem kan word, i s na die l i g t e atoomge 3 

t a l l e uitgebrei of deur die detektor in die vakuumkaraer se l f [Mu '73] in 

te s l u i t ( s ien ook Bylae B) of deur gebruik te maak van dunner vensters 

in die X-straal deteksiegaping, waardeur die absorpsie van die X-strale 

verminder word. In sulke geval le bestaan daar geen twyfel dat protone wat 
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elasties deur die skyf verstrooi is genoeg energie het om die detektor= 

volume binne te dring nie, wat dan agtergrondpulse tot gevolg het. 

By die tweede internasionale PIXE-konferensie was daar twee duidelike 

standpunte aangaande hierdie agtergrond: Eerstens was daar diegene wat 

gesê het dat geen verswakking in die energie-oplosvermoë van die X-straal-

detektor plaasvind nie, en tweedens hulle wat deur dure ondervinding 

geleer het dat die oplosvermoë, en daarom die sensitiwiteit, wel negatief 

deur hierdie agtergrond beïnvloed word. Hierdie oorwegings het daartoe 

gelei dat 'n studie onderneem is in 'n poging om die effek te verstaan, 

en om die invloed te ondersoek van protcne wat op 'n IG-detektor inval. 

Ons het egter hierdie effek al voorheen waargeneem, wat oorspronklik 

daartoe gelei het dat vensters in die X-straal-waarneraingsgaping gebruik 

is wat dun genoeg is om die waarneming van X-strale afkomstig van 

eleniente wat swaarder is as aluminium moontlik te raaak, maar wat dik 

genoeg is om, wanneer *n protonbundel van 2,4 MeV gebruik word, die 

elasties verstrooide protone vanaf die swaarste eiemente te stop. 

6.2 EKSPERIMENTEEL 

Die eksperimentele opstelling is dieselfde as wat in Hoofstuk 4 bespreek 

is. Die invallende bundel is gekollimeer tot 'n 2-mm-kolletjie, en 'n 

2 
Au-skyf van 134 ug/cm op 3,5- ym-iuylarondersteuning (Mi '00) is 

gebruik. Die keuse van goud as skyfmateriaal spruit voort uit die 

2 
Z7-afhanklikheid van die Rutherford verstrooiingkansvlak (sien 



117 

Hoofstuk 5 ) , en die kinematika van h i e rd i e reaks ie het *n ve r s t roo ide* 

protonpiek t o t gevolg wat energiegewys goed gedef inieer i s , en wat dan 

ondersoek kan word. Verder l a a t d ie spektrum van gegenereerde X-s t r a l e 

toe dat beide d ie M-X-straal-groep van 2 ,1 keV en die L-X-s t raa l -groep 

van 10 keV bestudeer kan word. Geen werk is op die K-X-straal-groep van 

80 keV gedoen nie aangesien d ie produksiekansvlak te k le in i s om van 

enige beduidende waarde v i r enige konvensionele a n a l i t i e s e metode te 

wees, en d i e effek op die energie oplosvermoë kan die maklikste gesien 

word op die pieke wat 'n goeie oplosvermoë b e s i t . 

Die ui tgangsvenster wat in d ie X-s t raa l de teks ie opening gebruik i s , i s 

'n 0,013 mm dik Mylar - foe l ie . Dit word gevolg deur 'n luggaping van 9 mm 

en dan volg die 0,033 nun d ik Be-venster van d ie IG-detektor . Hierdie 

t o t a l e d ik te i s gelyk aan d i e bere ik van 'n 2,4-MeV-proton. Die proton= 

bundelenergie i s verhoog in stappe van 100 keV van 2,1 t o t 3,5 MeV, en 

die energiespektrum afkomstig van d ie IG-X-s t raa l -detektor is gelyktydig 

waargeneera v i r die gebied wat ooreenstera met d ie vers t rooide proton= 

energie (0-2 MeV) asook in d i e X-s t raa l -energiegebied van 0-20 keV. 

Die dooie l ag ie op die voorkant van die IG-detektor i s t i p i e s 0,5 m dik , 

[Go ' 7 7 ] , wat ooreenstem met d ie bereik van 'n 5-keV-proton, en daarom 

beïnvloed d l t nie d ie protonspektrum op enige beduidende manier n i e . 

Sonder die Purc-sisteem [Mi ' 78 (a ) ] sou die ophopingseffekte d ie bundel» 

effekte wat h ier beskryf word t o t a a l verberg. 
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6.3 RESULTATE 

Die kinematika vir elastiese verstrooling van 2,4-MeV-protone word in die 

insetsel van Figuur 6.1 vir die elemente C, 0 en Au aangetoon aangesien 

hierdie elemente in die skyf voorkoo. ' n Tipiese spektrum soos wat by 

90 deur ' n oppervlaksperlaagdetektor, sonder enige absorbeerder, vir 

'n bundel energie van 2,4 MeV waargeneem word, word in Figuur 6.1 

aangetoon. Hieruit en uit die stuitingsvermoëns [An '77] kan bepaal word 

dat die protone wat vanaf Au teen 90° elasties verstrooi word die 

totale absorbeerderdikte sal penetreer teen *n energie van 2,5 MeV, die 
16 12 

vanaf 0 teen 'n bundelenergie van 2,9 MeV, en die vanaf C teen 

3,0 MeV. Die protonspektrum wat in die X-straal-detektor vir vier 

verskillende invallende energieë tussen 2,5 MeV en 3,0 MeV waargeneera is, 

word in Figuur 6.2 aangetoon. Hierin word die aanvang van elastiese 

verstrooiing vanaf Au en vanaf die elementele saroestelling van die Mylar-

ondersteuning, 0, en in die besonder C by die toepaslike hoé'r energie, 

asook die effek van afdwaling in terrae van die breë wydte van die pieke 

aangetoon. Protonspektra wat aan hoër protonbundelenergieë verwant is, 

was vervorm as gevolg van die versadiging van die puis opciese 

terugkoppelingsisteem van die detektor, aangesien die versterkingsinstels 

ling van die voorversterker geoptimiseerd is om X-straal-spektra en die 

lae-energie-gebied gelyktydig waar te neetn. In Figuur 6.3 word die L-

X-strale van Au vir protonenergleë van 2,3 MeV en 3.2 MeV getoon. Hier= 

die figuur dui duidelik die verswakking in energie-oplosvermoë wat by 

hoër energie ondervind word as gevolg van die protone wac binne-in die 
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Ensrglespekcruo van elasties verscrooide protone wat verstrooi is deur 'n 

Au-skyf op 'n Mylar-ondersteuning, soos waargeneem deur 'n oppervlaksperlaag3 

detektor by 90 



120 

2000 

C c o 
o 

£ 1000 

E n = 3-0 MeV 
E p = 2-8MeV p ' 

/ 

7 

E p=2-6MeV . -
E p=2-5MeV 

c 
O 
o 

0-5 1.0 1-5 2.0 2.5 
Transmitted Proton Energy (MeV) 

FIGUUR 6.2 

Protonenergie-spektrum waargeneem by 90° as gevolg van verstrooiing vanaf 'n 

Au-skyf op Mylar, soos waargeneetn deur 'n IG-detektor vir vier invallende 

n t - o f n n r- " > > r r1 * f1 r: 



121 

10s 

— 1 — 1 1 

* 1 

% 

1 

Target ; 

1 1 

Au (134pg/cm 2 ) 

on Mylar backing 

„5 
* # ft 

10 • • .» »• -
: : E p =3-2MeV- ** 

m 

• ' > / 

* '< 

in
n

e
l L 

10 • *• 
/ 

• 

: \ * it ". v \ 
U > • :• ; \ % * 

4 ' V. : - > 
3 H • • .* ". » ** • 

u
n

ts
 

pe
r 

10 

*£: 

• • 

.* / ^ -

m , 

• * 

• • • • 

o 2 .•• * • *.**.* / * •* * »''*V 
CJ 10 i * * V*.\ Ep=2-3MeV i* 

w* 

1 

# 

t ft t 11 tt f t :;>y.-í 
10 * I • • 

- i - -

L / 

1 , 1 1 _ l 

• 1 * 3 • • 
• ) 

m • aw 

8-0 9.0 10.0 11.0 12.0 

X-Ray Energy (keV) 

13-0 U-0 

FIGUUR 6.3 
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verkry i s deur van protone met energieë van 2,3 MeV en 3,2 MeV gebruik te maak 
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detektorvolune verstrooi word. Hlerdle verswakking word geslen In tenne 

van d ie oorlegging van die L^. 2 ~ P * e k e by 9,626 en 9,712 keV en die 

L -piek by 10,307 keV. Die kleiner L n -piek, wat by die laer 

invallende energie goed opgelos i s , word by die hoër energieë s legs 'n 

hoë-energie- s tert op die groter L a -plek. Hierdie effek word die 
1,2 

beste ge ï l lus treer in Figuur 6.4(1) waarin 'n grafiek van die variasie 

van die detektorenergie-oplosvermoë vir beide Si(Li) en IG in terme van 

die FWHM en die FWTM van die L a i 2 ~ P i e k a s ' n funksie van die 

invallende proton- energie getoon word. In Figuur 6 . 4 ( i i ) word die 

telteopo van die geassosieerde e l a s t i e s verstrooide protone getoon wat 

die venster deurdring het en deur die detektore waargeneem i s . 

0m die moontlikheid uit te skakel dat die verswakking die gevolg van 

agtergrondeffekte soos gamma-straalproduksie vanaf die (p .v ) - reaks i e s i s , 

i s drie verdere metings uitgevoer by invallende energieë van 2,8 MeV, 

3,1 MeV en 3,4 MeV, met respektiewelik 0,023 mm, 0,046 mm en 0,069 mm 

dik Mylar wat ekstra tussen die skyf en die X-straal-detektor gepLaas 

i s . Hierdie foe l i e s was dik genoeg om e l a s t i e s verstrooide protone te 

stop sodat hulle nie die detektorvolume kan binnedring nie . Die FWHM- en 

FWTM-waardes vir hierdie geval le i s in Figuur 6.4(1) inges lui t en 

demonstreer duidelik dat die penetrasie van die protone verantwoordellk 

Is v ir die verswakking van die oplosvermoë, wat ten vo i le herste l met 

invoeging van die protonstu i t ings foe l i e s . 'n Vergelyking tussen die 

X-straal-spektra van Au vir invallende energieë van 3,4 MeV -net en sonder 

'n absorbeerder word in Figuur 6.5 aangetoon. 
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Twee merietefigure wat met die waarneaingsensitiwiteit word in Figuur 6.6 

aangetoon verband hou. Die onderste grafiek, 6(iii), dui die variasie 

aan in die verhouding van die piektellings in die L a . 2~P* ek t o t 

tellings in die vallei tussen die L,, y~ e n die L„-piek, vat die graad 

van oplossing van die twee nabygeleë pieke as *n funksie van invallende 

energie aantoon. Die ander twee grafieke roon die verhouding van die 

hoogte van die L^, 2~P^e'c t o t die gemiddelde agtergrondteltempo in die 

energiegebied van 25 keV tot 30 keV in Figuur 6.6(i) en 15 tot 19 keV in 

Figuur 6.6(ii). Hierdie twee merietefigure toon totaal verskillende 

gedrag aan. Die verhouding van die piek tot die vallei dui hoofsaaklik 

die begin aan van die verbreding van die pieke met 'n toename in energie 

namate die energie-oplosvermoë verswak, terwyl die verhouding tot die 

agtergrondgebiedtellings die direkte effek van die volenergieprotonpulse 

in die detektor vertoon. Dit word ook duidelik getoon in Figuur 6.7, 

waar die energie-afhanklikheid van i) tellings in die vallei en ii) 

tellings in die twee agtergrondgebiede getoon word. Die twee pieke in 

die tweede grafiek wys, op 'n verskillende manier as Figuur 6.2, die 

energieë waarby elasties verstrooide protone vanaf Au (2.5 MeV) en vanaf 

0 en C (2,9 MeV en 3,0 MeV) genoeg energie het om net deur die totale 

vensterdikte te penetreer om pulse in die X-straal-energlegebied te 

produseer. Die invloed van die gekose protonstuitlngsabsorbeerders op 

die raerieCefigure in Figuur 6.6 en teitempo's in Figuur 6.7 word ook in 

hierdie diagrarame getoon. Hierdie resultate dui weer eens die grout 

verswakking in die waarneraingsensitiwltelte aan wat veroorsaak word deur 

die elasties verstrooide protone wat die detektorvolume binnedring, 
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en word nie veroorsaak deur reakslegeproduseerde gamaastraalagtergrond 

nie. Die toename in die piek tot vallei verhouding met absorbeerders in 

Figuur 6.6(iii) is as gevolg van die hoër X-straal-produksiekansvlak by 

die hoër energieë. Gedurende hierdie metings is 'n 17 Z-doeltref£ende 

Ge(Li)-detektor 90° op die invallende bundel geplaas op 'n afstand van 

die skyf wat omtrent gelyk is aan die van die IG-detektor. Dit is gedoen 

vir die ondersoek van moontlike effekte op die agtergrond en oplosvermoë' 

wat veroorsaak kan word deur die Compton-verstrooiing van gammastrale wat 

as gevolg van die aanvang van kernreaksies geproduseer word • Geen 

spesiale afskerming is teen die lokale kameragtergrond gedoen nie, sodat 

die geometrie en afskerming, wat ooreenstem met die X-straal-detektor, so 

na as ooontlik gereproduseer is. Die gammastraalspektrum wat in Figuur 

6.8 aangetoon word, vertoon die verwagte gammastraallyne vanaf agtergrond 

radioaktlewe vervalle asook die 843,7-, 1 014,4-, 1 368,6- en die 

1 778,9-Kev-lyn wat van die verstrooiideproton-bombardement van die alumi" 

niumkomponente van die bundellyn en skyfkamer afkomstig is. Die 295,2-, 

351,9-, 609,3-, 1 120,3- en 1 460,8-keV-lyn is bekende kameragtegrond-

gammastrale wat afkomstig is van Pb, 1 Bi en 4 0K. Die variasie 

in beide die volledige gammastraaltellings en die individuele 

gammastraalpiekoprbrengs met bundelenergieë oor die gebied van 2,2 MeV 

tot 3,4 MeV word in Figuur 6.9(11) vir die agtergrond en in Figuur 6.9(1) 

vir reaksiegeproduseerde oorgange aangetoon. 

2 
'n Verdere meting is gedoen met *n dun CuS-skyf van 93,0 pg/cm op *n 

3,5-ym-Mylar-ondersteuning. In hierdie geval is die elasties verstroolde 
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opbrengs bale laer as die wat vir Au ondervind is* Die effek wat die 

elasties verstrooide protone op die detektor se oplosvermoë het, is weer 

gesien maar met 'n kleiner effek op beide die K a~ en die Kg-X-straal-lyne 

by 8,0 keV en 8,9 keV. 0m hierdie effek die beste te demonstreer is die 

X-straal-spektrum wat verkry is by 'n protonenergie van 2,4 MeV genormali= 

seer met die spektrum wat met 3,5-MeV-protone verkry is en daarna van 

raekaar afgetrek. Die twee spektra en die verskil tussen hulle word in 

Figuur 6.10 vir beide die K - en die K,, -lyne aangetoon. Hierdie figuur 

demonstreer duidelik die hoë-energle-stert wat by hoër bundelenergieë 

ontwikkel. Dit lei tot die afname in die energie-oplosvermoe en dus in 

sensitiwiteit. 

Hierdie data dui aan dat die afname van die deCektor se werkverrigting 

hoofsaaklik die gevolg is van die ontwikkeling van 'n hoë-energie-stert 

wat nie die resultaat is van 'n onderltggende agtergrond wat afkomstig is 

van pulse wat ooreenstem.met die elasties verstrooide protone nie, maar 

eerder die gevolg is van ophoping van koïnsedent lae-energie-pulse. 

Hierdie pulse kan wel veroorsaak word deur Bremsstrahlung vanaf sekondêre 

elektrone wat deur die bundel geproduseer word wanneer dit deur die 

detektorvenster beweeg. 'n Poging otn hierdie lae-energie-komponent aan 

te toon word in Figuur 6.11 voorgestel, waar die energiegebied tussen 

80 eV en 2,5 keV van die spektrum getoon word wat deur invallende 

energieë van 2,4 MeV en 2,7 MeV verkry is asook, terwtlle van 

vergelyking, die ruisspektrum van die detektor. Die dinamlese 

ophopingsverwerpingskring tnaak hierdie metings moontlik. In die Lae-

energie gebied was dit egter nie moontlik om die vinnlge snellervlak laag 

genoeg te laat sak om ophopingseffekte totaal ult te skakel nie. Ten 
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spyte hlervan kan die mate waartoe lae energie pulse die detektor 

affekteer duidelik in Figuur 6.12 gesien word, waar die inherente 

detektorruis afgetrek is van elkeen van die spektra wat gegenereer is by 

die energieë wat aangetoon is. Die data wat in Figure 6.11 en 6.12 

getoon word, wys weer eens die verswakkingseffek van die invallende 

protone in terme van die afname in energie-oplosvermoë van die M^- en Mq-

X-straal-pieke duidelik aan. 

6.4 BESPREKING 

Dit is interessant ora 'n oorsig van die literatuur te doen om te kyk of 

enige vorige voorbeeld van hierdie effek ondervind is sonder dat dit 

eksplisiet waargeneem is. 'n Goeie voorbeeld van die verlies aan energie-

oplosvermoë as gevolg van die bundelpenetrasie in die detektor in verskyn 

in 'n vroeëre publikasie in hierdie veld (He '73(a)) waarin spektra vanaf 

beide protone en alfabundels opgeneem is. Die spektra wat vanaf 

protonbundels met energieë van 2,2 en 6,0 MeV verkry is, was goed, maar 

die wat by 10,0 MeV geneera is, toon uitermate swak oplossing. 

Soortgelyke spektra wat vanaf alfa-energieë van 6,0 en 15,0 MeV verkry 

is, was goed, terwyl die spektrum wat by 25 MeV geneem is swak was. 

Volgens die waardes wat in die publikasie gegee word, blyk dit uit 

stultingsvermoëns van die raaterlale tussen die skyf en die detektor dat 

hulle gelyk is aan 'n protonbereik van ongeveer 7 MeV en stem met 'n 

alfadeeltjiebereik van ongeveer 28 MeV ooreen. As daar vir onsekerhede 

in die waardes toegelaat word, kan die afname as gevolg van proton- en 
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Die lae-energie-gebied van die X-straal spektrum vir vyf energieë. In elke 

geval is die detektor ruis bydrae afgetrek. 
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alfa-penetrasie in die detektorvolume in plaasvind by die hoogste 

energieë wat gebruik is, en is nie as gevolg van die aanvang van 

kernreaksies soos in daardie publikasie voorgestel word nie. Verder 

spruit hieruit voort dat spektra met goeie X-straal-energie-oplosverraoë 

vanaf 'n O-bundel verkry is by energieë van 20 MeV en 40 MeV, wat te 

laag is om die absorbeerder te deurdring. Hoewe1 dit nie duidelik gestel 

word nie, kan dieselfde ook gesê word van 'n ander studie waar alfa-bun= 

delenergieë tussen 15 MeV en 80 MeV gebruik is en die gebied tussen 

30 MeV en 40 MeV as optimum gekies is. Dit kan weer eens wees as gevolg 

van die penetrasie van die alfadeeltjies met hoër energieë tot binne-in 

die detektorvolume. 'n Ander geval is moontlik waar die minimum 

waarnemingsperk as 'n funksie van die invallende energie (Ra '77) 

bestudeer is. Daar word gesê dat 'n 200—Mm-Be-venster gebruik is om lae-

energie-X-strale te absorbeer, maar waarvan die dikte ook met die bereik 

van 'n 4,6-MeV-proton ooreenstera. Daar word dan aangetoon dat die 

piek-tot-agtergrond-verhouding vir K-X-strale van Pb met 'n faktor 2 

afneem wanneer die protoninvalenergie van 5 ia 7 MeV verhoog word. Dit 

word :oegeskryf aan die opwekking deur kernreaksies van garamastrale. Dit 

kan egter wees as gevolg van protonpenetrasie binne-in die detektor» 

volume. Verskeie publikasies verwys na die feit dat ondersteuning= 

foelies wat gebruik word vir die montering van skywe wat uit koolstof, 

kapton en Mylar vervaardig is die laagste agtergrond het, terwyl teflon 

se agtergrond beduidend hoër is en aluminium nog slegter is. In sommige 

van hlerdie studies was die energieë van die alfabundels wat gebruik is 

tipies 30 tot 50 MeV, waarby alfas wat eLasties verstrooi is die 

absorberende venster kan penetreer. Aangesien die Rutherford-verstrooi3 
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ingskansvlak eweredig is aan Z , maar verstrooiing kinematies by hoê'r 

energieë plaasvind, kan hierdie toename in agtergrond wel gedeeltelik 

plaasvind weens die effek van protone wat op die detektor inval. Daar is 

egter 'n paar publikasies in die literatuur te vind wat die behoefte noem 

om elasties vestrooide protone te stop (Jo '78, Ca '80, Yo, 73, Sz '81, 

Ma '81). 

Dit is noodsaaklik dat die totale vensterdikte vir die X-straal-

waarnemingsopening in 'n PIXE-sisteem versigtig gekies word. Die venster 

raoet so gekies word dat dit dun genoeg is otn dit moontlik te maak om 

X-strale van die ligste element waarna gekyk word met die rainste 

verswakking van die X-strale waar te neem, en die energie van die proton= 

bundel moet so gekies word dat die elasties verstrooide proton deur die 

venster gestop sal word. In 'n geval waar 'n hoër energie gebruik word, 

soos wat vereis word in die analise van die lugdeeltjiemonsters wat op 

'n Whatman No 41-filtreerpapier versamel is (soos in Hoofstuk 7 

bespreek is)(Mi '81), moet van dikker vensters gebruik gemaak word, met 

die gevolglike verlies van sensitiwiteit vir die ligter elemente, of daar 

moet besef word dat 'n verswakking in die detektor se oplosverraoë, en 

daarom 'n verswakking in sensitiwiteit, sal intree wat verdra s.al moet 

word. Die standpunt wat deur verskeie afgevaardigdes by die 

PIXE-konferensie ingeneem is dat protonpenetrasie nie die deteksiesensi= 

tiwiteit nadelig beïnvloed nie, lyk dus ongegrond. 
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HOOFSTUK 7 

DIE ANALISERING VAN LUGDEELTJIEMONSTERS MET BEHULP VAN PROTON 

GEÏNDUSEERDE X-STRAAL UITSTRALINGSANALISES 

7.1 INLEIDING 

In ons hedendaagse omstandighede met sy industriële groei is die toename 

in lugbesoedeling 'n bron van ernstige komraer. Dit is dan ook as gevolg 

hiervan dat regerings dwarsoor die wêreld maatreë'ls instel om die 

besoedeling van die atmosfeer te bekamp. Die maksimum vlakke waartoe 

hierdie besoedeling toegelaat kan word om te styg word deur wetgewing 

bepaal. Dit is dus nodig dat die besoedeling van die atmosfeer gedurig 

gemonitor moet word. 

Dit is die taak van die Lugbesoedelingsnavorsingsgroep (LNG) wat by die 

Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) van Suid-Afrika geleë is 

om die besoedelingsvlakke te monitor, asook om navorsing in hierdie 

verband te doen. Monsterneming word op kort termyn (uurliks), medium 

termyn (daagliks), en lang termyn (maandeliks) gedoen, na gelang van die 

behoeftes. Onder andere maak hulle gebruik van 22 (twee en twintig) 

stasies dwarsoor Suid-Afrika om hierdie vlakke op 'n maandelikse basis te 

monitc-. In Figuur 7.1 word die geografiese ligging van hierdie stasies 
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FICUUR 7.1 

Geograflese ligglng van die stasles waar maandelikse lugbesoedellngsmonsters 

geneem word 
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aangetoon (VI '80), en hulle word ook in Tabel 7.1 aangegee. In hierdie 

tabel kan gesien word dat die stasies vier gebiede verteenwoordig, naamlik 

stedelik, industrteel, plattelands en agtergrond. 

Die LNG beheer die neem van die monsters, en wanneer hy dit ontvang het, 

reel hy dit dat die monsters op twee maniere geanaliseer word, naamlik 

Atoomabsorpsiespektroskopie en PIXE. 'n Derde analitie se metode, naamlik 

Neutroneaktiveringsanalises (AA) (NAA) is ook vir ' n periode van 5 jaar 

gebruik, raaar is gestaak. Die rede waarom verskillende metodes gebruik 

word, word daarin gevind dat nie een van bogenoemde raetodes al die 

elemente waarin beiang gestel word, kan waarneem nie, en ook om seker te 

maak dat elementkonsentrasies binne eksperimentele variasies korrek is. 

Die monster wat ontvang is, is gedurende die periode toe al drie die 

metodes gebruik is, verdeel in drie dele waarvan NAA 47 %, AA 50 % en PIXE 

slegs sowat 3 % van 'n 50 mm diameter filtreerpapier waarop die monster 

versamel is, ontvang het. Daar word van twee soorte filtreerders gebruik 

gemaak, naamlik Whatman No 41-sellulose-, en Sartorius-membraanfiltreer= 

ders. Hierdie monsters word verkry deur die lug deur die filtreerder te 

suig, met die gevolg dat die besoedelingsdeeltjies op die fi'.treerder 

agterbly. Die hoeveelheid lug wat deur die filtreerder gesuig word, word 

noukeurig gemeet om die bepaling van die konsentrasle wat in ;.g/rnT 
3 

op die filtreerder gemeet word in ng/m te verkry. 
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TABEL 7.1 

Stasles waarby monsters vers?-«el word. Hierdie stasies verteenwoordlg vier 

gebiede 

AGTERGRONDGEBIED PLATTELANDSE GEBIED 

1) KAAPPUNT 

2) TAFELBERG 

3) LANGEBAAN 

4) SUTHERLAND 

5) PAARDEFONTEIN 

6) SALDANHA 

7) RICHARDSBAAI 

8) PELINDABA 

STEDELIKE GEBIED INDUSTRIë'LE GEBIED 

9) KAAPSTAD (STADSAAL) 

10) PORT ELIZABETH (STADSAAL) 

11) DURBAN (STADSAAL) 

12) JOHANNESBURG (STADSAAL) 

13) PRETORIA (MUNITORIA) 

14) PRETORIA (ARCADIA) 

15) BENONI 

16) KAAPSTAD (EPPING) 

17) PORT ELIZABETH (DEAL PARTY) 

18) DURBAN (CONGELA) 

19) JOHANNESBURG (INDUSTRIA) 

20) PRETORIA-WES (AFROX) 

21) VEREENIGING 

22) NEWCASTLE 
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7.2 EKSPERIMENTEEL 

7.2.1 Monsterhantering vir PIXE-analises 

Van die gedeelte van die monster wat vir PIXE-analises ontvang 

word, word 'n gedeelte van ongeveer 8 m m x 9 m m o p ' n 8 n u n x 6 ram-

opening in 'n 18 mm x 10 mm-skyfhouer, gemonteer, waarna hulle 

gestoor word totdat die versneller vir analises beskikbaar is. 

Tydens die hele proses word groot sorg gedra dat geen kontarainasie 

van die monsters voorkom nie. 

Twee probleme word egter tydens die montering van die monsters 

ondervind. Wanneer die monsters ontvang word, is elkeen in 'n 

afsonderlike houer, en die monster is bedek met 'n filtreerpapier 

van dieselfde grootte. Wanneer hierdie bedekking verwyder word, 

bly daar soms van die monstermateriaal op die bedekking agter. 

Hierdie verlies aan monsterraateriaal kan groot wees indien die 

monsterlading hoog is, wat gewoonlik die geval is vir monsters wat 

van die industriële gebiede afkomstig is. Dit is egter onmoontlik 

on» vir hierdie verlies te korrigeer, en die analise word met die 

afkorting LOM ("LOSS OF MATERIAL") gemerk. As hierdie analise baie 

verskil van die waardes wat vanaf een van die ander metodes verkry 

is, word hierdie waardes verwerp. Die ander analisemetodes sluit 

die filtreerpapier wat as bedekking dlen In, en daarom ts hulle nie 

onderworpe aan hierdie verliese nie. 'n Verdere probleem ontstaan 
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wanneer die monster lading hoog is en die monster moet tot ' n 

geskikte grootte gesny word. Onder hierdie omstandighede vind 'n 

verlies van monstermateriaal in die omgewing van die snit plaas. 

Indien daar egter versigtig te werk gegaan word, is die verlies 

bale gelokaliseer, en deur sorg te dra met die monteringsproses is 

dit nie nodig om enige korreksies hiervoor aan te bring nie. 

Sisteemvoorbereiding 

Wanneer d ie ve r sne l l e r v i r PIXE-analises beskikbaar i s , word d ie 

hele sisteem nagegaan en voorberei . Dit behels onder andere die 

nagaan van die vakuumsisteem waar 'n druk van ten rainste 10 t o r r 

(gewoonlik ongeveer 2 x 10 ) benodig word, d ie korrekte p las ing 

en toe t s van die detektore wat gebruik gaan word, en die ops te l van 

die e lek t ron iese apparaat . Vir die ana l i s e van lugdeel t j iemonsters 

word 'n ene rg ieka l ib ras ie van 15 eV per kanaal gebruik. Vir 

h i e rd i e doel word gebruik gemaak van s tandaarde . 'n CuS-standaard 

word dikwels gebruik omdat d ie k a r a k t e r i s t i e k e pieke in -lie lae 

sowel as middelenergie-gebiede voorkom. Dit i s baie nu t t ig omdat 

beide energ ieka l ib ras ie en X-straal-opbrengs ge toe t s kan word wat 

dan verseker dat a l l e e l ek t ron iese t y d s i n s t e l l i n g s korrek i s en dat 

die dooietyd korreksies wat aangebrlng moet word ook laag i s . 

Verder word verseker dat d ie e l ek t ron ie se en dlnamiese 

pulsophopingverwerpingsisteem korrek funksioneer deur 'n dik 

Cu-skyf te gebruik. 
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7.2.3 Analisering van die lugdeeltjlemonsters 

Die monsters word op die 8-posisie-skyfhouerondersteuner gemonteer 

en in die skyfkamer geplaas, waarna die skyfkamer geëvakueer word. 

Gewoonlik word gebruik gemaak van 'n 3,0-MeV-protonbundel vir 

hierdie analises. Die bundel word deur twee kollimators (gewoonlik 

met 'n diameter van 2 mm) gedefinieer voordat dit op die skyf 

inval. Die protonbunde1st room word so gekies dat 'n teltempo van 

ongeveer 4 kHz verkry word. Onder hierdie omstandighede is die 

dooietyd-korreksies wat aangebring moet word tipies laag, ongeveer 

1,03, as gevolg van die werking van die dinamiese puis opeenhoping 

verwerpingsisteem. Hierdie sisteem is geneig om die teltempo so te 

reguleer dat hoë bundelstroomwaardes vir dun skywe gebruik word, 

terwyl lae bundelstroomwaardes vir dik skywe gebruik word. 

Die bundelintegreerder wat die eksperiment beheer, is so gestel dat 

elke analise tipies 10 tot 15 minute duur, dit wil sê elke monster 

het ongeveer dieselfde hoeveelheid totale tellings. 

Die data wat in die multikanaalanaliseerder versamel word, word na 

elke analise na die rekenaar oorgelees of, in die jongste sisteem, 

direk ("on-line") deur die rekenaar gehanteer. Dit maak dit 

moontlik om die rekenaarverwerking gedurende die volgende 

monsteranalise te doen. Die dokumentasie van die lopiekondisies 

is van die grootste belang en die neerskryf van alle parameters en 
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toestande waaronder die anaUse uitgevoer word, word op standaard 

vorms gedoen. Dit is uiters belangrik sodat daar op enige stadium 

na die aantekeninge teruggegaan kan word indien 'n probleem opduik 

of indien die nodigheid daarvoor ontstaan. 

7.2.4 Monitering van die eksperiment 

Aangesien geen sisteem perfek is nie, kan foute ontstaan. Hierdie 

foute kan, indien hulle nie vroegtydig waargeneem word nie, 

veroorsaak dat die data wat verkry word onbruikbaar is. Dit is dus 

nodig om gedurende en tussen die lopies deur seker te maak dat die 

sisteem reg funksioneer. Om hierdie sekerheid te verkry, word 'n 

paar toetse gereeld gedoen. 

Die belangrikste toets word gereeld gedoen deur 'n standaard 

monster te analiseer. Hierdie analise sal onmiddellik aandui of 

foute ingesluip net. Weer eens is die CuS-standaard ideaal vir 

hierdie doel. Die energieë wat aan die twee pieke van Cu en S 

toegeken word, dui onmiddellik aan of enige klein energiedwaling of 

basislyndwaling plaasgevind het. Dit is ook moontlik om hierdie 

dwaling waar te neem deur op die identifikasie van elemente deur 

die rekenaarprogram te let. Die toestand van die monster word 

gemonitor deur lie deeltjiespektrum te analiseer wat as gevolg van 

Rutherford-verstrooiing by 'n hoek van 150° verkry word. Aange= 

sien die ondersteuningsmateriaal dieselfde is vir die monsters, 
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FIGUUR 7.2 

Rutherford-spektrum verkry van 6 s t a s i e s . Karakteristieke elemente word 

getoon. Hierdie spektra i s tot Kaapstad Tafelberg as agtergrond genormaliseer 

[Mi '81] 
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sal die totale getal tellings van die verstrooide spektrum 'n ruwe 

aanduiding gee van die skyf self, asook of die stroomintegreerder 

reg funksioneer. Hierdie Rutherford-spektra dui ook duidelik die 

verskil Cussen maritime (Na en CI) en binndelandse (Fe, S), 

stedelike (Pb) en plattelandse (Fe en Si) monsters aan. In Figuur 

7.2 word Rutherford-terugverstrooiingspektra getoon wat van stasies 

verkry is. Hierdie spektra is genorraaliseer tot Kaapstad 

(Tafelberg) as agtergrond [Mi '81]. 

Dit is ook nodig om van- tyd tot tyd seker te maak of PURC in 'n 

werkende toestand is, sodat piekverdubbeling en pieksommering so 

min as moontlik voorkom. Dit kan maklik gesien word deur eenvoudig 

tussen PURC en gelykstroombundel te skakel en die verandering in 

bundelstroom waar te neem. 

7.2.5 Rekenaarverwerking 

Die analise van spektra behels 'n mengsel van outomatiese en 

interaktiewe komponente in die program. Eerstens maak ons met die 

verwerking van die data met behulp van die rekenaar gebruik van 'n 

agtergrondaftrekkingsprosedure (Zi '74). Hierdie prosedure bestaan 

daaruit dat die spektrum wat verkry word van 'n skoon filtreerder 

(Whatman No 41- of Sartorius-filtreerder, na gelang van die medium 

waarop die monster versamel is) genormaliseer word en van die 
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saamgestelde spektrum, dit is die filtreerder plus lugdeeltjies, 

afgetrek word. Hierdie prosedure het tot gevolg dat, slegs die 

spektrum wat afkomstig is van die lugdeelt jies tot die eerste orde 

geanaliseer word. Die rede hoekom hierdie metode korreksies slegs 

tot die eerste orde verskaf, is dat die Bremsstrahlung wat in die 

skoon filtreerder opgewek word, verskil van die Bremsstrahlung wat 

opgewek word in die filtreerder waarop 'n monster versarael is 

omdat, eerstens, die invallende protone van hulle energie in die 

monstermateriaal verloor en tweedens, die raonstertnateriaal as 

absorbeerder vir die opgewekte Bremsstrahlung dien. Hierdie 

aftrekkingsprosedure word in Flguur 7.3 uitgebeeld. Figuur 7.3(a) 

toon 'n spektrum wat verkry is van 'n monster wat by die stasie in 

Arcadia, Pretoria, versamel is. Onder hierdie spektrum word die 

agtergrond as gevolg van 'n Whatman No 41-fittreerpapier 

aangetoon. In Figuur 7.3(b) word dieselfde Arcadia-spektrum getoon 

nadat die agtergrondspektrum afgetrek is. Hierdie metode het die 

voordeel dat geen korreksies aangebring hoef te word vir die 

samestellirg van die agtergrondmedium (filtreerder) nie. 

Na hierdie aftrekkingsprosedure word die spektrum met behulp van 

die rekenaarprogram LIZ geanaliseer soos in Hoofstuk 4 bespreek 

is. LIZ beskik oor 'n agtergrondberekeningsroetine om te 

kompenseer vir die onvolledige korreksies wat deur die 

agtergrondaftrekkingsprosedure gedoen word. Hierna word die data 

uitgedruk. In Tabel 7.2 word 'n tipiese lys g?toon wat deur 
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FIGUUR 7.3 

Die agtergrondaftrekkingsprosedure met i) die volledige spektrum en agtergrond 

en In 11) die spektrum nadat die agtergrond afgetrek is 



RA0289SA TABLE MNT 33/5-30/6 
E« ( O.OOOOOOE 0) K**2 • ( 3.150Q00E 2) K • ( O.OOOOOOE 0) 
A6S0RBEER0ER NR: 2 IOEKK: 0 .75 OT: 1.05 UC: 4 .000 M3 : 131 .603 
>IEK ENERGIE AGT.SOM PIEKSOM INTcRF. UC/CH2 t LYN NG/M3 FOUT 

/ 1 / 1 / 1 
1 1691 .67 26047. . 2o1S6. 0 . 0 .0133 SI KA 1.29 11 .50 
2 1 9 8 6 . 0 2 19836 . 21069 . 0 . 0 .0506 P KA 4 .86 3 .39 
3 2310 .16 19216, . 27960 . 0 . 0 .1537 $ KA 14 .82 1.56 
4 2640 .74 41015. . 104635. 0 . 0 .7391 CL KA 7 1 . 2 7 1 .76 
5 3334 .79 25S90. . 39635 . 0 . 0 .1487 K KA 14 .34 1 .10 
6 3699 .73 28760. . 57365 . 1714. 0 .2846 CA KA 27 .45 1 .36 
7 4051 .39 29670. . 35946 . 3577 . 0 .0295 $C KA 2 .85 1 .33 
a 4504 .02 27030. . 29934 . 347 . 3 .0320 T I KA 3.09 1 .30 
9 4 8 8 4 . 4 7 19735. . 20452 . 3 4 7 . 0 .0053 V KA 0 .51 1 .27 

10 5444 .56 21424. . 2 3 4 9 1 . 5 1 . 0 .0361 CR KA 3.48 1 .59 
11 5921 .70 18543. 19834 . 2 3 2 . 0 .0209 MK KA 2 .02 1.76 
12 6420 .52 26161 . . 50698 . 145 . 0 .6002 FE KA 57 .88 2.84 
13 7085 .42 18768. . 2 2 0 7 1 . 0 . 0 .5912 FE KB 57 .01 14 .78 
1 * 7473.25 16476. 19399 . 0 . 0 .0343 NX KA 3 .31 2 .96 
15 8046 .18 17055. . 17377 . 0 . 0 .0151 CU KA 1.45 3 .56 
16 8646 .41 15721 , . 18408 . 0 . 0 .1650 2N KA 15 .92 4 . 5 1 
17 9574 .80 17657, . 18042 . 0 . 0 .1645 ZN K8 15 .67 33 .06 
18 10559 .44 21059. , 21339 . 0 . 0 .1079 PB LA 10 .41 3 2 . 5 2 
19 11919 .56 21825. 21982 . 0 . 0 .0386 SR KA 3.73 2 1 . 0 7 

TABEL 7.2 

Resultate van 'n PIXE-analise sooa d i t deur die rekenaar uitgedruk. word 

V. 
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die rekenaar uitgedruk word. Hierdie tabel, wat verkry is van 'n 

analise wat gedoen is op 'n monster wat van Tafelberg afkomstig 

is, toon lae elementkonsentrasies, wat karakteristiek is van 

hierdie stasie. 

7.3 Resultate 

7.3.1 Homogeniteit van die monster 

Aangesien ons slegs 'n klein gedeelte van die totale monster 

ontvang, ontstaan die vraag onmiddellik hoe verteenwoordigend die 

gedeelte van die monster is wat ons ontvang. Hierdie vraag 

ontstaan spesifiek as gevolg daarvan dat die gedeelte van die 

monster van die kant van die totale monster afkomstig is. Toetse 

is gedoen om die homogeniteit van die monster te bepaal en daar is 

gevind dat die variasie tussen verskillende metings op dieselfde 

monster oor die totale lading gewoonlik minder as 10 % is. Daar is 

egter gevind dat daar soms groter variasies in enkele elemente 

voorkom. Hierdie variasies word veroorsaak deur byvoorbeeld 

korreltjies wat op die monster voorkom. 

7.3.2 Eienskappe van Whatman- en Sartorlus-filtreerpapier 

Whatman No 41-filtreerpapier word in die meeste gevalle (20 ult 22 

stasies) vir die versaraeling van lugdeeltjiemonsters gebruik en is 
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oorspronklik gekies omdat hierdie medium geskikter is vir neutron-

aktiveringsanalises (Mi '81). Dit is ook goed vir die neem van hoë s 

volume-monsters, wat tipies is van maandelikse tnonsterneming. 

Hierdie medium lewer egter probleme indien dit in PIXE-analises 

gebruik word. Die probleem bestaan daaruit dat 'n diepteprofiel in 

die filtreerpapier verkry word. Die diepteprofiel is ..fhanklik van 

die deeltjiegrootte asook van die totale lading van die monster. 

Daar is byvoorbeeld gevind dat Cl eweredig dwarsdeur die monster 

versprei is (Mi '81), met die gevolg dat geen betekenisvolle 

metings in verband met Cl met behulp van P1XE gemaak kan word nie. 

Sartorius se hoofvoordeel is dat dit 'n monster lewer wat meer as 

'n tipiese oppervlakmonster beskou kan word. Dit het ook minder 

probleme. 

Een van die probleme wat met die montering van Sartorius-filtreerder 

ondervind word, is dat dit bros is. 'n Verdere nadeel van 

Sartorius is dat dit nie so 'n swaar lading ^s Whatman No 41-

filtreerpapier kan hou sonder dat 'n verlies van monsterraateriaal 

plaasvind nie. 

Deur gebruik te maak van die eienskap wat verkry word nit 'n 

monster wat op Sartorius-filtreerder versamel is, is gepoog om 
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korreksiefaktore vir die tonsterdiepteprofiel op Whatman No 41 op 

te stel. Dit is gedoen deur twee monsters gelyktydig in parallel 

te versamel, een op elkeen van die twee tipes filtreerpapier. Die 

waardes wat verkry is, is dan genormaliseer en die korreksies wat 

aangebring moes word, het gewissel tussen 10 X en 25 X [Mi '81]. 

Hierdie korreksies is hierna in die rekenaarprogram ingebou. 

Aangesien beide Whatman No 41- en Sartorius-filtreerpapier 

isolerend is, is aanvanklik probleme ondervind met monsters vanaf 

agtergrondgebiede met min lading aangesien die opbouing van 

elektriese lading op hierdie skywe 'n hoë ekstra agtergrond 

(Brerasstrahlung) tot gevolg het. Die agtergrond is baie verlaag 

deur van 'n magneetveld in die vlak van die skyf gebruik te maak 

[Mi '78(b)]. Daar is egter gevind dat, deur die bundel vir 'n kort 

periode op die skyf te laat inval, die isolasie van die skyf 

afgebreek word. 

'n Probleem wat egter met die Sartorius-filtreerder ondervind word, 

is dat, as 'n tweede analise op dieselfde punt op die monster 

uitgevoer word, die filtreerpapier tekens van beskadiging toon wat 

tot afkraking lei, en dit maak dit dus amper onmoontlik out drie 

gewone 10-minuut-analises op dieselfde punt uit te voer. Whatman 

No 41—filtreerder lewer baie minder probleme, en het na verskete 

analises slegs 'n verbruining van die filtreerder waar iie bundel 

die monster tref. (Hoofstuk 8 bevat meer besonderhede hieroor.) 

Hierdie verbruining verskaf die moontlikheid ora seker te maak dat 

die bundel die skyf ten voile en in die mlddel tref. 
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Interessante waarnemings 

Soos in die Inleiding van hierdie hoofstuk gesê is, verteenwoordig 

die monsters wat geanaliseer is vier gebiede. In Figuur 7.4 A), 

B), C) en D) word spektra getoon wat van stasies ait hierdie vier 

gebiede verkry is en in die daaropvolgende tabel, Tabel 7.3, word 

die analises van die vier spektra aangeteken. Die eleraente wat 

waargeneem is, kan in drie groepe verdeel word, naaralik i) Die 

elemente wat afkomstig is van die grond, soos Si, K, Ca en Fe; 

ii) die eleraente wat hulle oorsprong in die see vind, soos 

byvoorbeeld CI en Br; iii) die elemente wat deur die mens in die 

atmosfeer geplaas word, soos byvoorbeeld S, Pb en Br. 

7.3.3.1 Seisoenvariasles 

In Figuur 7.5 a, b, c en d word die elementkonsentrasies 

vir vier stasies vir die elemente K, Fe en Pb aangetoon. 

Uit hierdie figure kan gesien word dat seisoenvariasies 

voorkom (Mu '59), met die hoogste vlakke van besoedeling 

in die wintermaande. 

7.3.3.2 Pb-konsentrasies 

In Tabel 7.4 word die gemiddelde Pb-konsentrasies vir a i 

22 s t a s i e s v i r die tyc'perk Mei 1981 to t September 1982 

aangegee. Uit h ie rd ie t a b e l kan gesien word dat die Pb-
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TABEL 7.3 

KONSENTRASIES (ng/«i ) 

ENERGIE ELEMENT LYN PE AFROX PAARDE SUTH 
(ev) 

1 716 Si K * 1 173 1 136 332 93 
1 998 P K 

a 
456 69 41 19 

2 323 S K 
a 

1 715 495 392 106 
2 650 Cl K 

a 
4 744 113 11 1.2 

3 333 K K a 321 488 184 18 
3 709 Ca K a 1 401 2 616 213 12 
4 041 Sc K 

a 
33 67 6 0 

4 522 Ti K 
a 

57 203 75 2.5 
4 924 V K a 9 17 5 0.2 
5 432 Cr *a 92 22 8 0.1 
5 918 Mn K a 201 266 23 0.4 
6 414 Fe K a 796 8 811 734 23.7 
7 069 Fe K e 758 8 747 722 22.3 
7 409 Ni K a 3.6 6.9 0.4 0.1 
7 708 Co K B 3.6 - 0.6 0.2 
7 8052 Cu K a 30.5 24 54 0.1 
8 633 Zn K a 61 243 54 0.8 
9 618 Zn K 6 85 259 56 0.9 
10 544 Pb La 1 061 147 16 1.4 
11 889 Br *a 175 24 - 2.5 
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FIGUUR 7.5 

Elementkonsentrasievarlasie vlr die tydperk Mel 1981 tot September 1982 vir 

vier stasies, nl a) Pretoria (Munitoria), b) Pretoria (Arcadia), c) Durban 

(Congella) en d) Johannesburg (Stadsaal). In al hierdie gevalle word die 

elemente Pb, Fe en K beskou 
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TABEL 7.4 

STASIE Pb-KONSENTRASIE (ng/m ) 

1 ) KAAPPUNT 10 
2 ) TAFELBERG 7 
3 ) LANGEBAAN 15 
4 ) SUTHERLAND 3 
5; I PAARDENFONTEIN 75 
6 ) SALDANHA 65 
T ) RICHARDSBAAI 80 
8 ) PELINDABA 100 
9 > KAAPSTAD (STADSAAL) 2 500 
10 ) PORT ELIZABETH (STADSAAL) 3 300 
11! 1 DURBAN (STADSAAL) 270 
12 ) JOHANNESBURG (STADSAAL) 670 
13; PRETORIA (MUNITORIA) 1 200 
i4: I PRETORIA (ARCADIA) 1 200 
15; BENONI 260 
i<>: ) KAAPSTAD (EPPIMG) 560 
17; 1 PORT ELIZABETH (DEAL PARTY) 2 700 
is; ) DURBAN (CONGELA) 1 200 
19; JOHANNESBURG (INDUSTRIA) 450 
20; ) PRETORIA-WES (AFROX) 500 
21; VEREENIGING 160 
2 2 , 1 NEWCASTLE 950 
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konsentrasie oor die algemeen bale laer is as die 

3 
1,5-pg/m -vlak wat deur die Chngewingsbeskermingsvereni= 

ging ("Environmental Protection Agency") in die VSA 

voorgestel is (Ep '77). Daar is egter stasies waar die 

Pb-vlak bale hoog is, soos byvoorbeeld by Kaapstad se 

stadsaal en Port Elizabeth se stadsaal, asook Port 

Elizabeth (Deal Party), waar die gemiddelde vlakke 

3 3 3 

onderskeidelik 2,5 pg/tn , 3,3 ug/m en 2,7 ug/m 

is. Om die rede vir hierdie hoë vlakke vas te stel, sal 

vereis dat 'n deeglike verdere ondersoek na hierdie 

aangeleentheid gedoen moet word. Ons weet egter dat hoër-

oktaan brandstof by die kus beskikbaar is, met die gevolg 

dat raeer Pb in die brandstof is. 

Die keuse van die plek waar 'n monster geneem word, is van 

uiterste belang indien 'n behoorLik verteenwoordigende 

monster verkry wil word (CI '59). Die rede hiervoor is 

dat die elemente nie noodwendig eweredig oor 'n gebied 

versprei is nie. So byvoorbeeld word gevind dat die 

konsentrasie van Pb afneera hoe verder 'n mens van die pad 

af beweeg (Mi '81). 'n Ander belangrike faktor wat die 

besoedelingsvlakke in stedelike gebiede beïnvloed, is die 

"Canyon"-effek. Hierdie effek is onder andere deur 

Rauneman en ander ondersoek (Ra '81). Hulle het gevind 

dat die besoedeling deur deeltjies 'n vertlkale 
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distribusie ondervind, en dat die klein deeltjies (<3 ^m) 

afkomstig van die uitlaatgasse van binnebrandmasjiene wat 

die gebiede hoër as 10 m domineer. 

7.3.3.3 Br/Pb-verhouding 

'n Ander interessante waarneming word in die verhouding 

tussen Br en Pb gevind. Aangesien beide hierdie eiemente 

hoofsaaklik van die uitlaatgasse van motorvoertuie 

afkomstig is, word ' n redelike konstante verhouding 

verwag. In Figuur 7.6 word hierdie verhouding vir die 

tydperk 1 Januarie 1980 tot 31 September 1982 vir die 

stasies Johannesburg (Stadsaal) en Arcadia skematies 

aangetoon. Die gemiddelde verhoudings is onderskeidelik 

0,34 en 0,33 vir Johannesburg (Stadsaal) en Arcadia. 

Hierdie waardes is ongeveer dieselfde as wat verwag word 

van die bymiddel TEL-CB en TEL-CB wat in brandstof gebruik 

word. (In Hoofstuk 8 word die bymiddels in meer 

besonderhede bespreek.) 

Die variasies van hierdie verhouding kan veroorsaak word 

Aexir verskeie faktore, waaronder die agtergrond Br 'n 

belangrike rol speel. In Tabel 7.3 is die Br/Pb-verhou= 

ding vir Sutherland 1,8 as gevolg van die min motorafhank» 

likheid. Dit geld ook vir 'n maritime omgewing waar Br as 

natuurlike agtergrond voorkom. 
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FIGUUR 7.6 

Die Br/Pb-verhouding vir die tydperk Januarie 1980 tot September 1982 vir 2 

stasies getoon. Die stasles is 1) Pretoria (Arcadia) en 2) Johannesburg 

(Stadsaal) 
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7.4 GEVOLGTREKKING 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat PIXE 'n baie bruikbare analitiese 

metode is, in besonder vir die analiso van metale en elemente waarvan die 

Z-waardes tussen 15 en 30 is, asook swaar elemente soos Pb, en dat hierdie 

metode sy plek volstaan in die analise van lugdeeltjiemonsters. 

Soos reeds genoem, word die lugdeelt jiemonsters deur PIXE sowel as AA en 

NAA geanaliseer. Die voordeel hiervan is dat 'n vergelyking gedoen kan 

word van die waardes wat vir oorvleuelende elemente verkry is. Indien 

waardes volgens meer as een tegniek vir 'n element beskikbaar is, word die 

gemiddelde waarde as verteenwoordigend aanvaar [VI '80]. Dit is interes= 

sant om te kyk na die verhouding tussen die waardes wat vir verskillende 

eiemente met behulp van PIXE en AA verkry is. In Figuur 7.7(a), (b) en 

(c) word die verhouding PIXE/AA as 'n frekwensie vir die elemente Fe, Cu 

en Pb skematies aangetoon. Die verspreiding wat in hierdie figure gesien 

kan word, word na aanleiding van internasionale vergelykings aanvaar (Tu 

'76 en He '77). Die vergelyking van resultate is elders in meer detail 

gedoen (Mi '81). 

PIXE het verskeie voordele as 'n analitiese metode in die toepassing van 

lugdeeltjiemonster-analises. Die voordele word hoofsaaklik gevind in die 

feit dat dit 'n sensitiewe, veeleleraent analitiese metode is wat 'n klein 

monster benodig en 'n kort tydjie neem om uit te voer, met onraiddellike 

resultate. 
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FIGUUR 7.7 

'n Frekwensverdeling van die verhouding PIXE/AA vir die elemente Fe, Zn en Pb 



164 

PIXE is, soos ons gesien het, nie sonder sy probleme nie, soos byvoorbeeld 

die probleme wat ondervind word met diepte profiele wat verkry word 

wanneer Whatman No 41-filtreerders gebruik word. 'n Verdere probleem word 

met absorpsiekorreksies ondervind wanneer die monsterlading te hoog is 

2 
(\l mg/cm )• 

Aangesien die huidige sisteem nie daarop ingestel is om 'n groot diens van 

roetine-analises te lewer nie, is die tyd wat dit neem om 'n analise te 

voltooi langer in vergelyking met byvoorbeeld die sisteem van Cahill, TA, 

waar dit 22 uur neem om 630 monsters te analiseer, dit wil sê 5 maal 

korter as hier by ons, maar met 'n effense laer sensitiwiteit. 
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HOOFSTUK 8 

DOELTREFFENDHEID VAN FILTREERDERS WAT VIR LUGBESOEDELIMGSTUDIES 

GEBRUIK WORD 

8.1 INLEIDING 

Dwarsoor die wêreld word verskeie filtreersisteme gebruik met die doel om 

die een of ander medium te suiwer. Die keuse van 'n spesifieke 

filtreersisteem hang af van die doel waarvoor híerdie filtreersisteem 

gebruik word. Dit is ook so dat die keuse van die tipe filtreerder 

bel'nvloed word deur die deeltjiegrootte wat uit die medium verwyder moet 

word. 

Die keuse van die tipe filtreerder wat in lugbesoedelingstudies gebruik 

word, word ook deur verskeie faktore bel'nvloed, soos byvoorbeeld die 

metode van analise, asook die grootte van die deeltjies waarin belang 

gestel word. 

Soos reeds in Hoofstuk 7 genoem is, net lie LNG sedert die einde van 1976 

van Whatman 41 Cellulos fibre-filtreerders gebruik gemaak. Hierdie 

flltreerpapiere is geskies omdat hulle eerstens beter geskik was vir NAA 

otndat hulle minder beïnvloed is deur radiolitiese afkraking as ander 

flltreerpapiere, en tweedens het hulle 'n beter vashoukapasiteit vir 

deeltjies, veral gedurende die winterraaande waartydens die totale 
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deeltjielading hoog is. Verder veroorsaak hulle 'n klein drukval en 

behou hulle hul hoë vloeitempo-eienskappe, selfs wanneer swaar belaai. 

Hulle is ook baie suiwer. 

Die vervaardigers verklaar dat Whatman 41 'n terughou-doeltreffendheid 

van 74 % vir deeltjies met 'n 0,6- u m-diameter het wanneer 'n 

oppervlaksnelheid van 5 cm/s gebruik word. Tans word daar ook gebruik 

gemaak van Sartorius-membraan- en Nuclepore-polikarbonaatmembraanfiltreer= 

ders. 

Uit die literatuurstudie het dit aan die lig gekom dat Whatman No 41-

filtreerpapier se doeltreffendheid met betrekking tot kleiner deeltjie= 

groottes slegs sowat 60 % Is (Sp '69; Ca '79). Aangesien hierdie 

kleiner deeltjies, dit is deeltjies kleiner as 1 im, hoofsaaklik in die 

mens se longe neerslaan (Na '74) waar die absorpsiedoeltreffendheid vir 

die meeste spoorelemente tussen 50 % en 80 % is (Na '74), is die 

doeltreffendheid waarme» hierdie kleiner ieeltjies gemonitor word utters 

belangrik. 

Soos reeds in Hoofstuk 7 aangedui is, is die hoë konsentrasie Pb wat 

gemeet is kommerwekkend. Pb en Br Is hoofsaaklik afkomstig van die 

uitlaatgasse van motorvoertuie. Hierdie deeltjies en in besonder Pb hou 

in besonder 'n groot gesondheidsgevaar in. Aangesien die gemiddelde 

deeltjiegrootte wat deur Pb verteenwoordlg word tussen 0,2 en 0,6 :.m Jla 

is (Sk '74; Le '71), het die vraag onstaan oor hoe verteenwoordigend die 
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monsters is wat in hierdie verband op Uhatmans 41 filtreerpapier versamel 

is. Dit is die doei van hierdie studie om die mate te ondersoek waarin 

deeltjies wat in die uitlaatgasse van 'n motorvoertuig ingesluit is deur 

verskillende filtreerpapiere teruggehou word. Verder is 'n poging 

aangewend om die diepteprofiel van Pb en Br in hierdie filtreermedium te 

karakteriseer. 'n Verdere punt van ondersoek was die Br/Pb-verhouding 

wat waargeneem word as gevolg van die bymiddels wat in die brandstowwe 

gebruik word. 

8.2 Eksperimenteel 

Die eksperiraentele toerusting wat gebruik is vir die neem van die 

monsters wat vir hierdie studie benodig is, word in Figuur 8.1 

aangetoon. Hierdie toerusting bestaan uit drie stapelfiltreereenhede wat 

saamgevoeg is in 'n konus om sodoende dieselfde aanvaardingshoek en 

toetsgasse te verkry. Die stapelfiltreereenhede wat gebruik is, is 

dieselfde as die wat deur die Air Quality Group van He Crocker Nuclear 

Laboratory, University of California, Davis, gebruik word (Ca '77). 

Hierdie eenheid word in Figuur 8.2 aangetoon. In hierdie srapelfil_ ••>..i" 

eenhede word die deeltjies in 2 groottegroepe verdeel, met 'n afsnypunt 

in grootte wat gedefinieer word deur die gaatjiegroottes wat vir die 

primêre en sekondêre stadiums gekies word, en die oppervlaksnelheid 

waarteen die sisteem funksioneer. Die primêre growwe flltreerder 

onderskep die groot deeltjies en laat die kleiner deeltjies deur wat op 

die tweede filtreerder teruggehou word. Die inlaat van die 

stapelfiltreereenhede was vir hierdie studie so gestel dat 'n deeltjie3 
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FIGUUR8.2 
'n Foto van 'n stapelfiltreereenhvid wat gebruik / j 
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grootte-afsnypunt van + 15 um dla., teen 'n vloeitempo van 3 1/min 

verkry is wat 'n oppervlaksnelheid vir die filtreerders van 15 cm/s gegee 

het. Elke stapelfiltreereenheid is gevolg deur 'n vloeitempometer, 'n 

naaldklep waartnee die vloeitempo beheer kan word, *n suigpomp en 'n 

totalevolume- meter. 

Hierdie apparaat het dit moontlik geraaak om gelyktydig vier pare 

filtreerders te toets, soos vereis word. 'n Uitvoerige beskrywing van 

die verskillende filtreerders wat gebruik is, word in Tabel 8.1 aangegee, 

asook die verskillende kombinasies wat vir hierdie studie gebruik is. 

Die apparaat is agter 'n luierende voertuig opgestel om sodoende die 

uitlaatgasse so gou as moontlik te monitor nadat dit die uitlaatpyp van 

die voertuig verlaat het. Dit is gedoen om enige proses wat die deeltjie 

in die atmosfeer mag ondergaan, soos byvoorbeeld die samepakking van die 

deeltjies (De '77) tot 'n minimum te beperk maar ook om die hoogste 

moontlike konsentrasie van die eieraente wat aanwesig mag wees te verkry. 

Elke stel monsters is oor 'n tydperk van een tot twee uur geneem, en 

gedurende hierdie tydperk is geen daling in die vloeitempo deur die 

filtreerders waargeneem nie, wat 'n aanduiding Is dat geen verstopplng 

van die filtreerpapiere plaasgevind het nie. 

Na die neem van die monsters Is die filtreerpapiere dadelik verwyder en 

in 'n plastiek-Petri-houer gebêre totdat die monsters vir analises 

gemonteer kon word. Die monsters is op die 8-posisie-skyfhouer gemonteer 

en met behulp van PIXE geanaiiseer. In Figuur 8.3 word 'n tipiese 

spektrum aangetoon wat met behulp van PIXE verkry is vanaf 'n monster wat 



171 

TABEL 8.1 

Detail van die flltreerders en hulle komblnasles wat getoets Is 

Whatman Nuclepore Sartorlus 

Code W-41 N-8.0 N-0.4 S-1.2 S-0.8 

Ref. No. 1441 042 110614 110607 SM 11303 SM 11304 

Material Cellulose 
(C6H10O5) 

Polycarbonate 
(C 1 5Hi4C03) 

Cellulose nitrate 

Type Fibre Membrane Membrane 

Pore size 8.0 urn 0.4 yum 1.2 um 0.8 urn 

Thickness 210^nn 10 pm 10 fxm 130 ̂ im 140 uo 

Mass 8.5 mg/cm^ 1.2 mg/cm? 1.2 mg/cm^ 4. Omg/cm^ 3. 7mg /cm2 

Proton energy loss at 

3 MeV 1.2 MeV 0.14 MeV 0.14 MeV 0.61 MeV 0.66 MeV 

2 MeV 2.0 MeV 0.18 MeV 0.18 MeV 0.80 MeV 0.87 MeV 

Primary stage W-41 W-41 W-41 S-1.2 S-0.8 N-8.0 

Secondary stage N-0.4 S-1.2 S-0.8 N-0.4 N-0.4 N-0.4 
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ENERGY 

FIGUUR 8.3 

'n PIXE-spektrum waC verkry Is vanaf 'n 0 ,4 - ym-Nuclepore-meobraan nadat dlt 

aan die ultlaatgasse van 'n motorvoertulg blootgestel i s . Die Pb L-X-strale 

en Br-K-X-strale i s duidelik sigbaar, tenryl spore van Fe, Mn, Cr, Tl, Ca en 

Zn ook sigbaar i s . 
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op 0,4-^m-Nuclepore-filtreerpapier versamel is. Die La-X-strale van Pb 

en die Ka-X-strale vir Br is duidelik sigbaar. Die piek by 2,36 keV is 

hoofsaaklik afkomstig van die M-X-straal van Pb, raaar daar is 'n 

komponent van S wat steuring veroorsaak. 'n Protonbundel van 3 MeV is 

hiervoor gebruik. Gelyktydig daarraee is die Rutherford-terugverstrooi= 

ingspektra versamel om sodoende die oppervlaktekomponent van die 

materiaal op die filtreerpapier te bepaal. 

Die terughoudoeltreffendheid vir Pb en Br deur die primêre filtreerpapier 

kan uit hierdie metings tot 'n eerste orde verkry word deur eenvoudig die 

persentasie van die materiaal wat op die primêre filtreerpapier 

teruggehou word te bepaal en die som van die materiaal op die primêre 

sowel as die sekondêre filtreerder as 100 % te neem. Verskeie metings 

vir Whatman 41 is onderneem, waarvan die 2 uiterste stelle data in Tabel 

8.2 aangegee word. Gedurende hierdie metings is daar van 'n ou en 'n 

nuwe motor gebruik geraaak, met die gevolglike 2 stelle data. In clxe 

geval van die betreklik nuwe motor is gevind dat daar hoofsaaklik klein 

deeltjles aanwesig is, met slegs 6 % groter as die 2,5-..m-af snypunt wat 

met die Nuclepore-stapelfiltreereenheid verkry is. In die geval van die 

ouer ujotor is daar 'n bale groter gedeelte (27 Z) van die deeltju wat 

die groter deeltjiefraksie uitmaak. DIt stem ooreen met vorige 

waarnemings (Ha '73a). Verder word in die tabel die oppervlakkomponent-

persentasle aangegee wat vir Whatman No 41 met behulp van Rutherford-ver= 

strooiingsmetings verkry is. Die Whatman No 41-terughoudoeltreffendheid 

vir hierdie besondere gevalle is as 4.. % en 61 X bepaal. Hierdie waardes 

is egter nle korrek nie aangesien die klein deeltjies 'n dtepteprofiel 
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TABEL 8.2 

Eerste-orde-terughoudoeltreffendhede van Whatman No 41-filtreerders en 

persentasie oppervlakneerslag vlr Pb en Br soos deur PIXE- en Rutherford-ver* 

strooilnganalise bepaal 

PIXE PIXE RUTHERFORD 

Standard Pb 
ug/cm2 

Br 
ug/cm2 

Whatman 
• 

Pb 
iig/cm2 

Br 
ug/cm2 

Pb Br 
Z Z 

NEW ENGINE 

Primary 
Secondary 

N-8.0 
N-0.4 

0.43 
7.07 

0.27 
3.87 

W-41 
N-0.4 

3.36 
4.47 

1.75 
2.43 

10 18 
90 103 

Total 7.50 4.14 7.83 4.18 

Z on primary filter 6 Z 7 Z 42 Z 41 Z 

OLD ENGINE 

Primary 
Secondary 

N-0.8 
N-0.4 

1.31 
3.43 

0.82 
2.31 

W-41 
N-0.4 

2.98 
1.89 

1.63 
1.31 

29 34 
85 104 

Total 4.74 3.13 4.87 2.94 

Z on primary filter 26 Z 27 Z 61 Z 56 Z 
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binne die filtreerpapier openbaar, veral in die geval van Whatman 41, met 

die gevolg dat *n verkeerde PIXE-analise verkry word. Die rede hiervoor 

is dat die X-straal-produksiekansvlak as gevolg van die afname in die 

energie van die invallende deeltjie afneem namate die deeltjie die 

filtreerder binnedring. Verder word die X-straal binne die filtreerder 

geabsorbeer, met die gevolg dat die waargenome konsentrasies laer is as 

die werklike konsentrasie. 

Die effek van X-straal-absorpsie vir X-strale met 'n energie van ongeveer 

11 keV het 'n verswakking van <2 % tot gevolg in die voile dikte van 'n 

Whatman 41-filtreerpapier. Aangesien die X-straal-energie van Pb en Br 

(Pb La = 10,5 keV en Br K = 11,8 keV) baie dieselfde is, is die 

korreksies wat vir hulle aangebring moet word klein. 

Die groot effek wat as gevolg van die diepteprof iel van Pb en Br 

ondervind word, is egter die verandering in die X-straal-produksie= 

kansvlak as gevolg van die afname in die invallende deeltjie se energie 

namate hy deur die filtreerder beweeg. 

Waardes vir die Pb-La~ en Br-K -kansvlak is uit die literatuur vtrkry 

[Ja '76 en So '84] en ook eksperimenteel van i MeV tot 3 MeV met behulp 

van ons sisteem getoets deur van Micromatter Co-standaarde (Mi '00) 

gebruik te maak. Hlerdie resultate word in Bylae C getoon. Uit hierdle 

data blyk dat die verskil tussen die energie-afhanklikhede van Pb en Br 

klein is, en dat, vir dieselfde diepteprofiel, amper lieselfde 

dikskyfopbrengs- korreksies aangebring moet word. 
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Voordat enige korreksie aangebring kan word, is dit eers nodig dat die 

diepteverdeling bekend moet wees. Twee metodes is hiervoor gebruik. 

Eerstens is die energie-afhanklikheid van die opbrengs geraeet (Ve '78), 

en tweedens is die elementkonsentrasies bepaal deur analises vanaf die 

agterkant van die monsters uit te voer om sodoende 'n verhouding tussen 

voor/agter-opbrengs vir vergelyking met die teoretiese voorspellings te 

verkry [Ke '77]. Hierdie metode is voorheen deur Kemp gebruik (Ke '77a). 

Vir hierdie metings het ons 'n protonenergieë van 2 MeV en 3 MeV 

gebruik. Die opbrengs (Y) vir elke bombardement is bereken uit (Mi '84) 

Y + K -(SD) o-(E) + (100-SD)/ t / c O S i ) E 2 U)eksp(-}i, x/tanO)Ei (x)D(x)dxi 
x 0 P P 

Hierdie vergelyking bestaan uit 2 dele, naaralik 'n oppervlakneerslagterm 

(SD)% plus 'n diepteprofielkomponent. Ep is die invallende deeltjie se 

energie op diepte x, u is die tnassa absorpsiekoëf f isient, ,? digtheid, t 

die dikte van die skyf, 9 die waarnemingshoek. Die diepteprofielterm D(x) 

Is so gekies om saam met (SD) die korrekte terughoudoeltreffendheid van 

die filtreerder te benader. Die konstante K Is dieselfde as in 

vergelyking 4.6 

In Figuur 8.4 word die verhouding van die X-straal-opbrengs tussen die 

voorkant/agterkant-metings wat by 3 MeV gedoen is as 'n funksie van die 

verhouding tussen die opbrengs by 3 MeV en 2 MeV vir beide Pb en Br vir 

verskillende filtreerders aangetoon. Die teoretiese lyne dui 

voorspellings vir verskillende verdelings vlr D(x) van materiaal binne 

die filtreerder aan vir twee effektiewe flltreerderdiktes, naamlik 7,5 en 
2 5 mg/cm • Die soliede lyne verteenwoordig die ulterste gev.-jl 
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van 'n oppervlakneerslag, waarvan die persentasie in die inset aangetoon 

word, wat gevolg word deur 'n uniforrae verspreiding (K ) regdeur die 
u 

filtreerder van die res van die materiaal. Vir hierdie omstandighede is 

bereken dat daar weinig verskil tussen hierdie verspreiding en die van 'n 

oppervlakneerslag gevolg deur 'n linêere (K, ( r~x) of eksponensiële 

1 cos6 

verspreiding. (-x/K ) in die monster is. Die stippellyn dui die verwagte 

opbrengsverhouding tussen die 3 MeV- en 2 MeV-analise vir 'n dun 

oppervlakneerslag aan, soos wat deur die Nuclepore-metings uitgewys 

word. Beide die 0,8- pm- en 1,2-um-Sartorius-filtreerders toon die 

verwagte karakter van 'n oppervlakneerslag van 'n skyf dunner as 
2 

5 mg/cm • Die eksperimentele punte vir Whatmans 41 wat aangetoon word, 
lê ver onder die teoreties voorspelde waarde vir 'n "sellulose"-filtreer= 

2 
der met 'n dikte van 8,5 mg/cm • 

Nog 'n moontlike metode wat gebruik kan word om die dlepfeprofiel vir Pb 

te bepaal is deur van die M X-strale van Pb gebruik te raaak. Die gebruik 

hiervan ly egter onder die steuring wat piaasvind as gevolg van die 

S-komponent wat in die agtergrond voorkom, en verder kom 'n «root fout in 

die bepaling van die opbrengs uit die spektrum voor aangesien hierdie iae 

energiepieke 'n lae-energie-stert het wat voorkom as gevolg van die dooie 

lagie op die intrinsieke germaniumdetektor wat gebruik word. Dit het tot 

gevolg dat die ontvouding van die spektrum moeilik gedoen kan word. Die 

gebruik van die M-X-straal-opbrengs is egter van weinig hulp aangesien 

die energievariasie van die X-straal-produksiekansvlak kleiner is, terwyl 

die absorpsiekorreksies as gevolg van die dikte groter is as die vir die 

Pb L X-strale. In die geval van Pb word die groter energie-afhanklikheid 

van die L/M-X-straal-produksiekansvlak hoofsaaklik deur lie kleiner 
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M/L-absorpsiekorreksieverhouding as 'n fimksie van die diepte gekansel= 

leer, met die gevolg dat die onderskeidingsvermoë wat van die M en 

L-X-straal-sensitiwiteite ten opsigte van veranderings in die diepte= 

profiel verwag is kleiner is as wat aanvanklik gehoop is. In Figuur 8.5 

word die opbrengs vir die M-X-strale ten opsigte van die L-X-strale vir 

Pb wat by 3 MeV gemeet is, getoon teenoor die wat by 2 MeV gemeet is. 

Verder word die teoretiese voorspellings asook 'n aanduiding van die 

oppervlakneerslagkomponent aangetoon. Die sensitiwiteite wat verkry is, 

was weer eens onvoldoende om tussen 'n linêere, uniforme of eksponensië'le 

diepte profiel te onderskei. Kennis aangaande die oppervlakkoraponent was 

weer eens essensieel alvorens enige kommentaar oor die diepteprofiel 

2 
gemaak kon word. 'n Effektiewe skyfdikte van 5 mg/cra » wat heelwat 

2 
dunner is as din 8,5 mg/cm wat aangegee word, het weer eens die 

resultate die beste beskryf. Die resultate vir die Nuclepore- en 

Sartorius-membraanfiltreerders toon duidelik hulle oppervlakkarakteristie= 

ke. 

'n Poging om op die beste manier die sensitiwiteite van 'n veranderde 

diepteprof iel aan te toon, word in Figuur 8.6 getoon. Die resultate wat 

hier getoon word, dui aan dat in die geval waar fyn deeltjies gemonitor 

word, d.w.s. waar 'n voertuig met 'n nuwe enjin se uitlaatgasse gemonitor 

is, die profiel wat vir Whatman 41 verkry is deur 'n oppervlakterm plus 

'n uniforme of linêere verdeling beskryf word. Die geval waar groter 

deeltjies, nl. die deeltjies afkomstig van 'n voertuig met 'n ou enjin, 

betrokke was word beskryf deur 'n oppervlakterm met 'n eksponensië'le 

verdeling in die Whatman 4l-filtreerder. 
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A»wcp aiaiA / *w aiaix) 

FIGUUR 8.5 

Veranderinge van die verhouding van die M^ -X-straal opbrengs tot die I -

X-straal opbrengs vlr Pb by 3 MeV as 'n funksie van Hieselfde verhouding by 2 

MeV 
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vir Pb as 'n funksie van die persentasle oppervlakneerslag 
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'n Verklaring wat algemeen gemaak word, is dat PIXE-analises 

nie-vernietigend van aard is. Hierdie verklaring moet egter met groot 

omsigtigheid gemaak word, veral in die geval van anallses op Whatman 

41-filtreerders, aangesien 'n duidelike verkleuring van die 

filtreerpapier plaasvind waar die bundel die filtreerder tref, en 
2 uiteindelik, na 'n bundelvloed van tipies 20 uC/mm , val die gedeelte 

waar die bundel getref het heeltemal uit die filtreerpapier uit. 'n Stel 

meting is uitgevoer ora hierdie skyfafkraking te bestudeer. Dit is gedoen 

deur die deurgelate protonenergiespektrum by 0 waar te neem nadat die 

proton vir 'n aantal agtereenvolgende bestralings op 'n Whatman 41 

filtreerpapier ingeval het. 0m hierdie metings raoontlik te raaak was dit 

nodig om die bundelstroom tot ortder die pico-ampere-vlak te laat daal. 
2 Dit is gedoen deur van 'n bundelspreier van 2,57-mg/cm -Au-foelie 

gebruik te maak. Die foelie se dikte het 'n energieverlies van 120 keV 

(No '77). In Figuur 8.7 word die spektra gegee wat by 0° waargeneem 

is, waar, vir 'n onbestraalde skyf, die verwagte energieverlies wat 1,2 

MeV is gesien kan word. Na 'n aantal bestralings is 'n afname in die 

stuitlngsvermoë, gevolg deur die voorkoms van klein gaatjies in die skyf 

waargeneem, met die gevolglike volenergie-piek wat in die spektrum 

ontwikkel na ongeveer 5 tot 10 \C van bundelbestraling, wat ooreenstem 
2 met 1 tot 2 yC/mm van bundelvloed. Dit wil voorkom asof die sellulose 

van die Whatman No 41 filtreermateriaal deur die vernietiging van die 

bale brose komponent van die filtreerder verander word. Die mate waartoe 

die deeltjiematerlaal gedurende sulke veranderlnge herversprei word, is 

nie bekend nie. 
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Die meeste analises is afgehandel deur 'n bundelvloed van tussen 0,5 en 

2 
2,0 uC/mm te gebruik. Dlt is duidelik dat afkraking tydens Wierdie 

analises moes plaasgevind het. Agtereenvolgende metings waar 'n 

2 
bundelvloed van 5 uC/mm gebruik is, hut egter geen verlies van die 

waargenome materiaal veroorsaak nie, maar het as gevolg van die afkraking 

van die filtreerder 'n toe name van tot 10 % in die materiaalkonsentrasies 

tot gevolg gehad. 

Die afkraking van die filtreerder verklaar dan ook hoekom in byvoorbeeld 

2 
Figuur 8.4 'n gemiddelde skyfdikte van 5 mg/cm die raetings beter 

beskryf. 

Hierdie metings voorkom dat enige definitiewe verklaring oor die presiese 

diepteprofiel gemaak kan word. Oit is egter voldoende om 'n korreksie-

faktor te verkry wat benodig word om die korrekte waardes vir Pb- en Br-

konsentrasies te verkry. Hierdie faktor wissel tussen 10 % en 30 %, met 

'n geskatte fout van kleiner as 30 %. Indien hierdie korreksies vir 

Whatman no 41 aangebring word vir die uiterste gevalle wat in Tabel 8.2 

aangetoon word, wissel die terughoudoeltreffendheid van hierdie 

filtreerder tussen 'm laagste waarde van 49 % en 'n maksimum van 65 %. 

Dit dui daarop dat die waardes wat in Tabel 7.4 vir die Pb-konsentrasies 

aangegee word, wel tot 100 % te laag kan wees, wat 'n rede tot groot 

kotnmer is. 

Gedurende hierdie metings is 'n vergelyking vir Sartorius-membraanfila 

treerders as primêre filtreerders, gevoig is deur 'n 0,4-p m-Nuclepore-
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filtreerder, vergelyk is met 'n standaard tweedelingmonsternemingskombina= 

sie van 8,0-pm gevolg deur 'n 0,4-jjm-Nuclepore-membraan. Die resultate 

van verskele metings het aangetoon dat minder as 2 Z van die totale Pb of 

Br die 0,8- pm-Sartorius-f iltreerder deurdring het, terwyl minder as 1 % 

die 1,2- ym-Sartorius-filtreerder deurdring het, met die gevolg dat 'n 

terughoudoeltreffendheid van grocer as 98 % vir hierdie deeltjiegroottts 

verkry is. Verder was die versamelingskarakteristiek van die membrane 

die van 'n doroinante oppervlakneerslag. Dit is bewys deur Rutherford-

verstrooiingspektroskopie, waar tussen 80 en 90 % van die totale lading 

altyd duldelik onderskeibaar was, alhoewel dit nie so duidelik as die 

spektra afkomstig van die Nuclepore-oppervlakneerslag is nie. 

Die Rutherford-verstrooiingspektra wat by 150° vir Sartorius-l,2-ym- en 

-0,8- um-filtreerders, Whatman No 41- en Nuclepore-0,4- ura-membrane 

waargeneem is, word in Figuur 8.8 getoon. Die uiterste voorbeeld van 'n 

suiwer oppervlakpiek vir Pb en Br kan geslen word in die spektrum wat vir 

Nuclepore-0,4- pm getoon word. Die spektra vir Sartorius toon 'n 

oppervlakpiek wat ook 'n komponent het wat 'n diepteprofiel toon. Dit 

kan duidelik vir die 1,2-um-membraan-profiel gesien word. Dit wil 

voorkom asof hierdie diepteprofiel egter in 'n bale klein mate in die 

filtermedium voortgaan. 0m dit te ondersoek, is die Pb- en Br-konsentra* 

sies ook bepaal deur die agterkante van die skyf te analiseer. 0m die 

skoon filtreerder se dikte te bepaai is 0°-bundel-deurlatingsmetings, 

soos die wat vir Whatman No 41 gedoen i.i, uitgevoer vir die twee 

Sartorius-tipes wat gebruik is. Energieverliese van 660 keV en 610 keV 

is vir onderskeldelik die 0,8- ism en die 1,2-um-Sartorius-f iltreerders 
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vaargeneem, wat ooreenstem net naterlaaldiktes van onderskeidelik 4,0 en 
2 3,7 mg/cm • Peur hierdie waardes te gebrulk, kon die vervagte 

voor/agter-verhouding van die tellings, wanneer bombarderingsenergieë van 

2 MeV en 3 MeV vir die uiterste geval van 'n suiver oppervlakneerslag 

gebruik is, bereken word. Hierdie waardes, tesame net die eksperinentele 

resultate word in Tabel 8.3 aangetoon. Daar is gevind dat al die 

relatiewe verhoudings goed net mekaar ooreenstem, alhoewel die absolute 

verhoudings in al die gevalle te laag is. Dit stem ooreen met die besef 

dat daar wel 'n klein komponent van die fyn deeltjies is wat binne-in die 

Sartorius-filtreerders versprei is, met die gevolg dat 'n klein korreksie 

benodig word. 

Daar is dus 'n rol wat deur Sartorius-0,8-ym en -1,2-ym-membrane as 

tweedestadium-filtreerders in stapelfiltreereenhede gespeel kan word, 

aangesien die drukval oor hulle heelwat laer is, is die wat vir 0,4-iim-

Nuclepore teen dieselfde vloeitempo ondervind word. Verder kan hulle 

swaarder gelaai word sonder dat 'n toename in drukval ondervind word, 

terwyl dit steeds 'n hoë terughoudoeltreffendheld behou. Een nadeel is 

dat Sartorius-membrane 'n groter &gtergrondkonsentrasie van elemente het 

as Nucelpore-polikarbonaatmembrane, wat 'n bale "suiwer" matriks het. 'n 

Tweede nadeel Is dat die groter massa van Sartorius 'n groter 

Bremsstrahlung-agtergrond vir PIXE-analises het as Nuclepore-filtreerders. 

Die gebruik van Sartorius as tweedestadium-filtreerders is nagegaan deur 

beide 0,8- ym en 1,2-um-filtreerders as tweede stadium vir Whatman No 41 

te gebruik. Feitlik dieselfde resultate as vir 0,4- ym-Nuclepore is 

hierdeur verkry, en dit word in Tabel 8.4 aangetoon. Die irukval oor 'n 

8,0-uta-Nuclepore-filtreerder is bale dieselide as die oor 'n Whatman No 
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TABEL 8.3 

Vergelyking tussen die teoretiese en eksperimentele verhouding van die 

voorkant/agterkant-konsentrasiemetings vir Pb en Br vir Sartorius-membraan* 

filtreerders 

' 
Sartorius 1.2 um Sartori us 0.8 urn 

' 

Theory Experiment Theory Experiment 

3 MeV n 1.53 1.4 1.61 1.4 3 MeV 

Br 1.73 1.6 1.83 1.7 

2 HeV Pb 3.5 2.7 4.2 3.3 2 HeV 

Br 4.2 3.0 5.4 3.6 



r 

I 

Pb Br 

II 
Pb Br 

III 
Pb Br 

I 
ug/ca2 ^ig/ca2 

II 
ug/ca2 ^sg/ca2 

III 
ug/ca2 j»g/ca2 

Priaary 
Secondary 

W-41* 
N-0.4 

2.98 
1.89 

1.63 
1.31 

W-41 
S-0.8 

2.86 
2.24 

1.64 
1.27 

W-41 
S-1.2 

2.98 
2.16 

1.72 
1.16 

Total 4.87 2.94 5.10 2.91 5.14 2.88 

Z on prlaary 64 62 61 61 60 65 

Z on surface 

Priaary 
Secondary 

45 
96 

29 I 
95 1 

20 
97 

15 
75 

34 
104 

29 
86 

TABEL 8.4 

Die gebrulk van Sartorius-merabrane In stapelflltreereenhede as tveedestadlum-

flltreerders vergeleke met Nuclepore-menbrane tnet 'n porlegrootte van 0,4 vm 
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41, met die gevolg dat hierdie resultate goed ooreenstem met !n 

standaardkombinasie van 8,0-ym- plus *n 0,4-pm-Nuclepore. 

Die Br-tot-Pb-verhouding is in baie studies gebruik om die karakter van 

oorsprong in die atmosfeer te bepaal asook om vas te stel of dit die 

resultaat is van die uitlaat van motorvoertuie. Hierdie verhouding is 

vir al die metings in hierdie studie bepaal en daar is gevind dat hierdie 

verhouding vir die growwe sowel as die fyn deeltjies 0,57 + 0,04 is. Dit 

is baie hoër as die waardes wat verkry is van die roetinemonsters wat van 

die Suid-Afrikaanse netwerk verkry word, waar 'n waarde van tussen 0,3 en 

0,4 verkry word. Dit word getoon in Figuur 8.9 waar die variasie in die 

Br/Pb-verhouding vir Pretoria, Port Elizabeth en Kaapstad getoon word. 

Hierdie laer waardes kan aan verskeie faktore toegeskryf word. Een van 

die redes is Br-verlies (Ro '72, Ma '73, Pi '69). Die rede hiervoor word 

aan verskeie faktore toegeskryf, soos 'n verouderingsproses (Ma '73), met 

die grootste verliese wat binne die eerste uur plaasvind (Te '72; Ro 

'72). 'n Verdere proses wat 'n invloed op die verlies aan Br kan he, is 

die effek van fotosintese (Bi '79). 

Daar word besef dat Pb en Br wat in ons atmosfeer aanwesig is hoofsaaklik 

afkotnstig is van ons hedendaagse motorvoertuie (La '66). Die rede 

hiervoor is dat TEL-B, TML-B, TEL-CB en TML-CB as bymiddels in die 

brandstowwe gebruik word. Hierdie bymiddels lewer 'n Br/Pb-verhouding 

(w/w) van onderskeidelik 0,77, 0,77, 0,39 en 0,39. Die Br/Pb-verhouding 

wat ons van 0,57 + 0,04 verkry het, stem ooreen met 'n stochiometriese 

verhouding van Br/Pb van 1,5. In 'n detailanalise van die verskiilende 
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Geolddelde maandellkse waardes vir die Br/Pb-verhoudlng vir die drle stasies 
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deeltjiesamestellings van die mees waarskynlike Pb-haliedspesies wat in 

vars gegenereerde aerosol van 'n motorvoertuig voorkom, is die 

samestelllng wat die meeste voorkom 'n PbB^-verbinding (Te '71), wat 

ooreenstem met die 1,5-verhouding wat gevind is» Dit is interessant dat 

die waarde van 0,57 + 0,04 amper dieselfde is as die van 0,59 + 0,05 wat 

in Wes-Australië deur 0'Conner et al (0c '77) verkry is. Hierdie waardes 

verskil baie van die wat verkry is in die VSA en Engeland, wat tussen 

0,13 en 0,2 varieer, (Ma *73, Je '71, Bo '72, Li '66, Ca ' 8la). Daar 

word erken dat die laer Br/Pb-verhoudings in die VSA veroorsaak word deur 

die gebruik van TEL-CB en TML-CB, waarvoor 'n waarde van 0,39 verwag word. 

GEVOLGTREKKINGS 

Die gebruik van 'n kombinasie van bombarderingsenergieë, en die meet van 

die X-straal-opbrengs soos wat op die voor- en agterkant van die 

filtreerders bepaal is, in kombinasie met Rutherford-verstrooiingsraetings 

om die oppervlakkonsentrasies van die deeltjies te bepaal, laat toe dat 

diepteprofiele van grootteverspreide deeltjies 'n veselagtige en membraan» 

tipe filtreerders verkry kan word. 

Die terughoudoeltreffendheid van Whatman No 41 van fyn verspreide Pb~ en 

Br-deeltjies wat afkomstig is van motorvoertuigenjins is gemeet en daar 

is gevind dat 'n doeltreffendheid van tussen 50 % en 65 % verkry is. Dit 

hou stand vir ligte ladings op nuwe ftltreerders. Die hoê' Pb-vlakke wat 

vir Suid-Afrikaanse stede verkry is, kan dus 100 % hoê'r wees, en dus 

bokant die EPA-vlakke. Die bepaling van die diopteprofiele wys 
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dat 'n korreksie van ongeveer 10 X tot 30 X, wat alreeds in vorige 

analises ingesluit is (Mi '81) teenoor die gebruik van Whatman No 41 vir 

die versameling van lugdeeltjies, benodig word. Die gebruik van 

stapelfiltreereenhede vir die verkryging van twee deeltjiegrootteverde= 

lings is bale bruikbaar. Die standaard kombinasie van 'n 8,0-wm- gevolg 

deur 'n 0,4-um-Nuclepore-membraan lei tot probleme aj gevolg van die mate 

waartoe lading op die 0,4-ym-Nuclepore toegelaat kan word om op te bou 

voordat 'n groot onaanvaarbare drukval daaroor ontwikkel. Die gebruik 

van 'n 0,8-ym of 1,2-ym-Sartorius-raembraan kan hierdie probleem verbeter 

aangesien dit 'n terughoudoeltreffendheid van groter as 98 % lewei, 

terwyl 'n laer drukval by bale hoër ladings verkry word. 



194 

HOOFSTUK 9 

SLOTSOM 

Beide die PIXE- en die Rutherford-verstrooiingstegniek is baie bruikbare 

metodes vir materiaalanalises. In hierdie studie is aandag gegee aan beide 

hierdie tegnieke, alhoewel die klem meer op die PIXE-tegniek geval het, met 

Rutherford-verstrooiingspektroskopie wat eerstens as 'n aanvullende tegniek, 

tweedens as 'n moniteringstegniek en derdens as kalibrasietegniek beskou is. 

Vir PIXE, wat 'n multi-element analitiese raetode is, is goeie sensitiwiteite 

verkry. Hierdie sensitiwiteite sou egter nie bereik kon word sonder die 

gebruik van die dinamiese pulsopeenhopingsverwerpingsisteem nie, wat dit 

moontlik maak om met hoê' teltempo's te werk, met gevolglike goeie statistieke 

*»n tegnieke waarmee die agtergro idstraling verrainder is. Verdere eienskappe 

van die FlXE-tegniek is dat dit nie-vernietigend van aard is, 'n klein monster 

word vir 'n analise benodig en dit nie lank neem om so 'n aialise uit te voer 

nie. 

PIXE het egter ook sy slaggate waarvan die gebruiker deeglik hewus moet wees 

alvorens goeie resultate verkry kan word. Van hierdie slaggate is, 

byvoorbeeld, die absorpsle van die X-strale, sekondêre fluoressensie, matrik.«»= 

effekte en energieveranderinge wat die projektiel ondervind. Verdere probleme 

ontstaan met die analisering van die waargenome spektra, soos byvoorbeeld 

steuring en oorvleueling, ontsnappingspleke en die agtergrond wat voorknm. 

PIXE is egter ook 'n tegniek war. aangepas kan word na gelang van die vereistes 

van die analise wat uitgevoer moet word. So kan daar gebruik gemaak word van 
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verskillende absorbeerders, soos byvoorbeeld 'n "funny"-flltreerder, om 

selektiet die X-strale van verskillende energieë te absorbeer, of die detektor 

kan in die analiseerkamer ingesluit word om die waarnemingsensitiwiteit^ vir 

die lae-entrgie-X-strale te verhoog. 

Nog 'n probleem wat by PIXE-analises ondervind word, is die van skyfvoorberei= 

ding soos wat by byvoorbeeld biologiese monsters, soos bloedmonsters en 

watermonsters, ondervind word. Sommige van hierdie probletne kan oorkom word 

deui van 'n eksterne bundel gebruik te maak. Nog 'n probleem wat met behulp 

van hierdie tegniek oorkom kan word, is die van die verlies van materiaal 

(byvoorbeeld Se en Hg) wat as gevolg van die vakuum ondervind word. 

Wanneer gelaaide l^eltjies op 'n skyf met isolerende eienskappe (Whatman No 

41) inval is hierdie skyf geneig om elektries gelaai te word, wat 'n hoë 

agtergrond tot gevolg het. Hierdie probleem kan voorkom word deur van 'n 

magneetveld gebruik te maak of deur toe te laat dat die druk in die 

analiseerkamer styg. 

Die gebruik van 'n rekenaar met hoëvlak-programme is onontbeerlik vir 

PIXE-analises, met die gevolg dat die insluiting van hoëvlak-programme soos 

AXIL of HEX tot gevolg sal hê dat beter resultate verkry sal word. Tesame 

hiermee sal die outomatisering van die PIXE-slsteem tot gevolg hê dat heelwat 

tyd bespaar sal word. 
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Die detektore wat vir PIXE-analises gebruik word, is of 'n Si(Li)- of 'n 

IG-detektor. Die keuse van die detektortipe hang af van die doel van die 

analise. Vir die waarneming van lae-energie-X-strale word 'n Si(Li)-detektor 

gebruik omdat hy 'n dunner dooie lagie het, terwyl die IG-detektor vir hoër 

energie gebruik word. 

Dit Is duidelik dat daar gewaak moet word teen enige effek wat die analise wat 

uitgevoer word nadelig kan beïnvloed. So 'n negatlewe effek word ondervind as 

gevolg van die elasties verstrooide protone wat die absorbeerders deurdring, 

met die gevolg dat hulle die detektorvolume binnedring en gevolglik die 

oplosvermoë van die X-straal detektor nadelig beïnvloed word. Dit kan voorkom 

word deur dikker absorbeerders te gebruik, raaar dit gaan gepaard met 'n 

verhoging in die absorpsie van die X-strale, met die gevolglike verlies aan 

sensitiwlteite wat vir die lae-energie-X-strale ondervind word. 

Rutherford-verstrooiingspektroskopie verskaf die raoontlikheid dat lae atoô i= 

raassas tipies A <- 24, waargeneem kan word, terwyl PIXE as gevolg van die 

absorpsie van die lae-energie-X-strale nie daartoe in staat is nie. Dit wil 

egter nie sê dat Rutherford-verstrooiingspektroskople nie daartoe in staat is 

ora hoër atoommassas waar te neem nie, maar daar word wel probleme met massa-

skeiding by die swaarder elemente ondervind. Rutherf ord-verstrooingspektn= 

skopie verskaf ook die moontlikheid dat diepteprofielanalises uitgevoer kan 

word. 'n Verde.re nuttige gebruik van hierdie tegniek is die moniteringsvermoë 

waaroor dit beskik wanneer dit gelyktydig met die PIXE-analises uitgevoer word. 
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Die gelyktydige gebruik van PIXE en Rutherford-verstrooiingspektroskople bled 

verskele voordele wat feitllk onontbeerlik is. Rutherford-verstrooiing 

verskaf eerstens 'n moniteringstegniek, tweedens 'n kalibrasietegniek en 

derdens 'n analitiese metode wat in eie reg, veral vir die ligte elemente baie 

nuttig is aangesien PIXE a.g.v. die absorbeerders onsensitief is vir die 

ligter elemente. 

In die huidige opstelling, waar van lae-energie-protone vir PIXE-analises 

gebruik gemaak word, is die parameters nie geoptimiseer vir Rutherford 

verstrooiingsanalises nie, aangesien daar soms swaarder massas van die 

projektiel of 'n hoër energie benodig word. 

Lugbesoedelingstudies is van groot belang om te verseker dat die 

besoedelingsvlakke In die land nie te hoog styg nie. As gevolg /an die 

oppervlakeienskappe en die lae ladings van hierdie lugdeeltjiemonsters is 

hulle ideaal geskik vir analisering met behulp van PIXE. Die diepteprofiel 

wat ondervind word vlr die monsters wat op Whatman No 41-filtreerpapier 

versamel is. lewer egter probleme. 'n Verdere probleem wat met Whatman No 41-

filtreerpapier ondervind word, is die swak terughoudoeltreffendheid wat vir 

klein deeltjies gevlnd is. Indien hierdie feit in aanmerking geneem word by 

die evaluasie van die hoë Pb-waardes wat vir Port Elizabeth en Kaapstad verkry 

is, is hierdie hoë waardes 'n groot bron van kommer. 

Dit is nodig dat verdere toetse onderneem word om die terughoudoeltreffendheid 

van Whatman No 41-filtreerpapier onder hoë ladingstoestande te bepaal, sodat 

'n moontlike korreksiefaktor bepaal kan word vir die waardes wat as die 

besoedelingsvlakke aangegee word. 
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Die huidige eksperimentele opstelling is ook, alhoewel dit nie in hierdie 

studiestuk brspreek is nie, uiters geskik vir reaksie-analises soos 

byvoorbeeld (p,a), (d,p), (d,ot), vp,v), (d.p.y), (d,aï), K*,y'), ens. 

Dit is duidelik dat materiaalanalises met behulp van deeltjiebundels en in 

besonder PIXE en Rutherford-verstrooingspektroskopie hulle plekke deeglik 

volstaan tussen ander tegnieke wat tans vir -nateriaalanalises beskikbaar is. 

Die toepassing van hierdie tegnieke vereis egter 'n deeglike kennis van die 

beginsels waarop hierdie tegnieke gebaseer is, asook heelwat ondervinding 

voordat analises met goeie resultate verkry kan word. Die gebiede waarin PIXE 

en Rutherford verstrooiing gebruik kan word, is baie wyd verspreid, en al hoe 

meer toepassings word daarvoor gevind. 
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BYLAE A 

VARIASIE IN DIE KONSENTRASIE VAN ELEMENTE MET DIE DWARSPROFIEL 

VAN LUGDEELTJIEMONSTERS 

A.l INLEIDING 

Gedurende die tydperk net voor Junie 1983 is daar gevind dat die verskil 

tusen die konsentrasies van die elemente wat aanwesig is op lugdeeltjie= 

monsters wat met behulp van AA en PIXE bepaal is groter is as die 10 % 

wat vroeër waargeneem is (sien Hoofstuk 7). Hierdie waarneming het 

daartoe aanlpiding gegee dat 'n ondersoek na hierdie aangeleentheid 

onderneem is. 

Aangesien die PIXE-analise slegs 'n klein gedeelte van die monster by 'n 

analise betrek (slegs sowat 'n 2 mm i> kolletjie) en AA-spektroskopie van 

'n groot gedeelte van die monster vir 'n analise gebruik maak, is daar 

as gevolg hiervan v-rmoed dat die elementkonsentrasie oor die 

dwarsprofiel van die monster varieer. 

A. 2 EKSPERIMENTEEL 

Vir dwarsprofielmetings word vereis dat 'n groter gedeelte van die 

totale monster, wat 'n dia. van 49 mm het, beskikbaar moet wees. 'n 50 

%-gedeelte van elke monster, in teenafelling met die sowat 3 %-gedeelte 

van die monsters wat tot in daardie stadium gebruik is, is aan ons 

beskikbaar gestel. 
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Die monsters wat ons vir die maand Junie 1983 ontvang het, was voor 

ontvangs in cwee gedeeltes verdeel ('n A- en 'n B-gedeelte). Ongelukkig 

is die posisies van waar hierdie twee gedeeltes gesny is nie aan ons 

bekend nie, en het ons hulle afsonderlik gemonteer en geanaliseer. 

Die verhouding tussen die waardes wat vir die A en B-gedeeltes van Junie 

1983 se monsters verkry is, word vir die drie elemente Fe, Pb en K vir die 

verskillende stasies, met die volume van elke monster, in Tabel A. 1 aangee. 

Hierin kan gesien word dat n uitsonderlik swak ooreenkoms vir sekere 

stasies, soos Arcadic. en CT. CH.B., verkry is, terwyl ander slegter is as 

wat verwag is (Afrox. Munitoria, Dbn. Cong., CT CH.A., PE. DP., CT Epp en 

Benoni). Dit is duidelik dat daar variasies van tot 50 % voorkom, terwyl 

sowat 60 % van die waardes kleiner variasies as 20 % aandui. 

Die monsters wat ons vir die maand Julie 1983 ontvang het, was die 

gevraagde 50-%-gedeelte van die monster. Hulle is in twee groepe 

verdeel. Drie van hierdie monsters, nl. RAD 2902 (Arcadia), RAD 2098 

(Dbn. Cong.) en RAD 2910 (P.E. Cent.), is op die aftasskyfhouer gemonteer 

sodat dwarsprofielmetings uitgevoer kon word. Die wyse waarop hierdie 

monsters gesny is, word in Figuur A.l getoon. Groot sorg is gedurende die 

monteerproses gedra om te verseker dat geen materiaalverliese voorkom wat 

hierdie metings sou beïnvloed nie. 



TABEL Al 

STASIE VOLUME Fe - */A Pb - B/A K - B/A 

Arcadia 262.43 2,15+0,17 1,57+0,13 2,70+0,16 
Afrox 222.53 1,50+0,12 1,38+0,11 1,56+0,12 
Munitoria 289.13 1,28+0,10 1,20+0,10 1,57+0,10 
Paardenfontein 294.07 0,89+0,07 0,85+0,08 0,88+0,07 
Jhb. Cent. 221.469 1,13+0,09 1,06+0,08 1,05+0,08 
Jhb. Ind. 220.536 1,05+0,08 0,93+0,07 0,96+0,08 
Dbn. Cong. 155.766 1,23+0,10 1,19+0,09 1,32+0,11 
Dbn. CH 220.834 1,00+0,08 0,99+0,08 0,95+0,08 
PE Cent. 72.016 0,91+0,07 1,00+0,08 0,95+0,08 
PE DP 57.318 1,23+0,10 1,20+0,10 1,20+0,10 
New. 207.07 1,12+0,09 0,94+0,07 1,18+0,09 
Vereen. 269.153 1,11+0,09 0,93+0,09 0,81+0,06 
C.T. CH A 102.569 0,62+0,05 0,52+0,04 0,77+0,06 
C.T. CH B 245.00 1,94+0,15 1,53+0,12 2,02+0,16 
C.T. Epping 154.367 1,18+0,09 1,72+0,14 0,88+0,07 
Cape Pt. 820.635 1,03+0,10 0,98+0,25 1,01+0,10 
Lange. 350.993 0,90+0,07 1,11+0,28 0,97+0,08 
Said. 160.163 0,82+0,07 0,64+0,16 0,73+0,06 
Rich Bay 74.975 0,99+0,08 1,43+0,14 1,09+0,09 
Benoni 254.739 0,60+0,05 0,53+0,04 0,60+0,05 
Pelindaba 268.220 0,98+0,08 1,06+0,09 1,01+0,08 
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FIGUUR A.l 

Monsters wat afkomstig Is vanaf Arcadia, Durban Cong en P.E. Cent, en wat 

tydens Julie 1983 versamel is, is vir dwarsprofielmetings gebruik. Die 

gedeelte asook die verskillende posisies waarop die analises uitgevoer is, 

word getoon. 
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Figuur A.? ), ii) en iii) toon die resultate van die dwarsprofielmetings. 

Posisie L stem ooreen met die posisie naby die middel van die monster, 

terwyl posisie 6 ooreenstem met die posisie langs die kant van die 

monster, soos in Fig. A.l aangetoon is. Fig. A.2 toon 3 gedragspatrone 

wat gevind is vir die stasies wat getoets is. Figuur A.2i) toon met 

uitsondering van twee punte, 'n verspreiding vanaf die gemiddelde waarde 

wat kleiner is as 10 %, terwyl Figuur A.4ii), wat afkomstig is van Dbn. 

Cong., groter variasies toon, met die laagste waardes aan die kant van die 

monster (d.i. die gedeelte wat ons normaalweg vir analises ontvang). 

Figuur A.4iil) toon ook groot variasie vir die elemente Fe en Ca . 

Hierdie elemente is hoofsaaklik afkomstig van die grond en word deur 

hoofsaaklik die groter deeltjies verteenwoordig, maar daar is nie 'n 

beduidende verspreidingspatroon soos in Figuur A.2ii) nie. Die element Pb 

toon egter nie hierdie verspreiding nie, en dit kan montlik daaraan 

toegeskryf word dat hy hoofsaaklik deur klein deeltjies verteenwoordig 

word (sien Hoofstuk 8). 

Uit die res van die Juliemonsters is drie gedeeltes gesny, nl. 'n A-, B-

of C-gedeelte. Hulle is genommer soos in Figuur A.3 getoon word. 

In Tabel A.2 word die verhouding tussen die drie dele van die verskillende 

stasies aangegee. Weer eens word die waardes vir die drie elemente Fe, Pb 

en K gegee. 'n Hele aantal van hierdie waardes toon 'n variasie aan wat 

groter is as 20 %. 
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FIGUUR A . 2 

Variasie in die konsentrasies van Pb, Fe en Ca oor die dwarsprofiel van die 

drie monsters. Drie karakteristleke patrone is vfkry, nl 1) goed, 11) 

gradient en ill) onegallg. 
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FIGUUR A.3 

Ult die res van die Juliemonsters Is A-, B- en C-gedeeltes vlr vf iere 

analises gesnu. Die poslsies van waar hlerdie drie gedeeltes gesny is, word 

getoon. 



TABEL All 

Fe Pb K 

STASIE VOLUME A/B B/C A/B B/C A/B B/C 

AFROX 227,160 1,06+0,08 1,00+0,008 0,74+0,06 1,62+0,13 1,05+0,08 1,00+0,08 
MUNITORIA 271,340 1,31+0,10 0,60+0,05 1,32+0,11 0,66+0,05 0,89+0,07 0,81+0,06 
JHB, CH. 218,000 1,25+0,07 1,25+1,0 0,43^0,03 1,29+0,10 0,93+0,07 1,14+0,09 
JHB. IND. 226,140 0,99+0,08 1,00+0,08 1,05+0,08 0,93+0,07 0,93+0,07 1,01+0,08 
DBN. CH. 230,400 1,02+0,08 1,00+0,08 0,93+0,07 1,00+0,08 1,03+0,08 1,03+0,08 
PE. OP. 123,096 1,07+0,09 1,09+0,09 1,01+0,08 1,42+0,11 1,14+0,09 1,10+0,09 
NEW. 218,700 0,74+0,06 0,98+0,08 0,87+0,07 0,95+0,08 0,78+0,06 0,97+0,08 
VEREEN. 248,689 0,95+0,08 1,19+0,09 0,86+0,07 1,28+0,10 0,98+0,08 1,20+0,10 
CT CH A 100,911 1,16+0,09 0,94+0,07 1,13+0,09 0,92+0,07 1,30+1,10 0,94+0,08 
CT CH B 225,856 1,02+0,18 0,95+0,08 1,01+0,08 1,04+0,08 1,13+0,08 0,94+0,08 
CT EPP 171,55 0,99+0,08 1,05+0,08 1,02+0,08 0,98+0,08 1,01+0,08 1,06+0,08 
CAPE PT. 834,535 1,27+0,10 1,16+0,09 2,67+0,53 1,14+0,09 1,46+0,12 
LANGE. 338,463 1,09+0,09 1,02+0,08 1,24+0,31 1,00+0,25 0,91+0,07 1,19+0,09 
SALDANHA 162,482 0,98+0,08 1,05+0,08 1,01+0,25 0,80+0,20 1,09+0,09 0,88+0,07 
RICH BAY 90,690 0,97+0,08 0,92+0,07 0,75+0,08 1,29+0,10 0,86+0,07 
BENONI 268,750 0,86+0,07 1,05+0,08 0,94+0,08 1,08+0,09 0,96+0,08 1,13+0,09 
PELINÜABA 257,954 0,98+0,08 1,04+0,08 1,20+0,10 0,87+0,07 0,98+0,08 1,08+0,09 
WITBANK 155,511 1,03+0,08 1,01+0,08 1,13+0,09 1,39+0,11 1,05+0,08 1,14+0,09 
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Verskeie moontlikhede i s ondersoek om h i e r d i e v a r i a s i e s wat voorkom te 

verk laar . Eerstens i s ons a n a l i t i e s e sisteem ge toe ts v i r herhaalbaar= 

heid. Tweedens i s die monster ondersoek ' / ir moontlike m a t e r i a a l v e r l i e s e , 

of k o r r e l s , wat hoofsaaklik 'n verhoogde waarde to t gevolg h e t . Verder is 

daar gekyk na 'n moontlike ooreenstemming tussen die volume van die lug 

wat deur die f i l t r e e r d e r gesuig is en d ie v a r i a s i e s wat voorkom. Geeneen 

van bogenoemde het enigsins 'n aanduiding gegee wat die oorsaak vir die 

versk i l in konsentras ies was n i e . 

Een aanduiding wat gevind kon word, i s dat die va r i a s i e s redel ik area= 

gebonde i s (soos in Tabel A.l weerspieël word). Die g roo ts te va r i a s i e s 

kom in die Kaapstad- en die Pretoria-omgewing voor. Hierdie va r i a s i e s kom 

heel waarskynlik voor as 6 evo lg van die verkeerde montering van die 

f i l t r e e r p a p i e r e v i r raonsterneming, aangesien moontlike lekke wat kan 

ontstaan die vloeipatrone binne die apparaat d r a s t i e s kan beïnvloed, met 

die gevolg dat verski l lende d e e l t j i e g r o o t t e s verski l lend hierdeur 

belnvloed sal word en 'n nie-homogene monster t o t gevolg sal hê. 

Die LNG van die WNNR i s in kennis g e s t e l van d ie moontlike oorsiak wat tot 

h ierdie va r ias ies aanleiding kan gee en hu l l e het gevolgl ik hul le 

monteringstegniek verbe te r . Vir 'n aan ta l raaande hierna i s s teeds 'n A-

en C-gedeelte soos in Figuur A.2 aangetoon vir elke monster geana l i see r . 

In Tabel A.3 word die r e s u l t a t e van h ie rd ie gedeel tes v i r s t a s i e s In 

Pre to r i a , Kaapse en Jhb-gebiede, d i t wil sé Arcadia, CT. CH.A, JH3. IND. 
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TABEL AIII 

STASIE ELEMENT MAAND 

Aug Sep Okt 

Arcadia K 1,01+0,08 1,13+0,09 0,76+0,06 

Fe 0,99+0,08 1,12+0,09 0,95+0,08 

Pb 1,03+0,08 1,17+0,09 1,01+0,08 

Jhb Ind K 0,92+0,07 0,98+0,08 0,91+0,07 

Fe 0,93+0,07 1,04+0,08 0,91+0,07 

Pb 0,81+0,0 0,89+0,07 0,98+0,08 

CT CH A K 1,12+0,09 1,02+0,08 0,93+0,07 

Fe 1,15+0,09 1,07+0,09 0,97+0,08 

Pb 0,97+0,08 1,04+0,08 0,83+0,07 

Verhoudlng tussen twee analises op verskillende gedeeltes wat vir '.i,-

versklllende eletnente vir die drie stasies uitgevoer is. Hierdie analises is 

na samesprekings met die LNG by die WNNR uitgevoer. Goeie ooreenstemming is 

tussen die versklllende analises verkry, met slegs een waarde wat 'n verskil 

groter as 20 % aandui. 
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as 'n verhouding aangetoon. Hieruit is dit duidelik dat die variasies 

baie kleiner is, met + 60 % wat 'n kleiner variasie as 10 % aantoon, en 

slegs 'n enkele waarde wat 'n variasie groter as 20 1 aandui. 

A. 3 GEVOLGTREKKING 

Die afleiding wat gemaak is dat daar problerae met die montering van die 

filtreerders vir monsterneming is, en die resultate wat na die gesprek met 

die betrokke instansie verkry is, het goeie resultate tot gevolg. 

Die resultate wat verkry is dui daarop dat by monitering van 'n 2 mm 

kolletjie op 'n 50 mm filtreerder (di 0,16 % van die oppervlakte) oor 

die algemeen 'n waarde tot binne + 10 % van die gemiddelde waarde verkry 

kan word. Daar is egter 'n paar probleme wat kan voorkom, soos 

byvoorbeeld groot korrels wat op die monster kan voorkom. Hierdie korrels 

het tot gevolg dat 'n verhoogde waarde verkry word vir daardie element of 

elemente wat in die korrel aanwesig is. 

Dit is belangrik om daarop te let dat elke stadium van 'n eksperimenc, v.in 

die neem van 'n monster tot die analise daarvan, belangrik en deursl.i4,;o = 

wend is, omdat self 3 die verkeerde plasing van 'n filtreerpapier 'n 

eksperiment kan affekteer of selfs vernietig. 
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BYLAE B 

VERHOOGDE SENS1TIWITEITE VIR LAE ENERGIE X-STRALE MET BEHULP 

VAN 'N Si(Li)-DETEKTOR 

1 INLEIDING 

In PIXE-analises speel die absorbeerders wat tussen die skyf en die 

detektor is, soos in Hoofstukke 4 en 6 aangedui is, 'n belangrike rol. 

Wanneer analises op ligte elemente uitgevoer word, d.i. wanneer die K 

X-straal energieë laag is, of wanneer lae-energie-L- of -M-X-strale van 

die medium en swaar elemente waargeneem moet word, is hierdie 

absorbeerders egter ongewens en dan is dit nodig om hulle tot 'n minimum 

te beperk. Dit is om hierdie rede dat vir die waarneming van X-strale 

'n tegniek gebruik word waar die detektorsnoet deel van die 

analiseerkamer uitmaak, met ander woorde, daar is geen absorbeerders 

behalwe die detektorvenster (Be-venster) tussen die detektor en die skyf 

nie. Hierdie tegniek word in hierdie bylae bespreek. Vir die minimum 

absorpsie is dit moontlik om die detektor síïlf in die analiseerkamer in 

te slui:. Hierdie tegniek word egter nie bespi-eek nie. 

2 EKSPERIMENTELE OPSTELLING 

In die eksperimentele opstelling wat in Hoofstukke 4 en 6 bespreek word, 

is daar verskeie absorbeerders tussen die skyf en die X-straal-detektor. 
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Hulle i s die Mylar-vakuumvenster, 'n luggaping, die Be-venster van die 

de tek tor en dan die de tek tor se dooie l a g i e . Om h i e rd i e absorbeerders 

to t 'n minimum t e beperk, i s d i t moontlik om die Mylar-vakuumvenster en 

die luggaping u i t te skakel deur die de tektor in die X - s t r a a l -

detektor-opening te gebruik sodat s legs d ie Be-venster en die dooie 

lagie as absorbeerders bes taan . Dit i s eg ter nie so goed as venster loos 

n i e , omdat d i t s teeds d ie waarneming van X-s t ra le k le iner as 0,7 keV 

voorkom, met die gevolg dat fluoor net waarneembaar i s . Die invloed van 

die detektor se dooie lagie i s eg te r verkle in deur 'n S i (L i ) -de tek to r in 

plaas van 'n IG-detektor te gebruik (s ien Hoofstuk 3 ) . 

Wanneer die de tek tor op h i e rd i e manier gebruik word, moet daar v e r s i g t i g 

te werk gegaan word om t e voorkom dat die Be-venster van die detektor 

nie aan onnodige spanning b loo tges t e i word n i e . 

Vir d ie s e n s i t i w i t e i t s k a l i b r a s i e van h ie rd ie sisteem is veer van 

gekal ibreerde Microtnatter Standaarde [Mi '00J gebruik gemaak. Proton= 

energieë' van tot 3,2 MeV i s ge toe ts en 'n invallende protonenergie van 

0,9 MeV i s u i t e i n d e l i k gebruik. Die rede hiervoor i s ee rs tens dat die 

0,025-mm-Be-venster voor die detektor 'n proton met 'n energie van 1 MeV 

net sa l s t o p , sodat , wanneer hoërenergie-protone gebruik word, hu l le 

e l a s t i e s vanaf d i e skyf in die detektorvolume in vers t rooi word. Soos 

in Hoofstuk 6 bespreek i s , veroorsaak e l a s t i e s vers t rooide protone dat 

die oplosvermoë van die de tektor verswak. Verder word ook 'n groot 

hoeveelheid energie as gevolg van die protone in die detektor 

neergeslaan, wat to t gevolg het dat 'n groot aan ta l puis opt iese 

he r s t e lpu l se verkry word, wat dooietydkorreksie problerae veroorsaak. 
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In Figuur B.l word die s e n s i t i w i t e i skromme getoon wat v i r 'n 

Si (Li ) -de tek tor "binne" die analiseerkamer verkry i s vergeleke met d ie 

s e n s i t i w i t e i t s * kromme wat in Figuur 4.9 gecoon word. Uit h i e rd i e 

f iguur kan die verhoogde s e n s i t i w i t e i t e wat v i r die l i g t e elemente 

verkry word duidel ik gesien word. 

B.3 SLOTSOM 

Die gebruik van 'n S i (L i ) -de tek to r as deel van die analiseerkamer bied 

verskeie voordele. Die e e r s t e i s d i e verhoogde s e n s i t i w i t e i t e wat v i r 

d ie l i g t e elemente verkry is (d ie element F kan waargeneem word). Lie 

tweede i s dat be ter piekvorms wat v i r die l i g t e elemente verkry i s as 

gevolg van die dunner dooie lagie op die S i ( L i ) - d e t e k t o r . 

' n Aantal nadele word ook ondervind, naamlik d ie lae protonenergieë wat 

gebruik moet word as gevolg van d ie e l a s t í e s vers t rooide protone. 'n 

Verdere nadeel as gevolg van d ie lae p ro j ek t i e l ene rg ieë i s dat die 

kansvlak v i r X-;; traal-produksie k l e ine r i s . 

Die doeltreffendheid van die S i (L i ) -de t ek to r veroorsaak dat swakker 

s e n s i t i w i t e i t e vir die hoërenerg ie -X-s t ra le verkry word as gevolg van 

die laer Z-waarde en daarom laer s tui t ingsvermoë van Si in vergelyking 

met 'n IG-detektor . 

Dit is as gevolg van h ie rd ie redes dat beide S i ( L i ) - en IG-detektore 

gekal ibreer i s om toe te l aa t d a t , afhangende van die elemente wat 

waargeneem wil word, die gesk iks te de tek tor gebruik kan word. 
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FIGUUR B.l 

Sensltlwlteitskronme verkry met behulp van 'n Si(Ll)-detektor wat 

"venster"-loos gebrulk i s , vergeleke met 'n IG-detektor met vakuumvenster 

tussen detektor en skyf. 
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BYLAE C 

BEPA1.ING VAN DIE ABSOLUTE KANSVLAK VAN X-STRAAL PRODUKSIE DEUR PROTONE 

C.l INLEIDING 

Vir die resultate in Hoofstuk 8 is slegs r^latiewe kansvlakke benodig 

vir die energie-afhanklikheid van die X-straal-prcdukjiekansvlak vir Br 

K en Pb L vir korreksies wat vir die diepteprof iel van hierdie 

elemente aangebring moes word. Die uiteindelike behoefte is egter aan 

absolute kansvlakke as latere vergelykings met die teorieë' soos die PWBA 

en BEA gedoen wil word. Die resultate wat hier aangebied word, is 

metings van sulke absolute X-straal-produksiekansvlakke. 

Soos in Hoofstuk 2 genoera is, word die ionisasiekansvlak ( n- , ) deur 
n ioon 

die PWBA- en BEA-teorieë beskryf. Die kansvlak vir X-straal-produksie 
(a(E) ) is x 

j(E) = a(E). 
x íoon 

waar ,, die fluoressensie opbrengs is. a(E) kan onderverieel word 
x 

in die verskillende oorgange wat in Figuur 2.1 aangetoon word sodat 

'•(E) = r , ( E ) . :, v v v x,, ., „ loon K , K f K 0 ens, K , K ,K ens. m » n ' ?• '•i 7 <„ r; 1 2 
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Die individuele oorgange van a(E) kan eksperimenteel bepaal word. 

Dit kan gedoen word deur die meet van die opbrengs van X-strale vanaf 'n 

bekende vloed van invallende deeltjies op 'n gekalibreerde standaard en 

die gebruik van vergelyking 4.1 om die kansvlakke te bereken. In 

hierdie geval moet die rol van absorpsie van die uitgestraalde X-strale 

deur elke absorbeerder "i" tussen die skyf en die detektor in berekening 

gebring word sodat 
Na Ma 

a ( E ) x = N. N n (pt) dP n -.eksp(-u.d.) l O a X 1 1 1 

waar u. die massa-absorpsiekoëf f isiënt vin absorbeerder i is, en d. l l 

die dikte van daardie absorbeerder is. 

Hierdie vergelyking vereis die akkurate bepaling van elke komponent 

alvorens redelike resultate behaal kan word. 

C.2 EKSPERIMENTEEL 

Die eksperimentele opstelling wat gebruik is, is dieselfde as wat 

voorheen bespreek is, met 'n IG-detektor as X-straal-detektor. Die 

doeltrsffendheid (n ) van hierdie detektor is oor 'n groot energiegebied 

100 %, maar by die absorpsievlak van Ge (Ge K g b 11,1 keV) daal die 

doeltreffendheid (sien paragraaf 4.6.1) as gevolg van die ontsn,ippir.gsef= 

fek. So byvoorbfe»ld kom daar nie ontsnappingspieke voor nie en is 

•i = 100 % vir die P'o-L -X-straal (10,5 keV), maar vir die Br-K -lyn x i > 

(11,8 keV) is n = 93 % as ge^olg van ontsnappings. 
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Tussen die detektor en die skyf was daar vir hierdie aetings 'n 0,023 mm 

dik Mylar-vakuumvenster wat gevolg word deur 'n 9-mm luggaping tussen 

die venster en die 0,033 mm dik Be-ingangsvenster van die detektor. 

Elkeen van hierdie absorbeerders net onderskeidelik 'n absorpsie van 

0,45 Z, 'n 0,4 Z en 'n 0,2 Z van die aantal Pb-LQ-X-strale tot gevolg, 

sodat hierdie X-strale in totaal net meer as 1 Z absorpsie tussen die 

skyf en die detektor ondervind. Vir die Br K X-strale is die absorpsie 
a 

amper dieselfde, alhoewel dit 'n klein bietjie minder is» 

Die bepaling van dfi is reeds in Hoofstuk 4 bespreek, en moet vir hierdie 

eksperimentele doel so akkuraat as moontlik bepaal word. Vir hierdie 

geval is 'n eenvoudige geometriese berekening gedoen waarin die 

oppervlakte van die detektor as + 25 mm en die afstand tussen die 

skyf en die detektor as + 4,65 mm geneem is, wat 'n waarde vir dQ van 

12,6 + 0,8 m.ster gee. 

Vir die bepallng van die verskillende kansvlakke vir Pb L en Br K is 
a a 

gebruik gemaak van gekalibreerde standaarde [Mi '83]. Die spektra wat 

van CsBr en Fb-standaarde verkry is, word in Figure C.l en C.2 

getoon. Die gekose plek se lntegraal is met behulp van die 

rekenaarprogram LIZ bepaal vir elke analise wat uitgevoer is. Die 

statistiese fout het gevarieer tussen 7 Z vir die lae energieë en 1 Z 

vir die hoë energleë* Die sistematiese fout was 8,2 %, en bestaan uit 
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FIGUUR C.2 

PIXE-spektrum wat met behulp van 3.0 MeV-protone van 'n Pb-standaard verkry i s . 
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foute van 3 Z wat met Pt geassosieer word, 7 Z wat met dfi geassosieer 

word en 3 Z wat «et nxgeassisieer word. Dit het tot gevolg dat die fout 

wat met N. geassosieer word tussen 10,8 Z en 3,0 Z wissel. 

Die resultate van hierdie metings vir protonenergieë tussen 1 en 3 MeV 

vir Pb L en vir Br K word in vergeleking met gepubliseerde data in 

Figuur C.3 getoon [Le '77, Jo '76, Ta '74, So '82). Verder word die 
2 - 3 2 

E en E -kromaes aangetoon wat die rede waarom ' n E -afhanklik= 
held by voorkeur in Hoofstuk 8 vir hierdie energiegebied gebruik is, 

duidellk aantoon. 

SL0TS0M 

Goeie ooreenstemming is met die gepubliseerde data wat vir beide die 

relatiewe opbrengs en die absolute waardes vir Pb L e n Br K verkry is. 

Die resultate kan egter verbeter word deur die swakste komponent, 

naamlik dft akkurater te verkry. Dit kan gedoen word deur van standaard 

bronne gebruik te maak [Ha '73]. 

Dit is interessant om te let op die data wat deur SOKHI et al 

gepubliseer is [So '84]. Hierin kan gesien word dat daar nog verskeie 

elemente is waarvan die L-X-straal-produksiekansvlak vir bv. spesifieke 

energiegebiede nie bekend is nie. Hierdie is 'n veld waarin verskeie 

metings gedoen kan word. 
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