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I 

Voorwoord 

Het Interfacultair Reactor Instituut verzorgt Cveemaal per jaar een cursus 

Stralingsbescherming (niveau III). Het Is gebleken dat bij een aantal 

deelnemers van deze cursus de vereiste voorkennis ontbreekt, dan vel is 

weggezakt. Dit geldt net name voor een aantal begrippen uit de atoom- en 

kernfysiea, die tot de parate kennis van een stralingsbeschermingsdeskundige 

nogen worden gerekend. Dit collegedictaat wil een handreiking zijn voor die 

cursisten die hun geheugen wil len opfrissen. In de tekst zijn vraagstukken 

opgenomen. Deze vonnen een wezenlijk onderdeel van de gaboden leerstof. 

Alleen door te oefenen maakt men zich de begrippen eigen. 

Veel kennis van de atoom- en kernfysica is opgeslagen in tabellenboeken, 

grafieken en kaarten. Het is voor een stralingsbeschermingsdeskundige van 

belang dat hij deze kan 'lezen'. Daarom is relatief veel aandacht geschonken 

aan de nuclidenkaart, waar een schat van inforraatie op staat. Verder is er 

van uit gegaan dat men in het bezit is van het Radiological Health Handbook, 

editie 1970 (in dit dictaat aangeduid met RHHB) In dit boek bevindt zich 

ook een nuclidenkaart. Voor het naken van de vraagstukken heeft men dit boek 

soms nodig. 

Bij de omschrijving van de begrippen heb ik me gehouden aan de Nederlandse 

norm (NEN 3297, 3e druk 1985). Sommige grootheden (bijvoorbeeld een 

wisselwerkingscoSfficiSnt of een dichtheid) worden in speciale gevallen 

betrokken per lengte, per oppervlakte, per volume of per massa. In navolging 

van NEN 3297 is gebruik gemaakt van de bijvoegelijke naamwoorden linelek 

(per lengte), aretek (per oppervlakte), volumiek (per volume) en massiek 

(per massa). Dit zal voor een aantal lezers even wennen zijn. Het voordeel 

van deze woorden is dat zij de grootheid kort, scherp en ondubbelzinnig 

karakteriseren, terwijl dat voor voorden als specifiek en soortelijk niet 

altijd kan worden gezegd. 

Mijn dank gaat uit naar dr. C.E. Rasmussen, die een eerdere versie van het 

manuscript kritisch heeft doorgenomen, en naar de cursisten van de 

voorjaarscursus 1988 voor hun waardevolle opmerkingen. 

A.J.J. Bos 
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HOOFDSTOK 1 EASISRECRIPPPI 

1.1 Bouvstenen der aaterie 

Materie is opgebouwd uit atoaen. deelcjes aet af ae tingen in de orde van 

0.1 - 0,5 na ( l n - 1 nanoaeter - 1 x 10 •; vroeger verd ook vel de 

angstroa. Å. gebruikt; 1 Å - 0,1 na). In veel stoff«n hebben atoaen zich 

verbonden tot aolekulen. De krachten die tussen aolekulen in een stof verken 

zijn in bet algeaeen veel kleiner dan de krachten tussen de atoaen in een 

aolekuul. Het »test bekende aolekuul is bet vateraolekuul, dat is opgebouwd 

uit twee waterstofatoaen en één zuurstofatooa (de cheaische verbinding H*0). 

Soas kan een aolekuul uit reer veel atoaen zijn opgebouwd. De afaeting van 

zo'n aolekuul is dan relatief groot aaar absoluut gezien toch nog erg klein 

(orde van grootte: 10 • ) . Het aantal aolekulen in een graa stof is 

daardoor altljd zeer groot. [Ter illustratie: De hoeveelheid radio-actief 

jodiua die bij de raap in Chernobyl (april 1986) in de ataosfeer terecht 

kwaa bedroeg ca 5 graa.] 

Niet alle stoffen zijn opgebouwd uit verschillende atoaen. Stoffen die uit 

één soort atoaen bestaan, vorden eleaenten genoead (voorbeelden: koper, 

synbool Cu; zuurstof, synbool 0). Het aantal in de natuur voorkoaende 

eleaenten bedraagt circa 90. Daarnaast kent aen een aantal kunstaatige 

eleænten (bijvoorbeeld: technetium). De schijnbaar eindeloze gevarieerdheid 

van de aaterie zoals ve die waarneaen in de wereld oa ons heen kan dus 

gereduceerd vorden door de aattnaæ van het bestaan van een eindig aantal 

cheaische eleaenten, die leder bestaan uit identleke kleinste eenheden: de 

atoaen. 

Vroeger dacht aen dat het atooa (v. Gr. atoaos - ondeelbaar) geen inwendige 

struktuur bezat. Nu weten ve dat een atooa bestaat uit een kern aet 

positieve elektrische lading en daaroaheen bewegende deeltjes aet negatieve 

lading: elektronen. De diaaeter van de kern blijkt ongeveer het 10 k 10 

deel van de atooadlaaeter te bedragen, Het koat er dus op neer dat een atooa 

voor het grootste deel uit lege ruiate bestaat. Oodat de elektronen een 

relatief kleine aassa hebben is de aassa van het atooa vrijvel geheel in de 

kern geconcentreerd. De kern bevat æer dan 99,95% van de atooaaatsa. De 

voluaieke aassa van de kern is hlerdoor onvoorstelbaar groot: (in de orde 
.s 

van 10'* g ca ). 
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De kern op haar bcurt bestaat ult een verzaaeling var. deeltjes, nucleonen 

genaaad, die onder zijn te verdelen in twee soorten, naaelijk protonen aet 

een positieve lading en elektrisch neutrale neutronen. De diameters van de 

atooakernen var liren voor de verschlllende atoaen van 1 - 20 fi (L f« - 1 
. i * 

featoaeter - 1 x 10 æter; oude benaaing: feral). 0a de kern bevegen zich 

negatief geladen elektronen. De lading van de elektronen coapenseert juist 

de lading van de protonen in de kern, zodat het atooa elektrisch neutraal 

is. De elektrisch« lading blijkt steeds voor te koaen in eenheden van de 
. i * 

eleaentairladlng e: e - 1,620219 x 10 C; een elektron heeft een lading -e 

en een proton +e. 

1.2 Acooanumær en aassagetal 

Elk atooa is volledlg gekarakteriseerd door twee gehele getallen, het 

atooanuaaer Z dat het aantal protonen en het aassagetal A dat het aantal 

nucleonen (protonen plus neutronen) in zijn kern aangeeft. Als aeer algeaene 

benaaing voor een atooasoort gebruikt aen het woord nuclide. Een nuclide is 

een atooasoort gekarakteriseerd door A en Z (strikt genoaen aoet ook nog de 

energie toestand van de kern veraeld vorden, zie par. 4.5). 

Atoaen van één element zijn nlet altijd identiek. Zo blijken er bijvoorbeeld 

verschlllende soorten lood te zijn. De loodatoaen verschillen in hun aassa 

aaar behoren toch tot hetzelfde chenische element d.v.z. ze bezltten 

dezelfde plaats in het pcriodiek syr?teen der dementen. Nucliden aet gelijke 

Z , aaar aet een verschlllend aassagetal A noeat aen isotopen (v. Gr. isos -

gelijk, topos — plaats). Nucliden aet gelijke A, aaar een verschlllend 

atooanuaaer Z noeat aen isobaren (v.Gr. isos - gelijk, barus - zwaar, de 

aassa's van een neutron en een proton zijn bijna gelijk). Een nuclide van 

een element X kan nu als volgt schenatisch vorden aangeduid: 

A a „ * Massagetal.kerntoestand , iontoestand /n _ ,. „ X - ° ' element ^ . , , (1.2.1) 
Z n Atoomnumaer atoaen per molekuul 

Eigenlijk Is het atoornnummer overbodig, Imoers het element bepaalt eenduidig 

de vaarde van Z. In de Angelsaksiche literatuur vordt een nuclide ook vel 

aangeduid met _A . In de spr^ektaal geeft men een nuclide aan met: naam van 

he* element, gevolgd door het massagetal. 
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Voorbeelden: 1. Het nuclide *JC (spreek uit: koolstof 12) is een isotoop 
van koolstof aet 6 protonen en 6 neutronen in de kern en 6 
elektronen om de kern. Het nuclide X|C (spreek uit: 
koolstof 13) heeft één neutron in de kern seer. 

2. Natuurlijk water bezit vijf verschillende nucliden, ni. 
twee isotopen van waterstof: 1K en aH, en drie isotopen 
van zuurstof: " 0 , ,T0 en 1 S0. 

3. HsaP04: aet fosfor-32 gelabeId orthofosforzuur. 
4. ••"Te (spreek uit: Technetium-99m): het nuclide "Te «et 

de kern in een metastabiele toestand. 

Onder de abundantie of het isotoopgenalte verstaan we het relatieve aantal 

atomen van een bepaald isotoop in een mengsel van isotopen van een element 

uitgedrukt als fractie van alle atonen van het element. Onder de natuurlijke 

abundantie van een bepaald isotoop van een element verstaan we de abundantie 

van het element zoals het in de natuur wordt aangetroffen. 

Voorbeelden: - De natuurlijke abundanties van de waterstofisotopen zijn 
>H: 0,999852 en 7H: 0,000148. 

- Idem voor de Mg-isotopen: 2«Mg: 0,7860, 2*Mg: 0,1011 en 
2'Mg: 0,1129. (De som van de fracties moet uiteraard gelijk 
één zijn). 

1.3 Hoeveelheid stof, energie- en atooremassa-eenheid 

Om de samenstelling van een stof in termen van elementaire entiteiten te 

beschrijven is de grootheid hoeveelheid stof ingevoerd. Als eenheid van de 

hoeveelheid stof gebruikt men de mol (engels: mole). Een mol is een 

hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat 

als er atomen aanwezig zijn in 0,012 kg van het nuclide 15C. Wanneer de mol 

wordt gebruikt moeten de elementaire entiteiten nader worden gespecificeerd. 

Net kunnen bijvoorbeeld atomen, molekulen, ionen, elektronen of andere 

deeltjes zijn. Het aantal deeltjes in 1 mol wordt de constante van Avogadro 

genoemd (symbool N ) : 

N - 6,022045 x 1023 mol (1.3.1) 

De gebruikelijke eenheid van energie is de joule (J). Uitgedrukt in de 

basiseenheden van het Internationale Systeem van Eenhedcn (SI): 

1 J - 1 kg m2 s In de atoom- en kernfysica gebruikt men echter bijna 

uitsluitend een andere energie-eenheid: de elektronvolt (eV). Een 

elektronvolt is de energie die een elektron opneemt wanneer het een 

potentiaalverschll van 1 V doorloopt. Er geldt de volgende relatie: 

1 eV - 1,60219 x 10" J (1.3.2) 
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Dikwijls zijn de energiehoeveelheden die een rol spelen in de kernfysica zo 

groot dec aen gebrulk aaakt ven de keV (1 keV - 10s eV) en de HeV (1 MeV -

10« eV). 

De usst's van de deeltjes die aen in de atooa- en kernfysica onderzoekc 

zijn vele orden ven grootte kleiner dan de standaard kilograa. Men heeft 

daaroa gezocht naar een andere ecnheid van aassa. De speciale eenheid, die 

aen hlervoor heeft ingevoerd, is de atooaaassa-eenheid (syabool u, echter 

ook vel in strljd aet internationale afspraken aangeduid aet a.a.u. of 

a.a.e). Een atooaaassa-eenheid is gelijk aan eentwaalfde gedeelte van de 

aassa van een neutraal atooa van hec nuclide koolstof-12: 

1 u - 1 au - ^ H ( " C ) (13.3) 

Hierbij is a (a van aass. u van unit) de feunifieeerde atooaaassa-

coiistante. Deze constante speelt in de fysica een rol analoog aan die van 

andere natuurconstanten zoals a (de aassa van een proton), a (de aassa van 

een neutron) en a (de aassa van een elektron) . Als H de aassa is van een 
e 

atooa dan is H/a de re ja tie ve atoowmassa. In dit dictaat vordt de klelne 

letter a gebruikt oa de aassa van de eleaentaire deeltjes en kernen (zonder 

elektronen) aan te duiden terwijl de hoofdletcer H is gereserveerd oa de 

massa van een atooa (dus inclusief elektronen) aan te geven. (In voorkonende 

gevallen vordt de letter H ook gebruikt oa de aolaire aassa (zie eind van 

deze paragraaf) nee aan te duiden.) 

Voor de waarde van de atooaaassa-eenheid uitgedrukt in kg vinden we nu: 

1 u - ^ - <>-0» l & f f "^ -1,66057 x l 0 - " k g (1.3.4) 
A 

Niet alleen de nucliden aaar ook de aassa's van dementen en (sub)atoaaire 

deeltjes vorden in de atooomassa-eenheid (u) uitgedrukt. bij een element 

wordt er dan geaiddeld over een gespeclficeerde isotoop-saaenstelling, 

gevonlljk de natuurlijke abundanties. In tabel 1.3.1 vorden een paar 

voorbeelden gegeven. 

De relatieve atooaoassa aoet niet vorden vervard aet het aassagetal, Het 

aassagetal geeft het aantal nucleonen in de kern en is derhalve een geheel 

getal. 
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Tabel 1.3.1 Hassa's van enkele nucliden, eleaenten en deeltjes uitgedrukt 
in de atooaaassa-eenheid. 

nuclide mass« element ussa deeltje aassa 

u il u 

»H 1.007825 H 1,00797 p 1,0072765 

'He 3,016030 He 4,0026 n 1,0086650 4 
I2C 12.000000 C 12.011115 e 5.4858026 x 10" 
" O 15,994915 O 15,9994 d 2,0135536 

De relatieve »ton—sfsa (M/a ) daarentegen Is een nlec geheel getal. Drukc 

aen de nuclideaassa uit in de atooaaassa-eenheid dan steaæn nuclidenaassa 

en aassagetal naar getalvaarde in ruwe benådering overeen (zie tabel 1.3.1). 

Het verschil tussen atooaaassa en het product A • noeat aen het 

mmssaoverschot (syobool A). In foraule: 

A - M(£ X) - A «u (13.5) 

Voor het nuclide 12C is A per definitie gelijk nul. De tern 'overschot' is 

enlgszins verwarrend oadat A zowel positief als negatief kan zijn (Opa. het 

aassatekort is een heel ander begrip, zie par. 4.3). Volgens de definitie is 

A een massagrootheid die kan vorden uitgedrukt in de atooaaassa-eenheid. In 

tabellen vindt aen echter A dikwijls uitgedrukt in de equivalente 

hoeveelheid energie. Deze vinden we door A (in u) te veraenigvuldigen aet 
.i 

931,5 MeV u . In par. 1.5.2 wordt dit toegelicht. Het aassa-overschot laat 

zich ook berekenen voor een enkel deeltje. Voor een proton bijvoorbeeld: 

A - a - a . De grootheid i.h.a. blijkt handig te zljn oa de hoeveelheid 

energie die vrijkomt bij radio-actief verval en bij kernreacties in uit te 

drukken. In plaats van met de nuclidenaassa's rekent aen dan aet de aassa-

overschotten. 

Door de keuze van de definitie van de aol en de atooaaassa-eenheid geldt dat 

de getalwaarde van een aassa uitgedrukt in u overeenkoat aet het aantal 

grammen per aol van die aassa. 

Voorbeelden: - één aol zuurstofatoaen heeft een aassa van 15,9994 graa 
- één aol 1*0-nucliden heeft een aassa van 15,994915 graa 
- één mol wateraoleculen heeft een aassa van 18,01534 graa 
- één aol protonen heeft een aassa van 1,0072765 graa 

Men noeat het aantal graaaen per aol de aolaire aassa (engels: Molar aass). 
.i 

Merk op dat de aolaire aassa wordt uitgedrukt in g aol . Dit is geen aassa-

eenheid aaar een aassa-eenheid per eenheid van hoeveelheid stof. [Opa. het 
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gebrulk van de verouderde begrippen graaatooa en 

ontraden]. 

S" >lekuul vorde 

vrMgtv» 1.3.1 
Voor het in de natuur voorkoaende eleænt koolstof geldt: 
H (nat C) - 12.01111 u. Hat eleaent koolstof bestaat voor 98,893% ult de 
Isotopen ,aC en voor 1.107% uit de Isotopen "C. Voor de isotopen-aassa's 
geldt: H(13C) - 12.0000 u en M(,SC) - 13,00335 u. Gt ni dat al deze vaarden 
•et clkaar in overeensteaaing zijn. 

Vraagstuk 1.3.2 9 

a. Een stofjheeft een voluaieke aassa van p g ca en een anlaire aassa van 
M g aol~ Leidt af dat het aantal aolekulen in V c«' gelijk is aan 
* p V/F . 

b. Schat het aantal awlekulen in een druppel vater. 
c. Stel dat 1 proaille van alle awlekulen van een geaorste druppel vater 

radio-actief is en verder dat er bij decontaainatie 10* van de 
radioactieve Bolekulen vorden vervijderd. Als één decontaainatie-
operatie 1 seconde duurt, hoelang duurt het dan oa alle geaorste radio-
activiteit te vervijderen? 

1.4 Eleæntaire deeltjes. fundaæntele visselwerkingen 

Ongeveer 50 jaar geleden beschouvde æ n het proton, neutron, elektron «n het 

foton als de fundaæntele bouvstenen van de aaterie. Oadat ze zelf geen 

substructuur bezitten rekende aen ze tot de eleæntaire deel tj es. Vooral na 

de tweede wereldoorlog zijn er volkoaen onvervacht erg veel nieuwe 

eleæntaire deel tj es ontdekt. In 1957 kende aen ca. 30 eleæntaire deeltjes, 

sindsdien is hun aantsi gegroeid tot een paar honderd. Het elk eleaentair 

deeltje kunnen ve een antideeltje associeren. We volstaan hier æ t te 

verælden dat dit antl-deeltje eenzelfde aassa en een tegengestelde lading 

bezit als het deeltje vaaræe het is geassocieerd. 

Tabel 1.4.1 Enkele eleæntaire deeltjes en corresponderende anti-deeltjes 

Klasse 

baryonen 

mesonen 

leptonen 

fotonen 

naaa t 

proton 
neutron 
pion 
kaon 
elektron 
•uon 
neutrino 
foton 

syabool 

P 
n 
»+ 
K 
e-
V 
V 

1_— 

aassa 
u 

-1 
-1 

-0,15 
-0,5 

-0.5xl0-» 
-0,1 
-0 

o 

lading 
e 

+1 
0 
+1 
0 
-1 
-1 
0 

o 

spin 

1/2 
1/2 
0 
0 
1/2 
1/2 
1/2 
1 

geaid-
delde 
1evens-
duur 
• 

-15 aln, 
2,6x10 Ks 
1,2x10 s 

• _• 
2,2x10 s 

• 
* 

anti- syabool 
deeltje 

antiproton p 
antineutron n 

pion *-
kaon K 
poslton e+ 
pos. auon p+ 

anti-neutrino* v 
frtMl 1 

* Neutrino en antlneutrino 
vektor; deze is parallel 

/ercchlllen alleen In de rlchting van de spin-
of antiparallel aet de beveglngsilchtlng. 
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De vele elementaire deeItjes heeft men proberen in te delen In vier klassen 

(elke klasse bevat de te noemen deeltjes en hun antideeltjes): 

1. baryonen: de zware deeltjes waartoe het neutron en net proton behoren. 

2. mesonen : deeltjes met een massa tussen die van een elektron en een 

proton. 

3. leptonen: lichte deeltjes die niet aan de sterke wisselwerking (zie 

hierna) deelnemen. 

4. fotonen: hct foton vormt een afzonderlijke klasse; het foton en het 

antifoton zijn identiek. (zie tabel 1.4.1, waar slechts een 

paar van belang zijnde deeltjes zijn vermeld). 

De baryonen en de leptonen bezitten allen een halftallige spin (intrinsiek 

impulsmoment, tnaat voor de hoeveelheid 'draaiing') terwijl mesonen en 

fotonen een heeltallige spin bezitten. Uit tabel 1.4.1 blijkt dat niet alle 

elementaire deeltjes stabiel zijn. Een vrij neutron bijvoorbeeld valt na 

zekere tijd uiteen in een proton, elektron en een antineutrino volgens: 

p + e +i/ (1.4.1) 

Een gebonden neutron echter (in een atoomkern bijvoorbeeld) is wel stabiel. 

Oe elementaire deeltjes vertoner onderling wisselwerkingen van sterk 

uittenlopend karakter. Deze wisselwerkingen zijn verantwoordelijk voor de 

stabiliteit en instabiliteit van atomen en uiteindelijk van de samenhang van 

stoffen. Men onderscheidt een viertal fundamentele wisselwerkingen. (zie 

Tabel 1.4.2 Fundamentele wisselwerkingen 

Wisselwerking (w*) Wetmatig- Rel. 
heid sterkte 

Dracht Veldbron Veldquant 

gravitatie 
elektromag-
netische ww 
zwakke ww 
gterke ww 

bekend 10 
.40 .2 

- (-r ) massa graviton(?) 

.2 

bekend 10 14 
ten dele bekend 10 
nauwelljks bekepd \ 

i (~r ) lading foton 
kort leptonen neutrino 
- 1 fm nucleonen meson 

tabel 1.4.2). De gravitatie krachten (zwaartekracht) zijn werkzaam tussen 

alle deeltjes met een massa. Men vermoedt dat de zwaartekracht wordt 

overgebracht door een (nog) niet experimented aangetoond deeltje genaamd 

graviton. De elektromagnetische krachten zijn werkzaam tussen bewegende en 

stllstaande ladingen. 
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De wisselwerking wordt overgebracht door het foton. De zwakke visselverking 

is werkzaam bij bepaalde vervalprocessen, zoals Ø-activiteit, die ve later 

zullen tegenkomen. De sterke wisselwerking zorgt ervoor dat de nucleonen in 

een kern bij elkaar blijven. De eerste twee genoemde wisselverkingen 

veroorzaken een kracht die omgekeerd evenredig is net het kvadraat van de 

afstand. De krachten veroorzaakt door de laatste twee wlsselwerkingen nemen 

veel sterker met de afstand af. Zo zijn de kernkrachten op zeer korte 

afstand van de kern (halve kerndiameter) al volkomen te verwaarlozen. Ook in 

de sterkte van de wisselwerking zijn er grote verschillen. 

Uit de relatieve steiKte (tabel 1.4.2) blijkt dat bij de bestudering van 

atomaire en nucleaire processen de gravitatiekrachten in goede benadering 

mogen worden verwaarloosd. 

1.5 Stråling en materie 

Zoals te verwachten, speelt in de strailngsbescherming het begrip stråling 

een heel belangrijke rol. Ve willen daarom iets langer bij dit begrip 

stilstaan en aangeven wat de meest belangrijke karakteristieken zijn. Het 

gaat hier om de meest elementaire elgenschappen. Het begrip stralinesveld 

komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

In het algemeen verstaan we onder stråling de emissie of voortplanting van 

energie in de vorm van golven of deeltjes. Wordt bij het optreden van 

elektromagnetische wisselwerkings-verschijnselen energie getransporteerd, 

dan spreken we van elektromagnetische (e.m.) stråling . Voorbeelden van deze 

soort stråling zijn: zichtbaar licht, infrarode stråling, radargolven maar 

ook gamma- en rontgen-sf illng. Deze soort stråling kan worden onderscheiden 

van deeltjesstraling (neutronen-, en elektronenbundels voorbeeld) waarbij 

het energietransport door niet massaloze deeltjes geschiedt. (zie ook het 

overzicht in tabel 1.5.1; de in deze tabel genoemde stralingssoorten komen 

in de loop van dit diktaat aan de orde). Ve staan eerst stil bij 

elektromagnetische stråling. 

1.5.1. Elektromagnetische stråling 

Elektromagnetische (e.m.) stråling kan als een golfverschijnsel worden 

beschreven; in vacuum plant e.m. stråling zich steeds met een vaste snel-

he id, de lichtsnelheid (symbool c) voort: c - 2,99^92 x 10* m s . Een 

golfverschijnsel wordt in het algemeen beschreven met een frequentle v en 

een golflengte \, Tussen voortplantingssnelheid, golflengte en frequentle 

bestaat de volgende relatie; 
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c - \ v (1-5.1) 

Zowel de emissle als de absorptie van e.m. stråling vindt steeds in elndlge 

energlehoeveelheden plaats. Deze energlepakketjes worden quanta of fotonen 

genoemd. Het blljkt dat men e.m. stråling ook kan beschrljven als een stroom 

van fotonen. De energie van een foton Ef Is evenredig met de frequentie v 

van de stråling. 

De evenredlgheidsconstante vordt de constante van Planck (symbool h) 

genoemd. 

De rustmassa m van een foton is essentieel gelijk nul. maar een foton bezit o 

wel een impuls p_ die omgekeerd ' evenredig is met de golflengte van de 

stråling en wel met dezelfde evenredlgheidsconstante h. Samenvattend gelden 

voor een foton de volgende eigen-schappen: 

m - 0 ; v (in vacuum) - c (1.5.2) 

Ef - h v (1.5.3) 

P f - h ^ (1.5.4) 

_S4 .16 

waarbij v de snelheid is en h - 6,6262 x 10 J s - 4,1357 x 10 eV s. 

Uit vgl'n (1.5.1) en (1.5.3) volgt een relatie tussen de golflengte en de 

energie: 

. h£ (1.5.5) 
Ef 

Vanneer we de constanten h en c invullen levert dit: 

X^'^) ( 1- 5 6 ) 

Hoe groter de fotonenergie hoe kleiner de golflengte van de stråling. Uit 

vgl.'n (1.5.4) en (1.5.5) volgt een relatie tussen de impuls van het foton 

en z'n energie: 

h 
P« ~T (1.5-7) 
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M.INC (B-O) \ røntgenstråling 

^^reaacrallng onstaat blj vercraging «n varinelling 0 • E0 K«V net I 
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X d e l t a - s t r a l m atoom, i o n i s a t l e 

-pos iconen of beta - s t r å l i n g . . . . kern, beta -verval 3 HeV 

DSELTJES-STRAUNG 

(iHO) 

^ a l * » - s t r a l i n g kern, a l f a - v e r v a l 5 KeV 

»p.otonen . . . . k e i n r e a c e l e 

th«ralacne neutronen < 0,5 |V 

, a p l t h e r a i i e h e neutronen „ } « v . 2 0 n k«V 
neutronen 

snell« neutronen kern, kernjplljtIng en kernreactle« . . . J00 kiV-20 MeV 

reletLvtsclsrhe neutronen > 20 MeV 

• lbedo neutronen .an hec lichaea ventroolde neutronen 

\foto-neutronan karn. fotoreaccle 

file:///foto-neutronan
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1.5.2 peeltlesstraUTIg 

Energie kan ook getransporteerd worden door (nlet massaloze) deeltjes. We 

kunnen bijvoorbeeld denken aan een elektronenbundel in een TV-buis. Voor de 

totale energie E (de so« van de klnetische en rustenergie) van een 

deeltje met een massa n geldt de door Einstein afgeleide fornuls: 

tot 
(1.5.8) 

Deze uitdrukking geeft de equlvalentie van energie en massa veer,. De 

evenredigheidsconstante (c5) blijkt een fundamentele natuurconstante te zijn 

ni. het kvadraat van de lichtsnelheid. De hier gebruikte vussa m is de 

zogenaamde relatlvistische massa die een functie is van de snelheid v 

volgens: 

m -
J l-v2/c2 

(1.5.9) 

net m de rustmassa (de massa bij v - 0). Hieruit volgt dat bij toename van 

de snelheid de massa van het deeltje toeneemt. (zie fig. 1.5.1). Wanneer we 

energie toevoeren aan een deeltje dan wordt deze energie kennelijk niet 

i/m 

i 1 i-
i-: -t 
• ; • 

f • • 

i - ^ i 

i 

• i 

; i 

• '• i 

• • • • 

: i .: 

•f - * 

. . . 

- • • • 

t • 

' i i 

' i i 

i 

* • : 

: U 
i 

- • - - , 

• • — 

• • 

1 "7 " 

. ! . ; .: 

* -i 

> ' 

^ — " 

• - • 

• • 

; 

• • ' 

; 

-

.—.. 

-

-

- 1 

' J 
/ ' 

^ 

• • • 

% 1 . 

v/c 

Fig. 1.5.1 De verandering van de massa van een deeltje bij toename van z'n 
snelheid. 

alleen gebruikt om de snelheid van het deeltje maar ook om de massa te 

vergroten. Als v de lichtsnelheid luiert zal de massa oneindlg worden. De 
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snelheid van een deeltje (aet rustmassa m f 0) zal dus altijd kleiner 

blijven dan c. Overlgens speelt het effect van nassavergroting pas een rol 

vanneer de snelheid nlet aeer klein is t.o.v. de lichtsnelheid (zle fig. 

1.5.1). De Impuls van een deeltje uordt gegeven door p • mv met n gelijk aan 

vgl. (1.5.9). Samenvattend geldt: 

m f o, v < c (1.5.10) 

E^ . - m c2 (1.5.11) 
tot 
p - n v (1.5.12) 

De vgl.'n (1.5.11) en (1.5.12) gelden alleen voor deeltjes met m f 0, dus 

niet voor een foton [zle vgl.'n (1.5.3) en (1.5.4)). 

Zoals elektromagnetIsche strålingsgolven beschreven kunnen vorden als een 

stroom van fotonen, zo kunnen zlch voortbewegende deeltjes ook beschreven 

worden als golfverschijnselen. Een elektronenbundel bijvoorbeeld kan een 

dezelfde soort diffractiepatroon veroorzaken als een rOntgenbundel. Er kan 

worden afgeleid dat voor de golflengte van een deeltje met totale energie 

Etot * e l d t : 

X " VS* hC- E* (1.5.13) 
tot o 

met E - m c2 de rustenergle. Voor niet-relativistische deeltjes (d.w.z.) 
o o 

v « c) geldt in goede benadering.: 

A - — - ~— (1.5.14) 
mv y2m E 

Voor een langzaam neutron bijvoorbeeld vinden we door invulling van de 

constanten; 

, / x 0,0286 ,., , -,. 
A < m ) " y E ( e V ) (1.5.15) 

De samenhang tussen deeltjes en stralingsgolven strekt zich nog verder ult. 

Het blljkt dat onder bepaalde omstandigheden elementalre deeltjes zich in 

elektromagnetische stråling kunnen omzetten. Ook het omgekeerde proces is 

mogelijk. Deze verschljnselen doen zich voor blj wisselwerking tussen 

deeltjes en het geassocieerde antldeeltje, bijvoorbeeld: 

elektron (e") + poslton (e+) < * 2 fotonen (f). (1.5.16) 



- 1.13 

Verloopt net proces naar rechts, dar, s; reker> we van een annlhilatle-oroces. 

verloopt het proces omgekeerd, dan hebben vs een paarvorminps-proces. 

Passen we de vetmatigheid, dat de totale energie blj een proces constant 

blljft, toe op het proces (1.5.16), dan volgt: 

E + E ̂  - 2 E. (1.5.17) 
e- e+ f 

De massa's van elektron en positron z l jn gelijk (o ) , Met behulp van (1.5.8) 

vinden we: 

E, - m c2 (1.5.18) 
f e 

Invulllng van de waarden van m en c gee ft dan E. - 0,511 MeV. 

Dit resultaat verklaart waaron we bij radioaktieve nucliden, die positronen 

emitteren, elektromagnetische stråling net een energie van 0,511 MeV kunnen 

detekteren. De positronen gaan een annihllatie-reaktie aan met de elektronen 

van de materie. 

Bij berekeningen is het dikwijls nodig om de hoeveelheid energie, die 

overeenkomt met een bepaalde massa te kennen. In de atoom- en kernfysica 

zijn de gebruikelijke eenheden voor massa en energie respectievelijk u en 

MeV. Het energie-equivalent van de geunificeerde atoommassaconstante 

bedraagt: 

v .,» 1,66057 x IQ'2' k6 (2.9V92 x 10« m s'V _ q 0 ( .„. 
Eu " V " 1,60219 x 10-»» J MeV-* " "1,50 MeV (1.5.19) 

.i 

Met de omrekeningsfaktor 931,50 MeV u kunnen we dus gemakkelijk het 

energie-equivalent van een willekeurige massa (uitgedrukt in u) berekenen. 

1.6 Strallnffsveld 

Een stralingsbron zal een stralingsveld veroorzaken. Een stralingsveld kan 

worden gekarakteriseerd met een aantal grootheden waarvan de 

deeltjesfluentie, de deeltjesfluxdichtheid, de strallngsenergie, de 

energiefluentie en de energiefluxdichcheld de meest belangrijke zijn. Deze 

begrlppen worden hier in het kort behandeld. 
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1.6.1 Deeltjesfluentie en deeltiesfluxdichtheid 

De deeltjesfluentie is een aaat voor het aantal deeltjes in een 

stralingsveld, dat een oppervlakte-eenheid passeert. Ue definieren de 

grootheid met behulp van het zogenaamde bolletjesconcept. Stel, dat ve de 

deeltjesfluentie in een punt P van een stralingsveld willen weten. Dan wordt 

om het beschouwde punt in het stralingsveld een bolletje gedacht net 

doorsnede Aa. Hen telt nu het aantal deeltjes AN dat gedurende een zekere 

tijd door het bolletje (dus niet alleen door het vlak Aa) vliegt in alle 

richtingen. De deeltjesfluentie (symbool *) is dan gedefinieerd als 

lim M _ d N -
Aa-0 Aa da v *-"-*.' 

. 2 

De SI-eeriheid is m , maar dikwijls drukt men de deeltjesfluentie nog uit in 

cm . Ve maken nog een paar opmerkingen over deze grootheid. 

1) Over de aard van de deeltjes wordt in de definitie (met opzet) niet 

gerproken. Het kunnen zovel massaloze deeltjes (fotonen, neutrino's) als 

deeltjes net lichte of zware massa (elektronen, neutronen) dan vel 

verschillende soorten deeltjes zijn. 

2) Door het gebruik van het 'bolletjesconcept' behoeft de oriSntatie van 

het opperviak Aa niet nader te uorden gespecificeerd. De definitie geldt 

even goed voor een bundel evenwijdige deeltjes als voor deeltjes die uit 

alle richtingen kornen (isotroop stralingsveld) en alle tussenvormen. 

3) Speciale gevallen: 

3a. Bij een evenwijdige bundel deeltjes wordt de deeltjesfluentie gelijk 

aan het aantal deeltjes dat een oppervlakte-eenheid passeert in een plat 

vlak loodrecht op de bundel. 

3b. Bij een puntbron die gedurende een zekere tijd N deeltjes uitzendt, 

homogeen verdeeld over alle richtingen, bedraagt het aantal deeltjes dat 

een oppervlakte-eenheid loodrecht op de bewegingsrichting op een afstand 

r van de puntbron passeert: * -

wordt aangeduid als de kwadratenwet. 

r van de puntbron passeert: * - :~—j. De afhankelijkheid van • met r 

In de praktijk zal men dikwijls het aantal deeltjes dat per tftjdseenhejd een 

oppervlak passeert willen weten. De tijdafgeleide van de deeltjesfluentie 

noemt men de deeltjesfluxdichtheid of ook wel het deeltjesfluentietempo 

(symbool l) 

• - £ - £ < » <>•••» 
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l e n " ri 
•> 

In dse 1 c jes 
iTtr' 

passeren tir opper~ 

vltktoecnheid 

Fig. 1.G.2 Stralingsveld van een evenvijdige bunde 1 en van een puntbron 

1.6.2 Stralingsenergie. energiefluentie en energiefluxdichtheid 

In plaats van nse aantallen deeltjes, kan men een stralingsveld ook 

karakteriseren net behulp van de energie van de deeltjes. Onder de 

stralingsenergie (symbool R) van een stralingsveld verstaat men de totale 

energie (exclusief de rustmassa) die door de deeltjes worden uitgezonden, 

overgedragen of ontvangen. Bij N deeltjes met ieder een energie E geldt R -

EN. De energiefluentie (symbool +) vordt nu analoog aan de deeltjesfluentie 

gedefinieerd met behulp van het bolletjesconcept. Hen telt nu niet het 

aantal deeltjes, maar men meet de energie AR die door de deeltjes door het 

bolletje wordt getransporteerd 

* -
lim AR 
Aa-»0 Aa 

dg 
da 

(1.6.3) 

De SI-eenheid is J m De tijdafgeleide van de energiefluentie heet de 

energiefluxdichtheid (symbool ^) 

d* 
dt dt lda; (1.6.4) 

De SI-eenheid van i> is W m .Om gevoel Ce krijgen voor de orde van grootte 

zijn in tabel 1.6.1 een tweetal stralingsveldgrootheden van een aantal 

bronnen vermeld. 
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Tabel 1.6.1 Deeltjes- en energlefluxdichtheden (orde ven grootte) ven 
enkele strålingsbronnen. 

Bron Deeltjesflux-
dlchtheid Oeeltje 

Energieflux-
Energie dlchtheid 
eV U m-3 

IT 
Huger Ondervijs Reactor, 
IRI. Delft 10 
Synchrotron Radiation Source, 
Daresbury, UK 10" 
Rontgentoestel, zlekenhuis-
•odel (30 c«) 1 0 " 
3,7 x 10»° Bq (1 CI) "Co-bron, 
(1 •) 1010 

ElektronenversneIler, IRI, 
Delft (4 cm) 10\« 
Cyclotron, VU, Amsterdam 1020 

neutronen 

fotonen 

fotonen 

fotonen 

elektronen 
protonen 

0.025 

10» 

10* 

1 10« 

3 10* 
3 10« 

4 x 10 

20 

0.2 

.s 
10 

5 10« 
5 10T 

1.7 werkzame doorsnede eu wisselwerkingscoeffienten 

Energierijke stråling is in staat biologische, fysiche en chemische effecten 

te veroorzaken. Deze effecten treden alleen op vanneer het bestraalde 

materiaal energie absorbeert. 

De hoeveelheid geabsorbeerde energie wordt veerge^even net een doslmetrische 

grootheid. In het algemeen kan een doslmetrische grootheld vorden uitgedrukt 

als het produkt van een stralingsveldgrootheid en een 

visselverkingscoefficiCnt, 

doslmetrische grootheid - stralingsveldgrootheid x visselverkingscoefficiSnt 

Onder wisselwerking verstaan ve in dit verband al die processen vaarbij de 

energie en/of richting van de stråling zlch wijzigt. Zulke processen hebben 

een statistisch karakter en moeten daarom in termen van kansen vorden 

beschreven. Deze kans kan vorden uitgedrukt in termen van werkzame 

doorsneden en verschiIlende visselverkingscoefficlenten. 

Het begrip vertøame doorsnede (synbool c) kan vorden beschouvd als een 

schijnbare doorsnede die een visselverkingscentrum (elektron, kern, atoom 

etc.) inneemt vanneer stråling ermee visselverkt. In ternen van kansen: 

verk*ame doorsnede - *"»»» IntWWtlt 
deeltjestluentie 

(1.7.1) 
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De verkzaae doorsnede wordt uitgedrukt In een oppervlakte-eenheid per 

visselwerkingscentrum. De SI-eenheld is m2 maar in de atoom- en kernfyslca 

gebruikt men een afgelelde eenheid, de barn. 

1 barn - 10" m2 - 10" cm2 - 100 fma (1.7.2) 

Ve noemden a een schilnbare doorsnede omdat de waarde van a aanzienlljk 

groter of kleiner kan zijn dan de geometrische doorsnede van het 

wlsselwerkingscentrum. In de kernfyslca beschouwt men a — 10-a barn als een 

klelne, a — 1 barn als een normale en o - 10a barn als een grote verkzaae 

doorsnede. 

Stel dat N het aantal wisselwerklngscentra per volune-eenheid voorstelt en # 

de deel tj es fluent le van een evenwildige bunde 1 deel ties dan zullen er N a * 

wisselwerklngen per weglengte-eenheid zijn of N a * dx wisselwerkingen in 

weglengte dx. De fractlonele verandering van de fluentie in een weglengte dx 

kan dan beschreven uorden als: 

d * 

— - - N a dx (1.7.3) 

Het min-teken wljst op de afname van de fluentie. Integratie levert: 

* <x) - * exp(-N o x) (1.7.4) 

net # de oorspronkelijke fluentie en *(x) de fluentie na het doorlopen van 

weglengte x. Hen noemt de grootheid: 

H - N a (1.7.5) 

de lineleke verzwakklnqscoefflclent. Lineleke wlsselwerklngscoCfflclént is 

eigenlijk een betere benaoing maar die wordt in de stralingsbescherming niet 

gebruikt. In plaats van lineleke verzwakkingscoeffleient spreekt men ook wel 
.1 

van verzwakkingscoefflclftnt per lenete. De SI-eenheid is m , maar dikwijls 
.i 

drukt men p uit in cm . Ook noemt men \i wel de macroscocische werkzame 
.i 

doorsnede. Deze benaming is fysisch onjuist (de dimensie is [L ] en niet 

[L3]), maar is ingevoerd om n te onderscheiden van a die ook wel de 

aicroscopische werkzame doorsnede wordt genoemd. 
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Hee aantal wisselwerkingscentra per volume-eenheid N van een substantle aet 

volumieke massa p en molaire nassa H bedraagt: 

P NA 
N - - ~ (1.7.6) 

Hee N. de constante van Avogadro. Hlermee kunnen we de lineleke 

verzwakkingscoSfficiCnt schrijven als: 

P N 

M - "J-* o (1.7.7) 

In plaats van de lineleke verzwakkingsco€ffici6nt gebruikt men dikwijls de 

massieke verzwakkingsco6fficiSnt of verzwakkingscoéfficifint per massadicht-

heid (symbool fi/p). Uit vgl. 1.7.7 volgt: 

N a 

t ' M (17.8) 
p n 

.1 .1 

De SI-eenheid is m2 kg , maar veel tabellen geven p/p in cm5 g , Het 

belang van fi/p ligt hierin dat deze ^rootheid minder afhankelijk is van het 

soort materiaal dan fi. De deeltjesfluentie kan in de massieke 

verzwakkingscoefficient worden uitgedrukt door te schrijven: 

*(x) •= * exp(- a px) (17.9) 

Men noemt het produkt px de densitodikte. In de praktijk laat men dikwijls 

het voorvoegsel 'densito' weg en spreekt men enigszins slordig over een 
.7 

dikte in g cm , terwijl men eigenlijk een areleke massa bedoelt. 

Vraagstuk 1.7.1 
Een bunde1 (doorsnede S - 0,1 cm2) van 12 Mey neutronen met een 
deeltjesfluxdichtheid <j> van 5 x 10* neutronen cm s treft een dunne I2C-
trefplaat (volumieke massa p — 1,6 g/cm3). Het. oppervlak VPXI de trefplaat is 
0,5 cm3 en het is 0,5 mm dik. Voor 1 MeV neutronen is de totale verkzame 
doorsnede van 1 5C: 2,6 barn. 
a) In welk tempo vinden er in de trefplaat wisselwerkingen plaats. 
b) Wat is de kans dat een neutron in de bunde1 een wisselwerking ondergaat? 
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Hoofdstuk 2 ATOOMBODV, PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN 

2.1 Energ i eniveauschena 

Ter voorbereiding van de behandeling van de atooa- en kernbouw behandelen we 

in deze paragraaf enkele begrippen aet betrekking tot de beschrijving van 

fysische systenen. Een getntegreerd geheel waarvan we de eigenschappen niet 

terug kunnen brengen tot die van de sanens te Ilende delen noemen we een 

systeem. Dit systeem kan in verschillende toestanden voorkonen, die onder 

aeer kunnen vorden gekarakteriseerd door de energie van de toestand. (Dit 

geldt strikt genoaen alleen voor zogenoende stationaire systenen, waarvan de 

karakteristieke eigenschappen in de loop van de tijd niet veranderen). In de 

kwantummechanische beschrijving van systenen kunnen in het algeneen slechts 

zeer bepaalde toestanden, en daarnee sanenhangend slechts zeer bepaalde 

waarden van de energie voorkomen. 

VoorbeeId: 

Een voorbeeld kan dit idee van discrete energietoestanden illustreren (zie 

figuur 2.1.1). 

Systeem van een blok op 
een trap. Het blok be-
vindt zich op trede 2. 
De 'open' blokken op de 
åndere treden geven moge-
lijke toestanden weer 

Beschouw een systeem van een blok en een trap met treden op gelijke 

onderlinge afstand. Door het blok op verschillende treden te plaatsen 

verkrijgt men verschillende toestanden van het systeem. De toestanden kunnen 

vorden gekarakteriseerd door de potentiale energie van het blok op een trede 

(toestand) i, ten gevolge van de gravitatie visselwerking met de aarde, ten 

opzichte van de potentiale energie van toestand 0. De energie E in toestand 

I wordt gegeven door 

r Fig. 2.1.1 

m 
LU 

1 flff 
JBL 

f 

Et - m g h£ (2.1) 
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als • de mass* van het blok is, g de versnelling van de zwaartekracht en h. 

de hoogte van trede i. 

De energiewaarden van de toes tanden van een systeen worden vaak weergegeven 

in een fergieniveauschewa. Een dergelijk schena bestaat uit een vertikale 

as, waarop de energie wordt uitgezet, en horizontale lijnstukken die de 

energiewaarden van de voorkoænde toestanden weergeven (ener^icniveaus). 

Voorbeeld: 

Voor het systeen van het blok op de trap is in figuur 2.1.2 het 

energieniveauschena veergegeven. Ue hebben bier dus een vijftal equidistance 

energieniveaus. De nunatrs bij de energieniveaus konen overeen net de 

numaers van de treden (toestanden). 

t 
4 

3 

2 

1 

Fig. 2.1.2 Energieniveauschema van 
het systeen van het 
blok op de trap 

In figuur 2.1.3 is een energieniveauscheaa geschetst dat karakteristiek is 

voor veel systernen. Bij de lagere energiewaarden zien we een aantal discrete 

niveaus aet als laagste niveau E°. 

Fig. 2.1.3 Algemeen energieniveau
scheaa van een fysisch 
systeen. 
E - bindingsenergie; 
E,- kinetische energie 

Dit laagste niveau correspondeert met wat de 'gxondtoestand' van het systeen 

wordt genoemd. 
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Een sys teem bevindt zich van nature in de grondtoestand. d.w.z. in een 

toestand waarin het beschouwde systeem de kleinste energicinhoud heeft. 

Boven een energiewaarde E zien we een continuum van energieniveaus; hier 

kunnen alle energiewaarden toestanden van het systeem karakteriseren, 

Welke getallen langs de energieschaal komen te staan hangt af van de keuze 

van de oorsprong (E-O). In de kernfysica (waar men de verzameling nucleonen 

in de kern als systeem opvat) kiest men gewoonlijk de grondtoestand van de 

kern als nulniveau. Alle niveaus daarboven krijgen dan een positieve waarde. 

In de atoomfysica (waar men de verzameling elektronen in het veld van de 

atoomkern als systeem opvat) kiest men gewoonlijk Ec als oorsprong. De 

discrete niveaus krijgen dan een negatieve waarde. 

2.2 Energieniveauschema van het waterstofatoom 

We beschouwen nu het systeem van één proton en één elektron, d.w.z. een 

waterstofatoom. Is het elektron vrij (het atoom geioniseerd), dan kan het 

elke willekeurige (positieve) energie hebben. Wanneer het elektron aan het 

proton gebonden is, kan het atoom slechts in bepaalde stationaire toestanden 

verkeren, waarvan elk met een bepaalde waarde van zijn inwendige energie 

correspondeert. Men drufct dit ook wel uit door te zeggen: de energie van een 

atoom is gequantiseerd. Het kan alleen varieren in sprongen. ledere sprong 

correspondeert met een overgang van de ene naar de andere toestand. Het 

laagste niveau van het waterstofatoom blijkt 13,6 eV onder het continuum te 

liggen. 

loniini« 

eV 

- 5 

- t t 

s = T r J V l V 
: r.-f 
• f l -

Fig. 2 .2 .1 Energieniveauschema van 
het waterstofatoom. 

Grondniveau 
-*r 
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Dit niveau correspondeert met de grondtoestand van het atoom. Door absorptie 

van een foton of door botsing met bijv. een elektron kan een atoom In een 

aangeslagen toestand vorden gebracht. Vroeger of later valt het terug naar 

lagere toestanden, vaarblj een foton wordt gefimitteerd vaarvan de frequentte 

v wordt gegeven door nm 

E — h v m nm (2.2) 

met n > m (n - 2,3,...;m-l,2,...). Het foton bezit dus meer energie 

(behoort tot stråling net een kortere golflengte) naarmate het begin* en 

eindniveau verder van elkaar zljn verwijderd. De energieniveaus en hun 

onderlinge afstanden zijn voor elk element ånders. Dit houdt in, dat elk 

element zijn elgen karakteristieke spectrum heeft. 

2.3 Periodiek systeem der elementen 

Het waterstofatoom is het raeest eenvoudige atoom. Het bevat slechts één 

elektron. Alle andere elementen hebben atomen met meerdere elektronen. Het 

blijkt, dat deze elektronen zich rangschlkken in schlllen rondom de kern. De 

blnnenste schil wordt de K-schil genoemd. De volgende schlllen worden 

achtereenvolgens L-, M-, N-,....schil genoemd (zie fig. 2.3.1). 

• « schlllen 

Fig. 2.3.1 Schematische weergave van het atoommodel van het element 
krypton. De kryptonkern bevat o.m. 36 protonen waaromheen zich 
voor het neutrale atoom in totaal 36 elektronen in de schlllen 
bevlnden (2+8+18+8). 

De wijze waarop elektronen de schlllen opvullen wordt bepaald door de 

volgende principes: 

• leder elektron tracht de laagst mogelijke energietoestand te bezetten; 
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- er kan slechts één elektron een bepaalde toestand bezetten (Pauli 

Principe). Dit principe leidt ertoe, dat htr maximale aantal elektronen in 

de K-, L-, M-,...schil respectievelijk 2, 8, 18.... of algemeen 2 na 

bedraagt, waarbij n-1 voor de K-schil, n-2 voor de L-schil, enz. 

Voor een neutraal atoom is het aantal protonen in de kern gelijk aan het 

totale aantal baanelektronen. Men kan de elementen indelen naar 

elektronenstruktuur en kernlading. De rangschikking die men dan krijgt wordt 

het periodiek systeem der elementen genoemd (zie fig. 2.3.2). 

Het is opgebouwd uit horizontale rijen (perioden) en verticale kolommen 

(proepen). In de groepen zijn de elementen met gelijke chemische 

eigenschappen ondergebracht. De eerste groep wordt gevormd door de 

alkalimetalen (Li, Na, K, Rb, Cs en Fr) en de tweede groep door de 

aardalkalimetalen (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). In deze laatste groep bevinden 

zich de zogenoemde botvolumezoekers. elementen die, wanneer ze door 

inhalatie of inslikken in het menselijk lichaam terecht zijn gekomen, o.a. 

in de botten en wel in het gehele botvolume worden opgeslagen. 

Gaan we in een periode van links naar rechts, dan neemt het aantal 

elektronen in de buitenste schil toe. Bij de laatste groep, die van de 

edelgassen. aangekomen is de gehele schil gevuld. Een totaal gevulde schil 

geeft een grote chemische stabiliteit. De edelgassen zijn daarom bijzonder 

inert. Radioactieve edelgassen zijn daarom langs chemische weg niet weg te 

vangen. 

Tenslotte vermelden we nog enkele elementen die naar hun eigenschappen één 

enkele plaats in het systeem zouden moeten innemen. De groepen worden 

aangeduid met de lanthaanreeks (La,..., Lu) en de actiniumreeks (Ae,..., 

Lr). De actiniden zijn allemaal radioactief. De reeks bevat de belangrijke 

elementen uranium, plutonium, ameritium en curium (alle zogenoemde 

botoppervlakzoekers). 

2.4 Rflntgenstraling 

Røntgenstråling is een vorm van elektromagnetische stråling, di« o.a. 

ontstaat bij visselwerking van energierijke elektronen met materie. 

Bestudering van rontgenspectra heeft *̂ eel bijgedragen tot inzicht in de 

af.oomstructuur. De energie van de rfintgenstralingsquanta is in het algemeen 

groter dan 1 keV. 
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Røntgenstråling blijkt te ontstaan op twee fysisch volstrekt verschillende 

wijzen. Beide ontstaanswijzen vorden hier besproken. Voor de opwekking van 

rontgenstraling wordt vaak gebruik gemaakt van rontgenbuizen. De werking van 

een rontgenbuis wordt eerst behandeld. 

2.4.1 Rflntgenbuis 

In fig. 2.4.1 is een rontgenbuis schematisch weergegeven. 

rontgen 
stråling 

Fig. 2.4.1 Schema van een rontgenbuis volgens Coolidge [FV - stroombron 
voor F, F - gloeidraad, A - anode, C - kathode, HV - hoog-
spanningsbron, T = trefplaat, V - vensterJ. 

Een gloeidraad (F) wordt met behulp van een stroombron (FV) verhit. Er 

treden dan elektronen uit de gloeidraad, die in het elektrische veid tussen 

anode (A) en kathode (C) worden versneld in de richting van de anode. Is V 

de tussen anode en kathode aangelegde spanning, dan is eV de energie van de 

elektronen ter plaatse van de anode, waarbij e de elementairlading is. 

Op de anode is een trefplaat (engels: target, T) aangebracht. In het 

algemeen bestaat de trefplaat uit een materiaal met een hoog atoomnummer, 

zoals wolfraam. In de rontgenbuis volgens de konstruktie van figuur 2.4.1 is 

de trefplaat zo dik, dat de elektronen al hun energie erin afstaan. Bij 

waarden van de buisspanning tot een paar honderd kV (elektron-energiefin tot 

een paar honderd keV) wordt meer dan 99% van de elektron-energie, via 

ionisatie van de atomen in de trefplaat, omgezet in warrate. Koeling van de 

anode is Vn ook nodig. Minder dan 1% van de elektron-energie wordt dus 

omgezet in røntgenstråling. 
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Blj relatief lag« elektron-energieen (ca. 10 - 100 keV) en dikke trefplaten 

treedt de røntgenstråling vcornaaelijk op In een rlchting loodrecht op de 

bewegingsrichting van de elektronen (zle flguur 2.4.1). Hen spreekt dan van 

een reflektietarget. 

De bulsomhulling bevat een opening, net venster (V), dat de røntgenstråling 

in de gewenste rlchting (de rlchting aet de hoogste intensiteit) doorlaat; 

de bulsomhulling verzwakt de stråling, die in åndere richtingen uordt 

uitgezonden. 

2.4.2 Remstraling 

Uanneer we de stråling die vordt uitgezonden door een rflntgenbuis spectraal 

gaan onderzoeken, dan blijkt het energiespectrun te bestaan uit een continu-

en een lijnspectrum. De continue røntgenstråling ontstaat bij de 

wisselverking van het invallende elektron en de kern van een atoom van de 

trefplaat. In het elektrische veld van de kern vordt het elektron afgebogen, 

waarbij een deel van de elektron-energie wordt omgezet in een foton (zie 

fig. 2.4.2). 

Het elektron wordt als het ware afgeremd door de kern en daarom geeft men de 

vrijkornende stråling wel de naan remstraling (in het Ouits en Engels 

,Bremsstrahlung"). Bij dit proces kan ten hoogste de totale elektron-energie 

in stråling vorden omgezet. Ve duiden nu de foton-energie aan met Ef. De 

maximale foton-energie, E, , zal vorden gegeven door 

° f.tnax ° ° 

£ , - e V . (2 .4 .1) 
f,max 

O -

kern 

5-" 

% . hv 

Flg. 2.4.2 Schematische voorstelling van het ontstaan van een 
remstralingsfoton. Een snel elektron wordt afgebogen In het 
elektrische veld van een kern en zendt hierbij een foton ult. In 
het algeneen ontstaat remstraling wanneer een geladen deeltje 
van snelheld verandert. 
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Røntgenst rå l ing wordt vaak gekarakter iseerd net behulp van gu l f l eng te , X, 

van de s t r å l i n g . Voor de ainimale gol f lengte , A , vinden we (z l e par. 

1.5) : 

A . - h c / E r - h c / e V 
min ' f,max 

(2.4.2) 

Invulling van de constanten levert: 

. 1239.8 
A . (nm) — ,.,„ . . m m V(Volt) 

(2.4.3) 

Deze uitdrukking wordt de formule van Duane-Hunt genoemd. 

Bij de afremming van de elektronen door de atoomkemen van de trefplaat 

kunnen fotonen met energiein tussen 0 en Et ontstaan. Daarom noemen we 
° f,max 

deze stråling continue røntgenstråling. In de situatie van een dikke 

trefplaat, waarin de elektronen volledig vorden gestopt, heeft het spectrum 

van de continue rontgenstraling de vorm als weergegeven in figuur 2.4.3. 

Door absorptie van met name de stråling met de laagste energie in het 

materiaal van de rfintgenbuis, verandert het spectrum van vorm (vergelijk 

gefilterde en ongefilterde continue remstralingsspectra in fig. 2,-4.3). 

Fig. 2.4.3 
Schematische voorstelling 
van spectra van een 
rfintgenbuis bij diverse 
maximale buisspanningen 
en gelijke bundeIstroom. 
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2.4.3 Karakteristleke rOntyenstraline 

In de vorige paragraaf is besproken hoe rems tral ing onftaat als gevolg van 

wisselwerking van versnelde elektronen met het elektrische veld van de 

atoomkemen van de trefplaat. Naast deze wisselwerking kunnen versnelde 

elektronen ook een interactie aangaan met de atomaire baanelektronen van het 

trefplaatmateriaal. Deze wisselwerking geeft aanleiding tot zogenoemde 

karakteristleke røntgenstråling en vel op de volgende manier (zie fig. 

2.4.4). 

file:///J50kV
file:///ipmtum
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kaaaaiatiraa féalf«« 

Fig. 2.4.4 Schematlsche voorstelling van het ontstaan van karakteristieke 
røntgenstråling, a) Creatie van een vacature. b) Opvulling van 
de vacature onder uitzending van een røntgenfoton. 

Uanneer het versnelde elektron een energie krijgt die groter is dan de 

bindingsenergie van een baanelektron, dan kan het versnelde elektron het 

baanelektron uit z'n schil wegstoten. Uanneer het een binnenschil betreft 

(bijvoorbeeld een K-schil), dan ontstaat een vacature in die schil, hetgeen 

energetisch een zeer ongunstige situatie voor het atoon is. De energetisch 
. is 

onvoordelige siutuatie zal vorden opgeheven (binnen 10 s, dus praktisch 

nonentaan) door opvulling van de vacature door een elektron vanuit een neer 

naar buiten gelegen schil. De potentiele energie die door dit elektron wordt 

afgestaan kan vrijkomen in de von* van een røntgenfoton. Deze 

røntgenstråling is karakteristiek voor het atoon, ondat de fotonenergie is 

vastgelegd in de structuur van het betreffende atoora. Men noemt de stråling 

daarom ook wel karakteristieke stråling. 

Fotonen die het gevolg zijn van elektronovergangen naar de K-schil uorden K-

røntgens genoemd. L-røntgens ontstaan bij overgangen naar de L-schil enz. De 

energiespectra van de karakteristieke stråling bevatten veel lijnen: de K-

røntgens bestaan uit K (overgang van de LTTT-subschil naar de K-schil), 

K (overgang L naar K-schil), K„ (overgang M naar K-schil), en K 
a2 l l Pi Pi 

(overgang N naar K-schil) lijnen (zie fig. 2.4.3). 

De karakteristieke pieken vorden gesuperponeerd op het rerastralingsspectrum 

(zie flg. 2.4.4). De totale fotonintensiteit van karakteristieke 

røntgenstråling is iii het algemeen kleiner dan 10% van die van de 

renstraling. In flg. 2.4.3 zien we voor V - 65 kV geen karakteristieke K-

piek in het spectrum. 
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Fig. 2.4.5 Notatie belangrijke karakteristieke rontgenemissielijnen. Van de 
K-rOntgens is de intensiteit van de K -lijn het grootst. De 

intensiteit van de totale Kfl-straling is ongeveer 20% van die 
van de totale K -stråling. 

a 

Dit komt omdat de versnelde elektronen niet voldoende energie bezitten on 

een elektron uit de K-schil te stoten (de bindingsenergie van een K-elektron 

in wolfraam bedraagt 69,5 keV). 

De karakteristieke rflntgenstraling treedt op na een binnenschiHonisatie van 

het atoora en is dus niet exclusief voor de wisselwerking van elektronen met 

atomen. Ook wanneer de vacature is ontstaan door interactie van fotonen (zie 

par. 3.2) of door interactie van een radioactieve kern net een baanelektron 

(zie par. 5.4) ontstaat er karakteristieke stråling. 

Vraa?stuk 2.4.1 
a. Vanaf weIk element In het periodiek systeem der elementen kan men eraissie 

van karakteristieke K- en L-røntgenstrålen verwachten? 
b. Wat gebeurt er met het rttntgenspectrum uitgezonden door een rontgenbuis 

als de spanning op de buis vanaf nul toeneemt en de bundelstroom gelijk 
blijft? 

c. Wat gebeurt er met het rdntgenspectruo uitgezonden door een rontgenbuis 
als de buisstroora toeneemt en de buisspanning gelijk blijft? 

d. Verklaar waarom de energie van de K -stråling kleiner is dan de 

bindingsenergie van het K-elektron. 
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Hoofdstuk 3 WISSEUffiRKIHS VAR FOTOHEM MET MATERIE 

1. In le ld lng 

Fotonen kunnen in principe visselverken net de atomaire elektronen of atoom-

kernen of de elektrische velden voortgebracht door deze elektonen of kernen. 

Bij zo'n wisselverking kunnen ze al hun energle, een deel of In het geheel 

geen energle verliezen. Van deze negen nogelijkheden zijn er in de praktijk 

slechts een aantal van belang. Deze staan vermeld in onderstaande tabel. 

Tabel 3.1.1 Overzicht van enkele vormen van wisselverking van fotonen met 
materie 

—J/isselwerking net 
" "—-^__^_^ 

Enerpie-verlie§——•— 
100 % 

< 100 %; > 0 % 
- 0 % 

atomair 
elektron 

Foto-elektrisch 
effect 

Comptoneffect 
Coherente 

verstrooiing 

kern 

kern-foto 
effect 
-

elektrisch 
veId van de 
atoomkern 
paar-

vorming 
-

In dit hoofdstuk gaat het niet om de theorie van het visselwerkingsproces, 

naar eerder om de terminologie en de relatieve belangrijkheid van de 

verschillende wisselwerkingsprocessen. De kans van optreden van leder proces 

(de werkzame doorsnede) blijkt af te hangen van de energle (hf) van het 

opvaIlende foton en het soort materiaal (dvz het element, gekenmerkt door 

het atoomnummer Z). Het doel van dit hoofdstuk is de verschillende vormen 

van wisselverking (met bijbehorende wisselwerkingscoéfficienten) te leren 

kennen en de achtergrondinformatie te verschaffen die nodig is om het 

relatieve belang van de verschillende wisselwerkingen in te schatten. 

3.1 Foto-elektrisch effect 

Het foto-elektrisch effect treedt op wanneer een foton al z'n energle (hf) 

aan een gebonden elektron overdraagt (zie fig. 3.2.1). Het elektron vordt 

uit het atoom vrijgemaakt en vordt foto-elektron genoemd. De kinetische 

energle van een foto-elektron (E, ) is gelijk aan de energle van het foton 

min de bindingsenergie van het elektron (E. ) : 

h'^-% (3.2.1) 
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Fig. 3.2.1 Schematische voorstelling van het foto-elektrisch effect 

Bij heC foto-elektrisch effect wordt de gehele fotonenergie geabsorbeerd en 

aan het atomaire elektron overgedragen. Hierdoor lijkt het alsof het proces 

zich afspeelt tussen foton en elektron. In werkelijkheid is het gehele atoom 

erbij betrokken, wat blijkt uit het felt dat het atoom als geheel een 

terugstootimpuls krijgt. (Er kan worden bewezen dat een vrij elektron geen 

foton kan absorberen.) 

3.2.1 Variatie met de fotonenergie en atoomnununer 

Uit vgl. (3.2.1) blijkt dat het effect alleen kan optreden vanneer de 

energie van het opvallend foton groter is dan de bindingsenergle van het 

elektron. De kans op het optreden van het foto-elektrisch effect is het 

grootst vanneer de energie van het opvallende foton net lets groter is dan 

de bindingsenergle. Voor fotonenergieén hf > E, neemt de kans op 

wisselwerking af. De (microscoplsche) werkzane doorsnede voor het foto-
-3 5 

elektrisch effect (symbool a ) varieert bij benådering met (hf) ' . 
7»* 

Vanneer hf < E„, de bindingsenergle van een K-elektron, is het foton niet in 

staat K-schil elektronen uit het atoom te vervijderen, maar nog vel 

elektronen uit de L>, M-, ... schillen. Een gevolg hiervan is dat o een 
T i * 

plotselinge daling te 2len zal geven vanneer de fotonenergie kleiner wordt 

dan E„. Deze discontinuiteit vordt de K-absorptiekant genoemd (zle fig, 

3.2.2). Een soortgelijk effect treedt op voor de L-schil. Er zijn meerdere 

L-absorptiekanten omdat deze schll meerdere subschillen bevat met 
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verschillende bindingsenergiefin. Bij erg lage fotonenergiefin is het foto-

elektrische effect het proces dat alle andere wisselwerkingsprocessen 

domineert. 

6 
o 
o 

C 
u 

Fotonenergie (MeV) 

Fig. 3.2.' De foto-elektrische werkzame doorsnede in barn per acooro van 
lood als functie van de fotonenergie. 

De foto-elektrische werkzame doorsnede (o ) is ruwweg evenredig met Z* 
7 > ® 

(voor grote Z met Z 5 ) . De massieke verzwakkingscoéfficiSnt (symbool r/p) is 

echter evenredig met Z3 omdat r/p - (N /M)«J en de molaire æassa M bij 

benadering evenredig is met Z. Dus materialen met grote Z (lood bv) zijn 

sterke absorbers van fotonen en worden veel voor stralingsbeschermings-

doeleinden gebruikt. 

3.2.2 Fluorescentiestralinp 

Nadat het foto-elektron is uitgestoten, blijft het atoom achter met een 

vacature in één van z'n elektrcischillen. Op dezelfde manier als besproken 

bij de wisselwerking van snelle elektronen met binnenschilelektronen, 

krijgen we opvulling van de vacature door een elektron vanuit een meer naar 

buiten gelegen schil. De potentiale energie die door dit elektron wordt 

afgestaan kan vrijkomen in de vorm van een rontgenfoton. Deze 

karakteristieke røntgenstråling is van dezelfde aard, maar heeft een andere 

energie dan de opvallende fotonenergie en wordt daarom ook wel fluorescentie 

stråling genoemd. 
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3.2.3 Auger effect 

Niet alle elektronovergangen near een vacature in een blnnenschll gaan 

gepaard K C uitzendlng van fluorescenciescraling. Soas vordt de vrijkoaende 

energle gebruikt oa een elektron ult een buitenschil ulc net acooa te 

stoten. Dit proces wordt het Augereffect genoead en het ultgestoten elektron 

Auyerelektron. Het atooa heeft nu twee vacatures. die opnleuw kunnen vorden 

bezet onder eaissie van Augerelektronen (een Augercascade). Het 

eindresultaat Is een aeervoudlg gefoniseerd atooa. Het aantal aogelljke 

overgangen is dikwljls groot en de spectra van Augerelektronen kunnen erg 

coaplex zijn. 

Eaissle van fluorescentiestraling en het onstaan van Augerelektonen zijn 

concurrerende processen. De fluorescentleopbrenest van de K-senil (syabool 

w ) wordt gedefinieerd als de kans dat een vacature in de K-schil wordt 

opgevuld onder emissie van fluorescentiestraling. Voor lage Z aaterialen is 

<•> klein d.w.z. de kans op emissie van Augerelektronen groot (Wj. van Hg 

bijvoorbeeld is 0,03). Naarnate Z groter wordt neent u toe tot een constante 

waarde van bijna 1 (u (Pb) - 0,97). 
ax 

Vraagstuk 3.2.1 
Oa het foto-elektrisch effect te bestuderen bestraalt æ n een dun 
trefplaatje aet een atooonuaaer Z aet een aonoenergetische fotonenbundel. 
Op een zeker moment meet men N foto-elektronen. 
a. Wat wordt N indien de opvallende fotonenfluentie wordt verdubbeld? 
b. Wat wordt N indien de energle van de opvallende stråling verdubbeld 

wordt? 
c. Wat wordt N als Z twe*» keer zo groot wordt? 

Vraagstuk 3.2.2 
Een evenwijdige bunde1 fotonen valt loodrecht op een dun laagje lood. Uit 
spectrale analyse blijkt dat de bunde1 v66r het loodlaagje een wit spectrum 
heeft, d.w.z. alle energieen konen er in dezelfde mate voor. 
a. Schets het energiespectrua van de bundel na passage van het loodlaagje. 

b. Geef ook aan hoe het spectrum verandert wanneer het laagje twee keer 
zo dik wordt. 

3.3 Cpmptoneffect 

Wanneer de energle van een foton veel groter is dan de bindingsenergi« van 

de elektronen kunnen deze laatste als vrije deeltjes worden beschouwd. De 

fotonen kunnen net de vrije elektronen botsen op een wijze die beschreven 

kan worden als een elastische botslng. Een deel van de energle van het 

opvallende foton (AE) wordt aan het elektron overgedragen en het 

overblijvende deel wordt weggedragen door het verstroolde foton. De 
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overgedragen energle AE kan aet behulp van de vetten van bchoud van energi* 

en iatpuls vorden berekend. Het blijkt dat AE groter wordt bij a) tocneaende 

energi« van het opvallende foton (hv) en b) blj een groter« 0, de h æ k 

waarover het foton wordt verstrooid. 

3.3.1 Variatie æ t de fotonenergle en atooanuaaer 

De (aicroscopisehe) verkzaae doorsnede voor het coaptoneffect (syabool 

a , ) blijkt ook afhankelijk van hv en 6 te zijn en wel in tegengestelde 
T»7 * 

zln als de energieoverdracht: o , wordt groter naaraate hv en 8 kleiner 

vorden. 

9Mr«wfe Pnoumn 

AAA/WW 

EMitronvn 

Fig. 3.3.1 Scheaatische voorstelling van het coaptoneffect 

Bij een relatief grote kans op het coaptoneffect is dus de energieoverdracht 

klein en ander son. Bij kleine fotonenergieen (AE klein) en bij hele hoge 

fotonenergieen (o , klein) blijkt het coaptoneffect van ainder belang in 
7 i 7 e 

de strallngsbescheraing. Bij interaediaire energieén (rond de 1 MeV) speelt 

het coaptoneffect een belangrijke rol. 

Aangezlen elk elektron lndivldueel aan het verstrooilngsproces deelneeat is 

a , evenredig aet het aantal elektronen per atooa dus aet Z, De bijdrage 
TrT ' 

van het coaptoneffect aan de aassieke verzvakklngscotfflcllnt (o / » is 
gelijk aan (N /H)o , . Oadat H bij benadering evenredig is aet Z zal a /p 

A 7,7 e c 

vrijwel onafhankelijk zijn van Z, Uaterstof vorat een uitzondering. Voor dit 

eleaent is o /p ongeveer tvee keer zo groot als dat van åndere aaterialen 

aet een klein atooanuaaer. 
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Vraagstuk 3.3.1 
a. Wat is het essentiele verschil tussen verstrooiirtg en absorptie van 

elektromagnetlsche stråling door materie? 
b. Welke elektronen in een materiaal kunnen als vrij worden beschouwd? 
c. Waarom wordt het Compton-effect niet waargenomen als zichtbaar licht 

wordt verstrooid? 
d. Toon aan door gebruikntaking van de wetten van behoud van energie en 

impuls, dat een vrij elektron 
(dl) niet volledig de energie van een foton kan abscrberen, 
(d2) geen energie kan uitzenden. 

3.4 Paarvorming 

In dit proces wisselwerkt het foton met het elektrisch veld van een 

atoomkern. De gehele fotonenergie wordt omgezet in de massa en kinetische 

energie van een pcsitief geladen positon en een negatief geladen elektron. 

De atoomkern is nodig voor energie- en impulsbehoud. Het proces is alleen 

uiogelijk voor fotonen met energie groter dan of gelijk aan de equivalente 

energie van de massa van twee elektronen: 2m c2 — 1,022 MeV. De gemiddelde 
e 

richting van het elektron-positon paar valt bijna samen met de richting van 

het foton. Alle verdelingen van de kinetische energie over elektron en 

positon zijn mogelijk maar sterk asymmetrische verdelingen zijn 

onwaarschijnlijk. Alhoewel de gehele fotonenergie wordt overgedragen vindt 

er toch slechts gedeeltelijk energie-absorptie in het medium plaats, omdat 

het positon na verlies van z'n kinetische energie recombineert met een 

elektron van een atoom dat het positon op z'n weg door het medium tegenkomt 

onder uitzending van annihilatiestråling: dit zijn twee fotonen met elk een 

energie van 0,511 MeV die in elkaar tegengestelde richtingen vertrekken. 

Eleklronenpaa' 

emUlicndes Pholon 

1 

E t .jiiJ(tl^ 

Fig. 3,4 Schematische voor s t e l l i ng van he t paarvormings- en 
annih i la t i eproces . 
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Dus van de opvallende fotonenergle E wordt slechts E - 2 D C 2 overgedragen 

als kinetische energie aan het elektron-positon paar en uJ.t het bestraalde 

medium kan weer 2m c3 aan energie ontsnappen. 

3.4.1 Varlatle met de fo^onenergle en atoomnummer 

Er geldt een drempelenergie van 1,022 MeV. Boven deze energie neemt de 

(mlcroscoplsche) uerkzame doorsnede (symbool a +) toe tot een constante 
•y f ee 

waarde, die blj een hoge energie wordt berelkt. De werkzame doorsnede a + 
T i ee 

is bij benåder ing evenredig net Z3 en dus de blj drage aan de massieke 

verzwakklngscoefficient (symbool K/P) evenredig met Z. 

3.5 Kerafoto-effect en coherente verstrooiing 

Onder het kernfoto-effect verstaan we een kernreactie als gevolg van 

wisselwerking van een foton met een atoomkern. Hen noemt dit type 

kernreactie ook wel fotoreactie. Net als bij het foto-elektisch effect kan 

fotodesintegratie alleen plaatsvinden voor fotonen met een energie boven een 

bepaalde drempelwaarde. De kans op een fotoreactie is vele malen kleiner dan 

de som van de kansen op het foto-elektrlsch effect, Compton effect en 

paarvormlng. Voor de verzwakking van een fotonenfluentie kunnen we daarom 

dit effect verwaarlozen. Bij deze reactie kunnen echter, in tegenstelling 

tot bij de andere effecten, neutronen ontstaan. Deze deeltjes vergen 

speciale stralingsbeschermingsmaatregelen.(zie ook par. 6.2.3). 

Een ander wisselwerkingsproces dat voor de verzwakking van een 

fotonenfluentie geringe betekenis heeft, maar waar soms toch rekening mee 

moet worden gehouden is coherente of Rayleleh verstrooiing. In dit proces 

botst het foton met de elektronenwolk van het atoom. De energie overdracht 

is praktisch nul. Het foton verandert alleen van richting. Alleen bij 

verstrooiing van fotonen met lage energie (~ 20 keV) kan het proces een rol 

van betekenis spelen. 

3.6 Verzwakking en absorptle van fotonen in materie 

De hlervoor besproken effecten zullen in de regel gelijktijdlg optreden. De 

totale werkzame doorsnede is opgebouwd uit bljdragen van het foto-

elektrische effect (o ), het comptoneffect (o , ), de paarvormlng 

(o +), de coherente verstrooiing (o ) en het kernfoto-effect (o )'. 
7,ee " j , Y T.np 
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a — o + a . + a + a + a 
7.e 7.7 e -y,ee+ 7,7 7,np 

(3.6.1) 

De relatieve bijdragen van de coherente verstrooiling en het kernfoto-effect 

zljn zo klein dat ze verwaarloosd kunnen worden, zodat we kunnen schrijven: 

a — a +0 . + a 
7,e 7,7 e 7.ee+ 

(3.6.2) 

De (totale) massieke verzvakkingscoéfficlént vordt hiermee : 

A' % 7,e 7.7 e 7.ee+' 

- */P + oJP + K/P 

(3.6.3) 

(3.6.A) 

Tabel 3.6.1 geeft een overzicht van de elgenschappen van de verschillende 

vormen van wlsselwerking. 

De relatieve belangrijkheid van de verschillende processen zljn veergege^en 

In fig. 3.6.1 voor de elementen koolstof en lood. Het foto-elektrisch effect 

domineert voor alle material an bij voldoende lage energie, maar als de 

energie toeneemt neemt het relatieve belang van dit effect snel in betekenis 

af en dat van het Comptoneffect toe. Boven de 1,022 HeV is paarvorming de 

belangrijkste bijdrage aan de fotonwisselwerking. Uit fig. 3.6.1 blijkt dat 

voor koolstof (voor wat het atoomnummer betreft representatief voor het 

menselijk lichaam) het comptoneffect overheerst van ongeveer 25 keV tot 25 

MeV, een energiebereik dat bijna alle huidige toepassingen van rflntgen- en 

gammastrålen in de gezondheidszorg overlapt. 

(c) Corboo 
Fig. 3.6.1 Relatieve bijdragen 

van de verschillende 
effeeten voor fotonen 
van verschillende ener-
gieen in koolstof en lood. 

<t to 

0 01 0 1 10 13 

Pholpn enfrgy/MfV 

100 
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Voor de berekening van de verzwakklng van fotonen zijn mimerleke vaarden van 

de (totale) verzwakkingscoefficlent onontbeerlljk. In de dosimetric echter 

zijn we gelnteresseerd in de eeabsorbeerde energie in een bepaaLde massa. 

Stralingsenergie die wel is overgedragen maar niet in de beschouwde aassa 

vordt geabsorbeerd moet dan nlet in rekening vorden gebracht. Voor de 

absorptie van fotonen in naterie zijn daarom een tweetal andere 

wisselwerkingscoefficienten gedefinieerd: de energleoverdrachts-coéfficlgnt 

(symbool u , tr van transfer) en de energieabsorptiecoeffIcient (symbool 

u ). We introduceren deze grootheden aan de hand van een vereenvoudigd 

beeld van de depositie van energie tengevolge van wisselwerking van fotonen 

met materie (zie fig. 3.6.2). Van de energie die door de fotonenfluentie 

wordt overgedragen verdwijnt een deel uit de beschouwde massa door de 

verstrooide comptonstraling(zie fig. 3.6.2). De energie die overblijft wordt 

beschreven met de lineIeke absorptiecogfflciént a op dezelfde manier als de 
A 

totale verzwakking wordt beschreven met de linereke verzwakkingscofifficifint 

ft. Van de overblijvende energie verdwijnt een deel door de emissie van 

annihilatiestraling wat aanlelding geeft tot u' (geen speciale naam). Van 

de overgedragen energie kan vervolgens een deel door fluorescentiestraling 

verdwijnen. De overgedragen energie minus de door compton-, annihilatie-, en 

fluorescentiestraling meegevoerde energie wordt beschreven met de lineteke 

energieoverdrachtscoefficient (u ). Tenslotte kan nog een deel van de 

overgedragen energie verdwijnen door remstraling. Renstraling is 

elektromagnetische stråling die ontstaat als een geladen deeltje wordt 

vertraagd of versneld. Energie overgedragen aan bijvoorbeeld een elektron 

kan verdwijnen uit de beschouwde massa, wanneer het elektron in die massa 

wordt afgeremd (vertraagd). De overgedragen energie minus de door compton-, 

annihilatie-, fluorescentie-, en remstraling meegevoerde energie wordt 

beschreven met de llneieke energleabsorptie coefficient (ft ). Deze 

grootheid wordt gebruikt blj de berekening van de geabsorbeerde dosis in de 

beschouwde massa. 
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Fig. 3.6.2 Schematische voorstelling van de relatle tussen de wijze 
waarop de wisselwerkingsenergie verdwljnt en de lineteke 
wisselwerkingscofifficienten, die de absorptie van de 
overgebleven energie beschrijven. 
ft - lineteke verzwakkingscoefficient 
/î  - lineleke absorptiecofifficifint 

geen speciale naam, volledlgheidshalve toegevoegd) vptr 
ft - lineleke energieoverdrachtscoefficient 
H - lineleke energieabsorptiescofifficiånt 



Tabel 3.6.1 OVERZTCHT VAN VORMEN VAN WISSELUERKING VAN FOTONEN MET MATERIE 

Effect 

f o to - e lek tr i s eh 

compton 

paarvorming 

kernfoto 

Schematische voorstelling 

| [ ( #-4 j—j-~ ****»•« 

«.«>»B«H—> »»KM—I » ^ ^**^-\|-**
,'^ 

f'1"-T"*l i iii I M i i *V 

bv. l ^ A g + Ef - ^ A g + n 

opvallend 
foton wordt 

Geabsorbeerd 

door het atoom 

Verstrooid aan 

vrij elektron 

Gemateriali-

seerd in veld 

van de kern 

Geabsorbeerd 

door de kern 

Er ontstaat 
Werkzarae doorsnede 
per atoom 

-foto-elektron o - z\hv)"3,5 

Y.e 
-rBntgenstraling [hV > E, ] 

o, e 
of Auger-elektron 

-compton-elektron 

-verstrooid foton 

met kleinere 

energie 

+ + -e ,e paar 

-511 keV stråling 

bij e ,e anni

hilate 

ander nuclide 

° Y , Y T
 Z C h v ) " ° ' 5 

0Y,ee +- Z^ h V> 2 

[hV > 1,022 MeV) 

Massieke 
verzwak-
kingscofif. 

VP ~ Z3 

o /p ~onafh Z 
C 

K/0 - Z 

o, sterk afh. 
Y,np 

van de kernreactie 

hv in de regel groot 

> 20 MeV 
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Hoofdstuk 4 KERNBOPV. NUCLIDEEKAART 

4.1 Inlelding 

De kern is de 'hårde pit' van het atoom. Ze blljkt opgebouwd uit slechts 

twee soorten bouwstenen (nucleonen): protonen en neutronen. De volumleke 

massa, die al ter sprake kvara In par. 1.1. blljkt erg groot te zijn. 

Deeltjes die nog dichter op elkaar gepakt zitten kunnen we ons nauvelijks 

voorstellen. Terwljl het atoom voor het grootste deel leeg bleek te zijn is 

de kern dus 'meer dan vol'. In dit hoofdstuk willen we kort stilstaan blj de 

afmeting en de massa van de kern. De massa van de totale kern blljkt lets 

kleiner dan de som van de s anens te Ilende nucleonen. Het verschil kan in 

verband vorden gebracht met de bindingsenergle. De bindingsenergie van een 

kern blijkt erg groot te zijn. Bij kerntrans format le s kan dan ook veel 

energie vrijkomen. Deze laat zich op grond van massaverschillen berekenen. 

Andere eigenschappen van de kern (zoals het magnetisch dipoolooment en het 

electrisch quadrupoolmoment) vallen bulten het kader van dit college. Ook is 

er helaas geen ruimte voor de bespreking van een kernmodel. Het doel van dit 

hoofdstuk is voornamelijk het introduceren van de terminologie. 

4.2 Afmetinp 

De afmeting van een kern is af te leiden uit een verstrooilngs-experiment. 

Hen schiet daarbij bijvoorbeeld met elektronen op een dun trefplaatje. 

Visselverking van een elektron met een kern uit het trefplaatje zal tot 

gevolg hebben dat een elektron een andere rlchting krljgt. Uit de rich* 

tingsverandering kan men de kernstraal afleiden. Uit experinenten aan 

verschillende kernen blijkt dat de kernstraal r van het massagetal A afhangt 

volgens: 

r - r A1/* <*•-> 

met r - 1 , 2 x 1 0 m - 1,2 fm. In feite Is de langs deze weg gevonden 

straal de ladin^sstraal d.v.z, de straal van de protonverdeling. Uit 

verstrooilngs-experimenten met niet geladen deeltjes (neutronen bijvoor

beeld) kan de massastraal d.v.z, de straal van protonen en neutronen vorden 

afgeleid. Het blijkt dat de gemeten massa-straal lets groter ("0,7 fm) is 

dan de ladlngsstraal. Dit verschil kan vorden gelnterpreteerd als de dracht 

van de kernkracht. 



- 4.2 -

Oadat het voluae V van een bol evenredig is aet R* volgt ult vgl. (4.1) dat 

voor alle kernen geldt: V/A - constant, vat betekent dat keraaaterie een 

constante dichtheid heeft. In dit opzlcht is de kern te vergelijken aet een 

vloeistofdruppel. 

4.3 Blndingsepergie 

Een atooakern is opgebouvd uit protonen en neutronen. De protonen hebben elk 

een lading van +e en oefenen dus afstotende elektrostatische krachten op 

elkaar uit. Net alleen deze krachten zouden er aaar welnig kernen stabiel 

zijn. Er aoet daaroa nog een kracht werfczaaa zijn: de kernkracht. De 

kernkracht werkt tussen zovel protonen als neutronen en zorgt ervoor dat 

alle nucleonen zeer dicht bij elkaar bl i j ven. Het kost daaroa energie om een 

kern in æerdere stukken te splitsen. De netto energie die vereist is oa *en 

kern in al z'n saaenstellende nucleonen te ontbinden noeaen we de 

bindingsenergie. In getalwaarde is dit dezelfde hoeveelheid energie als die 

vrijkomt wanneer we uit Z protonen en (A-Z) neutronen, die eerst volledig 

gescheiden zijn, een kern (Z,A) samenstellen. De bindingsenergie is per 

definitie een positieve grootheid. [In de literatuur vorden ook vel 

definities gehanteerd vaarbij de bindingsenergie een negatieve vaarde 

heeft.] De grootte van de bindingsenergie kunnen we berekenen door gebruik 

te oaken van de energie-massarelatie E - BC 2. Het de bindingsenergie 

correspondeert een bepaalde aassa, die overeenkoat aet het aassaverschil Aa 

tussen de massa van de samengestelde kern m(Z, A) en de soa van de aassa's 

van het ontbonden systeem. In formule: 

Am - Z m + (A-Z) a - a(Z,A) (4.2) 
P n 

Hier is a(Z,A) de aassa van de 'naakte' kern, dus zonder elektronen. De 

kernnassa's zijn veel minder nauvkeurig bekend dan de atoomaassa's. Hen 

rekent daaroa liever æ t de atoomaassa, precleser: aet de aassa van het 

neutrale atoon, aet de kern en het atooa in de grondtoestand. Deze aassa 

geven ve aan net een hoofdletter. In atoomaassa's ultgedrukt vordt vgl. 

(4.2): 

AB - ZM(»H) + (A-Z)mn - H(JjJ) - AEb ^/c* (4.3) 

aet M(1H) de aassa van het vaterstofatooa en M(2X) de atooaaassa van het 
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nuclide het totale verschil in bindingsenergie van de Z ,[ e n AEb.el 
elektronen gebonden in het vaterstofatoom en in het nuclide pC. Herk op dat 

de Z elektronenmassa's niet voorkomen omdat ze zovel bij het vaterstofatoom 

als bij het nuclide JC voorkomen en dus tegen elkaar wegvallen. Hu blijkt 

dat AE. -|/c3 zeer klein is t.o.v. de andere massa's 2odat we die mogen 

verwaarlozen. Per definitie wordt het massatekort (ook wel massadefect 

genoead, symbool B) gedefinieerd als: 

B - ZM^H) + (A-Z)i 
n 

K(*X) (4-4) 

In goede benådering geldt nu voor de blndinpsenerqie E. : 

^ - Be2 - O«1!!) + (A-Z)a - M(J X)}cJ (4.5) 

In essentie geeft deze vergelijking veer we Ike energie vrijkomt vanneer Z 

waterstofatonen en (A-Z) neutronen een neutraal atoom pC (net atoom en kern 

in de grondtoestand) vomen. De bindingsenergie van een atooa kan op 

dezelfde manier gedefinieerd vorden: de energie die vrijkont wanneer een 

kern (Z,A) zich met Z elektronen verenigt tot een neutraal atoom. In tabel 

4.1 zijn enkele waarden weergegeven van verschlllende kernen en atomen. Ve 

zien dat de bindingsenergie van het atoon zeer klein is t.o.v. die van de 

kern. De vervaarlozing van AE, . is dus geoorloofd. 

Tabel 4.1 Totale bindingsenergie en bindingsenergie per nucleon van 
verschlllende nucliden. 

Nuclide Massa 

>H 
2H 
»H 
«He 
TLi 
»Be 
,2C 
»•0 
»•Cl 
"Fe 
»'•Lu 
2»HJ 

u 

1,0078252 
2,014102 
3,0160497 
4,0026031 
7,016004 
9.0121B6 

12,000000 
15,994915 
34,968851 
56,935398 
175,942660 
235,043915 

Bindingsenergie 
kern 
MeV 

2,225 
8,482 
28,296 
39,245 
58,163 
92,163 

127,620 
298,213 
499,904 
1418,430 
1783,871 

atoom 
MeV 

0,000014 
0,000014 
0,000014 
0,000079 
0,00019 

-
0,00059 
0,0020 
0,012 
0,034 
0,37 
0,69 

Bindingsenergie per 

u 

0,00119 
0,00304 
0.00759 
0,00602 
0,00694 
0,00825 
0,00856 
0,00915 
0,00941 
0,00865 
0.00815 

nucleon 

MeV 

1.11 
2,83 
7,07 
5,61 
6,46 
7,68 
7,98 
8,52 
8.77 
8,06 
7.59 
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Uit tabel 4.1 blijkt ook dat de kernbindingsenergie toeneemt met A. 

Bestuderlng van uitgebreider massatabellen (zle p. 51 e.v. RHHB) leert dat 

voor kernen met A > 30 de bindingsenergie bij benadering evenredig is met A. 

Het is interessant om de bindingsenergie per nucleon wat precieser te 

bekijken. Voor lichte kernen is Bc2/A fluctuerend (zie tabel 4.1). Men ziet 

in het bijzonder dat deuterium (JH) een relatief kleine en het alfadeeltje 

(*He) een relatief grote bindingsenergie per nucleon bezit. Omdat geldt hoe 

groter de bindingsenergie hoe groter de stabiliteit, raoet het a-deeltje een 

bijzonder stabiel deeltje zijn. Voor grotere A heeft Bc2/A een gemiddelde 

waarde tussen de 7,5 en 8,5 MeV. In fig. 4.1 is het verloop van Bc2/A 

weergegeven als functie van A. Voor de lichte kernen valt het op dat de 

bindingsenergiefin van JHe, »Be, ' |C, *J0 en fÅNe bijzonder groot zijn. 

Fig. 4.1 Bindingsenergiefin per nucleon als functie van A voor de stabiele 
kernen (N.B. De horizontale as is tot A - 30 uitvergroot). 
De figuur toont dat middelzware kernen, zoals S6Fe, het stabielst 
zijn. 

leder van deze kernen bezit een gelijk aantal protonen en neutronen. 

Bovendien is dat aantal een even getal. Het blijkt in het algemeen dat een 

kern met een even aantal protonen en een even aantal neutronen bijzonder 

stabiel is. Deze kernen komen dan ook Ker voor dan kernen met A - oneven 

(zie tabel 4.2). Een stabiel nuclide met A - 5 bestaat zelfs niet. Kijken we 

naar het voorkomen van het aantal stabiele nucliden dan valt op dat voor 

waarden Z of N - 2, 8, 20, 28, 50, 82 en 126 dit aantal opvallend groot is. 

Als Z en N beide zo'n getal aannemen Is het aantal stabiele nucliden des te 

opmerkelljker. Het element tin (Z - 50) bijvoorbeeld heeft 10 stabiele 

isotopen terwijl indium (Z - 49) er slechts twee heeft. 



- 4.5 -

Tabel 4,2 Voorkomen van stabicle kernen bij (on)even kernen 

z 

even 
even 
oneven 
oneven 

N - A-Z 

even 
oneven 
even 
oneven 

Aantal stabiele kernen 

155 
53 
50 
4 

De genoemde getallen worden maelsche petallen genoemd en spelen In de 

kernfyslca eenzelfde rol als de atooonummers van de edelgassen in de 

atoomfysica. De toevoeglng 'maglsch' ontstond in een tijd dat men geen 

theorie had die een verklaring gaf voor het voorkomen van deze ge tallen. In 

het zogenaamde schillenmodel van tie kern wordt het voorkomen van deze 

getallen blj stabiele kernen op een logische wijze verklaard. 

Het verloop van de curve In flg. 4.1 heeft praktlsche consequenties voor de 

energiewinning ult atoomkernen. Als een atoomkern een zodanlge verandering 

ondergaat dat de bindingsenergie per nucleon toeneemt komt er energie vrij. 

Bij energiewinning door splitting van atoomkernen worden kernen met A > 230 

in bij benadering gelijke splijtingsfragmenten gespleten. Fig. 4.1 toont dat 

van die splijtingsfragmenten de bindingsenergie per nucleon ruwweg 1 MeV 

groter is. Fer splijtlngsproces komt er dus rond de 200 MeV aan energie 

vrij . Een zeer groot deel daarvan komt vrij als kinetische energie van de 

splijtingsfragmenten. De hoeveelheld vrijkomende energie Is vele malen 

groter dan die vrijkomt bij een chemisette reactie: de bij de splij ting van 

uraan-235 per atoom vrijkomende energie is vijftig miljoen maal zo groot als 

de 4 eV die bij oxydatie van een atoom koolstof tot een molecuul kooldioxyde 

vrijkomt. De per kg vrijkomende energie is bij de splij ting van uraan-235 

ongeveer 2,5 miljoen maal zo groot als bij de verbrånding van 1 kg koolstof. 

Dit het verloop van de curve in flg. 4.1 kan ook worden afgeleid dat bij de 

vorming van helium-4 uit twee protonen en twee neutronen zeer veel energie 

per nucleon vrijkomt. De versmelting van llchtere kernen tot een 

2waardere(kernfuslet is het proces dat voor de energieproductie in het 

binnenste van sterren zorgdraagt. 

4.4 Nuclidenkaart 

Tot nu toe hebben we alleen gesproken over stpbiele nucliden. Met de 

ontdekking van het verschijnsel radloactiviteit (zis hoofdstuk 5) kvam øen 
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tot het inzicht dat er ook nlet-stabiele nucllden bestaan, de zogenoeode 

radtonucllden. die zich door energie-afgifte transformeren in stablelere 

nucliden. Een gemakkelijke manier om veel gegevens over nucliden te 

presenteren wordt geboden door de nuclidenkaart. Op deze kaart wordt ledere 

nuclide weergegeven door een eenheldsvierkantje in een figuur vaarin Z tegen 

N is uitgezet (zie fig. 4.2). Isotopen van een bepaald element vinden we op 

deze kaart terug langs een horizontale 11jn en isobaren langs een diagonaal 

met helling -l. 

Fig. 4.2a (links) Overzicht van de nuclidenkaart 
b (rechts) Detail van de nuclidenkaart 

We zlen dat voor lichtere kernen de stablele kernen (zwart) gelegen zijn 

langs de lijn Z - N. Bij hogere waarden van Z neemt het aantal neutronen 

relatief toe. Dit kan vorden verklaard door de sterk toenemende elektro-

statische afstoting van de protonen met toenemende Z, die relatief wordt 

veræinderd door toevoeging van meer neutronen. De band van stabiele nucliden 

In de <Z,N) figuur wordt de stablliteltslijn genoemd. Nucliden ver boven of 

onder deze lijn bestaan niet, beter gezegd: de levensduur ervan is zo kort 
.21 

(-10 s) dat ze het niet verdienen een nuclide te worden genoemd. In de 

onuiddellijke nabljheid van de stabillteitslijn worden nlet-stabiele kernen 

gevonden aet een geniddelde levensduur die varieert van 10* a tot 10 s. 
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4.5 Eneryleniveauschema 

De kern als verzaaeling van nucleonen bezit een bepaalde hoeveelheld 

inwendige energie. Net als blj het atooa Is dcze anergic gequantlseerd 

d.w.z. slechts bepaalde energletoestanden zijn mogelijk en overgang van de 

ene energietoestand naar de andere gebeurt In sprongen. Een voorbeeld van 

een energienlveauscheaa is weergegeven in figuur 4.3. 

Energien!veauscheaa van 1<N. 
De grondtoestand, vaar het 
nulniveau is gekozen, koat 
overeen aet 104,7 MeV (-
bindingsenergie). Merk op 
dat de aangeslagen niveau's 
energiefin hebben die klein 
zijn t.o.v. deze energie. 

N'« 

Bij energieniveauscheaa's van nucllden is het gebruikelijk het nulniveau te 

kiezen bij de grondtoestand. Dit niveau koot overeen net de bindingsenergie 

van het nuclide. In de grondtoestand is de kern het meest stabiel. Het een 

aangeslagen toestand hebben we bijvoorbeeld te maken wanneer de kern 

vibreert (continu van vom verandert bv van sigaarvormig naar bolvoralg). 

Andere nogelijkheden zijn dat de kern 'ademt' (situatie waarblj de kern-

straal varleert rondon een gemiddelde vaarde) of roteert (bij niet bol-

vormige kernen). Stabiele, sterk gedeformeerde kernen (sigaarvormig bijvoor

beeld) komen alleen bij nucllden met grote A voor. ledere trilllngswijze 

heeft een elgen karakteristiek nlveauschema. Door het bestuderen van energie 

niveauschema's kunnen we dus lets over de vom van de kern te weten konen. 

Uit figuur 4,3 blijkt dat het energieverschil van de aangeslagen niveaus net 

de grondtoestand wordt uitgedrukt in MeVs. Bij het energlenlvesuscheaa van 

het waterstofatooa zagen we de verschillen tussen de energieniveau'• 

uitgedrukt in eV'sl De elektromagnetIsche stråling die hier vrijkoat blj de 

overgang van een aangeslagen toestand naar een lager gelegen energieniveau 

IS 69 MeV 

5 10 MtV J 

3945 MeV 

2.JI2 MeV 

«1") 

J'-I Ground alatr 

Fig. 4 .3 
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is daaroa veel energierljker (bczit een veel kleinere golflengte). De 

stråling vordt eaaaa-stråling genoead. De verschillen tussen gaaaa- en 

røntgenstråling zljn : 1) gaaaastraling Is i.h.a. veel energierLjker, heeft 

een groter doordringend veraogen (de seheiding near energie is nlet scherp, 

•r is een overlapgebied). 2) de herkoast van gaaaastraling is de etooakem 

terwijl røntgenstråling in de elektronenvolk van het etooa ontstaat. De 

overeenkoast is dat beide soorten stråling elektroaagnetische stråling is. 

De energie van een gaaaafoton is gelijk aan net verschil tussen begin- (i -

initial) en eindniveau (f — final). In foraule: 

De energie weerspiegelt dus de energlenlveaustruktuur en is zeer speclfiek 

voor het nuclide. Door bestudering van gaaaastraiingsspectra 

(frequentieverdeling van de quanta over de energie) i.c het aogelijk oa het 

energieniveauscheaa op te stellen. Het blijkt dat niet ledere overgang 

tussen twee willekeurige niveaus voorkoat. Soaaige overgangen zijn kennelijk 

'verboden'. Dit hangt saæn aet de soas optredende onaogelijkheid van een 

kern oa van de ene trilllngsvijze in de andere over te gaan. Alleen de 

quancuaaechanica, die buiten het bestek van dit collegediktaat valt, geeft 

hier bevredigende antwoorden. 

Vraagstuk 4.1 
a. Bereken æ t behulp van de tabel van atooaaassa's (p. 51 RHHB) de 

bindingsenergie (in MeV) van deuteriua. 
(b.)Leid een ultdrukking af waarin het aassatekort (B) van een kern (Z.A) is 

uitgedrukt in de aassa van het waterstofatooa N(tH), de aassa van het 
neutron (a ), het aassa-overschot (A), het atooanuaaer Z, het aassagetal 
A en de atoooaassaconstante (• ). 

c, Bereken opnieuw de bindingsenergie van deuteriua aet behulp van de bij 
b. gevonden uitdrukklng (A zie p. 231 RHHB). 

d. Bereken aet behulp van oe tabel voor atooaaassa's de ainlaale energie 
die nodig is oa 1) een proton, 2) een neutron te verwijderen uit een *He 
kern. Verklaar het verschil In resultaat. 

Vraagstuk k.2 
Maak een tabel aet in de eerste koloa het atooanuaaer van Z - 8 t/a Z - 15. 
Geef voor elk Z in de tveede koloa het aantal stabiele isotopen. 
a) WeIke regelaatigheid valt op? 
b) Uaaraee houdt deze regelaatigheld verband? 
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HOOFDSTUK 5 - RADIO-ACTIVITEIT 

5.1 Inleldlng 

Sommige atomen hebben kernen die een overtollige hoeveelheid energle 

bezitten, waardoor ze Ln een niet-stabiele situatie verkeren. Door één of 

meer deeltjes en/of fotonen ult te zenden of door een deeltje ln te vangen 

kan de kern stablaltr uorden. De eigenschap dat bepaalde nuclide;, spontaan 

deeltjes of fotonen uitzenden, deeltjes invangen of een spontane splijtlng 

ondergaan noemen we radioactivitelt. Al naar gelang het soort deeltje dat 

uitgezonden wordt, kunnen we verschillende soorten radio-activiteit 

onderscheiden. Uanneer een kern een /J-deeltJe uitzendt spreken we over £^ 

radioactivitelt (afgekort tot Ø-activiteit); bij het uitzenden van een 

alfadeeltje over a-radioactivitelt (a-activiteit). Nadat het deeltje is 

uitgezonden is ingevangen of de splijtlng zich heeft voltrokken is er een 

kern ontstaan met een andere nucleonensamenstelling. Er heeft zich een 

kerntransformatie voltrokken. Men zegt ook wel: de kern is gedesintegreerd. 

Men duidt de oorspronkelijke kern aan met de rooeder (hier aangeduid met P 

van Parent) en de kern na transformatie met de dochter (aangeduid met D). 

Het is interessant om te kijken naar het tempo waarin de kerntransformaties 

zich voltrekken. Radioactief materiaal is niet de ene dag nog radio-actief 

en de volgende dag helemaal niet meer alsof alle radionucliden zich op 

hetzelfde moment transformeren. Radionucliden desintegreren tot stabielere 

nucliden in een steeds langzamer tempo, waarbij het tempo dus ook de 

hoeveelheid materiaal nooit nul wordt. De afname van de activiteit in de 

loop van de tijd noemt men radioactief verval. 

> 100 

> 

o 
a 
< 
< z 
o 
S 25 o 
& 
* 0 

5 10 15 » 25 » 35 

TIME IDAYSl 

Fig. 5.1.1 Afname van radio-activiteit van l9lI 
(Vraag : wat is de halveringstijd?) 
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Het tempo van het radloactlef venral wordt beschreven met de vervalwet: is 

N het aantal radioactleve kernen op tijdstip t - 0 dan wordt het aantal 

kernen N op tijdstip t gegeven door: 

N(t) - N e"At (5.1.1) 
o 

met X - de vervalconstante d.i. de kans op verval per kern per tijdseenheid. 

Een andere karakteristieke grootheid voor het verval is de halverinestijd 

(symbool T, ) de tijd die nodig is om het aantal radioactleve kernen te 

verminderen tot de helft van de oorspronkelijke waarde. Tussen de 

vervalconstante en de halveringstijd bestaat de volgende relatie: 

T^_ln2_CLJj91 ( 5 1 2 ) 

(ga dat na). Ve hebben al opgemerkt dat een radionuclide instabiel is. Het 

bezit meer energie dan nodig om stabiel te zijn. Bij de desintegratie komt 

dus een hoeveelheid energie vrij, de desintegratie-energie (symbool Q). Deze 

energie komt voor een deel beschikbaar als kinetische energie van het 

uittredende deeltje. Ook de desintegratie-energie is een karakteristieke 

grootheid van het verval. 

Samenvattend zijn we de volgende karakteristieken van het verschijnsel 

radioactiviteit tegengekomen: 

1, Vervalwijze (Ø-actl/iteit, a-activiteit etc.) 

2, Vervaltempo (gekarakteriseerd door de halveringstijd) 

3, Desintegratie-energie (de hoeveelheid vrijkomende energie) 

Het Is gebruikelijk (en handig) om de karakteristieken van het radio-actief 

verval weer te geven in een zgn. verval schf,ua. Dit is etn schema waarin in 

één figuur zowel het energieniveauscheraa van de moeder als van de dochter 

zijn weergegeven. Begin- en eindtoestand worden door pijlen, die de richting 

van het verval aangeven, verbonden. 

Ve zullen nu in meer detail de verschillende vervalwijzen bespreken en door 

voorbeelden de verschillende karakteristieken toelichten. 
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Bij het 0 -verval (één van de meest voorkomende vormen van radioactief 

verval) zendt de kern van het radionuclide simultaan een ^-deeltje en een 

antineutrino uit. Beide deeltjes worden gecreBerd op hec moment van de 

kerntransformatie. Een /9-deeltje blijkt identiek te zijn aan een atomair 

elektron. Het anti-neutrino (symbool v) bezit net als z'n anti-deeltje (v) 

geen lading en geen of zeer weinig massa, raaar kan wel, net als een foton, 

impuls en dus energie wegdragen [p- - E-/c zie vgl. (1.5.7)]. Een gedeelte 

van de desintegratie-energie wordt dus door het neutrino meegegeven. 

Neutrino's zijn zeer moeilijk te detecteren, omdat de kans van wisselwerking 

van een neutrino met materie uiterst gering is. Ze spelen geen directe rol 

van betekfcnis in de stralingsbescherming. De hoeveelheid energie die door de 

neutrino's meegenomen wordt, is indirect wel van belang omdat de meegenomen 

energie van invloed is op de kinetische energie van de uitgezonden 0-

deeltjes. 

Als voorbeeld van /J-verval beschouwen we het radio-nuclide 60Co met 

reactievergelijking: 

f°Co - §°Ni+ + °ø' + %v (5.2.1 

Door uitzending van een betadeeltje (-elektron) wordt de kernlading één 

hoger, maar het aantal atomaire elektronen blijft onveranderd. Het 

vervalprodukt zal daarom een positief geladen Ni ion zijn. De equivalente 

energie van de atoommassa (dus massa van kern plus elektronen) van de 

dochter kunnen we schrijven als: 

M(6°Ni)c2 - M(«°Ni+)c2 + n^c2 - £ , (5.2.2) 

met E. .. de bindingsenergie van het ontbrekende atomaire elektron. De 

hoeveelheid energie die bij het 0-verval beschikbaar is, de desintegratie-

energie Q.-. vinden we uit de energievergelijking die door de reactieverge-

lijking (5.2.1) wordt bepaald: 

M(aoCo)c2 - M(80Ni+)c2 + m c2 + Qfl- (5.2.3) 
e p 

of 
Q,,- - M(80Co)c2 - M(60Ni+)c2 - m c2 (5.2.4) 

P e 

Met behulp van (5.2.2) vinden we: 
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Q.- - M(«°Co)c2 - M(60Ni )c2 + m c2 - E. . - m c2 

p eb,el e 
- M(60Co)c2 - M(60Ni )c2 - E^ e l (5.2.5) 

Q - kan met behulp van de definitie van het massa-overschot (A - M(X) - Am , 

zie par. 1.3) en het feit dat het nucleonenaantal A gelijk blijft geschreven 

worden als: 

Qfl- = å(60Co) - A(60Ni) (5.2.6) 
P 

Ue hebben hier de bindingsenergie van het elektron verwaarloosd. Met 

gebruikntaking van de 'table of isotopes' (RHHB pag. 249, 250) vinden we: 

Qa- - -61,651 - (-64,471) - 2,820 MeV (5.2.7.) 
P 

Deze vrijkomende energie wordt als kinetische energie raeegegeven aan het p -

deeltje (Efl-)
 er> het antineutrino (E-) en als terugstootenergie (engels: 

recoil energy) aan de 60Ni-kern. Bovendien kan de dochter energie opnemen 

door niet naar de grondtoestand maar naar een aangeslagen niveau te 

vervallen. De terugstootenergie van de nikkelkern kan vanwege de veel 

grotere massa vergeleken met het elektron en het antineutrino worden 

verwaarloosd. Als we nu veronderstellen dat het verval plaatsvindt naar de 

grondtoestand dan geldt: 

y + h~ V (5-2-8) 

De wijze waarop de energie over ^-deeltje en antineutrino wordt verdeeld is 

niet voor elk individueel proces van te voren vast te stellen. Bestuderen we 

het verval van een groot aantal kernen dan hebben de gefimitteerde /J-deeltjes 

een continue verdeling (zie fig. 5.2.1a). Uit (5.2.8) volgt dat E a - Q -
ptoax p 

d.w.z. als E- - 0 korat alle beschikbare energie vrij als kinetische energie 
van het p* -deeltje. Er geldt dat de gemiddelde ^-energie redelijk kan worden 

benaderd met E„ ., - 1/3 E„ . 
p gemid p max 

Om het vervalschema van 60Co te construeren raadplegen we opnieuw de 

isotopentabel van het RHHB (pag. 249), We zien dat er twee p" s met maximale 

energieen 1,48 MeV (0,12%) en 0,314 MeV (99,98%) en 2 ganunaquanta met 

energleen 1,173 MeV (100%) en 1,232 MeV (100%) in het verval voorkomen. 
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Fig. 5.2.1a) Energiespectrum /3 -deeltjes 
b) Energie niveauschema na.het verval 
c) Aanduiding van het f) -verval op de nuclidenkaart. 

Het voorkomen van de gammastråling is 100%, terwijl dat van de ^-stråling 

minder dan 100% is. Hieruit concluderen we dat 60Co vervalt naar een 

aangeslagen toestand van 60Ni met een energie van Q - - 0,314 - 2,820 -

0,314 - 2,506 MeV of Q - 1,48 - 2,820 - 1,48 - 1,34 MeV. Het valt op dat het 

aangeslagen niveau van 2,506 MeV overeenkomt met de som van beide 

gammaenergieen, terwijl het energieniveau van 1,304 MeV vereenkomt met de 

laagste uitgezonden gamma-energie. We concluderen hieruit dat in 99,88% van 

de gevallen 60Co eerst een beta-deeltje uitzendt met E 
'/Jmax 

0,314 MeV. Het 

proces wordt vervolgd door uitzending van twee ganunaquanta in cascade. 

Slechts in 0,12% van de gevallen vervalt 6 0Co naar het 1,33 MeV niveau. Dat 

proces wordt gevolgd door uitzending van slechts één gammaquant (zie fig. 

5.2.1b). Op de nuclidenkaart worden de gegevens over de uitgezonden prompte 

gammastråling (stråling die door de dochter wordt uitgezonden zonder 

meetbaar tijdsverschil met de kerntransformatie van de moeder) weergegeven 

bij het moedemuclide. De gamma-energiefin 1,17 en 1,33 MeV staan daarom bij 

het 6 0Co nuclide, hoewel ze door 6 0Ni uitgezonden worden (zie fig. 5.2.1c). 

We zullen nu het 0 -verval meer algemeen beschrijven. Het basisproces is de 

verandering van een neutron in een proton onderuitzending van een fi -deeltje 

en een anti-neutrino: 

n -» p + fi + v (5.2.9) 

Dit proces is energetisch mogelijk omdat m > m + m . Het proces van 

verandering van een neutron in een proton vindt plaats in de kern. (Opm. we 

hebben al eerder opgemerkt dat ook een vrij neutron onderhevig is aan 
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ft verval (T, - 10,6 min, zle par. 1.4). Duiden we het moedernuclide met .JX 

en de dochter met _Y aan, dan wordt de reactievergelijking: 

en de enerftievergeli jkine;: 

of 

M(^X)cs - M( z + ^Y + )c 2 + m ec2 + Q - ( 5 . 2 . 1 1 ) 

. v - M(^)C2 • M ( z + y ) c 2 - v 2 

" *&'* - M < Z ^ ) C 2 + V 2 * Eb,el - V 2 <5-2-12> 

-(M(JX) - M ( z ^ Y ) ) c 2 - E b e l 

= AP " AD " E b , e l 

- Ap - AD (5 .2 13) 

Met behulp van getabelleerde gegevens van de massaoverschotten kunnen we nu 

Q - berekenen. Hoe deze beschikbare energie wordt gebruikt is hiermee echter 

nog niet vastgelegd. De desintegratie-energie kan vrijkomen in de vorm van 

kinetische energie van het f) -deeltje en het antineutrino en als 

terugstootenergie van de dochter, Bovendien kan de dochcer energie opnemen 

door niet de grondtoestand te bezetten maar een aangeslagen toestand. Gezien 

de grote massa van de dochter t.o.v. m kunnen we i.h.a. de 

terugstootenergie verwaarlozen. Of het verval naar de grondtoestand dan wel 

naar een aangeslagen toestand plaatsvindt moet blijken uit (extra) 

experimenteel verkregen materiaal. 

Enkele bekende ft emitters zijn weergegeven in tabel 5.2.1. 

Tabel 5.2.1 Enkele bekende 0"-emitters: 

Nuclide É ~ (keV) TT 
p ,maxv ' h 

3H 19 12,35 a 
l*C 156 5730 a 
32P 1710 14,3 d 
«°K 1314 1.2610° a 
90Sr 546 28,5 a 
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5-3 8. - verval 

Het basisproces dat plaatsvindt tijdens 6 -verval is dat in de kern een 

proton verandert in een neutron onder uitzending van een B -deeltje en een 

neutrino: 

p •* n + B +i/ (5.3.1) 

Het ft -deeltje of positon (ook wel positron genoemd) blijkt een deeltje te 

zijn dat alleen in het teken van de lading (positief) verschilt met een 

elektron. Dit proces is energetisch niet zonder meer mogelijk omdat 

D < m + m„+. Er moet dus een zekefe energie voorhanden zijn wil B -verval 
p n B ° J r 
optreden. De reactievergelliking luidt: 

Door uitzending van een positief geladen deeltje wordt de kernlading één 

kleiner, maar het aantal atomaire elektronen blijft gelijk. De dochter zal 

daarom een negatief geladen ion ziji«. De equivalente hoeveelheid energie van 

de atoommassa van de neutrale dochter kunnen we schrijven als: 

M( Z_JY)C* - M( Z.JY-)C» - mec* + ̂  el (5.3.3) 

met E, 1 de bindingsenergie van het extra atomaire elektron. 

De enerpievergelilking luidt: 

M(£i)c2 - H(z_Jy")c
2 + m ec

2 + Q + (5.3.4) 

Hieruit en net behulp van (5.3.3) vinden we voor de deslntegratle-energie: 

V " M(£°c2 • M ( z>' ) c ' • v 2 

- M^>c2 - «<z.£o - v 2 + V-i - v 2 

- M(£x)c* - hVz.jY)c* . 2mec' + E ^ (5 .3 .5) 

De bindingsenergie van het elektron mag weer verwaarloosd worden. Met behulp 

van de massa-overschotten kunnen ve dan schrijven: 
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V - *D " 2V 3 (5.3.8) 

Hieruit blijkt dat positon*enissie slechts nogelijk is indien de aassa van 

de moederkern meer dan 2 m c3 - 1,022 MeV grocer is dan dat van de dochter. 

De overblijvende energie (Q«+ - 1,022 MeV) wordt als kinetische energie aan 

het fi deeltje en het neutrino neegegeven. De verhouding waarin deze energie 

zich over fi en i/ verdeeld wordt ligt niet vast zodat we een continu p -

energiespectrum kunnen verwachten. Als het 0 -verval plaatsvindt naar de 

grondtoestand in de dochter zal: 

V B a t - <V - 1 . ° 2 2 MeV 

p,max p 

(5.3.7) 

Indien het verval naar een aangeslagen energieniveau plaatsvindt zal 

E.+. . evenveel kleiner zijn als het aangeslagen niveau boven de p (max) J o o 
grondtoestand ligt. 

In figuur 5.3.1 zijn als voorbeeld /J -energiespectrum, vervalscheraa en 

plaats op de nuclidenkaart van het verval van llC weergegeven. 

\ 

Q»7 M«» 

-f 
1 c n 

! ii t o j 

4-

Fig. 5.3.1 a) Energiespectrum fi -deeltjes 
b) Energieniveauschema van het /3 verval 
c) Aanduiding van het f) -verval op de nuclidenkaart 

5.4 Elektronvangst 

Sommige (neutronarrae) nucliden ondergaan een kerntransforraatie door een 

atoraair elektron in te vangen en een neutrino uit te zenden. Dit verval 

wordt e1ektronvangst (engels: electron capture, symbool EC of e) genoemd. 

Afhankelijk vanuit welke schil het elektron wordt ingevangen spreekt men van 

K-, L-, ... elektronenvangst. Het basisproces dat plaatsvindt is: 

p + e -• n + v (5.4.1) 

De reactievergieli jking l u i d t : 
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Het ingevangen baanelektron laat een vacature in de elektronenwolk achter. 

Het verval laat daarom het atoon in een aangeslagen toestand achter. Er zal 

een herrangschikking van de elektronenwolk plaatsvinden waarbij 

røntgenstrålen of Augerelektronen vorden ge£mitteerd (zie ook par. 2.4.3). 

Net voor deze emissie echter is de dochter als geheel elektrisch neutraal. 

Na het vangstproces kan ook de dochterkern in een aangeslagen toestand zijn, 

wat aanleiding kan geven tot eøissie van gammastrålen of conversie-

elektronen (zie par. 5.6). Detectie van het primaire verschijnsel, zoals de 

neutrino's en de kernterugstoot als gevolg van de neutrino-emissie, is erg 

noeilijk. De detectie van de bovengenoemde secundaire stråling vormt het 

belangrijkste middel om het elektronvangstproces experimenteel aan te tonen. 

De enerpievereeliikinp. uitgedrukt in kernmassa's, wordt: 

m(£x)c* + mec
2 - m(z 'JY)C

2 + Q£c (5.4.3) 

en in atoommassa's: 

M(£x)c* - Zmec* - ̂  V . 1 i + V* ' 

- M(z>c* - (z-l)V» - 1*1 E, el . + Q 

Hieruit volgt: 

EC 

Q E C . „(^X)c2 . K(z_Jy)c2 - %^ 

" AP " AD " V e l (5.4.4) 

met E, 1 de bindingsenergie van het ingevangen elektron. 

Elektronvangst treedt dus alleen op als A - 6_ > E. 1 . De bindingsenergie 

van een elektron in de K-schil varieert (afhankelijk van Z) van ongeveer 

0,01 tot 100 keV. Dit Is veel minder dan de 1,022 MeV, die minimaal nodig is 

voor P -verval. Nucliden, waarbij 0 -emissie niet mogelijk is, kunnen dus 

vel naar een stabiel isobaar overgaan via EC. In die gevallen, waarin beide 

processen energetisch mogelijk zijn, zijn fi en EC concurrerende 

vervalwijzen. Een voorbeeld van EC geeft figuur 5.4.1. 
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QEC 0.232 

F« SS 
2.6 y 

no ~Y 

Mn 55 

Flg. 5.4.1 a) Vcrvalschema van 6*Fe 
b) Aanduiding van EC op de nuclidenkaart 

5.5 o-verval 

Zware radionucliden (A > -150) kunnen hun overtollige energie kvijtraken 
4 

door het ultzenden van een o-deeltje. Een a-deeltje is identlek aan een „He-

kern, d.v.z. een deeltje net 2 protonen en 2 neutronen die gezamenlijk een 

grote stabiliteit bezltten (zie par. 4.3). De reactlevergelIjklng luidt: 

Ay _ A-4 2- 4 2+ 
Z* Z-2Y + 2 H e (5.5.1) 

en de energievergel1jking: 

M(£x)c2 - M(^"4
2Y

2")c2 + OaC* + Qs (5.5.2) 

De dochter Is een tweevoudlg negatief geladen ion. wanneer wlj heC verschll 

In blndingsenergie van de twee extra elektronen en de bindingsenergle van de 

twee elektronen In een heliumatoom verwaarlozen, kunnen we vgl. (5.5.2) 

schrijven als: 

M(Jx)ca - M(J"*Y)ca + 2m c* + M(^He)c2 - 2m c2 + Q 
L c-1. e l e a 

of Qa - M(£x)c
2 - tt^Vc* - M<*He)c* 

^ " A P ^D-V (5.5.3) 

Hieruit blijkt dat a-verval niet kan optreden wanneer å„ • A_ < AL. - 2,4248 

HeV. De desintegratie-energie vordt verdeeld over het a-deeltje en de 

dochter. De dochternuclide kan energie opnemen als lnwendige energie door 
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naar een aangeslagen toestand te vervallen en als terugstoot-energie, die 

bij deze vervalwijzen nlet te verwaarlozen is. Uit de vetten van behoud van 

impuls en energie volgt dat de desintegratie-energie in een vaste verhouding 

over a-deeltje (massa m ) en dochter (massa nr) wordt verdeeld volgens: 

E -
a 

, * " D ^ 
(5.5.4) 

en E„ - Q 
D ma + mjj

 Ha 
(5-5.5) 

(Controleer dat inderdaad E + E - Q ). Voor een gegeven waarde van Q en 

Up is de waarde van E uniek vastgelegd. We verwachten dus mono-energetische 

a-deeltjes: een lilnenspectrum. Dat wij meerdere lijnen (a-energiefin) meten 

(zie fig. 5.5.1) komt oodat a) het verval naar diverse aangeslagen niveaus 

kan plaatsvinden en b) het verval kan beginnen vanuit meerder aangeslagen 

toestanden van de moederkern. 

Als voorbeeld bestuderen we het a-verval van 23*Pu. Uit de 'Table of 

Isotopes' van het RHHB vinden we voor de desintegratie-energie: 

Q^ _ A ( 2 3 B P U ) - A(2S«U) - A(«He) 

- 46,18 - 38,16 

- 5,595 MeV 

2,425 

5 70 5 SO 5 SO 
Knency, M«V 

»00 

Fig. 5.5.1 Energiespectrua van a-deeltjes afkomstig van verval van " Q U I 

De energie van het a-deeltje kunnen we nu net vgl. (5.5.4) berekenen: 

E -
a 4,0^234,0 * 5' 5 9 5 " 5' 5 0 1 M e V 
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Er is gemeten E - 5,499 (zie fig- 5.5.2), hetgeen een zeer goede 

overeenstemming is. Behalve de 5,499 MeV lijn zijn er nog twee åndere lijnen 

vaar te nemen in fig. 5.5.2. Deze corresponderen met verval naar een 

aangeslagen toestand van de dochterkern. Uit de gemeten a-energieén (zie 

fig. 5.5.2) volgen de energieen van de aangeslagen niveaus: 

E2 - 5,499 - 5,358 - 0,141 MeV 

E - 5,499 ~ 5,456 - 0,043 MeV 

__ _ _i«*w *: 

'" km 
.S'-.'-'" ' 

- r — 
4 

Fig. 5.5.2 Energiespectrum van a-
deeltjes afkomstig van het verval 

Pu. De getallen boven de van 
23« 

pieken geven de energie in MeV en 
die tussen haakjes de emissie-
waarschijnlijkheid in procenten. 
(Vraag: Waarom is hier een 
logaritmische schaal gebruikt?) 

Door uitzending van 7-straling kan de dochter naar een lagere 

energietoestand vervallen. Gamma-spectrometrisch zijn de volgende gamma-

energieen gemeten: 0,09986 MeV en 0,04348 MeV. We zien dat deze energieen 

corresponderen met de overgangen E„ -• E- en E. -» E„ (E~ - grondtoestand). De 

"o overgang E„ -» E„ is verboden. 

De energie van de a-deeltjes van de bekende a-emitters varieert tussen de 

1,5 en 18,7 MeV, maar de meeste energiegn liggen tussen de 4 en 6 MeV. Er is 

een sterke correlatie tussen E en de halveringstijd van het radionuclide 

(zie tabel; 5.5.1). Hoe groter E , hoe kleiner T. . 

Tot slot nog een praktische opmerklng. De aan de dochterkern overgedragen 

terugstootenergie bedraagt enkele tientallen keV. Hierdoor kunnen de 

vervalprodukten van ^-emitters, die dikwijls ook weer radioactief zijn, uit 
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een radloactief preparaat ontsnappen en zich versprelden. Preparaten van a-

emitters moeten daarom, Indien mogelijk, afgedekt zljn. Een heel dun laagje 

van een willekeurig nateriaal Is meestal al voldoende. 

Tabel 5.5.1 De a-energie en halveringstijd van enkele ct-emitters 

Nuclide E T, 

MeV 

312Po 8,78 0.3 MS 

7S1Np _ 6,26 48.8 min 

2"Ra 5.7 3.6 d 

236Np 5.02 396 d 

,44Nd 1.83 2xl016 a 

Vraagstuk 5.5.1 
a. Leid vergelijkingen (5.5.4) en (5.5.5) af. 
b. Ga na hoe o-verval op de nuclidenkaart wordt weergegeven. 
c. 22*Ra is een a-emitter. Geef de reactievergelijking. Bepaal de 

desintegratie-energie en de (maximale) energie van het a-deeltje. Hen 
meet ook een -y-energie (E - 0,186 MeV) van een overgang naar de 
grondtoestand. Wat is d2 corresponderende a-energie? Geef het 
vervalschema. 

5.6 Gamma-emissie en interne conversie 

Ve zljn al enkele malen voorbeelden tegengekomen van emissie van 

gammastråling door kernen die na radloactief verval in een aangeslagen 

toestand zijn achtergebleven. Een toestand van een aangeslagen kern, die een 

gemiddelde levensduur heeft die lang genoeg is om te vorden waargenomen, 

noemt men een isomere toestand (v.Gr.: isos - gelijk, meros — deel). 

Overgangen waarbij gammastråling wordt uitgezonden laten Z en A onveranderd 

en worden isomere overgangen (engels: isomeric transition, symbool IT) 

genoemd. Nucliden met gelijke Z en A, maar met verschillende energietoestand 
SB 

vorden isomeren genoemd. "Te bijvoorbeeld is een isomeer van het stabiele 

••Te. De levensduur van een aangeslagen toestand kan per radionuclide sterk 
.10 

variflren, maar 10 s kan als representatief vorden beschouwd. In de regel 

zal daarom uitzending van 7-straling zeer snel na de kerntransformatie 

plaatsvinden. Wanneer de gammastråling wordt uitgezonden zonder meetbaar 

tijdverschil met de kerntransformatie, spreekt men over prompte 

gammastråling. In sommige gevallen echter wordt de foton-emissie voor een 

langere periode opgehouden. Het nuclide JjMo bijvoorbeeld vervalt door 0 • 
•*BL. 

emissie naar een aangeslagen toestand van xc, die een halveringstijd 
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heeft van 6 "> uur (zie fig. 5.6.1). Een langlevende (groter dan = 0,1 s) 

isomere toescand noemt men een metasCabiele toestand (symbool • ) . Kernen in 

een metastabiele toestand vervallen bij isomere overgangen direct of bijna 

direct) naar de grondtoestand. 

In het algeneen kan verval door 7-emissie bij een isomere overgang aet de 

volgende reactievergelijking vorden weergegeven: 

V £ • h (̂ -6.1) 

en de enerftieverpelijkin;; wordt: 

M C ^ c 1 - M(£x)c2 + QIT 

of QIT - M(A^X)c3 - H(£0c 2 - AE (5.6.2) 

met AE als het energieverschil tussen begin- en eindtoestand van de kern. 

Deze energie wordt (wanneer we de terugstoocenergie van de kern 

verwaarlozen) in haar geheel aan het gamma-foton meegegeven. 

0 0.1427 

Jk_, P05 6.0 h 

99_ 
43 Tc 

Fig. 5.6.1 7-emissie in 
vervalschema (a) 
en nucliden-
kaart (b) 

Als aiecrnatief voor 7-emissie kan een kern in een aangeslagen toestand 

energie overdragen aan een atoraair elektron. Dit proces noemt men interne 

conversie. Deze naani suggereert dat eerst een 7-foton ontstaat, dat 

vervolgens wordt 'geconverteerd' in een elektron. Interne conversie is 

echter geen twce-staps-proces. Do energie uit de kern wordt direct 

overgedragen aan een baanelektron, dat uit het atoom wordt weggeschoten. Het 

weggeschoten elektron wordt een conversie-elektron genoemd. Al naar gelang 

de atomaire schil waaruit het elektron afkomstig is, spreekt men van K-, L-, 

enz. conversie-elektronen. De reactievergelilklng wordt gegeven door: 
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A* ^ 6 c + + (5.6.3) 

Het dochteratoom heeft een vacature in één van de elektronenbanen. Deze 

vacature wordt opgevuld onder emissie van røntgenstråling of Auger-

elektronen (net als bij EC). De enerffieverfielijkinfi wordt: 

M( A*X)c 2 - M(5c +)c a + m c2 + Q 
L L e 

of Sz ~AE - V el (5.6.4) 

Omdat de terugstootenergle van het atoora mag vorden vervaarloosd, komt de 

desintegratie-energie praktisch geheel beschikbaar als kinetlsche energle 

van het conversie-elektron: 

E . - AE - E. 
conv.el t>, el 

(5.6.5) 

We zlen dat Q < Q met een bedrag gelijk aan de bindingsenergie van het 
1C IT 

elektron. Conversie-elektronen hebben energiefin die varifiren van keV's tot 

HeV's. De bindingsenergie (in de orde van keV) kan dus niet worden 

vervaarloosd. Een K-conversie-elektron zal een kleinere kinetlsche energie 

krljgen dan een L-conversie-elektron (zie fig. 5.6.2). 

lo.nnnr 

. y a i 5,X*> j,H75 S,«X) 11,125 fl.lSO f».l7.'i f,.W»! 
(iitiiM'riii 

Fig. 5.6,2 Energlespectrum van conversie*elektronen van een overgang in 
2 1 4 P o . De grootheld ultgezet langs de horizontale as Is 
evenredig met de wortel ult de elektronenergie. 
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De mate waarin bij een bepaalde overgang interne conversie optreedt in 

plaats van ?-entissie, wordt gegeven door de interne conversiecofifficient 

(symbool a): 

met N - - aantal malen dat verval plaatsvindt via interne conversie en N -
e i 

aantal malen dat dit gebeurt via -y-emissie. De waarden van a zijn 

afhankelijk van Z en AE. De interne conversiecoefficifint neentt toe met Zs en 

neemt afmet tcenemende AE. Verval via interne conversie zal men dus vooral 

kunnen aantreffen bij zwaardere kernen in het verval van laagliggende 

aangeslagen niveaus. Gamma-verval domineert bij lichtere kernen. In fig. 

5.6.3 ziet men een voorbeeld van interne conversie in een vervalschema en 

weergegeven op de nuclidenkaart. Omdat Z en A ongewijzigd blljven, komen 
isomeren in één vierkantje terecht. 

0.0877 

39.6 s 

109 . 
47 Ag 

Ag 109 
39.6s 

8 r8 

Fig. 5.6.3 Interne conversie a) vervalscheraa en b) nuclidenkaart 

Vraagstuk 5.6.1 
Het radionuclide 137Cs vervalt via Ø-desintegratie. De uitgezonden 0 -
deeltjes blijken uit twee componenten te bestaan. Eén component met 0max"* 
1,176 MeV (7%) en een andere met p - 0,514 MeV (93%). Ook meet men 
conversie-elektronen en gammastråling (E - 0,662 MeV (85%)). 
a. Bereken de Q-waarde van dit verval. 
b. Ga na of het verval plaatsvindt naar de grondtoestand en/of naar een 

aangeslagen toestand van 1S7Ba. Bereken zonodig het energieniveau van de 
aangeslagen toestand. Welk percentage van de desintegraties leidt tot 
conversie-elektronen? Bereken de energie van de K- en L-conversie-
elektronen. 

c. Schets het te verwachten energiespectrum van de gefimitteerde elektronen. 
d. Geef op grond van de gegevens genoemd in dit vraagstuk het vervalschema. 

Aanvullende gegevens- M(137Cs) - 136,90677 u 
M(ls7Ba) - 136,90550 u 
Bindingsenergie K-elektron: 35,6 keV Ba - 37,4 keV 
Bindingsenergie L-elektron: 5,7 keV Ba - 6,0 keV 
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5.7 Spontane splijting 

Enkele zeer zware nucliden vervallen gedeeltelijk door spontane 

kernspli^ting (engels: spontaneous fission, symbool SF). Hierbij valt de 

kern uiteen in twee zware splijtingsfragmenten van ongeveer 90 en 140 

nucleonen. Bovendien komen er ook enkele neutronen vrij . (Splijting in 

drieen, waarbij drie zware splijtingsfragmenten en enkele neutronen 

ontstaan, is een zeer zeldzaam voorkomend verschijnsel). Uit fig. 4.1 kunnen 

we aflezen dat voor zware kernen (A > 250) de gemiddelde bindingsenergie per 

nucleon lager is dan voor kernen met een massagetal rond de 100. Door 

splijting kunnen de gezamenlijke nucleonen hun energie dus verlagen. De 

reactievergelijkine kunnen we als volgt schrijven: 

Z* * Z-r"Y + ?Y + (A - p - q) Jn 

De bij de splijting vrljkornende energie wordt als kinetisene energie 

verdeeld over de neutronen (ca. 2 MeV per neutron) en splijtingsfragmenten 

(ca. 100 MeV per fragment). De splijtingsfragmenten hebben een 

neutronenoverschot (ga dit na): het zijn dus fi -strålers. Het meest be' nde 

nuclide dat vervalt via. spontane splijting is 262Cf. De desintegratie 

verloopt voor 97% via a-emissie en voor 3% via spontane splijting. 

5.8 Samenvatting 

Een overzicht van de verschillende vervalwijzen van radioactieve kernen is 

gegeven in tabel 5.8.1. Voor alle vervalwijzen geldt de vervalwet dat de 

activiteit exponentieel in de tijd afneemt. Dat de vervalwet geldt voor alle 

vervalwijzen is op zich opmerkelijk. Het geeft aan dat er geen mechanisme 

kan worden aangewezen dat verantwoordelijk is voor het inwerking zetten van 

de kerntransforniatie. Het is principieel onmogelijk om van een enkej-e 

radioactieve kern het tijdstip te voorspellen waarop het vervalt. Anders 

gezegd: het tijdstip, waarop de atoorakern transformeert, wordt bepaald door 

puur toeval. In de praktijk hebben we altijd te maken met grote aantallen 

kernen (zle de grootte van de constante van Avogadro). Met behulp van de 

kansberekening (toevalsleer) kunnen we daarom toch nauwkeurige 

voorspellingen doen. De gemiddelde levensduur (symbool r) van een 

radioactieve kern bijvoorbeeld laat zich met behulp van de vervalwet 

berekenen volgens: 
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en blljkt omgekeerd evenredig met de kans per tijdseenheid dat een kern 

transformeert. Studie van de fluctuaties van het aantal kerntransformaties 

in een gegeven tijdsinterval toont aan dat dit aantal een zogenaamde 

Polsson-verdeling vertoont. Over het tijdstip waarop een enkele kern 

vervalt, kunnen we dus geen uitspraak doen. Over de gemiddelde levensduur 

van een verzameling kernen wel. Het blijkt dat de kans op transformatie 

samenhangt net de begin- en eindtoestand van de kern. Hoe groter de 

desintegratie-energie, hoe groter de vervalkans, Bij radioactief verval is 

de desintegratie-energie (Q-waarde) altijd positief (er komt energie vrij). 

De vrijkomende energie wordt soms geheel, soms gedeeltelijk als kinetische 

energie aan het uitgezonden deeltje meegegeven. De vrijkomende stråling is 

in het algemeen energierijk en in staat atomen te ioniseren. Hen noemt de 

vrijkomende stråling daarom ook wel ioniserende straying. (Opm.: De kreet 

radioactieve stråling is onjuist; radioactiviteit is een eigenschap van 

bepaalde nucliden, niet van stråling). 

5.18 

- - - 1,44 T, (5.8.1) 
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Tabel 5.8.1 Overzicht van de vervalwijzen van radioactieve kernen 

Vervalwljze 

0 -verval 

p -verval 

elektron-
vangs t 

a-verval 

7-emissie 

interne 

conversle 

spontane 
splijttng 

Symbool 

fi' 

P+ 

EC of t 

a 

I , IT 
y 

IC 

s? 

Omschrijving 

uitzending 

/3 -deeltje 

(—elektron) 

n-»p+p+/3 

uitzending 
positon 

p-*n+i/+/3 

kern vangt 
atomair 

elektron in 

uitzending 
a-deeltje 

(=He-kern) 

uitzending 

7-straling 

overdracht 

energie 
aan atomair 

elektron 

uiteenvallen 
in zware 
splijtings-
fragmenten 

Desintegratie-
energie Q 
P - Parent 
D - Daughter 
A - massa-

overschot 

y - AP - AD 

V"VV 2V a 

QEC-Ap-AD-Eb,el 

WV^He 

Q I T - AE 

QIC" A E " Eb,el 

- 200 MeV 

Eigenschappen 
uitgezonden 
deeltje 

- ft -spectrum is 

continu 

- E - - 0 -
P ,max Hp 
is karakte-
ristiek 

- p -spectrum is 
continu 

• v.««" V ' 
- 1,022 MeV is 
karakteristiek 

- mono-energeti -
sche ne itrino's 

- o-lijnen spec
trum 

- karakteristieke 
erergieBn 

- 7-lijnen spec

trum 
- karakteristieke 
energiefin 

- e-lijnen spec

trum 

Ekin,el " QIC 

splijtingsfrag-
menten met onge-
veer 90 en 140 
nucleonen 

Verval kan 
worden ge-
vo door 

1 , IC 
7 

I , IC 
7 

-karakteris
tieke r6nt-

genstraling 

-Auger-elek-
tronen 

I , IC 
7 

I 
7 

- karakte

ristieke 

rflntgen-sfr. 

- Auger-

elektronen 

0', * 

Con-
curre-
rend 
verval 

EC 

P+ 

IC 

I 
7 

a 
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HOOFDSTUK 6 KERNREACTIES 

6 .1 I n l e i d i n g 

Door energierijke deeltjes op een trefplaat (engels: target) te schieten 

kunnen de deeltjes wisselwerken met de atoomkernen van de trefplaat. We 

spreken dan van een kernreactie. Bij een kernreactie hebben we enerzijds te 

maken met een trefplaatnuclide (A) en inkomende deeltjes of quanta (a) en 

anderzijds met een nuclide na de reactie (B) en ultgaande deeltjes of quanta 

(b). Een kernreactie kan schematisch worden weergegeven door: 

A + a -» B + b (6.1.1) 

Maar de volgende notatie is gebruikelijker: A(a,b)B in de betekenis van 

trefplaat r inkom. deeltje(s) uitg. deeltje(s) \ eind ., . „̂  
nuclide *• of quanta ' of quanta ' nuclide 

De deeltjes B en b kunnen identiek zijn aan de deeltjes A en a of 

verschillend. In de praktijk spreekt men dikwijls over een (a,b)-reactie op 

A of kortweg, als uit de context duidelijk is welk trefplaatnuclide wordt 

bedoeld, over een (a.b)-reactie. 

Voorbeelden: i«N(a,p)»;0; §»Co(n,7)f°Co; ™Na<7,3n)*°Na; ?jP(7,pn)\\Sl 

Doordat een inkomend deeltje de kern kan 'openbreken' in verschillende delen 

die op zich een grotere bindingsenergie bezitten, kan er energie vrijkomen, 

d.w.z. de v66r de reactie niet beschikbare bindingsenergie komt vrij als 

kinetische energie (de totale energie blijft behouden). Wanneer de eindkern 

een kleinere bindingsenergie heeft, moet er extra energie worden toegevoerd 

ora de reactie te doen plaatsvinden. Men definieert de reactie-enerpie (ook 

wel Q-waarde van de reactie genoemd, symbool Q) als het verschil tussen de 

som van de kinetische energieen en stralingsenergieén van de gevormde 

deeltjes (E + E, ) en de som van de kinetische energieen en 

stralingsenergieen van de deelnemende deeltjes (E + E ). Wanneer A een 
A o 

stilstaande trefplaatnuclide is, geldt E — 0. Vanneer Q > 0, noemen we de 

reactie exo-enerpetisch (Er komt energie 'vrij', doordat bindingsenergie 

wordt omgezet in kinetische energie). Als Q < 0 noemen we de reactie endo-

energetisch. Het opvallende deeltje moet dan een bepaalde energie 

(drempelenerpie) hebben om de reactie te veroorzaken. Deze energie gaat 
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' verloren', d.w.z. wordt opgenomen als bindlngsenergle. Uit de definitle van 

de Q-waarde volgt: 

Q - (Efi + Efe) - (EA + Ea) (6.1.3) 

Hiermee kunnen ve de energievergelijking van de reactie schrljven als: 

(n»A + ma)c
2 - (mB + m^c

2 + Q (6.1.4) 

of Q - (mA + m )c
2 - (m + mb>c

a (6.1.5) 

of Q - (AA + Aa) - (AR + A ^ (6.1.6) 

Bij de laatste vergelijking hebben we gebruik gemaakt van het felt dat het 

totale aantal nucleonen gelijk blijft en is het verschil in totale 

bindingsenergie van de elektronen van enerzijds (A + a) en anderzijds (B + 

b) verwaarloosd. 

Voorbeeld: Bereken de Q-waarde van de lH(n,7)2H-reactio. 
Opl.: Q - AlH + An - A2 - 7,2890 + 6,0714 - 13,1359 - 2,23 MeV; 
Deze energie, die gelijk is aan de bindingsenergie van deuterium, 
komt vrij als energie vaii de uitgezonden gammastråling: E - 2,23 
MeV (zie ook vraagstuk 4.1). 

Het ligt voor de hand om te vragen naar de waarschijnlijkheid van het 

optreden van een kernreactie. De energie van het opvallende deeltje en de Q-

waarde van de reactie vertellen slechts of er een reactie kan plaatsvinden 

of niet. De grootte van een kans wordt bepaald door de werkzame doorsnede 

(zie par. 1.7 voor de definitie). Het blijkt dat in het algerneen de werkzame 

doorsnede sterk afhangt van de energie van het opvallende deeltje. Als 

voorbeeld bespreken we de werkzame doorsnede van de (n,7)-reactie op 116In 

(zie fig. 6.1.1). 

Uit de grootte van de werkzame doorsnede in vergelijking net de geometrische 

doorsnede volgt dat, wanneer een neutron op grote afstand een kern passeert, 

het toch net de kern kan wisselwerken. Om dit enigszins te begrijpen moeten 

we het beeld van een neutron als een kogeltje, dat een goed gedefinieerde 

baan doorloopt, loslaten en gebruik maken van het golfkarakter van een 

deeltje. 



6.3 

i i . (KW 

lOOOt' 

4000 

" K V 

tøii 

• 

10 

0 « 0.4 

- -

i -

•*> \ 

. [ 

Flg. 6.1.1. Verkzame doorsnede van de 116In(n,7>11,In-reaccie als functie 
~ van de neutronen-energie. .De-.geometrische doorsnede van een 

,16In-kern is ongeveer wr* - *(r0A
 1 / 3 ) 2 - *(1.2 (115)I/s)2 -

107 fm2 = 1 barn. Ve zlen dat de werkzane doorsnede vele nålen 
groter is. 

De golflengte van een neutron aet energie E - 0,01 eV is A - 0,286 nm (zie 

par. 1.5.2), terwijl de diameter van een 1ISIn-kern gelijk is aan 2r -

- 2r0A
 / s - 2 * 1,2 (115) / s - 12 fm - 0,12 * 10* nm. We zien dat de 

golflengte vele malen groter is dan de kerndiameter. Hierdoor is 

visselverking toch mogelijk. Voor veel kernen geldt dat de werkzane 

doorsnede voor visselverking met langzame neutronen evenredig is net de 

golflengte van het neutron. Vanwege X — » . (zie par. 1.5) geldt dan a — 

l~2 en log a uitgezet tegen E zal een rechte opleveren. Dit zien ve in fig. 

6.1.1 voor E < 0,2 eV. De curve vertoont echter ook tvee scherpe pieken. 

Voor neutronen-energiefin corresponderend net die pieken is de verkzame 

doorsnede bijzonder groot. Aanknopend bij het golfbeeld spreekt men van 

resonanties. 

Heestal is het verband tussen o en E zeer gecompliceerd. In de praktijk 

raadplege men tabellenboeken. 

Vraapstuk 6.1.1 
a. Bereken de Q-vaarde van de 12C(d,n)13N-reaccie 

a.l net behulp van de atoommassa's. 
a.2 met behulp van de massa-overschotten. 

b. Leid af dat de minimale kinetische energie, die een versneId deeltje 
moet hebben on een endo-energetische kernreactie op een stilstaande kern 
te veroorzaken, kan vorden geschreven als: 

m + 
E 
dreapel iQl 

net BL. - rustmassa van de trefplaatkern (N van nucleus) e m « rustmassa 
van versneld deeltje. 

c. Bepaal de minimale energie die een deuteron noet hebben om een 
1JC(d,n)1*N-reactie te kunnen veroorzaken. 
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6.2 Classlficatie van kernreacties 

Ve kunnen kernreacties classificeren naar de Q-waarde en de aard van de 

reactie. 

6.2.1 Elastlsche verstrooiing: A + a -» A + a' 

Ve spreken van een elastische verstrooiing, wanneer Q - 0 en vanneer de 

totale kinetische energie gelijk blijft, maar de verdeling van de kinetische 

energie over de deeltjes zich vijzigt. Dit type kernreactie laat zich goed 

vergelijken met botsende biljartballen: Een gedeelte van de kinetische 

energie van het opvallende deeltje (AE) wordt overgedragen op de 

trefplaatkern. Het uitgaande deeltje is hetzelfde als het opvallende 

deeltje, maar bezit een energie die kleinet of gelijk is aan de energie van 

het opvallende deeltje. In de notatie krijgt het uitgaande deeltje ter 

onderscheiding een accent (Opm.: elastische verstrooiing moet niet vorden 

verward met Coulomb of Rutherford verstrooiing, waar het deeltje verstrooid 

wordt aan het elektrische veld van de kern. Hier gaat het om verstrooiing 

aan de kern zelf.) NB: neutronen zijn ongeladen en kunnen dus geen 

coulombverstrooiing ondergaan. 

Voorbeelden: }H(n.n')}H; SLi(p.p')jLi. 

Elastische verstrooiing is het meest belangrijke proces om snelle neutronen 

af te remmen. Het behulp van de wetten van behoud van energie en impuls kan 

vorden afgeleid (vraagstuk 6.2.1) dat de maximale energie die een deeltje 

met massa m en kinetische energie E op een stilstaande trefplaatkern met 

massa m 1 - BL kan overdragen (Dat is het geval bij een frontale 

botsing) gelijk is aan: 

AE - / ' ^ E (6.2.1) 
max (m + I O 3 

De strålingsdosis die personen oplopen, wanneer ze zich in een 

stralingsveld van snelle neutronen bevinden, is voor 85% een gevolg van 

elastische verstrooiing aan waterstofkernen in het (zachte) weefsel, ondanks 

het felt dat zacht weefsel voor slechts ca. 10% uit waterstof bestaat. 

Vraagstuk 6.2.1 
a. Uld vgl. (6.2.1) af. 
b. Van welke massaver.iouding (m/nL.) is de energie-overdracht maximaal? 
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c. Met wat voor soort materiaal kan men neutronen effectief afrcnuacn? Ca na 
dat bij afscherining van neutronen de atomaire elektronen in het 
afschermmateriaal geen rol spelen. 

d. De bindingsenergie van een Cu-K-elektron is 9,0 keV. Bereken de mininale 
energie die een proton inoet bezitten om een K-schil-ionisatie te 
veroorzaken. Waarora treedt er experimented toch ionisatie op bij lagere 
proton-energieen? 

* 
6.2.2 Inelastische verstrooiing: A + a -+ A -t- a' 

Ue spreken van een inelastische verstrooiing, wanneer Q < 0 en een deel van 

de kinetische energie wordt omgezet in inwendige energie van de 

trefplaatkern. De eindkern verkeert in een aangeslagen toestand (aangeduid 

met een *) of een metastabiele toestand. 

Voorbeelden: 'ICCp.p') »J*C; jLMp.p'^"L! . ||Fe(n,n')*|*Fe 

6.2.3 Uitwisselingsreactie: A + a -» B + b 

Wanneer zowel B als b verschillen van A en a, spreken we van een 

uitwisselingsreactie. Q kan iedere waarde hebben. B is dikwijls in een 

aangeslagen toestand. S oms wordt dit react etype ook wel aangeduid met non-

elastische verstrooiing. (Non-elastisch is dus niet hetzelfde als 

inelastisch.) 

Voorbeelden: >«B(n,a)5Li; jBe(a,n),gC; '}N(n,p)'jC; 

5H(d,p)|H; ;H(d,n)»He; ?H(d,n)«He; 

De eerst genoemde reactie speelt een belangrijke rol in de detectie van 

neutronen. Het direct meten van neutronen is erg lastig, omdat de deeltjes 

elektrisch neutraal zijn. Indirect kunnen neutronen worden gemeten door ze 

'uit te wisselen' met a-deeltjes, die wel gemakkelijk detecteerbaar zijn. 

Het blijkt dat de werkzante doorsnede voor een (n,a)-reactie op 10B voor 

thermische neutronen bijzonder groot is (o - 3840 barn). De Q-waarde is 2,79 

MeV. Met een kans van 93% komt de 7Li-kern in een aangeslagen toestand en 

vervalt onder uitzending van gammastråling met E - 0,48 MeV. In de andere 

7% van de gevallen leidt de reactie tot de grondtoestand van 7Li. Borivun 

wordt gebruikt in de vorm van BF3-gas in neutrondetectoren. Borium of een B-

produkt wordt ook gebruikt als afschermmateriaal tegen thermische neutronen. 

Er wordt dan gebruik gemaakt van 1) de grote werkzame doorsnede van de 

reactie (dus grote kans op neutronvangst) en 2) het feit dat de ontstane a-

deeltjes gemakkelijk te stoppen zijn. De secundaire 7-straling raoet nog wel 

weer worden afgeschermd. 
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Van de tweede genoende reactie wordt gebruik gemaakt In zgn. nuclidische 

neutronenbronnen. Dit zijn bronnen, waarbij een a-straler (aeestal 22*Ra, 
2SflFu of J41An) en berylium als poeders zijn gemengd en als geheel 

ingekapseld. Neutronen worden uitgezonden als gevolg van een (a,n)-reactie 

op 'Be. De neutronen-fluxdich the id 'vervalt' met de halver ingstljd van de a-

straler. De neutronen vertonen een continu energiespektrum, omdat de a-

deeltjes in verschillende mate worden afgeremd, voordat ze een kern treffen. 

Het neutron en de l*C-kern delen samen de totale energie, die gelijk is aan 

de som van de Q-waarde (5,7 HeV) en de kinetische energie, die het a-deeltje 

bezit, voordat het de kern trof (< - 5 MeV). De maximale neutronenergie zal 

daarom niet ver boven de 10 HeV uitkomen. Men duidt deze bronnen aan net 

X(Be)-bronnen met X het nuclide van de a-straler (241Am(Be)-bron 

bijvoorbeeld). De betreffende a-stralers leveren soms ook nog flink wat 7-

straling (aangeduid met primaire 7-straling, als onderscheid met de 

secundaire 7-straling die de geproduceerde neutronen kunnen veroorzaken). 

6.2.4 Vangstrcactie: A + b -» B + -y 

In een vangstreactie wordt het opvallende deeltje geabsorbeerd. De eindkern 

zendt gammastråling uit. Het betreft meestal reacties, waarbij kernen worden 

beschoten met neutronen of protonen. De Q-waarde f 0 en gelijk aan de 

bindingsenergie van b in B. Omdat B radioactief is, spreekt men ic. wel over 

aetivering. 

Voorbeelden: jH(n,7)?H. SJSr(pl7)|S
mY, »iJCdCn^)1\4Cd, 'iglntø.T)1>S"ln. 

De laatste twee genoemde reacties spelen een rol bij neutronendeteetie en 

af scheming. De werkzame doorsnede van 1,3Cd voor thernische neutronen is 

zeer groot (o * 21000 barn). Het element Cadmium (met natuurlijke abundantie 

van I13Cd: 12,3%) wordt daarom gebruikt voor scherming tegen neutronen. De 

werkzame doorsnede (0) is groot voor alle neutron-energieen (E ) tot 

ongeveer 0,5 eV. Voor E > 0,5 eV neemt a drastisch af. Een netnode om de 

verhouding van aantallen thernische en snelle neutronen te meten bestaat uit 

vergelljking van de getnduceerde activiteit in twee Indiuofolies, een 

onafgeschermd en de ander afgeschermd met Cadmium. Het Cadmium absorbeert 

praktisch alle neutronen aet energieen lager dan de Cadmiumgrens (engels: 

Cadmium cut-off) van een 0,5 eV. De getnduceerde 7-activiteit van het Indium 

(via de vangstreactie 1,6In(n,7)''• In) laat zich gemakkelijk meten. De 7-

activiteit van het in Cd verpakte folie is een maat voor het aantal snelle 

neutronen, terwijl het verschil in activiteit van beide folies een maat is 

voor het aantal thernische neutronen. 
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6.2.5 Fotoreactie: A + i -* B + b 

Fotonen kunnen door een atoomkern worden geabsorbeerd onder uitzending van 

een deeltje. Die proces wordt foto-desintegratie genoemd. In een foto

reactie is Q j* 0 en gelijk aan de bindingsenergie van b in A. 

Voorbeelden: jLi(T.p)fHe; l$Be(7.n)»Be;
 JJ|Pb(7,n)2g*Pb. 

Het foton moet voldoende energie hebben on de bindingsenergie van het 

weggeschoten nucleon te overwinnen. De gemiddelde bindingsenergie van een 

nucleon Ts minstens een paar HeV (zie fig. 4.1). Net als bij het foto-

elektrisch effect kan foto-desintegratie alleen plaatsvinden boven een 

bepaalde drempelwaarde. De kinetische energie van het uitgezonden nucleon is 

gelijk aan de foton-energie min de Q-waardc. Voor lichte kernen is de kans 

op een (7,n)-reactie even groot als die op een (-y.p)-reactie. Voor zwaardere 

kernen is het optreden van een (-y.n)-reactie veel waarschijnlijker vanvege 

de relatief grote Coulombbarriére die een proton wel en een neutron niet 

hoeft te overwinnen om uit de kern te ontsnappen. 

Voorbeeld: Bereken de dreapelenergie die nodig is voor een (7,n)-reactie op 
20SPb. Wat is de energie van een neutron geproduceerd door een 10 
MeV-foton? 
Opl. Q - A206 - (A + A205 ) 

- - 23,79 - 870714 - 1-23,77) - - 8,09 MeV 
De drempelenergie is dus 8,09 MeV en absorptie van een 10 MeV 
foton produceert een neutron met een kinetische energie van (10 • 
8,09) - 1,91 MeV. 

6.2.6 S p l i j t i n g s r e a c t i e : A + a - B , + B 2 + b 

Dit proces komt overeen net de reeds besproken spontane splijting met dit 

verschil, dat de splijting hier wordt gelnduceerd door beschieting van een 

zware kern net een neutron. De splijtingsreactie kan een zogenaarade 

kettinyxeaetie worden, indien er bij de splijting voldoende neutronen 

vrijkomen om een nieuwe splijtingsreaktie te induceren. Er is dan geen 

extern« neutronenbron meer nodig en de reactie houdt zichzelf in stand. 

Kernreactoren voor energieproductie zijn thans voornamelijk gebaseerd op de 

splijting van 236U met thermische neutronen. 

We geven twee voorbeelden hoe een splijting kan plaatsvinden: 

a||U + Jn - §«Kr 4 »JjBa + 3 'n 

*f|U + Jn - fjBr + >2?La + 2 »n 
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Wanrteer men een groot aantal splijtingsreacties bestudeert, dan blijkt dat 

de verdeling van het nucleonen-aantal (A) van de splijtingsfragmenten twee 

pieken vertoont bij A ongeveer 90 en 140 (zie fig. 6.2.1). 

IC 

i 

lo"' 

" 6 0 60 ICO 120 1*6 160 180 
Hat f number A . of fission oreduct 

Fig. 6.2.1 Verdeling van het nucleonen aantal van splijtingsfragmenten bit 
kernsplijting van 23SU en *I2Th. 

6.3 Nuclidenkaart 

Net als bij radioactief verval kunnen de kerntransformaties, die 

plaatsvinden bij kernreacties, op de nuclidenkaart worden weergegeven. Fig. 

6.3.1 illustreert hoe de verschillende kernreactietypen kunnen worden 

weergegeven. Bij het opzoeken van de eindkern op de nuclidenkaart bij een 

gegeven trefplaatkern en reactietype, realisere men zich dat horizontaal het 

aantal neutronen (N) en vertikaal het aantal protonen (Z) uitstaat. 

Ter illustratie bespreken we een (n,a)-reactie: 

Een (n,er)-reactie kan schematises worden voorgesteld door 1) absorptie van 

een neutron (verpiaatsing van één vierkantje naar rechts, want N wordt één 

groter; zie fig. 6.3.1a); de ontstane kern wordt een tussenkern of 

overfranpskern (engels: compound nucleus) genoemd, 2) afstoting van een a-

deeltje uit de tusssenkern. Een a-deeltje bestaat uit 2 protonen en 2 

neutronen: Op de nuclidenkaart gaat men dan t.o.v. de tussenkern 2 

vierkantjes omlaag en 2 vierkantjes naar links. 
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Fig. 6.3.1a Relatieve plaats op de nuclidenkaarc, wanneer een nuclide een 
deeltje afstoot ('out'), dr.n wel absorbeert ('in') 

Ib Relatieve plaats van de eindkern bij verschillende typen 
kernreacties 

De eindkern wordt dus gevonden door vanuit de trefplaatkern een 

'paardesprong' (bekend uit het schaakspel) te maken. (Opgave: Vul fig. 

6.3.1b aan net het aangeven van de (p,a)- en (a.p)-reacties). 

Op de nuclidenkaart vindt men voor een aantal nucliden het a -symbool, 

gevolgd door een getal. Hiermee wordt de verkzame doorsnede bedoeld van 

thermis-he neutronen voor een (n,?)-reactie op het betreffende nuclide. 

Wanneer geen eenheid is vermeld, geeft het getal het aantal barns weer. 

Vraagstuk 6.3.1 
Hen bestraalt a7Al met thermische neutronen en meet na afloop een gamma-
energiespectrum van het bestraalde preparaat. Gemeten energieGn: 0,844, 
1,01*. 1,13, 1.37, 1,78 en 2,75 HeV. 
a. Ga met behulp van de nuclidenkaart (pag. 71-85 RHHB) na, van welke 

nucliden de gemeten gamma's afkomstig zijn en geef de bijbehorende 
kernreactie. 

b. Hen onderzoekt het preparaat vervolgens ook met een ̂ -spectrometer. Wat 
is de maximale /J-energie, die men meet? 

Vraagstuk 6.3.2 
a. Hedisch gebruikte kortlevende nucliden zijn ,3N, ,s0, ••F, 2,Na en 3eK. 

Geef de reactievergelijking voor de productie van deze nucliden, indien 
verondersteld wordt dat de nucliden geproduceerd vorden met versnelde 
deuteronen op een trefplaat van natuurlijke samenstelling. 

b. Een ander veel gebruikte kortlevende nuclide is ga na hoe deze 
kan worden geproduceerd. 

c. Welk nuclide wordt gevormd uit het radioactieve 333Th als resultaat van 
het uit zenden van resp. la, 20, 4a, 2/9 en lo deeltjes? 



Antw. 1 

Antwoorden van de vraagstukken 

1.3.1 0,98893 x 12,0000 + 0,01107 x 13,00335 - 12,01111 

1.3.2 b. 1 druppel = 50 nun3 - 510 ~ cm3 - 1.71021 moleculen 

c. 52300 jaar (!) 

. i 

1.7.1 a. 5,2 x 10s wisselwerkingen s 

b. 1% 

2.4.1 a. K:Li; L:Na 

b. zie fig. 2.4.3 

c. leder punt van het spectrum neemt met dezelfde factor toe 

d. E - E - E • E^ - ET - R en ET < E 
b c K K a L K L c 

3.2.1 a. 2i: 

b. i.h.a. < N; 

c. factor 2* å 2S groter 

3.2.2 a. 'hoogdoorlaat filter'-karakteristiek 

b. verschuiving naar rechts van karakteristiek onder a. 

3.3.1 b. E, « EP b £ 

c . e l e k t r o n e n z i j n nu n i e t a l s v r i j t e beschouwen 

4 . 1 a. B - 2,225 MeV 

b . B - Z (M(IH) - m } + A (m - m ) - A 

n n u 

c . B - 2.226 MeV 

d. E - 19,8 MeV; E - 20,6 MeV 
P n 

4 .2 a . 3 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 

b . Het even of oneven z i j n van he t a a n t a l pro tonen (Z) 

5 . 5 . 1 c . 2 | | R a - 2URT\2~ + «He2+ 

Q 0 - 4,875 MeV, E (max) - 4,789 MeV.Q . - 4,689 MeV, E . - 4 , 6 1 MeV 
a" a a 1 a* 



Antw. 2 

1 a. Q - - 1,183 HeV 
P 

b. In 93% van de gevallen verval naar een aangeslagen toestand reet 

E = 0,662 Me/ 

e„ - 0,625 keV; e. - 0,656 keV 

1 al. Q - - 0,280 MeV 

a2. Q - - 0,281 MeV 

c. E^ , - 2,0 MeV 
drempel 

1 b. ra/nu, - 1 

c. waterstofhoudende materialen 

d. E > 3,7 MeV; elektron staat niet stil 

1 a. 27Al(n,p)27Mg, 27Al(n,2p)26Na, 27Al(n,2n)26Al, 27Al(n,a)24Na, 

27Al(n,7)
28Al 

b. 2,9 MeV 

2 a . 1 2 C ( d , n ) 1 3 N , 1 4 N { d , n ) 1 4 0 r
 2 0 N e ( d , a ) 1 8 F of 1 6 0 ( d , A ) , 8 F , 

2 0 N e ( d , n ) 2 l N a , «°Ca(d ,a ) 3 8 K 

fl 1 8 1 

b . 7 9 B r ( a , 2 n ) 8 1 R b £ ™Kr of 8 2 Kr(p ,2n ) 8 1 Rb ^ \ r of 

8 2 K r ( n , 2 n ) \ r 



Lit. 1 

Geraadpleegde literatuur 

F.H. Attix, Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, 

John Wiley, New York 1986 

M. de Bruin, Stråling en stralingsdedectie, Interuniversitair Reactor 

Instituut, Delft 1978 

H. van Dam, Afscherming van stralingsbronnen, College C39, Technische 

Universiteit, Afdeling de Technische Natuurkunde, Uitgave april 

1986 

H. Cember, Introduction to Health Physics, Pergamon Press, New York 1985 (2nd 

printing) 

H. Demuynck, Stralingsbescherming, deel 2, Dosimetric en radiobiologie,Acco, 

Leuven-Amersfoort 1986 

H. Enge, Introduction to Nuclear Physics, Addison-Wesley, fifth printing, 

Reading, Massachusetts 1972 

J.D. Fast, Energie uit Atoomkernen, Natuur en Techniek, Maastricht 1980 

J.R. Greening, Fundamentals of Radiation Dosimetry, Medical Physics Hand-iook 

no 15, Sec. Ed., Adam Hilger Ltd, Bristol-Boston 1985 

ICRP publication 38, Radionuclide Transformations, Energy and Intensity of 

Emissions, Pergamon Press, Oxford-New York-Frankfurt 1983 

ICRU-Report 33, Radiation Quantities and Units, Washington 1980 

R.L. Kathern, Radiation Protection, Medical Physics Handbook 16, Adam Hilger 

Ltd., Brsitol 1985 

G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley, New York 1980 

T. Mayer-Kuckuk, Physik der Atomkerne, Teubner Studienbucher, 2. Auflage, 

Stuttgart 1974 

NEN 3297, Kernwetenschappen en kerntechniek, Termen en definities, 

Nederlands Normalisatie-Instituut, 3e druk augustus 1985 

W.F. Passchier, Begrippen van Atoomfysika en Kernfysika, Ae uitgave, Delft 

1982 

E.B. Paul, Nuclear and particle physics, North-Holland Pub. Comp. Amsterdam-

London 1969 

Radiological Health Handbook, U.S. Department cf Health, Education, and 

Welfare, Revised Edition 1970 

J,E. Turner, Atoms, Radiation and Radiation Protection, Pergamon Press, New 

York 1986 

J. Weber en C.E. Rasmussen, Stralingsbescherming, Delftse Uitgevers 

rtc-Ttschappij , 4e druk 1985 


