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New possibilities of ion beam analytical methods using Tandetron 4130MC in Nuclear Physics Institute of 
ASCR 

Macková Anna, Hnatowicz Vladimir 

Nuclear Physics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Řež near Prague 

The new accelerator (unique in Czech Republic) makes realisable to fundamentally develop the present 
analytical possibility and to put on the new technique of material modification and synthesising of advanced 
materials and structures. It opens new possibility for fundamental and application research in nuclear physics and 
radiation biochemistry. In connection with installation of new accelerator Tandetron 4130 MC in 2006 one has to 
take into account limitation analytic service in future and research reinforcement, especially in fields of material 
science engineering, radiobiology, radiation chemistry and interaction of charged particles with surrounding. 
We report on new analytical methods which should be introduced in our laboratory - Rutherford Backscattering 
Spectrometry (RBS)-channeling, Elastic Recoil Detection Analysis- Time of Flight (ERDA-TOF) and ion 
implantation. RBS-channeling spectrometry - enables us to investigate crystalline materials - position of dopants 
and crystal lattice quality. The signal of the impurity and host lattice in RBS spectra is separated by scattering 
kinematics. The angular yield curve (scan) is obtained by monitoring the yield of the impurity and host lattice 
along the channeling axis using ion beam impact angle changing. From the angular yield curves of the axial 
channels in virgin material we obtain the impurity position in the measured cut. ERDA-TOF provides 
information on light element depth profiles determined simultaneously with high precision. Simultaneous 
measurement of energy and time of flight of elastically recoiled ions is used for atomic mass resolution. The ion 
velocity is obtained from time of flight between two detectors placed in a fixed distance. New accelerator gives 
us opportunity to produce wide range of ion masses, so the ion implantation is very important material 
modification technique. The implantation device with comparable parameters does't exist in CR till now and we 
will continue in our research of ion modified polymers and other progressive materials. 

Možnosti využití metody PIGE v analýzách biologických a nerostných materiálů 

Havránek Vladimír 

Ústav jaderné fyziky AVČR, 250 68 Řež u Prahy 

Metoda PIGE (Particle Induced Gamma-ray Emission) je založena na promptní analýze záření 
gamma produkovaného ve vzorku po dopadu urychlených iontů v reakcích typu (p, y), (p,p' 
y), (p,n y), (p,a y) apod.. Jelikož metoda PIGE využívá ke stanovení obsahů prvků přímo 
jaderné reakce na jádrech atomů analyzovaného vzorku, řadíme ji k metodám NRA (Nuclear 
Reaction Analysis). K analýzam se nejčastěji používají protony s energií několika jednotek 
MeV. Jsou známy ale i příklady využití těžších iontů a vyšších energií K detekci záření 
gamma se v běžném uspořádání používají HPGe detektory z vysoce čistého germánia. V ně-
kterých speciálních případech se také používají velkoobjemové scintilační detektory. Metoda 
PIGE se často označuje jako komplementární k metodě PIXE (Particle Induced X-ray 
Emission), neboť jí lze snadno stanovit lehké prvky jako jsou Li, B, F, Na, Mg, AI, P, kde 
zejména nejlehčí z nich nelze v běžném uspořádání metodou PIXE stanovit. Medoda PIGE 
není tak rozšířená jako metoda PIXE, avšak v poslední době se stále více používá, především 
v souvislosti s rozvojem analýz historických předmětů a uměleckých děl a všeobecně se 
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vzrůstajícím počtem analýz na externím svazku protonů2. Ve vhodném experimentálním 
uspořádání je možné provádět analýzy PIXE a PIGE společně během jedné expozice vzorku 
v iontovém svazku. Zároveň je možné provádět současně i analýzy dalšími metodami jako 
jsou metody RBS (Rutherford backscattering) nebo PESA (Proton Elastic Scattering 
Analysis), čímž získáme ucelenější informace o složení a případně i struktuře analyzovaného 
vzorku. V našem ústavu můžeme provádět simultánní analýzy metodami PIXE, PIGE, RBS a 
PESA v nedávno dokončené experimentální komoře3. Parametry vybraných jaderných reakcí 
využívaných v metodě PIGE jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1. Vybrané jaderné reakce využívané metodou PIGE 

Prvek Reakce Ey(keV) Prvek Reakce Ey(keV) 

Li 7Li(p,ny)7Be 429 Na 23Na(p,ay)20Ne 1635 

Li 7Li(p,p'y)7Li 478 Mg 25Mg(p,p'y)25Mg 585 

B 10B(p,a y)7Be 429 A1 27Al(p,Pl'y)27Al 844 
B 11B(p,p'y)I1B 2125 A1 27Al(p,p2'y)27Al 1014 

F 19F(p,Pl 'y)19F 110 A1 27A1 (p, y) 28Si 1779 

F 19F(p,p2'y)19F 197 Si 28Si(p,p'y)28Si 1779 

F 19F(p,a, y)160 6130 P 31P(p,p'y)31P 1266 

F 19F(p,a2 y)160 6920 Ca 44Ca (p, y) 45Sc 364 

F 19F(p,a3 y)160 7120 O 160 (p, y) 17F 495 

Na 23Na(p,p'y)23Na 440 N 15N(p,oc y)12C 4439 

Analýzy PIGE 
V poslední době jsme na pracovišti Van de Graaffova elektrostatického urychlovače v Ústavu 
jaderné fyziky AVČR provedli několik experimentů ověřujících možnosti použití metody 
PIGE pro stanovení fluoru a některých dalších lehkých prvků (P, Na, AI) v biologických a 
minerálních matricích. Cílem experimentů bylo především rozšířit spektrum stanovovaných 
prvků v analyzovaných vzorcích, doposud měřených pouze metodou PIXE. Dále také 
stanovení stejného prvku druhou nezávislou metodou s možností ověření analytického 
postupu. V případě stanovení fluoru bylo také provedeno srovnání s alternativními technikami 
INAA a RPAA dostupnými v našem ústavu4. Na obr.l. jsou ukázána typická spektra 
naměřená metodou PIGE na vybraných vzorcích s rozdílnou koncentrací fluoru ve vzorku. 
Vzorky byly připraveny z rozemletého a zhomogenizovaného materiálu ve formě lisovaných 
tablet o průměru 14 a 16 mm. Metoda byla kalibrována pomocí kalibračních vzorků se 
známým obsahem analyzovaného prvku. Pro kalibraci AI bylo použito duralové kolečko ze 
známým obsahem hliníku. Pro daný vzorek a energii nalétávajících částic (používá se 
většinou protonů) je výtěžek reakce přímo úměrný počtu protonů dopadlých na analyzovaný 
vzorek a koncentraci analyzovaného prvku ve vzorku (přesněji koncentraci daného isotopu -
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Obr. 1. Ukázka tří PIGE spekter vzorku půdy, okurky a pšenice s postupně klesající 
koncentrací fluoru (390 mg/kg, 11 mg/kg, méně než 3 mg/kg). Ke stanovení 
fluoru byly použity linky 110 a 197 keV. 



metoda PIGE je isotopově závislá). Při srovnání analytu v různých vzorcích se v důsledku 
složitého průběhu účinného průřezu v závislosti na energii nalétávajících částic a v důsledku 
postupného úbytku energie uvnitř vzorku vlivem ionizačních ztrát uplatňuje navíc faktor 
ionizačních ztrát. Vzorky s nižší hodnotou ionizačních ztrát mají vyšší výtěžek záření gamma. 
U tlustých vzorků je situace poměrně jednoduchá a výtěžek je přitom přímo úměrný poměru 
převrácených hodnot středních ionizačních ztrát v měřeném a referenčním vzorku. U tenkých 
a středně tlustých vzorků (dolet protonů ve vzorku je větší než tloušťka vzorku) je situace 
podstatně složitější a je třeba měřit v oblasti energií kde jsou pomalé změny účinného 
průřezu, případně je potřeba konkrétní znalost průběhu účinného průřezu v závislosti na 
energii iontů a výtěžek vypočíst integrací přes tloušťku vzorku.Vlastní analytický postup byl 
ověřen analýzou referenčních materiálů se známým obsahem hliníku. Výsledky jsou uvedeny 
v tab. 2. Pro standardní podmínky měření (průměr svazku protonů 8 mm, proud 20 nA, doba 
měření 1000 s), při kterých nedocházelo k výraznějšímu radiačnímu poškození vzorku, byly 
dosaženy následující meze detekce v biologických vzorcích: 4 mg/kg pro F, 10 mg/kg pro AI 
a 200 mg/kg pro P. Pro minerální vzorky byly většinou limity detekce míně vyšší, především 
v důsledku vyššího spektrálního pozadí a nižším proudům protonů, které bylo nutno snížit 
tak, aby nedocházelo k přetížení spektroskopických tras zejména v trasách PIXE. Další 
výsledky a podrobnější popis měřicí aparatury je možno nalézt v3 '4. 

Tab. 2. Ověření analytického postupu na referenčních vzorcích se známým 
obsahem AI. Obsahy AI byly stanoveny pomocí linek 844 a 1014 keV. 

AI - cetif. 
mg/kg 

AI - PIGE 
mg/kg 

D.L. 
mg/kg 

ICHTJ-CTA-OTL-1 
(Oriental Tabaco 
Leaves) 

1740+- 30 1711+- 120 8 

NIST-SRM-2704 
(Buffalo River 
Sediment) 

61 100 +- 1600 63 400 +- 700 20 

Shrnutí 
Metoda PIGE se ukázala jako rychlá a vhodná metoda pro stanovení lehkých prvků v biolo-
gických i nerostných vzorcích, zhomogenizovaných a připravených ve formě tablet. Zvláště, 
je-li použita s dalšími metodami jako jsou PIXE a NAA, může vhodně rozšířit spektrum sta-
stanovitelných prvků a poskytnout úplnější informace o analyzovaném vzorku. V současné 
době máme zvládnuté stanovení F, P, AI a Na. V budoucnosti se chceme zaměřit na rutinní 
zpracování PIGE spekter a na vyřešení fítace doplerovsky rozšířených linek jako jsou linky B 
a Li. S přechodem na nový Tandetron bude možné provádět analýzy PIGE při vyšších 
energiích svazku a zlepšit tak detekční limity a rozšířit počet analyzovaných prvků. 
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Application of the PIGE method in the analysis of biological and mineral samples 

Havránek Vladimír 

Nuclear Physics Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Řež near Prague, 

A possible application of the PIGE method for the analysis of the biological and mineral samples has been tested 
using 3.5 MeV Van de Graaff accelerator of the NPI. The limits of detection of 4mg/kg for fluorine 10 mg/kg for 
aluminum and 200 mg/kg for phosphorus was achieved with 3.15 MeV proton beam (8 mm in diameter, 20 nA 
current and 1000 s irradiation time) respectively. The PIGE method has been shown as suitable method for the 
determination of fluorine in analyzed samples. It measure total fluorine content in the sample without any 
chemical preparation. In the analysis of the phosphorus in thick biological samples the PIGE method can be 
competitive to PIXE and it is probably less sensitive to the matrix effects and spectra fitting, giving chance for 
more accurate results. 

Stanovení 129I ve vzorcích životního prostředí neutronovou aktivační analýzou 

Krausová Ivana1, Kučera Jan 1,2, Světlík Ivo 1 

'Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež u Prahy 9 v Centrum pro radiochemii a radiační chemii ČVUT , Praha 

Radionuklid 129I vzniká přirozenými procesy, ale také antropogenní činností člověka. 
Stoupající hladiny 129I v životním prostředí (ŽP) vedou k nutnosti jeho monitorování, protože 
představuje pro člověka radiologické riziko. Radiotoxická významnost 129I je dána zejména 
dlouhým poločasem přeměny 1,57-107 let a jeho kumulací ve štítné žláze savců stejně jako 
stabilního izotopu n i l . Zdravotní rizika stoupajících koncentrací 129I v ŽP a možnost jejich 
přenosu do potravního řetězce člověka vedly Mezinárodní agenturu pro atomovou energii 

129 1 129 V 

k inicializování projektu pro mezinárodní standardizaci měření I . Monitorování I v ZP 
v okolí jaderně-energetických zařízení je důležité z hlediska hodnocení dopadu činnosti těchto 
zařízení na ŽP a zdraví obyvatel. Žádná taková studie v České republice dosud nebyla 
provedena z důvodu nedostatku vhodných analytických metod. Cílem této práce bylo 
vyvinout metodu NAA pro stanovení hladin 129I v různých vzorcích ŽP, stanovit její základní 
metrologické vlastnosti, ověřit použití na vzorcích ŽP odebraných v okolí jaderné elektrárny 
Temelín, stanovit koncentraci radionuklidu 129I a poměru izotopů 129i/127i a výsledky porov-
nat s hodnotami nalezenými v jiných státech2. 
Radionuklid !29I je elektronový zářič emitující rovněž záření j o energii 39,6 keV a 
rentgenfluorescenční záření. Počet fotonů emitovaných při přeměně jádra I je však nízký 
(7,5%). Nejvyšší citlivost měření 129I je dosahována studnovým HPGe detektorem se stíněním 
pro potlačení Comptonova kontinua. Nejcitlivější metodou stanovení 129I je hmotnostní 
spektrometrie s využitím urychlovače iontů (accelerator mass spectrometry, AMS), který je 
však dostupný jen v omezeném počtu laboratoří na světě. Nejčastěji je používána neutronová 
aktivační analýza, která je dostupnější a přitom jednou z nejcitlivějších metod stanovení 129I a 
poměru 129I/127I v různých typech vzorků. Ytab.l je uvedeno orientační porovnání mezí 
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