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AMAÇ
Kimyasal bileşimin yıkıntısız analizi
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DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Çeşitli materyal örnekleri için X-ışını 

floresanı spektrumunu kaydedin

•  X-ışınları çizgileri karakteristikleri 

bazında kimyasal bileşenleri 

tanımlayın.

ÖZET
Kimyasal elementler kendi X-ışını karakteristikleri bazında kendilerine has olarak 

tanımlanabilirler. Çünkü radyasyonun enerjisi elementin atom numarasına bağlıdır. X-ışını 

floresanı analizi bu karakteristik X-ışını radyasyonun incelenecek olan materyal yüksek enerjili 

X-ışını miktarıyla sıkıştırılmasıyla uyarılmasını içerir. Bu deneyde çoklu materyal örneklerinin 

kimyasal bileşimleri incelenmiştir. İşlenmiş demir ve paslanmaz çelik, bakır, pirinç ve bronzsun 

yanı sıra çeşitli madeni paralar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 X-Ray Cihazı (230 V, 50/60 Hz) 1000657 veya

X-Ray Cihazı (115 V, 50/60 Hz) 1000660

1 Temel Set Bragg 1008508

1 X-Ray Enerji Detektörü 1008629

1 Floresan Numune Seti 1012868

Ayrıca önerilir:

Madeni paralar

GEREKLİ CİHAZLAR

TEMEL İLKELER
Kimyasal elementler kendi X-ışını karakteristikleri bazında kend-

ilerine has olarak tanımlanabilirler. Çünkü radyasyonun ener-

jisi elementin atom numarasına bağlıdır. Bu da bir maddenin 

kimyasal bileşeninin X-ışını radyasyonu karakteristiği ölçülerek 

belirlenebileceği anlamına gelir. Elementler arasındaki kimyasal 

bağlar bununla alakalı değildir çünkü X-ışını geçişinin meydana 

geldiği atomun iç kabuğunda bulunmazlar. 

X-ışını floresanı analizi bu karakteristik X-ışını radyasyonun incele-

necek olan materyal yüksek enerjili X-ışını miktarıyla sıkıştırılmasıyla 

uyarılmasını içerir. Uyarım enerjisi beklenen karakteristik radyasyondan 

daha yüksek olmalıdır. Yani bu da elementin K serisinde yüksek sıralı 

geçişleri uyarmanın mümkün olmayacağı anlamına gelir. Bu sebeple 

analiz L serisindeki geçişlere yoğunlaştırılmalıdır (Şekil 1). 

Bir X-ışını enerji detektörü bu deneyde enerji spektrumunu kaydetmek 

için sağlanmıştır. Gelen X-ışını radyasyonu silikon bir PIN fotodiyot 

şekillendiren kristallerin atomlarındaki elektron/delik çiftleri arasında 

etkileşime sebep olur. Bununla ilgili toplam yük X-ışını enerjisiyle doğru 

orantılıdır. Yük, sonrasında bilgisayara dijital değer olarak aktarılacak 

olan X-ışını enerjine orantılı olan voltaj sinyaline dönüştürülür. 

Değerlendirme yazılımı belirli büyüklükteki sinyallerin dağılımının 

çizilmesi için kullanılır. Enerji kalibre edildiğinde bu dağıtım aradığımız 

enerji spektrumuna eşit olur. 

Bu deneyde radyasyonun kaynağı olarak bakır anotlu bir X-ışın 

tüpü kullanılmıştır. Çoklu materyal örneklerinin kimyasal bileşimleri 

incelenmiş ve işlenmiş demir ve paslanmaz çelik, bakır, pirinç ve 

bronzsun yanı sıra çeşitli madeni paralar arasında karşılaştırmalar 

yapılmıştır. 

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme yazılımı, ölçülmüş enerji seviyelerinin, söz konusu 

olan materyallerin karakteristik radyasyon dalga boyları için litera-

türde belirtilen değerlerle karşılaştırılmalarını mümkün kılar. 

Şekil 1: Karakteristik X-ışını çizgili bir atom için basitleştirilmiş enerji 

bandı diyagramı.

Şekil 2: 1 adet madeni euro için X-ışını floresanı spektrumu 

Şekil 3: İşlenmiş demir (kırmızı) ve paslanmaz çelik (siyah) için X-ışını 

floresanı spektrumu 


