
 

 
 

Aplikasyon Notu  # 92 

Bir XRF Cihazı nasıl seçilir 
 

 Yatırım maliyetleri her zaman önemli bir husustur. 
Tabii ki, bir X-RAY floresan (XRF) cihazı seçerken 
bütçe de önemli bir rol oynar. Yine de en pahalı cihaz, 
her ölçüm görevi için en uygun cihaz olarak kabul 
edilemez. Bunun yerine, verilen gereksinimler ve 
hedefler temelinde optimum ekipmanla ideal ölçüm 
cihazının belirlenmesi önemlidir. 

 
Uygun kullanımla ilgili olarak : ölçüm cihazının değeri, 
gereksinimlerin karmaşıklığına bağlıdır. Belirli bir 
ölçüm göreviyle ilgili olarak uygun bir XRF cihazı bulmak 
için, olası tüm etki faktörleri dikkate alınmalıdır: numune 
tipi, numune boyutu, numune geometrisi, kaplama 
kalınlık aralığı, gerekli ölçüm alanı, ölçüm modu 
(kaplama kalınlığı ölçümü ve/veya malzeme analizi), 
ölçüm görevinin karmaşıklığı, kaplama sayısı, işlemin 
toleransları vb. 

 

Tüm XRF cihazları aynı temel tasarıma sahiptir 
(sağdaki şekilde olduğu gibi). X-ışınları üretmek için 
bir X-ışını tüpüne ve X-floresan ışınlarını saptamak 
için bir detektörden oluşurlar. 

Bir Fischer XRF cihazının temel bileşenleri 

 

Bir XRF ölçüm cihazı, müşterinin özel ihtiyacını karşılayacak şekilde 
donatılmalıdır. 



 

Bu ve diğer parçaların, kullanıcının gereksinimlerine 
bağlı olarak ölçüm görevini en iyi şekilde yerine 
getirmek için farklı çeşitleri de mevcuttur. 

  
Dedektör Seçimi: 
Genel olarak, dedektör X-floresan ışınlarını algılar ve 
en yüksek doğrulukla ölçer. Dedektör tipi, XRF cihazı ile 
hangi ölçüm görevlerinin çözülebileceğini belirler. 
Sadece Fischer'de kullanıcılar en temel üç dedektör 
türünden birini seçebilir. 

 

 

 

Fischer, piyasadaki en kapsamlı dedektör portföyünü sunar: daha düşük 
enerjiye sahip ancak daha yüksek algı (gelen ışınları sayma ya da tespit 
etme) oranına sahip proportional counter. Seçici pik değerlendirmesi 
(Element analizi) için mükemmel enerjiye sahip Si-PIN ve SDD 
dedektörler. (Yukarıdan, aşağıya) 

 

Proportional counter dedektörü, yaklaşık 0,1 – 50 µm 
aralığında basit kaplama kalınlığı ölçümleri için en 
uygun seçenektir (kaplama yöntemine bağlı olarak). 
Hafif kavisli bir pencere ile geniş bir aktif dedektör 
alanı sunar. Bu, bir numuneyi ölçmek için 20-80 
mm'lik bir ölçüm mesafesi gerektiğinde önemli 
avantajlar sağlar. Büyük dedektör penceresi 
sayesinde yüksek oranda X-floresan ışınları 
dedektöre ulaştığından iyi ölçüm sonuçları elde edilir.  
Ek olarak, proportional counter, dedektöre numune 
hizalamasının doğruluğu, ölçüm mesafesi ayarı ve 
numune geometrisi açısından önemli ölçüde daha az 
hassastır. Küçük ölçüm noktaları için biraz daha uzun 
bir ölçüm süresi gereklidir. 

 
 
 
 

 

Silicon drift detector (SDD) en güçlüsüdür. Nanometre 
aralığındaki kaplama kalınlıklarının ölçümünü ve 
karmaşık çok katmanlı kaplamaların ölçümünü 
gerçekleştirir. Ayrıca, 

SDD, malzemelerin temel bileşimini araştırırken 
(malzeme analizi) en iyi performansı sunar. . Uygulama 
aralığı sodyumdan (vakumda) uranyuma kadar uzanır. 
Özellikle düşük konsantrasyonlarda oluşan elementler 
sorunsuz tespit edilir. Milyonda bir (ppm) aralığında 
algılama sınırları mümkündür. 

 
Tüp Tipi ve Anot Malzemesi Seçimi: 
 Ölçüm uygulamasına bağlı olarak standart ve 
mikrofocus tüpler mevcuttur. İkincisi, küçük ölçüm 
noktaları ve ince kaplamalı ölçümlerde bile kesin 
sonuçlar sağlar. Numunenin elemanlarının uyarıldığı 
birincil (primary) X-ışını radyasyonunun enerji 
spektrumu, diğer şeylerin yanı sıra, X-ışını tüpünün 
anot malzemesi tarafından belirlenir. Eleman 
aralığına ve algılama sınırına bağlı olarak uygun 
uyarma koşulu seçilmelidir. Tungsten anot, özellikle 
yoğun ve çok yönlü bir spektrum ürettiği için sıklıkla 
kullanılır. Uygulamaya veya ölçüm gerekliliğine bağlı 
olarak rodyum, molibden ve krom anotlar da 
mevcuttur. 
 

 
X-ray Optiğinin Seçimi: 
Numune üzerindeki ölçüm noktasını tanımlamak için 
birincil ışının enine kesiti sınırlıdır. Ön koşul: genellikle, 
parçanın ölçüm alanı, cihazın ölçüm noktasından daha 
büyük olmalıdır. Optimum hassasiyet için ölçüm noktası 
mümkün olduğunca büyük olmalıdır. Silindirik parçalar 
için numune çapı, ölçüm noktasının çapından dört kat 
daha büyük olmalıdır. Bu nedenle, farklı parça 
geometrileri ve ölçüm alanının boyutları ile ilgili ek 
kolimatörler ve kapiler optikler mevcuttur. 
 

 

 
Fischer, birincil radyasyonu odaklamak için X-ışını kapiler optiği 
geliştiren ve üreten dünya çapında sadece iki üreticiden biridir



 

 

Kolimatörler ölçüm mesafesine bağlı olarak birkaç 
milimetre ila yaklaşık 100 µm arasında bir ölçüm 
noktası boyutuna izin verir. Bununla birlikte, daha 
küçük ölçüm noktalarıyla, numuneye daha az primary 
(birincil) radyasyon ışını ulaşır, bu nedenle X-floresan 
sinyali (güçlü bir şekilde) zayıflatılır. Polikapiller optik 
bu sorunu çözebilir. Bunlar, birincil radyasyonun 
büyük bir bölümünü 10 µm çapa kadar küçük bir 
noktaya odaklayan mikroskobik boşluklara sahip 
yapılandırılmış camdan oluşur. 

 
Ölçüm Yönünün Seçimi: 
Ölçüm noktası doğrudan tablaya yerleştirilebiliyorsa, 
aşağıdan ölçüm yapılması önerilir. Bu genellikle 
levhalar, madeni paralar, mücevher parçaları, altın 
külçeler vb. gibi yassı numuneler için geçerlidir. 35 mm 
mesafeye kadar ölçümler sorunsuz yapılabilir. 
Yukarıdan aşağıya ölçüm yönü, numune geometrisi 
açısından daha esnektir. 80 mm yüksekliğe kadar 
numuneler ölçülebilir. Ayrıca, girintilerde ölçüm 
yapmak mümkündür. 

 

 
Madeni para gibi düz numuneler için, aşağıdan (soldan) ölçüm yönü 
önerilir. Karmaşık şekilli numuneler için ölçüm yönü yukarıdan olmalıdır.. 

 
 

Konumlandırma Seçeneği Seçimi: 

Parçanın geometrisi ve dolayısıyla bir ölçüm için 
gereken süre, numune tablasının işlevini belirler. Sabit, 
manuel veya programlanabilir XY tablalı XRF cihazları 
bulunmaktadır. Ölçülecek numunenin yapısı ne kadar 
küçük olursa, ölçüm noktalarını tam olarak kontrol 
etmek o kadar zor olur. Bu, teknik bir konumlandırma 
yardımını gerekli kılar. Çoklu ölçümler için, 
programlanabilir tabla ile birden fazla numune tam 
otomatik olarak ölçülebilir. 

 
Ölçüm Ortamı Seçimi: 
Ölçüm ortamı, hangi elemanların analiz edilebileceğini 
ve hangi tespit limitlerine ulaşılabileceğini belirler. 
Hava, uygulamaların büyük çoğunluğu için uygun olan 
en basit ve en uygun maliyetli ölçüm ortamıdır.  
X-floresan sinyallerinin belirli bir miktarda saçılması ve 
emilmesi hava yoluyla gerçekleşir. Bu durum, atom 
numarası daha yüksek olan elementler için neredeyse 

ihmal edilebilir. Absorpsiyon, alüminyum veya silisyum 
gibi hafif elementler için önemlidir ve çoğunlukla 
yetersiz bir sinyal-parazit oranı ile sonuçlanır. Helyum 
tahliyesi veya vakum desteği ile sinyal-parazit oranları 
artırılabilir, böylece algılama limiti ve ölçüm hassasiyeti 
optimize edilebilir. 
 
Sonuç: 
Fischer, yalnızca birkaç bileşenle birçok uygulama için 
yüksek kaliteli bir ölçüm sonucu elde eder. XRF 
cihazlarının geliştirilmesi sırasında, günlük 
uygulamadaki gereksinimlere ve hedeflere özel önem 
verilir. XRF bileşenlerinin çok çeşitli varyasyonları ve 
kombinasyonları bulunabilir. Bu çeşitlilik sayesinde, çok 
çeşitli endüstrilerden kullanıcılar, kendi özel ölçüm 
görevlerini çözmek için optimum ekipmanı sunan ölçüm 
cihazını seçme fırsatına sahiptir. Ve uzun vadede bu: 
Cihazın ve kurulu bileşenlerin kalitesine ek olarak, 
üretici tarafından sunulan doğrudan servis, uzun bir 
hizmet ömrü sağlamada belirleyici bir faktördür. Fischer 
know-how'ı güvenilirlik sunar ve takip maliyetlerini 
önler. 
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