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Ion beam experimental techniques



PIXE – Proton (Particle) Induced X-ray Emission



Mikrowiązka jonowa w IFJ PAN

 VdG: HVEC KN-3000

Napięcie przyspieszające do 2.5 MV

Przyspieszane jony: H, He+

 Mikrowiązka:

Ogniskowanie do ~7 µm 

Prąd wiązki >100 pA

Małe wymiary, tylko 230 cm



Pierwsza mapa zmierzona w IFJ:

siatka Cu 63 µm, elektrony wtórne

Ta sama siatka, po kalibracji systemu

zmierzona w widmie prom. X

Pierwsza „prawdziwa” mapowana

próbka - ruda Fe-Ni (Norylsk)



Zalety mikrowiązki protonowej

 Analiza wielopierwiastkowa w pojedynczym pomiarze

 Dobrze znany i przewidywalny opis zjawisk fizycznych

→ wysoka rozdzielczość ~ µm

→ małe tło promieniowania X

 Wysoka czułość, zwłaszcza dla  

13 < Z < 42  oraz  70 < Z < 92

 Niskie progi detekcji

→ typowo kilka ppm, w pewnych przypadkach <1 ppm

 Badania nieniszczące, często nie wymagające 

stosowania standardów
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10            20              30 µm

Protony (2.2 MeV) w stopie Ag-Cu (srebrna moneta)

SRIM 2013 simulation, James Ziegler,  www.srim.org

Ag 97%, Cu 3%

(mass %)

Straggling ~2 µm

Range ~23 µm

Wiązka jonów w materii 

(vertical axis not in scale)

(in scale)

http://www.trim.org/


Atenuacja prom. X w materiale próbki

Fluorescencja wtórna

Nierówności / nachylenie powierzchni

Det. X

Straty energii jonu w materii

Przekroje czynne na produkcję 

charakterystycznego prom. X
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Dobór warunków eksperymentu: 

prąd wiązki (dopuszczalny czas martwy), czas pomiaru, filtry atenuacyjne

Programy do obróbki danych PIXE:
 GUPIX, GupixWin → Univ. of Guelph

 GeoPIXE → CSIRO

Det. X

Użyteczny rejestrowany sygnał 

w funkcji głębokości w materiale tarczy
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Zastosowanie mikrowiązki w geologii: oznaczenie wieku 

skał wulkanicznych na podstawie zawartości Pb/Th/U 

w monacytach
(współpraca z Instytutem Geologii PAN)



Wyniki µPIXE dla monacytów mierzonych @ IFJ:

Zmierzone koncentracje pierwiastków i względne niepewności pomiarowe:

Th 1-11% (<1%)

U 0.03-1% (2-3%)

Pb 100-2000 ppm (4-8%)

Wyznaczony wiek skał:

331 (25) Ma – wąwóz Gródek;

353 (41) Ma – wąwóz Gródek II;

397 (36) Ma – kopalnia Rydułtowy;

281 (31) Ma – Sudety

330 (12) Ma – Zachodnie Sudety

Porównanie z pomiarami EMP (Electron MicroProbe) -

stały efekt przesunięcia o ok. +20 Ma, przyczyna nadal nieokreślona.

Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. B, 210 C, (2003) 472-477

Gondwana Research 14 (2008) 617–623, 675 – 685

Gondwana Research 17 (2010) 153–161



NANODERM

„Quality of skin 

as a barrier to ultra-fine particles”

Cel projektu:

Badania zagrożeń związanych z przenikaniem 

przez skórę bardzo małych cząsteczek TiO2

( < 20 nm, filtr UV w kosmetykach ).

8 europejskich instytucji, w tym 6 mikrowiązek jonowych
(współpraca z Collegium Medicum UJ)

www.uni-leipzig.de/~nanoderm



NANODERM

„Quality of skin 

as a barrier to ultra-fine particles”

Stratum spinosum

Dermis

409 µm × 199 µm

Stratum granulosum

Stratum corneum

1. Nałożenie związków zawierających

TiO2 na skórę (ludzką i zwierzęcą).

2. Po okresie inkubacji, pomiar rozkładu 

głębokościowego Ti i innych pierw.



• punch biopsies (6 mm diameter)

• plunshing into liquid nitrogen

• cryosections 20 & 30 µm thick

• cryodrying (about 20 h)

• at aluminium sample holder

• fixed with carbon glue or double-

faced carbon tape

Sample preparation



Outer layer of epidermis with a visible follicle.

Skin treated with a formulation containing TiO2 (application time 45’)

Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. B 260 (2007) 174–177

Proton microprobe elemental maps
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Rozkłady Ti w zewnętrznych warstwach skóry



System akwizycji danych mikrowiązki – wersja DSP (XiA)Maksymalne obciążenie układu akwizycji

Ograniczenie:

W układzie analogowym w kanale detektora X, 

przy stałej czasowej kształtowania sygnału ~6-10 µs, 

częstość zliczeń nie powinna przekraczać 2-3 k cps.



System akwizycji danych mikrowiązki – wersja DSP (XiA)

Porównanie widm X dla analogowego i cyfrowego toru akwizycji (30k cps). 
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Problem normalizacji 

Podstawowy parametr:

dokładna ilość protonów

jakie padły na próbkę (!)

 Pomiar ładunku z tarczy (zafałszowany!);

 Faraday jako beam stopper

(dobre, ale tylko dla cienkich tarcz);

 analiza widm RBS (program RUMP);

 beam chopper lub rozproszenia wiązki

na cienkiej folii w torze wiązki;



Faraday cup

Układ kontroli wiązki

układ odchylający
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Badanie zmian składu i struktury ludzkich soczewek 
(prof. Cz. Paluszkiewicz, grant NCN 2013-2016)

J. Trace Elem. Anal. (2016) Vol. 4 (1) pp. 1-9

G1 = grupa kontrolna 

(tylko katarakta);

G2 = katarakta + cukrzyca;

G3 = katarakta + jaskra 

(G2 i G3 grupy rozłączne).

Histogramy stężęń cynku (ppm) w trzech badanych grupach. 

Wartości mediany: 39 ppm (G1), 63 ppm (G2), 153 ppm (G3).

Pooperacyjny materiał doświadczalny: 

fragmenty soczewek z kataraktą usuniętą

na drodze rozbicia ultradźwiękami.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie



Zastosowania w badaniach 

dziedzictwa kulturowego

Chińska waza porcelanowa (Łańcut). 

Badanie składów pierwiastkowych użytych 

pigmentów (współpraca z ASP Kraków)

Mapa potasu wyznacza zewnętrzny obszar glazury. 

Cienka warstwa zieleni zawiera Cu i Pb - brak Cr 

sugeruje powstanie wazy przed rokiem ~1850.

Podobna obserwacja odnosi się do braku Zn 

w pigmencie białym.



Próbka: złoty ornament kwiatowy

kwatera z dawnego retabulum Adoracja Dzieciątka, Obrzezanie,
katedra pw. św. Jana Chrzciciela, św. Jana Apostoła w Toruniu, ~1480 r.

- Czerwona warstwa malarska : cynober HgS, minia ołowiowa Pb3O4

- Spoiwo olejno-żywiczne - misktion

- Folia złota niskiej próby (25% Au, 75% Ag).

Badanie składu pierwiastkowego pigmentów w dziełach sztuki

Ag Au
PbHg Au

Ca Si

Apostoł św. Mateusz z Pelplina: złota litera

Współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu



Silver denarii of the early Piasts
Little or no information is available about the chemical composition

of the oldest Polish coins.

This information is interesting since it may provide evidence about

the alloys, the metal sources, and technological processes.

Objective: To provide analytical data that could enhance the existing

knowledge about the beginnings of the Polish state.

Presented work is financed by the Polish Ministry of Science and Higher

Education under the framework of the National Programme for the 

Development of the Humanities in the period 2014 - 2017.



Oldest Polish coins

Weight: 0.5 – 3.0 g

Thickness: 0.5 – 1.0 mm

Diameter: 16 – 25 mm

Cracow collection: 71 items

Bode-Museum (Berlin): 36 items

Warszawa: 16, Prague: 9, Łódź: 6, Toruń: 3, etc…

a) Mieszko Type I (Such.I.1); 

b) Boleslaus Type IX PRINCES POLONIE (Such.IX.14); 

c) Boleslaus Type XI DVX INCLITUS (Such.XI.17); 

d) Boleslaus Hybrid Type III and IV (Such.III/IV.7)



 Trace elements can provide information about the source:

• Hg → possible Arabic origin (re-melting of islamic coins)

• Au, Zn, Bi → same metal source (probably Harz mines)

• Zn → technology (facilitates melting)



PIXE – estimation of errors (statistcs + model)

Typical values for Ag-Cu coins:

Ag Ka < 1%, Cu Ka < 1%, Pb La ~ 4%

Ag                  Cu                    CaMajor elements concentrations

measured in multiple points of

The same coin (ID 807 and 809)



Early Piasts

Mieszko I (ca. 940 – 992):  

962 – 992

Bolesław Chrobry (967 – 1025):  

992 – 1025

Mieszko II Lambert (990 – 1034):  

1025 –1031

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Poczet_1.htm



Main elements: Ag, Cu, Pb

.

Silver (horizontal) versus Lead 

Copper (horizontal) versus Lead

Silver (horizontal) versus Copper

black dots: Mieszko coins,

grey dots: Boleslaus coins.
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Numismatic objects cannot be cleaned / processed !

FT–IR image mosaic of the Boleslaus the Brave coin 

with the exemplary spectra collected from two regions
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silicates



Silver surface enrichment of Ag-Cu coins

Schreiner, M., and Melcher, M., 2010, Application of transportable XRF and µ-XRF in art 

and archaeology, analysis of pigments, metals and inks, in Radiation Physics in Cultural 

Heritage, Vienna Summer School, 20-24.09.2010.

Ag-Cu coins < 92% Ag

XRF penetration depth
• Ag-Kα ~ 100 µm

• Ag-Lα ~ 2 µm

• Cu-Kα ~ 10-15 µm



Układ 

pojedynczych 

jonów 

w IFJ PAN

Komora 

eksperymentalna

Rev. Sci. Instr. 77 (2006) 055101.



irradiated bystander intact

SR-FTIR coupled with Principal Component Analysis 

shows evidence for the cellular bystander effect

E.Lipiec et al. Radiation Research, 184(1) (2015), 73-82 

IR regions of interest                   right after irradiation                …a day after
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Dziękuję za uwagę !


