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SAMENVATTING 

 

Het NuPulse Project 

Dit proefschrift beschrijft het ontwikkelen van een veelzijdig instrumentarium 

dat in staat moet zijn om concentraties van elementen op te sporen door in 

veldmetingen gebruik te maken van een pulserende neutronenbron gebaseerd op de D-

T reactie. NuPulse is een samenwerkingsproject geweest in het kader van het EU 

programma GROWTH tussen negen partners die ieder hun verantwoordelijkheid 

hadden om het instrument te ontwikkelen en/of toe te passen. De pulserende bron 

bestaat uit een miniversneller waarin deuteriumionen worden versneld en in een 

reactie met tritium neutronen produceren als de energie van de deuteronen boven een 

bepaalde drempelwaarde komt. Door de versnelspanning gepulseerd boven de 

drempel uit te laten komen ontstaan pulsen van neutronen waarmee tijd- en energie-

informatie kan worden verkregen over de reacties die in (geologische) formaties 

plaatsvinden. De bron wordt ook wel aangeduid als “Pulsed Neutron D-T”, afgekort 

tot PNDT. Het werk dat in dit proefschrift beslaat de bijdrage van het RuG/KVI team 

aan het NuPulse samenwerkingsverband en omvat zowel het ontwerp en de bouw van 

elektronische componenten voor de dataversturing, metingen in het laboratorium en 

het veld met meerdere detector eenheden alsmede de modelbeschrijving, validering en 

interpretering van de gegevens. 

 

Het antwoord op twee vragen vormden de doelstelling van het NuPulse 

project: 

 Hoe goed is het NuPulse instrumentarium in staat om secundaire neutronen en 

gammastraling te detecteren die door de omgeving of door geologische formaties 

wordt afgegeven? En 

 Hoe goed kunnen we met de wisselwerking van snelle neutronen de 

materiaalsamenstelling afleiden? 

 

Om op deze vragen een antwoord te vinden is een stapsgewijze benadering 

gevolgd waarbij eerst ieder van de componenten werd geoptimaliseerd en vervolgens 

werd ingebouwd in een volledig instrument. In het begin werd vooral getoetst of de 

Monte Carlo berekeningen de testexperimenten goed beschreven. Vervolgens werden 

de instrumenten geijkt onder goed gedefinieerde omstandigheden en daarna pas in 

veldmetingen toegepast. Die goed gedefinieerde omstandigheden werden mogelijk 

gemaakt door een 3m hoge, 2m diameter cylindrische betonnen tank te bouwen, 

waarin op de as het instrument kon worden geplaatst. De omstandigheden waaronder 

werd gemeten, betroffen een lege en een met water gevulde tank. Aan het water 

werden later bekende hoeveelheden KCl-zout toegevoegd (water+KCl). 

Veldmetingen begonnen in een goed beschreven boorgat op het terrein van het KVI 

en werden later uitgebreid tot een boorgat in Finland en mineraalopslagplaatsen in 

Finland en Griekenland. 

Deze toetsingen en experimenten gaven enerzijds inzicht in de werking en 

toepasbaarheid van het instrument, maar liet anderzijds zien dat er qua interpreteren 

van de gegevens nog nieuwe uitdagingen liggen. Het antwoord op de bovengestelde 

vragen is op deze metingen en hun interpretatie gebaseerd. 
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Gammastraling 

 

Voor de gammastralingsspectroscopie zijn twee benaderingen gevolgd. In de 

eerste was de neutronenbron uitgeschakeld (PNDT-off) en werd alleen de natuurlijke 

gammastraling gemeten. Deze metingen werden uitgevoerd om het instrument te ijken 

qua energieresponse en om de Monte Carlo berekeningen te kalibreren. In de tweede 

benadering werd de neutronenbron in geschakeld en werd de door de neutronen 

geïnduceerde gammastraling gemeten.  

 

PNDT-off 

 

Spectra van de natuurlijke gammastraling werden voor drie meetreeksen 

uitgevoerd met de betonnen tank en vergeleken met Monte Carlo simulaties. In de 

eerste twee reeksen met een lege en een watergevulde tank. Deze metingen werden 

gebruikt om de achtergrondstraling te bepalen en de Monte Carlo (MC) simulaties te 

toetsen en te kalibreren. Deze kalibratie is nodig omdat de simulaties wel de interactie 

van de gammastraling met de detector beschrijven, maar niet hoe het licht gevormd 

wordt en wat er met de geproduceerde licht gebeurt als het uiteindelijk tot een 

elektrisch signaal wordt omgevormd. 

Aangezien Kalium van nature een radioactief isotoop heeft dat bij het verval 

gammastraling uitzendt, werd in de derde meetreeks steeds een bekende hoeveelheid 

KCl-zout aan het water toegevoegd en de response van de detector gemeten en 

vergeleken met MC simulaties. Hieruit volgde een kalibratiefactor  = 0.537 ± 0.002 

voor de berekeningen met de gebruikte BGO detector. Voor deze meetreeks 

beschrijven de simulaties met de Monte Carlo code MCNPX zowel de vorm als de 

verandering in grootte op een correcte manier. Deze resultaten laten zien dat de MC 

simulaties het transport van gammastraling in de watergevulde tank op een 

betrouwbare manier beschrijven. 

Ook bij het gebruik van de detector in het boorgat bij het KVI, komen de 

variaties in de gemeten activiteitsconcentraties overeen met veranderingen in de 

bodempakketten en bevestigen daarmee dat ieder pakket een eigen radiometrische 

vingerafdruk heeft. 

 

PNDT-on 

 

In de vervolg testexperimenten werd de neutronenbron ingeschakeld (sectie 

4.3.2). De eerste meetresultaten in de tank laten zien dat de meetgegevens kwalitatief 

beschreven kunnen worden. Zowel voor metingen in de lege tank als water gevulde 

tank laten de gammaspectra structuren zien die overeen kunnen komen met door de 

neutronen geïnduceerde gammastraling (zie figuur 4.14). Dit geldt ook voor de 

metingen met het toegevoegde KCl, waar een wedijver wordt waargenomen voor het 

invangen van thermische neutronen tussen 
1
H en 

35
Cl (figuren 4.24 en 4.25) en die 

een uitdaging vormen in de analyse.  

Pogingen om de PNDT-on gammaspectra ook kwantitatief te beschrijven 

waren niet succesvol omdat de gesimuleerde standaardspectra zowel qua vorm als 

intensiteit niet met de gemeten spectra overeenkomen. 

In het KVI-boorgat werden met de PNDT-on alleen de bijdragen van de 

reacties 
1
H(n,)

2
H and 

16
O(n,n‟) waargenomen en hun intensiteit is afhankelijk van 
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het bodempakket. Deze informatie komt overeen met de hoeveelheid water in ieder 

van de pakketten. 

 

Monte Carlo simulaties  

 

Teneinde de moeilijkheden te onderzoeken die wij vonden bij het beschrijven 

van de PNDT-on gammaspectra, hebben we MCNPX-simulaties vergeleken met die 

met een ander programma: FLUKA. De FLUKA-simulaties laten een betere 

overeenstemming zien qua vorm, maar wijken af in intensiteit vooral bij de lege tank. 

De oorzaak hiervan ligt mogelijk in de manier waarop de energie van de 

gammastraling over het energiespectrum wordt verdeeld (“binning”) en hoe met 

resonanties in de werkzame doorsneden voor neutroninteracties wordt omgegaan in 

de MC-programma‟s. Bij de analyse van de PNDT-on gegevens van de water+KCl 

meetreeks en de wedijver tussen H en Cl wijken beide programma‟s een factor twee 

af van de gegevens. Verder geven de resultaten in figuur 4.18 ook aan dat zelfs bij de 

PNDT-off de binning in FLUKA een probleem oplevert, maar dat ook andere 

eigenschappen tot discrepanties leiden. Een gedetailleerde vergelijking tussen de twee 

programma‟s wordt beperkt door dat de twee programma‟s de werkzame doorsneden 

niet op een gelijke manier behandelen. 

 

Snelle neutronen 

 

In hoofdstuk 5 worden de analyseresultaten van de spectra van snelle 

neutronen beschreven. Deze snelle neutronen worden gedetecteerd met Stilbeen, een 

organisch scintillatiekristal dat een goed onderscheid tussen gammastraling en 

neutronen mogelijk maakt. Het spectrum van de snelle neutronen wordt in drie 

gebieden opgedeeld: Gebied 1: En > 12.5 MeV, gebied 2: 2.5  En ≤12.5 MeV) and 

gebied 3: En < 2.5 MeV, (zie ook figuren 5.2 en 5.3). 

Er is een duidelijk onderscheid tussen het snelle neutronen spectrum met een 

lege en een water gevulde tank in de gebieden 2 en 3. In het gebied 1, waar 

voornamelijk de direct van de bron afkomstige neutronen met een energie van ca. 14 

MeV terecht komen, verschillen de spectra niet. Gebied 1 wordt dan ook 

voornamelijk gezien als een maat voor de flux van neutronen uit de bron. In de 

gebieden 2 en 3 komen neutronen terecht uit de materialen van de opstelling, die daar 

kunnen komen als ze energie in die materialen hebben afgestaan.  

De telsnelheid in gebied 2 is hoger voor de watergevulde tank dan voor de 

lege tank. Door de aanwezigheid van water met een hoog modererend vermogen, 

verliezen neutronen energie en worden in alle richtingen verstrooid. Beton bevat 

vooral zwaardere elementen (Si, O, Fe, etc) en de neutronen zullen vooral recht 

doorgaan zonder veel energieverlies. Dit verklaart het verschil in telsnelheid (zie ook 

figuur 5.2). De verhouding tussen de telsnelheden in de gebieden 1 en 2 lijkt daarom 

een maat voor de aanwezigheid van H, veelal in de vorm van water. 

Die gevoeligheid voor water vinden we ook terug in de metingen in het 

boorgat bij het KVI. Op grond van een vergelijking met de watergevulde tank leiden 

we uit gebied 2 af dat het watergehalte omstreeks 40% zal zijn. Deze waarde komt 

goed overeen met de verwachte waarde van 30-50%. Er zijn echter 

kalibratiemetingen onder goed gecontroleerde omstandigheden nodig om deze 

techniek geschikt te maken voor geologische exploraties. 
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In het laag-energetische gebied (3) nemen we pieken waar die afhankelijk zijn 

van de omgeving waarin de detector zich bevindt. Er zijn twee manieren om de 

gegevens kwalitatief te beschrijven. In de eerste benadering wordt verondersteld dat 

de pieken afkomstig zijn van -deeltjes van de 
12

C(n,)
9
Be en 

12
C(n,n‟)3 reacties 

van neutronen met het stilbeenkristal. Afhankelijk van de omgeving zullen de 

neutronen die het kristal bereiken of direct van de bron komen of via verstrooiing aan 

de omringende materialen. Dit zal invloed hebben op de intensiteit en de vorm van 

het snelle neutronenspectrum. Gebied 3 kan op deze manier op een consistente manier 

kwalitatief worden beschreven. 

In de tweede benadering wordt een reactie mechanisme voorgesteld waarbij 

kernen tot neutron-instabiele energietoestanden worden aangeslagen en die 

vervolgens onder uitzending van een neutron vervallen. Met de nodige slagen om de 

arm in verband met de juistheid van de energiekalibratie van de spectra kunnen deze 

spectra worden geïnterpreteerd als zijnde laag-energetische neutronen die hun energie 

volledig aan protonen in het stilbeenkristal overdragen. Helaas was de afspraak 

binnen het NuPulse consortium dat de detector bij montage door het Oekraïnse 

instituut SIOL energie gekalibreerd zou worden, vooral voor het hoog-energetische 

gebied. Hierdoor was het onmogelijk voor ons om deze energie-ijking te controleren.  

Beide benaderingen vereisen een gedegen serie testmetingen, te beginnen met 

een betrouwbare energie-ijking en goed gedefinieerde monsters.  

 

Conclusies 

Samenvattend kan worden gesteld dat de verwachtingen, die bij het begin van 

het NuPulse programma waren gesteld, te optimistisch waren en dat zich onvoorziene 

problemen hebben voorgedaan met de Monte Carlo simulaties. Het NuPulse 

instrumentarium kon daarom niet voldoen aan de verwachtingen. Desalniettemin 

werden een aantal veel belovende resultaten behaald en zal verder onderzoek nodig 

zijn om de diverse componenten van het beoogde veelzijdige functioneren van het 

instrument te optimaliseren. Het zal vooral fysisch onderzoek vereisen voor dat het 

instrumentarium in een betrouwbaar instrument kan worden gegoten dat kan dienen 

bij het opsporen van mineralen, kan gebruikt worden als instrument voor de detectie 

van drugs en kan helpen bij het zoeken naar explosieven. 

 

 

 

 

 




