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1. RÖNTGEN DIFFRAKCIÓ
Röntgen diffrakciós technikákkal a kristályos anyag (pl. ásványok) szerkezete vizsgálható. Egy ismeretlen
kristályszerkezet meghatározása hosszadalmas feladat, viszont az eddig elkészült sok ezer felvételekből jól kereshető
adatbázisokat hoztak létre, melyek segítségével egyfajta ujjlenyomat-technikaszerűen, gyorsan azonosíthatjuk a
mintánkat, ha már készült hasonló anyagról felvétel.

Diffrakció jelensége
A diffrakció jelensége: egy hullám (hang, anyag, elektromágneses) elhajlása, terjedési irányának megváltozása az
útjába eső akadályon bekövetkező interferencia miatt. Ez a hullám lehet hang-, anyag- és elektromágneses hullám. Az
elektromágneses sugárzás különböző formái a rádió-, fény-, röntgen-sugárzások a hullámhossz csökkenésének
függvényében. Az elektromágneses sugárzás hullámhossza bármilyen lehet a több száz méteres tartománytól, az Å
(Ångström) méreten át, a még rövidebb hullámhosszú, nagy energiájú -tartományig bármilyen lehet. Az
elektromágneses hullám energiája és hullámhossza között direkt összefüggés van, ahol minél nagyobb az energia,
; ahol: E a foton

annál rövidebb a hullámhossz. Einstein-formula:
energiája, h a Planck-állandó, c a fénysebesség és

a sugárzás hullámhossza.

13. ábra: Az elektromágneses sugárzás különböző tartományai a sugárzás méretével és a különböző sugárforrásokkal együtt feltüntetve

Egy hullám akkor diffraktálódik, ha az útjába eső akadály mérete hasonló méretű a sugárzás hullámhosszával. Az
ásványok kristályszerkezetének mérettartománya az Å tartományba esik. Å-nagyságrendbe eső elektromágneses
sugárzás a röntgen-sugárzás, ezért a röntgen-sugarak diffraktálódnak az ásványok kristályrácsán. Diffrakció az
atomokon megy végbe, azaz az egyes atomok – atomsíkok szórnak.
Wilhelm Conrad Röntgen 1895-ben kezdte el vizsgálni a korábban felfedezett, akkor még rejtélyes katód-sugárzást.
Véletlenül megörökítette az íróasztala fiókjában egy kulcs képét fotólemezen. Továbbvizsgálva a jelenséget, kéthetes
kísérletezéssel bizonyította a sugárzás létezését, és azt x-sugárzásnak (angolul a mai napig "x-ray") nevezte el.
Megállapította, hogy a sugárzás áthatol, és különböző mértékben nyelődik el a legtöbb anyagon, fán, papíron,
szöveten, a legtöbb fémen, kivéve az ólmot. Lumineszkáló ernyőt készített bárium-platina-cianid sóból, ami a sugárzás
hatására gyenge zöld fénnyel világított. Ezen az ernyőn különböző területeket takart ki vaslemezzel, mikor arra lett

figyelmes, hogy kezének csontjai is megjelennek az ernyőn. Mozgó ujjaival együtt mozgott a kép az ernyőn. Ez után
publikálta eredményeit, amivel világhírre tett szert, még abban az évben publikált cikkével. Ezért a felfedezésért 1901ben ő kapta meg az első fizikai Nobel-díjat.

14. ábra: Wilhelm Conrad Röntgen portréja

15. ábra: Röntgen által készített radiogram, amin egy gyűrűs kéz csontjai látszanak [i]

Max von Laue, aki akkor a Müncheni Egyetemen kutat veti fel az ötletet, hogy kristályrácson történő diffrakcióval
bizonyítani lehetne a röntgensugárzás hullámtermészetét. Korábbi kísérletek során nagyobb optikai rácsokat
használtak, viszont Laue azt feltételezte, hogy a sugárzás hullámhossza sokkal rövidebb. Az általa javasolt kísérletet
Friedrich és Kipping valósította meg egy rézgálic kristályon. A diffrakciós képet egy fotólemezen rögzítették. Ezért a
felfedezésért Laue 1914-ben Nobel-díjat kapott. Laue a kitüntetéssel járó összeget megosztotta a kísérletet elvégző
két kollégájával.

16. ábra: Fotó Max von Laue -ről

17. ábra: Diffrakciós felvétel rézgálicról

Ezt követően William Henry Bragg és fia William Lawrence Bragg kidolgozza a röntgensugárzás szóródását leíró
Bragg egyenletet, és míg a fiú az egyenleten dolgozik, apja megépíti az első diffraktométert. Munkájukért 1915-ben
Nobel-díjjal tüntették ki őket, és ezzel a fiatalabb Bragg lett 25 évesen a legfiatalabb Nobel-díjas. Az általa kidolgozott
egyenletet lásd a 19. ábrán.

18. ábra: Fotó Bragg -ékról. William Henry Bragg és fia William Lawrence Bragg

BRAGG EGYENLET

19. ábra: A Bragg egyenlet
Az egyenlet azt írja le, hogy milyen beesési szög mellett történik diffrakció adott hullámhosszú sugárzás esetén. Ahol n egész szám, általában 1.
röntgensugár hullámhossza, d a reflektáló atomsíkok távolsága és

a

a beesési szög.

A kristályrácsban a szóródás az atomokon játszódik le, ezért a szóródás jól modellezhető az egyes atomsíkok
távolságával. Egy kristályrácsban több síksorozat van, melynek d-értéke eltér, így egy szerkezet egy jól meghatározott
d-érték készlettel (távolság, intenzitás) rendelkezik melyekhez jellemzően eltérő intenzitás adatok tartoznak.. Ha
meghatározzuk a d készletet a jellemző intenzitásokkal, akkor abból rekonstruálható az eredeti kristályszerkezet.

20. ábra: Egy egyszerű rácsban (pl. kősó szerkezeten) a c -tengellyel párhuzamos, különböző d-értékkel jellemezhető síksorozatok
metszésvonalai a 001 síkon

200

220

222

21. ábra: Mozgatható kristályszerkezet kősóról
A különböző diffraktáló síkok külön megnézhetők a gombokra, majd a képre kattintva. A kék gömbök a
nátrium ionok, a piros gömbök a klorid ionok.

22. ábra: XRD felvétel kalcit és aragonit keverékéről, ahol az egyes reflexiók jelölve vannak, így jól látható a két eltérő szerkezet.

A d-érték készlet meghatározására alkalmas berendezés a röntgen diffraktométer, leggyakoribb formája, amikor a
goniométeres kiépítésnél, a vizsgálandó minta az ún. fókusz kör közepén áll, és a röntgenforrás valamint a vele
szinkronban mozgó detektor a kör kerületén
szögsebesség mellett feltérképezi a Bragg egyenlet szerinti diffrakciós
maximumomkat.

23. ábra: Röntgen diffraktométer
A képen egy Bruker D-8 Advance diffraktométer látható.

24. ábra: Goniométer rajza

2. SUGÁRFORRÁs
Röntgen-cső működése
Röntgensugárzás keletkezik, ha szilárd anyagot bombázunk nagy energiájú elektronokkal. A röntgensugárzást a
röntgen-csőben állítjuk elő. Itt vákuumban egy izzó wolfram katódról elektronok szakadnak le, és gyorsulnak az antikatód felé a csőre kapcsolt nagyfeszültség hatására. Itt az anti-katódba csapódva röntgensugárzást gerjesztenek. A
wolfram katódot 6–20 V feszültséggel és mA nagyságrendű árammal fűtjük, hogy megkönnyítsük az elektronok
kilépését a wolfram katódból. A katód és az anti-katód közé nagyfeszültséget (20–40 kV) kapcsolunk, amivel az
elektronokat arra kényszerítjük, hogy gyorsulva az antikatódba csapódjanak. Ott az anti-katód anyagába csapódva
fékezési- és karakterisztikus-röntgensugárzást hoznak létre.

25. ábra: Röntgencső működési elvének rajza

Kétféle mechanizmusa van a röntgensugárzás képződésének. Ez a két folyamat különböző, és jól elkülöníthető
röntgensugárzást hoz létre. A folyamatos spektrumú fékezési röntgensugárzás a primer elektron és az atommag között
lejátszódó rugalmatlan kölcsönhatás eredménye, míg a jól meghatározott energiákkal jellemezhető karakterisztikus
röntgensugárzás, minden elemre jellemző energiájú, különböző energiaszintek közötti elektronátmenetek eredménye.

Karakterisztikus röntgensugárzás
A karakterisztikus röntgensugárzás az atom egyes elektronpályái közötti elektronátmenetek során felszabaduló
energia. Ha egy több elektron héjjal rendelkező atom egyik belső elektronhéjáról kiütünk egy elektront egy nagy
energiájú primer elektronnal, akkor az atom elektronszerkezete instabillá válik. Ez az állapot úgy stabilizálódik, hogy a
kilökött elektron egy külsőbb (nagyobb energiájú) héjról pótlódik. A belépő elektron a két pálya közötti
energiakülönbséget röntgen foton formájában kisugározza. Ez a kisugárzott energia egyedi, és jellemző a kibocsátó
atomra, így a foton energiájának mérésével azonosítani tudjuk a kibocsátó atomot. Az energia nem függ az atom
vegyértékállapotától (fém-Fe, Fe 2+ , Fe 3+ ), sem az izotópjától (Fe54 , Fe 56 , Fe 57 ), csak a rendszámtól, azaz a kémiai
elem fajtájától.
Attól függően, hogy melyik héjról ütöttünk ki elektront, és az melyik héjról pótlódik, a keletkezett sugárzást máshogy
jelöljük. Ha a legbelső héjat gerjesztettük, akkor K-sugárzásról, majd egyre kijjebb, L- és M-sugárzásról beszélünk. Ha
belépő elektron az eggyel kintebbi pályáról érkezik, akkor
-val, ha két héjjal kintebbről érkezik
-val jelöljük. Az
egyes alhéjakat is megkülönböztethetjük

-ként attól függően, hogy melyik alhéjról jött az elektron.

26. ábra: karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése

Fékezési röntgensugárzás
A fékezési röntgensugárzás a primer elektron energiavesztésekor keletkezik, annak hatására, ha közel halad el egy
atommaghoz, ahol Coulomb terében lefékeződik. Ekkor energiáját egy, vagy több lépésben leadhatja. A leadott
energia a vizsgált szinten tetszőleges lehet (maximum a primer elektron energiája), így a kibocsátott röntgensugárzás
spektruma folytonos. Ez a folytonos sugárzás a háttér, ami méréskor zavaróan hat.

27. ábra: Fékezési röntgensugárzás keletkezésének rajza

28. ábra: Egy atom röntgen spektruma: háttér, karakterisztikus sugárzás. Ón karakterisztikus csúcsai a folytonos háttérsugárzáson ülnek.

A gerjesztő feszültségnek legalább akkorának kell lennie, mint a gerjeszteni kívánt energia. A cső nagyfeszültségét
úgy érdemes választani, hogy az 5x legyen az antikatód által kibocsátott sugárzásnak, mert itt a legnagyobb a
gerjesztés hatásfoka. Így a kb. 8 keV (1,54 Å) sugárzást kibocsátó réz-cső ideális gyorsító feszültsége 40 kV.

29. ábra: A kibocsátott röntgensugárzás mennyisége, a gerjesztő feszültség függvényében

Különböző anti-katóddal szerelt csövek léteznek annak függvényében, hogy milyen hullámhosszú sugárzást
szeretnénk előállítani a vizsgálatokhoz. A cső hullámhosszát annak függvényében választjuk, hogy milyen tartományba
esnek a vizsgálandó anyagunk d-értékei, valamint, hogy milyen szögfelbontást szeretnénk elérni. Ezen kívül fontos
még azt szem előtt tartanunk, hogy a vizsgálni kívánt minta összetétele hogyan viszonyul cső sugárzásához. Mert ha a
mintában jelentős mennyiségű fluoreszcens sugárzás keletkezik, akkor az megemeli a háttérjelet, ezáltal jelentősen

rontva a kimutatási határt és a felbontást. Az ásványtani minták vizsgálatakor a legelterjedtebben használt sugárforrás
a réz-forrás. A cső számos előnye mellett figyelembe kell vennünk azt a hátrányát, hogy a vas erősen gerjed a rézsugárzás hatására, így magas Fe-tartalmú minták esetén célszerűbb Co-csövet választanunk. A leggyakrabban
használt sugárforrások a 30. ábrán vannak összefoglalva. A gyakorlatban az esetek 99 %-ában Cu-, vagy Co-csövet
használnak.

30. ábra: A leggyakrabban használt antikatódok és az általuk kibocsátott hullámhosszak (Å) táblázata

Ahhoz, hogy egy reflexió csak egyszer jelenjen meg a felvételünkön, monokromatikus sugárzást kell használni a
diffrakcióhoz. Különben az eltérő hullámhosszú sugarak, más és más szög alatt tesznek eleget a Bragg-feltételnek, és
több csúcsot hoznak létre a felvételen megbonyolítva annak értelmezését. Ha megnézzük a 30. ábrát, látszik, hogy egy
önálló elem esetén is megjelenik annak
- és
-sugárzása is. A sugárzás monokromatizálására két megoldás
létezik, vagy szűrőt használunk a

kivágására, vagy egykristály monokromátort.

3. MONOKROmATIZÁLÁs
Szűrők
A szűrők esetében azt használjuk ki, hogy az elemek másképp nyelik el / engedik át a különböző energiájú
röntgensugarakat. Ez az eltérő áteresztés az elektronszerkezetüktől függ, és minden elemnél eltérő energiáknál
ugrásszerű lépcsők vannak a spektrumban.

31. ábra: Egy platina fólia adszorpciójának energiafüggése
Jól kivehetők a levágó élek az egyes energiákon.

Ha úgy választjuk a szűrő anyagát, hogy a levágó él éppen a cső

és

vonala közé essen, akkor a szűrő

sokkal nagyobb hatásfokkal nyeli el a
korábbi 1:3, 1:5 relatív

:

energiát, mint a

-t. A

sugárzás intenzitása is csökken, de a

arány eltolódik akár 1:100-hoz, így gyakorlatilag a

-energia belesimul a

háttérbe, tehát a sugárzás monokromatikussá válik.

32. ábra: Ni-szűrő adszorpciója CuKα- és CuKβ-sugárzás esetén
Szaggatott vonallal a nikkel adszorpciós éle látszik. Baloldalon a Cu sugárzás elnyelődés előtt, jobboldalon elnyelés után.

Az egyes sugárforrásokhoz általában az egyel kisebb rendszámú anyagból készült szűrő való. Ez alól egyedüli kivétel
a Mo-forrás, amihez a kettővel alacsonyabb rendszámú Zr-szűrőt használjuk.

33. ábra: A különböző sugárforrásokhoz való szűrők anyaga, a hullámhossz és az elnyelési hatékonyság táblázatosan összefoglalva.

Egykristály monokromátorok
Az egykristály monokromátorok még hatékonyabbak. Nem csak a

-t szűrik ki, hanem a

-t is a

mellől

még jobban monokromatikus sugarat hozva létre. Az elv az, hogy a nyaláb útjába helyezve a monokromátort, azon a
sugár diffraktálódik, de az adott szög alatt csak a

-ek haladnak tovább a kívánt irányba. A monokromátor

kristályokat általában meghajlítják, hogy nagyobb nyalábintenzitást lehessen elérni. Használhatjuk a
monokromátorokat primer oldalon (azaz közvetlenül a sugárforrás után) és szekunder oldalon is (azaz a minta és a
detektor között). A szekunder oldalra helyezett monokromátor kristály szűri a mintában keletkezett fluoreszcens
sugárzás egy részét is, így ha az adott mérés / kiépítési geometria engedi általában ez bizonyul a legoptimálisabb

megoldásnak.

34. ábra: A sugárzás monokromatizálása hajlított egykristály monokromátorral primer oldalon. Csak Kα1 -sugárzás halad tovább

35. ábra: A sugárzás monokromatizálása hajlított egykristály monokromátorral diffraktált oldalon. A fluoreszcens -sugárzást is kiszűri.

4. EGYKRIsTÁLY- DIFFRAKCIÓ És PORDIFFRAKCIÓ KÜLÖNBsÉGEI
A röntgen-diffrakciós technikákat két nagy területre lehet elkülöníteni: az egykristály-diffrakcióra és a pordiffrakcióra.
Az egykristály diffrakció esetén egy kristályt vizsgálunk, ahol a kristályt rögzítjük egy mozgatható mintatartóhoz, és úgy
készítünk sorozatfelvételeket a kristályról, hogy közben ismerjük annak geometriai orientációját, így az egyes
felvételeken látható információhoz irányt is rendelünk. A másik módszernél, a pordiffrakciónál pedig próbálunk minél

kevésbé orientált port / felvételt létrehozni, amin egyszerre mérhető intenzitáshelyesen az adott fázis, vagy fázisok
keverékének az összes reflexiója. Itt a mintát általában kb. 1 µm szemcseméretre porítjuk, hogy statisztikus
mennyiségű szemcse kerüljön a mérési térfogatba úgy, hogy minden diffraktáló irányba essen szóró domén, így
megjelenjen, és mérhető legyen az adott reflexió. Jelen jegyzet keretei között csak pordiffrakciós technikák kerülnek
ismertetésre, és azok közül is csak a fontosabb módszereket ismertetem.

36. ábra: Röntgensugár diffrakciója és a rögzített jel egykristály diffrakció és pordiffrakció (sokkristály) esetén

5. PORDIFFRAKCIÓ
A pordiffrakciós módszerek is tovább oszthatók kamerás és goniométeres felvételekre. Az első esetben a vizsgálandó
mintát egy henger alakú kamra közepén helyezzük el és a különböző d-értékekhez tartozó szórási kúpokat a
hengerpalást mentén analóg (röntgenfilm), vagy digitális (CCD) technikával rögzítjük. A másik esetben egy
goniométerkörön mozgó detektor segítségével rögzítjük a különböző szögeknél jelentkező reflexiókat.

37. ábra: Kamerás felvételek mérési geometriája.

38. ábra: Theta–theta kiépítésű (Bragg-Brentano) goniométer az ME Ásványtani – Földtani Intézetében.

Kamerás technikák

A kamerás technikáknál a különböző kiépítésbeli eltérések, a mintatartó alakja, mozgatása, eltérő fókuszálás szerint
megkülönböztetünk: Debye-Scherrer, Gandolfi, Gunier, stb. technikákat, viszont a detektálás mindig hasonló, általában
a hengerpalástra terített film. A kamera teste henger alakú, középen helyezkedik el a mintatartó, van egy nyílással
ellátott cső, ahol a primer nyaláb tud a kamrába belépni, és vele szemközt található egy másik, hasonló cső
fluoreszcens ernyővel a végén, amin a direktnyaláb tud távozni a kamrából, minél kevesebb filmsötétedést okozva. Ez
a nyaláb és az ernyő szolgál a kamera centrálására is.

39. ábra: Kamerás felvétel (kvarc 24 órás és 46 órás felvétele, Gandolfi-kamera)
Az egyes reflexiók szöge (2

értéke) direktben mérhető a felvételen, amiből a Bragg -egyenlet alapján számítható a d -érték

készlet.

Debye-Scherrer kamera
A Debye-Scherrer kameránál a mintatartó általában egy vékony üveg-kapilláris, ahol a pormintával töltött kapillárist a
mérés során forgatjuk, hogy javítsuk az egyes kristályok orientáció-eloszlásának statisztikusságát. A kapilláris
vastagsága választható a rendelkezésre álló mintamennyiség függvényében. Nagyobb mennyiségű mintáról rövidebb
idő alatt tudunk felvételt készíteni. Nagyon kis mennyiségű minták esetén a kapillárist kiválthatjuk egy vékony
üvegszállal, ahol annak felületét (pl. szilikon-zsírral) vékonyan megkenve visszük fel a felületre a vizsgálandó anyagunk
porát.

40. ábra: Debye -Scherrer kamera rajza
Az egyes részek: 1, kamera fala 2, mintaforgató tengely, 3, mintatartó 5, centráló csavar 6, röntgenfilm helye 8, kamera fedele 9,
a primer nyaláb belépésére szolgáló cső 10, a direktnyaláb kilépésére szolgáló cső 12, fluoreszcens ernyő.

Gandolfi-kamera

A Gandolfi kamera mintatartója két tengely körül forog. Az egyik tengely ugyanúgy, mint a Debye-Scherrer kameránál,
a mintakamra tengelyével esik egybe, míg a másik tengely 45°-os szöget zár be vele. Az így leírt mozgás által
kismennyiségű anyagok, durvaszemcsés-, vagy erősen orientált szerkezetek, még akár egykristályok is vizsgálhatók.
Igaz, hogy a kismennyiségű anyagokhoz hosszú, 1–3 napos felvétel szükséges, de akár 30–50 µm-es aggregátumról,
vagy egykristályról készíthetünk felvételt.

41. ábra: Fotó Gandolfi kameráról

Goniométeres technika
A goniométeres kiépítés jelentősen eltér a fentebb említett kamerás technikáktól. Itt a sugárforrás, a minta és a
diffraktált sugarat mérő detektor pozícióját két kör határozza meg. A fókuszálási feltétel akkor teljesül, ha a három elem
egy virtuális körön az ún. Rowland-körön helyezkedik el. A másik kör az ún. goniométer kör a berendezés
szerkezetéhez szorosan kötődik, a minta a kör középpontjában, míg a másik két elem a kerületén foglal helyet illetve
mozog a mérés során. A három elem (cső, minta, detektor) közül egy mindig rögzített, és ahhoz képest történik a
másik kettő mozgatása. Ásványtani célokra legáltalánosabban a rögzített mintatartós, úgynevezett theta–theta
geometria (általában Bragg-Brentano) a legelőnyösebb, ahol a mintatartó vízszintesen áll, míg a cső és a kar theta és
theta szöggel mozog egymással szemben, mindig diffrakciós pozícióban. Itt a sokszor kis mennyiségű minták
rögzítése egyszerűbb, mint mozgó mintatartó esetén. A rögzített csöves kiépítés a korai diffraktométerek között volt
gyakori a cső vízhűtési megoldásai miatt. A rögzített detektor akkor előnyös, ha detektáláshoz folyékony nitrogénhűtésű energia-diszperzív (EDS) detektort használunk (a modern EDS detektoroknál már elegendő az elektromos
hűtés) a nitrogéntartály miatt.

42. ábra: Goniométeres felvételek mérési geometriája.

A diffraktált röntgen nyaláb mérésére a detektor többféle megoldású lehet: proporcionális-, szcintillációs-számláló,
energia diszperzív detektor, vagy helyzet-érzékeny detektor. A detektor a röntgensugárzást elektromos jellé alakítva jól
mérhetővé teszi azt. Ennek segítségével számsorként rögzítjük a különböző szögekhez tartozó jelet (beütés szám),
amit diffraktogramként megjeleníthetünk egy x–y koordináta-rendszerben, vagy különböző matematikai műveleteket
hajthatunk végre vele (simítás, háttér leválasztás, csúcskeresés...).
GONIOMÉTERES FELVÉTELEK

43. ábra: Goniométeres felvételek: diffraktogramm

A diffraktogramon megjelenő reflexiók (csúcsok) pozíciója, ha azonos röntgencsövet használtunk, akkor szögben
ugyanott van, mint a kamerás-filmes felvételeken látható vonalak, és a csúcsok területe arányos a filmfeketedéssel,
minthogy mind a kettő a detektált nyaláb intenzitásától függ.

44. ábra: Film és diffraktogram összehasonlítása. Kvarc felvételek.

Párhuzamos sugaras technika
A goniométeres technikák között, nem csak fókuszáló (Bragg-Brentano) geometria létezik, hanem párhuzamos
sugaras kiépítés is lehetséges. Itt a röntgencsőből kilépő nyaláb egy többrétegű- ún. "multilayer" tükörrel
párhuzamosított úgy, hogy a tükör parabola alakú, ahol a csövet a parabola fókuszpontjába helyezik. A diffraktált
oldalon a detektor elé pedig hosszú, lemezekből álló résrendszer (Soller-rés) helyeznek, aminek a hatására csak a
Bragg-feltételnek eleget tevő röntgen fotonok jutnak a detektorba. Így a még egyenetlen, és/vagy nem a fókuszsíkban
elhelyezett minták is jól, pontosan mérhetők. Ez lehetővé teszi porítatlan minták vizsgálatát is, sőt ha a vizsgálni kívánt
darab elhelyezhető a goniométer alatt, akkor az XRD vizsgálat elvégzése mintázást sem igényel, ami sokszor
elengedhetetlen követelmény pl. régészeti anyagok esetén. A párhuzamos sugaras technika másik előnye, hogy a
nyaláb nem széttartó, hanem ahogy nevéből is kiderül, párhuzamos, így kevesebbet veszít intenzitásából. Ez az
intenzív nyaláb előnyös az igen kis mennyiségű minták, rosszul kristályos anyagok vagy gyengén diffraktáló fázisok
vizsgálatánál.

45. ábra: Párhuzamos sugaras technika rajza

46. ábra: Fotó egy csiszolt kőbalta roncsolásmentes, párhuzamos sugaras technikával történő vizsgálatáról. Ásványtani–Földtani Intézet,
Miskolci Egyetem.

6. FELVÉTELEK ÉRTÉKELÉsE
Egy diffraktogram értékelését végezhetjük manuálisan, vagy számítógépes programok segítségével. Ahhoz, hogy
pontosan meghatározhatók legyenek az egyes reflexiók a felvételen, a felvételeket először simítani kell, amivel
kiszűrjük a véletlenszerű zajt, aminek általában nagyobb a frekvenciája, mint az egyes reflexióké. Ezután a
háttérleválasztást kell elvégezni, hogy az egyes reflexiók területe, vagy magassága mérhető legyen. Majd az egyes
csúcsok azonosítása, és ha szükséges, dekonvolúciója után előállítható az úgynevezett d-érték táblázat, ahol a
felvételen megjelent reflexiók d-értékei és azok relatív intenzitása van feltűntetve. Ezután manuális, vagy számítógépes
adatbázisokban azonosíthatjuk különböző kereső rutinokkal a mintában található egyes fázisokat. Ha csak egy fázis
van a mintában, akkor az azonosítás viszonylag egyszerű, viszont több fázis (akár 10-11 különböző fázis) esetén
bonyolult lehet az összes fázis meghatározása és mennyiségi mérése. Ritka, de vannak olyan minták, amik nem
különíthetők el egymástól pordiffrakciós eljárással, mert kristályrácsuk teljesen megegyezik, viszont az, hogy különböző
fázisok egyes reflexiói átfedjenek, megnehezítve esetleg az azonosítást, gyakoribb. Ha elvégezzük a mintában
található egyes fázisok mennyiségi meghatározását, akkor különbség alapján meghatározható a minta röntgenamorf
részének mennyisége is.

47. ábra: a, XRD felvétel; b, PDF kártya és c, mozgatható kristályszerkezeti modell kősóról. A kék gömbök a nátrium ionok, a piros gömbök a
klorid ionok

48. ábra: Különböző anyagoknak lehet nagyon hasonló szerkezete, így nem egyértelműen határozhatók meg csak XRD felvétel alapján, ilyen
például a cirkónium és a cink -oxid.

49. ábra: Többkomponensű minták XRD felvételei: a, kvarc és korund 50–50 wt%-os keveréke; b, sok ásvány keveréke (geológiai minta)

7. KÉRDÉsEK,

FELADATOK

Megoldások:     

láthatók     

nem láthatók

1. Hogyan keletkezik a karakterisztikus röntgensugárzás?
Megoldás: Ha egy több elektron héjjal rendelkező atom egyik belső elektronhéjáról kiütünk egy
elektront egy nagy energiájú primer elektronnal, akkor az atom elektronszerkezete instabillá válik. Ez
az állapot úgy stabilizálódik, hogy a kilökött elektron egy külsőbb (nagyobb energiájú) héjról pótlódik.
A belépő elektron a két pálya közötti energiakülönbséget röntgen foton formájában kisugározza.

2. Miért használunk monokromatikus röntgensugárzást és nem folytonost diffrakciónál?
Megoldás: Azért mert monokromatikus sugárzás esetén egy d értékű reflexió csak egyszer, egy
határozott csúcsként jelenik meg a felvételen, míg több hullámhossz esetén, több csúcs jelenik meg,
ahol a Bragg feltétel teljesül, folytonos sugárzás esetén pedig nem észlelünk csúcsot.

3. Rajzoljon le egy goniométeres pordiffraktométert!

Megoldás:

4. Milyen sugárforrásokat ismer?

Megoldás: Cu, Co, (Cr, Fe, W, Mo)

5. Milyen szempontok alapján választunk az egyes forrásokhoz szűrőt? Mondjon példákat!
Megoldás: Úgy válasszuk ki a szűrőt, hogy annak levágó adszorpciós éle, a sugárforrás
vonala közé essen. Cu

 Ni, Co

Fe, (Mo

 Zr, Fe

Mn, Cr

és

 V)

6. Írja le a Bragg-egyenletet, és magyarázza meg az egyes alkotókat.

Megoldás:
. Az egyenlet azt írja le, hogy milyen beesési szög mellett történik diffrakció adott
hullámhosszú sugárzás esetén. Ahol n egész szám, általában 1.
reflektáló atomsíkok távolsága és

a beesési szög.

a röntgensugár hullámhossza, d a

7. Mik az előnyei és hátrányai a pordiffrakciónak és a Gandolfi kamerás eljárásnak?
Megoldás: pordiffrakció előny: a felvétel gyors és digitális formátumban van, hátrány: viszonylag több
minta szükséges. Gandolfi kamera előny: nagyon kevés anyag, 30–50 µm átmérőjű szemcse is
elegendő, hátrány: lassú a felvétel, így drága.

8. Mi az ideális szemcseméret, és miért az XRD porfelvételekhez?

Megoldás: 1 µm. Azért, hogy a vizsgált felületen statisztikusan minden irányba essen reflektáló
kristály (optimális esetben ugyan annyi minden irányban), így olyan intenzitáshelyes felvételt tudjunk
készíteni, amin minden reflexió megjelenik.
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