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Abstrakt 

Předloţená bakalářská práce je věnována vyuţití rtg. difrakce při studiu materiálů. Je zde 

uvedena základní charakteristika rentgenového záření, popsána podstata jeho difrakce, 

způsoby registrace difraktovaného záření. Následuje přehled aplikací difrakčních metod – 

kvalitativní a kvantitativní fázová analýza, stanovení zbytkových napětí, velikosti zrna, 

orientace monokrystalů, textury materiálů aj. Tento přehled je doplněn kvalitativní analýzou 

zvoleného vzorku na různých typech rtg. přístrojů. 

Klíčová slova: rentgenové záření, rentgenová difrakce, fázová analýza, zbytková napětí, 

velikost zrna, orientace monokrystalů, textura 

 

 

Abstract  

The presented bachelor thesis is dedicated to idea of using X-ray diffraction in order to study 

materials. Basic characteristics of X-ray, description of principle X-ray diffraction and 

methods of registering diffracted rays are included. The following part is dedicated to 

application of diffraction methods – qualitative and quantitative phase analysis, determination 

of residual stresses, grain size, orientation of single-crystals, materials textures, etc. This 

report is also supplemented with qualitative analysis of selected sample on different types of  

X-rays devices. 

 

Keywords: X-ray, X-ray diffraction, phase analysis, residual stresses, grain size, orientation 

of single-crystals, texture 
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1 Úvod 

Lidé od nepaměti hledají odpovědi na otázky, které se jim během ţivota postaví do cesty. 

Některé z těchto otázek dokáţe zodpovědět právě rentgenové záření. Toto elektromagnetické 

záření, s velmi krátkou vlnovou délkou, má tři hlavní oblasti uplatnění. Nejběţněji se 

s rentgenovými paprsky setkáváme v medicíně, kdyţ pomocí absorpce rentgenového záření 

vidíme prosvícené snímky kostí nebo orgánů lidského těla. Neméně důleţité pouţití 

rentgenového záření je rentgenová fluorescenční spektrální analýza, kdy dopadající rtg. 

paprsky vybudí ve vzorku sekundární záření, které je pro kaţdý prvek charakteristické. Jeho 

registrací a následnou analýzou lze stanovit chemické sloţení vzorků. Posledním, avšak pro 

tuto práci stěţejním pouţitím rentgenového záření, je pouţití rentgenové difrakce (X-ray 

diffraction = XRD) při studiu materiálů, kdy pomocí ohybu elektromagnetického záření na 

atomárních rovinách můţeme získat velké mnoţství informací o zkoumaném vzorku. Tato 

metoda nachází uplatnění v celé řadě odvětví lidské činnosti např. ve farmacii, fyzice, 

biologii, mineralogii, v nejrůznějších odvětvích techniky (metalurgii, strojírenství, 

elektrotechnice, stavebnictví). 

Cílem této bakalářské práce je nejprve podat základní charakteristiku rtg. záření, jeho difrakce 

a způsobů následné registrace. Následuje přehled moţností vyuţití difrakce rtg, záření při 

zkoumání materiálů, doplněný konkrétními aplikačními příklady. V praktické části bude 

provedena kvalitativní analýza vybraného vzorku na různých typech rtg. přístrojů.  
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2 Rentgenové záření 

2.1 Vznik rentgenového záření, spojité a charakteristické spektrum 

Rentgenovými paprsky se nazývají elektromagnetické kmity s vlnovou délkou 10 – 0,1nm. 

Kdyţ je Wilhelmm Conrad Röntgen v roce 1895 objevil, nevěděl nic o povaze těchto paprsků, 

a proto je nazval paprsky X. Tyto paprsky jsou dnes buď podle své neznámé podstaty 

nazývány X-ray, či na počest svého objevitele nazývány rentgenové paprsky. V roce 1901 za 

ně Röntgen obdrţel Nobelovu cenu za fyziku. Jedenáct let poté Max von Laue se svými 

doktorandy W. Friedrichem a P. Knippingem podali pomocí rtg. difrakce důkaz, ţe rtg. záření 

je vlnové povahy a v krystalech existuje periodicky se opakující uspořádání látky (obr. 1). 

V roce 1914 se Laue stal laureátem Nobelovy ceny za fyziku [1], [2]. 

 

Obr. 1: Tímto lauegramem sfaleritu demonstrovali Walter Friedrich, Paul Knipping a Max von Laue v roce 1912 pravidelné 

uspořádaní atomů v krystalu. Primární paprsek rentgenového je rovnoběţný se směrem [100]. 

Následným pozorováním tohoto objevu W. H. Bragg a jeho syn W. L. Bragg (obr. 2) 

analyzovali v roce 1912 tvar difrakčních skvrn na filmech v odlišných vzdálenostech od 

krystalu, kdy došli k závěru, ţe krystal se chová jako soubor sloţených na sobě navrstvených 

rovin, kde na kaţdé rovině dochází k odrazu. Součet těchto odraţených a navzájem zesílených 

vln má dostatečně velkou intenzitu pro pozorování. Pokud tuto větu zapíšeme matematicky, 

získáme Braggovu rovnici, jednu ze základních rovnic rentgenové difrakce.   
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Obr. 2: Zleva Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), William Henry Bragg (1862-1942), William Lawrence Bragg (1890-

1971) Max von Laue (1879-1960) [1]. 

Primárním zdrojem rentgenového záření jsou vakuové trubice se zatavenými elektrodami, kde 

jsou vystupující elektrony ze ţhavé katody, pomocí napětí 20 – 60kV, urychlovány a dosahují 

proudu aţ desítek mA. Rentgenové paprsky vznikají pří dopadu rychle se pohybujících 

elektronů na atomy hmoty anody. Rozlišujeme dva druhy rentgenových trubic. Dnes málo 

pouţívané iontové trubice, kde se elektrony získávají nárazem kladně nabitých iontů plynu, či 

trubice Coolidgeovy, které se nadále dělí na odtavené, kdy se jiţ při výrobě vyčerpávají na 

příslušné vakuum a pak zataví nebo na trubice neodtavené, ve kterých se vakuum nepřetrţitě 

udrţuje. Dále se pouţívají trubice s pohyblivou anodou, která částečně zamezuje přehřátí. Na 

obr. 3 je zobrazena trubice Coolidgeova typu. Zde je zdrojem elektronů rozţhavené 

wolframové vlákno, naproti wolframovému vláknu je umístěna antikatoda, kterou bývá 

destička kovu, jehoţ charakteristické záření chceme vybudit. Při vzniku rentgenového záření 

se antikatoda silně zahřívá a je proto nezbytné ji chladit. Jen nepatrná část energie elektronů, 

které dopadají na antikatodu, se promění na rentgenové záření, větší část se přemění na teplo. 

Paprsky, které se přemění na rentgenové záření, vycházejí z trubice ven okénky, které jsou 

zhotovené z materiálu, jenţ dobře propouští rentgenové paprsky, většinou folie z berylia [3]. 

 

Obr. 3: Schematický řez odtavenou rentgenovou trubicí Coolidgeova typu [3]. 
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Vytvořený rentgenový paprsek, pomocí rentgenové trubice, je tvořen dvěma sloţkami záření a 

to spojitým a charakteristickým. Obě tyto sloţky záření se navzájem překrývají (obr. 4). Ke 

vzniku spojitého spektra dochází při prudkém zabrzdění elektronů na antikatodě, při těchto 

sráţkách se jejich kinetická energie mění na rentgenové záření, s postupně rostoucí vlnovou 

délkou. Spojité spektrum tedy obsahuje spektrum všech moţných vlnových délek počínaje 

určitou spodní hodnotou.  

 

a b 

Obr. 4: a - rozloţení intenzity ve spojitém záření wolframu při různých hodnotách napětí v Rentgenové trubici, b - rozloţení 

intenzity v charakteristickém záření K mědi [3]. 

Charakteristické spektrum, které v roce 1907 objevil Charles Glover Barkla(1877-1944), 

nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1917 [2], je zobrazeno na obr. 5. Toto spektrum 

vzniká brzděním rychle letících elektronů na antikatodě a to tehdy, pokud se uvolní elektron 

z některé vnitřní energetické hladiny atomu a prázdné místo obsadí elektron s vyšší 

energetické hladiny atomu. Při této excitaci atomů antikatody do vybuzeného stavu dochází 

k uvolnění energie, která se přemění v rentgenové záření. Přičemţ uvolněná energie je rovna 

rozdílu energetických úrovní hladin. 
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Obr. 5: Charles Glover Barkla (1877-1944) [1]. 

Charakteristické spektrum je hojně vyuţíváno v metodách zaloţených na difrakci, protoţe 

obsahuje několik spektrálních linií s měřitelnými vlnovými délkami, které jsou závislé na 

materiálu, ze kterého je vyrobená antikatoda. Nejčastěji pouţívané charakteristické záření Kα 

vzniká tehdy, pokud se vyrazí elektron z hladiny K a jeho prázdné místo obsadí elektron 

z hladiny L. 

Avšak také vlnová délka Kα je sloţena ze dvou vlnových délek a to velmi intenzivní Kα1 a 

méně intenzivní Kα2, potom výsledná Kα se určí vzorcem: 

  λ Kα = (2 λ Kα1 + λ Kα2)/3,  

Pokud chceme získat pouze záření Kα1, eliminujeme sloţku Kα2 pomocí monochromátoru. 

Kdyţ ovšem prázdné místo, na hladině K obsadí elektron z hladiny M, vznikne 

charakteristické záření Kβ. I kdyţ je zaplnění vakance K elektronem ze sféry M málo 

pravděpodobné, je právě proto intenzita záření Kβ menší, neţ intenzita záření Kα, avšak při 

vzniku záření Kα se nevyhneme současnému vzniku Kβ, jehoţ vliv na zkoumaný vzorek 

eliminujeme z větší části pomocí absorpčního filtru [4].   

2.2 Absorpce 

Při průchodu rentgenového záření hmotou dojde vţdy ke sníţení jeho intenzity, podle 

Beerova zákona: 

I = Ioe
-μt

, 

kde Io je intenzita původního svazku, I - intenzita svazku prošlého, μ – lineární absorpční 

koeficient, t- tloušťka vrstvy, kterou rentgenové záření prochází [4].  
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Lineární absorpční koeficient je závislý na fyzikálním a chemickém stavu absorbující látky. 

Aby byla tato závislost omezena, byl zaveden hmotový absorpční koeficient μ
*
, jenţ odpovídá 

μ/ρ, kde ρ je hustota absorbující látky. 

I = Ioe
-μ*ρt

  , 

Avšak průběh funkční závislosti hmotového absorpčního koeficientu na vlnové délce, či na 

atomovém čísle, není spojitý. Absorpční koeficient nejprve plynule stoupá se vzrůstající 

vlnovou délkou, ale později prudce klesá a pak znovu stoupá. Tento prudký pokles se 

označuje jako absorpční hrana, díky které je moţno získat filtrované záření [4], [3].   

 

Obr. 6: Schéma účinku zirkoniového filtru na intenzitu záření rentgenky s molybdenovou anodou; a - nefiltrované záření, b - 

záření pro průchodu zirkoniovou fólií 0,05 mm, c - průběh hmotového absorpčního koeficientu Zr [4]. 

Díky absorpčním filtrům, dojde téměř k úplnému pohlcení čáry Kβ, coţ souvisí s existencí 

absorpční hrany. Vloţí-li se tenká kovová fólie, která má absorpční hranu mezi čárami Kα a 

Kβ, do cesty charakteristickému záření K, dojde k zeslabení převáţné části záření Kβ. Ovšem 

současně se zeslabí i záření Kα. Tyto absorpční β-filtry jsou tenké fólie, které se zhotovují 

převáţně z čistých prvků. Při pouţití Rossova filtru se do svazku paprsku postupně vkládají 

dva různé filtry prvků, které se obvykle liší o jedno atomové číslo.  

Krystalový monochromátor je jednoduché zařízení, kterým lze získat přísně 

monochromatické záření. Umisťuje se buď do primárního svazku, či do difraktovaného 

svazku. Hlavní částí monochromátoru je monokrystal. Tento krystal se dá různými způsoby 

opracovat, a proto se rozlišují monochromátory rovinné (viz obr. 7), zakřivené v jednom 

směru, či zakřivené ve dvou směrech. 
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Obr. 7: Rovinné krystalové monochromátory: horní – symetrický, dolní - asymetrický [3]. 

Jako krystal se vyuţívají látky, které mají intenzivní reflexe, jako například NaCl nebo LiF. 

Tento krystal je upraven tak, ţe povrch krystalu je rovnoběţný s nějakou osou mříţkových 

rovin. Při vhodném náklonu a při splnění Braggova zákona, je moţné vybrat ze svazku 

pomocí monochromátoru jen vlnové délky dubletu Kα1,2. Při pouţití dvoukrystalového 

monolytického monochromátoru (obr. 8), jsou sloţky vlnové délky Kα1 zesíleny natolik, ţe je 

moţné z nich slabší sloţku Kα2 odstranit. Tento monochromátor bývá obvykle vyříznut z 

monokrystalového bloku křemíku a obě difkratující roviny mají identickou orientaci [2]. 

 

Obr. 8: Krystalový rovinný monochromátor: monolitický dvoukrystalový monochromátor [2]. 

2.3 Difrakce 

Difrakce (ohyb) je důleţitý děj, při studiu stavby krystalů, kdy na krystal dopadá 

monochromatický paprsek rentgenového záření o určité vlnové délce λ. Tento rtg. svazek 

dopadá na určitou rovnoběţnou rovinu (hkl) tohoto krystalu pod úhlem Θ. Dopadající rtg. 

paprsek se rozdělí na dvě části, jedna část bude pokračovat v původním směru paprsku a 

druhá se odrazí pod úhlem 2Θ od původního směru. Aby došlo k zesílení, musí být odraţené 

paprsky ve fázi, tedy musí být jejich dráhový rozdíl roven celistvému násobku vlnové délky λ 

[5], [6]. 
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Obr. 9: Difrakce rtg. svazku na atomárních rovinách. 

nλ = 2dhkl sin Θ 

Tato difrakční podmínka je označována jako Braggova rovnice, poprvé byla formulována v 

roce 1912 anglickými fyziky Williamem Henry Braggem a jeho synem Williamem 

Lawrencem Braggem, kteří za tento objev obdrţeli v roce 1915 NC za fyziku. Williem 

Lawrenc Bragg je dosud nejmladším nositelem Nobelovy ceny za fyziku [1]. 

Avšak krystal je trojrozměrný objekt, a pokud se sloţí dohromady všechny odraţené paprsky 

od jedné difraktované roviny, vznikne tzv. kuţel difrakce (viz obr. 10). Kuţel se na filmu 

registruje jako kruh. Tento kruh se působením napětí nebo velikosti zrna různě posouvá, mění 

intenzitu nebo se rozpadá [7]. 

 

Obr. 10: Vznik difrakčních kuţelů po dopadu primárního svazku paralelních paprsků vycloněných kolimačním systémem C1, 

C2 na tyčinkový vzorek V [7]. 
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3 Registrace difraktovaného záření 

V průběhu experimentu byl tedy získán rentgenový paprsek, pomocí rentgenové trubice, který 

difraktoval na zkoumaném vzorku. Tento difraktovaný svazek je nyní zapotřebí registrovat a 

z obdrţeného difrakčního záznamu pak získat obsaţené informace o vzorku.  

Registrace difraktovaného svazku je umoţněna pomocí různých detektorů. To, co plnilo úlohu 

detektorů, bylo závislé na úrovni technického vývoje společnosti. Jako první se začala 

pouţívat detekce difraktovaného záření na film, která se udrţela desítky let. Původní 

zobrazení difraktovaného signálu zachyceného detektorem na papír zapisovače je 

v současnosti zcela nahrazeno počítačovým zpracováním. Počítač řídí VN generátor, pohyb 

goniometru vyhodnocuje signály z detektoru a provádí potřebné výpočty. Další vlnou byly 

detektory digitální a scintilační. Avšak vývoj šel dopředu a proto byla nutnost urychlení 

měřícího procesu i schopnost měření komplikovanějších struktur, proto byli scintilační 

detektory nahrazeny pozičně citlivými detektory. Jakost těchto detektorů se určuje pomocí 

různých parametrů, mezi tyto parametry patří například účinnost, časová rozlišovací 

schopnost a schopnost energetického rozlišení [8]. 

3.1 Registrace na film 

Filmová registrace je nejstarší plošná detekce, která se provádí v difrakčních komorách, ve 

kterých je umístěn film, jenţ detekuje difraktované záření plošně a difrakční linie se 

zaznamenává po určitou dobu. Tato doba je nazývána doba expozice. Fotografické filmy 

bývají tvořeny vrstvou polyesteru, na kterou bývá jednostranně nebo oboustranně nanesena 

světlocitlivá emulze, která je 10 aţ 20μm široká vrstva s rozptýlenými zrny AgBr. Pokud 

dopadne rtg. záření na tuto světlocitlivou emulzi, nastane chemická reakce, která po vyvolání 

filmu vede k vytvoření stříbrných zrn. Výsledkem jsou tmavé stopy na fotografickém filmu na 

místech, kam dopadly paprsky rtg. záření. V závislosti na intenzitě paprsků se mění i kontrast 

prouţků s filmem, čím více intenzity tím tmavší pruh [2]. 

Při vyuţití fotografické registrace se nejběţněji vyuţívá Debye-Scherrer-Hullova metoda (viz 

obr. 11) pro práškové materiály, kdy je součástí válcových difrakčních komor držák 

práškového vzorku, který musí být zhotoven tak, aby byl vzorek moţno umístit přesně do 

středu komory. Vzorek práškového preparátu můţe být například zhotoven napěchováním do 

tenkostěnné kapiláry, která málo absorbuje rentgenové paprsky. Kolimátor je zařízení, 

vymezující pracovní svazek primárního rentgenového záření, který se skládá z minimálně 
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dvou clon umístěných při vstupu rtg. záření a poblíţ konce zkoseného kovového válce. Film 

je umístěn buď na vnějším, nebo na vnitřním obvodu komory. Musíme zajistit, aby byl film 

k obvodu řádně přitisknut. K přichycení filmu jsou určeny pruţné prstence či krátké záchytky, 

které umoţní film dostatečně napnout a přichytit. U vzorku, kdy svazek rentgenového záření 

prochází přímo preparátem je nutný lapač primárního záření, jenţ odvádí nedifraktované 

záření z difrakční komory, aby nedošlo k rozptylu rentgenového záření ve vzduchu. Lapačem 

primárního svazku je kovová trubice, jejíţ konec zasahuje pomalu aţ k práškovému preparátu. 

Do druhého konce lapače, jenţ vyčnívá z difrakční komory, je umístěno fluorescenční 

stínítko, přes které můţeme vidět stín vzorku a korigovat tak jeho polohu. Nevýhodou lapače 

záření je vznik hluchého prostoru, který vzniká v místě, kudy prochází lapač filmem. Ploché 

kazety pro umístění filmu jsou vyuţívány např. u metody zpětného odrazu [3], [8]. 

 

Obr. 11: Průřez práškovou Debye-Sherrerovou komorou: a - drţák práškového preparátu; b - kolimátor; c - lapač primárního 

svazku; d - centrací tyčka; e – zařízení umoţňující napnutí filmu na vnitřním obvodu těla komory [3]. 

3.2 Bodové detektory 

Aţ do poloviny 40. let byly pouţívány různé přístroje, jejichţ záznamovým přístrojem byl 

pouze film. V roce 1947 byl uplatněn první komerční difraktometr s goniometrem, kdy 

k registraci difraktovaného rtg. záření byl pouţit bodový detektor. Příklad takového zařízení 

z počátku 90. let je na obr. 12. Nejrozšířenějšími bodovými detektory jsou scintilační 

detektory či proporcionální detektory. Scintilační detektory jsou v současné době 

nejpouţívanějšími detektory, které snímají intenzitu záření v malé oblasti, která je vymezena 

clonami, které jsou umístěny před detektorem. V scintilačních detektorech se převede 

rentgenové záření na elektrický impuls ve dvou krocích. V prvním kroku se z fluorescenčního 

krystalu (nejčastěji krystal NaI aktivovaný thaliem, YAlO3 aktivovaný Cerem), pomocí rtg. 

záření uvolní rychlý elektron, který při svém pohybu přivede do excitovaného stavu ionty. Při 

přechodu těchto iontů zpět do základního stavu je zapotřebí, aby vyzářili přebytečnou energii 
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emisí světla. A ve druhém kroku tento uvolněný foton dopadne na světlocitlivou katodu 

fotonásobiče, ze kterého se uvolnění elektrony, které detekujeme, zesílíme fotonásobičem a 

převedeme na elektrický impuls. Tyto detektory disponují s velkou přesností a citlivostí, ale 

jejich nevýhoda spočívá v tom, ţe v jednom časovém okamţiku můţeme měřit intenzitu 

pouze jedné reflexe. Proto se pouţívají pouze pro krystaly, tvořené malými molekulami a ne 

pro makromolekulární krystaly. Proporcionální detektory jsou trubice, naplněné plynem, 

které obsahují katodu a anodu, mezi nimiţ je vysoké napětí. Objem detektoru je plněn 

zpravidla argonem, nebo xenonem s příměsí CO2. Pokud projde foton rentgenového záření 

trubicí, tento plyn se ionizuje a mezi katodou a anodou vznikne elektrický impuls, který se 

detekuje [8], [9]. 

 

Obr. 12: Difraktometr D5000 (z propagačních letáků firmy Siemens). 

3.3 Pozičně citlivé detektory 

Pro zrychlení měření byly vyvinuty detektory, které kromě zaznamenání rtg. fotonu, 

zaznamenají i 2-D souřadnici dopadu tohoto rtg. fotonu. Podle své funkce se nazývají buď 

pozičně citlivé, nebo plošné detektory. Tyto detektory také vyuţívají fotoúčinků rtg. záření, 

ionizaci plynů a fotoluminiscenční jevy. 

Prvním z nich jsou mnohodrátové proporcionální detektory. Tyto detektory pracují na 

principu proporcionálního detektoru, kde v komoře naplněné Xe a methanu jsou umístěny 

sady tří rovnoběţných elektrod. Dvě krajní pracují jako katody, prostřední elektroda slouţí 

jako vrstva anod, tato vrstva je rovnoběţná z jednou z katod (viz obr. 13). Pokud je 

detektorem absorbován foton, vznikne nespočet párů elektron-iont. Tyto elektrony a nabité 



14 

 

ionty se pohybují v elektrickém poli v opačném směru. Napětí se volí tak, aby byly elektrony 

na cestě k anodě zrychleny natolik, aby vznikla lavinová sekundární ionizace. Elektrony 

vzniklé tímto procesem jsou zachyceny na anodě a ionty se urychleně pohybují k nejbliţší 

katodě, kde vzniká napěťový impulz. Poziční informace o měřené intenzitě je v detektorech 

určována na základě vyhodnocení časového zpoţdění mezi pulzy měřenými na jednotlivých 

drátech katod. Mnohodrátové detektory mohou měnit úhel Θ detektoru. [8], [9]. 

 

Obr. 13: Dvourozměrný pozičně citlivý plynem plněný proporcionální detektor. 

Dalším plošným detektorem, po detekci na film, jsou tzv. zobrazovací desky (image plate), 

které se začaly uplatňovat koncem 80. let. Zobrazovací desky, tvořené plastickou deskou 

potaţenou vrstvou BaFBr a aktivovanými ionty europia Eu
2+

, se chovají jako fotografický 

film. Dopadne-li na tuto desku rentgenové záření, převedou se ionty europia Eu
2+ 

 do stavu 

Eu
3+

. Uvolněné elektrony přejdou do vodivostního pásu a jsou zachyceny na metastabilních 

hladinách vzniklých přítomností děr na iontech Br
-
. Přechod Eu

3+
 do základního stavu trvá 

několik hodin, avšak uţ po několikaminutové expozici obsahuje deska latentní obraz. 

K detekci latentního obrazu se vyuţívá jevu fotostimulované luminiscence, kdy je deska dále 

snímána He-Ne laserem. Velkou výhodou těchto detektorů je nízká úroveň šumu, dobrá 

rozlišovací schopnost, ale velmi vysoká cena a nízká rychlost. Pro svou nízkou rychlost jsou 

vhodné pro registraci statických, pomalu se měnících difrakčních obrazů [2], [8]. 

Plošné detektory s polovodičovými prvky jsou ionizující komory, ve kterých se 

absorbovaný foton generuje na místo páru elektron-iont párem elektron-díra. Tyto detektory 

jsou většinou mikroelektronické prvky, kde na stejném čipu je integrován jak detektor tak i 

čtecí a výstupní zařízení. Detekční část lze rozdělit na dva typy: na pole fotodiod PDA 
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(photodiode array) a na detektor s nábojově vázanými obvody CCD (charge-coupled devices). 

Hlavní nevýhodou těchto detektorů pro měření rentgenového záření je miniaturnost (velikost 

jednoho detekčního bodu je 10μm). Tato nevýhoda je obcházena umístěním velké 

fosforeskující desky. Tato deska převádí rentgenovské fotony na viditelné světlo, které je 

převedeno na CCD detektor segmentem vyrobeným ze světlovodivých vláken. Tato 

fosforeskující deska můţe být i zakřivená a tím dává větší moţnost přiblíţení detektoru ke 

vzorku. Další nevýhodou polovodičových prvků je teplotní šum, proto je nutné jejich aktivní 

polovodičovou část chladit na relativně nízké teploty [2], [8]. 
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4 Příklady aplikací difrakčních metod 

Vyuţití difrakčních metod je velmi rozmanité. Pomocí difrakčních diagramů můţeme zjistit 

od kvantitativní a kvalitativní analýzy krystalických látek, identifikaci textur, určování 

velikosti krystalů v polykrystalických materiálech, přes měření vloţeného a zbytkového 

napětí, určování orientace krystalů aţ po určování struktury. Jejich vliv na difrakční záznam 

bude dále blíţe popsán.  

4.1 Rtg. difrakční fázová analýza 

Pokud je pomocí detektoru z experimentu získán difrakční záznam, je tento záznam podroben 

fázové analýze, která přesně určí, z jakých fází je daný materiál sloţen – kvalitativní analýza a 

poměrné zastoupení určitých fází v materiálu se určí pomocí kvantitativní fázové analýzy. 

Elementární analýza se zabývá pouze prvkovým sloţení látky, nerozlišuje různé modifikace 

téţe látky, coţ můţe být velký problém v okamţiku, kdy tyto modifikace mají velmi rozdílné 

hodnoty poţadované vlastnosti. Kvalitativní fázová analýza tyto rozdílné struktury téţe látky 

pozná pomocí difrakčního diagramu. Diagram je rozdílný díky jiné krystalové struktuře, coţ 

názorně dokumentuje obr. 14, pomocí různých modifikacích SiO2. Specifikem těchto metod 

je to, ţe jsou omezeny pouze na látky krystalické, nebo aspoň částečně krystalické, protoţe 

jenom u těchto látek můţe dojít k difrakci rentgenového záření. Základem těchto metod je 

fakt, ţe způsob jakým je záření difraktováno, je závislé na struktuře zkoumané látky, kterou 

rentgenový paprsek prochází. Kaţdá krystalická látka dává difrakční obrazec: rentgenový 

difrakční diagram, který je pro identitu krystalických látek charakteristický tak, jako třeba 

otisk palce pro člověka. Ţádné dva difrakční diagramy různých látek nemohou být totoţné. 

Pokud totoţné jsou, jedná se o difraktogram téţe látky. Určování fázového sloţení se můţe 

provádět na základě porovnávání difraktogramů analyzované látky s referenčními látkami [8]. 
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Obr. 14: Struktury různých modifikací SiO2 a jejich difraktogramy [6]. 

4.1.1 Kvalitativní fázová analýza 

Kvalitativní fázová analýza zde bude popsána podrobněji, protoţe touto analýzou bude 

vyhodnocován vzorek v praktické části. Jak uţ bylo zmíněno, kaţdá krystalová struktura má 

unikátní difrakční obraz, podle kterého můţe být sloţení vzorku, za pouţití poloh a intenzit 

difrakčních linií na difrakčním diagramu identifikováno. Určující pro kvalitativní fázovou 

analýzu je výpočet mezirovinné vzdálenosti d z Braggova zákona. Ve směsi látek má kaţdá 

látka svůj difrakční obrazec, nezávislý na ostatních sloţkách, takţe je to vlastně superpozice 

difrakčních diagramů určitých látek. Informace o dané látce jsou přehledně zaznamenány na 

tzv. kartě ASTM (American Society for Testing of Materials), později označované jako karta 

JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) zobrazené na obr. 15 [3], [10], 

[11]. 

 

Obr. 15: Uspořádání polí na kartotéčním lístku [12]. 
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Tato karta obsahuje 10 sektorů. Vysvětlení jednotlivých polí je následující:  

Pole 1a - 1c - Obsahuje hodnoty tří mezirovinných vzdáleností nejsilnějších linií, měřené v Å. 

Pole 1d - Zde je uvedena největší mezirovinná vzdálenost látky, tedy první linie difrakčního 

diagramu.  

Pole 2a, 2b, 2c a 2d - Obsahuje relativní intenzity linií v polích 1a – 1d, uvedená nejsilnější 

reflexe, která je zapsána jako 100.  

Pole 3 - Obsahuje podmínky získání práškového difraktogramu - druh rtg.záření, zdroj 

rentgenového záření (Mo, Cu, …), λ - vlnová délka pouţitého rentgenového záření v Å, 

pouţité filtry, pouţití monochromátoru. 

Pole 4 - 6 - Postupně obsahují - krystalografické informace; vybrané fyzikální údaje (hlavně 

optické); chemický rozbor vzorku, zdroj, tepelné zpracování a další doplňující údaje. 

Pole 7 - 8 - Zde je uveden chemický vzorec a název látky, mineralogický název, toto pole 

obsahuje také značku, která udává stupeň spolehlivosti údajů (např. hvězdička). 

Pole 9 - Zde jsou uvedeny mezirovinné vzdálenosti d v Å, ke kaţdé mezirovinné vzdálenosti 

je přiřazena intenzita, která je označená od 0 do 100, aby bylo moţné porovnání mezi zdroji. 

Pole 10 - Pořadové číslo kartotéčního listu. 

Uspořádání informací na kartě je dodrţováno i dnes, kdy se s tištěnou podobou prakticky 

nesetkáme a karty jsou v elektronické podobě. Průběţně doplňována databáze, je nyní 

spravována mezinárodní nezávislou neziskovou organizací ICDD (International Centre for 

Diffraction Data) se sídlem v Newton Square v Pensylvánii, jako soubor Powder Diffraction 

File (PDF). Součástí katalogu JCPDS býval vedle karet i tzv. Hanawaltův seznam, tedy 

zkrácená verze standardního difrakčního záznamu dané látky, či obsáhlejší Finkův seznam. 

Celá oblast mezirovinných vzdáleností je zde rozdělena intervaly d do skupin [12]. 

Použití Hanawaltova a Finkova vyhledávacího seznamu 

Identifikační procedura zahrnuje následující kroky: 

1. Tabelace naměřených hodnot d a relativních intenzit vzorku. Vybrání tří 

nejintenzivnějších předních reflexí. 

2. Vyhledat v Hanawaltově seznamu skupinu, tj. interval hodnot d, ve které leţí 

nejsilnější reflexe. 
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3. V určené Hanawaltově skupině ve druhém sloupci d je hledána největší shoda druhé 

nejintenzivnější reflexe. 

4. Srovnání dalších předních reflexí, jejich velikosti d a srovnání jejich relativních 

intenzit s tabelovanými hodnotami pro předběţnou identifikaci. 

5. Pro konečnou identifikaci je nutno vyhledat kartu difrakčního standardu podle odkazu 

a zkontrolovat všechny hodnoty d. 

6. Pokud se hodnoty d liší, jsou moţnosti následující: experimentální chyba, vícefázový 

systém, reflektovaný vzorek ještě není zařazen v Hanawaltově seznamu [4], [12]. 

Rychlejší cestou pro identifikaci zkoumané látky, ale stejným postupem při určování, je 

analýza pomocí počítačových programů.  

4.1.2 Využití kvalitativní fázové analýzy 

 Rozlišení fází α, γ v ocelích a litinách (viz obr. 16) 

 

Obr. 16: Rozlišení fází ţeleza na různých druzích pouţitého záření.  

 Rozlišení fází α a β v měděných, titanových a zirkoniových slitinách 

 Prášková metalurgie - modifikace BN, Si3N4, SiC 

 Studium koroze - ochranné vrstvy, korozní produkty 

 Výroba Al - sloţení bauxitu 

 Keramika - jemná, ţáruvzdorná i konstrukční 

 Výroba cementu (zrání betonu) 

 Sloţení barev:  

a) Kontrola výrobního procesu - např. u titanové běloby fázové rozlišení anatasu a 

rutilu. 
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b) Analýza barev v oblasti muzejnictví a restaurátorství. Obr. 17 zachycuje část 

výsledku XRD na vzorku barevné vrstvy sňaté čínské tapety z počátku 18. století 

v Modrém salónku paláce Schönbrunn ve Vídni. Difraktogram bílé, červené, 

modré a zelené barvy jsou v dobré shodě s ICDD záznamy pro olověnou bělobu 

(2PbCO3 . 3Pb(OH)2), cinnabar (HgS), azurit ( 2CuCO3. Cu(OH)2) a malachit 

(CuCO3. Cu(OH)2). 

 

Obr. 17: Výsledky XRD barevné vrstvy z paláce Schönbrunn ve Vídni [11]. 

 Výroba smaltů - křemen, soda, ţivec, borax, ledek, kryolit a oxidy kovů jako keramické 

pigmenty 

 Výroba (komplikované fázové sloţení) a skladování (reakce v tuhé fázi) umělých hnojiv 

 Výroba a zpracování plastů 

 Gumárenský průmysl 

 Farmaceutický průmysl - monitorování výroby, kontrola kvality. Na obr. 18 jsou 

zachyceny difraktogramy léčiva efedrin a jeho tří sloţek - acetaminofenu, aspirinu a 

kofeinu 

 

Obr. 18: Difraktogram a) acetaminofenu, b) aspirinu, c) kofeinu, d) Excedrinu [11] 
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 Kriminalistika - analýza výbušnin, drog 

 Geologický průzkum a těţba surovin 

4.1.3 Kvantitativní fázová analýza 

Byla rozvíjena ve třicátých letech, avšak při záznamu na film, nebylo moţno při měření 

celých sérií udrţet konstantní podmínky. Proto byla kvantitativní fázová analýza aţ do 

začátku pouţívání difraktometrů ve větším měřítku spíše potlačována. Se zdokonalováním 

přístrojového vybavení se zdokonaluje i přesnost kvantitativní fázové analýzy [3]. 

Velkou předností této analýzy, krom měření velmi malého mnoţství analyzovaného 

materiálu, je moţnost znovupouţití vzorku, protoţe zachovává vzorek v nezměněném stavu a 

chemickém sloţení. Rychlost a správnost pouţití této metody je také nezanedbatelná, a proto 

se pouţívá při sériových vyhodnoceních. Kvantitativní fázová analýza závisí na vztahu mezi 

integrální intenzitou linií difrakčních spekter fází a obsahem těchto fází ve směsi. Intenzita 

linií dané sloţky tedy závisí na mnoţství fáze této sloţky k celkovému mnoţství ozářeného 

vzorku a absorpci, která je závislá na chemickém sloţení vzorku.   

Dvě základní operace při kvantitativní fázové analýze jsou: změření intenzity difrakčních linií 

a měření hmotového absorpčního koeficientu vzorku. Existují různé způsoby určování 

hmotnostního podílu sloţek ve směsi. Nejdůleţitější jsou metody vnějšího a vnitřního 

standardu a v neposlední řadě metoda bezstandardová [3], [7]. 

Při metodě s vnějším standardem je srovnávaná intenzita linie stanovovaného prvku 

s intenzitou linie ve standardním vzorku se zvoleným nebo známým obsahem tohoto prvku, 

který byl vybrán jako standard. Nejprve se připraví řada standardních vzorků 

s odstupňovanými obsahy stanovovaného prvku, na kterých se proměří intenzita spektrální 

linie a z těchto naměřených hodnot se sestrojí tzv. kalibrační křivka, jenţ je závislostí mezi 

intenzitou analytické linie stanovovaného prvku a obsahem ve standardních vzorcích. Poté se 

proměřuje intenzita linie u vzorku, kdy po odečtení z kalibrační křivky zjistíme zastoupení 

obsahů stanovovaného prvku. 

 , 

kde I1 je intenzita difrakční linie fáze 1 ve směsi, (I1)0 intenzita téţe linie, která slouţí jako 

vnější standard, x1 je váhový podíl sloţky 1 ve směsi a μ
*
1 ,μ

*
2 jsou hodnoty absorpčních 

koeficientů [3]. 
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Metoda vnitřního standardu je zaloţena na přidávání známého mnoţství vnitřního 

standardu ke vzorku. Proměřuje se jak intenzita vzorku, tak referenčního prvku a z poměrů 

obou intenzit se určí koncentrace stanovované látky ve vzorku. 

, 

kde x1 je váhový podíl sloţky 1 ve směsi, K – konstanta, I1, Is intenzita určované fáze a 

standardu. Referenční prvek pro metodu vnitřního standardu volíme tak, aby byla jeho 

difrakční linie v co největší blízkosti difrakční linie stanovovaného prvku, ale nesmí s ní 

splývat, musí být od ní dobře rozlišitelná [3]. 

Metody s vnějším i vnitřním standardem se setkávají během stanovování s určitými 

nedostatky. Nutnost změření součinitele zeslabení kaţdého analyzovaného vzorku, nebo při 

metodách s vnitřním standardem přimísení známého poměru kalibračního standardu.  Proto se 

do popředí dostávají metody bezstandardové, kde vyuţíváme skutečnosti, ţe součet všech 

komponentů analyzované směsi je roven jedné. Jelikoţ bezstandardová metoda je úzce závislá 

na intenzitním faktoru, není vhodné pouţívat tuto metodu při určení fáze s neznámou 

strukturou, nebo pokud tato fáze výrazně uplatňuje vliv reálné krystalové struktury [8].  

4.2 Rentgenová tenzometrie - zbytková napětí 

Vedle mechanických, optických, ultrazvukových a magnetických metod můţeme měřit 

zbytková napětí v materiálu i difrakčními metodami. Zbytková napětí jsou mechanická 

víceosá napětí působící v uzavřeném systému bez působení vnějších sil, kdy všechny části 

tohoto systému mají stejnou teplotu. Součet vnitřních sil k libovolnému řezu i součet vnitřních 

momentů k libovolné ose procházející tímto uzavřeným systémem je roven nule. Ţádná reálná 

tuhá tělesa se nevyskytují zcela bez zbytkového napětí. Tato zbytková napětí mohou být jak 

uţitečná, tak škodlivá, proto se musí tyto napětí alespoň omezit. U polykrystalických látek 

můţeme rozlišovat zbytková napětí I., II., a III. druhu (viz obr. 19) [14], [15]. 



23 

 

 

Obr. 19: Oblasti působení napětí I., II., a III. druhu 

4.2.1 Rozdělení napětí 

Napětí I. druhu se vyskytují ve velkých homogenních oblastech. Jsou to makroskopická 

pnutí, která dosahují rovnováhy v celém objemu objektu. Pokud na těleso působí napětí 

prvního druhu, změní se oproti stavu bez napětí mezirovinná vzdálenost d, a s touto 

mezirovinnou vzdáleností se také změní difrakční úhel. Pokud v tělese působí napětí prvního 

druhu, pak jeho přítomnost se na difrakčním záznamu projeví posunem difrakční linie (viz 

obr. 20). 

 

Obr. 18: Makroskopické napětí prvního druhu, jeţ způsobí posun difrakční linie 
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Napětí II. druhu je homogenní napětí, které je omezeno velikostí jednotlivých krystalků. 

Pokud na krystal nepůsobí napětí II. druhu, potom má kaţdé zrníčko identickou polohu 

difrakčního úhlu. Sečtením difraktovaných paprsků na jednotlivých zrnech vzniká jedna 

vysoká ostrá linie. 

 

Obr. 21: Vznik difrakční linie na vzorku bez mikropnutí a na vzorku s mikropnutím 

Pokud na krystal působí mikropnutí druhého druhu, potom se mění mezirovinná vzdálenost 

vybrané osnovy rovin v jednotlivých zrnech, coţ má za následek rozdílné hodnoty difrakčního 

úhlu. Sumace difrakčních příspěvků jednotlivých zrn vede k široké, méně intenzivní linii. 

Výskyt mikropnutí se tedy projevuje rozšířením výsledné difrakční linie. Tato situace je 

zachycena na obr. 21. 

Napětí III. druhu jsou nehomogenní i v rámci zrna. Jsou důsledkem výskytu strukturních 

poruch (čárových, bodových, …). Vyvolané pnutí různě natáčí jednotlivé polohy rovin a 

jejich difraktované záření potom nebude přesně ve fázi. Tím dochází ke sníţení intenzity 

difrakční linie [14].  

4.2.2 Příklady využití difrakční tenzometrie 

 měření stavu zbytkové napjatosti generovaného kuličkováním a balotinováním 

 studium zbytkových napětí po frézování, soustruţení a válečkování  

 identifikace napěťových nehomogenit pomocí záření různé pronikavosti 

 analýza napjatosti v materiálech po chemicko-tepelném zpracování 

 difrakční tenzometrická analýza keramických látek 

 difrakční analýza napětí keramických vrstev na kovovém substrátu 

 analýza zbytkové napjatosti plazmaticky stříkaných vrstev Al2O3 a jiných typů 

ochranných povlaků 

 rentgenová topografie napjatosti okolí svarového švu 
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 zbytková napětí vyvolaná laserovým ohřevem 

 napjatost povrchových vrstev tepelně zpevněných elektronovým paprskem 

 tenzometrická analýza speciálních technologií řezání [14] 

4.3 Stanovení velikosti zrna 

Difrakční metoda ke stanovení velikosti zrna je metodou nedestruktivní, kdeţto pro 

mikroskopická pozorování je nutno povrch zbrousit, vyleštit a naleptat. Rychlou, předběţnou 

identifikaci velikosti zrna lze vyčíst s difrakčního diagramu, kde vidíme podle velikosti zrn 

kruţnice ostré, rozšířené či rozpadlé na jednotlivé reflexe. 

4.3.1 Měření velikosti zrna větších než 10μm 

Při registraci na filmový záznam, lze vidět difrakční krouţek sestaveným z jednotlivých 

difrakčních stop krystalků. Je-li velikost zrna větší neţ 10μm, poklesne počet krystalků a 

vznikají linie sloţené z diskrétních reflexí (situaci zachycuje obr. 22). Při měření velikosti 

takovýchto krystalků je moţno pouţít metodu vizuální, kdy porovnáváme difrakční diagramy 

zkoumaného vzorku s diagramy standardními, které jsou ovšem získané za stejných 

experimentálních podmínek. Velikost těchto zrn lze také stanovit pomocí dvou různých párů 

expozičních dob, kdy při delší expozici lze registrovat na stejném difrakčním krouţku větší 

počet difrakčních stop krystalků, které jsou hlouběji pod povrchem a byly by při kratší 

expozici neviditelné. 

, 

kde N2 – N1 je rozdíl počtu stop na obou snímcích, S ozářená plocha na povrchu vzorku, p je 

četnost symetricky ekvivalentních rovin difraktujících do daného krouţku, μ je lineární 

absorpční koeficient, (1 - sec 2Θ) je celková dráha paprsku ve vzorku, t1, t2 jsou expoziční 

doby vzorků a Vs je střední objem krystalu. Pokud vyneseme závislost různých expozičních 

dob ln (ti/tj) na rozdílu Ni - Nj, dostaneme přímku, jejíţ směrnice je nepřímo úměrná střednímu 

objemu krystalu [4]. 
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Obr. 22: Velikost zrna 4μm Zr plechu – difraktogram a foto mikrostruktury při Z=100x [4]. 

4.3.2 Velikost zrna menší než 10μm 

Pokud je zrno v rozmezí od 0,1μm do 10μm, jsou difrakční čáry spojité a ostré. Avšak pokud 

např. tvářením za studena máme velikost zrna menší neţ 0,1μm, jsou difrakční čáry spojité, 

neostré a široké. Potom se velikost zrna D vyjádří vztahem: 

D = , 

kde λ je vlnová délka, Θ difrakční úhel analyzované linie, βc
f 
integrální šířka Cauchyho sloţky 

profilu f fyzikálního rozšíření linie. Na obr. 23 je ostrý difrakční záznam s velikostí zrna 

menší neţ 10μm. 

 

Obr. 23: Velikost zrna 6μm plechu – difraktogram a foto mikrostruktury při Z=100x [4]. 
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4.4 Textura materiálů 

Další vliv na vzhled difrakční kruţnice můţe mít textura materiálů. Ve většině případů není 

orientace krystalků ve vzorku náhodná a to se projeví texturou materiálu. Coţ znamená, ţe u 

práškových i u kompaktních materiálů převládá jeden určitý krystalografický směr nezávisle 

na geometrickém směru vzorku. Pokud tento převládající směr, či směry ve vzorku existují, 

nazývají se texturami a způsobují anizotropii polykrystalického materiálu. Tyto textury jsou 

buď příznivé či nikoliv. Textura výrazně ovlivňuje elektrické a magnetické vlastnosti, proto 

se její vlastnosti vyuţívají pří výrobě trafoplechů, dynamoplechů, jáder cívek a permanentních 

magnetů.  

Vznik textur v práškových vzorcích, které mají destičkovitý tvar, budou zrníčka stlačena 

přednostně svými velkými plochami rovnoběţně s povrchem vzorku, tedy natočení směrem 

snadného skluzu ve směru působící síly. Textury v kompaktních vzorcích vznikají, pokud 

roste krystal nerovnoměrně při vzniku látky, nebo při mechanickém zpracování materiálu, kdy 

se jeho textura, kterou měl krystal při svém růstu, změní na texturu tvářecí. Nebo můţe 

textura vzniknout pomocí tepelného zpracování jiţ tvářeného kovu, kdy je snahou texturu 

tvářecí částečně přeměnit na texturu rekrystalizační [4], [7]. 

Vliv textury se na difrakčním obrazci projeví tak, ţe místo difrakčního krouţku vidíme pouze 

diskrétní body, protoţe difrakční podmínka nebude splněna po celém obvodu, ale jen v 

určitých místech, jak je zobrazeno na obr. 24. 

 

Obr. 24: Schéma části transmisního rentgenogramu wolframového drátu s ideální vlastní vláknitou texturou, při kolmém 

směru dopadu záření CuKα na osu textury [7]. 

Měření pro stanovení přítomnosti textury se provádí na speciálních texturních goniometrech. 

K popisu textury se pouţívají pólové obrazce, orientačně distribuční funkce (ODF), kterou 
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většinou znázorňujeme pomocí vrstevnic na dvourozměrných řezech třírozměrného 

orientačního prostoru, a tzv. obrácené (inverzní) pólové obrazce. 

4.5 Orientace monokrystalů – Laueho metoda 

Při určování orientace monokrystalů jsou pouţity všechny vlnové délky rentgenového záření. 

Tento interval vlnových délek je povaţován za dostatečně široký na to, aby se na kaţdé 

krystalografické rovině vytvořili podmínky pro splnění Braggova zákona. Na obr. 25 je 

zachyceno uspořádaní na průchod i na odraz rtg. záření. 

 

Obr. 25: Uspořádání na průchod a na zpětný odraz rtg. paprsku [15]. 

Při uspořádání na průchod leţí film za krystalem. Rentgenové paprsky se od rovin krystalu 

odrazí a utvoří na filmu soustavu difrakčních stop leţících na elipse, některé paprsky projdou 

a utvoří na filmu výraznou stopu uprostřed filmu (viz obr. 26). Při metodě na zpětný odraz je 

nejprve umístěn zdroj rentgenového záření, film a krystal. Letící rentgenový paprsek projde 

úzkým otvorem ve filmu, odrazí se od krystalu a utvoří na filmu difrakční stopy, které leţí na 

hyperbole (viz obr. 27) [4]. 

 

Obr. 26: Lauegramy krystalu křemíku v obecné poloze (vlevo) a ve směru [100] (vpravo) zaznamenané na filmu za vzorkem 

(přední reflexe) [4]. 
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Obr. 27: Lauegramy krystalu křemíku v obecné poloze (vlevo) a ve směru [100] (vpravo) zaznamenané na filmu před 

vzorkem (zadní reflexe) [4]. 

K určení orientace krystalů jsou nejvíce vyuţívány lauegramy na zpětný odraz, kdy je krystal 

umístěn do středu referenční koule, prodlouţená kolmice vedoucí ze středu krystalu k rovině 

krystalu protne tuto referenční kouli v bodě nazývaném pól krystalografické roviny. Pokud se 

pomocí projekčního bodu B promítne pól krystalografické roviny A na projekční kolmou 

rovinu vznikne A´, pokud obdobným způsobem promítneme i jiné krystalografické roviny 

vznikne stereografická projekce. Pomocí stereografické projekce (obr. 28) a difrakčních stop 

na filmu se určí úhly mezi příslušnými difraktujícími krystalografickými rovinami a pomocí 

tabelovaných hodnot lze ze vzájemnosti úhlů mezi rovinami určit Millerovy indexy [15]. 

 

Obr. 28: Stereografická projekce [15]. 

4.6 Rekrystalizace 

Pomocí difrakčních kruţnic je moţné určit různé fáze krystalizace, protoţe nová zrna se na 

difraktogramu objeví jako diskrétní (bodová) reflexe. Pokud se bude zvyšovat teplota, tak 

spolu s teplotou začnou růst i nová zrna vzniklá rekrystalizací a proto vzniká hrubozrnný 

vzorek. Tento vzorek se projeví na difrakčních kruţních jako samostatné body, protoţe se 

sniţuje pravděpodobnost pro splnění Braggova zákona (viz obr. 29) 
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Obr. 29: Rekrystalizace stříbrného plechu a - začátek rekrystalizace b - pokročilá rekrystalizace [16]. 

4.7 Uspořádaný stav (hyperstruktura) 

Difraktogram vzorku obsahuje nezávisle na tom, zda je vzorek v uspořádaném, či 

neuspořádaném stavu tzv. základní reflexe, které se na difraktogramu projeví vţdy. Základní 

reflexe jsou nezávislé na parametru uspořádání na dlouhou vzdálenost S. Pokud je parametr 

S = 1 nastává uspořádaný stav a na difrakčním záznamu se objeví kromě základních reflexí i 

tzv. nadstrukturní reflexe (viz obr. 30). Pokud má vzorek Cu3Au, při pokojové teplotě 

parametr S = 1 a teplota se bude postupně zvyšovat, potom se parametr uspořádání na dlouhou 

vzdálenost začne sniţovat a klesá postupně aţ na nulu, protoţe se mění krystalová mříţka 

z primitivní na plošně centrovanou. Pomocí difrakčních záznamů vzorků se dá určit stupeň 

uspořádání na dlouhou vzdálenost a změna typu krystalografické mříţe [4].  

 

Obr. 30: Difrakční záznamy práškových vzorku Cu3Al; nahoře, neuspořádaný stav získaný zakalením z 600 ˚C; dole - 

uspořádaný stav po ţíhání 20 dní při teplotě 365 ˚C a 40 dní při teplotě 280 ˚C [4]. 
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4.8 Strukturní analýza krystalů 

Intenzita reflexí umoţňuje stanovit také rozloţení atomů v základní buňce, tedy vnitřní stavbu 

krystalů. Rozdělení rozptylující hmoty v krystalové mříţce, tj. hustota elektronového náboje ρ 

(xyz), lze vyjádřit pomocí strukturních faktorů trojitou Fourierovou řadou. Tento náročný 

úkol do jisté míry zjednodušuje pouţití tzv. Pattersonovy funkce (1935). Schéma řešení je na 

obr. 31. Pomocí rtg. difrakce byla objasněna struktura řady moderních materiálů 

např. vysokoteplotních supravodičů, fullerenů, kvazikrystalů. 

 

Obr. 31: Schéma postupu strukturní analýzy pro získání základních parametrů buňky 

4.9 Rtg. difrakční výzkum za vysokých a nízkých teplot, při vysokých 

tlacích a v podmínkách „horkých“ laboratoří 

Umoţňuje ve speciálních reakčních komůrkách studovat fázové přechody, stanovit hodnoty 

koeficientů tepelné roztaţnosti, zkoumat strukturu látek, které jsou za normálních teplot 

kapalné nebo plynné (například v roce 1983 tak byla při tlaku asi 10GPa stanovena krystalová 

struktura kyslíku). Na obr. 32 je zachycen průběh fázových transformací slitiny zirkonia. Tyto 

slitiny jsou v současnosti vyuţívané jako ochranné vrstvy jaderného paliva v tlakovodních a 

varných jaderných reaktorech. Naproti tomu, měření za nízkých teplot se v dnešní době 

zařadilo mezi nejpouţívanější, protoţe sníţení teploty vede ke sníţení mříţkových vibrací 

krystalu, teplotních kmitů atomů a tím k přesnějšímu měření [17]. 
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Obr. 32: Měření In situ fázových transformací slitiny zirkonia [17]. 

4.10 Další využití difrakce rtg. záření 

 Přesné měření mříţkových parametrů polykrystalických látek 

 Určení hustoty  

 Určení typu tuhého roztoku 

 Určování polohy fázového rozhraní ve fázových diagramech 

 Měření tloušťky tenkých vrstev (pomocí intenzit např. měření galvanických niklových 

povlaků na mosazném plechu) 

 Rtg. topografie - umoţňuje analyzovat velikost mozaikových bloků a úhel jejich 

dezorientace, zviditelňovat dislokace (Berg - Barretova metoda, Langova metoda) 

 Určování míry krystalinity u polymerů a skla (pomocí profilů, intenzit, pozadí) 
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5 Praktická část 

Pro názornou ukázku aplikace rentgenové kvalitativní fázové analýzy, byl zvolen vzorek 

korozních sedimentů z  ústředního topení.  Na odebraném vzorku byla provedena kvalitativní 

analýza na různých přístrojích s rozdílným způsobem registrace difraktovaného záření. 

5.1 Difraktometr s bodovým detektorem a záznamem na zapisovač 

XRD analýza byla provedena na difraktometru DRON 2 (1978), v rentgenové laboratoři 

Katedry materiálového inţenýrství VŠB-TUO, za následujících pracovních podmínek: napětí  

30kV, proud 22mA, záření CoKα, ţelezný β-filtr, proporcionální detektor, kontinuální reţim 

goniometru – rychlost otáčení 1°/min. Získaný nepopsaný difraktogram je na obr. 33. 

 

Obr. 33: Nepopsaný difraktogram analyzovaného vzorku 

Vyhodnocení tohoto difraktogramu bylo provedeno pomocí Hanawaltova seznamu [12] 

(jehoţ princip uţití je uveden v kapitole 4.1.1). Ve vzorku byla prokázána přítomnost 

následujících fází – αFeOOH (Getit), γFeOOH (Lepidokrocit), Fe3O4 (Magnetit). Segment  

Hanawaltova seznamu se zvýrazněným řádkem přítomné fáze je na obr. 34. Nejprve byl 

zjištěn interval, ve kterém se mezirovinná vzdálenost nejsilnější reflexe nachází, a potom 

největší shoda mezirovinné vzdálenosti druhé nejsilnější reflexe. Postupně se ověří shoda 

celého řádku v Hanawaltově seznamu. Karty těchto vyhledaných fází jsou uvedeny na 

obr. 35. Popsaný difraktogram je na obr. 36. 

Obr. 34: Zobrazený interval v Hanawaltově seznamu, ve kterém se nachází Getit [12]. 
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Obr. 35: Karty z Hanawaltova seznamu, pouţité k identifikaci struktury [12] 
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Obr. 36: Popsaný difraktogram analyzovaného vzorku  
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5.2 Fotoregistrace difrakčního záznamu 

Uvedený vzorek byl rovněţ exponován na zařízení Mikrometa 1 (1952) při pouţití 

fotoregistrace v Braggově-Brentanově semifokusačním uspořádání. Pracovní podmínky: 

napětí 30kV, proud 18mA, záření FeKα, manganový β-filtr, komůrka o průměru 114,6mm, 

fokusační úhel 30°, expoziční doba 180 minut. Získaný film byl vyhodnocen a popsaný 

filmový záznam je na obr. 37.  

 

Obr. 37: Popsaný filmový záznam analyzovaného vzorku 

5.3 Difraktometr s bodovým detektorem a záznamem na PC  

XRD byla provedena také na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD-6 

(1989) s digitálním zpracováním dat umístěném v Institutu geologického inţenýrství 

VŠB-TUO. Pracovní podmínky: napětí 40kV, proud 35mA, záření CoKα, ţelezný β-filtr, 

krokový reţim goniometru - 0,05˚/3s, pouţit proporcionální detektor. Pro kvalitativní 

vyhodnocení byl pouţit program PDF-2, verze 2001. Výstup z difraktometru URD-6 je na 

obr. 38. 
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Obr. 38: Digitální zpracování vzorku na difraktometru URD-6. Pod difrakčním záznamem jsou referenční difraktogramy fází 

obsaţených ve vzorku 

5.4 Difraktometr s lineárním pozičně citlivým detektorem 

Práškový difraktometr INEL (1993), umístěn v Centru nanotechnologií VŠB-TUO, je 

vybaven širokoúhlým pozičně citlivým detektorem CPS 120 MB/11. Pracovní podmínky: 

napětí 35kV, proud 20mA, záření CuKα1, niklový β-filtr, plochý germaniový monochromátor, 

čas expozice 1500s. Absorpcí měděného záření, které je v přístroji standardně pouţíváno, 

bylo v analyzovaném vzorku vybuzeno fluorescenční záření ţeleza. Následkem je zvýšená 

intenzita pozadí difraktogramu a tím zhoršená identifikovatelnost přítomných fází (na 

záznamu pouze 3 linie getitu, 1 linie lepidokrocidu, 1 linie magnetitu, viz obr. 39). 
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Obr. 39: Difraktogram pořízený na přístroji INEL 

5.5 Difraktometr s plošným pozičně citlivým detektorem 

Poslední analýza byla provedena na automatickém práškovém difraktometru AXS Bruker D8  

Discover (2001), umístěném ve Výzkumném centru Nové technologie ZČU v Plzni, s plošně 

citlivým detektorem GADDS o průměru 115mm (8192 pixelů). Pracovní podmínky: napětí 

40kV, proud 30mA, záření CoKα, ţelezný β-filtr, doba expozice 30s. Obdrţený difrakční 

záznam je rozdělen na tři části (viz obr. 40) s ohledem na  kapacitu paměti. 

 

Obr. 40: Difraktogram vzorku zaregistrovaný elektronickým plošným pozičně citlivým detektorem. 

Softwarové vybavení difraktometru umoţňuje vytvořit z tohoto dvourozměrného 

difraktogramu podobu jednorozměrnou. Příslušná intenzita difrakční linie se získá jako 
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azimutální součet intenzit detekovaného úseku odpovídající difrakční kruţnice. Takto 

vytvořený difraktogram je na obr. 41. 

 

Obr. 41: Jiná podoba difraktogramu analyzovaného vzorku 
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6 Závěr 

Předloţená bakalářská práce je věnována aktuální problematice vyuţití rtg. difrakce při studiu 

materiálů. Nejprve zde byla podána základní charakteristika rentgenového záření, popsána 

podstata difrakce rtg.záření, uvedeny způsoby jakými se toto difraktované záření registruje a 

uvedeny příklady přístrojové techniky. V další části práce byla zmapována uţitečnost 

rentgenové difrakce při studiu krystalických materiálů. Vedle základní oblasti - fázové 

analýzy kvalitativní a kvantitativní je zde popsána pestrá škála dalších moţností aplikace, 

které nám o studovaných materiálech poskytují celou řadu uţitečných informací. Například 

identifikaci textur, určování velikosti zbytkového napětí, rekrystalizaci nebo orientaci 

krystalů. 

Pro praktickou část této práce byl zvolen vzorek korozních sedimentů z  ústředního topení. 

Jeho kvalitativní fázová analýza byla provedena z difraktogramů získaných na několika 

rtg. zařízeních, které různými způsoby detekce difraktovaného svazku reprezentovaly „vývoj“ 

přístrojové techniky v této oblasti výzkumu materiálů. 
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