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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím rtg záření pro zjišťování rozmanitých 

vlastností materiálů. Jednotlivé kapitoly popisují vznik rtg záření, podstatu jeho difrakce,  

způsoby detekce difraktovaného záření a měřící techniku. Následuje podrobná charakteristika 

dvou aplikací - kvalitativní a kvantitativní fázové analýzy. 

V praktické části je využití kvalitativní rtg fázové analýzy prezentováno na studiu 

výskytu oxidických vrstev na vzorku ocelového plechu a pomocí kvantitativní rtg fázové 

analýzy byl stanoven podíl austenitu na vzorcích supermartenzitické oceli.  

Klíčová slova: rtg záření, difrakce rtg záření, kvalitativní rtg fázová analýza, kvantitativní rtg 

fázová analýza. 

 

Abstract 

 

The bachelor’s thesis deals with the use of X-ray for detecting the variety of material’s 

properties. Individual chapters describe the formation of X-ray, the nature of X-ray 

diffraction, methods of detection of diffraction X-ray and measuring technique. Following 

part is especially dedicated to two applications - qualitative and quantitative phase analysis.  

The practical part presents the use of X-ray qualitative phase analysis in the study of 

oxide layers on the sample of steel sheet and using X-ray quantitative phase analysis was 

determined the concentration of austenite on the samples of supermartensitic steel. 

  

Keywords: X-rays, X-ray diffraction, X-ray qualitative phase analysis, X-ray quantitative 

phase analysis. 
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1. Úvod: 

 

Tato bakalářská práce se věnuje jevu difrakce rentgenového záření, jeho popisu           

a následnému praktickému užití v  technické praxi. Difrakcí se rozumí ohyb 

elektromagnetického záření na studovaném vzorku, kdy se část záření od vzorku odráží a část 

vzorkem prochází. Odražený (difraktovaný) paprsek  promítnut na stínítku je tvořen 

soustavou světlých a tmavých proužků (interferenčních minim a maxim), jenž podávají 

spolehlivé informace o vzorku. 

Rtg difrakční techniky fázové analýzy jsou omezeny na látky krystalické, či částečně 

krystalické, pouze v takových případech je možno rtg difrakci vyvolat. Struktura látky nám 

pak určuje způsob, jakým je rentgenové záření difraktováno za vzniku charakteristických 

difrakčních obrazců, které svou jedinečností připomínají otisky prstů na lidských rukou. 

Rtg difrakční analýza v praxi řeší problematiku kvalitativní a kvantitativní analýzy 

krystalických látek, sledování rekrystalizačních jevů, identifikaci textur (přednostní orientace 

zrn ve struktuře), měření vložených i zbytkových napětí a určování velikosti mřížkových 

parametrů polykrystalických materiálů.  

Rtg difrakční analýza patří k nejmocnějším nástrojům zjišťování fázového složení 

látek (kam se řadí vedle infračervené absorpční spektroskopie, Ramanovy spektroskopie, 

hmotnostní spektroskopie, jaderné magnetické spektroskopie, spektroskopie elektronových 

přechodů ve viditelné a ultrafialové oblasti a termické analýzy) [1]. 

Tato práce se z velké části zabývá kvalitativní a kvantitativní rtg analýzou jakožto 

nástrojem pro určování zastoupení jednotlivých fází a jejich podílu ve zkoumaném vzorku. 

V teoretické části je představen princip rtg záření a jednotlivé metody pro stanovení 

kvalitativní a kvantitativní analýzy. V praktické části této práce je kvalitativní rtg fázová 

analýza prezentována na určení složení oxidických vrstev na žíhaném ocelovém plechu          

a pomocí kvantitativní rtg fázové analýzy je stanoveno zastoupení γ-fáze na vzorcích 

supermartenzitické oceli po různém tepelném zpracování. 
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2. Vznik a vlastnosti rentgenového záření 

 

Rentgenové záření (rtg, či paprsky X) je formou elektromagnetického záření s 

intervalem vlnových délek 0,001 - 5 nm. Nejrozšířenějším zdrojem rtg záření jsou vakuové 

trubice (tlak přibližně 10
-4

 Pa) se zatavenými elektrodami (katodou a anodou) nazývané 

rentgenová lampa (rentgenka). Mezi elektrodami je vložen vysoký rozdíl potenciálů           

(20-60 kV), při němž se z katody uvolňují elektrony a dopadají na anodu. Zdrojem elektronů 

je wolframové vlákno (Coolidgeova trubice, obr. 1). Většina kinetické energie (98 - 99 %)  

takto dopadajících elektronů se přemění na teplo, zbytek je vyzařován v podobě rentgenového 

záření.  

 

 

Obr. 1: Schéma Rentgenovy trubice [2]. 

 

Rentgenové záření vzniká dvěma základními procesy: 

a) Brzdné záření 

V principu jde o rychle letící elektrony, jenž se po dopadu na anodu brzdí a 

dochází ke změně jejich dráhy. Energie, kterou při průchodu anodou elektrony 

ztratily, se vyzařuje ve formě brzdného rentgenova záření. Intenzita záření je tím 

větší, čím rychleji elektrony na anodu dopadají. Energie brzdného záření nezávisí 

na materiálu anody. 
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b) Charakteristické záření 

V principu jde o rychle letící elektrony, jenž odevzdávají svou kinetickou energii 

elektronu umístěnému ve vnitřním orbitalu materiálu anody (dochází k excitaci 

nebo ionizaci). Energie charakteristického záření roste s velikostí protonového 

čísla materiálu anody (charakteristické záření pro konkrétní prvek). 

 

2.1. Použití absorpčních filtrů  

Absorpční filtry slouží k odstranění nepotřebné části rtg spektra. Závislost zeslabení 

intenzity rtg záření po průchodu prostředím o tloušťce t je dána vztahem:  

I(t) = I0exp(-mt), 

 kde m je lineární absorpční koeficient závisející na vlnové délce záření a materiálu,    

I0 je intenzita záření dopadající na absorbovanou látku 

Absorpční koeficient klesá se zmenšující se vlnovou délkou (zvyšování energie 

fotonů). K náhlému vzrůstu absorpčního koeficientu dochází ve chvíli, kdy energie fotonů 

dosáhne hodnot dostačujících pro vyražení elektronu z atomové hladiny, ale při dalším 

zvyšování energie fotonů absorpční koeficient opět klesá. Tento náhlý vzrůst absorpčního 

koeficientu je nazýván absorpční hranou. Zvolením vhodného materiálu a tloušťky tak,         

že krátkovlnná hranice potřebného úseku spektra leží v oblasti absorpční hrany, pak kromě 

dlouhovlnné (měkké) části spektra je silně absorbována i část spektra pod hranou [3]. 

Na obrázku (obr. 2) je znázorněno intenzitní spektrum rtg. Záření Mo anody 

s nefiltrovaným zářením (graf a) a se zářením filtrovaném Zr (hmotnostní absorpční součinitel 

je vyznačen čárkovaně, graf b). 
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Obr. 2: Závislost absorpčního koeficientu na vlnové délce [4]. 

 

2.2. Monochromatizace rentgenova záření 

Pod pojmem monochromatizace rentgenova záření je myšleno vymezení určitého 

intervalu vlnových délek  v oblasti primární vlnové délky  z dopadajícího spektra záření. 

Přístroj pro monochromatizaci se nazývá monochromátor. Monochromátor může pracovat na 

jedné fixní vlnové délce nebo umožňuje vlnovou délku ladit v určitém rozmezí (funkce 

rentgenového spektrometru). 

Principielně se monochromatizace dělí na dvě části z hlediska vlnové charakteristiky. 

Pro měkké rtg záření se používají mřížkové monochromátory, pro tvrdé rtg záření pak 

krystalové monochromátory. Dále se využívají multivrstvy, které zasahují jak do oblasti 

měkkého, tak do oblasti tvrdého rtg záření. 

Krystalové monochromátory využívají vztahu mezi vlnovou délkou dopadajícího 

záření a difrakčním úhlem   [5]. Rtg záření o různých vlnových délkách je na rovině krystalu 

difraktováno pod různými úhly. Tento typ monochromátoru (difrakční krystal) je nastaven do 

dráhy paprsku rtg záření tak, že pouze některá z rovin leží v difrakční poloze a původní 

rovnoběžný svazek je po difrakci rozptýlen v různých úhlech v závislosti na vlnových 

délkách. Pomocí clonek je dále pracováno pouze s požadovanými vlnovými délkami. Vhodné 

krystaly pro tento typ monochromátoru jsou krystaly křemíku, grafitu a diamantu. 



6 

  

2.3. Difrakce rtg záření 

Objev difrakce rentgenových paprsků na krystalové mřížce (obr. 3), k němuž došlo 

počátkem roku 1912, se svým významem řadí mezi největší úspěchy přírodních věd            

20. století. K difrakci (ohybu) rentgenového záření dochází pouze tehdy, je-li splněna 

Braggova difrakční podmínka: 

"Dráhový rozdíl paprsků difraktovaných na dvou sousedních rovinách musí být roven 

celistvému násobku vlnové délky rentgenova záření." 

 sin2  dn

 

Kde n je řád spektra, λ vlnová délka rtg záření, d mezirovinná vzdálenost,  difrakční 

úhel. Pokud není Braggova podmínka splněna, záření není difraktováno a dochází pouze k 

jeho rozptylu. 

 

Obr. 3: Difrakce rtg záření [2]. 

 

Této podmínky difrakčního rtg záření se využívá při tenzometrii (měření zbytkových 

napětí v materiálech), měření velikosti zrna, orientace monokrystalů, identifikace textury        

a pro kvalitativní a kvantitativní rtg fázovou analýzu, na kterou se podrobněji zaměříme 

v další kapitole.  
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2.4. Detekce rentgenova záření 

Rtg záření lze detekovat, měřit, registrovat a následně vyhodnotit pomocí metod 

založených na jeho specifických vlastnostech, mezi které patří zejména luminiscence, 

ionizace, schopnost zvyšovat elektrickou vodivost některých materiálů a v běžném životě 

nejvíce v povědomí schopnost registrace na fotografický film. Dle již zmíněných vlastností 

lze detektory rtg záření klasifikovat do čtyř základních skupin. 

a) fluorescenční stínítka 

b) ionizační komora 

c) polovodičové detektory 

d) fotografický film 

 

a) Fluorescenční stínítka 

Ozářením některých látek fotony rentgenového záření dojde k uvolnění elektronů 

z valenčního pásu, resp. z hladiny nečistot a jejich přechodu do pásu vodivostního. Pokud se 

přechodu elektronů zpět do valenčního pásu účastní hladiny nečistot, které mají mezi sebou 

nebo od valenčního (vodivostního) pásu energetické vzdálenosti (1,5 – 3) eV, vznikne 

viditelné záření [6]. Vizuální detekce je podpořena schopností rtg paprsků vyvolávat 

fluorescenci v oblasti vlnových délek viditelného světla. Fluorescenční stínítka jsou složena 

z vrstvy fluorescenční látky na podložce ze skla, papíru apod. Nejrozšířenějším detektorem je 

ZnS. 

 

b) Ionizační komora 

Jedná se o válcovou nádobu naplněnou inertním plynem, uvnitř nádoby jsou umístěny 

dvě elektrody spojené se zdrojem o konstantním napětí. Do této komory vstupuje svazek rtg 

záření skrze dostatečně prostupné okénko (např. z hliníkové fólie). Fotony rtg záření z 

atomů plynu postupně uvolňují elektrony, jenž vytvářejí iontové páry (elektrony a kationy). 

Při absenci rozdílného elektrodového potenciálu dochází k neutrálnímu stavu plynu, při 
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nenulovém napětí jsou iontové páry přitahovány k elektrodám (dochází ke snižování 

potenciálu) za vzniku ionizačního proudu. 

 

c) Polovodičové detektory 

Jedná se o interakci polovodivých krystalů s dopadajícím fotonem rtg záření za vzniku 

soustavy elektron – díra. Ozářený krystal je vložen do vnějšího elektrického pole, napětí či 

proudové pulsy jsou registrovány na elektrodách. Polovodivé materiály, vyznačující se 

vysokou absorpcí, jsou vhodné z hlediska detekce rtg záření a jejich předností je dokonalejší 

energetické rozlišení než u jiných typů detektorů. 

 

d) Fotografický film 

Zmíněná fotografická registrace je doposud prakticky jedinou možností, jak získat 

celkovou informaci o prostorovém rozložení difraktovaného záření. Rentgenový film tvoří 

želatinová vrstva o tloušťce 10 - 20 μm s rozptýlenými zrny AgBr (světlocitlivá emulze) na 

polyesterovém podkladu.  

Při absorpci fotonu rtg záření vzniká na povrchu filmu (v zrnu) latentní obraz. 

Vývojkou se Ag z osvětleného AgBr redukuje, neosvětlený AgBr se rozpouští v ustalovači. 

Hustota zčernání rtg filmu je přímo úměrná intenzitě absorbovaných rtg paprsků. Mezi 

hustotou zčernání D, intenzitou viditelného světla dopadajícího na film I0 a intenzitou světla 

propuštěného filmem I platí:  

.log 0

I

I
D 

 

Dále platí přímá úměra mezi absorpcí energie a měkkým rtg zářením. Čím více jsou 

rtg paprsky měkčí, tím více energie bude emulzí absorbováno. 
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2.5. Přístrojová technika 

Klasické uspořádání pro rtg difrakční analýzu tvoří Debye-Scherrerovo uspořádání 

(obr. 4). Vzorek ve formě prášku je nalepen na tenkou skleněnou trubici a umístěn do středu 

válcové komůrky, po jejímž vnitřním obvodu je stočen páskový film. Svazek rtg záření 

prochází kolimátorem a po dopadu na vzorek podléhá část záření difrakci. Ta část, která 

projde vzorkem, je dále odváděna z komůrky pryč druhým kolimátorem a pohlcena clonou. 

Vzorek během expozice rotuje podle osy kolmé na rtg svazek záření. Protože Debyeova – 

Scherrerova difrakční komora, ve které je umístěn film, má tvar nízkého válce se vzorkem 

v jeho ose, jsou difrakční stopy kruhovými oblouky soustřednými se vstupním (2 =180°)     

a výstupním otvorem (2 =0) [4]. V praxi se používají dva druhy standardních komůrek 

(průměr 114,6 mm a 57,3 mm).  

Výstupem je pruh filmu, na němž jsou zachyceny difrakční linie se dvěma otvory pro 

kolimátory. Část filmu je zobrazena v praktické části této práce (viz obr. 15 v kapitole 5.1.). 

 

Obr. 4: Debye-Scherrerovo uspořádání [2]. 

Pro možnost nastavování úhlu dopadu a odrazu rtg záření na vzorek slouží rtg 

goniometr, který bývá realizován ve vertikálním či horizontálním provedení, zde na obrázku 

(obr. 5) se jedná o vertikální uspořádání. 
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Obr. 5: Rtg goniometr [7]. 

 

3. Kvalitativní difrakční fázová analýza 

 

Kvalitativní rtg fázová analýza slouží jako spolehlivá metoda identifikace složení 

neznámého vzorku srovnáním d (mezirovinných vzdáleností) vzorků s d etalony zapsanými 

ve formě karet (viz 3.3.).  

 

3.1. Identifikační metody  

Výstupem z určování kvalitativní fázové analýzy je rentgenový difraktogram, jenž je 

tvořen soustavou píků. Toto, ve své podstatě difrakční spektrum, je kvalitativně popsáno 

polohou difrakčních linií (jedná se o hodnoty difrakčního úhlu či o hodnoty mezirovinných 

vzdáleností) a dále intenzitou I (jedná se o intenzitu integrální, tedy o plochu pod příslušným 

difrakčním píkem). 

Určit fázové složení neznámé látky pomocí rtg difrakce znamená vyjádřit její 

difraktogram superpozicí (referenčních) difraktogramů látek známých (v praxi se zpravidla 
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nedaří identifikovat ve směsi více než 4 - 5 komponent, v mimořádně příznivém případě se 

však povedlo určit až 12 složek). Základem, ze kterého se vychází při rtg difrakční fázové 

analýze, jsou referenční soubory (databáze) difrakčních údajů [1]. 

Nesmí být opomenuta žádná referenční látka obsahující např. jedinou difrakční čáru 

odpovídající některé z linií difraktogramu. Při vyhledávání je použit inverzní soubor 

referenční databáze. Difrakční linie všech látek jsou v databázi  řazeny sestupně podle hodnot 

mezirovinných vzdáleností. Dochází k postupnému porovnávání databáze s výsledky 

analyzovaného vzorku. Výhoda je v naprosté jistotě správnosti výsledku, avšak nevýhodou 

zůstává časová náročnost, která roste s rozsahem použité referenční databáze. 

V případě rozsáhlých souborů, čítajících až několik tisíc referenčních difraktogramů, 

je bráno v potaz jen několik nejintenzivnějších linií uspořádaných do pomocného souboru 

nazývajícího se index. V indexech, vyvinutými pány Hanawaltem, Rinnem a Frevelem, jsou 

standardy zastoupeny třemi nejintenzivnějšími difrakcemi. Každý standard vstupuje do 

indexu hned třikrát, s uspořádáním tří svých nejintenzivnějších difrakcí: d1, d2, d3; d2, d1, d3; 

d3, d1, d2; v posloupnosti 1, 2, 3, intenzita klesá. Standardy jsou řazeny dle hodnot 

mezirovinných vzdáleností odpovídajících poloze první reprezentativní difrakční čáře a jsou 

řazeny do 87 skupin tak, aby se omezila možnost nesprávného přiřazení vlivem malých 

rozdílů hodnot d mezi standardem a analyzovanou látkou. 

Nejúčinnějším médiem pro vyhledávání v případě rozsáhlých souborů dat jsou 

počítače, pro svoji rychlost, citlivost a dále pro svoji schopnost provádět statistické údaje při 

porovnávání jednotlivých výsledků měření. 

Kvalitativní rtg fázová analýza se nejčastěji využívá k rozlišení α, γ fází v ocelích, 

rozlišení α, β fází v titanových slitinách a mosazích, při výrobě barev (převážně na bázi TiO2) 

a v práškové metalurgii. Dále je rtg kvalitativní fázová analýza využita například k výrobě 

léčiv, či při těžbě nerostů. 

Na obrázcích (obr. 6, 7) je demonstrován princip využití kvalitativní fázové analýzy. 

Chemické složení zkoumané látky (SiO2) se nemění, ale fázové složení se liší (křemen, 

cristobalit). Jednotlivé rentgenové difraktogramy se liší podle atomárního uspořádání v 

elementární mřížce (fázové složení). 
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Obr. 6: Modifikace SiO2 [8]. 

 

 

Obr. 7: Rtg difraktogram jednotlivých modifikací SiO2 [8]. 

 

Při využití speciálních komůrek může probíhat difrakční analýza i za zvýšených,        

či snížených teplot, respektive za zvýšených, či snížených tlaků, což umožňuje sledovat 
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změny fází ve struktuře v závislosti na teplotě a čase. Příkladem užití kvalitativní fázové 

analýzy při zvýšených teplotách je graf (obr. 8) z analýzy materiálu YBa2Cu3O7. Spodní část 

(čísla 22 – 40) znázorňuje úhel 2  a po pravé straně obrázku (čísla 25 – 1170) je uvedena 

teplota v kelvinech. 

 

Obr.  8: Změny fází ve struktuře v závislosti na teplotě a čase [9].  

 

3.2. Jednoznačnost určení fázového složení 

Počítačové systémy pro identifikaci difraktogramů jsou schopny analyzovat libovolné 

jednoduché látky (monofáze). Lze rozlišit 1 800 čar v celém difraktogramu, tedy 2
1800

 ≈ 10
540

 

kvalitativně  rozdílných difraktogramů. I když je velmi nepravděpodobné, že by se 

difraktogramy dvou odlišných látek mohly shodovat, může tato situace nastat. Příkladem je 

difraktogram LiF a difraktogram Al.  Záměna těchto dvou látek je možná vzhledem k tomu, 

že vícerozměrný prostor difrakčních obrazů je obsazen nerovnoměrně. V případě homometrie 

se jedná o jev, kdy mají látky, jejichž složení odpovídá různým prvkům, blízké hodnoty 

mřížkových parametrů. Atomy v elementárních buňkách jsou rozmístěny ve shodě obou látek 

a výsledné difraktogramy jsou jen málo odlišné. 
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Metody strukturní analýzy se uplatňují v případech, kdy neznámá látka dosud nebyla 

popsána (tzn. pro danou látku dosud nebyl popsán práškový difraktogram). Pomocí 

práškového difraktogramu je potřeba nejprve stanovit mřížkové parametry a další informace o 

struktuře, jenž můžeme následně porovnat s databází struktur známých látek.  

Překážkou při identifikaci neznámých látek je neúplnost sbírky referenčních 

difraktogramů (karet) z důvodu neustálé registrace nových látek. Dokladem neúplnosti nechť 

je tato citace: „Dne 7. ledna roku 2004 v 07:06:48 hodin místního času byl celkový počet 

látek evidovaných mezinárodním centrem Chemical Abstract Service ve městě Columbus ve 

státě Ohio 22 609 624 a od r. 1995 v této databázi ročně přibývá přes milión látek nově 

registrovaných“ [8]. Je tedy zřejmé, že není možno všem těmto materiálům vystavit kartu. 

 

3.3. Identifikační karta 

Níže uvedený obrázek (obr. 9) je schematickým popisem karty, jednotlivá pole jsou 

očíslována číslicemi od 1 do 10 včetně následujícího popisu. 

 

Obr. 9: Identifikační karta [10]. 

Pole 1a, 1b, 1c obsahují údaje o třech nejintenzivnějších liniích d, při úvaze 2  < 90°. 

Minimální velikost d závisí na vlnové délce použitého záření [10]. 

Pole 1d udává nejvyšší hodnotu d pro příslušný vzorek. 
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Pole 2a, 2b, 2c a 2d udává linie d z prostoru 1a, 1b, 1c, 1d v poměru k nejsilnější linii            

d (100%). 

Pole 3 obsahuje informace o zdroji rtg záření (Mo, Cu, atd), vlnovou délku λ udávanou 

v angströmech, druh použitého filtru k odstranění přebytečných vlnových délek, 

monochromátor a použití fotozáznamové techniky. Dále poměr zvětšení difraktometru           

a literární pramen těchto údajů. 

Pole 4 obsahuje krystalografický systém, do kterého vzorek patří, číslo prostorové grupy 

uvedené v Mezinárodních tabulkách pro rtg krystalografii, mřížkové parametry a úhly 

souřadnicového systému, počet atomů v základní buňce Z a Dx což je hustota materiálu 

vypočtená z rtg měření. 

Pole 5 obsahuje indexy lomu, hustotu, bod tání, barvu vzorku, tvrdost a lesk materiálu. 

Pole 6 obsahuje další informace jako například původ vzorku,  chemickou analýzu vzorku, 

tepelné zpracování, teplotu při které bylo pořízeno měření a podobně. 

Pole 7 obsahuje chemický název vzorku a chemickou značku. 

Pole 8 obsahuje mineralogický název vzorku. Hvězdička v pravém horním rohu karty 

označuje, že karta obsahuje údaje o vysoké spolehlivosti. Symbol „O“ označuje nízkou 

spolehlivost. 

Pole 9 obsahuje informace o mezirovinných vzdálenostech, relativních intenzitách                  

a Millerových indexech. Číselné údaje jsou ve sloupcích řazeny od nejvyšší hodnoty 

mezirovinné vzdálenosti. 

Pole 10 obsahuje identifikační číslo umístění karty. 

 

Hlavní mezníky v použití práškové difrakční metody pro kvalitativní analýzu jsou 

uvedeny v tabulce (tab. 1). 
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Tab. 1: Mezníky práškové difrakční metody [11]. 

 

1917-1919 

 

P. J. W. Debye a P. Scherrer v Evropě a A.W. Hull ve Spojených státech amerických  

poukázali na potenciální výhody práškové difrakce jako nástroje pro zjišťování kvalitativní 

analýzy. 

 

1927 

 

A. N. Winchell publikoval první soukromou sbírku difrakčních obrazců. 

 

1935 

 

A. W. Waldo publikoval 51 obrazců z měděných rud. 

 

1938 

 

J. D. Hanawalt, H. W. Rinn a L. Frevel publikovali soubor 1 000 obrazců s indexováním        

a vyhledávacím systémem. 

 

1938 

 

Důlní institut v Leningradu tabeloval data z práškové analýzy pro 142 minerálů. 

 

1941 

 

Obrazce vytvořené na kartách 3x5 palců Národní radou pro výzkum a Výborem americké 

společnosti testování a materiály E4 (ASTM). 

 

1941-1945 

 

Další společnosti připojují data z práškových analýz Výboru ASTM. 

 

1969 

 

Založena  nezávislá nezisková organizace (JCPDS) propojující data z práškových analýz. 

 

1977 

 

JCPDS mění své jméno na Mezinárodní centrum pro difrakční data (ICDD). 

 

1994 

 

Počet souborů (PDF) společnosti ICDD tvoří 60 000 obrazců. 
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4. Kvantitativní difrakční fázová analýza 

 

Kvantitativní fázová analýza vychází z měření integrální intenzity difrakčních linií,     

ta je úměrná koncentraci příslušné fáze v námi analyzovaném vzorku. Integrální intenzita 

difrakce dále závisí na struktuře elementární buňky dané fáze, na tvaru a charakteru povrchu 

analyzovaného vzorku a krystalové struktuře (např. poruchy krystalové mřížky).  

Pomocí kvantitativní fázové analýzy je možno analyzovat směsi tvořené polymorfními 

modifikacemi téže látky, přímo určit relativní množství fází v analyzovaném vzorku,              

a to nedestruktivním charakterem měření za potřeby malého množství analyzovaného 

materiálu.  Většinou je voleno Braggovo-Brentanovo parafokusační uspořádání, kde je vzorek 

ve formě destičky o tloušťce převyšující pětinásobek převrácené hodnoty lineárního 

součinitele zeslabení. 

 

4.1. Metoda s vnějším standardem 

Při této metodě je nutno provést vždy dvě měření. Je potřeba stanovit intenzitu zvolené 

linie určované fáze (I1) analyzovaného vzorku a dále intenzitu (I0) referenční linie námi 

stanovenou jako standard (vnější standard). Na základě poměru I1/I0 lze určit obsah fáze 

analyzovaného vzorku. 

Další formou metody s vnějším standardem je metoda přídavku (analyzovaný vzorek 

je standardem a je k němu přidáno známé množství látky určované fáze) a metoda zřeďovací 

(analyzovaný vzorek je standardem a je k němu přidáno známé množství látky neobsahující 

určovanou fázi). Na základě poměru I1/I0 lze určit obsah fáze analyzovaného vzorku, pro 

kalibrační řadu vzorků se známým odstupňovaným obsahem určované fáze. 

Metoda je výhodná pouze v případě binárních směsí. U vícesložkových směsí lze 

uvažovat o správnosti výsledků pouze tehdy, jsou-li si hodnoty součinitelů zeslabení 

dostatečně blízké u všech fází analyzovaných vzorků (hmotnostní součinitel zeslabení m  je 

třeba změřit i při kalibraci pro každý analyzovaný vzorek). 

m
I

I


0

1

 



18 

  

Kalibrační křivka je přímkou procházející počátkem, kde C je konstantou. 

wC
I

I
m  

0

1  

 

4.2. Metoda s vnitřním standardem 

Vnitřním standardem se rozumí přimíchání látky o známé hmotnostní koncentraci (w0) 

ke každému analyzovanému vzorku. Z difraktogramu se vyhodnocuje intenzita zvolené linie 

určované látky (I1) a intenzita referenční linie vybraného standardu (I0).  Ze vztahu  

 

,
0

1

0

1

w

w
D

I

I


 

se výpočtem stanoví hmotnostní koncentrace určované látky (w1), kde D je konstanta 

stanovená kalibračním měřením na vzorku o známém fázovém složení. 

Tato metoda má univerzální platnost (výsledky platí zcela obecně), další nespornou 

výhodou této metody je fakt, že při analýze se proměřuje pouze jediný difraktogram. Mezi 

nevýhody patří nutnost ke každému analyzovanému vzorku přimíchávat standard. 

 

4.3. Metody bezstandardové 

Důsledkem potřeby zefektivnit metody kvantitativní analýzy jsou metody 

bezstandardové. Tyto metody pracují s tzv. intenzitními faktory. Jedná se o zjištěné poměry 

intenzit difrakčních linií fází vzorku s referenčními liniemi standardu. Dále není třeba 

pracovat se standardy, ale pouze využít normalizačních podmínek (tzn. součet podílů všech 

komponent analyzované směsi je roven jedné). Princip metody je ilustrován příkladem směsi 

tří komponent za vzniku soustavy tří rovnic: 

,
1

2

1

2

1

2

w

w

B

B

I
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Řešením dostaneme: 

,
3

1

3

1






j j

i
j

i

j j

j

i

i

i

B

B
I

I

B

I

B

I

w

 

.3,2,1i  

Hodnoty intenzitních faktorů B1, B2, B3, jenž je potřeba znát pro dosazení do vzorců, 

jsou získány výpočtem nebo na základě kalibračního měření. Výhodou bezstandardových 

metod je fakt, že stanovení intenzitního faktoru se provede jednou a poté slouží k určování 

příslušné fáze v libovolných směsích při všech dalších analýzách (za předpokladu 

experimentu prováděném v tomtéž uspořádání). 

 

4.3.1. Bezstandardová analýza na základě výpočtu intenzitních faktorů 

Hodnoty intenzitních faktorů lze stanovit výpočtem, jsou-li známy struktury 

analyzovaných fází. Pro stanovení nejsou potřeba žádné standardy (ani při kalibraci, ani při 

měření), je však potřeba znát příslušné intenzitní faktory. Bezstandardová metoda se uplatňuje 

od 60. let 20. století, důvodem byl rozmach výpočetní techniky (programy na výpočty 

intenzitních faktorů). 

 

4.3.2 Bezstandardová analýza na základě kalibračního měření intenzitních faktorů 

Mohou nastat případy, kdy nelze použít bezstandardovou analýzu na základě výpočtů 

intenzitních faktorů, např. když není známa struktura určované fáze (nelze vypočítat hodnoty 

B) a v případech vlivu reálné krystalové struktury. Reálná krystalová struktura udává 

nejednoznačný vztah mezi fázovým složením směsi a poměrem intenzit difrakcí jejich 

jednotlivých složek. Může nastat případ, kdy dva vzorky o stejném fázovém složení vykazují 
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různé poměry intenzit měřených difrakčním linií z důvodu odlišnosti ve velikostech zrna. 

Naopak tentýž poměr intenzit měřených difrakčních linií mohou mít dva vzorky lišící se svým 

fázovým složením a zároveň velikostí zrna. 

U vzorků společného původu (jedna výrobní technologie, naleziště) však lze 

kvantitativní fázovou analýzu uplatnit. Vzorky mívají stejnou reálnou strukturu a intenzitní 

faktory jsou konstantní pro celou skupinu. Z proměřených difraktogramů, několika vzorků 

skupiny o známém složení, se stanoví kalibrační křivka. Získáním hodnot intenzitních faktorů 

může být určeno fázové složení zbylých vzorků skupiny. 

Hodnoty B, získané kalibrací z měření několika vzorků, mohou být použity 

k zjišťování fází neomezeně v dalších analýzách pouze za předpokladu, že vliv reálné 

struktury není tak výrazný. 

U kalibrace pomocí etalonů známého složení lze analýzu směsi tří složek stanovit 

pomocí výrazů B2/B1 a B3/B1. Někdy bývá obtížné sehnat etalony známého složení a tu lze, 

jde-li o vzorky práškové, použít následující alternativní postup: Obstaráme si několik vzorků 

směsí určovaných látek (jejichž kvantitativní složení nepotřebujeme znát) a ke každému 

z nich přimícháme jeden a tentýž hmotnostní podíl nějaké referenční látky, která se 

v původních vzorcích nevyskytovala [12]. Dle tohoto postupu se následně provede kalibrace. 

 

4.4. Problematika překrývání difrakčních linií 

Reálná struktura vzorku je hlavním zdrojem chyb při fázové analýze. Aby se tyto 

chyby vyloučily, je nutné proměřit v dostatečném množství difrakční linie každé fáze ve 

vzorku. S větším počtem proměřovaných linií vzrůstá i pracnost stanovení.  Problém nastává 

ve chvíli, kdy se difrakční linie navzájem překrývají. Pravděpodobnost překrývání linií roste 

s počtem linií na difraktogramu. Jsou rozlišovány dva způsoby, jak tyto linie využít při 

kvantitativní fázové analýze: 

- rozdělením překrytých linií a určením integrálních intenzit každé jejich části zvlášť. 

- změřením integrálních intenzit složené linie a nadále s ní pracovat jako s jediným 

číslem. 
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Při oddělování překrytých linií je nutno vycházet z profilu difrakční čáry (závislosti 

intenzity I a na odpovídajícím difrakčním  úhlu  ): 

,
)(1 2ts

r
I




  

            kde jsou hodnoty parametrů r, s, t vypočteny metodou regresní analýzy z průběhu I 

jako funkce  . 

Při oddělování překrytých linií může docházet k chybám, a to z toho důvodu,              

že difrakční linie se mění vzorek od vzorku a mohou být odlišné v různých fázích téhož 

vzorku i při stejném experimentálním uspořádání. Najít vhodnou křivku tvaru aproximace 

tedy závisí na vyhodnoceném vzorku (Lorentzova křivka, Gaussova funkce, Pearsonův           

a Voigtův profil), a proto je někdy vhodné překryté linie nerozdělovat. 

 

4.9. Omezení rtg difrakce při určování fázového složení 

Uvedené metody (s vnějším standardem, s vnitřním standardem a bezstandardové) 

mají své přednosti a omezení. Je nutno zvážit jejich vhodnost pro konkrétní případy využití. 

Výsledky kterékoliv metody však budou omezeny určitými rámcovými parametry: 

- průměrná chyba stanovení (1 – 10) % v absolutních hodnotách. 

- citlivost stanovení v několika ‰. 

- schopnost určit krystalky o velikosti 0,1µm – 10 µm nebo látky parakrystalické. 

- výsledky analýzy pouze z povrchové vrstvy až několika desítek µm (povrchová vrstva 

se může lišit od průměrného fázového složení vzorku). 

- výsledky po čase ztrácí platnost (fázové složení bývá nestálé a mění se v čase). 

- je-li vzorkem tuhý roztok (během analýzy vznikají chyby, ty se odstraní informacemi 

o prvkovém složení vzorku). 
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5. Praktická část  

 

5.1. Kvalitativní fázová analýza 

Pro bližší představu možností XRD v oblasti kvalitativní analýzy byla vybrána analýza 

oxidačních vrstev na ocelovém plechu. Plech značky ČSN 11 600 byl tepelně zpracován 

(žíhán) po dobu 5 a 10 minut při teplotě 950°C. 

 Tyto žíhané vzorky společně se vzorkem původním byly snímány na rtg 

difraktometru Dron 2 za těchto podmínek: napětí 30kV, proud 22 mA, záření CoKα, železný  

β-filtr, kontinuální režim goniometru, rychlost otáčení 1°/min. 

Následné vyhodnocení bylo provedeno s využitím Hanawaltova indexu. Na obrázku 

(obr. 10) jsou zobrazeny úseky z tohoto indexu se zvýrazněnými řádky fází obsažených ve 

zkoumaných vzorcích.                                    

2.08 – 2.02 (±.01) 

 

2.15 – 2.09 (±.01) 

 

2.57 – 2.51 (±.01) 
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2.69 – 2.65 (±.01) 

 

Obr. 10: Úseky z Hanawaltova indexu [13]. 

 

Na obr. 11 jsou uvedeny identifikační karty použité pro zkoumané vzorky. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Obr. 11: Použité identifikační karty [10]. 
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Na původním vzorku plechu byl zaznamenám pouze výskyt α – Fe, což dokumentuje 

difraktogram na obr. 12 s liniemi (110) a (200) Feα.  

 

Difraktogramy žíhaných vzorků (pro větší přehlednost upraveny) jsou na obr. 13 a 14. 

Velmi dobře dokládají postupnou změnu fázového složení okujové vrstvy. Po žíhání 5 min. se 

na vzorku vedle Feα, objeví i Fe2O3 a Fe3O4. Po žíhání trvajícím 10 min. je detekována            

i přítomnost FeO. 

 

 

 

Obr. 12: Difraktogram původního plechu. 
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Obr. 13: Difraktogram plechu po žíhání (5 minut).                                         
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Obr. 14: Difraktogram plechu po žíhání (10 minut).                                                                                     
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Difraktogram žíhaného plechu byl rovněž pořízen na zařízení Mikrometa 1 při použití 

fotoregistrace v Braggově-Brentanově semifokusačním uspořádání (obr. 15) za podmínek: 

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

úhel  30°, doba expozice 120 min. 

 

 

Obr. 15: Fotoregistrace s indexací.  
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5.2. Kvantitativní fázová analýza 

Pro demonstraci kvantitativní fázové analýzy byly použity vzorky supermartenzitické 

oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo s různými variantami tepelného zpracování. Vzorky prošly 

normalizačním žíháním při teplotě 960°C po dobu 60 minut, dochlazení probíhalo na vzduchu 

s následným popouštěním při teplotě 540-660°C po dobu 6 hodin s opětovným dochlazením 

na vzduchu. 

Kvantitativní podíl γ-fáze (austenit) byl stanoven bezstandardovou metodou při využití 

linií (110) α a (111) γ na metalograficky připravených vzorcích po zkoušce vrubové 

houževnatosti.  

Měření bylo provedeno na difraktometru Dron 2 za následujících podmínek:         

napětí 30kV, proud 22 mA, záření CoKα, železný β-filtr, kontinuální režim goniometru, 

rychlost otáčení 1°/min. 

       

a)                                        b)                                     c) 
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d)                                        e)                                      f) 

     

g)                                        h)                                    i) 

 

Obr. 16 : Difraktogramy tepelně zpracovaných vzorků (a - i). 
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5.2.1. Výpočty a vyhodnocení kvantitativní analýzy 

Aplikujeme-li vztahy z kapitoly 4.3. na dvoufázový systém, obdržíme tyto rovnice: 
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jejichž úpravou získáme finální podobu: 
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Při provedeném experimentu je fází 1 ferit a fází 2 austenit. Pro použité 

nemonochromatizované záření CoKα  mají faktory B následující hodnoty [14], 

B1 (110)α = 29,68 

B2 (111)γ = 21,41 

jejichž použitím dostaneme tento výraz: 
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Výsledky z kvantitativní fázové analýzy měřené γ-fáze jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tab. 2: Obsah γ-fáze ve zkoumaných vzorcích 

 

vzorek 

Teplota 

popouštění 

[°C] 

 

I1 

 

I2 

 

γ-fáze  [%] 

č.1 540  782 27 4,6 

č.2 560 903 18 2,7 

č.3 580 925 243 26,7 

č.4 590 800 161 21,8 

č.5 600 803 188 24,5 

č.6 610 987 144 16,8 

č.7 620 870 116 15,6 

č.8 640 847 44 6,7 

č.9 660 1046 65 7,9 
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6. Závěr  

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti rtg záření a jeho užití pro výzkum 

materiálů. Jednotlivé kapitoly se zabývaly vznikem rtg záření, použitím vhodných filtrů pro 

vyčištění rtg paprsku a monochromatizací svazku rtg záření. Dále se pracovalo s pojmem 

difrakce rtg záření a v neposlední řadě byla zmíněna přístrojová technika. Velká pozornost se 

soustředila na kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu jakožto prostředku k určování 

složení zkoumaných látek.  Tato stěžejní kapitola podávala informace o možnostech uplatnění 

kvalitativní a kvantitativní analýzy v technické praxi. Jednotlivé podkapitoly byly věnovány 

metodám určení fází ať už z oblasti „kvality“ či z oblasti „kvantity“. 

V praktické části bakalářské práce v oblasti kvalitativní fázové analýzy se jednalo        

o stanovení složení oxidických vrstev na žíhaném plechu ČSN 11 600. V této vrstvě byl 

prokázán výskyt následujících oxidů - Fe2O3, Fe3O4 a FeO. Kvantitativní fázová analýza byla 

zastoupena  rozborem 9 vzorků supermartenzitické oceli 13Cr6Ni2,5Mo s různými variantami 

popouštění. Užitím bezstandardové metody byl zjištěn obsah γ-fáze ve zkoumaných vzorcích. 

  



33 

  

7. Seznam použité literatury 

[1] SMRČOK, Ľ. (ed.) Difrakcia na polykryštalických látkách. Bratislava: R&D Print, 1994. 

458 s. ISBN 80-85488-01-9. 

[2] JOHAN, Z.; ROTTER, R.; SLÁNSKÝ, E. Moderní metody v chemické laboratoři. 

Analýza látek rentgenovámi paprsky. Praha: SNTL – nakladatelství technické literatury, 1970. 

260 s. 

[3]  http://www.xray.cz/kryst/difrakce/hrdy/monochromatizace.htm [citováno 2011-05-11].   

[4] MACEK, K.; PLUHAŘ, J. Metody studia struktury kovů. Praha: vydavatelství ČVUT, 

1973. 138 s.  

[5]  http://www.museum.mineral.cz/mineraly/ucebnice/obecna_min/o_352.php 

 [citováno 2011-08-16].  

[6] KRAUS, I. Úvod do strukturní rentgenografie. Praha: Academia, 1985. 235 s.   

[7] http://funnel.sfsu.edu/xrd/  [citováno 2011-08-16].  

[8] FIALA, J.; MENTL, V.; ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálů. Praha:  Academia, 

2003. 561 s. ISBN 80-200-1223-0.  

[9] http://ebookbrowse.com/topic5a-xrd-pdf-d15007182 [citováno 2011-06-22].  

[10] Mineral Powder Diffraction File – Data Book. Swarthmore: JCPDS International centre 

for diffraction data, 1980. xv, 1168 s.  

[11] JENKINS, R.; SNYDER, R.L. Introduction to X-ray Powder Diffractometry. New York: 

John Wiley & Sons, 1996. xxiii, 404 s. ISBN 0-471-51339-3.  

[12] FIALA, J. Kvantitativní rtg difrakční fázová analýza. Silikáty. 1985, 29.  s. 273-288. 

ISSN 0037-5241. 

[13] Mineral Powder Diffraction File - Search Manual. Chemical Name. Hanawalt. Fink. 

Mineral Name. Swarthmore: JCPDS International centre for diffraction data, 1980. xi, 484 s. 

[14] FIALA, J. Absolutní stanovení objemového podílu alfa a gama fáze železa 

rentgenografickou metodou. Kovové materiály. 1967, v. 6. s. 559 – 562. ISSN 0023-432X. 

http://www.xray.cz/kryst/difrakce/hrdy/monochromatizace.htm
http://www.museum.mineral.cz/mineraly/ucebnice/obecna_min/o_352.php
http://funnel.sfsu.edu/xrd/
http://ebookbrowse.com/topic5a-xrd-pdf-d15007182

