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ОБРАЗЦИ

ПРАХОВЕ

perkinsprecision.com

dreamstime.com

ПОКРИТИЯ

МАЗИЛКИ

СКАЛИ С ПРОИЗВОЛНА ФОРМА

http://www.perkinsprecision.com/ibs-coatings-p-119
http://www.dreamstime.com/stock-photos-old-machine-parts-background-second-hand-machinery-shop-bangkok-thailand-image33248743


Различни образци, различни държатели, 
първична и вторична рентгенова оптика.



ЛАУЕ 1912 г
През 1912 г. под ръководството на

немският физик проф. Макс Лауе,

екип от учени състоящ се предимно

от ученици на проф. Рьонтген,

успяват да регистрира дифракция на

рентгенови лъчи от кристал.

Изследване на монокристални образци.

Справочник химика 21

1895 година проф. Рьонтген открива Х лъчите

https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Уравнение на Брег

http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/lecture8_2013.pdf

1915 – Нобелова награда



Дебай Шерер камера

cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/lecture8_2013.pdf

Изследване на поликристални образци

Интерференция на рентгенови 
лъчи при разсейване от случайно 
ориентирани частици 
(нем. Interferenzen an regellos
orientierten Teilchen im Röntgenlicht, 
1916)

http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/lecture8_2013.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Геометрия на класически
прахов дифрактометър

Класически прахови дифрактометри

1945 – Първи дифрактометър с 
детектор гайгер-мюлеров брояч

1948 – Първо производство на 
рентгенови  дифрактометъри



Специализирани 
Дифрактометри
1990 г.

klaeui-lab.physik.uni-mainz.de

Philips X'pert MPD diffractometer

Мултифункционални 
системи за бързо 
Пренастройване 1995 г.

http://biophysics.fsu.edu/soma/wp-
content/uploads/sites/13/2015/12/FSU-
CSL-PANalytical-Setup.pdf

Philps PW1048

https://www.klaeui-lab.physik.uni-mainz.de/two-circle-x-ray-diffractometer-xrd/


http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april2007/images/abraham/Abraham%20Figure%201.JPG

Оптична схема на класически 
прахов дифрактометър



Дифрактометри с автоматична смяна на 
първичната и вторичната рентгенова оптика.



Рентгенова дифракция под малък ъгъл от
тънки филми

(Grazing Incidence diffraction)



Специфики на анализа и изисквания към 
дифрактометъра

Симетрично
сканиране

омега 2 тита

Схема на сканиране на прахови образци
(симетрично сканиране)

Образец



Образец

Несиметрично
сканиране

Омега конст.

Специфики на анализа и изисквания към 
дифрактометъра

2 тита

Схема на сканиране на тънки филми. 
Дифракция под малък ъгъл
GID



Образец

Несиметрично
сканиране

Омега конст.

Специфики на анализа и изисквания към 
дифрактометъра

2 тита

Действие на оптичната схема на класически 
дифрактометър.



Специфики на анализа и изисквания към 
дифрактометъра

Устройство на паралелизиращо рентгеново 
огледало. (PARALLEL BEAM X-RAY OPTICS)

Mean Reflectivity: R > 70%

Monochromasy: Kα1+Kα2

Divergence: ∆φ≤ 0.03

Mirror length: 20mm - 80mm (on customers 

request)

X- ray source geometry: Line focus preferred

b=0.8mm (Cu, 40mm, xm= 90 mm)



Специфики на анализа и изисквания към 
дифрактометъра

Устройство на паралелизиращо рентгеново 
огледало. (PARALLEL BEAM X-RAY OPTICS)

Mo/Si multilayer with B4C barrier 

layers (d=0.5nm)



Предимства на използването на паралелизиран 
първичен лъч

• Елиминира грешките получени в следствие 
на островна структура и други нарушения на 
тънките филми

• Значително намалява влиянието на 
дефокусировката на образеца по ос Z

• Премахва ефекта на дефокусировка при 
дифракция под малък ъгъл



Специфики на анализа и изисквания към 
дифрактометъра

Пралелизиращ колиматор на дифрактиралият 
лъч (PARALLEL PLATE COLLIMATOR).

web.stanford.edu

Scott A Speakman, Ph.D

http://web.stanford.edu/group/glam/xlab/XPert1/DiffBeam.htm


Най-подходяща конфигурация за 
изследване на тънки филми 

1. Паралелизиращо първичният лъч
рентгеново огледало.
2. Държател с възможност за корекция 
по височина 
3. Паралелизиращ колиматор на 
дифрактиралият лъч
4. Точков детектор (сцинтилационен, 
пропорционален или друг.)



Дифракция под малък ъгъл за изследване на тънки 
филми  (Grazing Incidence Diffraction - GID)

За какво се използва:

• Анализ тънки филми (предел10 нм)

• Профилен анализ на покрития

• Фазов анализ на граничните повърхности

Използва се ефекта на преминаване на 

първичният лъч през цялата площ на тънкия филм

• Какви проби могат да бъдат изследвани:

Химично, физично или електрохимично отложени 

покрития, Тънки филми, продукти от корозия, 

оксидни филми, многослойни покрития, 

изследване на повърхностни ефекти в 

монолитни проби

Ограничения: пробите не трябва да са огънати 

или смачкани, Трябва да има достатъчно площ за 

изследване. Желателно е да не са епитаксиално 

отложени.

© 2004 Bruker AXS All Rights Reserved

Training

X-Ray Characterization of Thin Layers



GIXRD (example)
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Самолекуващо се покритие от
CeO2 върху алуминий



GIXRD (example)

Анализ на 
анодирана 
титанова 
пластина на 
която се виждат  
продуктите на 
окисление 
Ti2O  
Ti2O3



Послоен анализ на покритие с 
различно съотношение на 
Fe/Pt.
Отместването на пикове се 
дължи на различи стойности 
на параметъра на 
елементарната клетка в 
следствие на различният 
химичен състав .

Анализ на многослойни структури с дифракция 
под малък ъгъл  (Grazing Incidence Diffraction -
GID)



•Фазов анализ
•Количествен анализ
•Прецизно определяне на параметрите 
на елементарната клетка
•Индексиране на неизвестни фази
•Определяне размера на  кохерентно 
разсейващи области

Дифракция под малък ъгъл  (Grazing Incidence 
Diffraction - GID)



Рентгенофазов анализ при високи 

температури



ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAАR HTK 16N

• Високотемпературана камера с 
плосък нагреваем елемент за in-
situ рентгенови дифракционни 
експерименти. 

• Нагряване във вакуум до 1600 оС

• Нагряване във въздух 1200 оС 

• Образеца директно се нагрява от 
нагревателя което гарантира добро 
съответствие на измерената 
температура и температурата на 
образеца.



ИЗУЧАВА ДИНАМИЧНИ ПРОЦЕСИ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРАТА И 
ПОВЕДЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ IN SITU КАТО ФУНКЦИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА

Приложение:

• Реакция в твърда фаза, 

• фазови трансформации, 

• термично разширение/свиване, 

• наблюдение на процеси на кристализация, 

• контрол на разпределението по размер на растящите 

кристалити; 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAAR HTK 16N



ИЗУЧАВА ДИНАМИЧНИ ПРОЦЕСИ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРАТА И 
ПОВЕДЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ IN SITU КАТО ФУНКЦИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА

Предимства: 

Значително по-информативен от традиционните термични 

анализи като термогравиметрия, диференциална 

сканираща калориметрия и др., защото позволява да се 

направи фазова идентификация, оценка на аморфно –

кристално или преимуществена ориентация и да се 

проследява размера на кристалитите. 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAAR HTK 16N



ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAAR HTK 16N

Устройство 

Нагревател

Контролирища 

ТД

Нож

Охлаждане

Система за 

натягане на 

нагревателя



ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAAR HTK 16N

Изисквания към пробите 

• Добре стрит прах с частици под 10 мкм;

• Предварителен ДТА анализ за подбор на подходящите температури;

• Температура на топене по-висока от областта на изследване;

• Образците не трябва да бъдат бързо горими или избухливи;

• Не трябва да се разлагат с отделяне на отровни газове;

• Не трябва да реагират с нагревателя;



ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAAR HTK 16N

Подходяща рентгенова оптика за провеждане на 
рентгенови изследвания

• Паралелизиращо рентгеново огледало за корекция на отместването 
на образците по ос Z на държателя

• Високотемпературна камера

• Бързо броящ линеен (1D) детектор



ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAAR HTK 16N

ZrW2O7 (OH,Cl)2∙2H2O

ZrW2O8 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))
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ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАМЕРА 
ANTON PAAR HTK 16N

Редуциране на металургична шлака

Магнетит 65%
Хематит 20%
Редуктор 15%

Магнетит 50%
Хематит 20%
Редуктор 30%

900 оС



I-ви семинар по проект  ДН- 19/7 „Теория и приложение на синтер-кристализация“ 22 -23 март 2019 г.,  Комплекс „Острова“, с. Бели Осъм 

In-situ процес на неизотермична 

кристализация

• 25оС Аморфен

• 860оС начало на 

кристализация на 

Диопсид

• 900оС поява на псевдо 

Кристобалит

• 1000оС – максимална 

кристализация



I-ви семинар по проект  ДН- 19/7 „Теория и приложение на синтер-кристализация“ 22 -23 март 2019 г.,  Комплекс „Острова“, с. Бели Осъм 

In-situ процес на неизотермична 

кристализация



Физиката и химията са 

експериментални науки затова 

колеги експериментирайте!



Благодаря за вниманието!


