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• Метод с добавка (количествен анализ). 

 

• Универсализиране на метода с вътрешен 
стандарт. Референсни интензитетни отношения - 
Корундови числа (полуколичествен анализ) – с 
използване на програмата Match. 

 

• Метод на Ривелд, количествен анализ с 
използване на програмата PowderCell. 

 

Количествен и полуколичествен анализ по данни 
 от прахова рентгенова дифракция 



Количествен анализ в праховата дифрактометрия. 

Принцип и теория на метода 
 

 
Количественият анализ в праховата дифрактометрия е 
аналитичен метод, който дава възможност за определяне на 
количествата на една, или повече фази в многокомпонентна 
прахова проба по дифракционни данни. 
Методът поставя сериозни изисквания за качеството на 
дифрактограмата, от която ще се прави анализа. Това зависи от 
стриктното спазване и оптимално изпълнение на основните 
изисквания в праховата дифрактометрия: 
• Подготовкаи препариране на материала 
• Апаратурни характеристики и състояние на дифрактометъра  
• Режим на заснемане на пробата 
• Опит, теоретична подготовка и софтуерни възможности на 
аналитика при обработката на дифракционните спектри. 



Дифрактограмата съдържа информация за позициите на 
дифракционните пикове (2θо, dhkl, [Å]), и техните интензитети (I, I 
[a.u.], Irel., cps, counts). Първите зависят от симетрията и 
размерите на елементарната клетка, докато инензитетите са 
продукт от дифракцията на всички атоми като от значение е 
положението им в елементарната клетка.  
Количественият анализ се базира на съществуващата 
пропорционалност между интензитета на пиковете на всяка фаза 
в изследваната проба и нейната концентрация в анализираната 
смес. Математическата зависимост между интензитет и 
количествено съдържание е включена в основното уравнение за 
общия интензитет на дифракционните отражения от прахов 
образец. За рентгенограми получени от дифрактометър то има 
следния вид: 

Количествен анализ в праховата дифрактометрия. 

Принцип и теория на метода 
 



Количествен анализ в праховата дифрактометрия. 

Принцип и теория на метода 



Количествен анализ в праховата дифрактометрия. 
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Количествен анализ в праховата дифрактометрия. 

Принцип и теория на метода 
 



Количествен рентгенофазов анализ 
Метод с добавка. 



Количествен рентгенофазов анализ 
Метод с добавка. 



Количествен рентгенофазов анализ 
Метод с добавка 

Решението на уравнението спрямо (Ca +Ya) е права 
линия с наклон Q, която пресича абсцисата в 
отицателното й рамо – това е съдържанието на 
определяемата фаза Ca. Построява се графика в 
следните координати: Y  Iad/Ibd;  X  Ya. 
Интензитетното отношение преди добавката  Ia/Ib 
се нанася по Y при нулевата стойност на абсцисата 
(X = 0) – това е точката Ya(0). Точката Ya (1) отговаря 
на интензитеното отношение след първата 
добавка. 



Количествен рентгенофазов анализ 
Метод с добавка 

Забележка: Методът с добавка изисква голяма прецизност при 

приготвянето, хомогенизирането и рентгенографирането на 

пробите с добавки! 

Калибровъчната графика 

се построява от 

получените интензитетни 

отношения и винаги ще 

пресича отрицателното 

рамо на абсцисата, което 

определя първаначалното 

количество в прабата.  
 



Метод с вътрешен стандарт 

Метод с вътрешен стардарт - По този метод може да се определи 

количествено всяка фаза във всякаква проба, но трудоемкостта ограничава 

приложението му. Приготвят се няколко смеси (3-5) с различни известни 

количества от определяемата фаза Cx и добавено постоянно количество от 

вътрешния стандарт Cs (еталон - в тегловни %). Калибрира се по графиката 

построена от данните от изкуствените смеси. В изследваната проба се  

добавя същото количество вътрешен стандарт  и получените данни се 

нанасят на калибровъчната графика. 



Методът с вътрешен стандарт намира широкото приложение и претърпява 
методично развитие, с цел по-голямата му универсализация.  

Универсализиране на метода с вътрешен стандарт. 
 RIR* - Корундови числа (полуколичествен анализ) 



   
RIR* - Корундови числа (полуколичествен анализ) 



С използването на корундовите числа се установява, че резултатите не са 
точни и стандартните отклонения достигат до 10 – 15 % wt. Това се дължи на 
много фактори, най-същественият от които е неточното измерване на RIR от 
различни автори. В настоящия момент методът се прилага само като 
ориентировъчен, но не и за  
точни количествени анализи.  
Съществено предимство пред 
 всички останали си остава 
 неговата простота и бързина. 

Различия между таблични 
значения на RIR за някои 
минерали (по данни на 
W.Kraus & P. Nolze, 1999). 
 

RIR* - Корундови числа (полуколичествен анализ) 



При използването на метода на Ритвелд концентрацията на всеки компонент се определя 
от сравняването на интензитетите на всичките му линии с тези на неговия структурен 
модел. Всъщност всеки компонент се сравнява с идеалният си външен еталон: 
теоретичната рентгенограма на структурния модел. Рафинирането на целия 
дифракционен профил на експерименталната рентгенограмата и сравняването му точка 
по точка с този на дифрактограмата симулирана от структурните модели на всички 
участващи в сместа компоненти,  осигурява редица предимства: 
  Точно измерване на интегралните интензитети на всички пикове на всяка фаза, която 

присъства на рентгенограмата на изследваната проба 
  Усъвършенстването на профилните алгоритми, осигурява измерване със значителна 

точност на препокритите пикове, което е съществено предимство 
  Абсорбционният ефект не съществува, тъй като всеки присъстващ компонент се 

сравнява с собствената си дифракционна картина в чист вид 
  Ефектът на преимуществена ориентация, който е един от основните източници на 

грешки, се минимализира с помощта на математични модели, моделиращи 
интензитетите на дифракционните пикове на всяка фаза до максималното им 
съвпадане с тези от експерименталната дифрактограма 

  Тегловните концентрации се определят от значенията на скалиращите коефициенти, 
които изравняват интегралните интензитети от всички пикове на всяка фаза, с тези на 
изчислените им и симулирани рентгенограми 

Количествен фазов анализ по метода на Ритвелд 



Сравнение между количествен анализ на фосфати чрез RIR и 
чрез метода на Ритвелд.  

Компоненти PDF-Ix/Io-RIR Rietveld 

Calcium Phosphate Oxide, Ca4(PO4)2O     TTCP 60.0 45.8 

Calcium Hydrogen Phosphate, CaHPO4     DCPA 24.5 23.6 

Hydroxylapatite, Ca5(PO4)3(OH)               HAP 15.5 30.6 

В таблицата са показани  резултати получени чрез скалиране на интенизтетите 
на рентгенограмата (полу-количествен-RIR) и от количествен Ритвелд анализ 
на същата рентгенограма. 

3736353433323130292827262524232221

600

400

200

0

Michel 02x.raw TTCP 45.82 %

HAP 30.63 %

DCPA 23.55 %



Количествен анализ по метода на Ритвелд на смес от вещества с 
различни абсорбционни  коефициенти 
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Zang1x.raw Anatase 79.64 %

Rutile 11.52 %

AgBr 7.98 %

Ag 0.86 %

Идентифицираните компоненти имат следните линейни коефициенти на поглъщане 
(), плътности, (Dx) и масови абсорбционни коефициенти (*), дадени в таблицата:  
 

В действителност, количеството на Рутила превишава това на AgBr, въпреки видимото 
занижаване на интензитетите на неговите линии вследствие на абсорбционния ефект на 
матрицата. Това е така, защото алгортиъма на програмата при изчисляване на количествата на 
отделните компоненти отчита всички техни кристалохимични параметри и физични свойства. 

 



Преглед на методите, прилагани при количествения 
ренгенофазов анализ. 

Класически методи: Метод с външен еталон (не е разгледан в лекцията) – 
лесен и бърз, за 2-, 3-компонентни смеси (оксиди, полиморфи). Калибрира 
се по графика построена от данните получени от изкуствени смеси с 
различни количества от еталона (еталон + проба) като еталонът е чист вид 
на търсената фаза. Прилага се за дълъг период от време за серийни 
количествени анализи на близки по състав проби (при текущ контрол в 
производството, синтез на различни технологични материали). Построената 
стандартна калибровъчна графика може да се използва дълго време. 
 
Метод с добавка – Прилага се при определяне на фаза, която има силен и и 
свободен от припокриване пик. Трябва да присъства такъв пик и от друга 
фаза, който ще се използва за калибриране. Правят се изкуствени смеси 
като се прибавя претеглено количество на търсената фаза в чист вид 
(еталон) към изследваната проба. С цел да се избегне влиянието на 
матричния ефект, е целесъобразно количеството на добавките да е 
минимално, т.е. методът „работи“ добре при определянето на малки 
количества в тесен концентрационен интервал. 



Най-ефикасен и достоверен е методът на Ритвелд. Недостатъци: липса на 
достъпен за всички софтуер, а дори и при наличие на такъв е необходимо 
значително време за овладяването и прилагането му с използване на 
възможностите, които той притежава. Липсата на подходящи модели може да 
се окаже пречка за количествения анализ по метода на Ритвелд.  

Метод с вътрешен стандарт-най-разпространения: калибрира се по графика 
построена от данните от изкуствени смеси с известни различни количества от 
определяемата фаза (определени от аналитика) и постоянно количество 
вътрешен стандарт. Количествения анализ на търсената фаза в изследваната 
проба се извършва като към нея се добави същото количество вътрешен 
стандарт. Определя се по калибровъчната графика. 
 
Корундовото  число (RIR) - За всяка двукомпонентна система (A и B) 
интензитетното отношение на най-силните им пикове е пропорционално на 
отношението на техните корундови числа и отношението на концентрации 
им в пробата. Полуколичествен анализ, незадоволителна точност. 

Преглед на методите, прилагани при количествения 
ренгенофазов анализ. 


