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Профил на дифракционната 

линия. Микроструктурни

параметри – размер на 

кристалити и 

микронапрежения.







1. Основни понятия 15 минути

1.1. Oписание на профила на дифракционната линия.

1.2. Полуширина и интегрално уширение (FWHM vs.

Integral Breath)

1.3. Фактори, които влияят върху профила на пика

1.3.1 Инструментални

1.3.2. От спецификата на пробата

1.3.2.1. размерност на кристалитите (кохерентно

разсейващ домейн); Формула на Шерер

1.3.2.2. микронапрежения; Формула на Стокс и

Уилсън

1.4. Други сведения за уширението на пиковете:

аналитични функции за описание на профила на линията;

зависимост и вариране на FWHM от дифракционния ъгъл

1.5. Извличане на полезната информация от уширението

на пика – Отделяне на профила на чистата линия от

този на апаратната функция



2. Подходи, проблеми и предизвикателства в 

развитието на микроструктурния анализ чрез 

методите и средствата на праховата

рентгенова дифракция 15 минути

3. Методи на микроструктурния анализ 15 минути
3.1. Wiliamson-Hall plot

3.2. Warren-Averbah

3.3. Интегрално уширение (FullProf approach)

3.3.1. формули изо- и анизотропно уширение

3.3.2. практически подход (избор на модел, създаване

на IRF файл, резултат .mic файл, феноменологичен характер

на измерванията)

3.3.3. кристалохимичен контрол на получените

резултати



4. Прилагане на метода на Интегрално уширение

(FullProf approach) на примера на нагряван и

смилан синтетичен апатит 15 минути

5. Пример за построяване на Wiliamson-Hall плот и 

измервания на размерност и микронапрежение 

(взет от интернет)                                10 минути

Кафе-пауза     15 минути

6. Упражнение – Петър Цветков           20 минути 



1. Основни понятия

1.1. Oписание на профила на дифракционната линия.

Гаусов (Gaus) 1809
профил –

 
22xkexf 

Лоренцов (Lorenz/Cauchi) 1824

профил –
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1. Основни понятия
1.2. Полуширина и интегрално уширение (FWHM vs. Integral Breath)
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1. Основни понятия

1.3. Фактори, които влияят върху профила на пика

1.3.1. Инструментални

1.3.2. От спецификата на пробата
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Геометрията на дифрактометъра въвежда
отклонения в чистия дифракционен профил,
които го правят да бъде:
 асиметричен
 разширен
 отместен от теоретичното си положение

17.6.2019 г. 10



 Така че, в крайна сметка експериментално
наблюдаваният профил на дифракционната линия
е конволюция на чистия дифракционен профил с
т.нар. апаратна функция, която отразява
сумарното действие на всички апаратурни ефекти.

g(y) = g1*g2*g3*g4*g5*g6

17.6.2019 г. 11
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 g1 - влияние на източника – зависи от полуширината на
първичния рентгенов сноп, симетричен, с гаусова форма
и е най-важен за слабо разрешена геометрия.

 където k1 = 1.67w1, a w1 e полуширината на първичния лъч,
при w1 = 0.02 високо разрешена геометрия, w1 = 0.15 - 0.2
слабо разрешена геометрия.

17.6.2019 г. 12



 g2 – гладкост на повърхността на образеца. Този фактор 
отмества профила към отрицателните стойности на x, 
зависи още от хоризонталната разходимост на 
първичния лъч и от ъгъла на дифракция като cotgθ, малък 
за големите ъгли, значим за малките ъгли.

17.6.2019 г. 13
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 g3 – осева разходимост. Зависи от наличието или 
отсъствието на солерови бленди. Значим е за малките 
ъгли от дифрактограмата, намалява бавно до нула за 
ъгли между 90-120о 2θ, след това нараства отново.

17.6.2019 г. 14
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g4 – прозрачност на пробата. Голям за дебели проби, с голям
коефициент на поглъщане (органични съединения,
въглища).
където k4 зависи от коефициента на абсорбция μ и от sinθ.

17.6.2019 г. 15
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 g5 – приемен процеп. Правоъгълна форма с ширина w5, 
втори по важност след g1.

 g1 и g5 дават симетрично разширение, докато g2, g3 и g4

водят до несиметрично разширение на малкоъгловата 
част на дифракционните линии.

17.6.2019 г. 16



g6 – разюстираност

17.6.2019 г. 17
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g7 – влияние на естествената ширина на дифракционата
линия
w7 - естествена ширина на дифракционата линия

17.6.2019 г. 18
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1. Основни понятия
1.3.2.1. размерност на кристалитите (кохерентно разсейващ домейн)

particle or grain size  crystal size  crystallite size  domain size

Кристалитът може да бъде разделен на две

или повече области (домейни) чрез двуизмерни

дефекти, като граници на двойникуване,

дефекти в упаковката и др. Домейните могат да

съвпадат по размер или да са по-малки от тези

на кристалитите.

Единица за размер е нм (nm), Å



1. Основни понятия
1.3.2.1. размерност на кристалитите (кохерентно разсейващ домейн)

Формула на Шерер 1918 г. (1918, Scherrer)





cos

k
D 

D - обемно среден размер на 

кристалитите в даденото направление

k – константа между 0.87 и 1 (shape factor)

λ – дължина на вълната на рентгеновото 

лъчение

β – интегрална полуширина на линията в 

радиани (2θ)

β = кλ/(Dcosθ)

Crystallite 

Size, (nm)

FWHM 

(deg)

100 nm 0.099

50 nm 0.182

10 nm 0.871

5 nm 1.745

Размерът, измерван с помощта на рентгеновата дифракция

е т. нар. размер на кохерентно разсейващите области от

кристала.



1. Основни понятия
1.3.2.2. микронапрежения; Формула на Стокс и Уилсън, 1944

Напрежение е термин, използван по-

често от инженерите. Те го дефинират

като отношение на деформацията на

някакъв обект към неговата изходна

дължина.

Δd/d=ε
В кристалите два типа напрежения:

Изотропно – води до нарастване или

намаляване на параметрите на

елементарната клетка и до отместване

на положението на дифракционните

линии. Пример – термично разширение.

При него не се наблюдава допълнително

разширение на дифракционните линии.

Неизотропно – води до систематично

отместване на атомите от техните

идеални позиции и до разширение на

дифракционните линии.
26.527.027.528.028.529.029.530.0
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1. Основни понятия
1.3.2.2. микронапрежения; Формула на Стокс и Уилсън, 1944

(1944, Stokes & Wilson)

=β/4tgθ β=4tgθ  
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42 B

Решетъчната деформация или микронапрежението е

локално отклонение на междуплоскостните разстояния (d-

разстоянията) от средната стойност, причинена от локални

дефекти.

a) точкови дефекти (ваканции, примеси, замествания)



1. Основни понятия
1.3.2.2. микронапрежения; Формула на Стокс и Уилсън, 1944

б) линейни дефекти (дислокации – ъглови, винтови)

Единицата за микронапрежение е безразмерна

величина - базисен пункт, 1/10 000, 10-4 ,  но

понякога се дава и в проценти %



1. Основни понятия
1.3.2.2. микронапрежения; Формула на Стокс и Уилсън, 1944

в) Площни дефекти (дефекти на упаковката, антифазни граници)

B C   B   C

A  B    A    A

C   A     B     B

B    C      C    C

A     A     A   A

C      C      C    C

B       B       B     B

A        A        A      A

нормална         дефромация деформация    двойникуване
решетка               изваждане               внедряване                         

уширяват се не всички пикове, а онези 

които са свързани със суперструктурата 

водят до 

отместване на 

линиите  или  до 

асиметрично 

уширение

протяжните дефекти и размера на кристалитите 
действат по един и същи начин, при оценката на 
размера на кохерентно разсейващите домейни



1. Основни понятия
1.4. Други сведения за уширението на пиковете: аналитични

функции за описание на профила на линията; зависимост и

вариране на FWHM от дифракционния ъгъл

Caglioti formula:  

ΓG2=Utan2(θ)+Vtan(θ)+W 
(not Lorentzian) изотропен модел

Caglioti, G., Paoletti, A. & Ricci, F. P. 

(1958). Nucl. Instrum. 3, 223–228.

Формулата на Thompson-Cox-Hastings (1987) е разширение на Формула на 

Калиоти, включваща лоренцовата компонента:

ΓG2=Utan2(θ)+Vtan(θ)+W+P/cos(θ)

ΓL=X/cos(θ)+Ytan(θ)
! X,P => size parameters

! Y,U => strain parameters

! V,W => instrumental contribution !?



1. Основни понятия
1.4. Други сведения за уширението на пиковете: аналитични

функции за описание на профила на линията; зависимост и

вариране на FWHM от дифракционния ъгъл

Както инструменталния принос, така и специфичния за всеки изследван материал (по

отношение на микроструктурните му характеристики) принос за уширението на профила

на дифракционната линия се предполага, че могат да бъдат описани чрез конволюция на

Лоренцовата и Гаусовата компоненти, известна като функция на Фойгт (Voigt function):

( ) ( ) ( ) ( ) ( )V x L x G x L x u G u du



   

( ) ( , , ) ( , , )L G L GV x V x H H V x   

1 2

2 2 2

1 2

L L L

G G G

  

  

 

 

Lorentzian breadths simply 

have to be summed

Gaussian breadths have to 

be summed quadratically

( ) ( ) (1 ) ( )pV x L x G x    
( ) ( , , )pV x pV x H

В действителност се използва 

апроксимация на тази конволюция известна 

като функция на псевдо-Фойгт pseudo-

Voigt profile function)

Pearson VII PVII = 1/[1 + w2(x-x0)2/m]m X-rays



1. Основни понятия
1.5. Извличане на полезната информация от уширението на пика –

Отделяне на профила на чистата линия от този на апаратната

функция
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2. Подходи, проблеми и предизвикателства в развитието

на микроструктурния анализ

Wilhelm Röntgen, 1895
Произвежда и регистрира електромагнитни лъчения в диапазон с дължина на вълната,

известен днес като рентгенови лъчи (X-rays or Röntgen rays), постижение, с което

печели първата Нобелова награда по физика през 1901 г.

Lawrence Bragg и William Henry Bragg, 1913
Извеждат уравнението на Браг (Bragg’s law, 1913) което изчислява ъгъла, при който в

резултат на взаимодействието на рентгеновите лъчи с кристалното вещество настъпва

конструктивна интерференция на разсеяните от паралелни равнини на атоми и което

ще доведе до появата на дифракционен пик: nλ = 2dsinθ. Печелят заедно

Нобеловата награда по физика през 1915 г.

Paul Scherrer, 1918
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A.R.Stokes & A.J.C. Wilson, 1944

B(2Θ)=4tgθ,  
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2. Подходи, проблеми и предизвикателства в развитието

на микроструктурния анализ

2.1. size without strain?! Зависимост на микроструктурните характеристики

от ъгъла на дифракция. (ако може и двете едновременно)

2.2. единичен пик, група пикове, фит на целия профил на дифракционната

картина; (по-добра статистика за различни кристалографски направления)

2.3. изометрични обекти, форма на преобладаващите кристалити (Шерер

формула – априори знания за формата на кристалитите).

2.4. разпределение на кристалитите по размерност (модалност с/у средно

аритметично)



2. Подходи, проблеми и предизвикателства в развитието

на микроструктурния анализ

2.5. изотропен модел vs. анизотропен модел (физични модели, 

феноменологичен подход)

1) Thermal-parameters-like ellipsoids (size + strain) (Le Bail, 1985)

Cubic symmetry => SPHERES

2) (Greaves, 1985; Larson & Von Dreele,1987) Platelets (люспи, 

пластини)

…………

Физични модели

3) Ellipsoidal shapes of crystallites

2 2 2 2

1 2 3 4 5 6

1
k ( 2 2 2 )h
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s d h k l hk hl kl
D

          



2. Подходи, проблеми и предизвикателства в развитието

на микроструктурния анализ
2.5. изотропен модел vs. анизотропен модел (физични модели, 

феноменологичен подход)

4) P. W. Stephens,  J. Appl. Cryst. 32, 281 (1999)

Phenomenological model: strains considered as fluctuations and correlation between metric 

parameters 

2 2 2
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До 15 параметъра могат да

бъдат уточнявани за

триклинната симетрия и с

повишаване на симетрията

броят им намалява.



2. Подходи, проблеми и предизвикателства в развитието

на микроструктурния анализ
2.5. изотропен модел vs. анизотропен модел (физични модели, 

феноменологичен подход)

5) Arbitrary shapes of crystallites can be simulated using spherical harmonics
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2.6. подходи (феноменологичен – без обясняване на физичната природа на

уширението, зависи от прилагания модел за уточнение на профила) с/у

прилагане на физичен модел (грешки в упаковката – планарни дефекти) –

обединяване в бъдеще?!;



2. Подходи, проблеми и предизвикателства в развитието

на микроструктурния анализ

2.6. подходи (феноменологичен – без обясняване на физичната природа на уширението,

зависи от прилагания модел за уточнение на профила) с/у прилагане на физичен модел

(грешки в упаковката – планарни дефекти) – обединяване в бъдеще?!;

FAULTS: a program for refinement of structures with extended defects J. Appl. Cryst.

(2016). 49, 2259-2269 .

DIFFaX: M. M. J. Treacy, J. M. Newsam and M. W. Deem, A General Recursion Method

for Calculating Diffracted Intensities from Crystals Containing Planar Faults,

Proc. R. Soc Lond. A433, 499ñ520 (1991)

- Layered materials can be analysed using a Rietveld-like method using the program

FAULTS (based on DIFFaX). Improvements are under development: utilities to

visualize the layer models, include additional effects in the calculations (e.g.

anisotropic strains due to dislocations)



2. Подходи, проблеми и предизвикателства в развитието

на микроструктурния анализ

2.7. При прилагане Ритвелд метода структурните параметри (атомни

координати, заселеност на атомните позиции, термични отмествания)

да се включват за проверка физикохимична достоверност на

получените резултати или отделно от уточняваните микроструктурни

характеристики или едва на последните етапи на уточнението (ако е

възможно) за да се избегне ефектът свръхуточняване - overrefinement).

Извод:

Усложняване на математическия апарат на микро-

структурния анализ с оглед разширяване възможностите му

за обхващане на все повече проблеми свързани с

размерност и микронапрежения на изследвания материал.

За целите на микроструктурния анализ не е необходимо да

познаваме състава и кристалната структура на изследвания

материал – безструктурен метод (structureless whole powder pattern

fitting (WPPF)



3. Методи на микроструктурния анализ
3.1. Wiliamson-Hall plot (Acta Metall. 1, 22-31 (1953)

Paul Scherrer, 1918
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A.R.Stokes & A.J.C. Wilson, 1944

B(2Θ)=4 tgθ,  





cos

sin
42 B

βL=Kλ//Lcosθ

βe=4ε tanθ

βtot = βe+βL=4ε tanθ +Kλ/Lcosθ

βtot cosθ = 4ε sinθ +Kλ/L

y = mx + c

уравнение на права 

в пространството 

m=наклона спрямо 

абцисата

c=отсечката от 

ординатната ос 

на координатната 

система, в която 

описваме правата



3. Методи на микроструктурния анализ
3.1. Wiliamson-Hall plot (Acta Metall. 1, 22-31 (1953)

βtot cosθ = 4ε sinθ +Kλ/L  y = mx + c

Добра идея е да се надписват точките (в случая - кръстчетата)

от диаграмата с индексите на рефлексите, които те

представляват и да се потърсят закономерности.

100

200

300



3. Методи на микроструктурния анализ
3.1. Wiliamson-Hall plot (Acta Metall. 1, 22-31 (1953)

Други случаи:



3. Методи на микроструктурния анализ
3.1. Wiliamson-Hall plot (Acta Metall. 1, 22-31 (1953)

М. Леони, по въпроса как да избера един пик за анализ на размер по формулата 

на  Scherrer (взет от Интернет):

"Мисля, че можете да използвате същия критерий, който използвате, за да

изберете номера, за да играете бинго. Ако (както се надявам !) ще използвате

формулата на Scherrer за един пик, само за да получите някакво число (а не за

да получите физически смислена информация), просто изберете най-

изолирания и най-интензивен. Поне ще играете с по-добра статистика ... "
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3. Методи на микроструктурния анализ
3.2. Warren-Averbah (J.Appl.Phys. 21, 595 (1950) and ibid 23, 497 (1952))

Методът е приет като един от по-строгите, щателни и широко ползваните за разделяне

на ефектите от размера и микронапрежението. Мат. обработката зад метода е доста

сложна и включва изразяване на интензитета на пиковете чрез суми на Фурие, което има

ясни математически предимства (половината от термините - синусните компоненти - се

оказват незначителни, а (де)конволюцията е удобна за обработка в пространството на

Фурие).






 fgdyyxfygxh *)()()(

h(x) & g(z) се представят чрез Фурие серии и тогава: F(t) = H(t)/G(t)

F(t) чрез синусови и косинусови коефициенти ~ ∑ {An cos 2πnh3 + Bn sin 2πnh3}

h3 = (2 a3 sin )/

n = m'- m; Zn - distortion betwn m' and m cells

Nn = no. n pairs/column of cells

AL = AL
S AL

D     (AL
S indep of L; AL

D dep on L)

AL
D(h) = cos 2πL <L>h/a

- An = Nn/N3 <cos 2πlZn



3. Методи на микроструктурния анализ
3.2. Warren-Averbah (J.Appl.Phys. 21, 595 (1950) and ibid 23, 497 (1952))

Преимущества:

- Дава картина на разпределение на

кристалитите по размери;

- По-точно разделя ефектите от

инструмент и пробното разширение;

- Дава среден размер на дължината

(усреднен по площ), а не по обема

на кристалита;

- Дава средна стойност на микро-

напрежението за всеки размер

кристалити, както и за определени

кристалографски направления;

- По-склонен към генериране на

грешки, когато има значително

припокриване на рефлексите (с

други думи е много по-трудно да

се определи точно цялата форма на

пика, отколкото да се определи

интегралната ширина или FWHM);

- Обикновено се анализират само

няколко пика в модела, а не целия

обхват на дифракционната картина.

Недостатъци:



FullProf routine for Microstructural analysis (After J. R. Carvajal, Study of Micro-

Structural Effects by Powder Diffraction Using the Program FULLPROF, 2015)

Integral breadth methods - β, combined with an analytical approximation for f, g and ,

are, by far, much more simple and robust: strain and size parameters are volume averaged

quantities.

The microstructural effects within FullProf are treated using the Voigt approximation: both

instrumental and sample intrinsic profiles are supposed to be described approximately by a

convolution of Lorentzian and Gaussian components.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )V x L x G x L x u G u du



   

( ) ( , , ) ( , , )L G L GV x V x H H V x   

3. Методи на микроструктурния анализ
3.3. Интегрално уширение (FullProf approach)



The TCH pseudo-Voigt profile function is used to mimic the exact Voigt function:

( ) ( ) (1 ) ( )pV x L x G x    

( ) ( , , )pV x pV x H

Parameters controlling the Full-Width at half maximum - U, V, W, IG, X, Y

2 2

2
tan tan

cos

G
G

I
H U V W 


   

In the simple case (isotropic broadening):

tan
cos

L

Y
H X 


 

To apply various models for anisotropic profile broadening the Caglioti formula is modified:

2 2 2 2

2
( (1 ) ) tan tan

cos

G
G ST

I
H U D V W  


     

[ ( )]
( ) tan

cos

Z
L ST

Y F S
H X D 




  

3. Методи на микроструктурния анализ
3.3. Интегрално уширение (FullProf approach)

3.3.1. Формули за изотропно….

3.3.1. …..и за анизотропно уширение



2 2 2 2

2
( (1 ) ) tan tan

cos

G
G ST

I
H U D V W  


     

[ ( )]
( ) tan

cos

Z
L ST

Y F S
H X D 




  

3. Методи на микроструктурния анализ
3.3. Интегрално уширение (FullProf approach)

strains (U, X, Dst) size (Y, IG, F(Sz) ξ is a mixing coefficient to mimic Lorentzian 

contribution to strains

It gives the volume-averaged apparent size and strain of the

crystallites in the direction normal to the scattering planes.

Size – Angstrom; Strain – %%.

phenomenological character of some of the applied approaches,

i.e. receiving values for the profile broadening in terms of size and

strain without providing their physical interpretation.



How to work with FullProf when 

microstructural effect are 

important

45
17/06/2019

 Selected profile function:

NPROF=7: TCH pseudo-Voigt function convoluted with axial

divergence

 Reference sample data analysis  Instrumental Resolution Function  

(create an IRF file)

 Broadened pattern analysis: IRF is fixed through RES parameter

and read in the FILERES file

 Use FullProf with IRF (RES/=0), putting to zero all profile parameters

 Select a model for microstructure and refine only the profile 

parameters related to the sample

 The program generates micro-structural files with all the relevant 

information concerning size and strain parameters



3. Методи на микроструктурния анализ
3.3. Интегрално уширение (FullProf approach)

3.3.2. практически подход (избор на модел, IRF файл, резултат .mic файл)

! MICRO-STRUCTURAL ANALYSIS FROM FULLPROF (still under development!)

! ==================================================================

! Pattern No: 1 Phase No: 1 Hap

! Code of PCR-file: Hap-Wit

! Date and Time : Date: 14/07/2017 Time: 17:44:24.161

! Micro-structural analysis based in the parameters used in the input control file PCR

! ……………………………………………..

……………………………………………..

! In both cases (H,eta) are calculated from TCH formula and then Beta-pV is calculated

! beta-pV= 0.5*H/( eta/pi+(1.0-eta)/sqrt(pi/Ln2))

!

! The standard deviations appearing in the global average apparent size and strain is

! calculated using the different reciprocal lattice directions.

! It is a measure of the degree of anisotropy, not of the estimated error!

!
! s=1/d HGo HGi HLo HLi betaG betaL beta betaVo App-size Max-strain h k l twtet HpVo eta Icalc Iobs Beta_TCH

0.1226 0.0675 0.0671 0.1252 0.0470 0.0943 1.3869 1.3933 2.5757 722.88 3.8501 0 1 0 10.8372 0.1560 0.8467 44.19 46.59 1.3966

0.1901 0.0744 0.0662 0.1239 0.0478 0.4046 1.3387 1.4917 2.6003 748.70 10.643 0 1 1 16.8437 0.1602 0.8225 11.87 12.97 1.4939

0.2123 0.0674 0.0660 0.1632 0.0482 0.1633 2.0201 2.0333 3.1555 495.28 3.8501 1 1 0 18.8272 0.1885 0.8972 8.34 9.43 2.0398

0.2452 0.0675 0.0656 0.1662 0.0487 0.1886 2.0537 2.0709 3.1899 487.23 3.8501 0 2 0 21.7729 0.1912 0.8997 21.54 22.46 2.0791

0.2573 0.0760 0.0655 0.1361 0.0489 0.4562 1.5211 1.6923 2.7790 658.49 8.8692 1 1 1 22.8640 0.1715 0.8389 19.51 20.87 1.6952

0.2850 0.0766 0.0653 0.1585 0.0493 0.4722 1.8958 2.0402 3.1200 527.84 8.2875 0 2 1 25.3653 0.1909 0.8690 3.73 4.46 2.0513

0.2907 0.0868 0.0653 0.1207 0.0494 0.6723 1.2359 1.6251 2.6306 811.68 11.5684 0 0 2 25.8769 0.1677 0.7774 111.44 110.64 1.6116

0.3155 0.0897 0.0651 0.1388 0.0499 0.7222 1.5343 1.9208 2.9150 652.87 11.4508 0 1 2 28.1277 0.1846 0.8047 22.00 22.09 1.9072

0.3244 0.0685 0.0650 0.1878 0.0501 0.2495 2.3738 2.4000 3.4981 420.77 3.8501 1 2 0 28.9363 0.2111 0.9159 3.00 3.03 2.4119

0.3244 0.0685 0.0650 0.1465 0.0501 0.2495 1.6608 1.7003 2.8413 604.08 3.8501 2 1 0 28.9363 0.1747 0.8754 52.63 52.82 1.7136

0.3554 0.0783 0.0649 0.1861 0.0507 0.5089 2.3176 2.4506 3.5186 431.18 7.1631 1 2 1 31.7784 0.2159 0.8939 107.26 110.79 2.4683

…………………………………………………………………………………………..



4. Прилагане на метода на Интегрално

уширение (FullProf approach) на примера на

нагряван и смилан синтетичен апатит

Powder   X-ray   diffraction   microstructural   analysis   of   

synthetic   apatite   subjected   to   thermal   treatment   and   

high   energy   dry   milling

Vladislav Kostov-Kytin

VII-th National Crystallographic Symposium with international participation 

NCS2018, 03-05. October 2018, Sofia, Bulgaria



2. State-of-the-art Comprehension of Apatite and its Applications

2.1. Natural apatites

Apatite - Ca10(PO4)6(OH,F,Cl)2, is the name of a group of phosphate minerals, usually referring to

Fluorapatite - Ca10(PO4)6F2 (most "apatite"), Hydroxylapatite - Ca10(PO4)6(OH)2 (less common) and

Chlorapatite - Ca10(PO4)6Cl2 (very rare). Carbonate-rich Apatite is a variety of apatite.

Geological settings - Apatite is widely distributed in all rock types (igneous, sedimentary and metamorphic).

Train loaded with phosphate rock, 

Métlaoui, Tunisia.

Apatity town in Murmansk Oblast, Russia, located

nearby the Khibiny Mountains - one of Russia's main

sources of phosphate fertilizer.

4.1. защо апатит (разпространение, приложения, структура)



Biogenic apatite Apatite is one of the most common biomineral. His

microcrystals are in the teeth and bones of vertebrates and humans. It is

established in all forms of life - bacteria, invertebrates and plants.

Biogenic apatite is usually hydroxyapatite and contains a large amount of

CO2 - up to 6%. Its formula can be written as

Ca10(PO4,CO3)6(OH,F,Cl,CO3)2.

2. State-of-the-art Comprehension of Apatite and its Applications

2.1. Natural apatites

Calcium-deficient hydroxyapatite Ca10 − x(HPO4)x(PO4)6 − x(OH)2 – x, (0 < x < 1)

with Ca/P ratio between 1.67 and 1.5. Stoichiometric apatite Ca10(PO4)6(OH)2 has

a Ca/P ratio of 10:6 normally expressed as 1.67.

Carbonated calcium-deficient hydroxyapatite is the main mineral of

which dental enamel and dentin are composed.



2. State-of-the-art Comprehension of Apatite and its Applications

2.2. Applications

The primary use of natural apatite is in the 

manufacture of fertilizer – it is a source of 

phosphorus for plants

Synthetic Hydroxylapatite and Fluorapatite have attractive biological

properties and therefore they are important constituents of novel bone

implant materials for use in dental and medical applications

(pharmaceuticals, bioceramics, artificial limbs and teeth)

Other uses:

- Analytical reagents

- Animal feed

- Phosphoric acid

- Detergents

- Emulsifiers

- Gemstone (infrequently) - transparent green stones are

known as asparagus stone and the blue stones have been

called moroxite

- Permeable reactive barrier to capture and hold a variety of

radionuclide and heavy metal contaminants from

groundwater



2. State-of-the-art Comprehension of Apatite and its Applications

2.3. Crystal Chemistry of Apatite

Apatite is a common chemical M10(RO4)6X2, where M = Ca (partially Na, Mg, Fe, and Al- in natural

apatites; Ba, Sr, Ti and other ions – in synthetic apatites), RO4 = PO4, SiO4, SO4; X = F, Cl, OH.

The basic structure of apatite Ca5(PO4)3(OH, F, Cl) had been determined in 1930 (Mehmel 1930).

It crystallizes in the hexagonal system; Hexagonal – Dipyramidal crystal class; H-M Symbol (6/m); Space

Group: P 63/m.

Three-dimensional network of PO4-tetrahedra, which are linked together by columns of nine-fold

coordinated Ca1 atoms. The channels passing through the network have the axes coinciding with the six-

fold screw axes and contain the triangles of seven-fold coordinated Ca2 atoms (Fig. 2) and OH−, F− or

Cl− ions.



As-synthesized

SFHA
530

790 910

Results



Results



Rietveld refinements  for  the SFHA sample 
heated at 400 °C:   a)   pattern   fitting  with 
isotropic   Lorenzian size   and   Lorenzian
strain model 

b) pattern fitting with the Generalized 
Strain formulation model: Anisotropic 
Lorenzian Size  Broadening  (SH)  and
Strain Broadening Model (Quartic form) 

The circles are the experimental XRD data and the line 
through the markers is the result from the refinement. 
The Bragg positions are shown as short vertical lines. 
At the bottom is the difference plot between the data 
and the calculated profile. 

Results



Results



Results



In this work the microstrain presence and orientation are accepted as almost entirely

being due to the availability and the spatial distribution of dislocation defects.

Edge dislocation

Screw dislocation

The crystallite domains increase more rapidly along [100] and [110] and less

pronouncedly along [001] facilitated by the “healing” effect of the heating over the

migration and cancellation of the dislocations in those directions.



4.5. какво става с Beta-tricalcium phosphate? Аморфизация – X-ray

amorphous + CeO2 за количествени измервания

Average apparent size - 380 Å = 38 nm                  

a = b = 10.4207 (9) Å, c = 37.3741 (49) Å

β-TCP      Ca3(PO4)2 S.G. R3c
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ИЗВОДИ

Получените резултати могат да бъдат обяснени и да дадат възможност

за интерпретация в светлината на съвременните възгледи и теории за

растежа на кристалите и несъвършенствата (в микро- и

наноскопски мащаб) както и на съвременните микроструктурни

подходи на PXRD.

Могат да се търсят практически аспекти, като се свързват

резултатите от МСА с получаването на желани материали по

отношение на размера на кристалите и степента на деформация и с

онези полезни свойства като якост, еластичност, твърдост,

устойчивост на корозия, поведение при висока / ниска

температура, износоустойчивост и пр. За апатита, например такова

свойство може да бъде разтворимостта на фосфора в лимонена

киселина като указател за усвояемостта му от растенията при

ползването на смляната суровина като торова добавка в почвите.



ИЗВОДИ

1. Липса на единен унифициран метод за прилагане на

микроструктурния анализ чрез методите и средствата на

праховата рентгенова дифракция. Следователно:

2. Прецизно и коректно уведомяване за използваната техника,

метод(и), софтуер(и) за микроструктурен анализ (за да могат да

се сравняват получените резултати с тези на други

изследователи).

3. Прилагане на методите и техниката на МСА върху обекти по

начин, който позволява да се проследят закономерности и

тенденции, които могат да се обяснят теоретично или имат важно

приложно значение.



Благодаря за вниманието !



5. Пример за построяване на Wiliamson-Hall плот и 

измервания на размерност и микронапрежение 

(взет от интернет)
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Благодаря за вниманието !


