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Bevezetés 

A mérés során �-2� diffraktométerrel mérjük a porminta diffrakciós képét. Röntgen-

forrásként a réz K� vonalát használjuk fel, ami egy dupla vonal. A hullámhosszak: 

5406,11 =αK  Å, 5444,12 =αK  Å, a súlyozott átlag, amit akkor használunk, ha nem válnak 

szét a két hullámhosszhoz tartozó csúcsok: 5418,1=αK  Å. A diffrakciós csúcsok helyzete 

alapján következtethetünk a minta rácstípusára, rácstávolságára illetve összetételére. 

Itt három diffrakciós mérés eredményét értékeljük ki, amikb�l egyet készítettünk a labor 

során. Az els� feladatban FeAl minta rácstípusát határozzuk meg reflexiók indexelésével. A 

második feladatban egy mechanikai ötvözéssel el�állított Al(Mg) ötvözet ötvöz� atom 

koncentrációját határozzuk meg. A harmadik feladatban pedig egy ismeretlen fázist 

azonosítunk diffrakciós vonalpozíciók alapján ICDD adatbázis segítségével. 

 

1. feladat: FeAl minta rácstípusának meghatározása 

Az 1. ábrán látható a FeAl mintán végzett pordiffrakciós mérés eredménye. A 

csúcsokhoz tartozó szögértékeket (2�) leolvastuk az ábrából. A Bragg-egyenletbe 

behelyettesítve kiszámoltuk a megfelel� d értékeket: 
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=d . Az 2
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 értékeket leosztva 

az els� csúcshoz tartozó 
2

1
d

 értékkel egész számokat kapunk, ami azt jelenti, hogy a minta 

rácstípusa egyszer� köbös szerkezet. Ezek az eredmények láthatók az 1. táblázatban. A 

csúcsok indexelése is látható az 1. ábrán, amit N értékekb�l vagy táblázatból lehet 

meghatározni. 

2� (fok) 1/d2 (1/Å2) 222 lkhN ++=  
30,70 0,118 1 
43,99 0,23678 2,00 
54,63 0,35542 3,00 
63,99 0,47381 4,01 
72,64 0,59201 5,00 
80,93 0,71068 6,01 
97,05 0,94698 8,00 

105,27 1,06542 9,01 
113,82 1,18369 10,01 
123,02 1,30235 11,01 
133,25 1,42020 12,01 

1. táblázat FeAl minta rácstípusának meghatározása 



 
1. ábra FeAl pordiffraktogrammja 

 

2. feladat: Al(Mg) ötvözet ötvöz� atom koncentrációjának meghatározása 

Az el�z� feladathoz hasonlóan meghatározzuk a diffrakciós csúcsok helyzetét és a 

hozzájuk tartozó 2

1
d

 értékeket. Az 2

1
d

 értékeket itt az els� csúcshoz tartozónak 

háromszorosával kell leosztanunk, hogy egész számokat kapjunk. Ez alapján a minta 

rácstípusa lapcentrált köbös. Az ehhez tartozó pordiffraktogramm a 2. ábrán látható a 

megfelel� indexeléssel. 

A következ� képlet alapján kiszámoljuk az egyes csúcsok alapján az a rácsparamétert: 
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111 =++= . Mivel ezek nem egyformák a mérés hibái miatt, extrapolálni 

kell a rácsparamétert 90°-ra. Ezt úgy tesszük meg, hogy kiszámoljuk a következ� függvényt: 
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ctgcos)(f , és ennek függvényében ábrázoljuk az a rácsparamétert. A 

számolt adatok láthatóak a 2. táblázatban. A ábrázolt pontokra illesztett egyenes 

tengelymetszete a valódi rácsparaméter. A 3. ábrán láthatóak a pontok és az illesztett 

egyenes, amib�l a rácsparaméter: )0005,00709,4(0 ±=a  Å. 



A Mg koncentrációját úgy határozzuk meg, hogy az ismert koncentráció-rácsparaméter 

pontokra interpoláljuk a kapott rácsparamétert. Ez látható a 4. ábrán, ami alapján a Mg 

koncentrációja (5,14±0,02) atom%. Ebb�l megbecsültük, hogy a Mg koncentrációja 

körülbelül 4,6 tömeg%. 

 

2� (fok) 1/d2 (1/Å2) N a (Å) f(�) 
38,30 0,18166 3,00 4,06377 5,37939 
44,52 0,24223 4,00 4,06365 4,45597 
64,76 0,48403 7,99 4,06546 2,58657 
77,76 0,66484 10,98 4,06759 1,85224 
81,92 0,72508 11,97 4,06815 1,66167 
98,35 0,96592 15,95 4,06996 1,05771 

111,15 1,14746 18,95 4,06919 0,71257 
115,58 1,20717 19,94 4,07033 0,61335 
135,88 1,44765 23,91 4,07168 0,26819 

2. táblázat Al(Mg) mérés számolásai 

 

 

2. ábra Al(Mg) pordiffraktogrammja 



 

3. ábra Rácsparaméter meghatározása 

 

 

4. ábra Mg koncentráció meghatározása 



3. feladat: Ismeretlen fázis azonosítása 

A labor ideje alatt mértük meg egy ismeretlen minta diffraktogrammját. Ez látható az 5. 

ábrán. A csúcsokhoz kiszámoltuk a megfelel� rácssík-távolságokat (d) odafigyelve arra, 

hogy ennél a mintánál a nagyobb szögeknél szétválik a réz K�1 és K�2 vonalához tartozó 

diffrakciós csúcs. Az eredmények láthatók a 3. táblázatban. A három leger�sebb csúcshoz 

tartozó d-k alapján kerestünk az ICDD adatbázisban. A keresés eredménye a gyémánt és a 

kobalt volt. A kobalt kártyáján a 3 csúcs ugyan megtalálható, de az intenzitásarányok és a 

többi csúcs nem egyeznek a mérttel. A gyémántnál viszont a másik két csúcs is megtalálható, 

és az intenzitásarányok is körülbelül megfelelnek a mértnek. Tehát a vizsgált porminta 

gyémánt volt. 

2� (fok) d (Å) 
43,86 2,061 
75,23 1,260 
91,41 1,075 

119,42 0,891 
140,51 0,818 

3. táblázat Ismeretlen minta diffrakciós vonalai 

 

 

5. ábra Az ismeretlen minta diffraktogrammja 


