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Röntgenmeetodid: 
XRF, XRD
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Röntgenkiirgus, selle 

saamine
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Elektromagnetkiirgus ja meetodid
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Röntgenkiirgus

• Lainepikkused põhimõtteliselt 10-5 .. 100 Å

• Praktikas põhiliselt 0.1 .. 25 Å
ehk 124 .. 0.5 keV

• Ühikud:   lainepikkus   (Å)
kvandi energia     E (keV)

EE

hc 398.12
λ 
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Röntgenkiirgus

• Kiirgus on kõrge energiaga

– neeldub eeskätt raskemate aatomitega ainetes

• Kiirgus on võimeline ioniseerima

– Ionisatsioonienergiate näited:

Väliskihid:
He 24.6 eV, H aatom 13.6 eV,    H2O 12.6 eV, benseen 9.2 eV

Sisekihid:
C Ka 277 eV,   Ni Ka 7.48 keV,   Mo Ka 17.48 keV

• Kiirguse lainepikkus on samas suurusjärgus 
aatomitevaheliste kaugustega ainetes (Å):
– Näited: C-H: ~ 1,   C-C ~ 1.5,   C-I ~ 2

– Kristallid: Na-Cl:   2.8 Å
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Röntgenkiirguse neeldumine
• Elektronkihid aatomis:

kihid     K, L, M, N, ...      
vastavad 
peakvantarvudele:

n = 1,  2,  3,  4,  ...
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Röntgenkiirte neeldumine
• Neeldumisel on iseloomulik profiil

– Näide: Zr neeldumine

– Kasutatakse filtrites

– Analüüsiks on jooned laiavõitu (kuigi saab analüüsi 
teha – XAS)
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Röntgenkiirguse emissioon (fluorestsents)

24.04.2018 9

Emissioonijoonte seeriad
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Röntgenkiirte saamine
• Metallobjekti pommitamine kõrge energiaga 

elektronidega
– Röntgenkiiretoru

– Skaneeriv elektronmikroskoop

• Ainele primaarse röntgenkiirte kimbu suunamine 
ning sekundaarse kimbu saamine fluorestsentsi 
teel

• Radioaktiivse allika abil

• Sünkrotroni abil
– Väga kallis

– Väga kõrge intensiivsus, väga monokromaatne
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Röntgenkiire-toru
• Anood on metallist (volfram, molübdeen, vask...)

– W: karakteristlik kiirgus on 24% koguintensiivsusest

– Cu: karakteristlik kiirgus on 60% koguintensiivsusest

• Katood on volframhõõgniit.

• Pinge on mitukümmend (näiteks 50) kilovolti
– toru vool kuni ca 60 mA, võimsused ca 2-5 kW

• Nii kiirenduspinge kui ka hõõgniidi kuumutus 
peavad olema hoolikalt stabiliseeritud.

• “Aken” on berülliumist.

• Toru kasutegur on alla 1%.

• Vanematel tüüpidel oli vesijahutus vajalik, 
uuemad on mõnikord ilma.
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Röntgenkiire-

toru skeem
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Röntgenkiiretoru

• Elektrone kiirendatakse pingega U 
(mõnikümmend kilovolti)

• Kõrge energiaga elektronidega metallobjekti 
pommitamisel tekib paralleelselt kaks tüüpi 
kiirgust:
– Pärsskiirgus (Bremsstrahlung)

• Elektroni järsust pidurdumisest

• Ei ole kvanditud

• Profiil on maksimumiga

– Karakteristlik kiirgus
• Elektron ioniseerib aatomi ja tekkinud iooni relaksatsioonil 

eraldub kiirgus
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Rh Röntgenkiiretoru spekter
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Pärsskiirgus
• Esineb teatav minimaalne lainepikkus λ0, millest 

lühema lainepikkusega kiirgust ei ole antud 
kiirendava pinge korral võimalik saada:

• λ ühik on Å, U ühik on kV
– See valem on ka lainepikkuse pealt elektronvoltide 

peale arvutamise jaoks

U

398.12
λ0 
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Karakteristlik kiirgus
• Tekib tänu elektronüleminekutele

– On kvanditud

• Elemendid  A<=23 annavad ühe seeria: K seeria
– Kα L  K

– Kβ M  K

• Elemendid A > 23 annavad kaks seeriat: K seeria, 
L seeria

• L seeria on keerukama struktuuriga:
– LI, LII, LIII
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Karakteristlik kiirgus
• K seeria on

– Kõige madalama lainepikkusega

– Kõige kõrgema kvandienergiaga

– Kõige suurema intensiivsusega

• Elemendi aatomi karakteristlik kiirgus sõltub vähe 
elemendi keemilisest ümbrusest
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Detektorid
• Kiirgus on kõrge energiaga

• Ka individuaalne footon on “tegija”
– Paljud detektorid on ühel või teisel moel footonite 

loendurid

• Põhilised detektorid praegusel ajal:
– Loendurid

– Stsintillatsioondetektor

– Energiadispersiivne pooljuht-detektor

– CCD
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Röntgenmeetodid:

Röntgendifraktsioon-
analüüs
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Röntgendifraktsioon. Põhimõte
• Meetod baseerub röntgenkiirguse difraktsioonil

• Difraktsioon toimb aatomtasanditelt

• Et meetod saaks toimida, on vajalik korrapära

• Saab uurida vaid kristallilisi aineid

• Bragg’i
võrrand:

d

n

2
θsin
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Põhimõte
• Kiirgus on monokromaatne

• Kristallis saab leida palju tasandeid, erinevate 
vahekaugustega (erinevate d-dega)
– Need d-d on mõnede ongströmite (1 Å = 0.1 nm) 

suurusjärgus

• Igale tasandile vastab difraktsioonmaksimum

• Neid on seda rohkem, mida keerukama ehitusega 
kristall

• Eriti palju on orgaanilistes kristallides

• Kahte tüüpi aparaate:
– Pulbriliste proovide jaoks

– Monokristalliliste proovide jaoks
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Aparatuur
• Kaks põhilist lähenemist:

– Pulber-röntgendifraktsioon

– Monokristall-röntgendifraktsioon
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Pulber-röntgendifraktsioon

• Powder X-Ray Diffraction

– Lihtsam ja odavam
– Igasugused kristallid (kristallide pulber) on 

kasutatavad, saab uurida segusid
– Põhiliselt identifitseerimine, struktuuri määramine 

mitte eriti

Siin võib olla liikuv 

detektor või ka CCD

(vanasti oli fotofilm)

Allikast kasutatakse 

ära intensiivseim 

karakteristliku 

kiirguse joon, muu 

osa võimalustmööda 

eemaldatakse
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Monokristall-röntgendifraktsioon
• Single crystal XRD

– Saab tunduvalt paremad difraktogrammid

– Võimalik on struktuuri määramine

– Vajalik on saada ainest monokristall
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Detektorid: CCD
• CCD – Charge Coupled Device

• Sisuliselt väikeste fotodetektorite rivi

• Kvandi langemisel ühele detektorile, akumuleerub 
sellel laeng

• Selle laengu saab hiljem “välja lugeda”

• Eelised/puudused fotofilmiga võrreldes:
– Parem efektiivsus (60% vs 1 %)

– Kõrgem müra

– Pole vaja ilmutada (kiire, kaugtöö võimalus)

– Vahetu digitaliseerimine
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Difraktogrammid
• Tekivad spektrilaadsed difraktogrammid
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Võimalused/piirangud

• Saab uurida vaid kristallilist faasi

• Proovi pole vaja lahustada

• Klassikaline meetod ainete struktuuri 
määramiseks - röntgenstruktuuranalüüs

• Analüüsimeetodina on makrokomponentide 
määramise meetod
– Avastamispiirid ca 0.X kuni mõne protsendi kandis
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Röntgenstruktuuranalüüs
• Saab määrata:

– Ühikraku tüübi ja mõõtmed
• Küljepikkused a, b, c

• Nurgad α, β, γ

– Sidemete pikkused

– Sidemete vahelised
nurgad

– Monokristall-XRD abil
ka täis-struktuuri

ORTEP Skeem
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Röntgenmeetodid:

Röntgenfluorestsents-
spektroskoopia

XRF – X-Ray Fluorescence 
Spectroscopy
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Röntgenfluorestsents, XRF
• Röntgenkiirguse neeldumisel tekivad ergastatud 

ioonid

• Elektronid lahkuvad sisekihtidest (põhiliselt K ja 
ka L kiht)

• Need ioonid siirduvad põhiolekusse sel teel, et 
mõni kõrgema kihi elektron langeb vakantsele 
kohale sisekihis

• Vabanev energia eraldub kiirguskvandina: 
fluorestsents

• Tekivad needsamad Kα, Kβ jne jooned, millest oli 
juttu
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XRF Analüüs
• Elementanalüüs

• Määrata saab enamikku elemente

H

Li Be B C N O F

Na Mg Al Si P S Cl

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At

Fr Ra Ac

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

   Saab määrata    Saab määrata erivõtetega    Ei saa määrata    Ebastabiilsed elemendid
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XRF analüüs
• Kõlbab nii kvalitatiivseks kui ka kvantitatiivseks 

analüüsiks

– Erinevatel elementidel on emissioonijooned erinevate 
energiatega: http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence

• Meetod on multielementne

• Fluorestsentskiirguse intensiivsus on esimeses 
lähenduses proportsionaalne kiirgava elemendi 
aatomite hulgale proovis
– Seega, kõlbab kvantitatiivseks analüüsiks

• Vajalik on sobivate standardite olemasolu

• Maatriksite vastavus on väga oluline

• Saab uurida monoliitseid tahkiseid, pulbreid, vedelikke
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WD ja ED XRF

• Tehnilise teostuse poolest kaks põhilist moodust:

– WD XRF (wavelength dispersive X-ray fluorescence) 
lainepikkuse-dispersiivne XRF

– ED XRF (energy dispersive X-ray fluorescence) 
energiadispersiivne XRF

WD XRF

ED XRF
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WD XRF
• Klassikaline meetod

• Hea lahutusvõime

• Kõrge täpsus

• Madalad avastamispiirid

• Töö toimub heeliumis
või vaakumis

• Masin üsna kallis ja
üsna suur

WD XRF
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WD XRF: põhimõtteskeem
WD XRF
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Kiirgusallikas
• Et ergastada kõiki huvipakkuvaid elemente, on 

vaja pidevallikat
– Reeglina röntgenkiiretoru

• Kasutatakse röntgenkiiretoru pärsskiirgust

• Karakteristlik kiirgus on pigem häiriv ja võetakse 
sageli filtritega maha

• Allikas on võimas (enamasti 2-4 kW)

WD XRF
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WD XRF: põhiomadused
• Kiirgusallika monokromaatsus pole oluline

• Monokromaatori süda on kristall, millelt toimub 
difraktsioon

• Kollimeerimine käib paralleelsete 
metallplaatidega. Mida peenem kollimaator, seda 
parem lahutus, kuid seda viletsam tundlikkus

• Spektromeetri detailide geomeetria täpsus on 
ülioluline

• Spektromeeter on skaneeriv

• Energiakaod on suured

WD XRF
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Stsintillatsioondetektor
• Suurepärane WD XRF jaoks

• Sisuliselt fotoelektronkordisti

• Lineaarne, pika elueaga

+

WD XRF
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ED XRF
• Energiadispersiivsed spektromeetrid (EDS)

• Baseeruvad energiadispersiivsetel detektoritel

• Puuduvad liikuvad osad

• On miniaturiseeritavad

• Kõlbavad madala energiaga allikate jaoks

ED XRF
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ED XRF
ED XRF

Proov
• Põhimõtteskeem

lihtne

• Detektorisse
jõuab väike
osa kiirgust

• Geomeetria on väga
oluline, et minimiseerida
energiakadusid
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ED XRF
• Kogu detektorisse jõudev kiirgus kasutatakse ära 

erinevalt WD süsteemist
– Kõlbavad madala energiaga allikate jaoks

• Viletsam lahutusvõime
– detektori omaduste tõttu

• Viletsam täpsus
– Elementide jooned suuresti kattuvad

• Kasutatakse korrektsioone, aga need pole ideaalsed

– segavad efektid on olulisemad ja madala intensiivsuse tõttu on 
ka statistiline määramatus suurem

• Enamasti viletsam avastamispiir
– madalama intensiivsusega allikad

ED XRF
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ED XRF spekter
ED XRF



8

24.04.2018 43

ED XRF analüüs
• Meetod on 

mittedestruktiivne

• Meetod on kasutatav 
portatiivsena

• On ka päris kätte 
võetavad seadmed 
olemas:

© Amptek Inc., used with permission

ED XRF
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ED pooljuhtdetektorid
• ED spektromeetri süda

• Teatavale pn-siirdele on rakendatud 
mitmesajavoldine vastupinge

• Puhkeolekus vool nullilähedane.

• Footoni mõjul tekib kõrge energiaga fotoelektron

• See elektron omakorda ergastab mitutuhat 
elektroni juhtivustsooni.
– see samas ka lagundab detektorit aeglaselt

• Tekib vooluimpulss

• Vooluimpulsi tugevus on proportsionaalne 
footoni energiaga

ED XRF
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ED pooljuhtdetektorid

• Väikesemõõdulised

• Nad suudavad põhimõtteliselt lugeda iga footonit 
– kuigi esineb nn surnud aeg

• Võimendustegur on sõltuvuses footoni energiast, 
võimenduse efektiivsus on märksa suurem kui 
loenduril

• Saab kätte nii footonite hulga kui ka energia

• Eluiga piiratud
– laguneb seda kiiremini, mida võimsam kiirgus

ED XRF
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Maatriksefektid
• Kiirguv kvantide hulk on esimeses lähenduses 

proportsionaalne vastavate aatomite hulgaga 
proovis

• Maatriksefektid:
– Fluorestsentskiirguse neelamine proovi enese poolt

• alandatud tulemused

– Raskema elemendi fluorestsentskiirgus võib ergastada 
kergemas elemendis fluorestsentsi

• kergema elemendi sisalduse näiline kõrgenemine

– Proovide ebahomogeensus

• Neid efekte saab põhimõtteliselt arvesse võtta
• Need efektid on seda olulisemad, mida täpsemat 

tulemust on vaja
• Maatriksvastav kalibreerimine on väga oluline

24.04.2018 47

Proovi ettevalmistamine
• Kui proov ja standardid on maatriks-vastavad, 

saab ilma ettevalmistamiseta, kuid tuleb arvestada 
häirete võimalikkust:
– osakeste erinev suurus

– mineroloogilised häired

– pinnaefektid

• Abinõu: sulandamine
– Levinuim on liitium-

tetraboraat-helmeste
kasutamine

• Vedelikud (nt kütused)
ei vaja ettevalmistamist
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Rakendused
• Tööstuses toodangu kontroll

– Eriti metallurgia (WD)

• Geoloogia: mineraalid, maavarad (WD,ED)

• Pinnakatted (WD,ED)

• Plastikud (WD,ED)
– Metallide sisalduse määramine

– Kloori sisalduse kiire määramine, PVC 
identifitseerimine (ED)

• Keskkonnakaitse (WD,ED)
– Klooriühendite skriining (ED)

• Kütused
– Väävli määramine (WD)



9

24.04.2018 49

WDS Näide: Niklisulam (standarditega)

www.uniquant.com

Inco 718 Nickel

UniQuant applying a Daughter Kappa List by adding standards:
NIST 1208/1 and 1208/2 

Average of    
211 Labs      UniQuant      Difference

----------- ----------- -----------
Ni 52.633        52.85          0.217 
Fe 18.44         18.38          0.06
Cr 18.35         18.21         -0.14
Nb 5.184         5.25          0.066

Mo 3.023         3.00         -0.023

Ti 0.907         0.915         0.008
Al 0.570         0.566        -0.004

Co 0.357         0.365        -0.008
Si 0.126         0.108        -0.018
Mn 0.0997        0.105         0.0053

Cu 0.085         0.092         0.007
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Rakendus: Väävli määramine kütustes
• Väävli sisaldus kütustes ja õlides on üks 

olulisemaid keemilisi parameetreid

• Selle jaoks on olemas spetsialiseeritud seadmed
– Avastamispiir ca 0.3 ppm

– Tavalised sisaldused:
30 .. 500 ppm

– Maatriksiefektid:
C/H suhe
O sisaldus

– Maatriksvastavate proovidega
kalibreerimine on väga tähtis


