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1 Uvod 

 

Dne 8. novembra 1895 je nemški fizik Wilhelm Conrad Röntgen ob preučevanju različnih 

tipov elektronk po naključju odkril nov tip sevanja. Nadaljnja preiskava je pokazala, da na 

nove ţarke elektromagnetno polje nima vpliva ter da prodrejo skozi različne snovi. Teden dni 

po tem odkritju je Röntgen z ţarki slikal roko svoje ţene, na kateri so bile lepo vidne kosti in 

pa njen poročni prstan (slika 1). Ker takrat še niso poznali obnašanja takih nevidnih ţarkov, 

jih je poimenoval X-ţarki (X pomeni neznano). Danes se je izraz ohranil le v nemško in 

angleško govorečih deţelah, pri nas pa se bolj uporablja izraz rentgenski ţarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasneje je postalo jasno, da so rentgenski ţarki elektromagnetno valovanje (EMV) z 

valovnimi dolţinami v območju med 10 nm in 0,01 nm, tako da so uvrščeni med gama ţarke 

in ultravijolične ţarke. Ustrezna frekvenca EMV je med        Hz in        Hz, energija 

pa je v območju med 120 eV in     keV. 

 

Rentgenske ţarke danes uporabljamo predvsem v medicini pri slikanju poškodb kosti in 

mehkega tkiva (predvsem trebušne votline). Pri slikanju moţganov in mišic rentgenski ţarki 

niso tako uporabni. Uporabljajo pa jih tudi v industriji, npr. za preverjanje kvalitete zvarov in 

kovinskih spojev, v prehranski industriji za pregled mesa in kosov zelenjave, da ne vsebujejo 

kamnov, koščic in kosov kovine, na letališčih za pregledovanje prtljage, na drţavnih mejah za 

pregled notranjosti tovornjakov, v astronomiji, v kristalografiji in pa tudi v umetnosti. 

 

Sam sem rentgenske ţarke uporabil za določevanje prisotnosti posameznih elementov v 

vzorcu zlitine. V seminarju bom najprej predstavil pridobivanje rentgenskih ţarkov, kaj je 

fluorescenca, detektor energije rentgenskih ţarkov in analizo fluorescence spojin ter določitev 

masnega deleţa elementov v spojinah (poglavje 2). Nato bom opisal nastavitev rentgenske 

naprave in umerjanje detektorja energije rentgenskih ţarkov. Sledijo meritve fluorescenčnih 

spektrov neznanih vzorcev (poglavje 3). V poglavju 4 bomo ocenili kemijsko sestavo 

neznanih vzorcev in izračunali masni deleţ posameznih elementov v vzorcu medenine z 

natančnejšim izračunom.  

Slika 1: Rentgenska slika roke Röntgenove ţene, ki je nasploh prva slika, ki je nastala 

z uporabo rentgenskih ţarkov [1]. 
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2 Rentgenski žarki 

 

Rentgenski ţarki nastanejo v katodni cevi ob trku pospešenih elektronov z anodo, ki je kovina 

z visokim vrstnim številom. Največkrat je iz volframa ali molibdena. Rentgenske ţarke 

proizvajamo z rentgensko cevjo (slika 2). To je vakuumska cev, v kateri je med katodo in 

anodo električno polje, ki usmeri in pospeši elektrone proti anodi. Katoda, ki je narejena iz 

ţice, je priključena na izmenični vir nizke napetosti, ki je dovolj velika, da po ţici pretečeni 

električni tok segreje ţico, s tem pa se poveča termična energija elektronov. Večja termična 

energija posledično pomeni večjo kinetično energijo atomov, kar pa povzroči večje število 

medsebojnih trkov. Ob zadostni energiji trka med atomi, se zunanji elektron lahko odcepi od 

atoma. Na ta način elektroni ″izhlapevajo″ iz katode. Proces se imenuje termična emisija 

elektronov. Okrog katode se nabere oblak prostih elektronov, ki jih električna sila nato 

pospeši proti anodi. Le-ta ima višji potencial v primerjavi s katodo. Ko elektron doseţe anodo, 

prodre v njeno notranjost, kjer pa se nahajajo masivna jedra atomov anode. V njeni notranjosti  

se elektronom zaradi trkov in pa zaradi spremembe smeri gibanja zmanjšuje kinetična 

energija. Oba dejavnika povzročita pojemajoče gibanje elektronov, zaradi česar ti oddajajo 

elektromagnetno valovanje. To imenujemo zavorno sevanje. Spekter zavornega sevanja je 

zvezen (slika 3a). Najkrajša valovna dolţina      zavornega sevanja je obratno sorazmerna z 

anodno napetostjo:      

                                                                
  

   
 
 

 
          ,                                                   (1) 

kjer je h Planckova konstanta, c svetlobna hitrost v vakuumu, U napetost med katodo in anodo 

in    električni naboj elektrona. 

 

Foton, ki nastane pri zavornem sevanju elektrona v električnem polju jedra, lahko prevzame 

poljuben del kinetične energije elektrona. V primeru, ko se elektron v jedru popolnoma ustavi, 

se vsa kinetična energija pretvori v en foton. Če privzamemo, da jedro ne prevzame nič 

kinetične energije, velja: 

                                                                              ,                                                       (2) 

kjer je       je največja mogoča energija fotona pri zavornem sevanju. Poleg zveznega dela 

spektra, pa spekter rentgenske svetlobe vsebuje tudi karakteristične črte. 

 

Pri dovolj visoki napetosti v rentgenski cevi spekter rentgenske svetlobe poleg zavornega 

sevanja vsebuje tudi ozke spektralne črte (slika 3a). Valovne dolţine črt so značilne za 

element, iz katerega je anoda. V tem primeru govorimo o karakterističnem sevanju.  

 



5 
 

 

  

 

Pri trkih z atomom lahko elektron z dovolj visoko kinetično energijo izbije elektrone, ki so 

najbliţje jedru in ki imajo največjo vezavno energijo. Po izbitju na mestu tega elektrona 

nastane vrzel, ki ga lahko zasede elektron iz višjega energijskega nivoja. Pri takšnem prehodu 

se sprosti energija v obliki fotona. Ker je energija izsevanih fotonov zelo velika, leţi valovna 

dolţina v rentgenskem delu spektra EMV. Energija emitiranega fotona je enaka razliki energij 

med obema energijskima nivojema: 

                                                                                                                                     (3) 

kjer je    energija fotona,    energija elektrona pred prehodom in    energija elektrona po 

prehodu. Valovne dolţine emitiranih fotonov so tako odvisne od energijskih nivojev 

elektronskih orbital v anodi, ki so kvantizirane in karakteristične za posamezne atome. V 

rentgenski spektroskopiji se uporabljajo posebne oznake za poimenovanje karakterističnih črt 

v rentgenskem spektru. Energijski nivo z glavnim kvantnim številom     se imenuje K, 

energijski nivo z glavnim kvantnim številom     se imenuje L in tako naprej. V 

rentgenskem spektru katerega koli elementa so najizrazitejše črte K. Najbolj sta vidni črti Kα 

in Kβ. Kα nastane ob prehodu z nivoja     na nivo    , Kβ pa nastane ob prehodu z 

nivoja     na nivo    . Pri prehodu iz stanj z nivoja     in     na nivo     

nastaneta spektralni črti Lα in Lβ (slika 4). Prehod iz stanja L v stanje K (    ) je bolj 

verjeten, kot pa prehoda iz stanja M v stanje K (    ) ali iz stanja N v stanje K (    ). 

Emisijske črte Kα imajo zato večjo intenziteto pri manjši energiji kot emisijske črte Kβ istega 

elementa [2, 4, 5]. 

Pri zaustavljanju elektronov v jedru anode dobimo zvezen del spektra, vendar pa lahko 

izsevani fotoni povzročijo novo vzbujanje. V tem primeru govorimo o fluorescenci, ki jo 

bomo opisali v nadaljevanju. 

 

Slika 2: Rentgenska cev. Katoda, ki je narejena iz ţice, je priključena na izmenični vir nizke 

napetosti U, ki segreje ţico in povzroči ''izhlapevanje'' elektronov iz katode. Med katodo in 

anodo je visoka napetost Ua, zato je med njima električno polje  ⃗  in v tem polju na elektrone 

deluje sila   , ki jih privlači k anodi. [2,3]. 
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a)                                                                              b) 

Slika 3. a) Spekter rentgenske svetlobe. Zvezna krivulja predstavlja zavorno sevanje. V 

spektru so vidne tudi 4 karakteristične črte Kα, Kβ, Lα in Lβ. b) Nastanek karakterističnega 

sevanja. Karakteristična črta Kα predstavlja prehod iz energijskega nivoja z glavnim kvantnim 

številom     (L) na nivo     (K). Kβ nastane ob prehodu z nivoja     (M) na nivo 

   . Pri prehodu z nivoja     in     (N) na nivo     nastaneta spektralni črti Lα in 

Lβ.    

      

      

2.1 Fluorescenca 

 

Fluorescenca je pojav, pri katerem snov emitira elektromagnetno valovanje daljših valovnih 

dolţin od tistega, ki je vpadalo nanjo. Enako velja tudi za fosforescenco, pri čemer pri 

fluorescenci emisija poteka istočasno kot absorpcija, medtem ko pri fosforescenci emisija 

poteka tudi takrat, ko je absorpcija ţe prenehala. Pri vrstah fluorescence, ki so bile povzročene 

z infrardečo, vidno ali ultravijolično svetlobo, snov najprej absorbira foton, tako da elektron 

preide v višje energijsko stanje, nato pa se ne vrne direktno nazaj v svoje osnovno stanje, 

temveč se del absorbirane energije EMV pretvori v vibracijsko ali rotacijsko kinetično 

energijo molekule, zaradi česar je energija emitiranega EMV pri prehodu elektrona nazaj v 

osnovno energijsko stanje manjša, s tem pa je valovna dolţina emitiranega valovanja daljša 

od tiste, ki jo je snov absorbirala. Pri rentgenski fluorescenci gre za drugačen pojav. Ker ima 

rentgenska svetloba dovolj veliko energijo, da ionizira snov, bo povzročila izbitje elektronov, 

ki so blizu atomskemu jedru in imajo največjo vezavno energijo. Ko foton rentgenske 

svetlobe izbije elektron iz elektronske ovojnice, nastane tam vrzel, ki jo zapolni elektron iz 

višjega energijskega nivoja, kar pa povzroči emisijo prav tako rentgenske svetlobe, a z daljšo 

ali enako valovno dolţino od tiste, ki jo je snov absorbirala. Pri tem je energija izsevanega 

fotona natanko enaka razliki energij med obema energijskima stanjema/nivojema, ki sta jih 

med prehodom zavzemala elektrona. Ker je energijska razlika med nivojema pri določenem 

elementu vedno enaka, bo emitirani foton zaradi premika elektrona med tema dvema stanjema 

vedno imel enako energijo. Z določitvijo energije (oz. valovne dolţine) rentgenske svetlobe, 

ki jo emitira posamezen element, lahko določimo identiteto tega elementa. Gre torej za 

popolnoma enak pojav, zaradi katerega nastanejo črte v spektru rentgenske svetlobe, le da gre 

tam za absorpcijo energije elektronov, tukaj pa fotonov. 
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Število fotonov na časovno enoto (intenziteta ali ″count rate″), ki jih emitira posamezen 

element, je povezano s količino elementa v vzorcu. Detektor emitiranih rentgenskih ţarkov iz 

snovi meri intenziteto posameznih valovnih dolţin fotonov rentgenske svetlobe v izbranem 

časovnem intervalu (meri spekter rentgenske svetlobe), ki jo emitirajo vsi elementi, ki so 

zastopani v vzorcu. Z določitvijo intenzitete in spektra vpadle rentgenske svetlobe in spektra 

ter intenzitet posameznih vrhov v emitiranem spektru vzorca lahko izmerimo sestavo vzorca 

ter izračunamo deleţe posameznih elementov v njem. Načeloma lahko fluorescira vsaka snov, 

pogoj pa je, da ima črtast del spektra [6]. 

 

2.2 Detektor energije rentgenskih žarkov 

 

Detektor energije rentgenskih ţarkov omogoča detekcijo energije in količine rentgenskih 

ţarkov. Osrednja komponenta detektorja je Si-PIN dioda, ki jo ohlaja Peltier-ov element, ki 

zmanjša izgubo toka. V PIN diodi vpadni rentgenski ţarki povzročijo pare elektron-vrzel z 

interakcijo z atomi v kristalu polprevodnika. Ko v polprevodniku elektron iz valenčnega pasu 

preskoči v prevodni pas, za seboj pusti prazno mesto. To mesto imenujemo vrzel oz. 

elektronska vrzel. Poleg elektrona, ki preskoči v prevodni pas, je nosilec električnega toka 

lahko tudi vrzel. Če se v valenčnem pasu nahaja vrzel, lahko na to mesto pride drug elektron 

iz tega pasu in tako na svojem prejšnjem mestu pusti vrzel. To si lahko predstavljamo kot 

gibanje vrzeli, katere naboj je nasprotno enak naboju elektrona. Elektroni in vrzeli so v 

električnem polju, ki je prisotno v PIN diodi, ločeni med sabo zaradi privlaka elektrod še 

preden se lahko rekombinirajo. Elektrode zberejo nosilce nabojev tako elektronov kot vrzeli 

in jih pretvorijo v električni impulz. Število parov elektron-vrzel in amplituda impulza je 

sorazmerna z energijo fotonov rentgenske svetlobe. Amplituda impulza je izmerjena z 

večkanalnim analizatorjem MCA (angl. multichannel analyser), ki je priključen na 

računalnik. 

PIN dioda je sestavljena iz silicijevega monokristala, z intrinzičnim pasom debeline 150 μm 

med nivojem p in n. Absorpcija rentgenskih ţarkov poteka po principu fotoefekta, torej z 

izbijanjem elektronov. Elektron izgubi energijo zaradi trkov z atomi kristala in jih ionizira, 

zaradi česar nastanejo pari elektron-vrzel. Prvi atom, ki je ioniziran zaradi fotoefekta, lahko 

sam emitira rentgenske fotone, ki jih v večini primerov absorbira detektor. Vsa energija, ki je 

absorbirana in pretvorjena v pare elektron-vrzel, ustreza energiji fotona   . V električnem 
polju, ki je prisotno v PIN diodi, so elektroni in vrzeli ločeni med sabo zaradi privlaka 

elektrod, še preden se lahko rekombinirajo.   

V povprečju tvorba para elektron-vrzel v kristalu silicija potrebuje energijo       eV. 

Absorbirana energija rentgenskih ţarkov    bo v povprečju ustvarila Nx parov elektron-vrzel, 

tako da bo veljalo: 

                                                                      
  

 
                                                                    (4) 

To  pomeni, da je število parov elektron-vrzel sorazmerno z   , kar ustvari naboj    med 

elektrodama: 

                                                                                                                                         (5) 

Ta naboj se ojači v občutljivem predojačevalniku, ki je vezan vzporedno s kondenzatorjem s 

kapacitivnostjo        . Na izhodu predojačevalnika se ustvari napetost   : 

                                                                      
  

  
                                                                   (6) 
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Napetostni signal je zelo majhen, zato ga je potrebno ojačiti z linearnim nizko-šumnim 

ojačevalcem. Končen izhodni signal   
    je: 

                                                                  
                                                                       (7) 

kjer je        faktor ojačanja. Signal je sorazmeren energiji fotonov rentgenskih ţarkov 

  . 

 
Slika 4. Shematski prikaz detektorja energije rentgenskih ţarkov [5, 7]. Osrednja komponenta 

detektorja je Si-PIN dioda, ki jo ohlaja Peltier-ov element, ki zmanjšuje izgubo toka. V PIN 

diodi vpadni rentgenski ţarki povzročijo pare elektron-vrzel z interakcijo z atomi v kristalu 

polprevodnika. Število parov elektron vrzel je sorazmerno z   , kar ustvari naboj med 

elektrodama   . Napetost med elektrodama je   . Naboj se ojači v predojačevalniku, ki je 

vzporedno vezan s kondenzatorjem s kapacitivnostjo   . Na izhodu predojačevalnika se 
ustvari napetost   . Ta napetostni signal je zelo majhen, zato ga ojačimo z linearnim nizko-

šumnim ojačevalcem. Končni signal je   
   , pri čem je   faktor ojačenja. 

 

 

2.3 Analiza fluorescence spojin in določitev masnega deleža elementov v spojinah 

 

Vzorec, ki ga obsevamo z rentgenskimi ţarki, emitira karakteristične črte, katerih energija je 

odvisna od atomskega števila elementa, ki ga vzorec vsebuje. Če vzorec vsebuje več različnih 

elementov, bo fluorescenčni spekter bolj kompleksen. Ker notranji elektroni niso vključeni v 

kemijske vezi, so karakteristične črte neodvisne od kemijskih vezi med atomi. Tako je 

fluorescenčni rentgenski spekter določene snovi superpozicija spektrov posameznih 

elementov, ki to snov sestavljajo. Za izvedbo analize kemijske sestave nekega vzorca moramo 

vse obstoječe vrhove v fluorescenčnem spektru pripisati posameznemu elementu. To lahko 

storimo s pomočjo tabel z energijami posameznih črt elementov ali v našem primeru s 

programom CASSY Lab, ki vsebuje knjiţnico spektralnih črt posameznih elementov. V 

spektru moramo upoštevati tako črte Kα kot tudi črte Kβ, čeprav je njihova intenziteta manjša 

(največkrat od 5–10 krat manjša). Enako velja za črte Lα in Lβ. Na podlagi relativne 

intenzitete posameznih črt v fluorescenčnem rentgenskem spektru lahko naredimo zaključke o 

relativni vsebnosti posameznega elementa v snovi.  

Za izračun masnega deleţa elementov v vzorcu upoštevamo, da je višina spektralne črte 

sorazmerna s številom (n) atomov, ki sevajo. Število atomov v referenčnem spektru je    in je 
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določeno z maso snovi m, atomsko maso A gostoto snovi ρ, sevalno površino S, efektivno 

debelino sevalne plasti d,      pa je sevalni volumen: 

                                                               
 

 
  

 

 
   

 

 
                                                     (8) 

Za določitev števila atomov posamezne vrste v snovi velja naslednji izraz: 

                                                                             
 

  
  

 

 

 

  
                                                         (9) 

kjer je H višina vrha spektra analiziranega vzorca in H0 višina vrha v referenčnem spektru.  

Masni deleţ i-tega elementa Ci v snovi je potemtakem [8]: 

                                                               
    

∑      
 

  
  
   

∑   
  
   

 

                                        (10) 

 

 

3 Meritve fluorescence z rentgenskimi žarki 

 

Za meritve fluorescence z rentgenskimi ţarki uporabimo rentgensko napravo Leybold (model 

LD Didactic GmbH, 554 800), detektor energije rentgenskih ţarkov, vmesnik CASSY, 

večkanalni analizator MCA (angl. multichannel analyzer) in programsko opremo CASSY Lab 

podjetja LD Didactic. 

 

 

3.1 Nastavitev rentgenske naprave 

 

Pred začetkom meritev je rentgensko napravo potrebno ustrezno priklopiti in nastaviti. Te 

nastavitve veljajo za celotno nadaljnjo izvedbo meritev. 

 V rentgensko napravo na goniometer namestimo detektor energije rentgenskih ţarkov, v 

odprtino ohišja pa kolimator. Ko je detektor nameščen, namestimo še stojalo za vzorce, na 

katerega pritrdimo vzorec.  

 Razdaljo med osjo vrtenja goniometra, na katerem je vzorec, in vhodno odprtino 

detektorja nastavimo na 5–6 cm. Na isto vrednost nastavimo tudi razdaljo med osjo 

vrtenja goniometra in reţo kolimatorja. 

 Napajalni kabel potegnemo skozi reţo na napravi in ga priklopimo na Mini-DIN vtikač na 

detektorju energije (slika 6). 

 Detektor in rentgensko napravo poveţemo z BNC kablom. 

 Oba kabla znotraj naprave morata biti speljana tako, da ne motita samega merjenja in 

rotacije goniometra, na katerem je pritrjen detektor energije.  

 Vmesnik CASSY poveţemo z računalnikom in z analizatorjem MCA. Z BNC kablom 

poveţemo analizator MCA in rentgensko napravo tako, da kabel priključimo v vtičnico za 

izhodni signal. 

 Na rentgenski napravi pritisnemo tipko SENSOR in s pomočjo nastavljivega kolesca 

premaknemo detektor energije na kot 90°.  

 Vzorec postavimo na stojalo. Na rentgenski napravi pritisnemo tipko TARGET in s 

pomočjo nastavljivega kolesca premaknemo vzorec na kot 45°.  
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Ko napravimo vse zgoraj našteto, priključimo napajalni kabel od detektorja v vtičnico. Po 

kakšnih dveh minutah LED lučka na detektorju začne svetiti zeleno in takrat je detektor 

pripravljen za uporabo.  

 

Slika 5. Nastavitev rentgenske naprave. a) Kolimator, b) stojalo za vzorec, c) detektor  

energije rentgenskih ţarkov. 
 

 

3.2 Umerjanje detektorja energije rentgenskih žarkov 

 

Vse meritve in kalibracije opravimo s programsko opremo CASSY Lab. V programu CASSY 

Lab pritisnemo tipko F5 in izberemo ″Display Measuring Parameters″. Tukaj s kljukico 

označimo ″Multichannel Measurement″ in ″Negative Pulses″, število kanalov nastavimo na 

256, ″Gain″ na -6, čas meritve pa na 300 s. Na rentgenski napravi nastavimo pospeševalno 

napetost na         in anodni tok na          . Kalibracija poteka tako, da izmerimo 

fluorescenčni spekter vzorca, katerega sestavo poznamo, in črtam v spektru pripišemo 

energijo. Mi smo za kalibracijski vzorec izbrali galvanizirano jeklo, ki vsebuje ţelezo in cink. 

Izmerjeni spekter pokaţe štiri glavne spektralne črte (slika 6). Črti z največjim številom 

zadetkov (ang. ″count rate″) sta  Kα za ţelezo (Fe) in Kα za cink (Zn). Nekalibriran spekter 

nam pokaţe intenziteto (N) v odvisnosti od kanalov (n), v katere večkanalni analizator MCA 

sortira impulze. Vsakemu kanalu pripada različen pas energije, katerega širina je odvisna od 

ločljivosti večkanalnega analizatorja MCA.  

 

Pri kalibraciji uporabimo t. i. dvotočkovno kalibracijo, saj energijo pripišemo tako črti Kα za 

Fe kot tudi črti Kα za Zn. Če bi energijo določili samo enemu vrhu spektra, bi pri večjih 

energijah prihajalo do vse večjih razlik med izmerjenimi vrednostmi in dejanskimi energijami 

spektralnih črt izbranega elementa. Odpremo okno ''Energy Calibration'' (Alt+E), označimo 

''Global Energy Calibration'' in spektralni črti Kα za Fe (najvišja) pripišemo energijo          

6,40 keV, spektralni črti Kα za Zn pa energijo 8,63 keV (slika 6). S tem opravimo kalibracijo.   

 

Program CASSY Lab omogoča tudi, da na spektru prikaţemo imena posameznih 

karakterističnih črt. To storimo tako, da z desnim gumbom na miški kliknemo na graf in v 

menijskem oknu izberemo ″X-ray Energies″ (ali na tipkovnici pritisnemo Alt+X). Prikaţe se 

periodni sistem elementov, ki ima pri vsakem elementu pripisane energije za spektralne črte 

Kα, Kβ, Lα in Lβ. Nato izberemo Cu in pritisnemo na gumb ″Adopt″. Na grafu se prikaţeta 

karakteristični črti za baker. Enako storimo tudi za Zn. Z grafa (slika 6) je razvidno, da so 

vrhovi v spektru pri ustreznih energijah, ki ustrezajo ţelezu in cinku.  
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Slika 6. Kalibriran fluorescenčni energijski spekter kalibracijskega vzorca; intenziteta (N) v 

odvisnosti od energije (E). Na spektru sta vidni Kα  in Kβ črti za ţelezo in cink. Kalibriramo 

črti Kα, in sicer je energija za Kα (Fe)   6,40 keV in Kα (Zn)   8,63 keV. 
 

 

3.3 Meritve fluorescenčnih spektrov neznanih vzorcev  

 

V nadaljevanju izmerimo fluorescenčne spektre različnih zlitin (vzorci od 1 do 4). Iz spektrov 

lahko pribliţno ocenimo, kateri posamezni elementi se pojavljajo v določenih zlitinah. V 

programu CASSY Lab gremo po zgoraj opisanem postopku v meni ″Measuring Parameters″ 

in s kljukico označimo ″Multichannel Measurement″ in ″Negative Pulses″, število kanalov 

nastavimo na 512, ″Gain″ na -2.5, čas meritve pa na 180 s. Pospeševalna napetost in anodni 

tok na rentgenski napravi ostaneta enaka kot pri kalibraciji. Najprej izmerimo fluorescenčne 

spektre različnih zlitin, ki jih kasneje analiziramo. Iz analize vzorca 4 smo ugotovili, da bi to 

naj bila medenina s primesjo svinca. Da bi lahko boljše in bolj natančno določili sestavo 

vzorca, smo izmerili še fluorescenčna spektra bakra in cinka. Na sliki 7 so prikazani 

fluorescenčni spektri vzorcev od 1 do 4, na sliki 8 pa fluorescenčna spektra bakra in cinka. 

  

E [keV] 

N 
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a)                                                                             b) 

 
c)                                                                               d) 

Slika 7: Fluorescenčni energijski spektri vzorcev. a) Vzorec št. 1, b) vzorec št. 2, c) vzorec  

št. 3, d) vzorec št. 4. 

 

 
a)                                                                             b) 

Slika 8: Fluorescenčna energijska spektra a) bakra in b) cinka. 

 

4 Izračuni in rezultati 

 

 

4.1 Analiza fluorescenčnih spektrov kemijske sestave neznanih vzorcev  

 

Najprej identificiramo črte v štirih neznanih vzorcih, katerih fluorescenčni energijski spektri 

so prikazani na sliki 7. Za vsak posamezni spekter na tipkovnici pritisnemo Alt+X, tako da se 

na zaslonu prikaţe periodni sistem elementov. Sedaj s klikanjem po simbolih elementov 

izberemo tisti element, katerega karakteristična črta se najbolj ujema s posameznim 

E [keV] E [keV] 

E [keV] E [keV] 

E [keV] E [keV] 

N N 

N N 

N N 
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energijskim vrhom. To storimo za vse štiri vzorce. V nadaljevanju bomo iz informacij o 

sestavi vzorcev in višine vrhov v spektru izračunali tudi relativni deleţ posameznega elementa 

v zlitini. Fluorescenčni spektri vzorce 1 do 4 z identificiranimi karakterističnimi črtami so 

prikazani na slikah 9 do 12. 

V vzorcu zlitine št. 1 (slika 9) najdemo ţelezo, nikelj in krom, kar kaţe na to, da gre za 

nerjaveče jeklo. V vzorcu zlitine št. 2 (slika 10) najdemo baker in cink, kar je značilno za 

medenino. Vzorec zlitine št. 3 (slika 11) je bil majhen magnet na plastičnem podstavku. 

Vsebuje pa prazeodim, kobalt in samarij. Vsebuje lahko tudi ţelezo in baker, vendar se teh črt 

ne da z zagotovostjo identificirati. Vzorec zlitine št. 4 (slika 12) vsebuje baker, cink in svinec, 

kar je značilno za medenino z dodanim svincem. V vseh spektrih je lepo razvidno ujemanje 

med teoretičnimi spektralnimi črtami posameznih elementov in vrhovi v izmerjenih spektrov. 

Najteţje je določiti elemente v magnetu, saj se v kobaltovi črti lahko skriva tudi ţelezo. Za 

vsak vzorec naredimo pribliţno oceno tako, da določimo relativni deleţ števila posameznih 

atomov v zlitini. To storimo tako, da seštejemo maksimalne višine vseh spektralnih vrhov    

črt. Višino spektralnega vrha    določenega elementa potem delimo z vsoto višin vseh vrhov 

in tako dobimo relativni deleţ tega elementa v zlitini. Ti rezultati niso natančni, dajo pa dokaj 

dober pribliţek, kolikšen je deleţ določenega elementa v zlitini. Rezultate, ki jih dobimo, sem 

primerjal z referenčnimi vrednostmi, ki so podane ob posameznem vzorcu. Primerjava je 

prikazana v tabeli 1. 

 

 

Slika 9. Fluorescenčni spekter vzorca št. 1 z identificiranimi elementi; intenziteta (N) v 

odvisnosti od energije (E). Vzorec št. 1 je nerjaveče jeklo. Kα (Cr)   5,41 keV,                      

Kβ (Cr)   5,94 keV, Kα (Fe)   6,40 keV, Kβ (Fe)   7,06 keV, Kα (Ni)   7,47 keV in               

Kβ (Ni)   8,26 keV. 

 

E [keV] 

N 
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Slika 10. Fluorescenčni spekter vzorca št. 2 z identificiranimi elementi; intenziteta (N) v 

odvisnosti od energije (E). Vzorec št. 2 je medenina. Kα (Cu)   8,04 keV,                             

Kβ (Cu)   8,91 keV, Kα (Zn)   8,64 keV in Kβ (Zn)   9,57 keV. 

 
 

 

Slika 11. Fluorescenčni spekter vzorca št. 3 z identificiranimi elementi; intenziteta (N) v 

odvisnosti od energije (E). Vzorec št. 3 je magnet iz zlitine prazeodima, samarija in kobalta. 

Lα (Pr)   5,03 keV, Lβ (Pr)   5,49 keV, Lα (Sm)   5,63 keV, Lβ (Sm)   6,20 keV,                           

Kα (Co)   6,93 keV in Kβ (Co)   7,65 keV. 

. 

 

 

E [keV] 

E [keV] 

N 

N 
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Slika 12. Fluorescenčni spekter vzorca št. 4 z identificiranimi elementi; intenziteta (N) v 

odvisnosti od energije (E). Vzorec št. 4 je medenina s svincem. Kα (Cu)   8,04 keV,                    

Kβ (Cu)   8,91 keV, Kα (Zn)   8,64 keV, Kβ (Zn)   9,57 keV, Lα (Pb)   9,56 keV in                    

Lβ (Pb)   12,62 keV. 

 

 

Tabela 1. Primerjava referenčnih vrednosti sestave spojin z rezultati meritev. 

 

 

Ker gre zgolj za pribliţno oceno, ki temelji na razmerju višin vrhov v spektru, se izmerjene 

vrednosti razlikujejo od referenčnih vrednosti. Odstopanje znaša pribliţno 5 %. Vzrokov za 

odstopanje je več: naredili smo zgolj pribliţno oceno, v kateri nismo upoštevali spektralnih črt 

Kβ. Te črte se velikokrat ″skrivajo″ znotraj spektralne črte   , zato ni vedno mogoče 

natančno določiti njihove intenzitete. Zaradi tega smo se odločili, da smo pri oceni deleţa 

posamezne kovine v zlitini upoštevali samo črte Kα. Poleg tega bi pri natančnejšem izračunu 

namesto višine vrha Kα, temu vrhu morali prilagoditi Gaussovo krivuljo kot bomo prikazali v 

nadaljevanju na primeru medenine s svincem. Tretji vzrok pa je ″sekundarna″ fluorescenca. 

Pri obsevanju tega vzorca z rentgenskimi ţarki nastaneta dve črti K v energijskem spektru 

tako pri bakru kot pri cinku. Ker črta Kβ za Zn (E = 9,57 keV) leţi nad energijama obeh K črt 

pri bakru, lahko pride do tega, da cinkova fluorescenca posledično vzbuja tudi bakrovo 

fluorescenco v področju obeh K črt. Višina bakrovih K črt je zato večja na račun cinkovih K 

 Zlitina 
Sestava spojin 

Rezultati iz meritev Referenčne vrednosti 

Vzorec št. 1 
Nerjaveče 

jeklo 
22 % Cr, 69 % Fe, 9 % Ni 18 % Cr, 72 % Fe, 10 % Ni 

Vzorec št. 2 Medenina 59 % Cu, 41 % Zn 64 % Cu, 36 % Zn 

Vzorec št. 3 
Pr-Sm-Co 

magnet 

60 % Co, 10 % Pr,  

15 % Sm, 15 % ostalo 

Pr-Sm-Co (deleţi niso 

znani) magnet vsebuje tudi 

Cu, Fe in Zr 

Vzorec št. 4 
Medenina s 

svincem 
53 % Cu, 44 % Zn, 3 % Pb 58 % Cu, 39 % Zn, 3 % Pb 

E [keV] 

N 
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črt. Tudi razmerje med višinama črt Kα in Kβ za Zn ni popolnoma enako kot tisto v čistem 

cinku. Zaradi tega je masni deleţ bakra, ki je določen na podlagi Kα črt, rahlo višji [5]. S 

sekundarno fluorescenco se ne bomo ukvarjali. 

 

 

4.2 Izračun masnih deležev posameznih elementov v vzorcu medenine 

 

V prejšnjem poglavju smo naredili pribliţno oceno masnih deleţev posameznih kovin v 

zlitini. Izračun je temeljil na razmerju višin vrhov v spektru za črte Kα. Sedaj bomo izračunali 

masni deleţ posameznih elementov, ki se pojavljajo v vzorcu medenine, ki vsebuje tudi nekaj 

svinca, na drugačen način. Prikazali smo ţe meritve fluorescenčnega spektra za medenino 

(slika 7d) in referenčna spektra za baker in cink (slika 8).  

Masni deleţ elementov v medenini izračunamo tako, da primerjamo višino najvišjih 

spektralnih črt v medenini (slika 7d) z referenčnim spektrom (slika 8a in slika 8b). Najvišje so 

črte Kα za Cu, Kα za Zn in Lα za Pb. V programu CASSY Lab višino spektralnih črt za 

posamezen element v medenini ter njihovo referenčno višino določimo s pomočjo Gaussove 

funkcije. Z desnim gumbom na miški kliknemo na spekter medenine ter v menijskem oknu 

izberemo ″Other Evaluations″ in potem ″Gaussians of specified energy″. Nato na spektru 

označimo območje od 7,5 keV do 8,8 keV. Dobimo dve Gaussovi funkciji (slika 13), katerih 

vrednosti vpišemo v tabelo 2. Po določitvi višine spektralne črte H za baker in cink, določimo 

še  višino spektralne črte za svinec. To storimo podobno kot za baker in cink, le da tokrat v 

menijskem oknu izberemo ″Other Evaluations″ in nato ″Fit Gaussians″. Razlika med 

funkcijama ″Gaussians of specified energy″ in ″Fit Gaussians″ je ta, da prva pride v poštev pri 

spektrih z večjim številom vrhov, druga pa je uporabna le pri spektrih z enim vrhom. Nato na 

spektru označimo tisti del, na katerem se nahaja črta Lα za Pb (od 10 keV do 11,5 keV). Vse 

vrednosti za H0 zapišemo v tabelo 2. Ker nismo imeli na voljo vzorca s čistim svincem, na 

katerem bi izmerili višino vrha v referenčnem spektru čistega svinca, le to povzamemo po 

primeru meritve, ki je shranjena v programu CASSY Lab.  

Ko določimo višino vseh spektralnih črt, po enačbi (10) izračunamo masni deleţ 

posameznega elementa v medenini. Dobimo   u  60 8 ,   n  36,1  in      3,1 . 

Primerjava med referenčnimi, ocenjeni in izračunanimi vrednostmi je v tabeli 3. 

 

Slika 13. Fluorescenčni spekter medenine s prilagojenima dvema Gaussovima krivuljama, s 

katerima določimo višini spektralnih črt Kα bakra in cinka. 

E [keV] 

N 
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Tabela 2. Referenčne vrednosti, ki so potrebne za izračun masnega deleţa posameznega 

elementa v medenini s svincem in so pridobljene z meritvami čistih kovinskih vzorcev. Pri 

tem je ρ gostota elementa, H je višina spektralne črte elementa v medenini in H0 je višina 

vrhov posameznih elementov v referenčnih spektrih. Podatke za svinec dobimo v programu 

CASSY Lab, kjer je shranjena meritev referenčnega spektra svinca. 

 

 

Element Cref Cocenj Cizr 

Baker 58 % 53 % 60,8 % 

Cink 39 % 44 % 36,1 % 

Svinec 3 % 3 % 3,1 % 

Tabela 3. Primerjava  masnih deleţev elementov v medenini, pridobljenih iz meritev 

(ocenjene Cocenj in izračunane Cizr) z referenčnimi vrednostmi Cref. Vrednosti Cocenj smo dobili 

s primerjavo najvišjih vrhov v spektru za črte Kα, Cizr vrednosti pa dobimo tako, da določimo 

višino najvišjih spektralnih v medenini in v referenčnih spektrih kovin, ki nastopajo v 

medenini ter z enačbo (10) izračunamo masni deleţ posameznega elementa v medenini. 

 

Odstopanje izračunanih vrednosti od referenčnih vrednosti je v tem primeru manjše od 3 %. 

Izvor za napako meritve oz. za odstopanje od referenčne vrednosti je posledica sestave 

vzorca, zaradi česar pride do ″sekundarne″ fluorescence, ki smo jo opisali v prejšnjem 

poglavju. Če primerjamo vrednosti pribliţne ocene sestave vzorca št. 4 (medenina s svincem) 

z referenčnimi vrednostmi, vidimo, da je odstopanje pribliţno 5 %. Do napake poleg prej 

naštetega vzroka pride zaradi tega, ker pri oceni nismo upoštevali Kβ črt ampak samo direktno 

izmerjene vrednosti vrhov spektralnih črt Kα. Do odstopanja pa pride tudi zato, ker pri 

določevanju višin spektralnih črt nismo uporabili Gaussove krivulje. 

 

5 Zaključek  

 

Rentgenski ţarki se ne uporabljajo samo v medicini, ampak je njihova uporaba razširjena tudi 

na drugih področjih. V seminarju sem predstavil, kako lahko z uporabo rentgenskih ţarkov 

določimo oz. identificiramo sestavo neke kovinske zlitine. Sestavo določimo z meritvijo 

fluorescenčnega spektra zlitine. Rentgenske ţarke zaznamo z detektorjem energije 

rentgenskih ţarkov. Izmerjeni spekter najprej kalibriramo, kar naredimo s kalibracijskim 

vzorcem, ki v našem primeru vsebuje ţelezo in cink. V programu CASSY Lab spektralnima 

črtama Kα za Fe in Kα za Zn določimo energijo, s čimer je opravljena kalibracija. Po tem 

Element  [
 

   
] Črta H H0 

Čisti baker 8,96 Kα 1370 2489 

Čisti cink 7,10 Kα 1059 2569 

Čisti svinec 11,34 Lα 16 711 
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izmerimo fluorescenčni spekter za medenino, medenino s svincem, nerjaveče jeklo ter za 

magnetno zlitino na plastičnem podstavku. S programom CASSY Lab identificiramo 

spektralne črte ter za določitev sestave zlitine najprej ocenimo vsebnosti posameznega 

elementa v vzorcu tako, da delimo višino spektralnega vrha Kα posameznega elementa z vsoto 

višin vseh vrhov. Nato predstavimo še natančnejši izračun masnega deleţa posameznega 

elementa v medenini s svincem. V tem primeru primerjamo višino najvišjih spektralnih črt v 

medenini z višino referenčnih spektralnih črt kovin, ki nastopajo v medenini. Višino vseh 

spektralnih črt dobimo z Gaussovo krivuljo. Če primerjamo pribliţno oceno sestave vzorca št. 

4 (medenina s svincem) z referenčnimi vrednostmi (tabela 3), vidimo, da je odstopanje 

pribliţno 5 %. Do napake je najverjetneje prišlo zaradi tega, ker pri oceni upoštevamo kar 

direktno izmerjene vrednosti vrhov spektralnih črt Kα, po drugi strani pa ne upoštevamo tudi 

črt Kβ, ki se pri nekaterih elementih skrivajo za večjo spektralno črto. Zaradi tega ni moţno 

preprosto določiti višin teh črt. Odstopanje od referenčnih vrednosti pri natančnejši analizi 

izmerjenih vrednosti s pomočjo prilagajanja Gaussovih krivulj spektrom je manjša in znaša 

pribliţno 3 %. Vzrok za to odstopanje je najverjetneje sekundarna fluorescenca. Ker cinkove 

Kβ črte leţijo pri višjih energijah kot bakrove K črte, jih lahko ″sekundarno″ vzbudijo.  

Posledica tega so višje črte za baker, kar se kaţe kot višji masni deleţ bakra, kot je v resnici. 
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