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Historie vyu�ívání rtg difrakce v Plzni se datuje do roku
1943, kdy Škodovy závody zakoupily pro svùj Pokusný
ústav mikrostrukturní rentgenový pøístroj Mikro 60
hamburské firmy C.H.F. Müller. V padesátých letech bylo
pak poøízeno ještì nìkolik Mikromet firmy Chirana, regis-
traèní fotometr a r. 1963 siemenský pøístroj Kristaloflex
IV. Vývoj pøístrojového parku laboratoøe byl završen r.
1986 zakoupením difraktometru DRON-3M leningradské
firmy Burevestnik. Analysoval se zbytkový austenit
v ocelích a karbidy resp. nitridy v isolátech; fázové slo�ení
slitin na basi mìdi, hliníku a titanu; keramika (šamoty,
dinas, vysocehlinité materiály, cordieritová keramika),
sklokeramika (tavený èediè), plasty (polyamidy, poly-
etylen), materiály na basi uhlíku, korosní produkty, rùzné
povlaky, nástøiky, nitridované vrstvy. Laboratoø se zabý-
vala té� elektronovou difrakcí na difraktografu švýcarské
firmy Trüb-Teubner, který byl do Škodovky zakoupen
v druhé polovinì padesátých let jako svého druhu první
komerèní pøístroj v Èeskoslovensku. V sedmdesátých
letech se laboratoøi rentgenové difrakce vynoøila „konku-
rence“ elektronové mikroskopie a mikroanalýsy, která byla
ve Škodovce znamenitì posílena a v osmdesátých letech se
zde pracovalo na metodice Kosselovy difrakce, je� se mìla
stát mostem mezi elektronovou mikroskopií a rtg difrakcí.
Vybavení škodovácké laboratoøe bylo skromné a proto se
vedle èitaèové registrace desítky let hojnì pou�ívala i
fotoregistrace. Tím se nashromá�dilo mnoho poznatkù o
azimutálním (laterálním) profilu difrakèních linií, tedy
informací které jsou konvenènímu práškovému difrakto-
metru nedostupné. Ukázalo se, �e dedukce které lze na
základì azimutálního profilu difrakèních linií èinit o reálné
struktuøe materiálu jsou velmi u�iteèné a èasto jinými
metodami nenahraditelné. To vedlo ke zpracování projek-
tu, na jeho� základì bude koncem r. 2001 zakoupen do
Západoèeské univerzity v Plzni difraktometr D8 firmy
AXS Bruker s plošným posiènì citlivým elektronickým
detektorem pro sledování vývoje reálné struktury materiálu
v prùbìhu jeho výroby a bìhem provozní degradace.

Kromì firmy ŠKODA Výzkum s.r.o. je rentgenová
difrakce také vyu�ívána na Katedøe fyziky Západoèeské

univerzity v Plzni. Od roku 1986, kdy se na KFY zaèala
intenzivnì studovat problematika vyu�ití nízkoteplotního
plazmatu pro zlepšování u�itných vlastností povrchu
materiálù metodami plazmové nitridace a magnetronové
depozice, se rentgenová difrakce stala jednou z nepostrada-
telných analyzaèních technik.

Nejprve se pou�ívala Mikrometa s goniometrem firmy
Chirana zakoupená na bývalou VŠSE v Plzni v roce 1968.
Pozdìji, v roce 1995, byl na KFY zapùjèen rentgenový
difraktometr DRON 4-07 z AV ÈR, který byl v roce 1996
modernizován firmou Seifert GmbH. Modernizace spoèí-
vala v zakoupení nové rentgenky s krytem a jejich mecha-
nického pøizpùsobení goniometru GUR 9, nového
scintilaèního detektoru a poèítaèového øízení goniometru a
sbìru dat, èím� se znaènì zvýšila spolehlivost tohoto
zaøízení. V roce 1998 byla zakoupena databáze PDF 2 od
firmy ICDD a software ZDS pro analýzu namìøených dat.
Reaktivní magnetronovou depozicí jsou vytváøeny tvrdé a
supertvrdé povlaky nitridù na bázi Ti, Zr, Cr, Al, C, …….,
jejich� vlastnosti (struktura, velikost zrn, tvrdost, pøed-
nostní orientace rùstu, …) jsou øízeny jednak pøidáváním
legující prvkù jako Cu, Ni, Si, Fe apod. a jednak øízením
depozièních parametrù (teplota, iontový bombard, tlak
reaktivního plynu, …). Nitridací v plazmatu generovaném
stejnosmìrným výbojem nebo pomocí mikrovln s elek-
tronovou cyklotronovou rezonancí jsou modifikovány
materiály jako oceli, titan, hliník eventuálnì i jejich slitiny
s dalšími prvky za úèelem zmìny povrchových vlastností
(tvrdost, otìruvzdornost, korozivzdornost, únavové
vlastnosti, …). Primárním úkolem rentgenové difrakce na
KFY je tedy kvalitativní fázová analýza vzorkù pøipra-
vených výše uvedenými metodami a ve spojení s dalšími
analyzaèními technikami katedry jako mìøení mikro-
tvrdosti (Fischerscope H100), mìøení tribologických vlast-
ností (Tribometr CSEM Instruments SA), mìøení
prvkového slo�ení a hloubkového profilu (GD-OES)
pøispìt k pochopení vzniku, rùstu a mo�nosti øízení
nìkterých po�adovaných vlastností takovýchto materiálù.


