
XRD SISTEM – RENTGENSKI DIFRAKTOMETER 

Rentgenski difrakcijski sistem Empyrean PANalytical je visokotehnološka raziskovalna oprema, nakup katere je – skupaj z 

ureditvijo potrebnih prostorov – omogočil dvig nivoja raziskovalne infrastrukture Oddelka za materiale in hkrati celotnega Zavoda za 

gradbeništvo Slovenije.  

Metoda rentgenske difrakcije (XRD) je nedestruktivna analitska metoda, namenjena za kvalitativne in kvantitativne fazne analize 

kristaliničnih materialov, tudi takšnih s kompleksno sestavo, kar je značilnost večine materialov s področja dejavnosti ZAG (npr. 

kamnine, cementni materiali, mineralna veziva, keramika, kovine, korozijski produkti, pigmenti, premazi, azbest, odpadki). 

KLJUČNE SPECIFIKACIJE SISTEMA: 
 

Goniometer  

Konfiguracija Vertikalni goniometer theta/theta  

Meritveni krog Premer 480 mm (polmer 240 mm) 

Kotno območje -110 < 2 theta < 168 

2 theta linearnost preko 
celotnega območja  

Enaka ali boljša od ± 0,01 

Največja kotna hitrost 15/s 

Vir rentgenskih žarkov 

Tip rentgenske cevi Keramična “LFF” z bakrovo anodo 

Hiter linearni ("1D") polvodniški detektor 

Linearno območje 3.300.000.000 cps 

Dinamično območje > 10
10

 

Podatkovne baze 

ICDD PDF-4, ICSD 

Varnost 

Sistem izpolnjuje najstrožje kriterije glede električne in mehanske varnosti ter 
varnosti pred ionizirajočim sevanjem. 

 
 

Prednosti sistema: 

 mikrodifrakcijski modul, ki omogoča analizo mikropodročij (npr. 
vključkov, posameznih faz korozijskih produktov, ipd.) 

 možnost sprejemanja vzporednih žarkov, ki omogoča analizo 
neravnih vzorcev 

 možnost uporabe monokromatorja, ki omogoča analizo širšega 
spektra različnih vzorcev (npr. tistih, ki fluorescirajo) 

 uporaba nosilcev za zelo majhne količine vzorcev 

 šaržno snemanje vzorcev 
 

 
 

XDR-metoda predstavlja eno osnovnih orodij za karakterizacijo materialov in razvoj novih ali izboljšanih materialov z večjo 

funkcionalnostjo in trajnostjo ter manjšim okoljskim odtisom.  

Rezultat analize je difraktogram, kjer so lega, velikost in oblika uklonov karakteristične za posamezno mineralno fazo. 

Najsodobnejša programska oprema skupaj z bazama ICDD PDF-4 in ICSD omogoča natančno identifikacijo in interpretacijo 

rezultatov. 

   

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007 - 2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 
razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture.  
Vrednost investicije znaša: 398.155,52 EUR z DDV. 
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