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Abstrakt 

Předkládaná práce se zaměřuje na defekty ve struktuře fluoritu (CaF2) způsobené 

dlouhodobým ozářením. Toto poškození bylo zkoumáno pomocí analýzy profilů 

rentgenových difrakčních linií užitím metody Williamsona a Halla, její 

modifikovanou podobou a zároveň pomocí autorem modifikované Neerfeld-Hillovy 

metody, která zavádí korekci na anizotropní rozšíření difrakčních maxim. 

Publikované modely chování struktury fluoritu nepředpokládají v dlohodobě 

ozařovaných vzorcích přítomnost významného mikropnutí, a to především díky mezní 

koncentraci defektů a rekonstruování struktury. Novější práce však dokumentovaly 

dislokační smyčky vytvořené svazkem elektronů. Tyto smyčky mohou ale způsobovat 

mikrodeformace ve struktuře. Předkládaná práce potvrzuje přítomnost dislokačních 

smyček, které jsou nejvýznamnějším typem defektů způsobených ozářením. Zároveň 

analýza anizotropního rozšíření difrakčních peaků ukázala na zvyšující se anizotropii 

Youngových modulů – byly tak dokumentovány makroskopické změny způsobené 

ozářením. 

 

Abstract 

This work focuses on crystal structure defects in fluorite (CaF2) induced by long-time 

irradiation. The investigation of the radiation-induced damage is based on X-ray 

diffraction peak profile analysis using the Williamson-Hall method, its modification, 

and by the Neerfeld-Hill method modified by the author to correct anisotropic peak 

broadening. 

Published models of behavior of fluorite structure in long-time irradiated samples do 

not expect any significant micro strain due to the defect saturation and repair 

processes. However, more recent studies revealed the formation of dislocation loops 

under electron beam - these may produce structure deformation. This study confirms 

the presence of dislocation loops, these represent most pronounced radiation-induced 

defects in the fluorite structure. In addition, the analysis of anisotropic peak 

broadening showed the increasing Young modulus anisotropy in irradiated CaF2; i.e. 

the change of macroscopic behavior due to irradiation is observed. 
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Úvod 

 

S rozvíjejícím se poznáním aspektů radioaktivity včetně radiační ochrany se řada 

materiálových a fyzikálních výzkumů poslední doby zaměřila na studium změn 

makro- i mikroskopických vlastností způsobených ozářením. Tato zjištění nejsou 

pouze akademickým zájmem, ale mají i veliký aplikační potenciál. Právě z těchto 

důvodů jsou nejpřínosnější ty výsledky, které přinášejí informace především o 

makroskopických změnách z dlouhodobého hlediska. 

Experimentálně je však velmi těžké podobné procesy napodobit, a proto je většina 

predikcí založena na modelech extrapolovaných z výsledků zjištěných pomocí analýz 

krátkodobě ozářených vzorků. Pro kritické posouzení takových odhadů mohou sloužit 

doprovodné neradioaktivní krystalické fáze svázané s uranovými mineralizacemi.  

Jednou z takových fází je i fluorit (CaF2), který sám o sobě navíc z tohoto pohledu 

představuje látku vysokého technického významu. Pro dlohodobé ukládání 

vyhořelého jaderného paliva se totiž již delší dobu spekuluje o speciálních typech 

keramik (jako alternativách k uskladňování ve sklech) tvořených fázemi se strukturou 

fluoritu, případně od ní odvozenou (např. Chadderton 2003 nebo Ewing 2007). 

Vzhledem ke své citlivosti na ozáření je CaF2 také součástí dosimetrů vyráběných 

přímo z přírodních fluoritů  (např. Okuno et al. 1977, Aitken et al 1980, Trzesniak et 

al. 1990 nebo Alsoraya) a diskutuje se i jeho další speciální použití v budoucnu. 

Případné datování geologických vzorků pomocí měření dávky při známé aktivitě 

zdroje se však bohužel ukázalo jako nereálné (Blanchard 1966). 

Poněkud netradičním, ale neméně zajímavým, se zdá být užití v elektrotechnice, kde 

by měly být speciální obvody připravovány pomocí tvorby defektů v CaF2 pomocí 

fokusovaného svazku elektronů (např. Kogure et al. 1998). 

Mineralogické discipliny, které již měly snahy o charakterizaci radiačně 

indukovaných defektů ve fluoritu (např. Berman 1956, Asadi 1967, Kempe 2006 nebo 

Ogundare at al. 2007), ve spojení s fyzikálními metodami určenými pro defektoskopii 

mohou k dané problematice přinést příspěvek uplatnitelný v širokém spektru oborů. 

Cílem by nemělo být pouze určení typu defektů a jejijch kvalitativní i kvantitativní 
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popis, ale také snaha o potvrzení či vyvrácení modelu, v němž nedochází ani po 

dlouhodobém ozáření fluoritové struktury k makroskopickým změnám. Tato práce 

shrnuje výsledky autora získané pomocí RTG difrakce. Jejich interpretací se snaží 

odpovědět na tyto otázky případně nastínit jejich možné řešení. 
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Přehled vybraných dosavadních výsledků 

 

Fluorit je iontový krystal s plošně centrovanou buňkou (fcc) krystalizující v 

prostorové grupě F m-3m (např. Bernard a Rost 1992). Atomy vápníku obsazují 

pozice ve vrcholech a středech stran, atomy fluoru jsou pak ve středech tetraedrů 

tvořených atomy Ca. Tento strukturní motiv není ojedinělý a patří mezi základní 

strukturní typy (Klikorka et al. 1989, Klein 2006, Muck 2006). Varietou fluoritu je 

tzv. “antozonit” – fluorit tmavé barvy, matného povrchu, jehož štěpnost je zřetelně 

horší než u běžného fluoritu. Lokality antozonitu jsou vždy spojeny s výskytem U-

zrudnění a antozonit běžně nasedá na žilky uraninitu. Právě proto již první práce 

(např. Berman 1956, Asadi 1967) u této variety usuzují na její odlišné vlastnosti díky 

iradiaci. 

Berman (1956) se ve své publikaci zabýval fyzikálními vlastnostmi (popisem 

difrakčního záznamu, termoluminiscencí, barvou, hustotou) v závislosti na ozáření. 

Byl tak první, kdo experimentálně zjišťoval změnu struktury fluoritu vlivem radiace  

a její hojení žíháním. Naměřené hodnoty jsou však v některých případech diskutabilní 

a kvalitativní popis difrakčního záznamu je z dnešního pohledu nedostatečný. Práce 

Asadiho (1962) se pak jako první věnovala chemismu plynu uzavřenému v kavitách 

ve struktuře ozářeného fluoritu – výsledky však nebyly nijak konzistentní. Pozdější tři 

Asadiho publikace z roku 1967 se zabývají fyzikálními vlastnostmi fluoritů – 

elektrickou vodivostí fluoritu obohaceného UO2 (ukazující závislost vodivosti na 

množství bodových defektů ve struktuře), piezoelektrickými vlastnostmi (které u 

přírodních vzorků chybně připisuje právě přítomnosti UO2) a rentgenovou topografií, 

kde jako první popisuje existenci barevných zón, které vykazují zvýšené pnutí, ovšem 

opět předpokládá, že je způsobeno přítomností oxidu uraničitého. 

Studie Bontincka (1958) se zabývá vznikem barevných center v syntetických 

krystalech CaF2 a shrnuje výsledky měření hustoty pomocí rtg difrakce, absorpčních 

spekter, přičemž fluorid vápenatý byl v rámci tohoto výzkumu vystavován různým 

typům záření (rentgenové, neutronové a polarizované světlo definovaných vlnových 

délek). Výsledkem je model, který vysvětluje zabarvení fluoritu díky vzniku anti-

Frenkelových defektů (tj. párů aniontová vakance – záporně nabitý intersticiál; např. 

Fong 1967) a teprve při výše energetickém záření díky vzniku F-center (aniontová 
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vakance). 

 

Významnou prací byla teoretická studie Browna (1972), která ukázala možnost 

přítomnosti volných prostorů (anglicky “void”), aniž by se F.C.C. struktura stala 

nestabilní. Brown se však zabýval touto problematikou především z hlediska struktur 

kovů. V práci následně pokračovali Johnson a Chadderton (1980), kteří se věnovali 

bodovým defektům přímo v CaF2. Ukázali, že aniontové vakance (F-centra) se ve 

struktuře fluoritu mohou pohybovat již za laboratorní teploty, zatímco H-centra (dále 

v textu) jsou mobilní až za zvýšené teploty; Vk-centra (dále v textu) představují jako 

prekurzory aniontových intersticiálů. Jednotlivé F-centrum můžeme chápat dle této 

práce jako mikroskopickou inkluzi Ca, která je koherentní se strukturou samotného 

fluoritu – naopak za zvýšené teploty by podle autorů mělo docházet ke shlukování 

těchto vakancí a tedy následnému vzniku nekoherentní Ca inkluze, která se bude 

projevovat zvýšeným pnutím ve struktuře. Studie také obšírněji popsala 

superstrukturu tvořenou právě volnými prostory (“voids”) jíž se už dříve zabývali 

Chadderton a další ve své publikaci z roku 1976.  

 

Teoretická studie vlastností H- a Vk-center v řadě iontových krystalů fluoritové 

struktury Parkera et al. (1981) přinesla též numerické hodnoty energií jednotlivých 

center a jednoduše je popsala následujícím způsobem: H-centrum je neutrální 

aniontový intersticiál, kdy dochází k substituci molekulového iontu F2
- za jeden F- 

ion; Vk-centrum je pak substituce molekulového iontu F2
- za dva F- ionty. 

 

Přítomností Ca inkluzí se mj. zabývala obsažná práce Chaddertona (2003), která tento 

jev dále rozebrala. Autorovi se též podařilo dokumentovat proces pomocí TEM od 

náhodně rozmístěných Ca koloidů (pro nízké energie ozařování) až po vznik 

nanokrystalů Ca (při bombardování fullerenem C60), jež mají mřížový parametr velmi 

blízký fluoritu a proto tak (stejně jako jednotlivá F-centra) nepůsobí mikrodeformace 

– čímž autor částečně popírá svojí zmiňovanou dřívější práci s Johnsonem. Díky 

detailním studiím všech typů bodových defektů ve struktuře  dochází Chadderton k 

názoru, že rovnováha mezi defekty (F, H, Vk-center i crowdionů F2
-) a rekombinací 

(samovolným hojením) je dosažena poměrně záhy – tedy saturace proběhne natolik 

brzo, že makroskopické vlastnosti struktury se nebudou významně měnit, a spekuluje 

o využití fluoritu jako látky vhodné pro využití při skladování jaderného odpadu. 
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Spektroskopickým popisem bodových defektů vyvolaných elektronovým ozařováním 

(s využitím emisní i absorpční spektroskopie) fluoridu vápenatého se zabývali Xiang 

et al. (2006), kteří se mj. věnovali i vlivu zahřívání na strukturu a konstatovali že pro 

Ca-vakance hojení nastává při teplotě  ~150 °C zatímco u aniontových intersticiálů 

jsou třeba teploty vyšší než 300 °C. Vliv bombardování částicemi studovali Schwartz 

et al. (2003), kteří se částečně vrátili k diskuzi o existenci pnutí (mikrodeformací) ve 

struktuře fluoritu, které v tomto případě vznikalo díky zvětšování objemu základní 

buňky v místě dopadu bombardující částice. Boccanfuso et al. (2001) se též věnovali 

defektům vzniklým díky bombardování pomocí analýzy difrakčního záznamu a 

konstatovali, že u fluoritové struktury dochází jen k minimální ztrátě krystalinity. 

Spekulovali též o výskytu reflexí mikrokrystalického Ca u silně ozářených vzorků, 

které však zatím žádná studie nepotvrdila. 

 

Daleko více než bodové defekty však ke zvýšenému pnutí (a tedy i následné ztrátě 

krystalinity) ve struktuře přispívají defekty čárové, jejichž přítomnost mění 

mechanické vlastnosti materiálů, a jsou tak z hlediska technologického využití 

zásadní. Jako nejčastější se při ozařování ukazuje vznik dislokačních smyček, které 

vznikají při kolapsu nahloučených vakancí či volných prostor (“voids”), které byly 

nejprve studovány na CeO2 (Yasunaga et al. 2006) při ozařování elektrony. V této 

práci autoři doložili navíc shlukování těchto defektů, jejich původ z aniontových 

intersticiálů a jejich závislost na energii dopadajících částic. Obdobnou práci, ovšem 

na fluoritu, publikovali Watanabe et al. (2006), kde se podařilo zdokumentovat 

koncentrování dislokačních smyček na jednotlivých dislokacích.  

 

Samotné dislokace jsou však ozařováním vyvolány jen výjimečně - proces většinou 

způsobí krátkodosahové změny (např. statické výchylky atomů, vznik párů vakance-

intersticiál). Následné šíření procesu tak může vyvolávat shlukování těchto dílčích 

defektů až vznik dislokačních smyček. Tuto představu také dokumentuje fakt, že 

poprvé byly dislokace způsobené ozářením ve struktuře fluoritového typu 

dokumentovány až ve studii Matzkeho a Wanga (1996). 

 

Teoretických i experimentálních prací o defektech fluoritové struktury bylo 

publikováno velké množství, avšak jen málokteré z nich používají přírodní vzorky a 
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zabývají se makroskopickými změnami chování krystalitů, přičemž pro některá 

technická využití jsou právě tyto faktory nejdůležitější. 
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Teoretická část 

 

 1. Difrakční záznam 

Principem rentgenové difrakce je rozptyl RTG záření na elektronových obalech 

atomů. V krystalových strukturách se pak amplitudy jednotlivých rozptýlených vln 

konstruktivně sčítají tehdy, jsou-li splněny Laueho podmínky pro mřížové vektory 

  

€ 

 a ,
 
b ,  c , celá čísla h,k,l , vektor primárního a difraktovaného paprsku   

€ 

 s , s 0  a vlnovou 

délku záření λ, použitého v daném experimentu : 

  

€ 

 a .( s −  s 0) = hλ
 
b .( s −  s 0) = kλ
 c .( s −  s 0) = lλ

.     [4.1] 

V prostoru jsou tyto tři podmínky splněny právě tehdy, platí-li Braggova rovnice 

(jakožto zobecnení rovnic Laueho) a prostorová závislost Laueho podmínek je 

převedena na úhlovou závislost difrakčního vektoru   

€ 

 
G .  

V případě práškového difrakčního experimentu získáváme obraz reciprokého prostoru 

promítnutý do jednoho rozměru v podobě záznamu intenzity difraktovaného záření 

vzhledem k difrakčnímu úhlu 2Θ. Tato redukce informací získaných práškovým 

experimetem oproti experimentu s monokrystalem vyžaduje obezřetné užití 

analytických funkcí (dále v textu) k popisu difrakčních maxim. 

Intenzita difrakce (uvažujeme-li pouze teorii kinematické difrakce) o indexu hkl je δ-

funkcí závislou na strukturním faktoru, úhlu Θ (tedy mezirovinné vzdálenosti d 

roviny hkl) a dalších faktorech (většinou závislých na geometrii daného experimentu). 

Vzhledem k instrumentaci však je intenzita difraktovaného záření (po separaci 

pozadí) nenulová i v okolí maxima této δ-funkce. Průběh intenzity v okolí této 

Braggovské polohy (tedy tvar peaku) je v literatuře popisován řadou analytických 

funkcí, z nichž ty hlavní jsou uvedeny v Tabulce 4.1. U každé z funkcí jsou 

zpřesňovány parametry ki, pozice maxim je x.   
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Funkce Gaussova a Lorentzova se k fitování rtg difrakčních peaků používají jen 

velice zřídka (dále v textu). Voigtova je konvolucí dvou výše zmíněných funkcí a 

vzhledem k náročnosti těchto numerických výpočtů byla substituována funkcí 

Pseudo-Voigtovou, která je prostou lineární kombinací Gaussovy a Lorentzovy 

funkce. Všechna zmíněná matematická vyjádření tvarů difrakčních maxim jsou 

fyzikálně interpretovatelná. Naproti tomu užitím funkce Pearson VII můžeme 

v některých případech dosáhnout sice lepší shody mezi experimentálními a 

zpřesňovanými daty, ale jedná se pouze o empirický vztah. Nicméně Wang a Zhou 

(2005) ukázali, že lze funkci Person VII převést na pseudo-Voigtovu numericky. 

S ohledem na možnost přímé extrakce fyzikálních parametrů reálné struktury z rtg. 

práškových dat byla pseudo-Voigtova funkce modifikována Thomsonem, Coxem a 

Hastingsem (1987).  Ta navíc umožňuje konvoluci korekce na asymetrii profilů 

v důsledku divergence svazku (např. Finger et al. 1994). 

 

 2. Vliv „reálné struktury“ 

Kromě instrumentálních vlivů k výšce a tvaru peaku přispívá též tzv. „reálná 

struktura“, tj. odchylky a výchylky atomů (či jejich skupin), dislokace aj.  Sledováním 

Tabulka 4.1. Přehled nejběžnějších analytických funkcí (podle: Kraus 1985) 

Gaussova   

€ 

G(x) = k1e
−k3 (x−k2 )

2

 

Lorentzova (Cauchyova) 

€ 

C(x) =
k1

1+ k3(x − k2)
2  

Voigtova   

€ 

V (x) =G(x) *C(x) 

Pseudo-Voigtova  

€ 

PV (x) = k4G(x) + (1− k4 )C(x) 

Pearsonova VII  

€ 

PVII(x) =
k1

[1+ k3(x − k2)
2]k4
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kvalitativních charakteristik peaku a jejich návazností na reálnou strukturu se zabývá 

analýza profilů difrakčních linií, zkráceně profilová analýza. 

Jako jedna z hlavních kvalitativních charakteristik peaků slouží „pološířka“ 

v jednotkách [° 2Θ], která je charakterizována jako šířka peaku v poloviční výšce jeho 

maxima (FWHM).  

Uvažujeme-li Gaussovský tvar maxima, lze ukázat, že jeho pološířka bude nepřímo 

úměrná koherentně difraktující oblasti dle vztahu, který byl odvozen Scherrerem již 

roku 1918: 

€ 

FWHMD = K λ
D.cosΘ

,     [4.2] 

kde D je oblast koherentní difrakce („zdánlivá velikost“) a K je Scherrerova 

konstanta, která je pro každý typ reflexe obecně různá, tak aby bylo možno popsat 

různé velikosti krystalitu v rozdílných směrech; díky tomu lze v určitých případech 

také experimentálně určit tvar krystalitů (např. Vargas et al. 1983, Langford et al. 

2000). Většinou platí, že oblast koherentní difrakce je menší než velikost zrn 

v práškovém vzorku např. měřená pomocí fotografií ze SEM. 

Dalším podstatným vlivem je přítomnost defektů a distorzí krystalové struktury. Ty 

můžeme rozdělit do dvou základních skupin (např. Buchal 1994, Kužel 2006):  

a) defekty prvního typu, které body reciproké mříže rozšiřují bez závislosti na 

vzdálenosti od počátku o konstantní hodnotu a snižují intenzitu maxim 

difraktovaných peaků; do této skupiny patří bodové defekty, klastry, 

precipitáty a dislokační smyčky  

b) defekty druhého typu, které způsobují rozšíření bodů reciproké mříže závislé 

na vzdálenosti od počátku (tedy rostoucí s difrakčním úhlem); jedná se 

především o dislokace a také dislokační smyčky. 

Defekty druhého typu způsobují ve svém okolí dalekosáhlou deformaci struktury, 

která vede k modifikaci difrakčního obrazu; díváme-li se pak na krystal jako na tuhé 

těleso můžeme užít Hookeova vztahu: 

€ 

σ = E .ε ,     [4.3] 
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kde σ je deformační napětí, E je Youngův modul, charakterizující elastické vlastnosti, 

a ε je relativní posun bodu (atomu atd.) ve struktuře charakterizovatelný jako  

ε = Δd/d. Základní vztah pro závislost difrakčního úhlu, pološířky a velikosti 

mikrodeformací byl odvozen Stokesem a Wilsonem roku 1944: 

€ 

FWHMε = 4.ε.tanΘ .    [4.4] 

Pro celkovou pološířku tedy platí: 

€ 

FWHM = FWHMD + FWHMε + FWHMi ,    [4.5] 

kde i značí instrumentální rozšíření. Byla-li užita konvoluce (či lineární kombinace) 

Gaussovské a Lorentzovské funkce odečítáme jejich pološířky zvlášť (Gaussovské 

jako odmocnina rozdílu druhých mocnin a Lorentzovské jako prostý rozdíl – např. 

Kužel 1994, Balzar 1999). Pro odečtení je však možné využít řady empirických 

vztahů, v případě této práce jsou většinou závislé na parametrech Cagliotiho funkce 

(dále v textu). V případě, je-li v difrakčním záznamu pouze malé množství reflexí 

různých řádů, bývají difrakční data fitována pomocí čistě 

Gaussovských/Lorentzovských funkcí.  Předpokládá se pak pro rozšíření vlivem malé 

oblasti koherentní difrakce čistě Gaussovské chování, zatím co pro mikrodeformace 

čistě Lorentzovské. 

 

 3. Separace vlivů reálné struktury 

Separace vlivů mikrodeformací a velikosti krystalitů se většinou provádí dvěma 

způsoby. Metoda Warrena a Averbacha (1952) je založena na Fourierské analýze 

profilu, kdy každému ze zmiňovaných vlivů je připisován jeden Fourierský 

koeficient. Metoda Williamsona a Halla (užívaná v této práci) je naopak založena na 

vztahu [4.5].  

Data jsou vynášena do tzv. „Williamson-Hallova grafu“, kde jsou na abscise hodnoty 

sin Θ a na ordinátě FWHM . cos Θ. Body se prokládá lineární regrese v obecném 

tvaru ax+b, kde b je člen odpovídající Scherrerovskému členu a a odpovídá 

mikrodeformaci ε. Na Obrázku 4.1 jsou vyneseny možné průběhy lineární regrese: 
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Obrázek 4.1. Čtyři základní typy chování polykrystalického materiálu - projev na 

Williamson-Hallově grafu 

 

a) materiál má ideální takovou velikost krystalitů, která nezpůsobuje 

rozšíření peaku, a neprojevují se v něm mikrodeformace 

b) v materiálu existuje nenulové pnutí, ale jeho velikost krystalitů je taková, 

že nezpůsobuje rozšíření peaku 

c) materiál má malé krystality, ale neprojevují se v něm mikrodeformace 

d) materiál má malé krystality a existuje v něm nenulové pnutí. 

Jsou-li mechanické vlastnosti zkoumaného materiálu neizotropní, je pak i rozšíření 

difrakcí od odlišných rovin rozdílné. Pro takové materiály lze, v případě dostatečného 

počtu peaků, vypočítávat hodnoty ε a D z difrakcí určitého typu zvlášť pro daný směr.  
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4. Analýza pomocí Williamson-Hallova grafu s užitím dat celoprofilového 

zpřesňování (WPPF) 

Dalším způsobem zpracování je metoda celoprofilového fitování (WPPF), které 

podává informaci o reálné struktuře jako celku a zanedbává rozdílné chování 

materiálu v různých směrech. Tak jak byla použita v této práci, vycházela 

z Rietveldovy analýzy s použitím fitu vypracovaným Le-Bailem (Le-Bail et al. 1988), 

kdy je strukturní model zanedbáván (tj. nepříhlíží se ke struktuře a ta není nijak 

zpřesňována) a výsledkem jsou značně menší rezidua. V takovém případě jsou 

parametry popisující pološířku svázány Cagliotiho vztahem (Caglioti et al. 1958):  

€ 

FWHM 2 =U tan2Θ +V tanΘ +W ,     [4.6] 

kde U, V, W jsou upřesňované parametry. V případě předkládané práce byly 

prováděny korekce na přístrojové rošíření při výpočtech hodnot ε a D pomocí 

empirických vztahů implementovaných v programu HighScore (Panalytical): 

€ 

D =
180
π
. λ

(Wi −W0)
1
2

ε =
[(Ui −U0) − (Wi −W0)]

1
2

1
100

.180
π
.4(2ln2)

1
2

,     [4.7] 

kde index i označuje měřený vzorek a 0 standard. Jako standard se využívá hexaborid 

lanthanu (LaB6), který má velikost krystalitů takovou, že nepřispívá k rozšíření peaku 

a neobsahuje mikrodeformace.  

Ze vztahů [4.7] plyne, že užívání těchto korekcí vyžaduje zpřesňování pouze 

parametrů U a W. Ze vztahu [4.6] vidíme, že data získaná pomocí celoprofilového 

zpřesnění (WPPF) vynášená do Williamson-Hallova grafu mají monotonní závislost, 

většinou čistě lineární a jsou tak jednoduše interpretovatelná. 

 

5. Analýza pomocí metody modifikovaného Williamson-Hallova grafu 

Některé odchylky od linearity ve Williamson-Hallově grafu (s použitím dat 

zpřesňovaných pro každý difrakční peak zvlášť) mohou být vysvětleny kromě vlivu 

velikosti částic a mikrodeformace též vysokou hustotou defektů druhého typu, jejichž 
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příspěvek se projevuje ve struktuře nerovnoměrně, neboť některé směry jsou pro 

vznik dislokací a jiných defektů predisponovány. U fcc struktur to jsou především 

směry (111), ale při vysokých hustotách dislokací se mohou objevovat i jiné typy, 

čímž může docházet k jejich interakcím a reakcím (Kroupa 1961). Předpokládáme-li 

významný vliv dislokací na difraktogram, můžeme využít modifikovanou metodu 

Warrena a Averbacha či metodu modifikovaného Williamson-Hallova grafu (obojí 

např. Ungár 1997). Zavádíme pak korekce na anizotropní rozšíření, které jsou 

definované pro daný Burgersův vektor b a směr hkl (resp. úhel 2Θ).  

Tyto korekce jsou určeny kontrastním faktorem 

€ 

C závislém na typu reflexe, kdy: 

€ 

C = A − BH 2 ,     [4.8] 

kde A a B jsou konstanty a H2 je proměnná závislá na typu reflexe a pro kubickou 

soustavu platí (Ungár a Tichy 1999): 

€ 

H 2=
h2k 2 + h2l2 + k 2l2

(h2 + k 2 + l2)2
.      [4.9] 

Hodnota A odpovídá průměrnému kontrastnímu faktoru difrakce typu h00 značenému 

 a položíme-li q = B / A, pak (dle Ungára et al. 1999): 

€ 

C = C h00(1− qH 2) ,     [4.10] 

kde  a q jsou parametry závislé na typu dislokace a na indexu elastické anizotropie 

Ai zkoumané látky. Parametry Ai = 2c44 / (c11 – c12) a cii jsou tabelované elastické 

konstanty.Vztahy pro výpočet parametrů  a q jsou uvedeny v Tabulce 4.2.  

V modifikovaném Williamson-Hallově grafu pak proti sobě vynášíme na abscise 

hodnoty K =  . sin Θ a na ordinátě ∆K = FWHM . cos Θ, přičemž k výpočtu 

kontrastních faktorů  pro každé hkl užíváme zjištěnou experimetální hodnotu 

parametru qexp, která by se měla pohybovat v intervalu mezi hodnotami qscrew a qedge 

(vypočtenými dle vztahu uvedeného v Tabulce 4.2).  

Podle Ungára et al. 1999 zjišťujeme qexp  lineární regresí tak, že vynášíme závislost  

[∆K 2 –(0.9/D)2]/K2 =  H2.     [4.11] 
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Zjišťujeme průsečík s abscisou, který odpovídá reciproké hondotě qexp – tedy            

[0;1/ qexp]. Hodnota takto zjištěného experimentálního koeficientu qexp určuje i míru 

šroubového/hranového charakteru dislokací vzhledem k vypočteným qscrew a qedge.  

Výpočtem kontrastních faktorů u experimentálně deformovaného olivínu se zabývali 

Nyilas et al. (2006) a nyní představili obecný přístup Martinez-Garcia et al. (2009) na 

forsteritu, muskovitu a diopsidu. 

 

6. Analýza pomocí Williamson-Hallova grafu s užitím korekce na anizotropní 

rozšíření 

Při zpracovávání práškových difrakčních dat, resp. jejich profilové analýzy, vyvstává 

otázka distribuce deformací v rámci sousedních krystalitů; rozlišujeme proto dvě 

extrémní chování polykrystalů (např. Buchal 1994): 

a) Voigtovo, kdy se napětí v sousedních krystalech liší, ale deformace v 

doméně odpovídá střední hodnotě deformací ve vzorku 

b) Reussovo, kdy se deformace v sousedních krystalech liší, ale napětí v 

doméně odpovídá střední hodnotě napětí ve vzorku. 

Pro Reussovo chování pak platí, že pro každý směr existuje jiný Youngův modul Ehkl 

[2], pro Voigtovo je však Ehkl  konstantní. Reussovo chování tak odpovídá v případě 

této studie anizotropii způsobené vyšší hustotou defektů (pravděpodobně prvního 

Tabulka 4.2. Vztahy pro kontrastní faktory  a parametry q v kubické soustavě 

(Ungár et al. 1999) 

Výpočet  :   

€ 

C h00 = a.[1− exp(− Ai
b )]+ cAi + d  

Výpočet q : 

€ 

q = a.[1− exp(− Ai
b )]+ cAi + d  

Hodnoty a, b, c a d jsou tabelovány zvlášť pro kontrastní faktor, parametr q, šroubové (nezávisle na 

poměru c12/c44) a hranové dislokace (jako funkce poměru c12/c44) . 
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typu) v určitých predisponovaných směrech. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

extrémní chování polykrystalů, je třeba uvažovat, že reálná situace často neodpovídá 

ani jednomu z těchto modelů, nýbrž je jejich kombinací. Můžeme pak zavést 

Neerfeld-Hillův model (např. Welzel et al. 2004), který skutečný stav popisuje 

lineární kombinací dle vztahu: 

€ 

Ehkl =αEhkl
R + (1−α)Ehkl

V ,     [4.12] 

kde α je směšovací parametr. 

Youngův modul vypočítáváme z rentgenografických elastických konstant (dle Kraus 

1985 nebo Drahokoupil 2004) s1
hkl a s2

hkl : 

Ehkl = 1/( s1
hkl + ½ s2

hkl),     [4.13] 

které jsou definovány pomocí vztahů: 

Reuss  

€ 

s1
hkl = s12 + H 2(s11 − s12 − 1

2 s44 )
1
2 s2

hkl = s11 − s12 − 3H
2(s11 − s12 − 1

2 s44 )
     [4.14] 

Voigt  

€ 

s1
hkl =

s11.(2s11 + 2s12 − s44 ) + s12(3s44 − 4s12)
2s44 + 6(s11 − s12)

1
2 s2

hkl =
5s44 .(s11 − s12)
2s44 + 6(s11 − s12)

     [4.15] 

kde s11, s12 a s44 vypočítáme z tabelovaných hodnot elastických konstant c11, c12 a c44 

(např. Drahokoupil 2004) pomocí rovnic: 

€ 

X = (c11 − c12)(c11 + 2c12)

s11 =
(c11 − c12)

X

s12 =
−c12
X

s44 =
1
c44

     [4.16] 
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Použijeme-li pak vztahu [4.4] a zpětně substituujeme pomocí Hookeova zákona [4.3] 

získáme: 

€ 

FWHMε = 4. σEhkl .tanΘ ,     [4.17] 

kde pomocí Ehkl ze vztahu [4.12] zavádíme korekci na nelinearitu ve Williamson-

Hallově grafu způsobenou anizotropním rozšířením. 
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Metodika práce 

 

1. Popis vzorků 

Ke studiu bylo využito několika přírodních vzorků pojmenovaných dle lokality jejich 

původu – uvedeny jsou v Tabulce 5.1.  

Tabulka 5.1.  Studovaný materiál 

vzorek  lokalita zdroj záření poznámka 

Bratrství  Jáchymov uraninit  několik analýz (A-E) 

Kletno1, 2  Kletno (POL) uraninit  

Zálesí   Zálesí  uraninit  

Vlastějovice 1, 2  Vlastějovice K-živec, allanit  

Jílové   Jílové u Děčína -  přírodní referenční materiál 

Standard  -  -  syntetický referenční materiál 

 

Zdrojem radiace u vzorků Bratrství (Jáchymov), Kletno 1, 2 a Zálesí  byl uraninit, 

který však přímo nasedal na fluoritové žíly jen u vzorků Bratrství a Kletno 1. Na 

vzorku Bratrství antozonitová žilka (o tloušťce 10 mm) z obou stran nasedala na 

uraninit – bylo tak možné měřit vliv ozáření v závislosti na vzdálenosti od zdroje 

(měření A až E). Všechny zmiňované vzorky mají matný povrch a makroskopicky 

tmavě fialovou až černou barvu. Souborně jsou tyto vzorky označovány jako vysoce 

iradiované. 

Vzorky fluoritu z pegmatitu ve Vlastějovicích  byly ozářeny K-živcem (díky 

přítomnosti 40K) nebo allanitem; vzhledem k nižší aktivitě zdroje je tak barva méně 

výrazná – vzorky jsou světle fialové a to pouze na kontaktu se zmíněnými minerály. 

Souborně jsou vzorky z Vlastějovic označovány jako nízce ozářené. 

Jako referenční materiál byly zvolen vzorek fluoritu z Jílového u Děčína a syntetický 

CaF2 (99,95% ) od firmy Merck.  
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2. Rentgenová analýza 

Vzorky byly analyzovány pomocí konvenčního práškového difraktometru 

PANalytical X’PertP Pro v Bragg-Brentanově uspořádání na Ústavu geochemie, 

mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK vybaveného pozičně citlivým detektorem 

X’Celerator a sekundárním grafitovým monochromátorem. Bylo užito záření 

CuKα1,2, napětí 40 kV a proud 30 mA. Všechna data byla měřena v rozmezí 10° až 

110° 2Θ s krokem 0.02° a načítacím časem na krok 300 s.  

 

3. Analýza pomocí Williamson-Hallova grafu s užitím dat celoprofilového 

zpřesňování (WPPF) 

Analýza profilů difrakčních linií byla prováděna pomocí programu HighScore Plus, 

přičemž pro celoprofilovou analýzu (WPPF) bylo použito Rietveldova zpřesnění 

s fitem dle Le-Baila (Le-Bail et al. 1988). Tvary difrakčních peaků byly analyticky 

popsány Pseudo-Voigtovou funkcí; popis funkcí Pearson VII ale poskytoval totožné 

výsledky. Jako referenčního materiálu pro zjištění přístrojového rozlišení bylo užito 

hexaboridu lanthanu (LaB6). Vzhledem k tomu, že FWHM u referenčních materiálů 

bylo velmi podobné (v rámci experimentálních odchylek) jako pološířka hexaboridu 

lanthanu nebylo třeba diskutovat rozdílonou absorpci záření vzorkem. Pro výpočty 

velikostí koherentně difraktujících domén a mikrodeformací bylo užito vztahů [4.7]. 

 

4. Analýza pomocí metody modifikovaného Williamson-Hallova grafu 

Pro metodu modifikovaného Williamson-Hallova grafu se ve zkoumaných ukázal 

výpočet parametru qexp pomocí postupu Ungára et al. 1999 jako nedostatečný a 

linearizace nebylo dosaženo. Proto byl parametr qexp zpřesňován pomocí 

minimalizace funkce S(x), zvolené jako: 

€ 

S(x) =min [yi(x) − yi
0(x)]2

i
∑ ,     [5.1] 

kde horní index 0 označuje hodnotu vypočítanou lineární regresí v každém iteračním 

cyklu.  
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5. Analýza pomocí Williamson-Hallova grafu s užitím korekce na anizotropní 

rozšíření 

Pro výpočet korekcí na anizotropii standardním způsobem (tj. například zmiňovaným 

Neerfeld-Hillovým modelem), je třeba znát – resp. zpřesňovat – hodnoty D, ε, σ, Ehkl, 

α . Především je pak u vzorků problematické odhadovat parametr σ. V této práci tak 

byla korekce zásadním způsobem modifikována. Výsledkem takového postupu je 

potom hodnota směšovacího parametru α, který udává míru elastické anizotropie. 

Tento způsob korekce vychází z předpokladu, že závislost FWHM.cosΘ vs. sinΘ  je 

monotonní, resp. lineární – tak jak ji vynášíme na klasický Williamson-Hallův graf. 

Hodnotu FWHM.cosΘ  pak násobíme Youngovým modulem Ehkl, pro který platí 

vztah [4.12] a který je závislý na směšovacím parametru α - ten je pak proměnnou, 

která je zpřesňována opět funkcí S(x), pro níž platí vztah [5.1]. Data poté vynášíme do 

grafu FWHM.cosΘ. Ehkl vs. sinΘ, která pro mikrodeformace odpovídá vztahu [4.17]. 

Aby bylo možno míru korekce kvantifikovat bylo třeba zvolit parametry porovnatelné 

u všech zkoumaných vzorků. Vzhledem k tomu, že míra korekce ukázala souvislost s 

hodnotou mikrodeformace, jsou tyto parametry závislé na rozptylu dat na ordinátě – 

tj. na rozdílu maximální (ymax) a minimální hodnoty (ymin). Sledované parametry jsou 

pak: 

a) Zlepšení linearity (Z.L.) počítané pomocí hodnot S-funkce vztahem: 

€ 

Z.L.= 1000
ymax − ymin

.
Si − S f

Si ,     [5.2] 

kde index i značí počáteční a f konečnou (zpřesněnou) hodnotu S-funkce; 

b) Změnu hodnoty R2
Z definované jako: 

€ 

RZ
2 =

1
ymax − ymin

.
Yi −

i
∑ Y 

yi −
i
∑ y ,     [5.3]

 

která je odvozena ze statistické veličiny pro kvalitu regrese (R2). Písmeny Y 

označujeme modelové hodnoty, y pozorované a veličina s pruhem má význam 
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jejich průměru. Hodnota byla opět vydělena rozdílem (ymax) a (ymin), tak aby její 

hodnota byla porovnatelná v rámci všech vzorků. 

 



  22 

Výsledky rentgenové analýzy 

 

1. Difrakční záznam 

Všechny analyzované vzorky poskytly difrakční záznam vhodný pro profilovou 

analýzu. Seznam experimentálně zjištěných difrakčních linií (pomocí Rietveldova 

zpřesnění) u stadardu CaF2 je uveden v Tabulce 6.1. 

Tabulka 6.1. Seznam experimentálně zjištěných difrakčních linií –  vzorek 

Standard 

                                     d (Å)        h   k    l       Irel 

3.15 1 1 1 100 

2.72 0 0 2 0.55 

1.93 0 2 2 90.64 

1.64 1 1 3 27.25 

1.57 2 2 2 0.24 

1.36 0 0 4 8.86 

1.25 1 3 3 5.99 

1.22 0 2 4 0.41 

1.11 2 2 4 9.88 

1.05 1 1 5 3.41 

1.05 3 3 3 3.41 

0.97 0 4 4 2.22 

 
 

Porovnání záznamů difrakčních profilů a poloh maxim ukázalo základní rozdíly mezi 

referenčním, nízce a vysoce ozářeným materiálem (Obrázek 6.1). Se zvyšujícím se 

stupněm ozáření pak na záznamu můžeme sledovat tři základní efekty: 

a) posun difrakčního maxima směrem do nižších difrakčních úhlů 
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b) snížení intenzity difraktovaného záření 

c) zvětšení pološířky peaku 

Zatímco u vysoce ozářených vzorků můžeme pozorovat všechny tyto vlivy u nízce 

iradiovaných fluoritů se projevuje pouze první z efektů – tedy dochází ke zvětšení 

objemu základní buňky. Zvětšování mřížových parametrů bylo popsáno již Ewingem 

et al. (1987) v práci o metamiktním stavu (kde bylo však diskutováno pouze postižení  

α-částicemi). Zvětšení objemu základní buňky pro studované vzorky nepřesahuje 

0.26%. Takový nárůst lze ale jednoduše vysvětlit i stopovým obsahem např. Ba. 

Tento jev tak připisujeme oběma vlivům - chemickým substitucím i ozáření – a oba 

příspěvky nelze od sebe jednoznačně separovat. 

U vzorků Bratrství byla studována změna mřížových parametrů v závislosti na 

vzdálenosti od zdroje záření (tedy žilek uraninitu) tak, že byly dílčí vzorky odebírány 

vždy v 2mm odstupu napříč celou žilkou. Měření však ukázalo ve všech vzorcích 

zvětšení objemu buňky o zhruba stejnou hodnotu (~0.26%), tj. závislost na 

vzdálenosti pozorována nebyla. 

Druhý z popisovaných jevů – tedy snížení detekovaných intenzit - znemožnil užití 

některých difrakčních linií (konkrétně reflexí 002, 222, 024)  pro analýzu metodami 

rozšířených Williamson-Hallových grafů. Pro Williamson-Hallův graf s korekcí na 

anizotopní rozšíření nebylo možno užít též reflexí (115) a (333), neboť dochází 

k jejich úplnému překryvu (stejná mezirovinná vzdálenost) a jejich relativní intenzity 

(ale i strukturní faktory) jsou v podstatě totožné. 

Třetí ze zmiňovaných vlivů difrakční záznam – zvětšení pološířky - ukazuje Obrázek 

6.2. Na obrázku jsou intenzity peaků přepočteny tak, aby jejich maximum bylo rovno 

1 a poloha maxima (pro CuK α1) byla v bodě 0. Ve skutečnosti se ale rozdíl intenzit 

difrakcí mezi neozářenými a ozářenými vzorky se vzrůstajícím úhlem 2Θ značně 

zvyšuje. 
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Obrázek 6.1. Porovnání difrakce 111 u vybraných vzorků (použité záření CuK α) 

 

 

2. Analýza pomocí Williamson-Hallova grafu s užitím dat celoprofilového 

zpřesňování (WPPF) 

Výsledky separace vlivů na rozšíření difrakčních linií pomocí metody Williamson-

Hallova grafu, do kterého vynášíme data z celoprofilového zpřesnění, jsou na 

Obrázku 6.3.   

Z grafu vidíme, že neozářené fluority (tj. vzorky Jílové a Standard) vykazují velmi 

nízké pnutí, avšak jeho hodnota je nenulová. U přírodního vzorku je velmi 

pravděpodobný výskyt defektů krystalové mříže, které jsou však ve srovnání s vysoce 

ozářenými vzorky zanedbatelné. Nízce ozářené vzorky do grafu vyneseny nebyly, 

neboť se jejich hodnota mikrodeformace nijak významně neliší od vzorku Jílové, 

resp. mikrodeformace je nižší. 

U studovaných vysoce ozářených vzorků je pnutí zřetelně vyšší než u ostatních 

fluoritů a vždy se pohybuje okolo 0.13%, tato hodnota tak může představovat 

maximální mikrodeformaci, kterou je možné ve struktuře fluoritu ozářením způsobit. 

Závislost na vzdálenosti od zdroje ozáření (stejně jako změna mřížového parametru) u 

vzorků Bratrství nebyla pozorována. 
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Obrázek 6.2. Zvětšování pološířky peaku u standardu a ozářeného vzorku Kletno 1 

(použité záření CuK α) se vzrůstajícím difrakčním úhlem 
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U všech měřených fluoritů byla koherentně difraktující oblast (v rámci 

experimentálních odchylek) totožná,  změnu krystalinity materiálu vlivem iradiace tak 

není třeba uvažovat a veškeré příspěvky ke vzrůstajícímu FWHM lze tedy připsat 

deformacím a defektům. 

 

3. Analýza pomocí metody modifikovaného Williamson-Hallova grafu 

V modifikované metodě Williamsona a Halla pracujeme s daty získanými zpřesněním 

každého difrakčního profilu zvlášť a předpokládáme-li, že se ve vzorku nacházejí 

dislokace, které se mohou projevit zhoršením lineární závislosti dat vynesených v 

grafu, zavádíme na ně korekce právě touto metodou. V předkládané práci však bylo 

sledováno zlepšení lineární závislosti díky korekcím za účelem zjištění přítomnosti 

(případně charakteru) dislokací. Pro analýzu modifikovaným Williamson-Hallovým 

grafem bylo nejprve třeba vypočítat hodnoty korekcí dle vztahů uvedených 

v teoretické části. Při výpočtu bylo užito tabelovaných elastických konstant (Ahrens 

1995). Výsledky a elastické konstanty jsou uvedeny v Tabulce 6.2. 

Tabulka 6.2. Elastické konstanty a hodnoty korekčních členů pro metodu 

modifikovaného Williamson-Hallova grafu 

elastické konstanty [GPa] podle (Ahrens 1995): 

c11         c44       c12 

165.0     33.9      47.0 

hodnoty korekčních členů: 

€ 

C 
h00

edge
     

€ 

C 
h00

screw      qedge      qscrew  

0.1452   0.1274    -1.02    -0.17 

 



  27 

Zjištění parametru qexp regresí pomocí vztahu [4.11] neposkytovalo uspokojivé 

výsledky. Pro fluorit totiž hledaný bod leží na průsečíku v záporné části abscisy, ale 

body, které regresí popisujeme, jsou vynášeny v prvním kvadrantu – taková 

extrapolace pak přináší vysoké chyby. Ani jeden z krajních parametrů qedge a qscrew 

navíc nekoriguje body tak, aby jejich závislost byla čistě monotonní. Bylo proto 

využito algoritmu popsaného v kapitole Metodika práce a minimalizována byla 

funkce S [5.1].  

Výsledkem je pak sice značné zlepšení linearity, nicméně takto zjištěná hodnota 

parametru qexp je mimo uvažovaný interval < qedge; qscrew > a schází jí tak fyzikálně 

interpretovatelný význam. Užití modelu modifikovaného Williamson-Hallova grafu, 

který zavádí korekce na dislokace, je proto pravděpodobně chybné a dislokace (pokud 

jsou v materiálu přítomny) přispívají k rozšiřování difrakčních linií méně než jiné 

vlivy, pravděpodobně defekty s vlastnostmi prvního i druhého typu. 

Obrázek 6.3. Williamson-Hallův graf s daty získanými z celoprofilového 

zpřesnění (WPPF) 

 

4. Analýza pomocí Williamson-Hallova grafu s užitím korekce na anizotropní 

rozšíření 

Protože modifikovaná Williamson-Hallova metoda neřeší pozorovanou odchylku od 

linearity dat, musíme uvažovat anizotropní rozšíření peaků, na jehož oprávněnost 

ukazují dvě skutečnosti:  
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a) modifikovaná Williamson-Hallova metoda nepřinesla zlepšení (linearizaci), a 

proto se dá předpokládat přítomnost takových defektů, které tento model 

nepostihuje 

b) se vzrůstající hodnotou mikrodeformace se odchylka dat od linearity zvětšuje 

(tj. samotné defekty vyvolávají anizotropní rozšíření peaků). 

Williamson-Hallův graf byl v předkládané práci modifikován tak, aby bylo možno 

zavést korekce na anizotropní rozšíření peaků bez nutnosti užití faktorů, které nejsou 

pro přírodní vzorky známy (podrobně v kapitole Metodika práce).  

Podle vztahů [4.13] – [4.16] byly vypočteny Youngovy moduly pro směry normál 

rovin hkl, které v daném experimetálním uspořádání splnily Braggovu podmínku a 

měly dostatečné intenzity (podrobněji výše). Youngovy moduly pro oba extrémní 

případy Reussův a Voigtův jsou uvedeny v Tabulce 6.3. 

Tabulka 6.3.  Indexy hkl a jim odpovídající hodnoty  a  

 

h k l  (GPa)  (GPa) 

1 1 1 99.05 

0 2 2 116.89 

1 1 3 146.28 

0 0 4 254.30 

1 3 3 111.07 

2 2 4 116.89 

1 1 5 191.35 

3 3 3 99.05 

0 4 4 116.89 

163.32 

 

Výsledky korekcí, resp. analýzy elastické anizotropie, jsou shrnuty v Tabulce 6.4. 

Směšovací parametr  ukazuje míru anizotropie elastických vlastností ve studovaném 
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vzorku, zbylé dvě hodnoty (podrobně vysvětlené v kapitole Metodika práce) pak 

dokládají zlepšení lineárního chování na Williamson-Hallově grafu pokud byly 

zmiňované korekce zavedeny. Tuto změnu pak také dokládá Obrázek 6.4. 

Tabulka 6.4 . Elastická anizotropie a faktory popisující zlepšení modelu 

(vzorky jsou seřazeny podle vzrůstajícího α ) 

 

Vzorek 
anizotropie 

(α) % 
Z.L. R2

Z
    (%) 

Standard 0 0.00 0.00 

Jílové  0 0.00 0.00 

Vlastějovice 1 0 0.00 0.00 

Vlastějovice 2 8 31.72 0.62 

Bratrství C 16 17.91 0.07 

Kletno 2 22 34.48 0.30 

Zalesí 28 38.13 0.49 

Kletno 1 38 18.88 0.24 

Bratrství B 47 20.34 0.30 

 

V referenčních materiálech (vzorky Standard a Jílové) je dosaženo linearity tehdy, 

pracuje-li model s čistě izotropním tělesem. V nízce ozářených vzorcích je chování 

různé a závisí na mikrodeformaci (zjištěné pomocí dat  z WPPF). Směšovací parametr 

je pak buď také nulový nebo v případě vzorku Vlastějovice 2, který vykazuje hodnotu 

mikrodeformace totožnou se vzorkem Jílové, může dosahovat 8% anizotropie. Ačkoli 

je existence anizotropie již odchylkou od ideálního chování, jedná se ve srovnání 

s vysoce ozářenými vzorky o zanedbatelnou změnu. 

Ostatní vzorky (Bratrství, Kletno, Zálesí) vykazují nejen vysokou hodnotu 

mikrodeformací, ale jeví i anizotropii elastických vlastností, která v nejvyšším 

případě (u vzorku Bratrství B) dosahuje až 47%. 

Znázornění anizotropie Youngových modulů je u vybraných vzorků na Obrázku 6.5, 

kde byly diskrétní hodnoty Ehkl  (ze vztahu [4.12]) interpolovány pomocí metody 

krigingu tak, jak je implementována v programu Surfer. 
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Zavedené modely korekcí na anizotropní rozšíření byly schopny dobře popsat 

pozorované jevy a přinesly informace o změně fyzikálních vlastností materiálu díky 

dlouhodobému ozáření. 

 

Obrázek 6.4. Williamson-Hallův graf s použitím korekcí na anizotropní rozšíření 

(vzorek Bratrství B; plné body reprezentují data před korekcí, bílé s užitím korekce) 
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Obrázek 6.5. Znázornění anizotropie Youngových modulů na stereografické projekci 

pro vybrané vzorky (v závorkách jsou uvedena procenta anizotropie, stupnice vpravo 

představuje hodnoty Youngových modulů v GPa)  

 

 Vlastějovice 2 
(8%) 

 

Kletno  2 
(22%) 

 

Kletno  1 
(38%) 

 

Bratrství B 
(47%) 
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Diskuze a závěr 

 

V předkládané práci byla využita difrakční data k analýze defektů ve struktuře 

fluoritu způsobených dlouhodobým ozářením. Vzhledem k tomu, že se 

makroskopické efekty (např. změna barvy) projevují ve větších vzdálenostech od 

zdroje záření, uvažujeme jako hlavní příčinu generování poruch struktury záření 

korpuskulárního charakteru - β, které je pronikavější než α. 

Už při zběžném srovnání difrakčních záznamů referenčních a ozářených vzorků je 

patrné, že iradiace způsobuje změny, které souvisí s porušením struktury a zvětšením 

základní buňky – to však u žádného ze vzorků nepřekračuje 0.26%. Vzdálenost od 

zdroje záření (v řádu mm) tento efekt zřejmě nijak nezmírňuje.  

Předpokládáme-li saturační mez pro hustotu defektů ve struktuře fluoritu (tak jako 

např. Chadderton 2003) bude pravděpodobně i pro zvětšení základní buňky existovat 

mezní hodnota, která proto může odpovídat naměřeným 0.26%. Vzhledem k tomu, že 

tato změna mřížových parametrů je pozorována již u nízce ozářených vzorků (tj. 

s pokračujícím ozářením se již nezvětšuje), můžeme ji připsat defektům, které tak již 

při nízkých dávkách dosáhly své maximální možné koncentrace, která je ovšem nízká 

a neovlivňuje tak profily difrakčních peaků. 

S pokračujícím ozařováním se začínají objevovat i další poruchy, díky kterým se 

snižuje intenzita peaků a zvětšuje jejich pološířka. K jejich analýze byly použity tři 

metody založené na Williamson-Hallově grafu. 

Analýza dat získaných celoprofilovým zpřesňováním (WPPF) ukázala odlišné 

vlastnosti mezi nízce a vysoce iradiovanými vzorky ve srovnání s referenčním 

materiálem. U vysoce ozářených fluoritů se objevují vysoké hodnoty mikrodeformace 

mříže. Ty se ale vždy pohybují okolo 0.13% - přihlédneme-li k předpokladu existence 

mezní hustoty pro daný typ poruch mříže, můžeme pak tuto hodnotu považovat za 

jejich saturační mez.  

U nízce ozářených fluoritů se objevují hodnoty mikrodeformací, které jsou obdobné 

těm, které byly naměřeny ve srovnávacích vzorcích; ty však nejsou nutně nulové 

(vzorek Vlastějovice 2). Můžeme tedy předpokládat, že teprve s pokračujícím 
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ozařováním by se mikrodeformace zvětšovala díky přitomnosti těchto poruch, které 

budou odlišné od defektů způsobujících zvětšení základní buňky. 

Pokud byly profily difrakčních peaků zpřesňovány pro každý peak zvlášť, bylo 

proložení lineární regrese takovými daty ve Williamson-Hallově grafu značně 

diskutabilní. Vzhledem k tomu, že zvětšování FWHM je závislé na difrakním úhlu 

2Θ, bylo pravděpodobné, že mikrodeformace jsou vyvolávány defekty druhého typu. 

Byla proto zavedena korekce na dislokace pomocí modelu modifikovaného 

Williamson-Hallova grafu. Výsledky však neposkytly interpretovatelné řešení v rámci 

modelem postižitelných způsobů chování daných typů defektů.  

Protože korekce na poruchy druhého typu se ukázala jako chybná, je třeba uvažovat 

přítomnost takových defektů, které by svým charakterem odpovídaly víceméně 

oběma typům – nejpravděpodobnější jsou pak dislokační smyčky. Ty jsou 

(uvažujeme-li jeden samostatný defekt) charakterizovány jako bodové poruchy (tedy 

první typ), nicméně ve větších koncentracích se již mohou projevovat jako 

vícerozměrné (tedy druhý typ). 

Budeme-li dále uvažovat, že některé směry jsou predisponovány pro vznik takových 

defektů (např. Watanabe et al. 2006), bude docházet k anizotropnímu rozšiřování 

peaků, na které je třeba zavést korekci. Ta byla provedena podle principu popsaného 

v kapitole Metodika práce a přinesla značné zlepšení linearity dat v takto upraveném 

Williamson-Hallově grafu.  

Z výsledků analýzy anizotropie se následně ukazuje, že poruchy způsobující 

zvětšování základní buňky (kromě toho že neprodukují mikrodeformace) nejsou 

spojeny se změnou Youngových modulů (referenční materiály a vzorek 

Vlastějovice 1). S pokračující iradiací se následně zvětšuje hodnota mikrodeformace a 

anizotropie. Tyto makroskopické změny pak vedou k odlišnému fyzikálnímu chování 

dlouhoudobě ozařovaného fluoritu a mají za následek např. ztrátu zřetelné štěpnosti. 

Díky užití výsledků rentgenové difrakce spolu s několika fyzikálními modely 

(případně jejich modifikacemi) tak byly objasněny mechanismy rozrušování 

krystalové struktury fluoritu a vzniku defektů. Zároveň se podařilo doložit změny 

makroskopických vlastností vlivem dlouhodobého ozařování, které jsou pro technické 

využití klíčové.  
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Výsledky také ukázaly na částečně chybnou predikci změn chování struktury CaF2 na 

dlouhodobou iradiaci. Ta využívala laboratorních experimentů, které však simulovaly 

tyto procesy jen po zlomek doby, a data následně značně extrapolovala. Výsledný 

předpoklad pouze zanedbatelných makroskopických změn se však neukázal jako 

pravdivý. Komplementární výzkum přírodních vzorků umožňující kriticky takové 

hypotézy zhodnotit se tak pro danou problematiku jeví jako zásadní. 
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