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röntgendiffraktometriin ja sen ohjelmistoihin. Mitatun datan käsittely on aiheuttanut
ongelmia tutkijoille, sillä laitteiston ohjelmistot ovat monimutkaisia käyttää. Tämän
kandidaatintyön tarkoituksena oli laatia selkeät ja helposti ymmärrettävät ohjeet
ohjelmistojen käyttämiseen. Näiden ohjeiden tarkoitus on tukea Oulun yliopiston
tutkijoita työssään.
Työssä on selvitetty lyhyesti Rigaku SmartLab -ohjelmisto ja sen käyttömahdollisuudet.
Itse ohjelmistojen käyttöohjeet ovat laadittu mahdollisimman selkeiksi
yksikäsitteisiksi.
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ABSTRACT
The use of Rigaku SmartLab software in steel research
Aino Tirri
University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering
Bacherlor’s thesis 2017, 15 p. + 2 Appendixes
Supervisor(s) at the university: Olli Nousiainen

This bachelor’s thesis is about University of Oulu’s new Rigaku SmartLab X-ray
diffraction system and its software. Processing the measuring data has caused problems
for researchers, because the software is complicated to use. The purpose of this thesis is
to present clear and easy-to-follow instruction manuals for the software. These
instructions are meant to support the work of researchers of University of Oulu.
In this thesis software of Rigaku SmartLab and its applications are presented briefly.
Instruction manuals of the software are designed to be as clear and unambiguous as
possible.

Keywords: Rigaku, SmartLab, x-ray diffractometer

ALKUSANAT
Kandidaatin työ on tehty Oulun yliopistolle tammikuun 2016 ja huhtikuun 2017
välisenä aikana. Työn päämääränä oli kirjoittaa selkeät ohjeet Rigaku SmartLab röntgendiffraktometrin ohjelmistojen käyttöön.
Haluan kiittää Oulun yliopiston Materiaalitekniikan tutkimusryhmää mielenkiintoisesta
kandidaatintyön aiheesta. Yliopistonlehtori Olli Nousiaiselle osoitan suuret kiitokseni
työn ohjauksesta ja hyvistä neuvoista työn tekemisen aikana. Käyttöinsinööri Sami
Saukkoa haluan kiittää röntgendiffraktometrin laitteiston esittelemisestä ja avusta
ohjelmistojen käyttämisessä. Haluan myös kiittää yleisesti koko Konetekniikan alan
henkilökuntaa laadukkaasta opetuksesta sekä arvokkaista neuvoista koko tähänastisen
opiskelujeni ajalta.
Vanhempiani sekä sisaruksiani haluan kiittää kaikesta tuesta ja kannustuksesta. Lämmin
kiitos myös Juhalle, joka oli tukenani tätä työtä tehdessäni.

Oulu, 24.5.2017
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1 JOHDANTO
Tämän kandidaatin työn tarkoituksena on selvittää Oulun yliopiston Terästutkimus keskuksen hankkiman uuden XRD-laitteiston (Rigaku SmartLab) käyttöä metallurgien
perustutkimuksessa ja laatia kirjalliset ohjeet tekstuurin ja faasiosuuksien määrityksessä
käytettävistä analyysiohjelmistoista tutkijoita varten. Työssä käydään lyhyesti läpi
XRD-laitteiston käyttökohteita. Kirjalliset
määrittämiseen ovat tämän työn liitteinä.

ohjeet

tekstuurin ja

faasiosuuksien
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2 RIGAKU SMARTLAB RÖNTGENDIFFRAKTOMETRI
Rigaku SmartLab on monikäyttöinen röntgendiffrakrometri (XRD), jolla voidaan
suorittaa erilaisia diffraktiomittauksia jauheista, ohutkalvoista sekä erikokoisista
näytekappaleista. Laitteistossa on Eulerin kehdolla varustettu neljäakselinen θ-θ
goniometri,

joka

mahdollistaa

erityyppisten

mittauksien

tekemisen.

Laitteen

detektorivarsi kääntyy myös normaalia diffraktiotasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa,
mikä tekee laitteistosta hyvin edistyksellisen. Tämä ominaisuus mahdollistaa näytteen
pinnan tasoa vastaan kohtisuorassa olevien kidetasojen diffraktiomittauksen hyvin
ohuista näytteistä sekä niin sanotut in-plane -tekstuurimittaukset, jossa näytettä ei
tarvitse kallistaa mittauksen aikana.
Mittauksen aikana näytettä voidaan lämmittää huoneenlämmöstä aina 1100 °C:een asti,
joko ilmassa, tyhjiössä, typpi tai argon atmosfäärissä. Edistyksellinen in-plane tekstuurimittaus on mahdollista suorittaa myös näytteenlämmityksen aikana.
Rigaku SmartLab -laitteistossa on pyörivällä anodilla varustettu 9 kW röntgenlähde.
Anodin materiaalina voidaan käyttää kobolttia (Co) ja kuparia (Cu). (Oulun yliopisto
2016)
Tekstuurin määrityksessä mittausdatasta luodaan poolikuvaajat 3D Explore -ohjelman
avulla. Siitä saatu data konvertoidaan EPS-tiedostoksi, joka avataan LaboTex3.0 ohjelmalla. Laskennallisista poolikuvaajista saadaan laadittua ODF-esitys.
Faasiosuuksien

määrittämisessä

käytetään

PDXL2-ohjelmaa,

jossa

mitattuun

diffraktogrammiin sovitetaan laskennallinen diffraktogrammi, jolla analyysi suoritetaan.
(Nousiainen 2017)
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3 TEKSTUURI
Monet materiaalit, kuten myös metallit, ovat muodostuneet kiteistä. Metalliseoksia
käsitellään monikiteisinä materiaaleina. Kiteinen materiaali voidaan määritellä
seuraavasti: materiaalin yksittäiset atomit tai atomiryhmät ovat järjestäytyneet
säännöllisesti ja ne toistuvat tarkoin määrätyin välimatkoin kaikissa kolmiulotteisen
avaruuden suunnissa.
Koska kiteisissä metalleissa atomien etäisyydet ovat jaksollisia kaikissa suunnissa,
voidaan tällainen järjestäytynyt rakenne kuvata kolmiulotteisesti avaruushilan avulla.
Kuvassa 1 on esitetty avaruushilan periaate.

Kuva 1. Avaruushila

On tarkoituksen mukaisempaa tarkastella kiteestä sellaista osaa, joka voi sisältää
useampia alkeiskoppeja. Tällaista osaa kutsutaan yksikkökopiksi, joka on esitettynä
kuvassa 2. Alkeiskopin tapaan sekin on suuntaissärmiö, jollaisiin osiin koko avaruus
voidaan jakaa. Sen särmiön pituuksia a, b ja c kutsutaan hilavakioksi.
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Kuva 2. Yksikkökoppi

Kide muodostuu, kun jokaiseen hilapisteeseen asetetaan samaan asentoon ja
samanlainen yhden tai useamman atomin muodostama kanta.
Kiderakenteet

jaetaan

yksikkökopin

symmetrian

perusteella

seitsemään

kolmiulotteiseen kidejärjestelmään, jotka ovat esitettynä taulukossa 1.
Taulukko 1. Kidejärjestelmät
Kidesysteemi
1. Kuutiollinen

Kideakselit
a=b=c
α = β = γ = 90°

2. Tetragoninen

a=b≠c
α = β = γ = 90°

3. Ortorombinen

a≠b≠c
α = β = γ = 90°

4. Heksagoninen

a=b≠c
α = β = 90°, γ = 120°

5. Romboedrinen

a=b=c
α = β = γ ≠ 90°

6. Monokliininen

a≠b≠c
α = β = 90° ≠ γ

7. Trikliininen

a≠b≠c
α≠β≠γ

10

Jähmeässä tilassa metallien atomit järjestäytyvät kullekin metallille tyypillisellä tavalla
muodostaen kiteitä. Kun sula metalliseos alkaa jähmettymään, kiteytyminen alkaa
samanaikaisesti monesta eri kohdasta. Kiteet voivat kasvaa niin kauan, kunnes niiden
kasvu rajoittuu naapurikiteisiin. (Meskanen & Toivonen 2009)
Monikiteinen metalli muodostuu kiteistä, joita kutsutaan rakeiksi. Yksittäisillä rakeilla
on joku tietty orientaatio eli suuntautuminen. Raerajaksi kutsutaan rajapintaa
yksittäisten

rakeiden

välillä.

Raerajoilla

on

merkittävä

vaikutus

materiaalin

ominaisuuksiin, jotka riippuvat rakeiden orientaatioiden eroista toisiinsa nähden.
Rakeista puhuttaessa tarkoitetaan suurenkulman erottama alue metalliseoksen
matriisissa. Yksittäinen rae voi jakautua alirakenteisiin, jotka ovat dislokaatioiden
järjestymisen seurauksena muodostuvien pienenkulman rajaamia alueita. Lisäksi
yksittäisten rakeiden sisällä voi olla myös muita hilavikoja. Monirakeisen metallin
lujuusominaisuudet ovat suunnasta riippumattomia, jos rakeet ovat järjestäytyneet
tilastollisesti tarkastellen eri suuntiin. Venyttävän muodonmuutoksen aikana rakeet
suuntautuvat muodonmuutosakselin suuntaisesti. Myös epähomogeeninen jäähtyminen
voi muokkauksen lisäksi aiheuttaa tiettyä suuntautumista eli tekstuuri. Tällöin metallin
lujuusominaisuudet riippuvat tarkastelusuunnasta. Teräs on aina rakenteeltaan
muokattua, joten siinä on aina tekstuuri. Rakeiden suuntautuminen muokkauksen
jälkeen on esitettynä kuvassa 3. (Nousiainen 2015 & 2017; Meskanen & Toivonen
2009)

Kuva 3. Rakeiden suuntautuminen muodonmuutosakselin suuntaisesti.
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Kun Eulerin avaruutta kuvaavassa kuutiossa kiteiden orientaatiot ovat jakautuneet
tasaisesti, ei vastaavassa poolikuvaajassa havaita yhdenkään kidesuunnan intensiteetin
kasvua muihin olemassa oleviin kidesuuntiin nähden. Toisin sanoen rakeiden orientaatio
on täysin satunnainen kappaleen akselistoon nähden. Tällöin materiaalissa ei ole
tekstuuria. (Nousiainen 2017)
Rigaku SmartLab -ohjelmistolla voidaan määrittää näytekappaleen tekstuuri. Liittenä 1
ovat ohjeet Tekstuurin määritys: Poolikuvaajien muuttaminen ODF:ksi, jossa käydään
askel askeleelta läpi poolikuvaajien muodostaminen mitatusta datasta, miten se
muunnetaan ohjelmalle sopivaan tiedostomuotoon ja miten itse ODF-analyysi tehdään.
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4 FAASIOSUUKSIEN MÄÄRITYS
XRD -laitteiston eli diffraktrogarammin toiminta perustuu Bragg’in lakiin. Sen mukaan
määrätyllä säteilyn aallonpituudella tapahtuu vain tietyn kulman θ heijastuksia ja säteen
tulokulma on yhtä suuri heijastuskulmansa kanssa. Bragg’in lain mukaisessa esityksessä
heijastus tapahtuu peilimäisistä pinnoista, joten se ei vastaa todellisia fysikaalisia
ilmiöitä, joita esiintyy säteilyn ja kiteiden atomien välisessä vuorovaikutuksessa.
Röntgensäteilyn tapauksessa sirontaa tapahtuu yksittäisten atomien elektroneista.
Röntgensäteilyn osuessa monikiteiseen näytteeseen muodostuu detektorille Debyerenkaita kustakin heijastavasta tasoperheestä. Debye-renkaiden muodostuminen on
esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Debye-renkaiden muodostuminen

Lineaarisesta diffraktiokuviosta, joka syntyy laitteiston detektorille, otetaan säteen
suuntainen leikkaus muodostuneista Debye-renkaista yhdessä pisteessä. Tästä
leikkauksesta muodostetaan diffraktiospektri, jonka intensiteettihuiput määräytyvät siis
Debye-renkaiden perusteella. Diffraktrogrammin muodostuminen on esitetty kuvassa 5.
(Nousiainen 2017)
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Kuva 5. Diffraktrogrammin muodostuminen Debye-renkaista.

Kunkin heijastavan kidetason heijastuspiikki saadaan määrätylle 2-theta kulmalle,
jollain määrätyllä säteilylähteen aallonpituudella. Näin ollen näytemateriaalille saadaan
määritettyä ominainen diffrakrogrammi röntgendiffraktometrilla eli XRD-laitteella.
(Nousianen 2015)
Tekstuuri muuttaa heijastuspiikkien suhteellisia intensiteettejä, jolloin mitatut arvot
voivat poiketa suuresti tietokantojen kokeellisesti määritetyistä arvoista, joita
ohjelmistot käyttävät laskennassa. Tämä vaikeuttaa tulosten saamista XRDmittauksissa, joten sen vaikutusta pyritään vähentämään niin sanotulla deteksturoinnilla.
Laitteistossa olevan Eulerin kehdon avulla muutetaan kulmia phi ɸ asteiden 0-360° ja
chi χ asteiden 0-60° välillä deteksturointimittauksen aikana. Yleensä chi-kulmaa
muutetaan kymmenen astetta ja suoritetaan mittaus. Tällöin mitattu diffraktogrammi
koostuu seitsemästä eri chi-kulmalla mitatusta diffraktrogrammista. Tarvittaessa
deteksturointimittaus voidaan ottaa mukaan analyysiin, jolloin tuloksista saadaan
tarkemmat.
Aiemmin faasiosuuksien määritys perustui heijastuspiikkien pinta-alan integrointiin tai
intensiteettien vertailuun. Tällöin ongelmaksi muodostuu eri yhdisteiden tai faasien
mahdollinen piikkien päällekkäisyys.
Nykyisin kyseinen ongelma ratkaistaan käyttämällä Rietveldin-menetelmää. Rietveldinmenetelmässä muodostetaan laskennallinen diffraktogrammi käyttämällä pienimmän
neliösumman menetelmää. Mitattua diffraktogrammia voidaan pitää eri faasien (eli
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funktioiden)

konvoluutiolla

määritettynä

funktiona.

Menetelmässä

käytetty

laskennallinen diffraktogrammi on dekonvoluutio mitatusta diffraktogrammista.
Faasiosuudet

määritellään

diffraktogrammista.

Liitteenä

siis
2

mittausdataan
on

ohje

matemaattisesti

Faasiosuuksien

sovitetusta

määritys:

Pienten

jäännösausteniitti pitoisuuksien määritys, jossa mitattuun diffraktrogrammiin sovitetaan
tietokannoista peräisin oleva laskennallinen diffraktogrammi, jolloin laskentaan saadaan
mukaan myös eri faasien päällekkäin menevät heijastuspiikit. (Nousiainen 2017)
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LIITTEET
Liite 1: Tekstuurin määritys: Poolikuvaajien muuttaminen ODF:ksi
Liite 2: Faasiosuuksien määritys: Pienten austeniitti pitoisuuksien määritys

LIITE 1 (1)
OULUN YLIOPISTO

Tekstuurin määritys
Poolikuvaajien muuttaminen ODF:ksi
Aino Tirri
24.5.2017

Ohje 3D Explore-, PFtoODF2- ja LaboTex3.0-ohjelmien käyttämiseen tekstuurin määrityksessä

LIITE 1 (2)

Poolikuvaajien muuttaminen ODF:ksi
Poolikuvaajat tehdään 3D Explore -ohjelmalla. Siitä saatu data konvertoidaan EPS-tiedostoksi, joka avataan
LaboTex3.0-ohjelmalla. Laskennallisista (symmetrisoiduista) poolikuvaajista saadaan laadittua ODF-esitys.

HUOMIOITAVAA!


Hyvyysluvun Rp arvo on hyvälaatuisessa ODF:ssä välillä 15–30.



JOS POOLIKUVAAJISSA EI OLE POOLITIHENTYMIÄ, ÄLÄ LAADI ODF-esitystä!

3D Explore -ohjelma

Avataan 3D Explore -ohjelma.

Valitaan yläpalkista File ja Open…, jolloin aukeaa seuraava ikkuna:

LIITE 1 (3)

Kansion voi vaihtaa painamalla harmaata neliötä, jossa on kolme pistettä.
Etsitään oikea kansio, valitaan se ja painetaan OK.
Painetaan File Type:ä, jolloin tiedostot järjestäytyvät tiedostotyypeittäin.

Valitaan RAS-tiedostot ja painetaan OK.
Ohjelma lataa valitut tiedostot (tässä menee pieni hetki).

LIITE 1 (4)
Laskennalliset poolikuvaajat aukeavat:

HUOMIOITAVAA! Jos poolikuvaajissa EI OLE POOLITIHENTYMIÄ ts. kuvaajat ovat TASAISEN SINISIÄ, ÄLÄ
JATKA ODF-ESITYKSEN LAATIMISTA!

Tästä tapauksesta huomataan, että poolikuvaajissa valssaussuunta on väärin päin (poolitihentymien pitäisi
olla vaakatasossa, ei pystyssä)
Tehdään ensin background -vähennys ja sen jälkeen käännetään valssaussuunta oikeaksi. Eli taustan
kohina poistetaan mitatusta datasta.
Jokaisessa RAS-tiedostossa on oma background-tiedosto mukana ja kaikkien tiedostojen taustan vähennys
voidaan tehdä samalla kertaa.

LIITE 1 (5)
Valitaan yläpalkista Process ja Corrections…

Tällöin aukeaa Corrections-ikkuna:

background-käyrät

LIITE 1 (6)
Valitaan Background correction, jolloin tulevat näkyviin intensiteetti- ja background-käyrät. Tarkistetaan,
että käyrät näyttävät järkeviltä eli mitatut intensiteetin minimi- ja maksimikäyrät ovat arvoltaan suurempia
kuin background -käyrät.
Tarkistetaan, että Common conditions on varmasti valittuna. Sen pitäisi olla valittuna automaattisesti,
mutta asia on hyvä varmistaa.
Tämän jälkeen painetaan Execute. Ohjelma vähentää taustan, jolloin poolikuvaajien pitäisi selkiytyä
hieman. Corrections-ikkuna suljetaan painamalla Close.

Seuraavaksi käännetään valssausuunta oikeaksi.
Valitaan työkalupalkista Adjust Surface Normal -ikoni.

Tällöin aukeaa Adjust Surface Normal -ikkuna:

LIITE 1 (7)
Asetetaan Rotate Around Surface Normal 90 asteeseen ja painetaan Apply.

Poolikuvaajat kääntyvät 90 astetta eli valssaussuunta on nyt oikea. Ikkuna suljetaan painamalla Close.

Poolikuvaajat täytyy muuntaa tekstitiedostoiksi, jotta niitä voidaan käsitellä seuraavassa vaiheessa.
Valitaan yläpalkista File ja Export: Data

LIITE 1 (8)
Aukeaa Export - ikkuna:

Valitaan Dataset ja All.
Sen jälkeen valitaan kansio, mihin tiedostot tallennetaan.
Tämän jälkeen valitaan formaatti TXT2Format(*.txt).
Painetaan OK, jolloin ohjelma sulkee Export -ikkunan. Tarkistetaan, että tiedostot ovat tallentuneet
valittuun kansioon.
Tämän jälkeen 3D Explore -ohjelma voidaan sulkea.

PFtoODF2 -ohjelma
Avataan PFtoODF2 -ohjelma.

Tässä esimerkissä on käsittelyssä Duplex-teräs, jossa on austeniittia ja ferriittiä. Aikaisemmassa vaiheessa
(3D Explore -ohjelmassa) molempien faasien poolikuvaajat oli mahdollista käsitellä yhtä aikaa. Tästä
eteenpäin kumpikin faasi täytyy käsitellä erikseen.

LIITE 1 (9)
Käsitellään ensin austeniitin poolikuvaajat.
Valitaan Stucture Code -pudotusvalikosta: 7 - O (cubic):

Valitaan yläpalkista File ja Files select:

LIITE 1 (10)
Haetaan se kansio, jonne äskeisessä vaiheessa (3D Explore) tehdyt tekstitiedostot tallennettiin. Valitaan
vain austeniitin poolikuvaajat ja painetaan Open:

Jos näytteiden nimissä on h,k,l -indeksit, niin ohjelma osaa laittaa ne automaattisesti.
Tarkistetaan, että h,k,l -indeksit ovat samat. Jos mittauksessa on käytetty jotain tietty 2Theta -arvoa, niin
käytetyt arvot syötetään kunkin näytteen kohdalle:

LIITE 1 (11)
Nimetään tiedosto: A-Duplex_esim (näytteen nimi) ja painetaan Epf File save:

LIITE 1 (12)

Ohjelma avaa automaattisesti luodun tekstitiedoston:

LIITE 1 (13)
Käsitellään ferriitin poolikuvat samalla tavalla.

HUOMIOITAVAA! Valitaan vain ferriitin poolikuvaajat:

LaboTex3.0-ohjelma
Avataan LaboTex3.0-ohjelma.

Tässä esimerkissä on käsittelyssä AISI304_opetus -näyte, jonka mittaus ei ole ollut kovin tarkka.
Hyvyysluvun Rp arvo on 49,48 % eli aivan liian korkea. Näyte soveltuu kuitenkin periaatteen esittelyyn.

LIITE 1 (14)
Valitaan yläpalkista File ja New Sample/Project...:

Aukeaa New Sample -ikkuna:

Painetaan Path ja haetaan se kansio, jonne äskeisessä vaiheessa (PFtoODF2) tehdyt tekstitiedostot
tallennettiin.
Koska Background -korjaus tehtiin jo 3D Explore -ohjelmassa, sitä ei tarvitse suorittaa uudelleen. Otetaan
valinta pois kohdasta Correction (On/Off).
Kirjoitetaan projektin nimi kohtaan Project Name.
Sample Name on automaattisesti valitun tiedoston nimi, mutta sen voi halutessaan vaihtaa vielä tässä
vaiheessa.

LIITE 1 (15)
Painetaan Create of Binary File in LaboTex Format (Corrected Pole Figure(s) (CPF)).
Aukeaa Merge Experimental Files and Conversation to CPF -ikkuna

Tarkistetaan, että Crystal Symmetry on oikea (tässä tapauksessa: O-Cubic) ja painetaan RUN.
Kun Conversation -kohtaan ilmestyy teksti Finished, ikkuna voidaan sulkea painamalla END:

LIITE 1 (16)
Ylhäälle työkalupalkin alle ilmestyvät muodostuneet CPF-kuvaajat:

Valitsemalla numeroita saadaan eri piikkien kuvaajat auki. Valitaan kaikki näkyville:

Seuraavaksi muodostetaan ODF -esitys.
Valitaan yläpalkista Calculation ja CPF to ODF,NPF,RPF,INV…(Orientation Distribution Function):

LIITE 1 (17)
Oikealle avautuu Start ODF Calculation -sivupalkki:

Valitaan Symmetrization: triclinic to orthorhombic.
ODF Resolution (deg) jätetään 5 asteeseen (automaatti). Tarkistetaan että alhaalla on O-Cubic.
Painetaan sen jälkeen RUN ODF CALCULATION sivupalkin yläosasta.

LIITE 1 (18)
Ohjelma suorittaa laskennan ja aukaisee ODF Calculation (Finished) -ikkunan:

Tarkistetaan, että hyvyysluvun Rp arvo on välillä 15–30 %.
HUOMIOITAVAA! Tämä on AISI304_opetus -näyte, jonka mittaus ei ole ollut kovin tarkka.
Rp arvo on 49,48 % eli tämä ei ole hyvälaatuinen ODF.

Ikkuna suljetaan painamalla End.

Työkalupalkin alle ilmestyy ODF-ikoni:

Valitaan ODF-ikoni, jolloin leikkaukset ϕ1, ϕ2 ja φ tulevat näkyviin:

Austeniitille (pkk) käytetään ϕ2 -leikkausta, joista tyypillisesti tarkastellaan leikkauksia 0°, 45° ja 65°
(Austenitin tekstuurikomponentit ja -rungot ovat helpoimmin todennettavissa niistä). Tkk-metalleilla
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leikkaus tehdään yleensä ϕ1- kulmalle. Hiiliteräksillä kuitenkin käytetään 45 ° ϕ2 -leikkausta, koska siitä
havaitaan niillä tyypillisimmin havaittavat tekstuurikomponentit ja rungot.

Samalla oikealle avautuu ODF Container’s Info -sivupalkki:

Säädetään Balance:a niin, että alin väritasoista saa arvon 2.0 (1 tarkoittaa, ettei tekstuuri ole). Tämä
tehdään siksi, etteivät tekstuurikomponentit ylikorostuisi ja sitä kautta ODF:n tulkinta olisi virheellinen.
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Valitaan työkalupalkista Orientations Analysis -ikoni:

Tällöin saadaan käyttöön merkitsemistyökalu ja samalla sen informaatiokentät ilmestyvät työkalupalkin
alapuolelle:

Hiiliteräksillä tulkitaan leikkauksien 0°, 45° ja 65° tekstuurikomponentit.
Yksittäistä leikkausta voidaan tarkastella kaksoisklikkaamalla sitä, jolloin se aukeaa koko ruudulle.
Merkitsemistyökalua voidaan klikata eri kohtiin, jolloin sen pisteen HKL ja UVW arvot näkyvät työkalupalkin
alapuolella.
Kaksoisklikkaamalla mitä tahansa kohtaa pääsee näkymään, jossa näkyvät kaikki leikkaukset.

Tallennetaan ODF-esitys:
Valitaan yläpalkista Edit: Image File (BMP,TIFF)…
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Aukeaa Image Properties -ikkuna:

Valitaan Change ja etsitään kansio mihin esitys halutaan tallentaa. Nimetään kuva (esim. näytteen nimi) ja
painetaan Save.
Tämän jälkeen painetaan vielä SAVE Image Properties -ikkunan alaosasta. Tällöin ODF-esitys tallentuu
Bitmap-imagena valittuun kansioon. Bitmap-image on helppo liittää esimerkiksi raporttiin.
Kuva ei aukea automaattisesti tallentamisen jälkeen, joten kannattaa käydä tarkistamassa, että se on
varmasti tallentunut.
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OULUN YLIOPISTO

Faasiosuuksien määritys
Pienten jäännösausteniitti pitoisuuksien määritys
Aino Tirri
24.5.2017

Ohje PDXL2-ohjelman käyttöön faasiosuuksien määrittämisessä
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Faasiosuuksien määritys
Aiemmin faasiosuuksien määritys perustui heijastuspiikkien pinta-alan integrointiin tai intensiteettien
vertailuun. Tällöin ongelmaksi muodostuu eri yhdisteiden tai faasien mahdollinen piikkien päällekkäisyys.
Nykyisin kyseinen ongelma ratkaistaan käyttämällä Rietveldin-menetelmää. Rietveldin-menetelmässä
muodostetaan laskennallinen diffraktogrammi käyttämällä pienimmän neliösumman menetelmää.
Mitattua diffraktogrammia voidaan pitää eri faasien (eli funktioiden) konvoluutiolla määritettynä funktiona.
Menetelmässä käytetty laskennallinen diffraktogrammi on dekonvoluutio mitatusta diffraktogrammista.
Faasiosuudet määritellään siis mittausdataan matemaattisesti sovitetusta diffraktogrammista.
Faasiosuuksien määrittämisessä käytetään tässä ohjeessa esimerkkinä pienten jäännösausteniitti
pitoisuuksien määritystä näytteestä, jossa on sekä austeniittia että martensiittia. Rietveld-analyysi
määrittää matemaattisesti martensiitin pääpiikin alle jäävälle austeniitin pääpiikille muodon ja
intensiteetin.
Jäännösausteniitin luotettavana havaitsemisrajana voidaan pitää 0,5 %. Kuitenkin erääseen tutkimukseen
perustuen laitevalmistajat ovat ilmoittaneet havaitsemisrajaksi jopa 0,1 %.

HUOMIOITAVAA!


Hyvyysluvulle Rwp erinomainen arvo on välillä 2–10 %, mutta tyypillinen arvo on 10–20 %. Rwp-arvo
kuvaa mitatun ja Rietveld-menetelmällä saadun diffraktogrammin yhteensopivuutta eli toisin
sanoen arvo on niiden sovituksen hyvyysluku.



PDXL2-ohjelmassa sovituksen hyvyyttä kuvaa myös S-parametri, jonka arvon tulisi olla alle 2.
Erinomaisessa tilanteessa S-parametrin arvo on noin 1.5.



Strain-luvun tulee olla muotoa 0,XX.



Crystallite size ei saa missään tapauksessa olla negatiivinen ja sen arvo on monikiteisillä
teräsnäytteillä yleensä alle 500.



Kannattaa muistaa: alkuaineen keveys tai raskaus vaikuttaa röntgensäteilyn sirontaan ja näin ollen
myös havaitsemisrajaan!
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Pienten jäännösausteniitti pitoisuuksien määritys
Mitattu data analysoidaan PDXL2-ohjelman avulla. Näytteessä on martensiittia sekä jäännösausteiittia.

PDXL2-ohjelma
Avataan PDXL2-ohjelma.

Aukeaa seuraava ikkuna:
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Login name -kenttään kirjoitetaan administrator ja Password-kenttä jätetään tyhjäksi. Avaa ohjelma
painamalla OK.
Ohjelma avautuu. Vasemman reunan navigointipuussa on näkyvillä analyysin eri vaiheet.

Valitaan navigointipuusta Load-kohta:

Tällöin aukeaa Load Measurement Data -ikkuna:

LIITE 2 (5)
Valitaan analysoitava RAS-tiedosto ja painetaan Open.

Jos näytteelle on tehty deteksturointi, aukeaa seuraava ikkuna:

Valitaan No, jolloin ohjelma yhdistää mitatut deteksturointi käyrät yhdeksi käyräksi, jota käytetään
analyysin teossa.*)

*) Jos valitaan vahingossa Yes, niin ohjelma aukaisee kaikki deteksturointi käyrät omina käyrinään:

Tällöin valitaan yläpalkista File: Create New Project ja aloitetaan sen jälkeen analyysi uudelleen valitsemalla
navigointipuusta Load.
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Valitaan navigointipuusta Load Card Info:

Oikealle puolella on tällöin Analysis – Identification (Load Card Info.) -ikkuna:

Valitaan Card Info…, jolloin aukeaa Add Card Information -ikkuna:
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Analysoitavassa näytteessä on martensiittia sekä austeniittia. Lisätään seuraavaksi näiden faasien kortit
analyysiin.
Lisätään ensin austeniitin kortti, sillä sille käytetään analyysissa aina samaa korttia.
Valitaan kohta Card number, jolloin tekstikenttään voidaan suoraan kirjoittaa austeniitin määrityksessä
käytetyn kortin numero: 04-002-3692
Painetaan Search, jonka jälkeen Search results:n alle ilmestyy austeniitin kortti:

Valitaan kortti ja painetaan Add.
Oikealle puolella Analysis – Identification (Load Card Info.) -ikkunaan ilmestyy austeniitin kortti:
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Valitaan seuraavaksi martensiitille sopiva kortti:

Poistetaan ensin valinta kohdasta Card number.
Valitaan kohta Elements ja sen jälkeen valitaan Specify Elements…

Aukeaa Specify Elements -ikkuna, jossa näkyy alkuaineiden jaksollinen järjestelmä:
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Valitaan martensiitin määritystä varten rauta (Fe) ja hiili (C). Valitessa alkuaineita niiden tulee vaihtaa väriä
siniseksi. Valinnan jälkeen Specify Elements -ikkuna voidaan sulkea painamalla Close.
Martensiitin kiderakenne on tetragoninen:

Valitaan Crystal system: Tetragonal, jonka jälkeen etsitään saatavilla olevat kortit painamalla Search.
Martensiitille löytyy useita eri kortteja:

Katsotaan, että minkä kortin laskennallinen diffraktogrammi vastaa parhaiten mitatun diffraktogrammin
piikkejä. Käytetään 04-alkuisia kortteja, sillä ne ovat uusimpia ja samalla tarkimpia.
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Käydään kortit yksitellen läpi ja verrataan piikkejä käyriin:
Kortti 8:
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Kortti 9:
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Kortti 10:

Huomataan, että kortti 10 on tässä tapauksessa lähinnä mitatun diffraktogrammin piikkejä. Valitaan kortti
10 ja painetaan Add, jolloin se ilmestyy oikealle Analysis – Identification (Load Card Info.) -ikkunaan.
Tämän jälkeen Add Card Information -ikkuna suljetaan painamalla oikeasta alakulmasta Close.
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Tarvittavat kortit ovat Analysis – Identification (Load Card Info.) -ikkunassa:

Pidetään Ctrl-näppäin pohjassa ja valitaan kummatkin kortit. Siirretään kortit Candidate Phase -ikkunaan
painamalla alanuolta:
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Painetaan oikeasta alakulmasta Set. Tällöin kortit ovat mukana analyysissa.
Siirrytään Phase data view - ja Phase Information -välilehdille:

Nimetään analysoitavat faasit uudelleen kaksoisklikkaamalla. Tämä tehdään selkeyden vuoksi:
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Iron carbide nimetään uudelleen: martensite
Iron nimetään uudelleen: austenite

Seuraavaksi tarkistetaan martensiitin a- ja c-mitat. Tetragonisen rakenteen vuoksi c-mitta on pidempi:

Huomataan, että a(ang.) > c(ang.) eli a- ja c-mitta ovat väärinpäin!
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Painetaan harmaata, korkeaa palkkia mittojen vieressä, jolloin aukeaa Predict Lattice -ikkuna:

Vaihdetaan mitat oikeinpäin:

Painetaan Set ja tarkistetaan, että mitat ovat oikein:
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Austeniitin kiderakenne on pintakeskinen kuutiollinen, joten sen a-, b- ja c-mitat ovat oltava samoja.

Tarkistetaan austeniitin a-, b- ja c-mitat:

Seuraavaksi siirrytään navigointipuussa kohtaan WPPF eli sovitukseen:
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Huomataan, että austeniitin pääpiikki jää martensiitin pääpiikin alle:

Austeniitti on analyysin kannalta kriittisempi faasi ja sen tilannetta on seurattava koko sovituksen ajan.
Varsinkin sovituksen alkuvaiheessa on seurattava, etteivät austeniitin piikit lähde siirtymään. Lisäksi
austeniitin a-, b- ja c-mittoja tarkkaillaan, ettei niiden arvo muutu.

Tehdään varotoimenpide ennen sovitusta.

Valitaan oikealta Analysis – WPPF -ikkunasta välilehti Advanced:

LIITE 2 (19)

Valitaan Set Model Function…, jolloin aukeaa Set Model Fuction -ikkuna:

Taustan laskentaan vaihdetaan polynomifunktio ja sen asteeksi määrätään 5. Näin estetään se, ettei tausta
voi saada negatiivista arvoa sovituksen aikana, mikä vääristäisi analyysia. Ikkuna suljetaan painamalla OK.
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Siirrytään takaisin Basic-välilehdelle:

Otetaan Decomposition metodi käyttöön. Vaihdetaan sekä martensiitille että austeniitille käytettävä
metodi Rietveld/d-I Patternista:sta Decomposition:iin. Vaihtaminen tapahtuu klikkaamalla hiiren oikealla
näppäimellä Rietveld:in päällä ja valitaan sitten Decomposition.
Lähdetään liikkeelle hilavakion sovituksesta. Hilavakio halutaan lukita, jottei se muuttuisi lopullisen
(Rietveld) sovituksen aikana:

Lukitaan profiili, niin hilavakio (Lattice const) saadaan sovitettua. Vaihdetaan profiilin kohdalta Refine
Fix:ksi. Vaihtaminen tapahtuu klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä Refine:in päällä ja valitaan sitten Fix.
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Tämän jälkeen sovitetaan hilavakio:

Painetaan Refine oikeasta alakulmasta ja samalla seurataan austeniitin hilavakioita Information ruudusta,
ettei sen hilavakio muutu!

Ohjelma suorittaa ensimmäisen sovituksen. Tuloksen tulevat oikean alakulman Parameters-ikkunaan:

Tässä vaiheessa ei tarvitse välittää hyvyysarvoista, sillä profiilia ei ole vielä ollenkaan sovitettu!
Tarkistetaan, että austeniitin hilavakiot eivät ole muuttuneet!

Seuraavaksi sovitetaan profiili. Lukitaan hilavakio ja vapautetaan profiili:

Painetaan Refine oikeasta alakulmasta ja odotetaan, että ohjelma tekee sovituksen. Seurataan samalla
austeniitin hilavakioita.

Tarkistetaan hyvyysluvut Parameters-ikkunasta. Hyvyyslukujen tulisi parantua joka sovituksen jälkeen.
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Tämän jälkeen sovitetaan sekä hilavakio että profiili yhtä aikaa:

Vapautetaan hilavakio ja painetaan Refine oikeasta alakulmasta. Ohjelma tekee kolmannen sovituksen ja
samalla seurataan austeniitin hilavakioita.

Tarkistetaan hyvyysarvot Parameters-ikkunasta:

HUOMIOITAVAA!


Hyvyysluvulle Rwp erinomainen arvo on välillä 2–10 %, mutta tyypillinen arvo on 10–20 %.



PDXL2-ohjelmassa sovituksen hyvyyttä kuvaa myös S-parametri, jonka arvon tulisi olla alle 2.
Erinomaisessa tilanteessa S-parametrin arvo on noin 1.5.



Strain-luvun tulee olla muotoa 0,XX.



Crystallite size ei saa missään tapauksessa olla negatiivinen ja sen arvo on monikiteisillä
teräsnäytteillä yleensä alle 500.

Huomataan, että hyvyysarvot ovat sallituissa rajoissa, joten voidaan jatkaa analyysia.
HUOMIOITAVAA!


Jos hyvyysarvot eivät ole hyviä, kannattaa analyysi aloittaa kokonaan alusta (File: Create New
Project…).

Huonot

ohjelmavirheestä.

hyvyysarvot

voivat

johtua

esim.

sovituksen

aikana

tapahtuneesta
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Siirrytään Profile view -välilehdelle ja tarkastellaan laskennallisen käyrän sovitusta mitattuun käyrään:

Decomposition-menetelmä ei huomioi kaikkia tilanteita, joten se voi antaa epätarkan tuloksen
faasiosuuksien määrittelemisessä.
Siirrytään takaisin Phase data view -välilehdelle.

Tehdään seuraavaksi Rietveld-sovitus:

Vaihdetaan käytettävä metodi Decomposition:sta Rietveld/d-I Pattern:ksi.
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Tehdään profiilille Rietveld-sovitus:

Lukitaan hilavakio ja painetaan Refine oikeasta alakulmasta. Ohjelma suorittaa ensimmäisen Rietveldsovituksen ja samalla seurataan austeniitin hilavakioita.
Tarkistetaan hyvyysarvot Parameters-ikkunasta:

Seuraavaksi tehdään Rietveld-sovitus yhtä aikaa sekä hilavakiolle, että profiilille:

Vapautetaan hilavakio ja painetaan Refine oikeasta alakulmasta. Ohjelma suorittaa toisen Rietveldsovituksen ja samalla seurataan austeniitin hilavakioita.
Tarkistetaan hyvyysarvot:
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Tarkkaillaan diffrakrogrammia, etteivät piikit mene negatiiviseksi. Kyseessä ovat laskennalliset arvot, joten
joissain tapauksissa ohjelma saattaa antaa negatiivisia arvoja, mutta tulokset ovat silloin virheelliset.
Tarkkaillaan austeniitin piikkiä, ettei se häviä martensiitin piikin alle.

Siirrytään Profile view -välilehdelle:

Tarkastellaan laskennallisten ja mitattujen piikkien sovitusta. Jokainen piikki tulee tarkastella erikseen.
Painamalla hiiren vasemman näppäimen pohjaan ja vetämällä rajauslaatikko piikin päälle, voidaan tutkia
tarkempaa kuvaa yksittäisestä piikistä. Kaksoisklikkaamalla mitä tahansa kohtaa pääsee takaisin koko
käyrän näkymään.

Tarkastellaan jokaisen piikin sovitus yksitellen.
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Ensimmäinen piikki:

Toinen piikki:
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Kolmas piikki:

Neljäs piikki:
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Huomataan, että sovitus on suunnilleen oikea, mutta eroa on laskennallisten ja mitattujen piikkien välillä.
Käyrät tarvitsevat tarkempaa sovitusta.

Vapautetaan myös Preferred orientation mukaan analyysiin:

HUOMIOITAVAA! Crystal structure:a ei saa missään nimessä vapauttaa mukaan analyysiin, koska
kiderakenne pysyy aina samana!

Otetaan teräksen tekstuuri mukaan analyysiin, jotta sovituksesta saadaan tarkempi.
Valitaan oikealta Analysis – WPPF -ikkunasta välilehti Advanced:
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Valitaan Set Model Function…, jolloin aukeaa Set Model Fuction -ikkuna:

Vaihdetaan Preferred orientation -kohtaan funktioksi harmoninen funktio: Harmonic function ja asetetaan
sen asteeksi 2. Painetaan OK ja sen jälkeen Refine oikeasta alakulmasta. Ohjelma suorittaa sovituksen ja
tarkastellaan samalla austeniitin hilavakioita.

Tarkistetaan hyvyysarvot Parameters-ikkunasta:

Asetetaan harmonisen funktion asteeksi 4:
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Painetaan OK ja sen jälkeen Refine oikeasta alakulmasta.
Tarkastetaan hyvyysarvot Parameters-ikkunasta:

Asetetaan harmonisen funktion asteeksi 6:

Painetaan OK ja sen jälkeen Refine oikeasta alakulmasta.
Tarkastetaan hyvyysarvot Parameters-ikkunasta:
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Siirrytään Profile view -välilehdelle ja tarkastellaan jokaisen piikin sovitus yksitellen, samalla tavalla kuin
aiemmin!
Jos sovitus näyttää hyvältä ja siihen ollaan tyytyväisiä, suoritetaan itse analyysi.

Painetaan Set oikeasta alakulmasta ja odotetaan, että ohjelma suorittaa analyysin.

Valitaan yläpalkista View: Analysis Results…:
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Analyysin tulokset aukeavat taulukko muodossa:

Tarkistetaan, että analyysin tulokset ovat järkevät!
HUOMIOITAVAA!


Hyvyysluvulle Rwp erinomainen arvo on välillä 2–10 %, mutta tyypillinen arvo on 10–20 %.



PDXL2-ohjelmassa sovituksen hyvyyttä kuvaa myös S-parametri, jonka arvon tulisi olla alle 2.
Erinomaisessa tilanteessa S-parametrin arvo on noin 1.5.



Strain-luvun tulee olla muotoa 0,XX.



Crystallite size ei saa missään tapauksessa olla negatiivinen ja sen arvo on monikiteisillä
teräsnäytteillä yleensä alle 500.



Martensiitin c-mitan tulee olla pidempi kuin a-mitta.



Austeniitin hilavakioiden tulee olla samat.
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Tallennetaan vielä analyysin tulokset.
Valitaan yläpalkista File: Export…:

Valitaan tallennuspaikka ja tallennetaan analyysi.

