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Masaüstü X-ray Difraktometresinde 
Dikkat Edilecek 7 Önemli Nokta 

White paper

By Katherine Macchiarola, Marketing Director - the Americas

Laboratuvarınızdaki XRD sisteminin değişim zamanında düşünülmesi gereken 

bir takım faktörlerin olduğunu biliyoruz. Masaüstü XRD sistemleri, ayaklı 

sistemlere kompakt ve uygun maliyetli bir alternatif olabilir. Hangi faktörlerin 

ihtiyaçlarınıza yönelik önemli gereksinimler olduğuna karar vermek, 

durumunuz için ideal bir masaüstü sistem seçmenize yardımcı olacaktır.
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1. Uygulamanız için hangi seviyede performansın yeterli olduğunu belirleyin

Çözünürlük, masüstü tipi XRD cihazı alırken düşünülmesi gereken en önemli sistem 

performansı parametrelerinden biridir. Tipik olarak masaüstü tipi sistemler  küçük 

alanlarda çalışmak için dizayn edildiğinden tüp ve dedektör arasındaki mesafeleri kısadır 

ve bu durum çözünürlüğü etkiler. Masaüstü XRD piyasasında çok çeşitli çözünürlüklere 

sahip sistemler vardır ancak önemli olan çözünürlük ve performans anlamında hangi 

cihazın uygulamaya uygun olduğunu belirlemektir. Eğer sürekli rutin numunelerle 

çalışıyorsanız, birkaç belirli fazın belirlemesini yapıyorsanız, analiz yükünüz düşükse veya 

nano malzemelerle çalışıyorsanız; çözünürlük çok önemli bir parametre olmayabilir.

Eğer kompleks karışımlar ya da çok fazla polimorfu olan fazlarla çalışıyorsanız, 

numunenizde eser miktarda bulunan fazlar varsa, çözünürlük süreç değerlendirme 

yaparken çok önemli bir parametre haline gelebilir. Beklenmeyen ve az miktarda bulunan 

fazların belirlenmesinde küçük piklerin gürültüden kurtulup ortaya çıkarılabilmesi özelliği 

kritik olabilir. Çözünürlük değeri önceden beri uygun XRD standardı(NIST SRM 660c-

lantanium hexaborate) tam genişlik yarı yükseklik(FWHM) değerine bakılarak belirlenir. 2 

tetha tam genişlik yarı yükseklik (FWHM) değerinde masaüstü XRD sistemleri için 

mükemmel çözünürlük değeri 0.04 dereceden daha düşük değerlerdir.

Diğer bir performans parametresi ise gonyometrenin doğrusallığıdır. Yüksek doğrusallığa 

sahip gonyometreler 2tetha değerleri boyunca yüksek doğrulukta pik pozisyonlarının 

belirlenmesini sağlar. Bu durum XRD verileri üzerinden hassas hesaplamalar yaptığımız 

analiz tiplerinde, birim hücre boyu hesabı ya da kırılma katalizi gibi, analiz doğruluğu 

konusunda kritik öneme sahiptir. Gonyometre doğrusallığı silikon tozu standardı NIST 

640e standardındaki piklerin doğrusallığına bakılarak gerçekleştirilir. İyi bir pik 

doğrusallığı 2tetha da + 0.02 derece altında pik pozisyon sapması olursa sağlanabilir.

Düşük açı performansı cihaza göre çok çeşitli olabilir. Eğer farmasotik veya organik 

malzemeler, killer ya da mezoproz malzemeleri analiz etmek isterseniz cihazın iyi bir 

düşük açı performansına sahip olması gerekir. Bu tip numunelerde doğru faz analizi 

yapabilmenin  ve standartsız miktarsal analiz yaparken (Reitvelt Refinement) en önemli 

anahtarı cihazın düşük açı performansıdır. Cihazın düşük açı performansı uygun 

standartlarla(Gümüş Behenat) kolaylıkla gösterilebilir. Mükemmmel düşük açı 

performansı 1 dereceye kadar olan piklerin mükemmel şekilde birbirinden ayrılması ve 

aralarındaki intensity oranının uygun olarak gösterilebilmesi ile belirlenir.

2. Mevcut iş yükünüz ile sisteminizin ölçüm kapasitesi uymalıdır

Masaüstü XRD cihazlarının çok çeşitli günlük numune ölçme kapasiteleri bulunmaktadır. 

Eğer günlük olarak ölçümünü gerçekleştirmek zorunda olduğunuz belli bir numune 

miktarınız varsa cihaz seçiminizi gerekli numune miktarına göre yapmalısınız. 

Cihazın ölçüm hızını etkileyen en önemli parametrelerden biri ölçüm sırasında tüpe 

uygularığınız güçtür -40 kV ile 30 kV arasında %25 hız farkı ortaya çıkmaktadır- Diğer bir 

yöntem ise noktasal dedektör yerine yüksek hızlı çizgisel dedektör kullanmaktır. Cihazın 

ölçüm parametreleri optimize edildiğinde genllikle ölçüm süreleri 5-10 dakikadan daha kısa 

sürmektedir. Bu ölçüm hızının üzerine cihaza otomatik numune yükleyicisi takılarak insan 

yüklemesinden çok daha hızlı, çok sayıda numune ölçmek mümkün hale gelebilir. Ayrıca 

cihaz tüm otomasyon sistemleri ile beraber çalışmaya uygun olduğu için bantlı taşıyıcı ya 

da robot kol ile otomasyon sisteminden çok daha hızlı numune yüklenebilecek şekilde 

sistem ayarlanabilir, ayrıca XRD sistemlerine de XRF sistemlerinde olduğu gibi numune 

hazırlama aparatları bağlanarak ölçüm çok daha hızlı hale getirilebilir.
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https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=660C
https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=640e
https://www.alfa.com/en/catalog/045494/
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Otomasyon, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış ve veri işlemeyi, kantiikasyonu ve 

sonuçlarını yazıcıya veya ağ sistemine rapor etmeyi sağlayan analiz yazılımını da 

ifade eder. Laboratuvarınızda otomasyon arzu ediliyorsa bunun XRD 

sisteminizle mümkün olduğundan emin olun.  

3. Sahip Olmanın Gerçek Maliyetini Belirleyin

Elbette bir XRD sistemi başlangıç fiyat etiketine sahiptir, ancak gerçek bir sahiplik 

maliyetine katkıda bulunan bir defaya mahsus veya tekrarlanan maliyetler olabilir. 

XRD Sistemlerinde gerekli olabilecek faktörler; 

• Sistem X-ray tüplerinin soğutulmasını sağlayan su soğutucu, bakımı gereken diğer 

ekipman parçası, su ve elektrik gibi kaynakları tüketir ve onarıma ihtiyaç duyarsa bir 

cihaz kesintisi kaynağı olabilir.

• Sistemdeki bileşenlerin çalıştırmak için lab tipi veya şişelenmiş gaz ya da sıkıştırılmış hava

• Sistemi çalıştırmak için harici bir bilgisayar sistemi.

• Kontrollü aralıkta sıcaklık ve nemi olan laboratuvar ortamı

Ayrıca XRD sistemi yeni bir elektrik servisinin kurulumu için gerekli olan güç 

gereksinimlerine sahip olabilir. 

Buna ek olarak, bakım sözleşmesi yinelenen bir maliyet olacaktır fakat sisteminizi en üst 

düzeyde çalışır tutmak veya beklenmedik tamirlerden korunmak için düşünülmesi gereken 

bir şey olabilir. 

4. Kullanım Kolaylığını Değerlendirin

 X-Ray Difraksiyonunda veri toplayan kullanıcılar ve analiz edilecek istenen malzeme 

özelliklerini uygun ölçüm programlarına ve doğru analizlere çevirebilecek difraksiyonistler 

vardır. Pek çok laboratuvar, farklı düzeyde XRD bilgisine sahip kişilere sahip olacaktır ve 

difraksiyon sistemi herkese uyumlu olmalıdır.  Kullanım kolaylığı, cihaz bakımı ve 

çalıştırma, veri toplama yazılımı, veri analizi ve raporlama için geçerlidir ve bu faktörlerin 

tümü değerlendirilmelidir. Üniversite gibi geçici iş gücü olan yerlerde, iyi 

dokümantasyona sahip, kullanımı kolay bir tezgah sistemi arzu edilir. 

5. Sistemin Güvenliğini Değerlendirin

XRD sistemleri için en bariz güvenlik endişesi radyasyon güvenliği konusundadır.  

Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu'na (ICRP) göre, radyasyonun absorbe edilen 

dozu kamu için 1mSv/yılı geçmemelidir. Bir masaüstü XRD seçerken cihazın bu 

gereksinime uyup uymadığını kontrol etmelisiniz. 

Sistem ayrıca kullanıcı için de güvenli olmalı, hareketli bileşenlerden, elektrik gibi 

etmenlerden zarar görme ihtimali olmamalıdır. Bu da Makine Talimatı 2006/4/EC, EMC 

Talimatı 2004 / 108 / EC, CE Mark ve UL/CSA 61010-2-091’e uyulması ile sağlanır. Cihazın 

kendisinin de nesnelerden hatta toz ve artıklardan kaynaklanan zararlı sızmalardan 

korunması önemlidir.  Laboratuvarınızda tozlu ortam varsa, seçilen difraktometrenin 

Intrusion Protection (IP) derecesine dikkat edin; IP sayısı ne kadar yüksekse o kadar iyidir.  

Seçilen masaüstü XRD sisteminin laboratuvarınızdaki güvenlik gereksinimlerine uygun 

olmasını sağlayın.
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6. Masaüstü XRD sisteminiz için seçeneklerin kullanılabilirliği

Masaüstü XRD sistemi basit rutin ölçümler için optimize edilmiş bir sistemdir ve yer tipi 

cihazı gibi esnek değildir. Ama seçeceğiniz markaya göre ek seçenekler kullanılabilir 

olabilir. Bu seçenekler bir numune değiştiriciyi, farklı bir X-ray tüpünü, numunenizi ısıtmak 

ve soğutmak için aşamaları, lineer ve alan dedektörlerini içerebilir. Bir alan dedektörü 

masaüstü XRD sistemi için çok bilinen bir seçenek olmayabilir, ama özellikle araştırma ve 

öğretim laboratuvarlarında faydaları açıktır. Bir alan veya 2 boyutlu dedektör, bir 

numuneden karakteristik pozisyonlarda 2 tetada kırınan Debye halkalarını 

görselleştirmenizi sağlar. Eğer numune hazırlama ince partiküller (50 mikrondan küçük) 

üretmek için yeterliyse, bu hemen katı Debye halkalarının görünmesini sağlar 

(yukardaki görsel) veya partikül boyutları çok büyükse benekli Debye halkaları 

görünecektir.(aşağıdaki görsel)

Eğer yetersiz numune hazırlama veya ısıtma boyunca kristallerin belli yönlerde 

tercihen büyümesi yüzünden kristalitler yönlenirse bu çok açık görünebilir. Tercihli 

yönlenme, Debye halkalarının şiddetinde değişkenliğe neden olurken, bunun 

tersine Debye halkaları boyunca istikrarlı şiddet kristalit yönlenmelerin 

rastgeleliğini gösterir.  

7. Aplikasyon ve servis desteğinin kullanılabilirliği

Bir XRD satıcısı, uygun şekilde malzemelerin nasıl analiz edileceğini ve olası soruları 

cevaplayacak uygun aplikasyon uzmanlarına sahip olmalıdır. Aynı zamanda bu 

aplikasyon uzmanları kurslar, seminerler, konferans sunumları ve web seminerleri ile 

müşterilerini eğitmeliler. Diğer yandan XRD satıcısının sistemleri kurmak ve onarmak 

için yeterli teknik servis mühendisine sahip olması da bir o kadar önemlidir. Yerel 

destek, en yüksek çalışma süresine ve yatırımınızın en iyi kullanımına anahtardır. Sizin 

masaüstü XRD sisteminize servis verebilecek kaç tane teknik servis mühendisi 

yetiştirildiğini, en yakın teknik servis mühendisinin lokasyonunu ve cihazın servisinin 

siteden mi yapıldığını yoksa depo servisi için üreticiye mi gönderilmesi gerektiğini 

sorabilirsiniz. 
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