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Wstęp

Materiały niejednorodne w nanoskali są przedmiotem intensywnych badań.
W analizie struktur tych materiałów niezwykle cenne okazały się metody oparte
na zjawisku małokątowego rozpraszania (Small-Angle Scattering — SAS), a zatem
metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (Small-Angle X-ray
Scattering — SAXS) oraz neutronów (Small-Angle Neutron Scattering — SANS).
Metodą umożliwiającą badanie nanoniejednorodności w materiałach przeźroczystych jest metoda wykorzystująca zjawisko rozpraszania światła (Light Scattering — LS). Z uwagi na długość fal świetlnych efekt rozpraszania pojawia się przy
wyższych kątach rozpraszania.
Efekt SAXS zachodzi wtedy, gdy w materiale występują obszary i otoczenie
różniące się gęstościami elektronowymi, natomiast efekt SANS — gdy obszary
i otoczenie mają inną zdolność rozpraszania neutronów. Natura efektów SAXS
i SANS jest podobna do efektu rozmytej korony (hala) wokół Księżyca, gdy jego
światło jest rozproszone na małych kropelkach pary wodnej. Z uwagi na długość
fali promieni rentgenowskich i neutronów efekty SAXS i SANS mają miejsce wtedy,
gdy rozmiary rozpraszających obszarów należą do zakresu 10—1000 Å, a więc
zakresu nanoskali.
Kształt krzywej natężenia małokątowego rozpraszania zależy głównie od
kształtu i rozmiarów rozpraszających obszarów, a nie jest uzależniony od struktury
atomowej tych obszarów. Metody małokątowego rozpraszania mogą być zatem stosowane do badania zarówno materiałów krystalicznych, jak i amorficznych. Niejednorodny rozkład atomów w obrębie rozpraszających obszarów ma również wpływ
na kształt krzywej małokątowego rozpraszania.
Najprostszy możliwy do przeprowadzenia eksperyment z zastosowaniem metod
małokątowego rozpraszania to sprawdzenie jednorodności struktury materiału
w nanoskali. Sam fakt wystąpienia efektu małokątowego rozpraszania świadczy
o obecności takich niejednorodności. Eksperyment małokątowego rozpraszania
może więc znaleźć zastosowanie np. w ujawnieniu ewentualnego wpływu obróbki
cieplnej na nanostrukturę materiału.
9

Metodę małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich użyto po raz
pierwszy w latach trzydziestych ubiegłego wieku do badania różnych odmian węgli
i sadz [1, 2] oraz stopów umacnianych wydzieleniowo [3]. W tamtych latach była to
praktycznie jedyna metoda badania struktury materiałów niejednorodnych w nanoskali. A. G u i n ie r [3] stwierdził obecność bardzo małych cząstek (nazwanych
później strefami Guiniera — Prestona) w pierwszym etapie procesu wydzieleniowego stopów Al-Cu i Al-Ag. O stale rosnącym zainteresowaniu metodami małokątowego rozpraszania świadczą (w ostatnich latach średnio organizowane co trzy
lata) międzynarodowe konferencje poświęcone metodom małokątowego rozpraszania. Pierwsza tego typu konferencja miała miejsce w Syracuse (USA) w 1965 roku
i dotyczyła głównie metody SAXS (jedna praca omawiała metodę SANS). Podczas
drugiej konferencji, która odbyła się w 1970 roku w Grazu (Austria), około 30%
prac prezentowało wyniki uzyskane metodą SANS. Ze względu na zakres wielkości rozpraszających obszarów metody małokątowego rozpraszania znalazły zastosowanie w badaniach takich materiałów, jak: stopy umacniane wydzieleniowo,
metale amorficzne, różnego rodzaju materiały porowate, węgle, żele, katalizatory
i nośniki katalizatorów, polimery, a także do badania struktury bakterii, wirusów
i kwasów nukleinowych. Po wprowadzeniu geometrii fraktalnej, w latach osiemdziesiątych minionego wieku [4, 5], nastąpił rozwój metod SAXS i SANS w badaniu różnych materiałów o nieuporządkowanej strukturze, niejednorodnych w nanoskali, a w szczególności materiałów porowatych.
Neutrony są rozpraszane w rezultacie oddziaływania z jądrami atomowymi
pierwiastków zawartych w napromieniowanym materiale. Są także rozpraszane
przez atomowe i cząsteczkowe momenty magnetyczne materiałów magnetycznych.
Długość fali de Broglie’a neutronów stosowanych w metodzie małokątowego rozpraszania, podobnie jak promieni rentgenowskich, jest rzędu kilku angstremów.
Stąd zdolność rozdzielcza metod małokątowego rozpraszania jest znacznie większa
od wymiarów atomów. W konsekwencji w analizie efektu małokątowego rozpraszania przyjmuje się przybliżenie ciągłego rozkładu zdolności rozpraszania. Podobieństwo długości fali neutronów i promieni rentgenowskich umożliwia stosowanie zbliżonych procedur interpretacji efektów małokątowego rozpraszania neutronów i promieni rentgenowskich.
Metoda SANS, w porównaniu z metodą SAXS, jest kosztowniejsza i mniej
dostępna z uwagi na konieczność korzystania z reaktorów jądrowych. W przypadku większości materiałów absorpcja neutronów jest niska, w konsekwencji stosunkowo grube (1—5 mm) próbki mogą być badane metodą SANS. Krzywe rozpraszania są wówczas w sposób naturalny doskonale uśrednione statystycznie. Niska
absorpcja neutronów umożliwia umieszczanie próbek w kriostatach, piecykach,
pojemnikach ciśnieniowych. Izotopy tego samego pierwiastka mają odmienne zdolności rozpraszania neutronów; nie ma prostej prawidłowości wyrażającej zależność
zdolności rozpraszania neutronów od liczby atomowej Z. Ponadto zdolności rozpraszania neutronów mogą mieć wartości ujemne. W badaniach rozpraszania neu10

tronów podstawienia izotopowe mogą ujawniać lub ukrywać pewne cechy struktury rozpraszającego materiału.
Możliwość szerokich zmian zdolności rozpraszania neutronów jest istotną cechą
metody SANS. Ma to między innymi zastosowanie w badaniach wodnych roztworów materiałów biologicznych. Istnieje wyraźna różnica zdolności rozpraszania neutronów przez wodór i zdolności rozpraszania neutronów przez deuter; po
zmianie proporcji zawartości H2O:D2O możliwa jest zmiana kontrastu rozpraszania materiału biologicznego i rozpuszczalnika.
Do zalet metody SAXS należą:
— otrzymanie uśrednionych informacji o strukturze materiałów ze stosunkowo
dużej objętości,
— nieskomplikowane i nieniszczące struktury materiału przygotowanie próbek do
badań,
— niedestrukcyjność struktury materiału podczas wykonywania eksperymentu.
Zaletami metody SANS, oprócz wymienionych wcześniej dla metody SAXS, są:
— odmienna od promieni rentgenowskich zdolność rozpraszania neutronów
w zależności od liczby atomowej pierwiastków; ponadto izotopy tego samego
pierwiastka mają różną zdolność rozpraszania;
— możliwość badania stosunkowo grubych preparatów;
— możliwość badania struktury materiałów magnetycznych.
Metoda transmisyjnej mikroskopii elektronowej (Transmission Electron Microscopy — TEM) oraz metody SAXS i SANS informują o strukturze materiału w porównywalnej skali wielkości. W odróżnieniu od metod SAXS i SANS, metoda TEM daje
szczegółowe informacje ze stosunkowo małej objętości materiału. W metodzie
TEM przygotowanie próbek do badań może doprowadzić do zmiany ich struktury,
co może mieć wpływ na poprawną interpretację wyników badań. Zastosowanie
metod opartych na rozpraszaniu jest szczególnie korzystne, gdy z jakichś powodów
posługiwanie się metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej jest utrudnione
lub wręcz niemożliwe, jak w przypadku materiałów porowatych lub w fazie ciekłej.
Metody SAXS, SANS i TEM wzajemnie się uzupełniają; metoda TEM może być
bardzo pomocna w jednoznacznej interpretacji efektu małokątowego rozpraszania.
W niniejszym opracowaniu rozważania dotyczące teorii rozpraszania prowadzone są dla małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich, które z niewielkimi modyfikacjami mogą znaleźć zastosowanie w rozpraszaniu neutronów [6].
Możliwości zastosowania metod małokątowego rozpraszania w badaniach materiałów omawiane są głównie w przypadku metali i materiałów porowatych. Niniejsza
monografia nie obejmuje badań nad materiałami polimerowymi. Metody interpretacji efektu małokątowego rozpraszania od materiałów polimerowych i pozostałych typów materiałów znacznie różnią się między sobą. Czytelników zainteresowanych badaniami materiałów polimerowych odsyłamy do monografii autorstwa
J. Ja n ick iego [7] i S. R a bieja [8, 9].
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Nanoheterogeneities of materials and the effect of small angle scattering
of X-rays and neutrons
Su m m a r y
The presence of nanoscale heterogeneities significantly affect the physical, chemical and
mechanical properties of materials. This monograph focuses on the applications of small angle X-ray
(SAXS) and neutron (SANS) scattering methods for the studies of such materials. The theoretical
aspects of these methods for two-phase systems — that is the scattering object as well as the surrounding
medium – are given. The effect obtained from different scattering systems is described. This systems
involve the particle type as well as more complex, disordered ones.
Investigation possibilities of SAXS and SANS methods for metallic materials and for porous
materials are presented.
The following metallic materials are analyzed:
— precipitation hardened alloys on the aluminum, nickel, magnesium and iron matrices,
— metallic glasses,
— metals hardened by inert oxidation,
— metals with defect structure,
— electrodeposited metals.
The methods based on the scattering effect are particularly applicable in the studies of porous
materials owing to their intensive scattering effect. Moreover it is difficult to test them with the use of
electron microscopy methods. The scattering effects from different porous silica materials as well as
porous carbonation materials are analyzed. The heterogeneous catalysts studied using the anomalous
small angle X-ray scattering (ASAXS) method are given as an example of the investigations of three-phase materials.
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Нанонеобнородности материалов и эфект малоуглового рассеивания
рентгеновского и нейтронного излученея
Ре зюме
Физические, химические, механические свойства довольно сильно зависят от присутствия
в материалах областей неоднородности масштаба нанометров. В монографии представлено
возможности эксперименталных исследований этих материалов при помощи методов малоуглового рассеивания рентгеновского и нейтронного излученея (SAXS и SANS). Представлено
теоретические основы этих методов для двухфазных систем – рассеивающего обьекта и среды.
Описано эфект малоуглового рассеивания в случаях, когда рассеивающие обьекты могут быть
описаны в форме системы частиц, когда концентрации двух фаз могут быть сравнимы по величине и когда рассеивающие объекты имеют неупорядоченную сложную структуру о характерных чертах фрактального типа.
Возможности эксперименталных исследований материалов неоднородных в нанометрическом масштабе при помoщи методов SAXS и SANS представлено на примере металлических
и пористых материалов.
Для металлических материалов проанализировано:
— сплавы на основе алуминия, никеля, магния и железа с повышенной при помощи выделений сопротивляемостью материала,
— металлические стекла,
— металлы с повышенной при помощи внутренного окисления сопротивляемостью материала,
— структуру дефектов металлов,
— електроосажденные металлы.
Исследовательские методы основанные на явлении рассеивания особенно ценны в исследованиях пористых материалов, что связано с высокой интенсивностью рассеивания и трудностями исследований пористых материалов методами электронной микроскопии. Анализировано
эфект рассеивания полученный на разных кремнеземных пористых материалах и на пористых
углеродных материалах. Возможности исследования структур трехфазных материалов при помoщи метода аномального малоуглового рассеивания рентгеновского излучения (ASAXS) представлено на примере гетерогенных катализаторов.
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