
 

Jornada
“APLICACIÓ DE LA DIFRACCIÓ DE
RAIGS X A MATERIALS”

Campus UAB, Bellaterra
24 de Novembre de 2008

Sala d’Actes de l’ICMAB

Presentació

La difracció de raigs-X és una tècnica versàtil, àmpliament difosa i amb múltiples aplicacions.
Després de gairebé un segle de constant progrés, encara avui dia es van produint nous avenços
tant metodològics com instrumentals. En el camp metodològic la difracció de raigs-X s'aprofita
de l'enorme potència de càlcul actualment disponible que permet d'aplicar-la a problemes tant
estructurals com microestructurals de complexitat creixent.

En el camp instrumental els difractòmetres de laboratori posseeixen òptiques millorades,
sistemes de detecció més eficients i fonts de raigs-X més brillants que comporten un guany de
resolució, la possibilitat d'estudiar volums de mostra cada cop més petits, temps de mesura més
curts i per a detectors 2D, l'enregistrament  dels anells de Debye-Scherrer.

La intenció de aquesta Jornada es fer un repàs de l'estat actual de la tècnica de la mà
d'especialistes de reconegut prestigi provinents tant del món universitari com del propi ICMAB.
S'incidirà sobretot en el vessant més aplicat de la tècnica.
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Sala d’Actes de l’ICMAB

Programa

9:20-9:30   

Presentació 
Prof. Xavier Obradors (Director de l’ICMAB-CSIC)

9:30-9:45       

Introducció
Prof. Jordi Rius Palleiro (ICMAB-CSIC)

9.45-10:30     

Possibilitats de configuracions i calibratges instrumentals en difractòmetres de raigs X de pols
de laboratori. Relació amb les diferents aplicacions.
Dr. Xavier Alcobé (SCT-UB)

10:30-11:00   

Possibilitats de la microdifracció en materials
Dr. Francesc G. Guirado (SRiT-URV)

11:00- 11:30  

Cafè

11:30-12:15   

Aplicacions de la difracció de raigs X a l’estudi de capes primes
Sr. Josep M. Bassas (SCT-UB)

12:15-13:00   

Aplicacions de detectors 2D a la determinació de tensions residuals
Dr. José Santiso (CIN2)

13:00-15:00   

Pausa per dinar

15:00-15:30    

Determinació de textures amb detectors bidimensionals
Sra. Anna Crespi (ICMAB-CSIC)

15:30-16:15    

Model·lització i quantificació de la micro(nano)estructura en materials mitjançant difracció de
raigs X
Dr. Carles Frontera (ICMAB-CSIC)

16:15-16:45    

Reflectometria en capes primes
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Sr. Xavier Martí (ICMAB-CSIC)

16:45               

Comiat

 

 

 

 

 

 
© 2008  icmab



 

Jornada
“APLICACIÓ DE LA DIFRACCIÓ DE
RAIGS X A MATERIALS”

Campus UAB, Bellaterra
24 de Novembre de 2008

Sala d’Actes de l’ICMAB

Comitè organitzador

Responsable: 

Prof. Jordi Rius Palleiro 

Comissió de Seminaris i Formació de l'ICMAB         

Prof. Xavier Obradors i Berenguer

Dra. Lourdes Fàbrega

Dr. Eduardo Hernández

Dra. Rosario Núñez

Sr. Adrián Carretero

Sra. Mariona Vázquez

 

Institut de Ciència de Materials de Barcelona 
CSIC
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Inscripció

 

PLACES ESGOTADES

INTERESSATS EN APUNTARSE A LA

LLISTA D’ESPERA ENVIAR

MAIL A:

mvazquez@icmab.cat

                     

             

Data límit d'inscripcions i pagament: 17 novembre

Imports:

ICMAB, universitats i comunitat científica: 30 €

Empreses: 60 €

Forma de realitzar el  pagament

Personal ICMAB
No realitzar l'ingrés directament, es realitzarà compensació interna.

Resta de participants
Realitzar ingrés al compte de “La Caixa” 
2100-0424-39-0200145951 a nom de la Fundació Empresa i Ciencia, indicant clarament
“per a l’ICMAB”
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Localització

 

Adreça

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Catalunya, Espanya

Com arribar al campus de l'UAB
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Mariona Vázquez:

mvazquez@icmab.es
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Situació de l'ICMAB dins el campus de l'Universitat Autònoma de Barcelona
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JORNADA 
APLICACIÓ DE 
LA DIFRACCIÓ 
DE RAIGS X 
A MATERIALS

Sala d’Actes ICMAB
Institut de Ciència de Materials de Barcelona

CSIC
Campus UAB, Bellaterra

PROGRAMA:
9:20-9:30 
Presentació 
Prof. Xavier Obradors (Director de l’ICMAB-CSIC)

9:30-9:45 
Introducció
Prof. Jordi Rius Palleiro (ICMAB-CSIC)

9.45-10:30 
Possibilitats de confi guracions i calibratges instrumentals en 
difractòmetres de raigs X de pols de laboratori. Relació amb les 
diferents aplicacions.
Dr. Xavier Alcobé (SCT-UB)

10:30-11:00 
Possibilitats de la microdifracció en materials
Dr. Francesc G. Guirado (SRiT-URV)

11:00- 11:30 
Cafè

11:30-12:15 
Aplicacions de la difracció de raigs X a l’estudi de capes primes
Sr. Josep M. Bassas (SCT-UB)

12:15-13:00 
Aplicacions de detectors 2D a la determinació de tensions 
residuals
Dr. José Santiso (CIN2)

13:00-15:00 
Pausa per dinar

15:00-15:30 
Determinació de textures amb detectors bidimensionals
Sra. Anna Crespi (ICMAB-CSIC)

15:30-16:15 
Model·lització i quantifi cació de la micro(nano)estructura en 
materials mitjançant difracció de raigs X
Dr. Carles Frontera (ICMAB-CSIC)

16:15-16:45 
Refl ectometria en capes primes
Sr. Xavier Martí (ICMAB-CSIC)

16:45 
Comiat

24 de Novembre de 2008

INSCRIPCIÓ: www.icmab.cat/jrx2008
Data límit d’inscripcions i pagament: 17 novembre

PLACES LIMITADES

La difracció de raigs-X és una tècnica versàtil, àmpliament difosa 
i amb múltiples aplicacions. Després de gairebé un segle de 
constant progrés, encara avui dia es van produint nous avenços 
tant metodològics com instrumentals. En el camp metodològic 
la difracció de raigs-X s’aprofi ta de l’enorme potència de càlcul 
actualment disponible que permet d’aplicar-la a problemes tant 
estructurals com microestructurals de complexitat creixent.

En el camp instrumental els difractòmetres de laboratori 
posseeixen òptiques millorades, sistemes de detecció més 
efi cients i fonts de raigs-X més brillants que comporten un 
guany de resolució, la possibilitat d’estudiar volums de mostra 
cada cop més petits, temps de mesura més curts i per a 
detectors 2D, l’enregistrament dels anells de Debye-Scherrer. 

La intenció de aquesta Jornada es fer un repàs de l’estat actual 
de la tècnica de la mà d’especialistes de reconegut prestigi 
provinents tant del món universitari com del propi ICMAB. 
S’incidirà sobretot en el vessant més aplicat de la tècnica.




