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Röntgensäteilyä voidaan käyttää kappaleiden sisärakenteen non-destruktiiviseen eli ainetta
rikkomattomaan tutkimiseen. Kulkiessaan kuvauskohteen läpi röntgensäteily vuorovaikuttaa
väliaineen atomien kanssa ja vaimenee sen elektronitiheyteen verrannollisesti. Röntgenilmaisi-
mella havaittavaa läpivalaisukuvaa kutsutaan projektioksi. Röntgenprojektio antaa hyödyllistä
tietoa tutkittavan kappaleen sisärakenteesta, mutta sen tarjoaman informaation ongelma ja
rajoite on, että projektio kuvaa kohdetta vain yhdestä suunnasta ja paikkatieto syvyyssuunnassa
menetetään.

Röntgentomografiassa pyritään rakentamaan tutkimuskohteesta poikkileikkauskuva yhdis-
tämällä monista eri suunnista otettujen projektioiden data, ja tomografia tunnetaankin myös
nimillä leikekuvantaminen ja kerroskuvantaminen. Tomografia kuuluu inversio-ongelmiksi kut-
suttujen ongelmien ryhmään, ja sen keskeinen ongelma voidaan esittää seuraavassa muodossa:
mitä voidaan sanoa kappaleen kolmiulotteisesta sisärakenteesta sen röntgenprojektioiden perus-
teella? Tutkittava suure tomografiassa on väliaineen vaimennuskertoimen µ paikkajakauma,
josta käytetään myös nimityksiä kohdefunktio ja objektifunktio. Tietokoneella muodostettua
mallia kohdefunktiosta kutsutaan rekonstruktioksi.

Tietokonetomografia eli TT-kuvantaminen on osoittautunut erittäin hyödylliseksi kliinisen
diagnostiikan työkaluksi, ja sitä onkin kehitetty pitkälti lääketieteellisen kuvantamisen ehdoilla.
Tutkimuskohteita ovat olleet erityisesti erilaisten artefaktien eli kuvausvirheiden poistaminen ja
erotuskyvyn kasvattaminen. Ainetta rikkomaton tutkimusmenetelmä on osoittautunut hyödyl-
liseksi myös lukuisilla muilla aloilla. Ilmaisintekniikan kehittymisen ja tietokoneiden laskentate-
hon kasvamisen myötä mikrotomografia onkin eriytynyt omaksi tutkimusalakseen.

Rautamalmipellettejä käytetään raudan ja teräksen valmistukseen masuunissa. Itse pelletit
valmistetaan sekoittamalla rikastettua rautamalmijauhetta, vettä, bentoniittisavea ja lisäaineita,
minkä jälkeen ne kuivataan ja kovetetaan lämpökäsittelyllä. Rautamalmipelletit ovat halka-
isijaltaan n. 10-15 mm kuulia, jotka koostuvat pääosin hematiitista (Fe2O3). Masuunissa
rautaoksidi pelkistyy metalliseksi raudaksi reaktiossa Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2. Pellettien
pallomainen muoto mahdollistaa pelkistävän kaasun vapaan virtauksen kun niitä kasataan ma-
suuniin. Jauhemaisessa muodossa rautamalmi taas pakkaantuu tiiviimmin ja estää kaasun
vapaan virtauksen masuunin lävitse.

Ruotsalainen kaivosyhtiö Luossavaara-Kiiruna AB (LKAB) on kiinnostunut rautamalmipel-
lettien valmistuksen aikana niiden sisälle muodostuvien halkeamien paikkarakenteesta ja sen
mahdollisesta yhteydestä pellettien hajoamiseen masuunissa. Hajoaminen jauhemaiseen muo-
toon tukkii kaasun virtausta masuunissa. Helsingin yliopiston mikrotomografialaborio on tehnyt
yhteistyötä LKAB:n kanssa kuvaamalla eri menetelmin valmistettuja pellettejä ja muodosta-
malla niistä kolmiulotteisia rekonstruktioita. Rekonstruktioista pyritään erottamaan pellettien
pienet huokoset ja suuremmat rakenteelliset halkeamat.


