
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 شیراز شناسی ایران، دانشگاههمایش بلورشناسی و کانیدومین بیست و
 

 دما تدریجی کاهش روش به وآالییده خالص  KDPبلور تک رشد

 2؛ سلگی، سمیه*1حاجی علی،ابراهیم
  دانشگاه سمنان 2جامع امام حسین(ع)؛  دانشگاه 1

 
 چکیده

 PHاند. از محلول آبی فوق اشباع به روش کاهش تدریجی دما رشد یافتهCr+3 با ناخالصی   KDPو تک بلور KH2PO4(KDPتک  بلور(

0.1و سرعت کاهش دما  4محلول  ℃
ℎ

است. پراش اشعه ایکس   cm3 2×1.2×1تنظیم شده است. مدت فرایند رشد، یک هفته و ابعاد بلور 
𝑎هاي شبکه کند و ثابتنمونه ها ساختار تتراگنال را تایید می = 𝑏 = 7.4499Å  وc = 6.9769Å  .است 

 
 .Cr+3، محلول فوق اشباع، اپتیک غیر خطی،  KDPرشد بلور،    لید واژه:ک

 
 
 قدمهم

رشد بلور از محلول، براي موادي  شود.رشد بلور از محلول ، یکی از روش هاي رشد بلور است که در آن بلور، از محلول فوق اشباع تولید می
هـاي شـفاف، از نظـر سـاده بـودن      آبی دارند، روش مناسبی است. این روش در کنارمزیت تولید بلورهاي که انحالل پذیري باالیی در حالل

 ].1اي است [سیستم رشد و کم هزینه بودن نیز روش مقرون به صرفه
بلورهاي اپتیکی غیر خطی به دلیل داشتن چند ضـریب شکسـت متفـاوت، داراي ویژگـی انکسـار مضـاعف و آسـتانه آسـیب اپتیکـی بـاال           

و الکتـرو اپتیـک مـورد توجـه قـرار داده       Q-Switchingرا براي کاربردهایی نظیر تبدیل فرکـانس،   NLOها، بلورهاي]. این ویژگی2ستند[ه
 ].3است[
]، آستانه  اپتیکی باال و قابلیت رشد با 4[ )177تا  nm1700یک بلور اپتیکی غیر خطی است که به دلیل ناحیه شفافیت وسیع(  KDPبلور 

همچنین به دلیل     ].6]، در کاربردهاي تبدیل فرکانس در تولید هارمونیک هاي دوم ، سوم و چهارم بسیار مرسوم است[5بزرگ[صفحات 
به عنوان یکسو ساز به کار  XRFو  XRDساختار ساده، شفافیت و ثبات در برابر اشعه ایکس، در تجهیزات اپتیکی دستگاه هاي آنالیز مانند 

 ].7ن خواص پیزوالکتریک  برجسته این بلور بسیار مورد توجه است[می روند. عالوه بر آ
} و بخصوص 101بنا بر نظر برخی محققین عالوه براینکه بر سرعت رشد صفحات هرمی{KDP افزایش ناخالصی دو و سه ظرفیتی به بلور

سیب اپتیکی نمونه موثر } تاثیر مخرب دارد، بر کاهش خواص غیر خطی، نظیر کاهش کاهش آستانه آ100صفحات منشوري {
 SHG، عالوه بر اینکه باعث بهبود خواص اپتیکی غیر خطی نظیر ppm ]. اما افزایش مقدار کم ناخالصی سه ظرفیتی در حد10،9،8است[

 ].12،11و بهبود آستانه تحریک اپتیکی می شود، اثر مخربی روي سرعت رشد و ساختار شبکه نخواهد داشت[
Cr+3 )9با مقدار کم ناخالصی  KDPبلور  و KDPدر این تحقیق، بلور  × 10−5𝑤𝑡%  به روش رشد از محلول به روش کاهش تدریجی دما (

رشد یافته است. روش کاهش تدریجی دما، بلورهایی با خواص غیر خطی بهتر تولید می کند. که می توان با اطمینان از آستانه اپتیکی باال، 
 یزر به کار برد. نها را در لیزرهاي توان باال و گداخت لآ
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 شیراز شناسی ایران، دانشگاههمایش بلورشناسی و کانیدومین بیست و
 شرح فرایند رشد

آب دي یونیزه حل شده  gr1000در 3000mlitدر یک بشر پیرکس  )KH2PO4)KDPپودر  gr  320براي تهیه محلول فوق اشباع اولیه،
ساعت روي گرم کن برقی، همگن شده است. در این مدت  6است. براي این منظور پودر و آب به وسیله یک همزن مغناطیسی به مدت 

گزارش شده است. این مدت طوالنی به منظور همگن شدن محلول فوق اشباع است. محلول  48-50℃دما ي محلول توسط دماسنج، 
را نشان می دهد.  4آن عدد PHعبور داده می شود. پس از صاف شدن محلول،  μ𝑚20.0رم کن برداشته شده و از صافی سپس از روي گ

PH محلول فوق اشباع KDP 65℃بشر حاوي محلول فوق اشباع به مدت دو روز درون حمام آبی در دماي  .است 3.5-4.5حدود  ،
overheat  بی توسط سیستم چرخنده هم زده می می شود. در تمام این مدت، محلول فوق اشباع توسط یک همزن گهوارهاي و حمام آ

توسط چسب  𝑐𝑚35×3×2با ابعاد  seedشود. این کار باعث یکنواختی دمایی نمونه و حمام آبی می شود. براي شروع فرایند رشد، سه قطعه 
 ه می شود.سیلیکان به همزن گهوارهاي چسباند

  Seed  ها به روش هسته گذاري خود به خودي از محلول فوق اشباع به روش باال تهیه شده اند. به این صورت که محلول فوق اشباع پس
عبور داده می شود. محلول به مدت سه روز در دماي اتاق نگه  μm 0.02 ساعت همگن شدن روي گرمگن برقی، از صافی 6از حدود 

 تولید شده را نشان می دهد.  seed) 1هایی با ابعاد مناسب در ته بشرخواهیم داشت. شکل (seed عد از این مدتداشته می شود . ب

0.2ها با محلول فوق اشباع، دماي حمام آبی با نرخ  seedبراي ارتباط ℃
ℎ

با محلول تماس ها  seed،  58℃کاهش یافته است. در دماي 
0.1و نرخ کاهش دما  30℃نهایی حمام آبی توسط  سیستم کنترل دما، رويداده می شود. با شروع فزایند رشد، دماي  ℃

ℎ
تنظیم شده 

خواهیم داشت. نمونه تولید شده به وضوح داراي قسمت هرمی در دو انتها  cm3 2x1.2x1است.  بعد از یک هفته بلورهایی شفاف، با ابعاد
  و قسمت منشوري هستند. 

 
 

 
 هاي رشدیافته به روش هسته گذاري خودبه خودي. seed:  1شکل

 
آب دي یونیزه ایجاد  gr 1000در CrCl3پودر 0.3grبه همراه KDPپودر 320gr، محلول فوق اشباع از حل کردنKCl:Cr+3براي رشد بلور 

روي بلور بهتر مشاهده  Cr+3شده است. این محلول روي گرم کن برقی توسط همزن مغناطیسی کامال همگن شده است.  براي اینکه اثر
به مدت دو روز انجام شده و سپس، محلول فوق اشباع از صافی عبور داده شده است. بازه دمایی رشد این  overheat شود، ابتدا مرحله

0.1 با نرخ    ℃56-30نمونه نیز  ℃
h

 را بعد از یک هفته فرایند رشد نشان می دهد. KCl:Cr+3) بلور 2بوده است. شکل (
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 .KCl:Cr+3 : تک بلور 2شکل

 پراش اشعه ایکس

 K𝛼𝛼با خط  Cuبا فلز هدف   Philipsبرش یافته اند. پراش اشعه ایکس توسط دستگاه      XRDبراي بررسی   mm 4قطعات با صفحات 

) λ = 1.545Å انجام شده است. ثابت هاي شبکه  (a = b = 7.4499Å   وc = 6.9769Å  ) طیف  4) و (3هستند. شکل (KCl:Cr+3 .
هر دو نمونه مشاهده می شود این است که افزایش ناخالصی تشکیل صفحات هرمی  XRD آنچه از طیف   نمونه ها را نشان می دهد.

)   200) را تحت تاثیر قرار نداده است. و در هر دو طیف این دسته صفحات شدت یکسانی دارند. اما شدت دسته صفحات منشوري (101(
یونهاي کاتیون تمایل دارند در صفحات منشوري جاي   کاهش یافته است.  دلیل این است که 900به  1000با مقدار کم ناخالصی،  از 

 تشکیل می دهند.  3-[po4]هایی که پیوند قوي تري با بگیرند مخصوصا کاتیون
 

 
 نمونه خالص XRD: طیف3شکل                                                                 
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 . Cr+3نمونه آالییده با ناخالصی XRD: طیف3شکل

 
 

 نتیجه گیري

هاي اولیه به روش هسته گذاري خودبخودي در دماي  seedبه روش کاهش تدریجی دما رشد یافته اند.   KDP:Cr+3و  KDPبلورهاي 
اتاق ایجاد شده اند. نمونه هاي خارج شده از حمام آبی داراي هر دو قسمت هرمی و منشوري هستند. پراش اشعه ایکس ، ساختارتتراگنال 

ها را می توان در تولید هارمونیک دوم نمونه ها راتایید می کند. عالوه بر آن نمونه ها داراي شفافیت بسیار باالیی هستند. این نمونه 
اپتیک نیز به کار گرفت. با   -لیزرهاي حالت جامد و نمونه آالییده را به دلیل بهبود خواص دي الکتریک می توان در کاربردهاي الکترو

لورهایی با همین درجه توجه به مدت زمان کوتاه فرایندرشد(یک هفته)، با افزایش زمان رشد و کنترل دقیق تر شرایط رشد می توان ب
 شفافیت و با ابعاد برزگتر دست یافت. 
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