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و پرداخت شيميايي  TGS سطح بلور رشد
 حميد,رضاقلي پور ديزجي متين؛,رضايي نرگس؛,كريمي زاده

، سمناندانشگاه سمنان, فيزيك دانشكده,زمايشگاه رشد بلورآ

 چكيده
يافته به بلور رشد. با استفاده از روش رشد از محلول آبي تهيه گرديدتري گاليسين سولفات در تحقيق حاضر بلور

ي ايكس ي فروسرخ ) XRD(كمك طيف نگاري تفرق اشعه همچنين. مورد مطالعه قرار گرفت) FTIR(و تبديل فوريه
ي رشد يافته از فاز XRDتست. سطح بلور با استفاده از روش سونش شيميايي بررسي گرديد نشان داد نمونه

به. ود در بلور را آشكار نمودنيز گروه هاي عاملي موج FTIRطيف. مونوكلنيك برخوردار است سونش شيميايي سطوح
و محلول زير اشباع به عنوان پرداختگر،  و كمك آب ديونيزه به كمك شدهسطوح بلور پرداخت انجام گرديد

. ميكروسكپ نوري مورد بررسي قرار گرفت

 تري گاليسين سولفاترشد بلور از محلول، پرداخت شيميايي،:كليدواژه

 قدمهم
سانتي گراد درجه 49دماي حدوددر.است TGS معروف به(COOH2CH2NH2H2SO4) تري گاليسين سولفات

 بلور سولفات تري گاليسين داراي اهميت ويژه اي براي.شودميمنتقل يعني دماي كوري به فازپاراالكتريك 
وآ و وسايل طيف,كاربردها متعددي در اكتشافات زميني شكارسازهاي فرو سرخ در دماي اتاق تلسكوپ هاي پزشكي

ي فروسرخ دارد و بازهو.سنجي فوريه در ناحيه آي دمايي به دليل ضريب پيروالكتريك.ن گسترده مي باشدبسامدي
.]3-1[ود براي حسگرهاي پيروالكتريك است اال به عنوان بهترين ماده در ميان مواد موجب

 انجام ازمايش
ي ازاز TGSماده و اسيد سولفوريك با روش رشد از محلول با استفاده آن محلول گاليسين با سرد كردن يا تبخير

: با واكنش شيميايي زير تهيه مي شود 1:3هاي موليتنسب
3CH2NH2COOH+H2SO4 → (CH2NH2COOH)3.H2SO4

ا محلول گاليسين به و كم كم باودر ظرف ريختهرا محلول يكنواختسيد سولفوريك اضافه مي كنيم روي ظرف
و با ايجاد  يك هفته باًيتقربعد از گذشت. شوديمي كوچكي اجازه تبخير به محلول دادهها روزنهسلفون پوشيده شده

مي اين بلورها جمع. شونديمدر ظرف تشكيل TGSبلورهاي  گردد تا پس از چند بار بازتبلور به عنوان ماده اوليه آوري
با استفاده از جدول حالليت، مقدار الزم از ماده TGSبراي رشد بلور. مورد استفاده قرار گيرد TGSبراي رشد بلور 

در TGSسنتز شده  ورا حل نموده بارا ظرفسطح.يمدر داخل ظرف دهان گشادي ريخت آب ديونيزه در دماي اتاق
و اي استفاده از يك سلفون پوشانده پس.اد روزنه هاي كوچكي اجازه داديم تا تبخير سطحي به آهستگي روي دهدجبا

.ديده مي شود1بلور كامال شفافي رشد نمود كه در شكل،روز20از گذشت حدود
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TGS بلور:1شكل

ي ايكس، طيف سنجي تبديل و سونش شيميايي مورد مطالعه بلور تهيه شده با استفاده از طيف سنجي اشعه فوريه
.قرار گرفت

و بحث نتايج

ي ايكس به كمك دستگاه طيف سنج ي D8advanced Bruker طيف سنجي اشعه و طول موجCukα با هسته
بر15405/0 شد نانومتر ي پودري انجام .را نشان مي دهد TGSبلور رشد يافته XRDطيف2شكل.روي نمونه

ازطيف سنجي اين 2θ بلور = 2θتا 10° = .انجام گرفته است step time = 1sبا 50

 TGSبلور XRDطيف نمودار:2شكل
و مونوكلينيك بلور رشد يافته از فاز .تيزي قله ها حكايت از بلورينگي خوب بلور رشد يافته مي كندبرخوردار است

 FTIR-8400S-SHIMADZUرا نشان مي دهد كه توسط دستگاه TGS بلور وريه فروسرخفتبديل نمودار،3شكل
. تهيه شده است
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 TGSبلور FTIR طيف نمودار:3شكل
و پهن در از گروه هاي كربوسيلOH براي ارتعاشات كششي cm-1 3800 -2300 بازهاين طيف يك نوار جذبي قوي

از كششي ارتعاشات.نيز در اين بازه مشاهده مي شود����از گروه NHارتعاشات كششي همچنين.نشان مي دهد
C گروه = Oدرخطيك صورتبه كربوكسيل ظاهرمي شود كه وجود مولكول گاليسين به صورت cm-1 1707تيز

C خمشي ارتعاشات.يون گاليسين را نشان مي دهد = Hارتعاشات خمشي. ظاهر مي شود 2/1620در N = H
Cارتعاشات كششي ناشي از اتصال cm-1 1350در.ديده مي شود cm-19/1499 در = Oمشاهده مي گردد.

و پاد متقارن كششي بسامدهاي S متقارن = Oه  cm-1 23/1620و cm-1 99/1424اي به ترتيب در قله
مي cm-1 5/501و cm-1 12/570و cm-1 99/624 در���� گروهاز پيچشي نوسان. مشاهده مي شود ظاهر

.شود
و etchingپرداخت يا و در شيمي به معناي حك كردن يا به عبارتي در لغت به معناي قلم زني يا چاپ فلزي است

شيمايي فرايندي است كه مي تواند هنگام اماده سازي سطح نمونه براي پرداخت.پرداخت سطوح با اسيد مي باشد
و در انجام هريك از مراحل ساخت .تحليل نواقص بلوري نيمرساناها كاربرد داشته باشد يا

يكي. پرداخت سطح بلور از دو شيوه متفاوت استفاده گرديد براي در تحقيق حاضر، و TGSاز محلول زير اشباع،در
شدي از آب ديونيزه در ديگر و آثار ايجاد شده. استفاده در هر يك از اين دو شيوه زمان هاي مختلفي اعمال گرديد

و پس از پرداخت روي سطح . بررسي گرديد40ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي توسطقبل
و،پس از پرداخت شيميايي سطح بلور سطح مشاهده مي شوند يا برامدگي بر روي عموما مناطقي به صورت فرورفتگي

آ و خالهاي حكاكي مي نامندكه در.نها را به ترتيب چالهاي حكاكي كه از سطح ايجاد نقاطيخالهاي حكاكي مي شوند
آ بدر حل شدن به دليل چسبندگي رسوبهاي حاصل از حكاكي يا پوشيدن سطح ي ذرات اكسيده نجا سرعت وسيله

ي حل كاهش يافته باشد شده .]4[كوچك غيرقابل
.پرداخت نشان ميدهد را قبل از انجام TGS سطح بلور4شكل

 قبل از پرداخت شيمياي TGSتصوير بلور:4شكل
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دقيقه به طور جداگانه سطح بلور مورد پرداخت قرار 15و6 در مدت زمانهاي TGSبا استفاده از محلول زير اشباع
در.گرفت و–5هاي شكلكه به ترتيب .داده شده استنشانب-5الف

 الف

ب

از) الف TGSتوسط محلول زير اشباع TGSسطح بلور پرداخت شيميايي:5شكل ب6پس و از) ثانيه  ثانيه15پس
ي زمانهاي مختلف پرداخت توسط محلول زير اشباع نتيجه مي شود كه هر چه زمان بيشتر باشد اثر پرداخت از مقايسه

ناكاملي هاي سطح از مقايسه با سطح بلور قبل از پرداخت مي توان نتيجه گرفت.مي گرددبيشتر روي سطح نمودار 
.بلور به ميزان زيادي توسعه يافته است

آ با دياستفاده از و2ثانيه،20در مدت زمان هاي TGSسطح بلور نيزهوب  مورددقيقه به طور جداگانه4 دقيقه
تا–6شكل هاي.پرداخت قرارگرفت ج تصاوير تهيه شده از سطوح را به ترتيب در زمان هاي مذكور نشان-6 الف

. مي دهند
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 الف

ب

ج
ديآتوسط TGSسطح بلور پرداخت شيميايي:6شكل از) الف نيزهوب ب20پس از) ثانيه، ج2پس و از) دقيقه  دقيقه4پس

مي.ودبتر ايجاد خطوط بيشتر با گذشت زمان طوالني،تاثيري اين پرداختگر و آب ديونيزه ازمقايسه بين اين پرداختگر
بررسي سطوح. در محلول، آثار جبراني در سطح ايجاد گرديده است TGSتوان دريافت كه به علت وجود مقادي اندكي 

دربلو و بازه هاي زماني متفاوت نشانر با استفاده از پرداختگرهاي مختلف عمال هم زمان است داد كه هم نوع پرداختگر
دوآ درن و مدت ناكاملي هاي سطحي در واقع.مي باشدايجاد اثر بر روي سطح عامل مهم تحت تاثير نوع پرداختگر

. زمان استفاده از آن ها بهتر نمودار مي گردند
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 نتيجه گيري
ازتري گاليسين سولفات در تحقيق حاضر بلور به. روش رشد از محلول آبي تهيه گرديد با استفاده بلور رشد يافته

ي ايكس ي فروسرخ ) XRD(كمك طيف نگاري تفرق اشعه همچنين. مورد مطالعه قرار گرفت) FTIR(و تبديل فوريه
ي رشد يافته از فاز XRDتست. سطح بلور با استفاده از روش سونش شيميايي بررسي گرديد  نشان داد نمونه

به كمك سونش شيميايي.نيز گروه هاي عاملي موجود در بلور را آشكار نمود FTIRطيف. مونوكلنيك برخوردار است
و  و محلول زير اشباع به عنوان پرداختگر، سطوح بلور پرداخت گرديد تاثير پرداختگر دوم بيشتر ملموس آب ديونيزه

.بود

 اسگزاريپس
و FTIRو XRDخانم زهرا ناصري، كارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي به خاطر طيف هاي از

بم همكاري خاننيز از .مي گردد دانشگاه سمنان تشكر،زمايشگاه رشد بلورآ،ارشديكارشناسراتي دانشجوي فاطمه
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