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الموسم الجامعي2020/2019 :
المذكرة أنجزت بمخبر استغﻼل وتثمين المصادر الطاقوية الصحروية

رئيسا.
مناقشا.
مؤطرا.

اهدي هذا العمل المتواضع:
إلى من بلغ الرسالة وأدى اﻷمانة...ونصح اﻷمة...إلى نبي الرحمة ونور العالمين.
سيدنا ﷴ صلى ﷲ عليه وسلم
إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها لي دعما وسندا
"أمي الحبيبة"
إلى من علمني العطاء دون انتظار إلى من أحمل اسمه
بكل افتخار أرجو من ﷲ ان يمد في عمره
"والدي العزيز"
إلى من تقاسمت الحياة معهم ،إخوتي وأخواتي اﻷعزاء
أنار ﷲ دربهم
إلى جميع أساتذتي وأيضا إلى كل الزمﻼء واﻷصدقاء
إلى كل الذين يسعهم قلبي ولم تسعهم أوراق مذكرتي
جميعا أهدي ثمرة جهدي إليهم

خضير الشيماء

الحمد

رب العالمين والصﻼة والسﻼم على خاتم اﻷنبياء والمرسلين ،أما بعد:

أهدي ثمرة جهدي وإجتهادي إلى أعز ما أملك على الوجود ،إلى من
ربتني وأنارت دربي ،إلى من كان دعائها سر نجاحي ،أغلى
إنسان في الوجود "أمي الحبيبه".
إلى من أحمل إسمك بكل إفتخار ..أرجو من ﷲ أن يمد
في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول
إنتضار"أبي العزيز".
إلى جدتي أطال ﷲ عمرها وحفظها.
إلى من تقاسمت معهم حلو الحياة ومرها إخوتي:
محي الدين ،عبدالرؤوف ،سمير ،خيرالدين  ،علي.
وأخواتي :إيمان ،نور الهدى ،بصائر.
وبنات أختي :آﻻء ،آية.
وخطيبي :عبد اللطيف.
إلى كل من علمني حرفا من أساتذتي الكرام.
إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من
سأفتقدهم وأتمنى أن يفتقدوني إلى رفيقات دربي في مشواري الجامعي
"نسرين ،شيماء".
حميداتو وهيبة

وما توفيقي إﻻ با عليه توكلت وإليه أنيب
الحمد

الذي مكننا من إتمام هذا العمل

فما كان لشيء أن يجري في ملكه إﻻ بمشيئته جل شأنه ،فالحمد والشكر اﻷول
واﻷخير

المولى القدير والموفق والمنير والمعين والبصير.

كما نتقدم بجزيل الشكر واﻻمتنان والتقدير والوفاء إلى أستاذنا ومشرفنا الدكتور
"محبوب ﷴ الصادق" الذي أشرف على إعداد هذه المذكرة.
منذ كانت فكرة تداولنا بعض عناصرها بطريقة عابرة حتى اكتملت
على هيئتها الحالية.
وإلى اﻻستاذ "ميموني مراد" لقبوله مناقشة مذكرتنا.
وكذلك اﻻستاذة "سوداني شرين" لقبولها ترأس اللجنة.
كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من قدم لنا يد العون في سبيل إتمام هذا العمل وخاصة في
شقه العملي في مقدمتهم اﻷستاذ "ريحية غاني".
وأخيرا نتقدم بالشكر إلى كل أعضاء مخبر استغﻼل وتثمين المصادر الطاقوية الصحراوية
 LEVRESعلى مساعدتهم.

حميداتو و خضير

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات
قائمة اﻷشكالI ...............................................................................................
قائمة الجداولIII ..............................................................................................
قائمة الرموزIV ..............................................................................................
مقدمة عامة................................................................................................

2

قائمة المراجع3 ...............................................................................................

الجزء النظري
الفصل :01لمحة عامة حول مركبات البيروفسكايت وتطبيقاتها
 -1-Iمقدمة6 ...................................................................................
 -2-Iبنية البيروفسكايت6 ....................................................................
 -1-2-Iنبذة تاريخية6 ........................................................................
 -2-2-Iوصف البنية البلورية8 .............................................................
 -3-2-Iأنواع بنية البيروفسكايت9 .........................................................
 -4-2-Iشروط إستقرار بنية البيروفسكايت10 ............................................
 -1-4-2-Iمعامل الت َح ُمل )10 ...................................(Tolerance Factor
 -2-4-2-Iفعل يان -تيلر )12 ..................................(Jahn-Teller effect
 -3-4-2-Iتصنيف غﻼزر )14 .................................................(Glazer
 -5-2-Iالخصائص الفيزيائية والتطبيقات الممكنة للبيروفسكايت14 ..................
 -6-2-Iالمشتقات البيروفسكيتية16 .........................................................
 -7-2-Ⅰخاصية التحفيز للمواد البيروفسكيتية وتطبيقاتها في البيئة17 ................
 -1-7-2-Ⅰالمواد البيروفسكيتية وخاصية التحفيز17 ....................................
 -2-7-2-Ⅰاستغﻼل خاصية التحفيز لبعض المواد في تطبيقات البيئة18 .............
الخﻼصة19 ....................................................................................

فهرس المحتويات
قائمة المراجع............................................................................

20

الفصل :02انعراج اﻷشعة السينية
 -1-IIمقدمة..........................................................................................

23

 -2-IIنبذة تاريخية23 ...................................................................................
 -3-IIاﻷشعة السينية23 .................................................................................
 -1-3-IIطبيعتها.....................................................................................

24

 -2-3-IIمبدأ عملها..................................................................................

25

 -4-Ⅱأنواع إنبعاث اﻷشعة السينية من المادة....................................................

25

 -1-4-IIالطيف المستمر............................................................................

25

 -2-4-IIالطيف المميز..............................................................................

26

 -5-IIانعراج اﻷشعة السينية.......................................................................

28

 -1-5-IIمفهوم الحيود )اﻻنعراج( اﻷشعة السينية..............................................

28

 -2-5-IIمفهوم المسحوق29 ............................................................................
 -3-5-IIالمستويات الشبكية29 .........................................................................
 -4-5-IIلمحة بسيطة عن الشبكة البلورية30 .. .....................................................
 -5-5-IIقانون براغ )31 ..........................................................(Bragg's Law
 -6-5-IIجهاز اﻻنعراج...........................................................................

33

 -6-IIالطرق التجريبية ﻻنعراج اﻷشعة السينية ..............................................

33

 -1-6-IIاﻻنعراج من البلورات اﻷحادية........................................................

34

 -1-1-6-IIطريقة ﻻوي............................................................................

34

 -2-1-6-IIطريقة البلورة الدوارة34 .................................................................
 -3-1-6-IIطريقة اﻷفﻼم المتحركة..............................................................

35

 -2-6-IIطريقة اﻻنعراج من المساحيق..........................................................

36

 -1-2-6-IIآلية ديباي-شيرر36 ........................................................................

فهرس المحتويات
 -2-6-IIجهاز اﻻنعراج اﻵلي37 ......................................................................
 -7-IIكاشف اﻷشعة السينية........................................................................

38

 -1-7-IIالشاشة الفلورية............................................................................

38

 -2-7-IIاﻷغشية الفوتوغرافية.....................................................................

38

 -3-7-Ⅱالعدادات38 .....................................................................................
 -1-3-7-Ⅱعداد جيجر.............................................................................

38

 -2-3-7-Ⅱالعداد التناسبي..........................................................................

38

 -3-3-7-Ⅱعداد الوميض38 ............................................................................
الخﻼصة39 ................................................................................................
قائمة المراجع40 ..........................................................................................

الجزء العملي
الفصل :03تحضير و دراسة البنية البلورية للعينات
)La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2
 -1-IIIمقدمة.........................................................................................
 -2-IIIخصائص المواد واﻷدوات اﻷولية المستعملة في تحضير العينات........

44

44

 -3-IIIتحضير العينات............................................................................

45

 -4-IIIدراسة عينات المركبات ) La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2بواسطة انعراج
اﻷشعة السينية........................................................................................

47

 -1-4-IIIتسجيل البيانات باستخدام جهاز اﻻنعراج اﻵلي......................................

47

 -2-4-IIIمخططات انعراج اﻷشعة السينية......................................................

48

 -3-4-IIIمعالجة البيانات..........................................................................

50

 -4-4-IIIتحسين نتائج اﻻنعراج بطريقة ...........................................Rietveld

50

 -5-4-IIIعملية تحسين المركبات )......................La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2

51

 -1-5-4-IIIمركب ......................................................................LaFeO3

51

فهرس المحتويات
 -2-5-4-IIIمركب ...........................................................La0.9Ba0.1FeO3

52

 -3-5-4-IIIمركب ............................................................La0.8Ba0.2FeO3

55

 -5-IIIوصف البنية البلورية للمركبات )...............La1-xBaxFeO3(x=0,0.1, 0.2

59

الخﻼصة................................................................................................

61

قائمة المراجع...........................................................................................

62

خﻼصة عامة.............................................................................................

64

مﻼحق.....................................................................................................

66

قائمة المراجع............................................................................................

67

قائمة اﻷشكال

قائمة اﻷشكال
الشكل ):(1-I
الشكل ):(2-I
الشكل ):(3-I
الشكل ):(4-I
الشكل ):(5-I
الشكل ):(6-I
الشكل ):(7-I
الشكل ):(8-I
الشكل ):(9-I
الشكل ):(10-I
الشكل ):(11-I
الشكل ):(12-I
الشكل ):(13-I
الشكل):(14-Ⅰ
الشكل ):(1-II
الشكل ):(2-II
الشكل):(3-II
الشكل ):(4-II
الشكل ):(5-II
الشكل ):(6-II
الشكل ):(7-II
الشكل):(8-II
الشكل):(9-II
الشكل ):(10-II
الشكل ):(11-II
الشكل ):(12-II
الشكل ):(13-II
الشكل ):(14-II
الشكل ):(15-II

العالم غوستاف روز……………………………………6 ...
العالم ليف أليكسفيش فون بيروفسكي7 ........................................
العالم ميغاو7 ......................................................................
يوضح تناوب الطبقات اﻷيونية  AXو X2في خلية الوحدة
للبيروفسكايت7 ...................................................................
رسم يوضح ثماني الوجوه  BO6في خلية البيروفسكايت8 ................
بعض المعادن المميزة لـ  Aو Bفي بنية البيروفسكايت9 .................
أبعاد خلية البيروفسكايت المكعبة 10 .................................ABO3
إنقسام الطبقة اﻹلكترونية 3dللكاتيون  Bبتأثير يان-تيلر)12 ......(J-T
تشوه ثماني اﻷسطح بتأثير فعل يان-تيلر من خﻼل ) (aاﻹستطالة
و) (bاﻻنضغاط13 .................................................................
نوع اﻹهتزاز Q2و Q3لثماني الوجوه 13 …….…………… BO6
مثال عن مﻼحظات  Glazerمن أجل زمر مختلفة 14 ....................
مشتقات البنية البيروفسكيتية16 ..................................................
اشتقاق بني البرونمليريت ABO2.5عن طريق إحداث شواغر
أوكسجين في المتجه البلوري  [110]cubلبنية البيروفسكايت17 ...........
رسم تخطيطي لﻼحتراق حلقات الكيميائية الحاملة لﻸكسجين19 ...........
طيف الموجات الكهرومغناطيسية24 ..........................................
مخطط توضيحي ﻷنبوبة توليد اﻷشعة السينية 25 ............................
رسم تخطيطي يمثل إنطﻼق اﻷشعة السينية عند انحراف اﻹلكترون
المسرع عن مساره26 .............................................................
اﻻنتقال اﻻلكتروني في مادة المصعد ﻹنتاج اﻷشعة السينية27 ............
طيف اﻷشعة السينية28 ..........................................................
اتحاد الطور)تداخل بناء(29 .....................................................
عدم اتحاد تام في الطور)تداخل هدام(29 ......................................
رسم تخطيطي يوضح المستويات الشبكية30 ..................................
اﻷنواع اﻷربعة عشر للشبكات البلورية وفق برافية31 .....................
قانون براغ32 .....................................................................
شكل يوضح العﻼقة بين اتجاه البلورة والمسافات الشبكية dhkl
33
المحسوبة.....................................................................
رسم تمثيلي لجهاز اﻻنعراج )Tمصدر اﻷشعةS ،العينةC ،الكاشف،
 Oالمحور الذي تدور حوله العينة والكاشف(33 ...........................
الترتيب التجريبي ﻻنعراج اﻷشعة السينية طبقا لطريقة ﻻوي34 .........
رسم تخطيطي لتجربة البلورة الدوارة) ،أ(غرفة التشتت و)ب(
اﻷشعة المنعرجة على لوح التصوير35 .......................................
تركيب تجريبي يوضح كاميرا فايزنبرغ35 ...................................
I

قائمة اﻷشكال
الشكل ):(16-II
الشكل ):(17-II
الشكل ):(18-II

التوجيه المفصل للحبيبات36 ...................................................
رسم توضيحي لطريقة ديباي شيرر37 ........................................
مخطط وظيفي لجهاز اﻻنعراج اﻵلي من المسحوق37 ......................

الشكل ):(1-III

خطوات تحضير عينات المركبات
).......................................La1-xBaxFeO 3 (x=0,0.1,0.2
مخطط تحضير العينات بطريقة محلول-هﻼم..............................
جهاز اﻻنعراج اﻵلي من نوع PROTO AXRD Benchtop
المستعمل في دراسة العينات.................................................
مخطط انعراج اﻷشعة السينية للعينات المحضرة بطريقة محلول-
هﻼم عند ℃La0.9Ba0.1FeO3 (b) ، La0.8Ba0.2FeO3 (a) :800
................................................................ LaFeO3(c) ،
نتيجة المطابقة بين النموذج النظري والنموذج التجريبي للمركب
 LaFeO3بعد عملية التحسين.............................................
نتيجة المطابقة بين النموذج النظري والنموذج التجريبي للمركب
 La0.9Ba0.1FeO3بعد عملية التحسين....................................
نتيجة المطابقة بين النموذج النظري والنموذج التجريبي
للمركب  La0.9Ba0.1FeO3بعد إضافة اﻷطوار الثانوية................
نتيجة المطابقة بين النموذج النظري والنموذج التجريبي للمركب
 La0.8Ba0.2FeO3بعد عملية التحسين...................................

الشكل ):(9-III

نتيجة المطابقة بين النموذج النظري والنموذج التجريبي للمركب
 La0.8Ba0.2FeO3بعد إضافة اﻷطوار الثانوية57 ...........................

الشكل ):(2-III
الشكل ):(3-III
الشكل ):(4-III

الشكل ):(5-III
الشكل ):(6-III
الشكل):(7-Ⅲ
الشكل ):(8-III

46
47
48

49
51
53
54
55

الشكل ) :(10-IIIتغير) (aثوابت الشبكة و) (bالحجم بدﻻلة نسبة اﻻستبدال  xفي
المركبات )58 .............................La1-xBaxFeO3(x=0,0.1,0.2
الشكل ) :(11-IIIمظهر جانبي لخلية الوحدة اﻻصطﻼحية ﻷحد المركبات
)..................................... La1-xBaxFeO3 (x=0, 0.1,0.2

59

الشكل ) :(12-IIIرسم توضيحي لمجسم ثماني اﻷسطح داخل خلية الوحدة
اﻻصطﻼحية ﻷحد المركبات ) 60 ...La1-xBaxFeO3(x=0, 0.1,0.2
الشكل ) :(13-IIIكيفية إرتباط المجسمات ثمانية اﻷسطح ﻷحد المركبات
)) La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1, 0.2أ( في المستوي )) ،(bcب( في
المستوي ))، (acج( في المستوي ))، (abد( في مظهر جانبي61 .........
الشكل ):(1.A

بعض الخصائص الفيزيائية لعناصر الجدول الدوري66 ....................

II

قائمة الجداول

قائمة الجداول
الجدول ):(1-I

معامﻼت التحمل لبعض البُنى البيروفسكيتية11 ...............................

الجدول ):(2-I
الجدول ):(1-II

خواص بعض المركبات البيروفسكيتية والتطبيقات الممكنة لها15 ........
اﻷطوال الموجية المنبعثة من أكثر اﻷهداف شيوعا في مجال عﻠﻢ
البﻠورات باﻷشعة السينية28 .....................................................
عوامل الثقة وقيﻢ ثوابت الشبكة الخاصة بعمﻠية التحسين لﻠمركب
 LaFeO3في الزمرة 52 ................................................Pbnm
مواقع الذرات في المركب  LaFeO3بعد إجراء عمﻠية التحسين في
الزمرة52 ..................................................................Pbnm
عوامل الثقة وقيﻢ ثوابت الشبكة الخاصة بعمﻠية التحسين لﻠمركب
 La0.9Ba0.1FeO3في الزمرة 53 .....................................Pbnm
موقع الذرات في المركب  La0.9Ba0.1FeO3بعد إجراء عمﻠية
التحسين في الزمرة 54 ..................................................Pbnm
عوامل الثقة ونسبة تواجد اﻷطوار بعد عمﻠية التحسين الثانية في
العينة 55 ....................................................La0.9Ba0.1FeO3
عوامل الثقة وقيﻢ ثوابت الشبكة الخاصة بعمﻠية التحسين
لﻠمركب La0.8Ba0.2FeO3في الزمرة 56 ...........................Pbnm
موقع الذرات في المركب  La0.8Ba0.2FeO3بعد إجراء عمﻠية
التحسين في الزمرة56 ...................................................Pbnm
عوامل الثقة ونسبة تواجد اﻷطوار بعد عمﻠية التحسين الثانية في
العينة 57 .....................................................La0.8Ba0.2FeO3
تغيرات قيﻢ ثوابت الشبكة بدﻻلة نسبة استبدال الباريوم  Baمكان
الﻼنثانيوم 58 ...................................................................La

الجدول ):(1-III
الجدول ):(2-III
الجدول ):(3-III
الجدول ):(4-III
الجدول ):(5-III
الجدول ):(6-III
الجدول ):(7-III
الجدول ):(8-III
الجدول ):(9-III

IV

قائمة الرموز
قائمة الرموز
 الحروف الﻼتينية
a, b, c

وسائط الشبكة البلورية ].[Å

A, B

كاتيونين.

rA

نصف قطر اﻷيون.[Å] A

rB

نصف قطر اﻷيون.[Å] B

rO

نصف قطر اﻷيون.[Å] O

dxz

أوربيتال في الطبقة .3d

dyz

أوربيتال في الطبقة .3d

dxy

أوربيتال في الطبقة .3d

d

أوربيتال في الطبقة .3d

-y

d

أوربيتال في الطبقة .3d

Eg, T2g

مستويي طاقة.

e-

شحنة الكترون .e=1.602*10-19c

E

طاقة الفوتون ].[ev

h

ﺛابﺖ بﻼنﻚ ].h=6.626*10-34 [J.s

c

سرعة الضوء في الفراغ ].c=3*108 [m/s

℃

درجة الحرارة.

dhkl

المسافة الشبكية بين المستويات البلورية ].[Å

I

شدة اﻹشعاع ].[U.A

K

المدار ذات الرتبة  1في الذرة.

L

المدار ذات الرتبة  2في الذرة.

M

المدار ذات الرتبة  3في الذرة.

Kβ ،Lβ،Kα ،Lα

اﻷطياف الخطية.

قائمة الرموز
n

عدد صحيح ويمثل رتبة اﻻنعراج.

N

عدد النقاط في طيف إنعراج المسحوق المﻼحظ.

P

عدد الوسائط المحسنة.

R

نصف قطر الفليم ].[mm

S

تمثل العينة والمسافة بين مركز الحلقات وأحد اﻷقواس ].[mm

Rwp

عامل موﺛوقية الشكل الجانبي الموزون.

Rexp

عامل الموﺛوقية المتوقع.

Rp

عامل شكل اﻻنعراج.

 yci ، yoiالشدة المﻼحظة و المحسوبة على التوالي.
Wi

عامل التوزين.

Uiso

عامل اﻻهتزازات الحرارية متماﺛلة المناحي.

t

معامل التحمل "معامل غولدشميﺖ".

V

فرق الكمون ].[ev

x

اﻻحداﺛية اﻷولى لموضع الذرات في الشبكة البلورية.

y

اﻻحداﺛية الثانية لموضع الذرات في الشبكة البلورية.

z

اﻻحداﺛية الثالثة لموضع الذرات في الشبكة البلورية.
 الحروف اليونانية

λ

الطول الموجي لﻸشعة السينية ].[Å

υ

تردد اﻷمواج ].[Hz

ω

السرعة الزاوية ].[rad/s

α

الزاوية بين ﺛوابﺖ الشبكة البلورية  bو.[⁰] c

β

الزاوية بين ﺛوابﺖ الشبكة  aو.[⁰] c

γ

الزاوية بين ﺛوابﺖ الشبكة البلورية  aو .[⁰] b

θ

زاوية اﻹنعراج لبراغ ].[⁰

قائمة الرموز
 المؤشرات
.قرائن ميلر

hkl

 اﻻختصارات
.معامل جودة التحسين

GoF

Joint Committee On Powder Diffraction Standards.

JCPDS

المقدمة العامة

المقدمة العامة
المقدمة العامة
يزداد الطلب العالمي على الطاقة ﻻعتبارات متعددة ،و لهذه الطاقة مصادر مختلفة ﻻيزال
أغلبيتها تقليدية تتمثل في آﻻت اﻻحتراق والبطاريات الكﻼسيكية ] .[1إن آﻻت اﻻحتراق الداخلي
المنتجة للكهرباء تستمد الوقود من مصدر خارجي ،الذي غالبا ما يكون الوقود اﻻحفوري الذي
تفيد دراسات كثيرة انه على وشك النفاذ ] .[2ان نواتج اﻻحتراق وبقايا البطاريات منتهية
الصﻼحية يساهمان بشكل كبير في اﻹضرار بالبيئة ،واﻻستعمال المفرط للمشتقات النفطية على
اختﻼفها أدى إلى ازدياد نسبة  CO2في الغﻼف الجوي مما نتج عنه ظاهرة اﻻحتباس الحراري
] [3اللذان يشكﻼن خطر على الحياة .إن هذه المخاطر أدت لزيادة الوعي بضرورة حماية هذه
البيئة والمحافظة عليها ].[4
مما كثﻒ عملية البحث عن مواد ذات خصائص مميزة تمكنها من تنقية الجو من هذه الملوثات.
عرفت أكاسيد البيروفسكايت ذات الصيغة العامة ) ABO3حيث  Aهو
فمنذ عقود مضتُ ،
عنصر أرضي نادر أما  Bفهو معدن انتقالي  (3dكواحدة من المواد الواعدة التي توفر مجموعة
متنوعة من التطبيقات ،حيث يلقى المركب  ، LaFeO3وهو أحد أكاسيد البيروفسكايت اﻷكثر
كبيرا بسبب استقراره الحراري والكيميائي الممتاز .وفي اﻵونة
عا والمعروف ،اهتما ًما
شيو ً
ً
اﻷخيرة ،وضحت عدد من الدراسات البحثية إمكانية امتﻼك هذا المركب لخصائص استشعار
جيدة جدا للغازات السامة والقابلة لﻼحتراق مثل أول أكسيد الكربون) ،(COأول أكسيد
النيتروجين) (NOوثاني أكسيد النيتروجين) (NO2والميثان  CH4وغاز البترول المسال ].[5
تعتبر المركبات ) La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2من ضمن المركبات البروفسكيتية والتي
سيتم عرضها في هذه المذكرة من أجل تحديد بنيتها البلورية ودراستها باستعمال تقنية إنعراج
اﻷشعة السينية على المساحيق وذلك باﻻستعانة ببرنامج يدعي بـ"Rex-Powder :
" ،diffractionوبغية تحقيق هدف الدراسة سيتم عرض بحثنا في ثﻼثة فصول:
الفصل اﻷول :سنخصص هذا الفصل للتعرف على بنية البروفسكايت ،شروط إستقرارها،
خصائصها ومشتقاتها ،كما سنتطرق إلي خاصية التحفيز لهذه المواد وتطبيقاتها في البيئة.
الفصل الثاني :سيتضمن هذا الفصل أهم الطرق و التقنيات المستعملة في البلورات وهي طريقة
انعراج اﻷشعة السينية ،ويتم التطرق فيه إلى طبيعتها ومبدأ عملها وأنواعها ،وصوﻻ إلى مبدأ
انعراجها المعتمد على قانون براغ ،وفي اﻷخير سنتطرق إلى بعض كاشفات اﻷشعة السينية.
الفصل الثالث :سندرس فيه البنية البلورية بواسطة انعراج اﻷشعة السينية على المساحيق
المحضرة للمركبات المدروسة ،ومحاكاة النتائج ببرنامج"" Rex-Powder diffraction
وإعطاء تفاسير لهذه النتائج ،ومن ثم رسم البنية البلورية بواسطة البرنامج"."VESTA
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لمحة عامة حول مركبات البيروفسكايت وتطبيقاتها

الفصل اﻷول
 -1-Iمقدمة:

إن الحاجة المستمرة للطاقة أدى بنا إلى البحث عن بدائل ﻹنتاجها تكون أكثر كفاءة وصديقة
للبيئة.
و تعتبر اﻷكاسيد أحد أهم الركائز اﻷساسية في الثورة الصناعية لهذا فلقد لقيت عناية خاصة
من قبل الباحثين فقد تم إيجاد مجموعة من عائﻼت اﻷكاسيد التي تلعب دورا مهما ً في الصناعات
وهي عائلة المواد البروفسكيتية ذات الصيغة .[1] ABO3
وفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى بنية البيروفسكايت ،في البداية نتعرض إلى نبذة مختصرة
حول البيروفسكايت و وصف بنيتها ثم التعرف على أنواعها ثم إلى شروط إستقرارها و أيضا
الخصائص الفيزيائية و التطبيقات الممكنة لها وكذلك المشتقات البيروفسكيتية وكذلك خاصية
التحفيز للمواد البيروفسكيتية وتطبيقاتها في البيئة.

 -2-Iبنية البيروفسكايت:
 -1-2-Iنبذة تاريخية:
إن المركبات التي تنتمي إلى عائلة المواد البيروفسكيتة هي مواد خزفية ذات توزيع ذري
خاص ويرجع تاريخ اكتشافها إلى عام 1839م من طرف غوستاف روز -Gustav Rose-كما
هو موضح في الشكل ) (1-Iولقد أطلق عليها اسم عالم المعادن الروسي ليف أليكسفيش فون
بيروفسكي ) -Lev Alekseyevich Von perovski-أنظر الشكل ) ((2-Iكما أنه نشر ﻷول
مرة التركيب البلوري لبنية البيروفسكايت من طرف عالم البلورات اﻷيرلندي ميغاو-Megaw-
)أنظر الشكل ) ((3-Iفي عام 1945م بواسطة بيانات ﻷشعة السينية لتيتانات الباريوم BaTiO3
].[3

الشكل ):(1-Iالعالم غوستاف روز ].[3
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الشكل):(2-Iالعالم ليف أليكسفيش فون بيروفسكي ] .[3الشكل):(3-Iالعالم ميغاو ].[3
كما ان عائلة المواد البيروفسكتية تمتلك تنوعا كبير يتوزع على المواد ذات الناقلية الفائقة،
أنصاف النواقل ،العوازل الكهرو حرارية باﻹضافة إلى تشكيلة واسعة من الظواهر الفيزيائية في
فيزياء الحالة الصلبة ].[1
بشكل عام ،تتشكل أكاسيد البيروفسكايت من تركيبة بلورية ذات صيغة كيميائية عامة
 ABX3حيث أن  Aو Bكاتيونات و  Xأيونات يشكﻼن مع بعضهما صفوفا ذات تعبئة متراصة
)محكمة التراص( وتتراصف هذه اﻷخيرة بتناوب الطبقات  AXو X2كما هو موضح في الشكل
) .[4] ،[5] (4-Iويُعتبر اﻷكسجين أحد الحاﻻت التي يأخذها اﻷيون  Xوبالتي تصبح الصيغة
الكيميائية لهذا النوع من البيروفسكايت هي .ABO3

الشكل ) :(4-Iيوضح تناوب الطبقات اﻷيونية AXو X2في خلية الوحدة للبيروفسكايت ].[4
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 -2-2-Iوصف البنية البلورية:
يعرف البيروفسكايت على أنه هو اسم لعائلة هيكلية باﻹضافة إلى كونه اسم للمعدن الطبيعي
أكسيد كالسيوم التيتانيوم  .CaTiO3وتوصف البنية المثالية للبيروفسكايت بالصيغة  ABO3ذات
بنية بلورية مكعبة وزمرة فضائية  Pm3mو) (a0 ≈ 4Åوهي عبارة عن بنية ثﻼثية اﻷبعاد
حيث يكون الكاتيون اﻷصغر  Bموجود في بنية ثماني الوجوه ،و ثمانيات الوجوه هذه ترتبط مع
بعضها البعض عن طريق القمم ،كما أن الكاتيون  Aموجود في مركز متعدد الوجوه المكون من
 12ذرة من اﻷكسجين متصلة ببعضها البعض بواسطة وجوه مربعة كما هو في الشكل )(5-I
].[6]،[7

الشكل ) :(5-Iرسم يوضح ثماني الوجوه  BO6في خلية البيروفسكايت ].[7
مع العلم أن  Aهو كاتيون من عائلة المعادن القلوية أو الترابية النادرة يتميز بجوار أقرب
يساوي  ،12و  Bهو كاتيون من المعادن اﻻنتقالية أو الترابية النادرة و يتميز بجوار أقرب
يساوي  .6في حين أن  Oهو أنيون أكسجين يتميز بجوار أقرب يساوي  4) 6مع  Aو 2مع (B
والشكل ) ( 6-Iيوضح بعض المعادن المميزة لـ  Aو.[8] B
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الشكل ) :(6-Iبعض المعادن المميزة لـ  Aو Bفي بنية البيروفسكايت ].[8
فمن أجل أن يتم تشكيل بنية البيروفسكايت يجب أن يكون مجموع عددي التكافؤ للثنائية
)  (A+m,B+nأي  mو  nعلى التوالي مساو إلى  +6وهذا من أجل أن تكون الشحنة الكلية
معدومة ،حيث يتموضع الكاتيون اﻷقل حجما  B+nفي رؤوس المكعب ،واﻷيونات  O-2تشغل
مركز الحواف ،أما الكاتيون  A+mفيتموقع في مركز المكعب ].[5]،[9

 -3-2-Iأنواع بنية البيروفسكايت:
يتم تصنيف بنية البيروفسكايت على حسب أنواع الذرات التي تحتل المواقع  Aو Bوبالتالي
فإن هذه البنية تنقسم إلي فئتين ]:[10
 بنيات بيروفسكيتية بسيطة:
في هذه الحالة ت ُشغل الكاتيونات  Aو Bبنوع واحد من الذرات مثل:
...CaTiO3 ، PbTiO3 ،BaTiO3إلخ.
 بنيات بيروفسكيتية معقدة:
في هذا النوع من التركيبة البنيوية فإن  Aو  Bتحتل من طرف نوعين من الذرات ،مثل:
...PbSc1/2Ta1/2O3 ،Na1/2Bi1/2TiO3إلخ.
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الفصل اﻷول

 -4-2-Iشروط إستقرار البنية البيروفسكيتية:
يرتكز استقرار بنية البيروفسكايت على ثﻼثة عوامل مهمة هي معامل الت َحمل  ،فعل يان -تيلر
و تصنيف غﻼزر) ،(Glazerوسنتطرق لها فيما سيأتي واحد ًا تلو اﻵخر.

 -1-4-2-Iمعامل الت َح ُمل ):(Tolerance Factor
وهو عبارة عن مقدار بعدي يتعلق بأبعاد الخلية يُرمز له بـ  tولقد تم تعريفه في 1927م من
قبل العالم غولدشميت ) (V.M. Goldschmidtعلى أنه معامل يسمح بتقدير درجة التشوه للبُنى
البلورية ﻷنه يعتمد على أنصاف اﻷقطار اﻷيونية ،ويمكن تعريفه أيضا على أنه درجة من عدم
التوافق بين الطبقات  AXو  BX2على النحو الذي تحدده أنصاف اﻷقطار اﻷيونية فيما إذا كان
سيتم تحمل اﻷيونات أم ﻻ من قبل البيروفسكايت ،ومن المتوقع هندسيًا وجود تطابق كامل بين
مؤشرا
هذه الطبقات والتي تسمي بـ "بنية البيروفسكايت المثالية" باﻹضافة إلى أنه يمكن اعتباره
ً
لمعرفة نوع الخلية كما تختلف قيمته من بنية إلى أخرى.
باﻻستناد إلى الحالة المثالية المكعبة لبنية البيروفسكايت  ABO3فإن حجم الكاتيونين  AوB
يلعب دور أساسي في الخلية لتكون مستقرة أو مشوهة ولفهم هذه النقطة سنعتبر مثلث متساوي
الساقين )حيث rAو  rBو rOتمثل أنصاف أقطار اﻷيونات  Aو Bو  Oعلى التوالي( طوله
الجانبي  rO+rBووتره  rA+rOكما هو موضح في الشكل أدناه:

الشكل) :(7-Iأبعاد خلية البيروفسكايت المكعبة .[12] ABO3
وبالتالي فإنه يمكن كتابة:
2(rB + rO)2 = (rA + rO)2

)(1-I
)(2-I
)(3-I

)√2 (rB + rO) = (rA + rO
[( rA + rO) /√2(rB + rO)] =1
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الفصل اﻷول

وتكون هذه العﻼقة محققة في حالة البنية المكعبة للبيروفسكايت ،وبصفة عامة فإن هذه البنية
تتعلق بأبعاد الخلية وبالتالي فإنها تختلف من بنية إلى أخرى ويمكن التعبير عنها بالشكل التالي:
t = [ (rA + rO) /√2(rB + rO)] = 1

)(4-I

كما أنه يمكن كتابة العﻼقة ) (4-Iبالشكل اﻵتي:
t =dA-O /√2dB-O

)(5-I

حيث:

 :dA-Oالبعد بين الكاتيون  Aواﻷيون .O
 :dB-Oالبعد بين الكاتيون  Bواﻷيون .O
كمثال على معامل غولدشميت نأخذ حالة اﻷكسيد  SrTiO3الذي يتميز بِبُنية بيروفسكيتية
مكعبة بمعني أن  t =1حيث تكون أبعادها كالتالي  rTi=0.605Å ، rSr=1.44Åو rO=1.40Å
فإذا كان اﻷيون  Srأصغر من القيمة المثالية فإن  tيصغر كذلك بقيمة تقل عن  ،1ونتيجة لذلك
سوف يميل ثماني اﻷسطح  BO6ﻷجل ملء الفضاء ،حيث أن انخفاض قيم  tتُخفض من تناظر
التركيب البلوري و بالتالي ظهور مجموعات فرعية من الزمر الفضائية.
بشكل عام هذه الخلية المكعبة تخضع لتشوهات و إنخفاض في التناظر البلوري لقيم أقل من
معامل التحمل  ،tوالجدول التالي يعطي معامﻼت التحمل لبعض البُنى البيروفسكيتية ]،[11
].[13]،[12
الجدول ) :(1-Iمعامﻼت التحمل لبعض البُنى البيروفسكيتية ].[12
t>1.06
سداسية
)(Hexagonal

0.75< t<1.06
0.99<t<1.06
مكعبة
)(Cubic

0.96<t<0.99
تشوه النظام
ال ُمعيني
(rthomboedric
)Distortion
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0.75<t<0.95
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)Distortion
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 -2-4-2-Iفعل يان -تيلر ):(Jahn- Teller effect
إن تشوه البنية البلورية يمكن أن يكون ناتج عن استطالة أو ضغط في ثمانيات اﻷسطح
عرف هذا الفعل سنة
 ،BO6و هذا التأثير يسمى بفعل يان -تيلر) .(Jahn-Teller effectو لقد ُ
1937م َمن قِبل العالمان آرثر هيرمان يان و ادوارد تيلر على أنه ذلك التأثير الذي يحدث نتيجة
لتفاعل البنية اﻹلكترونية للمعادن اﻻنتقالية )الكاتيونات  (Bمع اﻷوكسجين المحيط بها .كما يمكن
أن نعرفه بالنظرية التالية" :كل جزيء غير خطي ،ﻻ يمكن لحالته اﻹلكترونية أن يكون لها
انحﻼل في الحالة المستقرة".
إن الكاتيونات  Bتتموضع في مركز ثماني اﻷسطح لﻸوكسجين بطبقة إلكترونية عليا  3dإذ
 (𝑑 ، dباﻹضافة إلى أنه يمكن
أن هذه الطبقة تمتلك  5أوربيتاﻻت ،dxy ،dyz ،dxz) ،
لهذه اﻷوربيتاﻻت الذرية الخمسة أن تنقسم إلى مستوي طاقة  T2gو ، Egففي حين أن T2g
يتكون من ثﻼث أوربيتاﻻت ،يتكون  Egمن أوربيتالين إثنين .و كذلك تكون الطاقة الناتجة من
المدارات  T2gمنخفضة مقارنة بالطاقة المعطاة من قبل المدرات .Eg
إن تأثير يان -تيلر يُؤدي إلى حالة انحطاط لمستويات الطاقة في  T2gو  ،Egويتواجد هذا الفعل
في تكوينات إلكترونية معينة تبعا إلى عدد اﻻلكترونات و حاﻻت دوران السبين )أعلى أو أسفل(،
و ينص هذا التأثير على أن" :ﻷجل الشغل غير المتناظر لﻸوربيتاﻻت في الجزيئات غير
الخطية ،فإنه يجب تشويه الجزيء من أجل خفض التناظر و الطاقة في النظام" ،و هذا يتم
باﻻستناد إلى اﻻلكترونات في الطبقة  3dللكاتيونات  .Bو باﻹضافة إلى ذلك فإن مستويات
اﻷوربيتاﻻت  T2gو  Egتنخفض مفصولة الطاقة لتحقيق اﻻستقرار في البنية المشوهة و التقليل
فـي الطاقة الكلية للنظام كما هــو موضح في الشكل ).[15]،[14]،[11] (8-I

الشكل ) :(8-Iإنقسام الطبقة اﻹلكترونية  3dللكاتيون  Bبتأثير يان -تيلر).[11] (J-T
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وبالتالي يحدث تشوه ) استطالة أو إنضغاط( في ثماني اﻷسطح لﻸوكسجين حول الكاتيونات B
كما أسلفنا الذكر سابقا والشكل ) (9-Iيوضح ذلك.

الشكل ) :(9-Iتشوه ثماني اﻷسطح بتأثير فعل يان -تيلر
من خﻼل ) (aاﻻستطالة و ) (bاﻻنضغاط ].[14
هذا التشوه يتم من خﻼل اختﻼف مناحي من الروابط المختلفة .ويمثلها تراكب وضعي
اﻻهتزاز Q2و  Q3المبين في الشكل ) (10-Iوتستقر البنية عن طريق تمييز  3أطوال روابط
لروابط ثماني الوجوه وهي الروابط الطويلة ) .(Lالروابط القصيرة ) (Sفي المستوي )(XYO
والمحور  Zيربط الطول المتوسط بالطول .[11] m

النمط Q2

النمط Q3

الشكل ) :(10-Iنوع اﻻهتزاز Q2و Q3لثماني الوجوه .[11] BO6
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 -3-4-2-Iتصنيف غﻼزر ):(Glazer
في سنة 1972م اقتراح " "Glazerتدوين يسمح بتصنيف جميع دورانات ثماني الوجوه حول
المحاور 3في مكعب البيروفسكايت .هذا التدوين يصف  23نظاما لـﻺمالة التي درست منذ ذلك
الحين أيضا من طرف العالم وودوارد ) .(Woodwardوتوصف اﻹمالة عن طريق تحديد
دوران ثمانيات الوجوه حول المحاور الثﻼثة الممكنة للبروفسكيت المثالي و الشكل )(11-I
يوضح مثال عن مﻼحظات  Glazerمن أجل زمر مختلفة ].[16] ،[17

الشكل ) :(11-Iمثال عن مﻼحظات  Glazerمن أجل زمر مختلفة ].[11
 a0 a0 a0يصف البنية المثالية للبروفسكيت ذو الزمرة الفضائية المكعبة .Pm3m
 a- b+ aإن السعة الدورانية حول  aو  cهي نفسها ولكن مختلفة في  ،bحيث يكون دورانثمانيات الوجوه المتجاورة وفق  aو  cفي اﻻتجاه المعاكس ولكن تكون متطابقة وفق اﻻتجاه ،b
ويقابل هذا التمثيل الزمرة الفضائية .Pnma
 a0 a0 cإن سعة الدوران تكون على طول المحور  aو ) bأي في المستوي اﻷساسي( ولكنهناك استدارة على طول المحورالكبير مع حركة متعاكسة بين كل طبقة .ويقابل هذا التمثيل
الزمرة الفضائية . [11] I4/mcm

 -5-2-Iالخصائص الفيزيائية و التطبيقات الممكنة للبيروفسكايت:
بسبب وفرة اﻷكسجين ،تم التركيز على الكثير من العمل العلمي على اﻷكاسيد البيروفسكيتية
 ABO3واﻷهمية العامة لهذه الفئة من المركبات من خﻼل ثماني اﻷسطح  .BO6في معظم
المركبات لن تساهم اﻷيونات  Aفي الحاﻻت اﻹلكترونية التي تتحكم في النقل اﻷيوني أو
الخواص المغناطسية ﻷن غالبيتها مشكلة من العناصر القلوية أو الترابية النادرة فعلى سبيل
المثال يمكن تفسير خصائص التوصيل اﻷيوني من خﻼل دراسة التشكيل اﻹلكتروني لﻸيون B
وبالتالي يمكن اعتبار المركب  SrTiO3عازل ﻷن المعدن  Tiﻻ يملك أي إلكترون في عصابة
النقل )عصابة التكافؤ مملوءة( على عكس المعدنين  Niو  Cuاللذين يملكان إلكترونات في
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عصابة النقل وبالتالي تجعل المركبات  LaNiO3و  LaCuO3مواد ناقلة ،كذلك فإن
البيروفسكايت لديه مجموعة من الخواص تتيح تطبيقه في عدة مجاﻻت كما هو موضح في
الجدول ).(2-I
الجدول ) :( 2-Iخواص بعض المركبات البيروفسكيتية والتطبيقات الممكنة لها ].[5
المركب

الخاصية الفيزيائية

التطبيقات

CaTiO3

عازل

أمواج الميكروويف

BaTiO3

فيروكهربائي

ذاكرة الكمبيوتر)(RAM

PbZr1-XTiXO3
(Bi,Na)TiO3
Ba1-XLaXTiO3

بيزوكهربائي )كهروظغطي(

المجسمات

شبه ناقل

أشباه النواقل

Y0.33Ba0.67CuO3-X

ناقلية فائقة

(Ln ,Sr) CaO3-X

ناقلية مختلطة
)الكترونية و أيونية(
ناقل أيوني

كواشف اﻹشارات
الكهرومغناطيسية
نشر الغاز في اﻷغشية

AMnO3-X

مقاومة مغناطيسية كبيرة

BaInO2.5

إلكتروليت خلية الوقود الصلب
رأس المحرك لقارئ اﻷقراص
المضغوطة

إن الميزة الفيروكهربائية للمركب BaTiO3المذكورة في الجدول أعﻼه تعني احتفاظ البلورة
بخاصية اﻻستقطاب الكهربائي بعد تطبيق جهد .يمكن تفسير هذا السلوك على أساس معامل
التحمل  tبقيمة  1.06ﻷن اﻷيون  Ti+4إلى حد ما صغير بالنسبة لفراغ ثماني اﻷسطح ،لذلك
سوف يتراخي نحو خمسة أيونات أوكسجين في المجسم الثماني وتخضع كل اﻷيونات Ti+4
المجاورة لهذا الفعل ،وبناء على ذلك سيتم تشكيل ثنائي القطب الدائم في المجال الكهربائي .وتعد
الفيروكهربائية خاصية ذات أهمية بالغة لتطوير ذاكرة الوصول العشوائي )  (RAMالتي تحتفظ
بتخزين المعلومات دون الحاجة إلى طاقة ﻷنها تعمل على أساس ثنائي القطب الكهربائي.
ويعتبر التوصيل اﻷيوني لﻸوكسجين خاصية مهمة في التطبيقات مثل خﻼيا الوقود و اﻷغشية
النفوذة لﻸوكسجين فلقد تم استخدام مواد ذات ناقلية سريعة لﻸوكسجين ودرجات الحرارة بالقرب
من ℃ 1000ولهذا يُجرى البحث للحصول على المواد التي يمكن تشغيلها في درجات الحرارة
المنخفضة ﻷن هذا من شأنه أن يسهل تشغيل هذه التطبيقات .فعلى سبيل المثال يُعتبر المشتق
البيروفسكيتي  BaInO2.5ذو أهمية بالغة في هذا المجال ،إذ أُثبت أن هذه المواد تحوي شواغر
أوكسجين لها إمكانية التوصيل اﻷيوني في درجات حرارة منخفضة ].[5
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 -6-2-Iالمشتقات البيروفسكيتية:
في عام 1986م تم اكتشاف بعض المشتقات البيروفسكيتية والتي رشحت ﻷن تكون ذات ناقلية
فائقة عند درجات الحرارة العالية وهي تتضمن العديد من المواد .ساهم هذا اﻻكتشاف في تعزيز
البحوث الخاصة بمجال أكاسيد المشتقات البيروفسكيتية ،وكان أول مركب عرف حينها ذو ناقلية
أيونية فائقة هو . [5] La2-xBaxCuO4
إن مرونة البنية البيروفسكيتية ،باﻹضافة إلى عدم تجانسها ) (Non-stoichiometricينتج
عنها العديد من اﻷطوار كما هو موضح في الشكل ).(12-I

الشكل ) :(12-Iمشتقات البنية البيروفسكيتية ].[19
فعند إضافة  AOإلى البنية البيروفسكيتية تتحول إلى الطورRuddlesden-) A2BO4
 (popperأما عند إضافة  BO2فينتج عنها الطور  A2B2O5وكمثال على ذلك
 ،Pseudobrookiteو اﻷطوار التي يمكن الحصول عليها بتغير محتوي اﻷوكسجين من خﻼل
عملية اﻷكسدة و اﻹرجاع هي علي التوالي  A2B2O7من أمثلتها أكاسيد  ،pyrochloreو
 A2B2O5التي تسمي بـ .Brownmillerite
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والمقصود بالطور أو الناتج  A2B2O5هو البنية التي يتم الحصول عليها من خﻼل إرجاع
البيروفسكايت ABO3عن طريق شواغر اﻷكسجين )إخﻼء لبعض أماكن ﻷكسجين( أي إزالة
 1/3أيونات اﻷكسجين في كل طبقة من ثماني اﻷوجة ) (0k0في خطوط موازية للمحورc
) (c<a<bالمتجه  [110]cubوالرمز cubيدل على أن اﻻتجاه البلوري يكون في البنية المكعبة
وبالتالي الحصول على  ABO2.5كما هو موضح في الشكل ).[4]، [19]،[18] (13-I

الشكل ) :(13-Iإشتقاق بنية البرونمليريت ABO2.5عن طريق إحداث شواغر اﻷوكسجين
في المتجه البلوري  [110] cubلبنية البيروفسكايت ].[19

 -7-2-Iخاصية التحفيز للمواد البيروفسكيتية وتطبيقاتها في البيئة:
 -1-7-2-Iالمواد البيروفسكيتية و خاصية التحفيز:
• اختيار المواد البيروفسكيتية:
كبيرا حيث اعتبرات على إنها مرشحة
لقد جذبت المواد البيروفسكيتية اهتما ًما علميًا وتطبيقيًا
ً
واعدة في التحفيز الضوئي لﻸسباب التالية ]:[20
 -السعر المنخفض.
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 القدرة على التكيف. اﻻستقرار الحراري. إمتﻼكها عدة خصائص منها الكهربائية ،المغناطيسية ،الحرارية والبصرية.• خاصية التحفيز:
مع التطورات الحديثة في تقنيات التصنيع بما في ذلك تحضير البيروفسكايت المدعومة ،فقد
أمكن تصميم اﻷكسجين والكاتيون غير المتكافئ في عدد كبير من تركيبات البيروفسكايت لتحقيق
النشاط التحفيزي المطلوب .تظهر أكاسيد البيروفسكايت كعائلة من المركبات المحتملة من هذه
المواد الصلبة المتشابهة ذات الصيغة العامة ABO3 :بسبب تنوع المرونة العالية للغاية في
التركيب الكيميائي البيروفسكايت مع عدد كبير من الكاتيونات التي يمكن أن تناسب كﻼ الموقعين
 Aو  Bداخل نفس البنية البلورية )أي عمليا ،جميع المعادن مستقرة في بنية البيروفسكايت(.
يمكن كذلك رصد ميزة رئيسية أخرى هي توافر البيروفسكايت متعددة المكونات ،والتي يمكن
تصنيعها بواسطة اﻻستبدال الجزئي للكاتيونات في مواقع  Aأو .B
ونذكر هنا أن أهمية المحفزات من نوع البيروفسكايت تكمن في أن عددًا من المعادن اﻻنتقالية
يظهر نشا ً
ً
ممتازا لمجموعة متنوعة من التفاعﻼت بسبب بنيتها اﻹلكترونية .ومع ذلك،
طا تحفيزيًا
فإن معظم المعادن اﻻنتقالية تميل إلى التأكسد بسهولة في درجات حرارة أعلى في وجود
اﻷكسجين ،وهذا هو السبب في أن المعادن النبيلة ،نظ ًرا ﻻستقرارها في ظل هذه الظروف،
تُستخدم حاليًا كمحفزات ].[21

 -2-7-2-Iاستغﻼل خاصية التحفيز لبعض المواد في تطبيقات البيئية:
على الرغم من اﻻستخدامات المكثفة للخصائص المحفزة ،فإن النجاح التجاري لهذه الفئة لم يتم
توسيعه بعد للمواد القائمة على البيروفسكايت للتحكم في انبعاثات عوادم المركبات أو للعديد من
التطبيقات البيئية اﻷخرى.
ومن اهم المواد البيروفسكيتية ال ُمح ِفزة هي التي تحتوي على  Coو  Mnو  Ruو Fe
والتركيبات المستبدلة لنشاطها الحفاز من حيث أكسدة السخام الديزل ،تحفيز ثﻼثي اﻻتجاه ،تحلل
 ،N2Oأكسدة  COمنخفضة الحرارة ،أكسدة المواد المتطايرة المركبات العضوية ...،إلخ.
في السنوات اﻷخيرة ،بذلت جهود لدراسة الممتلكات من البيروفسكايت من حيث التفاعﻼت
مثل اﻻحتراق الحلقي الكيميائي )).(Chemical Looping Combustion (CLC
ويمتلك  CLCالقدرة الكامنة في إحداث فصل  CO2من غازات المداخن بعد تفاعل احتراق
حفريات الوقود ،كما هو موضح في الشكل ) .(14-Iإن هذه الميزة ما تجعله أحد أكثر التقنيات
فعالة لتقديم ثاني أكسيد الكربون الجاهز للعزل في أقل تكلفة .في عملية  ،CLCيمكن اشتقاق
اﻷكسجين من أكسيد الفلز الذي يشار إليه بحامل اﻷكسجين ،حيث يمكن بسهولة التقاط و تخزين
ثاني أكسيد الكربون النقي الذي تم تكوينه في عملية  ،CLCأو يمكن توجيهها كمفاعﻼت إلى
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إعداد منتجات ذات قيمة مضافة ،ويمتلك  CLCإمكانية التطبيق ،على سبيل المثال ،الطاقة
النظيفة ].[21

الشكل ) :(14-Iرسم تخطيطي لﻼحتراق حلقات الكيميائية حاملة اﻷكسجين ].[21
وتفيد اﻻحصائيات أن قطاع النقل وحده مسؤول عن حوالي ربع مجموع انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون العالمية ،ومن المتوقع أن يزداد ذلك بشكل هائل في السنوات القادمة ].[21
وحيث أن الخيار الواعد هو استخدام  H2كوقود للحد من انبعاثات  ،CO2إﻻ أن تقنيات إنتاج H2
النقي ﻻتزال قيد التطوير كما أنها غالية الثمن.

الخﻼصة:
تشير التقديرات إلى أن أكثر من  50%من حجم اﻷرض يتكون من معادن بيروفسكيتية ،حيث
تعتبر البنية البيروفسكيتية من أوسع عائﻼت اﻷكاسيد البلورية وهي من الفئات المهمة في كيمياء
وفيزي اء الحال ة الص لبة ﻷنه ا ق ادرة عل ى ت وفير العدي د م ن الخص ائص المهم ة م ن الناحي ة
التكنولوجية.
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الفصل الثاني
 -1-Ⅱﻣﻘﺪﻣة:

لم تنحصر أهمية اكتشاف اﻷشعة السينية بالتطبيقات العلمية التي أدت إليها فحسب ،بل تعدتها إلى
التﺄﺛيرات النظرية التي أحدﺛتها في مجمل العلوم الفيزيائية .ظل العلماء لسنوات طويلة يعكفون على دراسة
البلورات من حيث شكلها الخارجي وكانت المعلومات التي تجمع بواسطة العلماء مجرد قياسات للزوايا
بين أسطح البلورات والتحليل الكيميائي وقياسات لخواصها الطبيعية ،أما المعلومات عن تركيبها الداخلي
فكانت المعلومات قليلة على الرغم من أنه كانت هناك بعض التكهنات بﺄن البلورات تتكون من تركيب
دوري منتظم لوحدة معينة ،ومن ناحية أخرى كانت توجد دﻻئل على أن اﻷشعة السينية ماهي إﻻ أشعة
كهرومغناطيسية ].[8
لذلك سنحاول في هذا الفصل توضيح هذه التقنية من خﻼل تبيان طبيعة اﻷشعة  ،Xطريقة إنتاجها
وخواصها.

 -2-IIنبذة تاريخية حول اﻷشعة السينية:
تم اكتشاف اﻻشعة السينية في عام 1895م من طرف ويلهالم رونتغن " "W.Röntgenفي
فورتسبورغ في المانيا ،ونال عنها جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1901م .حيث قام بتجربته التاريخية التي
كان يسعى من ورائها الى دراسة اﻻشعة المهبطية ومعرفة طبيعتها )الفلورة( ،في هذه التجربة قام رونتغن
بتغطية انبوبة توليد اﻻشعة بالورق اﻻسود.
واستطاع رونتغن وبشيء من الدهشة رؤية لوحة معدنية موجودة على مسافة غير بعيدة من هذه
اﻻنبوبة ،وقد اصبحت شديدة اللمعان ،واستنتج بان اﻻنبوبة تبعث اشعاعا غير مرئي يخترق اﻻجسام،
وسماها باﻻشعة  .Xواعطى لهذا اﻻكتشاف شهرة كبيرة ،فتطورت اﻻبحاث حول استعمال هذه اﻻشعة،
حيث كانت اولى تطبيقاتها موجهة نحو دراسة البلورات .فبواسطة انعراج هذا النوع من اﻻشعاعات على
اﻻجسام الصلبة اصبح بإمكان العلماء والمجربين تحديد كل اﻻبعاد التي تتعلق بالبلورت من زوايا وزمر
فضائية...إلخ بعدما كان ذلك غير متاح اﻻ شكليا فقط .وفي عام 1912م قدم "فون ﻻوي "Von Laue
مقالة بعنوان "طريقة جديدة لتحليل المواد الكيميائية" ،حيث اشارفيها الى ان "...كل مادة بلورية تعطي
نمطا محددا ،كما أن نفس المادة البلورية تعطي نفس النمط دائما ،وفي خليط من المواد تنتج كل واحدة
نمطها بشكل مستقل عن اﻻخرين" .اذن فبواسطة هذه التقنية يمكن معرفة العديد من البنيات البلورية
للمواد الصلبة المجهولة والتي نحتاجها في مختلف اﻻستثمارات الصناعية ،فهي تساعد على حل بعض
المشاكل التي تعترضها كما هو الحال في مشكل نقل أيونات اﻻكسجين لذلك خصصنا لهذه التقنية هذا
الفصل لمحاولة دراسة وفهم طبيعتها وطريقة انتاجها واﻻهم من ذلك نظرية انعراجها على البلورات
].[2]،[1

 -3-IIاﻷشعة السينية:
من المؤكد أن اﻷشعة السينية ﻻ يمكن استشعارها بواسطة حواس اﻹنسان ،كما ﻻ يمكنها تغيير مسارها
المستقيم في الفراغ بواسطة المجاﻻت الكهربائية ،أو المغناطيسية المعتادة ولكن من الممكن أن تنعرج عن
مسارها عند السطح الفاصل بين مادتين مختلفتين أو عند التصادم مع جسيمات أولية مثل اﻹلكترونات،

23

انعراج اﻷشعة السينية

الفصل الثاني

لذلك يُمكن أن تنعرج اﻷشعة عن مسارها إذا سقطت بزاوية على البلورات ،ولهذا فهي كانت ومازالت من
اﻷساليب اﻷكثر شيوعا في دراسة الحالة البلورية للمواد الصلبة.

 -1-3-IIطبيعتها:
لﻸشعة السينية نفس طبيعة الضوء ،وهي في اﻷساس أمواج كهرومغناطيسية تختلف عن موجة الضوء
المرئي بطول موجة يتراوح بين  0,1Åو  ،100Åوبالتالي فإن الطاقة التي تحملها أكبر من تلك التي
تحملها أي موجة تنتمي للضوء المرئي أي ما يعادل مجال طاقي يتغير من  0,1 kevإلى ،100 kev
وتجدر اﻹشارة إلى أن كل ما قيل حول إزدواجية طبيعة الضوء )موجة -جسيم ( يبقى صحيحا في ميدان
اﻷشعة السينية كما هو موضح في الشكل ).[5]،[4]،[3] (1-II

الشكل ) :(1-ΙΙطيف الموجات الكهرومغناطيسية ].[6
وبما أن اﻹشعاعات الكهرومغناطيسية تمتلك خاصية مزدوجة موجية وجسيمية فإنه يمكن وصفها بطول
موجي  λأو بطاقة فوتون ) Eالفوتون هو جسيم عديم الكتلة والشحنة ينتقل بسرعة الضوء  (cوتعطى E
بالعﻼقة التالية ]:[5
Ε = hν = hc/ λ

)(1-ΙΙ
حيث:
 : hﺛابت بﻼنك ).( h= 6,626 ×10-34 s.J
 : νتردد الموجة ).(HZ
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 : cسرعة الضوء في الفراغ ].3.108 [s/m
 : λالطول الموجي ).(Å
وبإدخال القيم العددية نتحصل على عﻼقة بين الطاقة والطول الموجي ]:[4

)Ε(ev) = 12398 / λ(Å

) (2-ΙΙ

حيث يتراوح الطول الموجي لﻸشعة السينية المستخدمة في مجال دراسة التركيب البلوري بين  0,5Åإلى
.[7] 2,5Å

 -2-3-Ⅱﻣبﺪأ عملها:
تنتج اﻷشعة السينية في أنابيب عندما نقوم بقصف هدف معين بالكترونات ذات طاقة بين  10 kevإلى
 100 kevكما هو الحال في أنبوبة كوليدج وهي عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء وتتكون من
كاﺛود وأنود ،حيث يتكون الكاﺛود )المهبط( من فتيلة تسخين من التنغستان مثل الموجودة في المصباح
الكهربائي ،عندما يمر التيار الكهربائي خﻼل الفتيلة ترتفع درجة حرارتها تدريجيا إلى أن تصل درجة
حرارة إنبعاث اﻹلكترونات من سطحها ،أما اﻷنود )المصعد( هو عبارة عن قرص من مادة كالنحاس مثﻼ
مشحون بشحنة موجبة تعمل على جذب اﻹلكترونات المحررة من الكاﺛود ،باﻹضافة إلى أنها تتكون من
نافذة مصنوعة من البرليوم ].[8]،[9

الشكل ) :(2-ΙΙمخطط توضيحي ﻷنبوبة توليد اﻷشعة السينية ].[8

 -4-IIأنواع إنبعاث اﻷشعة السينية ﻣن المادة:
توجد آليتان مختلفتان ﻹنتاج اﻷشعة السينية من المادة ،حيث تسمى اﻷولى آلية الفرملة نسبة إلى الكلمة
اﻷلمانية  ،bremsstrahlungوتنتج عنها أشعة سينية مستمرة تسمي أيضا أشعة الفرملة .أما اﻵلية الثانية
فتنتج عنها اﻷشعة السينية المميزة ].[22

 -1-4-IIالطيف المستمر:
تنتج اﻷشعة السينية المستمرة عندما يحدث تفاعل بين اﻹلكترونات )المسرعة( مع المجال الكهربائي
حول انويه ذرات مادة الهدف .فينتج عنه انحراف مفاجئ لمسار اﻹلكترون ،وفقدان جزء أو كل طاقته
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بسبب تناقص تسارع الحركة ،وهو ما يسمى بعملية "الفرملة" كما هو موضح في الشكل ) (3-ΙΙوالطاقة
التي يفقدها اﻻلكترون تنتشر في الفراغ على شكل موجات كهرومغناطيسية طبقا لنظرية ماكسويل العامة
ﻻشعاع الكهرومغناطيسية .وقد يتناقص تسارع اﻻلكترون الواحد اكثر من مرة على طول مساره في مادة
الهدف .وكل تفاعل من هذا النوع قد ينتج عنه فقدان جزء من طاقة اﻻلكترون او كلها ،ومن ﺛم فان
الفوتونات الناتجة قد تمتلك اي مقدار من الطاقة حتى قيمة عظمى تساوي الطاقة اﻻصلية لﻼلكترون
المعجل ،اي ان طاقة اﻻشعة السينية تكون متصلة ومحصورة في مدى معين ،ولذلك سميت "باﻻشعة
السينية المستمرة" .ويعتمد اتجاه انبعاث الفوتون على طاقة اﻻلكترون ايضا .وكلما زادت طاقة اﻻلكترون
يصبح اتجاه انبعاث الفوتون اقرب الى اتجاه اﻻلكترون المعجل قبل التﺄﺛير بالمجال الكهربائي لبروتونات
النواة ،لذلك عندما تبلغ طاقة اﻻلكترون مﻼيين عدة من اﻻلكترون فولت ،كما يحدث في مجال الجسيمات،
تقصف اﻻلكترونات المعجلة مادة الهدف من جانب واحد فتنبعث اﻻشعة السينية على الجانب اﻻخر .اما
انابيب اﻻشعة السينية منخفضة الجهد الكهربائي نسبيا ،فتنطلق اﻻشعة السينية الناتجة في جانب الهدف
نفسه ،وتكون عادة عمودية على اتجاه شعاع اﻻلكترونات المعجلة القادمة من الكاﺛود ].[11

الشكل ) :(3-ΙΙرسم تخطيطي يمثل إنطﻼق اﻷشعة السينية عند انحراف اﻹلكترون المسرع
عن مساره ].[12

 -2-4-IIالطيف المميز:
ﻻ تعاني كل اﻹلكترونات المعجلة التي تقصف مادة الهدف من تناقص تسارع الحركة ،نتيجة ﻹقترابها
من أنوية الذرات ،ولكن جزءا من هذه اﻹلكترونات يصطدم باﻹلكترونات الداخلية عند سقوط اﻻلكترونات
السريعة على ذرات الهدف هذا السقوط يجعل هذه اﻻلكترونات تقتلع أحد اﻻلكترونات الداخلية وقد يغادر
الذرة نهائيا فتحصل حالة تﺄين أو قد يرتفع إلى مدار أكثر طاقة وتحصل حالة التهيج ،وفي كلتا الحالتين
تكون الذرة متهيجة فتحاول العودة إلى حالة اﻻستقرار عندما ينزل أحد إلكترونات المدارات العليا )ذات
الطاقة العالية( ليملء الفراغ الذي تولد في المدارات الداخلية ،ونتيجة لفرق الطاقة بين المدار العلوي
والمدار الداخلي تنبعث طاقة بشكل فوتونات لﻸشعة السينية كما هو موضح في الشكل ) .(4-ΙΙوهذه
اﻻشعة صفة مميزة لذرات الهدف بحيث إن ]:[13
ℎʋ = E2-E1

)(3- II

26

انعراج اﻷشعة السينية

الفصل الثاني
حيث أن:
 : ℎثابت بﻼنك.
 :ʋتردد الفوتونات المنبعثة.
 :E2طاقة اﻹلكترون في المدار اﻷعلى.
 :E1طاقة اﻹلكترون في المدار الداخلي.

الشكل ) :(4-ΙΙاﻻنتقال اﻻلكتروني في مادة المصعد ﻹنتاج اﻷشعة السينية ].[11
وﻻ تشمل عملية عودة الذرة إلى حالة اﻹستقرار إنتقال إلكترون واحد فقط ،وإنما إنتقال مجموعة من
اﻹلكترونات وعندما يهبط إلكترون من المدار  Lإلى المدار  Kقد يتكون طيف خطي يسمى Kα
والفراغ الذي تولد في  Lسوف يملء بﺄحد إلكترونات المدار  Mمكونة الطيف الخطي  Lαأما الطيف
الخطي الناتج من إنتقال اﻹلكترونات من المدار  Mإلى  Kفيسمى  .Kβوالطيف الخطي الناتج من إنتقال
اﻻلكترونات من المدار  Nإلى  Lفيسمى  Lβومن المدار  Oإلى  Lيسمى  Lαويستفاد من هذا النوع من
اﻷشعة السينية )اﻻشعة السينية المميزة( في معرفة نوع العناصر ].[13
إن التوزيع الطيفي لﻸشعة  Xمكون من طيف مستمر )الخط المستمر في طيف اﻷشعة السينية( و طيف
مميز للمادة )الخط المتقطع في طيف اﻷشعة السينية( كما هو مبين في الشكل اﻵتي:
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الشكل ) :(5-ΙΙطيف اﻻشعة السينية ].[14
إن الطول الموجي لﻼشعة السينية المنتجه يتغير بتغير نوع مادة الهدف المستخدم في أنابيب توليد
اﻷشعة السينية ] ،[15والجﺪول التالي يعطي بعض اﻷطوال للخطوط المميزة.
الجدول ) :(1-ΙΙاﻷطوال الموجية المنبعثة من أكثر اﻻهداف شيوعا في مجال علم البلورات باﻻشعة
السينية ].[14

 -5-Ⅱانعراج اﻻشعة السينية:
عموما تكون المادة عبارة عن متعدد بلورات اي تحتوي على عدد كبير من الحبيبات كل منها يسمى
بالبلور اﻻحادي ،وهو عبارة عن تراص منتظم من الذرات ،يمكن وصف هذا التراص بمجموعة من
المستويات البلورية معرفة بمسافات شبكية  dhklبدﻻلة قرائن ميلر ) (hklتقاس هذه المسافة عن طريق
انعراج اﻻشعة السينية بواسطة قانون براغ ].[5

 -1-5-IIﻣفهوم الحيود )اﻻنعراج( اﻻشعة السينية:
إن اﻻنعراج أو الحيود هو ظاهرة خاصة بتداخل الموجات حين تشتتها ،وابسط طريقة للتداخل هي
طريقة محززة اﻻنعراج ،وهي عبارة عن زجاج املس يضعون فيها خطوط من معدن النحاس حيث تنفذ
منها الموجات الضوئية ،فاذا كانت الموجات المتداخلة متفقة في الطور او كان الفرق في الطور يساوي
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اضعاف مرات من الطول الموجي فان التداخل يكون بناء ويعطي نقطة مضيئة ،واذا كان غير ذلك فان
التداخل يكون هداما ويعطي نقطة مظلمة ،وتكون المسافة مقدارها  dوهي عرض الفتحة التي ينفذ من
خﻼلها الشعاع شرط ان يكون عرض الفتحة مساويا للطول الموجي ].[7

الشكل )  :(6-ΙΙاتحاد الطور )تداخل بناء( ].[14

الشكل ) :(7-ΙΙعدم اتحاد تام في الطور)تداخل هدام( ].[14

 -2-5-Ⅱﻣفهوم المسحوق:
يعرف المسحوق في علم البلورات على أنه عبارة عن متعدد البلورات التي تكون من رتبة الميكرومتر،
ونتحصل عليها عن طريق طحن المادة حتى يصير حجم الحبيبات أقل ما يمكن ،وتكون موزعة بشكل
عشوائي ].[1

 -3-5-Ⅱالمستويات الشبكية:
إن الذرات تنتظم في البلورة وفق ﺛﻼث اتجاهات ،ويطلق على هذا التنظيم مصطلح الشبكة البلورية
) ،(Lattice Crystalويمكن وصف هذه اﻻخيرة على انها التوزيع المنتظم للذرات ،الجزيئات أو
اﻻيونات ،وتتمثل على شكل مستويات متوازية ومتباعدة بمسافة متساوية وتسمى بالمستويات الشبكية
والشكل ) (8-ΙΙيوضح ذلك.
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الشكل ) :(8-ΙΙرسم تخطيطي يوضح المستويات الشبكية ].[5
وهناك عدة طرق يمكن من خﻼلها اختيار المستويات الشبكية ،وكل طريقة تشكل فيها تسمى عائلة
مستويات وتسمى المسافة الفاصلة بين مستويات نفس العائلة بالمسافة الشبكية ].[5

 -4-5-Ⅱلمحة بسيطة عن الشبكة البلورية:
لقد بدأت دراسة الخواص الفيزيائية للحالة الصلبة في ضوء مفاهيم الفيزياء الذرية مباشرة بعد اكتشاف
انعراج اﻻشعة السينية على البلورات ،حيث بينت النتائج التجريبية بصورة واضحة ان البلورة تتشكل من
ترتيب دوري للذرات وهذا ما جعل الفيزيائيون يهتمون بالنماذج البلورية وتصنيف البلورات حسب خلية
الوحدة ).(Unit cell
ويقصد بخلية الوحدة ابسط تركيبة اذا ما تكررت في اﻻتجاهات الثﻼﺛة وفق متجهات الوحدة لكل منها
تكونت البلورة ،حيث برهن عالم البلورات الفرنسي برافيه ) (Bravaisانه ﻻ توجد سوى اربع عشر نوعا
من الشبكات البلورية وهي:
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القاعدة

الشكل ) :(9-ΙΙاﻻنواع اﻻربعة عشر للشبكات البلورية وفق برافيه ].[1

 -5-5-Ⅱقانون براغ ):(Bragg's Law
إن تفاعل اﻻشعة السينية مع ذرات البلورة يمكن تفسيره بانتشار امواج هذه اﻻشعة بواسطة الكترونات
الذرات ،وتداخل اﻻمواج المنتثرة في مختلف اﻻتجاهات ] ،[17لكن في عام 1913م تمكن لورانس براغ
) (Lawrence Braggووالده وليام هنري براغ ) (Bragg Henry Williamمن وضع الشروط
الهندسية ﻻنعراج حزمة وحيدة الطول الموجي من اﻻشعة السينية ،وقد نص القانون على ان "موجات
اﻻشعة السينية التي تسقط على سطح بلورة ما تنعكس من المستويات الذرية المتوازية انعكاسا منتظما
ويحدث اﻻنعراج من المستويات المتوازية فقط عندما تتداخل الحزمات المنعكسة تداخﻼ بناء" ] .[18اي
أن شدة اﻻشعة المنعكسة تكون في اتجاه معين على المستويات المتوازية غير معدومة اذا كانت امواجها
متفقة في الطور ،اي كانت فروق المسير بينها مساوية عددا صحيحا من طولها الموجي ] ،[17انظر
الشكل ).(10-ΙΙ
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ويحدث إنعراج اﻻشعة السينية ذات الطول الموجي  λفقط عند زاوية خاصة  θتعين من خﻼلها المسافة
البينية  dبين المستويات البلورية ].[5

الشكل ) :(10-ΙΙقانون براغ ].[16
ويتضح من الشكل ) (10-ΙΙانه ﻻ يمكن رصد اﻻشعة المنعرجة في اﻻتجاه الذي يشكل زاوية  2θمع
اتجاه اﻻشعة الواردة اﻻ اذا حققت الزاوية  θعﻼقة براغ ) (Braggاﻻتية:
2dhkl sinθ = nλ

)(4-ΙΙ
حيث ان:
 :nعدد صحيح يسمى رتبة اﻹنعراج.
 :λالطول الموجي.
 :dhklالمسافة بين المستويات البلورية.

 :θزاوية سقوط اﻻشعة السينية والتي يمكن استخراجها من المخطط الذي يعطيه مسجل اﻻنعراج )الحيود(
].[14
إن الطرف اﻷيسر من هذه المساواة يمثل فرق المسير بين شعاعين منعكسين على مستويين متوازيين
متتالين ] .[17ويحدد قانون براغ شروط معينة من بينها أن تكون المتباينة ) (λ≤ 2dشرطا أساسيا
لحدوث انعكاسات براغ ،وهذا يبين سبب عدم مﻼئمة الضوء العادي لدراسة التركيب البلوري ،ويفيد
تطبيق معادلة براغ في اتجاه أبعاد خلية الوحدة للشبكة البلورية ].[19] ،[6
من قانون براغ نستخرج المسافة الشبكية  dhklلكل مستوي وبالتالي نحسب مختلف ﺛوابت الشبكة )،a
 .(c ،bوكلما قمنا بتغيير اتجاه البلورة بالنسبة لحزمة اﻷشعة السينية الساقطة )الواردة( كلما تمكنا من
قياس المزيد من المسافات الشبكية  dhklكما هوموضح في الشكل التالي:
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الشكل ) :(11-ΙΙشكل يوضح العﻼقة بين اتجاه البلورة والمسافات الشبكية  d hklالمحسوبة ].[20

 -6-5-IIجهاز اﻻنعراج:
يتكون جهاز اﻻنعراج بصفة عامة من اجزاء عدة وهي مصدر اﻻشعة  ،Xجهاز للحصول على شعاع
اولي ،حامل للعينة ،وحدة للكشف وإجراء عملية العد لقياس شدة اﻷشعة المنعكسة من العينة .ومن
الضروري أيضا وجود وحدة لقياس الزوايا )المنقل أوغوينومتر (Goniometerوذلك لقياس تموضع
الشعاع الساقط والعينة واتجاه أشعة اﻻنعراج ،ويكون الجهاز مزود بمكشاف لﻸشعة يلتقط اﻷشعة
المنعكسة ].[21

الشكل ) :(12-ΙΙرسم تمثيلي لجهاز اﻻنعراج ) Tمصدر اﻻشعة S ،العينة C ،الكاشف O ،المحور الذي
تدور حوله العينة والكاشف( ].[21

 -6-Ⅱالطرق التجريبية ﻹنعراج اﻷشعة السينية:
من المعروف أنه توجد عدة الطرق لتسجيل شكل إنعراج اﻷشعة السينية تعتمد على الشكل الذي توجد
عليه العينة إن كانت بلورة أحادية أو مادة على شكل مسحوق وكذلك على نوع اﻷشعة المستخدمة إن كانت
أشعة ذات طيف مستمر أو أشعة وحيدة الموجة ،وأيضا على طبيعة المعلومات المراد نيلها ،وتعتمد
الطرق التجريبية المختلفة على تطبيق قانون براغ حيث يجب أن يتوفر مدى متصل من قيم  λو ،[2] θ
].[10
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 -1-6-Ⅱاﻻنعراج ﻣن البلورات اﻷحادية:

تعرف البلورة اﻻحادية على أنها التي ينتظم فيها ترتيب الذرات في الفضاء بحيث تشكل نمطا هندسيا
دوريا ﻻ يعاني أي إنقطاع على كامل أجزاء المادة )ﻻ تحوي حدود حبيبية( .أما انعراج اﻻشعة السينية من
البلورات اﻻحادية هو إحدى الطرق العملية الرئيسية لتعيين التركيب البلوري ،إذ تشمل عددا من التقنيات
باستخدام دوران البلورة وتسجيل شكل اﻻنعراج بواسطة افﻼم فوتوغرافية او مناقل بها عدادات لقياس
شدة البيانات ] .[21] ،[14ومن طرق اﻻنعراج من البلورات اﻷحادية نذكر طريقة ﻻوي ،البلورة الدوارة
وطريقة اﻷفﻼم المتحركة.

 -1-1-6-Ⅱطريﻘة ﻻوي:
تستخدم طريقة ﻻوي في تحديد تناظر واتجاه البلورات اﻻحادية المعروفة التركيب )بلورات صغيرة
تزيد أبعادها عن  (1mmوذلك بتحليل نموذج انعراج اﻻشعة السينية الناتج .تبنى فكرة عمل هذه الطريقة
على مبدأ ﺛبوت زاوية سقوط اﻻشعة السينية  ،θوتغير الطول الموجي  ،λلتحقيق قانون براغ المعروف.
يتم ذلك عن طريق سقوط شعاع ابيض من اﻻشعة السينية على بلورة أحادية ساكنة )وبالتالي تكون  θﺛابته
لجميع مستويات البلورة( ،كما هو موضح في الشكل ) .(13-ΙΙيتم تثبيت البلورة بحيث يكون لها توجيه
ﺛابت بالنسبة لحزمة اﻻشعة الساقطة ويتم وضع لوح تصوير )فيلم( أمام البلورة بشكل عمودي على
اﻻشعة الساقطة ولوح تصوير آخر خلفها .يكون اللوح اﻻمامي مثقوبا من المنتصف لمرور اﻻشعة
الساقطة ].[22
كما نعلم ،يتضمن الشعاع اﻻبيض من اﻻشعة السينية كل من الطيف الخطي او المميز والطيف المستمر
المتولد بواسطة اﻻنبوبة )وبذلك فإن البلورة تتعرض لمدى معين متصل من قيم اﻻطوال الموجية( .تقوم
كل مجموعة من المستويات المتوازية بعكس )عرج( فوتونات اﻻشعة السينية ذات طول موجي معين
والتي تحقق قانون براغ لزاوية سقوط ﺛابته ].[8

الشكل ) :(13-ΙΙالترتيب التجريبي ﻻنعراج اﻻشعة السينية طبقا لطريقة ﻻوي ].[8

 -2-1-6-Ⅱطريﻘة البلورة الﺪوارة:
في هذه الطريقة تدور بلورة أحادية حول محورها داخل فيلم اسطواني ،حيث يكون محور الدوران
عمودي على حزمة اﻻشعة  Xوحيدة اللون ذات الطول الموجي  .λإن دوران البلورة يؤدي إلى تغير
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الزاوية بين المستويات البلورية وحزمة اﻻشعة الواردة مما يجعل من الممكن وجود بعض القيم لزاوية
اﻻنعراج  θالتي تحقق قانون براغ ].[23

الشكل ) :(14-ΙΙرسم تخطيطي لتجربة البلورة الدوارة) ،أ( غرفة التشتت و )ب( اﻻشعة المنعرجة على
لوح التصوير].[8

 -3-1-6-Ⅱطريﻘة اﻷفﻼم المتحركة:
يوضح الشكل ) (15-ΙΙطريقة الفيلم المتحرك الذي يعود إلى فايزنبرغ ) (Weisenbregوهي تختلف
عن طريقة البلورة الدوارة في أن تجميع اﻻنعكاسات يتم في نفس الوقت لمستوي واحد فقط من النقاط،
حيث تستخدم حواجز أسطوانية توضع بحيث تحجز كل اﻻنعكاسات الصادرة من البلورة اﻻ التي تقع على
سطح مخروط واحد وهي التي تكون خطا واحدا على فيلم البلورة الدوارة حيث تنتشر على فيلم
فوتوغرافي يوضع على حامل أسطواني يتحرك بسرعة منتظمة موازيا لمحور البلورة.
يتم تجميع اﻻنعكاسات على الفيلم أﺛناء دوران البلورة بزاوية  180°وتحريك حامل الفيلم بحيث تكون
حركة البلورة والفيلم متقاربة ومتزامنة ،وعلى هذا فإن جميع اﻹنعكاسات التي تقع على سطح مخروط
واحد أي المكونة لخط واحد على فيلم البلورة الدوارة تنتشر على سطح الفيلم كله ].[14

الشكل ) :(15-ΙΙتركيب تجريبي يوضح كاميرا فايزنبرغ ].[14

35

انعراج اﻷشعة السينية

الفصل الثاني
 -2-6-Ⅱطريﻘة اﻻنعراج ﻣن المساحيق:

بعض المواد يصعب إيجادها على هيئة بلورات أحادية وان كانت مواد متبلورة بل توجد على شكل
مسحوق.
يمكن اعتبار اﻻنعراج من المساحيق من اكثر اﻻساليب شيوعا عندما يتم سحق المواد الى مسحوق ناعم
وهو امر ممكن دائما تقريبا ،والحصول على معلومات مفيدة من انعراج اﻻشعة السينية يتطلب القدرة على
التحكم وقياس العﻼقات الزاوية بين اﻻشعة الواردة والمنعرجة ،ونظرا للطول الموجي الثابت واﻻتجاه
العشوائي للمستويات البلورية تكون كل مستويات اﻻنعراج متاحة أنظر الشكل ).(16-ΙΙ

الشكل ) :(16-ΙΙالتوجيه المفصل للحبيبات ].[4
وهناك عدة تركيبات هندسية مختلفة تعتمد في مبدأ عملها على تصوير إنعراج المواد )مسحوق( ومن
بينها تلك المتوفرة في طريقة ديباي شيرر ،وجهاز اﻹنعراج اﻵلي ].[4

 -1-2-6-Ⅱآلية ديباي -شيرر:
كان ديباي قد إخترع عام 1916م جهازا يعتمد على طريقة التحليل البنائي للمواد البلورية التي على
شكل مسحوق بواسطة أشعة  ،Xواشترك معه في هذا بول شيرر واطلق على هذه الطريقة اسم طريقة
ديباي–شيرر .وتعتمد هذه الطريقة على وضع مسحوق في طريق حزمة أشعة أحادية الطول الموجي.
وبما ان المسحوق يحتوي على بلورات صغيرة اتجاهاتها موزعة عشوائيا كما ذكرنا سابقا ،فإن كل
مستويات اﻻنعراج متاحة لكي يحدث اﻻنعراج ويكون لكل مجموعة من المستويات مخاريط من اﻻشعة
المنعرجة والتي تسجل في فيلم على شكل مجموعة من الدوائر .وبتحليل أنصاف أقطار هذه الدوائر
والزوايا  θيكون من الممكن تحديد معامﻼت ميلر ) (hklﻷي انعكاس محدد ويساعد هذا على حساب
المسافات الذرية الفاصلة وذلك بمعرفة طول موجة اﻻشعة المستخدمة ].[10]،[24
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الشكل ) :(17-ΙΙرسم توضيحي لطريقة ديباي شيرر].[25

 -2-2-6-Ⅱجهاز اﻻنعراج اﻵلي:
إن مبدأ عمل هذا الجهاز هو نفسه مبدأ عمل طريقة ديباي -شيرر ،حيت يتكون هذا التركيب من أنبوبة
ﻹنتاج اﻷشعة  Xأحادية الطول الموجي ،كاشف اﻻشعة ومقياس الزاوية الذي يتحرك عليه الكاشف ،حيث
يكون دوران هذا اﻻخير مصحوبا أوتوماتيكيا بدوران العينة حول محور عمودي على مستوى الرسم .أي
أنه لما يدور الكاشف بزاوية معينة فإن العينة تدور بنصف تلك الزاوية .عند خروج اﻷشعة من المصدر
تسقط على العينة ﺛم ينعكس لتكون أشعة منعرجة تلتقي في بؤرة عند فتحة خاصة لتجميع اﻷشعة فيقوم
الكاشف الذي يكون وضعه الزاوي  2θبالتقاطها وبقياس شدة اﻻشعاع  Xبدﻻلة الزاوية  2θالمتشكلة من
حزمة هذه اﻻشعة .تسمى المنحنيات المتحصل عليها بمخططات انعراج ) (Diffractogramsوالتي
تمثل شدة الفوتونات المنعرجة بدﻻلة الزاوية  (dhkl ،I) 2θأو ) ،(2θ ،Ⅰحيث تتم عملية القياس بواسطة
عداد خاص ].[5

الشكل ) :(18-ΙΙمخطط وظيفي لجهاز اﻻنعراج اﻵلي من المسحوق ].[5
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 -7-Ⅱكاشفات اﻻشعة السينية:
 -1-7-Ⅱالشاشة الفلورية:
من المعروف ان اﻻشعة السينية ﻻ ترى مباشرة بالعين المجردة اﻻ انه يمكن أن نراها بفضل "ظاهرة
الفلورة" .فعندما تسقط اﻻشعة السينية على مادة مثل كبريتيد الزنك  ZnSفان هذه اﻻخيرة تصدر ضوءا
مرئيا ،تستخدم لتحديد مواقع حزم اﻻشعة أﺛناء عملية ضبط اﻻجهزة ].[14

 -2-7-Ⅱاﻻغشية الفوتوغرافية:
تستخدم لتحديد مواقع وشدة الخطوط في انماط اﻻنعراج ،وقد كانت المستحلبات الفوتوغرافية
المستخدمة ذات حبيبات كبيرة من مادة بروميد الفضة  ،AgBrفإذا وقع عليها فوتون من اﻻشعة السينية
فإنه يحول أيون الفضة  Ag+إلى ذرة فضة متعادلة ،فتكون صورة دائمة لنمط اﻻنعراج في المستحلب
].[14

-3-7-Ⅱالعﺪادات:
تستخدم العدادات للتجارب الكمية ،نذكر منها ]:[14
 -1-3-7-Ⅱعﺪاد جيجر
ً
مجاﻻ كهربائيًا شديدا بالقرب من اﻷنود .الفوتون
يتم إنشاء فرق كمون بين اﻷنود والكاتود ،مما يخلق
 Xالذي يدخل إلى غرفة العداد يقوم بتﺄيين ذرة من الغاز الذي يمﻸها وبالتالي سيحرر إلكترونًا ،يسرع
هذا اﻻلكترون بواسطة المجال الكهربائي المطبق ليقوم بدوره بتﺄيين ذرة من معدن السلك الذي يصنع منه
اﻷنود ،ويطلق إلكترونًا جديدًا .يمكن اﻹلكترون المحرر أن يؤين بدوره ذرة أخرى في اﻷنود ،إلخ .يتسبب
المجال الكهربائي في تسارع هذه الظاهرة ،مما يؤدي إلى تفريغ كهربائي بين القطبين .وبالتالي فإن
الفوتون  Xالمفرد يسبب تفريغًا كهربائيًا وفي هذه الحالة سيتم احتساب عدد التفريغات.
 -2-3-7-Ⅱالعﺪاد التناسبي:
المبدأ هو نفسه بالنسبة لعداد جيجر ولكن فرق الجهد المطبق في هذه الحالة يكون اضعف .ﻻ يكون
اﻹلكترون المنبعث من ذرة الغاز المؤين نش ً
طا بما يكفي لتﺄيين ذرة من مادة اﻷنود .نقوم ببساطة بقياس
الشحنة الكهربائية التي يتلقها اﻷنود والتي تتناسب مع الفوتونات.X
 -3-3-7-Ⅱعﺪاد الوﻣيض
يتم تجميع الفوتونات  Xعلى بلورة يودات الصوديوم  .NaIتحت تﺄﺛير الفوتونات ،تصدر البلورة
إشعاع فلورة في النطاق المرئي .يتم قياس هذا اﻹشعاع بواسطة خلية كهروضوئية ويتم تضخيم اﻹشارة
التي تم الحصول عليها.
من الناحية العملية ،بالنسبة للقياسات الكمية ،يتم استخدام عدادات أو الوميض ،أما عدادات جيجر
فتستخدم بشكل أساسي للكشف عن اﻹشعاعات.
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الخﻼصة:
تم التطرق في هذا الفصل إلى أهم التقنيات المستعملة في علم البلورات والتي هي طريقة إنعراج اﻷشعة
السينية والتي تعد من أبرز الطرق التجريبية وأكثرها شيوعا لتحديد البنى البلورية لمختلف المواد الصلبة
بنوعيها أحادية البلورة والمسحوق .وفي هذا السياق تطرقنا في البداية إلى طبيعتها وطريقة إنتاجها
واﻷطياف المميزة لها ،وﺛم مبدأ إنعراجها على البلورات وعلى المساحيق التي تعتمد على قانون براغ،
فتعرضنا إلى مفهوم اﻹنعراج وبعض الطرق التجريبية لﻼنعراج ،وفي اﻷخير تطرقنا إلى بعض كاشفات
اﻷشعة السينية .
وهذا النوع من التقنيات سنقوم بتطبيقها في الفصل الموالي على المركبات المدروسة باستخدام برنامج
المحاكاة " "Rex -Powder ractiondiffمن أجل تحديد البنية البلورية لهاته المركبات.
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(

 -1-IIIمقذمت:
رؼذ ِؼشفخ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ احذ ٜأُ٘ اٌّشاحً ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبالد ٚثّؼشفخ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ،
ٚرحذ٠ذ ِٛلغ اٌزساد ف ٟاٌفشاؽ ،أطجح ثبٌّمذٚس ٚطف اٌغغُ اٌجٍٛسٚ ِٓ ٞعٙخ ٔظش و١ّ١بئ١خ
وزحذ٠ذ ِب٘١خ اٌشٚاثؾ ث ٓ١اٌزساد  ٚاٌغض٠ئبد ،وّب أطجح اٌّغبي ِفزٛحب أِبَ اٌّخزظ ٓ١فٟ
دساعخ اٌغغُ اٌظٍت ٌشثؾ اٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٌٍّشوجبد اٌظٍجخ ثجٕ١زٙب اٌجٍٛس٠خ [.]1
إرْ فبٌزحٍٚ ٚ ً١ط ف ثٕ١خ اٌّبدح وبْ الثذ ِٓ اعزخذاَ رمٕ١بد ٚؽشق رحٍ ً١ػذ٠ذح اخزشٔب
ِٕٙب رمٕ١خ أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ألٔٙب ؽش٠مخ ِشٔخ ٚغ١ش ِزٍفخ ٌٍّبدح ثبإلػبفخ اٌ ٝرٛفش٘ب فٟ
ِخجشٔب.
ٌٚمذ عبُ٘ اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟاٌظٕبػ ٟف ٟرطٛس أعٙضح االٔؼشاط ا١ٌ٢خ ٚثشاِظ ِحبوبح
إٌزبئظ اٌزغش٠ج١خ ِٓٚ ،ث٘ ٓ١زٖ اٌجشاِظ ٔزوش ثشٔبِظ ٚ ،]3[ GSAS ،[2] Fullprofثشٔبِظ
ٚ ]4[ Rex powder diffractionاٌز ٞع١زُ اعزخذاِٗ ف٘ ٟزا اٌفظً ٌذساعخ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ
ٌٍّشوت ثبالػزّبد ػٍ ٝؽش٠مخ س٠زفٍذ (ٌ )Rietveldزحغ ٓ١اٌج١بٔبد.
ٚعٛف ٔزطشق ف٘ ٟزا اٌفظً إٌ ٝخظبئض ثؼغ اٌّٛاد األ١ٌٚخ اٌّغزؼٍّخ ٚو١ف١خ رحؼ١ش
اٌؼٕ١بدٚ ،دساعخ خظبئض اٌّشوجبد اٌّزحظً ػٍٙ١ب ِٓ خالي رحٍٍٙ١ب ثٛاعطخ أؼشاط األشؼخ
اٌغ١ٕ١خ .X-ray

 -2-IIIخصائص انمىاد و األدواث األونيت انمستعمهت في تحضيز انعيىاث:










األسيتىن٠ )Acetone ‚99.97% ‚Sigma-Aldrich( :ؼشف أ٠ؼب ثبٌجشٚثبٔ ْٛأٚ
و١ز ْٛصٕبئ ٟاٌّ١ض ً١أ-2 ٚثشٚثبٔ ْٛأ ٚث١زب و١ز ٛثشٚثبٔ ْٛأِب ثبٌٕغجخ ٌظ١غزٗ اٌى١ّ١بئ١خ
ف ،COCH3 CH3 ٟٙثح١ش أْ ٘زا األخ١ش ٘ ٛػجبسح ػٓ ِشوت و١ّ١بئ ٟػؼٞٛ
ٕ٠زٌّ ٟؼبئٍخ اٌى١زٔٛبد ٠ٚؼزجش أثغؾ ِّضً ٌٙزٖ اٌؼبئٍخٚ .األع١ز ٛ٘ ْٛعبئً ػذ ُ٠اٌٍْٛ
لبثً ٌالشزؼبي ٚدسعخ أظٙبسٖ ٘ ٚ – 9..4℃ ٟدسعخ غٍ١بٔٗ ٘.]1[ 56.53℃ ٟ
حمض انىيتزيك أو حمض اآلسوث ( ٛ٘ :)Nitric Acideحّغ ِؼذٔ ٟل ٞٛط١غزٗ
اٌى١ّ١بئ١خ  ،HNO3شذ٠ذ اٌزآوً ،عبَ ٌٗ ،اٌمذسح ػٍ ٝإحذاس حشٚق خط١شح ػذ ُ٠اٌٍْٛ
ف ٟحبٌخ ٔمبٚرٗ ٌْٛ ً١ّ٠ ،اٌؼٕ١خ إٌ ٝاألطفش ٔز١غخ رشاوُ أوغ١ذ إٌزشٚعٚ ٓ١دسعخ
االٔظٙبس ٌٗ ٘ 42℃ ٟأِب دسعخ اٌغٍ١بْ ف.]1[ 83℃ ٟٙ
حمض انسيتزيك ( ٛ٘ :)Citric Acidحّغ ػؼ ٞٛػؼ١ف ِٓ اٌظ١غخ C6H8O7
ٔمطخ أظٙبسٖ ℃ٔ ٚ 153مطخ غٍ١بٔٗ ℃.]1[ 175
ثىائي أميه اإليثيهيه رباعي حمض األسيتيك Ethylene Diaminete Tra
ِ ٛ٘ٚ :)EDTA( Acetateشوت و١ّ١بئ ِٓ ٟفئخ األحّبع اٌىشثٛوغ١ٍ١خ
ٔ C10H16N2O8مطخ االٔظٙبس ٌٗ ℃.]5[ 245℃-237
انماء انمقطز
انميشانٌ :م١بط وزٍخ اٌّغبح١ك رُ اعزؼّبي ِ١ضاْ حغبط ِٓ ٔٛع ٚ OHAUSاٌزٞ
ؽ.
رظً لّ١زٗ اٌمظ ٜٛإٌ12. ٝؽ ٚدلزٗ إٌٝ
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(

 انفزن انكهزبائي :رزُ ػٍّ١خ اٌّؼبٌغخ اٌحشاس٠خ ٌٍؼٕ١بد ثبعزخذاَ فشْ وٙشثبئ ٟحشاسٞ
ِٓ ٔٛع ِ Naberthermضٚد ثئِىبٔ١خ اٌجشِغخ ِٓ ٔٛع ٌ Kanthalapmغشػخ
اٌزغخ ٚ ٓ١دسعخ اٌحشاسح ٚصِٓ اٌّؼبٌغخ اٌحشاس٠خ.
 خهاس انخهظ انمغىاطيسي :رزُ ػٍّ١خ اٌخٍؾ اٌّغٕبؽ١غ ٟثغٙبص ِٓ ٔٛع  AREXرٚ
دسعخ رغخ ٓ١لظ ٜٛرظً إٌ ٝحٛاٌ.35.℃ ٝ

 -3-IIIتحضيز انعيىاث:
رُ اٌحظٛي ػٍ ٝػٕ١بد ٌٍّشوجبد اٌضالصخ ( La1-xBaxFeO3 )x=0, 0.1,0.2اٌّشاد دساعزٙب
ػٍ ٝشىً ِغحٛق ثٛاعطخ ؽش٠مخ اٌّحٍٛي اٌٙالِ ،ٟح١ش لّٕب ثٛصْ وّ١بد ِزىبفئخ ِٓ ٔزشاد
اٌجبسٔ ،Ba(NO3)2 َٛ٠زشاد اٌحذ٠ذ (ٚ )Fe(NO3)3+9H2Oأوغ١ذ اٌالٔزبٔ La2O3 َٛ١ح١ش
٠زُ ٚػغ ٘زٖ اٌّمبد٠ش ف ٟث١شش ِغ  ِٓ 8.mlاٌّبء اٌّمطش ِ ِٓ 2.ml ٚحٍٛي حّغ إٌزش٠ه
 HNO3اٌّشوض ( ،)63%صُ ٠زُ خٍؾ اٌّحٍٛي ثبعزؼّبي عٙبص اٌخٍؾ اٌّغٕبؽ١غ ٟرحذ دسعخ
حشاسح ℃ٌّ 6.ذح  2.عبػخ.
صُ ٔؼ١ف إٌ٘ ٝزا اٌّض٠ظ وّ١بد ِزىبفئخ ِٓ حّغ اٌغز١ش٠ه  EDTAٚوّب ٠زُ وزٌه إػبفخ
ِحٍٛي ِٓ اإل٠ضٍ ٓ١عٍ١ىٛي ثٛاعطخ عحبحخ ٌزجذأ ػٍّ١خ اٌّؼب٠شح صُ ٔم َٛثشفغ دسعخ اٌحشاسح
رذس٠غ١ب حز ٟاٌٛطٛي إٌ٠ٚ 12.℃ ٝزشن اٌّض٠ظ إٌ ٝأْ ٠زشىً اٌٙالَ.
ثؼذ أْ ٠زشىً اٌٙالَ ٔشفغ ف ٟدسعخ اٌحشاسح إٌ 3..℃ ٝإٌ ٝغب٠خ االحزشاق اٌزبَ ح١ش ٠زُ
ٚػغ اٌؼٕ١خ ف ٟاٌّغفف ػٍ ٝدسعخ حشاسح ℃ٌّ 15.ذح  1.عبػبدٚ ،ؽحٕٙب ف ٟاٌٙب ْٚحزٝ
رظجح ػٍ ٝشىً ِغحٛق٠ ،زُ ثؼذ٘ب ٚػغ اٌّغحٛق ف ٟاٌفشْ رحذ دسعخ حشاسح ℃ٌّ 6..ذح
 2.عبػخ ٚرٌه ٌىٍغٕزٗ ،صُ ٠طحٓ اٌّغحٛق ِٓ عذ٠ذ ثؼذ اعزخشاعٗ ِٓ اٌفشْ ٛ٠ٚػغ ف ٟآٌخ
اٌزمش٠ض ( )pelletizingراد لطش داخٍ٠ ٟغبٌّ 13mm ٞٚذح  1.دلبئك رحذ ػغؾ لذسٖ
 5tonnes/cm2وّب ٛ٠ػح انشكم ( ،)1-IIIصُ رٛػغ ٘زٖ األلشاص ف ٟفشْ رحذ دسعخ
حشاسح ℃ٌّ 8..ذح  2.عبػخ ٚأخ١شا ٠زُ ؽحٓ اٌؼٕ١خ صُ رؼش٠ؼٙب ٌألشؼخ اٌغ١ٕ١خ ،ح١ش رىشس
٘زٖ اٌؼٍّ١خ صالصخ ِشاد.
ٛ٠ٚطف اٌزفبػً ٚفك اٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌزبٌ١خ:
→ ))La2O3+xBa(NO3)2+(Fe(NO3)3+9H2O
x)O2

La(1-x)BaxFeO3+(2x+3)NH3 +( - 3x) H2O + (6+
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تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

 -1حغبة وزً اٌؼٕ١بد  -2رحؼ١ش اٌّمبد٠ش ٚ -3صْ اٌّمبد٠ش
اٌّغزؼٍّخ

 -5إػبفخ ٌٙب وً ِٓ  -6اٌؼٕ١خ ثؼذ ِب
أطجحذ ٘الَ
(ٚ )E-G( ،)A-C
()EDTA

 -7احزشاق اٌٙالَ
اٌّزشىً

ٚ -9ػغ اٌؼٕ١خ ف -1. ٟشىً اٌؼٕ١خ ثؼذ  -11ػٍّ١خ رمش٠ض
اٌؼٕ١خ
اعزخشاعٙب ِٓ اٌفشْ
اٌفشْ

 -4إراثزٙب ِغ حّغ
إٌزش٠ه ٚاٌّبء اٌّمطش
حز ٝاٌزغبٔظ

 -8ؽحٓ اٌؼٕ١خ ثؼذ
اٌزغف١ف

 -12األلشاص اٌّزحظً
ػٍٙ١ب

انشكم ( :)1-IIIخطٛاد رحؼ١ش ػٕ١بد اٌّشوجبد (.La1-xBaxFeO3 )x=0, 0.1, 0.2
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تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

انفصم انثانث

(

ٍٔ ٚخض ف ٟانشكم ( :)2-IIIعّ١غ اٌّشاحً اٌزِ ٟشد ثٙب ػٍّ١خ رحؼ١ش اٌؼٕ١بد اٌّذسٚعخ
ثطش٠مخ ِحٍٛي ٘الَ.
ٚصْ اٌّمبد٠ش

حّغ إٌزش٠ه )ٚ (HNO3اٌّبء اٌّمطش

حّغ اٌغزش٠ه )H3(C6H5O7

EDTA

إ٠ضٍ ٓ١غٍ١ىٛي )CH2OH(2
اٌطحٓ

االٔحالي

وٍغٕخ اٌّغحٛق
رشى ً١األلشاص
االحزشاق

رىشس ػذح ِشاد

رشىً اٌٙالَ

ٚػؼٙب ف ٟاٌفشْ
اٌؼٕ١خ األ١ٌٚخ

اٌطحٓ
اٌؼٕ١خ إٌٙبئ١خ

انشكم (ِ :)2-IIIخطؾ رحؼ١ش اٌؼٕ١بد ثطش٠مخ ِحٍٛي٘-الَ.

 -4-IIIدراست عيىاث انمزكباث )La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2
بىاسطت اوعزاج األشعت انسيىيت:
 -1-4-IIIتسديم انبياواث باستخذاو خهاس االوعزاج اآلني:
رؼذ رمٕ١خ إٔؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ِٓ اٌزمٕ١بد األوضش شٛ١ػب ٚاألوضش إعزؼّبال ٌزحذ٠ذ ثٕ١خ
اٌّشوجبد غ١ش اٌؼؼ٠ٛخ ِٓٚ .أعً اٌحظٛي ػٍِ ٝخطؾ اإلٔؼشاط اٌزغش٠جٌٍّ ٟشوجبد
اٌّذسٚعخ ) La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2رٛػغ وّ١خ ِٓ ٘زا األخ١ش ػٍ ٝشىً ِغحٛق
ِحؼش ثطش٠مخ ِحٍٛي٘-الَ ف ٟعٙبص االٔؼشاط اٛٔ ِٓ ٌٝ٢ع PROTO AXRD Benchtop
ر ٚاٌزشو١جخ  θ -2θوّب ٛ٠ػح اٌشىً ( ،)3-IIIح١ش ٠زُ رغٍ١ؾ حضِخ أشؼخ ع١ٕ١خ خبطخ
ثبٌٕحبط  K αراد اٌطٛي اٌّٛع λKα= 1.54251Å ٟػٍ ٝاٌؼٕ١بد ،صُ رغغً إٌزبئظ فٟ
ِخططبد أؼشاط ( )Diffractogramsػٍ ٝشىً ٍِفبد إٌىزش١ٔٚخ.
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انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

انشكم ( :)3-IIIعٙبص االٔؼشاط اٛٔ ِٓ ٌٟ٢ع  PROTO AXRD Benchtopاٌّغزؼًّ
ف ٟدساعخ اٌؼٕ١بد.

 -2-4-IIIمخططاث اوعزاج األشعت انسيىيت:
ثزؼش٠غ اٌؼٕ١بد اٌّحؼشح عبثمب ٌألشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٔزحظً ػٍِ ٝخططبد االٔؼشاط ،ثح١ش
رى٘ ْٛزٖ اٌّخططبد ػٍ ٝشىً داٌخ رزغ١ش فٙ١ب لّ١خ اٌشذح ( )Iثذالٌخ اٌضا٠ٚخ ( )2θوّب ٘ٛ
ِٛػح ف ٟانشكم (.)4-Ⅲ

48
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تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

انشكم )ِ :(4-IIIخطؾ أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌٍؼٕ١بد اٌّحؼشح ثطش٠مخ ِحٍٛي٘-الَ ػٕذ
℃:8..

(.La0.8Ba0.2FeO3)a
(.La0.9Ba0.1FeO3)b
(.LaFeO3)c
ثبإلػبفخ ٌـ (ٚ LaFeO3)dفك اٌٛص١مخ .JCPDS No. 37-1493
ٔالحع ِٓ خالي انشكم ( )4-IIIاٌّٛػح ٌٍّشوجبد اٌضالصخ اٌّزحظً ػٍٙ١ب ثطش٠مخ ِحٍٛي-
٘الَ ػٕذ ℃.8..
 ٚعٛد رطبثك ربَ ث ٓ١إٌّحٕ ٝإٌظشٚ ٞاٌزغش٠جٌٍّ ٟشوت .LaFeO3 ٚعٛد لّز ٓ١اػبف١زٓ رٛافك اٌّٛػؼ 2θ=3...1⁰ ٚ 2θ=28.42⁰ ٓ١ثبٌٕغجخ ٌٍّشوت.La0.9Ba0.1FeO3
 ٚعٛد صالس لُّ إػبف١خ رٛافك اٌّٛاػغ 2θ=38.4⁰ ٚ 2θ=29.86⁰ ،2θ=28.27⁰ثبٌٕغجخ ٌٍّشوت.La0.8Ba0.2FeO3

49

انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

 -3-4-IIIمعاندت انبياواث:
ِٓ اٌٛاػح أْ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ ٌٍّشوت اٌجشٚفغى١ز LaFeO3 ٟإٌّزٌّّ ٟشوجبد أحبد٠خ
اٌطٛس ٚاٌز٠ ٞزجٍٛس ف ٟاٌضِشح اٌفؼبئ١خ  ٛ٘ ، Pbnmاٌز٠ ٞشىً ف ٟاألعبط رى ٓ٠ٛاٌّشوجبد
راد اٌظ١غخ اٌؼبِخ )ٚ .La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2عٕغزؼًّ ٕ٘ب ؽش٠مخ س٠زفٍ١ذ
( ِٓ )Rietveldأعً رحذ٠ذ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ ٌٙزٖ اٌّشوجبد.

 -4-4-IIIتحسيه وتائح االوعزاج بطزيقت :Rietveld
ف ٟػبَ  َ1969لبَ اٌؼبٌُ ٘ٛغ ٛس٠زفٍ١ذ ( )Hugo Rietveldثٛػغ رمٕ١خ العزخذاِٙب فٟ
رٛط١ف ثٕ١خ اٌّٛاد اٌجٍٛس٠خ أطاللب ِٓ أؼشاط إٌٛ١رشٔٚبد  ٚاألشؼخ اٌغ١ٕ١خ ػٍ ٝاٌّغبح١كٚ .
رؼزجش ؽش٠مخ س٠زفٍ١ذ ''' ''Rietveldاحذ ٜأُ٘ اٌطشق ٌزحذ٠ذ ٚعبئؾ خٍ١خ اٌٛحذح ِٓ ِٛالغ اٌمُّ
 ٟ٘ٚرغبػذ ف ٟرفغ١ش ّٔٛرط ؽ١ف أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ( )Diffractogramػٍ ٝاٌؼٕ١بد
اٌّذسٚعخٚ ،رؼزّذ ف ٟرحٍٍٙ١ب ػٍ ٝاٌفشق ثِٕ ٓ١حٕ ٝإٌّٛرط إٌظشٚ ٞإٌّحٕ ٝاٌزغش٠جٟ
اٌّزحظً ػٍٔ ِٓ ٗ١زبئظ االٔؼشاط [ٌٚ ،]6ى٠ ٟحذس اٌزٛافك ث ٓ١إٌّحٕ٠ ٓ١١غت أْ ٠زمبسة
ِؼبًِ اٌزٛافك ( ِٓ )GoFاٌٛاحذ اٌظح١ح  ٚاٌز٠ ٞؼط ٝثبٌؼاللخ اٌزبٌ١خ:
GoF=Rwp/Rexp

)(2-III
ح١ش:

 :Rwpػبًِ ِٛصٛل١خ اٌشىً اٌّظٙش ٞاٌّٛص )Weighted Profile Reliability) ْٚاٌزٞ
٠ؼط ٝثبٌؼاللخ ا٢ر١خ [:]6
Rwp=Ʃi(yoi-yci)2wi2/ Ʃi(yoi)2

)(3-III

 yoi ،yciاٌشذح اٌّحغٛثخ  ٚاٌّالحظخ ػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
 :Wiػبًِ اٌزٛصٌٕ Weighting ٓ٠مطخ ٠ٚ iزُ حغبثٗ ػٕذ رٍه إٌمطخ ثبٌؼاللخ

=Wi

 :Rexp ٚػبًِ اٌّٛصٛل١خ اٌّزٛلغ ( ) Expected Reliability Factorارا وبٔذ اٌشذح اٌخٍف١خ
ػبٌ١خ فئْ ل١ـّخ ( )Rwpرظجح وج١شح رٍمبئ١ب ٌٍٚحظٛي ػٍ ٝلّ١خ ِضبٌ١خ فئْ (٠ )Rwpغت اْ
رمزشة ِٓ ػبًِ اٌّٛصٛل١خ اٌّزٛلغ اٌز٠ ٞؼجش ػٕٗ ثبٌؼاللخ االر١خ]6[:
))4-III

(Rexp=[(N-P)/ Ʃi wi(yoi)2]1/2

 :Nػذد إٌمبؽ ف ٟؽ١ف أؼشاط اٌّغحٛق اٌّالحع .
 : Pػذد اٌٛعبئؾ اٌّحغٕخ.
ٕ٘بن وزٌه  Rpػبًِ ِٛصٛل١خ اٌشىً اٌغبٔج )Profile reliability factor( ٟاٌز٠ ٞؼطٝ
ثبٌؼاللخ ا٢ر١خ:
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(
∑

)(5-Ⅲ

∑

=RP

فف٘ ٟزٖ اٌذساعخ اػزّذٔب ػٍ ٝاٌفشػ١خ اٌجٕ٠ٛ١خ اٌّزؼّٕخ رجٍٛس اٌّشوجبد ف ٟاٌضِشح ِزؼبِذح
اٌّحبٚس أ ٚاٌّؼ١ٕ١خ اٌّغزمّ١خ  Pbnmوٕمطخ أطالق ٌؼٍّ١خ رحغ ٓ١اٌّشوجبد ٔظشا ٌظٛٙس
االٔؼىبعبد  h+k+l=2n+1اٌّّ١ضح ٌشجىخ ثشافٛٔ ِٓ ٟع .P

 -5-4-IIIعمهيت تحسيه انمزكباث )La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2
ٌمذ رُ االػزّبد ف ٟػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١ػٍِ ٝخططبد االٔؼشاط ٌٍّشوجبد La1-xBaXFeO3
) (x=0,0.1,0.2اٌز ٟأػطذ ٌٕب ٔزبئظ عذُ ُِشػ١خ ٔٚظشا ٌزحمك اٌششؽ اٌز ٞػٍ ٝأعبعٗ رمَٛ
ؽش٠مخ اٌزحغٌ ٓ١ـ ''ٚ ،''Rietveldاٌز٠ ٞزّضً ف ٟرحم١ك اٌزطبثك ث ٓ١إٌّحٕ ٝإٌظش ٚ ٞإٌّحٕٝ
اٌزغش٠ج ٚ ،ٟعٕم َٛفّ١ب  ٍٟ٠ثزفظ ً١إٌزبئظ اٌز ٟرحظٍٕب ػٍٙ١ب ف ٟوً حبٌخ.

 -1-5-4-IIIمزكب :LaFeO3
إْ اٌشىً أدٔبٖ (انشكم ٛ٠ )5-Ⅲػح ِخطؾ أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌٍّشوت LaFeO3
اٌّزحظً ػٍ ٗ١فٙٔ ٟب٠خ ػٍّ١خ اٌزحغ. ٓ١

انشكم (ٔ :)5-IIIز١غخ اٌّطبثمخ ث ٓ١إٌّٛرط إٌظشٚ ٞإٌّٛرط اٌزغش٠جٌٍّ ٟشوت LaFeO3
ثؼذ ػٍّ١خ اٌزحغ.ٓ١
ٔالحع ِٓ خالي اٌّخطؾ اٌّزحظً ػٍ ٗ١ثؼذ إعشاء ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١ف ٟاٌضِشح ٚ Pbnmعٛد
رطبثك ع١ذ عذا ث ٓ١إٌّٛرع ٓ١إٌظش ٚ ٞاٌزغش٠جٚ ،ٟرُ سطذ إٌزبئظ ف ٟاندذونيه ()1-III
و(.)2-III
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(

اندذول ) :)1-IIIػٛاًِ اٌضمخ ٚل ُ١صٛاثذ اٌشجىخ اٌخبطخ ثؼٍّ١خ اٌزحغٌٍّ ٓ١شوت LaFeO3
ف ٟاٌضِشح .Pbnm
25.7.

(RWP)%

13.44

(Rp)%

2..7.

(Rexp)%

1.24

GoF

5.55567

)a (Å

5.567.7

)b (Å

7.85298

)c (Å

اندذول (ِٛ:)2-IIIالغ اٌزساد ف ٟاٌّشوت  LaFeO3ثؼذ إعشاء ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١فٟ
اٌضِشح.Pbnm
Uiso

Occupancy
(االوشغال)

Z

Y

X

انذرة

...8243

1..

...2.65

..2896.

..71967

O1

...55.8

1..

..25

..49727

...7574

O2

...1541

1..

...

..5

...

Fe1

...2149

1..

..25

...2291

..99779

La1

 -2-5-4-IIIمزكب :La0.9Ba0.1FeO3
اْ اٌشىً ا٢رٛ٠ ٟػح ِخطؾ أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌٍّشوت  La0.9Ba0.1FeO3اٌّزحظً
ػٍ ٗ١فٙٔ ٟب٠خ ػٍّ١خ اٌزحغ.ٓ١
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(

انشكم (ٔ :)6-IIIز١غخ اٌّطبثمخ ث ٓ١إٌّٛرط إٌظشٚ ٞإٌّٛرط اٌزغش٠جٌٍّ ٟشوت
 La0.9Ba0.1FeO3ثؼذ ػٍّ١خ اٌزحغ.ٓ١
ٔالحع ِٓ خالي اٌّخطؾ اٌّزحظً ػٍ ٗ١ثؼذ اعشاء ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١ف ٟاٌضِشح Pbnm
ٌٍّشوت La0.9Ba0.1FeO3اٌّج ٓ١ف ٟانشكم ) )6-IIIأٔٗ ٛ٠عذ رطبثك وج١ش ث ٓ١إٌّحٕٝ
اٌزغش٠جٚ ٟإٌّحٕ ٝإٌظش ٞثبٌشغُ ِٓ ٚعٛد لّز ٓ١إػبف١ز ٓ١ال رٕزّ١بْ ٌٍّشوت اٌّذسٚط ػٕذ
ٚ 2θ=28.42⁰ ، 2θ=3...1⁰رُ رذ ٓ٠ٚإٌزبئظ ف ٟاندذونيه (.)4-III( ٚ )3-III
اندذول ( :)3-IIIػٛاًِ اٌضمخ ٚل ُ١صٛاثذ اٌشجىخ اٌخبطخ ثؼٍّ١خ اٌزحغٓ١
ٌٍّشوت La0.9Ba0.1FeO3ف ٟاٌضِشح .Pbnm
3..16

(RWP)%

16.28

(Rp)%

2..42

(Rexp)%

1.48

GoF

5.55667

)a (Å

5.56698

)b (Å

7.85873

)c (Å
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انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

اندذول (ِٛ :)4-IIIلغ اٌزساد ف ٟاٌّشوت  La0.9Ba0.1FeO3ثؼذ إعشاء ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١فٟ
اٌضِشح .Pbnm
Uiso

Occupancy
(االوشغال)

Z

Y

X

انذرة

...3229

1..

....4364

..3.919

..73827

O1

...5491

1..

..25

..51237

...9..1

O2

...4679

1..

...5

..5

...

Fe1

...518.

1..

..25

...2369

..99454

La0.9Ba0.1

إْ اٌجحش ف ٟلبػذح اٌج١بٔبد  PDF-2ثبعزؼّبي اٌجشٔبِظ  ]7[ Jade 6.0أفؼ ٝإٌ ٝأْ لُّ
االٔؼشاط اإلػبف١خ رؼٛد إٌ ٝاٌطٛس( BaFe2O4 ٓ٠سلُ اٌٛص١مخ  )JCPDS No.7.-1441ػٕذ
( La2O3 ٚ 2θ=28.42⁰سلُ اٌٛص١مخ  )JCPDS No.74-1144ػٕذ ٚ 2θ=3...1⁰ثبٌزبٌٟ
ّ٠ىٓ أْ ٔغزٕزظ أْ اٌزفبػً ٌُ ٠ىٓ ربِب ٚثبٌزبٌ ٟظٛٙس أؽٛاس أخش ٜف ٟاٌؼٕ١خ اٌّزحظً ػٍٙ١ب
ثبإلػبفخ إٌ ٝاٌّشوت .La0.9Ba0.1FeO3
ثؼذ إدخبي ٘زٖ األؽٛاس ف ٟػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١الحظٕب أْ اٌزطبثك أطجح أفؼً ثىض١ش ث ٓ١إٌّحٕٝ
اٌزغش٠جٚ ٟإٌّحٕ ٝإٌظشِ ٛ٘ٚ ٞب رضجزٗ إٌزبئظ اٌّزحظً ػٍٙ١ب ف ٟانشكم (ٚ )7-IIIاندذول
( )5-IIIأدٔبٖ.

انشكم (ٔ :)7-IIIز١غخ اٌّطبثمخ ث ٓ١إٌّٛرط إٌظشٚ ٞإٌّٛرط اٌزغش٠جٌٍّ ٟشوت
 La0.9Ba0.1FeO3ثؼذ إػبفخ األؽٛاس اٌضبٔ٠ٛخ.
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انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

اندذول ( :)5-IIIػٛاًِ اٌضمخ ٔٚغجخ رٛاعذ األؽٛاس ثؼذ ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١اٌضبٔ١خ ف ٟاٌؼٕ١خ
.La0.9Ba0.1FeO3
25..5

(Rwp)%

13.85

(Rp)%

2..36

(Rexp)%

1.22

GoF

13.64 %

BaFe2O4

02.21 %

La2O3

Percentage
of

84.15 %

La0.9Ba0.1FeO3

 -3-5-4-IIIمزكب :La0.8Ba0.2FeO3
إْ اٌشىً (ُ٠ )8-IIIجِ ٓ١خطؾ أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ػٍِ ٝغحٛق اٌّشوت
 La0.8Ba0.2FeO3اٌّزحظً ػٍ ٗ١ػٕذ ٔٙب٠خ ػٍّ١خ اٌزحغ.ٓ١

انشكم (ٔ :)8-IIIز١غخ اٌّطبثمخ ث ٓ١إٌّٛرط إٌظشٚ ٞإٌّٛرط اٌزغش٠جٌٍّ ٟشوت
 La0.8Ba0.2FeO3ثؼذ ػٍّ١خ اٌزحغ. ٓ١
ٔالحع ِٓ خالي اٌّخطؾ اٌّزحظً ػٍ ٗ١ثؼذ إعشاء ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١ف ٟاٌضِشح Pbnm
ٌٍّشوت  La0.8Ba0.2FeO3اٌّٛػح ف ٟانشكم (ٚ )8-IIIعٛد رطبثك ِمجٛي ث ٓ١إٌّحٕٝ
إٌظش ٚ ٞإٌّحٕ ٝاٌزغش٠ج ٟثبٌشغُ ِٓ ٚعٛد صالصخ لُّ إػبف١خ ال رٕزّ ٟإٌ ٝاٌّشوت اٌّذسٚط
ػٕذ ٚ 2θ =38.4⁰، 2θ = 29.86⁰ ، 2θ =28.27⁰رُ رذ ٓ٠ٚإٌزبئظ ف ٟاندذونيه (ٚ )6-III
(.)7-III

55

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

انفصم انثانث

(

اندذول ( :)6-IIIػٛاًِ اٌضمخ ٚل ُ١صٛاثذ اٌشجىخ اٌخبطخ ثؼٍّ١خ اٌزحغٓ١
ٌٍّشوت La0.8Ba0.2FeO3ف ٟاٌضِشح .Pbnm
44.7.

(RWP)%

3..38

(Rp)%

33.95

(Rexp)%

1.32

GoF

5.56.7.

)a (Å

5.56425

(b (Å

7.856.5

(c (Å

اندذول (ِٛ :)7-IIIلغ اٌزساد ف ٟاٌّشوت  La0.8Ba0.2FeO3ثؼذ إعشاء ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١فٟ
اٌضِشح .Pbnm
Uiso

Occupancy
(االوشغال)

Z

Y

X

انذرة

.....82

1..

....942

..25442

..75176

O1

....366

1..

..25

..49752

..11678

O2

....763

1..

...

..5

...

Fe1

.....48

1..

..25

...2117

..99216

La0.8Ba0.2

إْ اٌجحش ف ٟلبػذح اٌج١بٔبد  PDF-2ثبعزؼّبي اٌجشٔبِظ  ]7[ Jade 6.0أفؼ ٝإٌ ٝأْ لُّ
االٔؼشاط اإلػبف١خ رؼٛد إٌ ٝاٌطٛس) BaFe2O4 ٓ٠سلُ اٌٛص١مخ  )JCPDS No. 7.-1441ػٕذ
( La2O3 ٚ 2θ=28.27⁰سلُ اٌٛص١مخ  )JCPDS No.74-1144ػٕذ  2θ=29.86⁰ثبإلػبفخ
اٌ ٝؽٛس ِغٛٙي ٌُ ٔزّىٓ ِٓ رحذ٠ذٖ ػٕذ .2θ=38.4⁰
ثؼذ إدخبي ٘زٖ األؽٛاس ف ٟػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١الحظٕب أْ اٌزطبثك أطجح أفؼً ث ٓ١إٌّحٕٝ
اٌزغش٠جٚ ٟإٌّحٕ ٝإٌظشِ ٛ٘ٚ ٞب رضجزٗ إٌزبئظ اٌّزحظً ػٍٙ١ب ف ٟانشكم ( ٚ )9-IIIاندذول
( )8-IIIأدٔبٖ.
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انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

انشكم (ٔ :)9-IIIز١غخ اٌّطبثمخ ث ٓ١إٌّٛرط إٌظشٚ ٞإٌّٛرط اٌزغش٠جٟ
ٌٍّشوت La0.8Ba0.2FeO3ثؼذ إػبفخ األؽٛاس اٌضبٔ٠ٛخ.
اندذول ( :)8-IIIػٛاًِ اٌضمخ ٔٚغجخ رٛاعذ األؽٛاس ثؼذ ػٍّ١خ اٌزحغ ٓ١اٌضبٔ١خ ف ٟاٌؼٕ١خ
.La0.8Ba0.2FeO3
38.32

(Rwp)%

24.87

(Rp)%

34.15

(Rexp)%

1.12

GoF

22.74 %

BaFe2O4

04.63 %

La2O3
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Percentage
of

72.63 %

La0.8Ba0.1FeO3

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

انفصم انثانث

(

اندذول ( :)9-IIIرغ١شاد ل ُ١صٛاثذ اٌشجىخ ثذالٌخ ٔغجخ اعزجذاي اٌجبسBa َٛ٠
ِىبْ اٌالٔضبٔ.La َٛ١
صٛاثذ اٌشجىخ )(Å

اٌحغُ )(Å3

X

C

b

a

242.675

7.85.89

5.565.7

5.55439

0

242.945

7.85472

5.56539

5.55752

0.1

243..75

7.856.5

5.56425

5.56.7.

0.2

ٌمذ لّٕب وزٌه ثذساعخ رغ١ش صٛاثذ اٌشجىخ ٚوزٌه اٌحغُ وذاٌخ ثذالٌخ ٔغجخ االعزجذاي x
ٌٍّشوجبد ( La1-xBaxFeO3 )x=0,0.1,0.2اندذول (ٚ )9-Ⅲانشكم (ٛ٠ )10-IIIػح رطٛس
اٌج١بٔبد اٌّغزخشعخ ٌٙزٖ اٌّشوجبد اٌز ٟرحظٍٕب ػٍٙ١ب ِٓ أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ.

243.1

242.9
242.8
242.7
242.6
0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

x

()b

()a

انشكم ( :)10-IIIرغ١ش( )aصٛاثذ اٌشجىخ  )b(ٚاٌحغُ ثذالٌخ ٔغجخ االعزجذاي  xف ٟاٌّشوجبد
).La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2
ّ٠ٚىٓ ِالحظخ اْ اعزجذاي  Laثـ ٠ Baؤد ٞإٌ ٝرغ١١ش ِغزّش ف ٟصٛاثذ اٌشجىخ ٚاٌز ٟرّ١ض
اٌّحبٌ ً١اٌظٍجخ ف ٟرطبثك ِّزبص ِغ لبػذح ٚ ،Vegardخبطخ صبثذ اٌشجىخ  aاٌز٠ ٞضداد ثشىً
ِضبٌِ ٟغ ص٠بدح وّ١خ اٌجبس Ba َٛ٠ف ٟاٌؼٕ١خٚ .ثبٌّحظٍخ ّ٠ىٓ اْ ٔالحع اصد٠بد حغُ اٌشجىخ
ثشىً سر١ت ِغ ص٠بدح وّ١خ ِ ٛ٘ٚ ،Baب ٠زفك رّبِب ِغ إٌظف اٌمطش األ ٟٔٛ٠اٌىج١ش ٌٍىبرٔٛ١بد
ِ Ba+2مبسٔخ ِغ .]8[ )r)La+3( = 1.36Å ،r(Ba+2)= 1.61Å ( La+3
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حجم ال ش ب كة )(Å3

243.0

انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

 -5-IIIوصف انبىيت انبهىريت نهمزكباث (:La1-xBaxFeO3 )x=0,0.1,0.2
ثبٌّمبسٔخ ث ٓ١إٌّحٕ ٓ١إٌظش ٚ ٞاٌزغش٠ج ٟف ٟاٌضِشح ٌٍ Pbnmؼٕ١بد اٌّذسٚعخ  ٚثٕبء ػٍٝ
ٔزبئظ ػٍّ١خ اٌزحغ ٚ ٓ١اٌز ٟرؼذ ِمجٌٛخ رُ اٌزٛطً إٌ ٝرحذ٠ذ ِخزٍف ٚعبئؾ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ
ٌٍّشوجبد (ٚ La1-xBaxFeO3 )x=0, 0.1,0.2رٌه ؽجؼب ثبٌٕظش إٌ ٝل.Rwp ٚ Rp ُ١
إٔطاللب ِٓ إٌزبئظ اٌّزحظً ػٍٙ١ب ٌؼٕ١بد ِٓ ٘زٖ اٌّشوجبد ،لّٕب ثشعُ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ ألحذ
اٌّشوجبد ( La1-xBaxFeO3 )x=0,0.1,0.2ثبعزؼّبي ثشٔبِظ  ،]9[ VESTAوّب ِ٘ٛ ٛػح
ف ٟانشكم (.)11-III

انشكم (ِ :)11-IIIظٙش عبٔجٌ ٟخٍ١خ اٌٛحذح االططالح١خ ألحذ اٌّشوجبد La1-xBaxFeO3
(.)x=0,0.1,0.2
ِٓ خالي انشكم (ٔ )11-IIIالحع أْ اٌّشوت اٌّذسٚط ػجبسح ػٓ خٍ١خ ِزؼبِذح
اٌّحبٚس( )Orthorhombicرزّٛػغ فٙ١ب رساد اٌحذ٠ذ فِٕ ٟزظف حٛاف اٌمبػذح ِٚشوض
األٚعٗ اٌغبٔج١خ أِ ٞحزٛاح ف ٟاٌّغز ) . . 2(ٚ ) . . 1( ٓ١٠ٛأِب رسح  La1-xBaxف ٟٙرزّٛػغ
ف ٟاٌّغز ). . 4( ٞٛف ٟح٠ ٓ١زٛاعذ عضء ِٓ رساد األوغغ ٓ١داخً اٌخٍ١خ ٚاٌغضء اٌضبٟٔ
ِحز ٜٛف ٟاٌّغز.). 1 .( ٞٛ
ثؼذ سعُ اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ ألحذ اٌّشوجبد ) ،La1-xBaxFeO3 (x=0, 0.1,0.2رُ سعُ ِزؼذداد
األعطح ح١ش رزى ْٛخٍ١خ اٌٛحذح االططالح١خ ِٓ ِغغّبد صّبٔ١خ األعطح  FeO6رزشىً
أطاللب ِٓ رسح حذ٠ذ ِحبؽخ ثغزخ رساد أوغغ ٓ١وّب ٛ٠ػحٗ انشكم (.)12-III
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انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

(

انشكم ( :)12-IIIسعُ رٛػ١حٌّ ٟغغُ صّبٔ ٟاألعطح داخً خٍ١خ اٌٛحذح االططالح١خ ألحذ
اٌّشوجبد ).La1-xBaxFeO3(x=0, 0.1,0.2
رشرىض اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ ٌٍّشوجبد ) La1-xBaxFeO3 (x=0, 0.1,0.2ػٍ ٝاسرجبؽ اٌّغغّبد
صّبٔ١خ األعطح ثجؼؼٙب اٌجؼغ ػٓ ؽش٠ك اٌشؤٚط ٚاٌز ٟ٘ ٟػجبسح ػٓ رساد أوغغٌ ٓ١زؼّٓ
رساد األوغغ٘ ٓ١زا االسرجبؽ ٚرشىً ؽجمبد ٚفك اٌّحٛس )c(ٚ )a( ٓ٠وّب ِ٘ٛ ٛػح فٟ
األشكال  .13-IIIرزّٛػغ ٘زٖ اٌّغغّبد داخً اٌشجىخ ثطش٠مخ رغّح ثظٛٙس لٕٛاد ػٍ ٝؽٛي
اٌجٕ١خ اٌجٍٛس٠خ ٌٍّشوجبد اٌّذسٚعخ ٚفك اٌّحٛس(ٚ )cاٌز ٟرزّٛػغ ف ٟداخٍٙب رساد،La1-xBax
أٔظش انشكهيه 13 –IIIج -د.

(ة)

(أ)
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انفصم انثانث

تحضيز و دراست انبىيت انبهىريت نهعيىاث )

( ط)

(

(د)

انشكم ( :)13-IIIو١ف١خ إسرجبؽ اٌّغغّبد صّبٔ١خ األعطح ألحذ اٌّشوجبد La1-xBaxFeO3
).(x=0,0.1, 0.2
(أ) ف ٟاٌّغز.)bc( ٞٛ
(ة) ف ٟاٌّغز.)ac( ٞٛ
(ط) ف ٟاٌّغز.)ab( ٞٛ
(د) فِ ٟظٙش عبٔج.ٟ

انخالصت:
إْ خالطخ اٌذساعخ ف٘ ٟزا اٌفظً رزّحٛس حٛي و١ف١خ رحؼ١ش ػٕ١بد ِٓ ِشوجبد
ثشٚفغى١ز١خ ) La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2صُ دساعزٙب ثٛاعطخ أؼشاط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ػٍٝ
اٌّغبح١كٌ .ــمذ رـّــىٕـب وـزٌـه ِــٓ اٌزــؼــشف ػــٍ ٝاٌٛعــبئؾ اٌجٕــ٠ٛ١ـخ ٌــٙزٖ اٌّــشوــجبد
ٚرٌه ثؼذ ِؼبٌغخ إٌزبئظ اٌّزحظً ػٍٙ١ب ثٛاعطخ ثشٔبِظ '' ''Rex-Powder diffractionاٌزٞ
٠ؼزّذ ؽش٠مخ ٌٍ Rietveldزحغ ،ٓ١وّب رٛطٍٕب إٌ ٝأْ اٌّشوجبد اٌّذسٚعخ رزجٍٛس ف ٟاٌضِشح
ِزؼبِذح اٌّحبٚس (اٌّؼ١ٕ١خ اٌّغزمّ١خ) ٚ Pbnmاٌز ٟرحز ٞٛخٍ١زٙب األعبع١خ ػٍِ ٝغغّبد
صّبٔ١خ األعطح٘ٚ ،زٖ اٌّغغّبد رشرجؾ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ػٓ ؽش٠ك اٌشؤٚط.
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انفصم انثانث
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ﺧﻼﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ
نظرا للتطورات الحﺎﺻلﺔ في شتى العلوم فﻘﺪ سﺎهم هذا التطور في تصنيع أجهزة سﺎهمت في
تطور ﻋلم البلورات وﻣن بين هذه اﻷجهزة جهﺎز اﻻنعراج اﻵلى الذي يعتمﺪ ﻋمله ﻋلى انعراج
اﻷشعﺔ السينيﺔ ﻋلى المسﺎحيق ،وبﺎستعمﺎل آليﺎت البرﻣجﺔ يُمكننﺎ ﻣحﺎكﺎت البنيﺎت البلوريﺔ وﻣن
بين هذه البراﻣج هو  ،Rex-Powder diffractionالذي استخﺪﻣنﺎه في دراستنﺎ.
والمﻼحظ ان هنﺎك ﻋﺪة ﻣشﺎكل ﻣطروحﺔ في ﻣجﺎل البيئﺔ ﺧصوﺻﺎ في تنﻘيﺔ الجو ،حيث اهتم
البﺎحثون بإيجﺎد الحلول الﻼزﻣﺔ ،وﻣن بينهﺎ المركب البروفسكيتي  LaFeO3وهو واحﺪ ﻣن أكثر
المواد المفيﺪة للتطبيﻘﺎت ﻣنهﺎ المحفزات ،وأجهزة استشعﺎر الغﺎز...إلخ ،ولﻘﺪ سﺎهم هذا العمل في
تﻘﺪيم ﻣعلوﻣﺎت حول المركبﺎت البروفسكيتيﺔ المحفزة ).La1-xBaxFeO3 (x=0,0.1,0.2
رغم هذه المعلوﻣﺎت والتطور الملحوظ في هذه المجﺎل اﻻ أنهﺎ ﻣﺎزالت ﻻ تسمو لتطلعﺎت
المنشودة في ظل الزيﺎدة المعتبرة في الملوثﺎت.
فﻘﺪ تطرقنﺎ في دراستنﺎ هذه إلى ﻣعلوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ حول البيروفسكﺎيت بﺎستهﻼل الﺪراسﺔ بنبذة
ﻣختصرة حولهﺎ وﻣن ثم وﺻف بنيتهﺎ والتعرف ﻋلى أنواع بنيﺔ البروفسكﺎيت وأيضﺎ شروط
استﻘرارهﺎ وﻣشتﻘﺎتهﺎ ،كمﺎ تطرقنﺎ إلى ﺧﺎﺻيﺔ التحفيز لهذه المواد وتطبيﻘﺎتهﺎ في البيئﺔ .وﻣن بين
الطرق المستخﺪﻣﺔ لمعرفﺔ هﺎته المركبﺎت هي طريﻘﺔ انعراج اﻷشعﺔ  Xوهو ﻣﺎ تطرقنﺎ إليه في
الفصل الثﺎني ﻣن المذكرة حيث تعرفنﺎ إلى طبيعتهﺎ وﻣﺎهيتهﺎ وﻣبﺪأ ﻋملهﺎ واﻷطيﺎف المميزة لهﺎ
وكذا انعراج اﻷشعﺔ السينيﺔ ﻋلى المسﺎحيق وفي اﻷﺧير تطرقنﺎ إلى بعض كﺎشفﺎت اﻷشعﺔ
السينيﺔ .انتﻘلنﺎ فيمﺎ بعﺪ إلى كيفيﺔ تحضير المركبﺎت ) La1-xBaxFeO3(x=0,0.1,0.2بطريﻘﺔ
ﻣحلول-هﻼم ،وﻣن ثم لتأتي بعﺪ ذلك ﻣرحلﺔ ﻣعﺎلجﺔ البيﺎنﺎت ،حيث استخﺪﻣنﺎ برنﺎﻣج Rex-
 Powder diffractionالذي يعمل بطريﻘﺔ التحسين لـ  ،Rietveldحيث وجﺪنﺎ أن المركبﺎت
الثﻼثﺔ تتبلور في الزﻣرة الفضﺎئيﺔ  ،Pbnmلنﻘوم بعﺪهﺎ برسم البنيﺔ البلوريﺔ لهذه المركبﺎت
بﺎستعمﺎل برنﺎﻣج  ،VESTAحيث تتكون البنيﺔ البلوريﺔ لهذه المركبﺎت ﻣن ﻣجسمﺎت ثمﺎنيﺔ
اﻷسطح ) .(FeO6ترتبط هذه المجسمﺎت ببعضهﺎ البعض ﻋن طريق الرؤوس لتشكل طبﻘﺎت وفق
المحورين ) (aو) (cﻣمﺎ يسمح بظهور قنوات ﻋلى طول البنيﺔ البلوريﺔ وفق المحور ).(c
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ﻣﻠﺨﺺ
إن الهدف من هذا العمل هو دراسة بعض المواد البيروفسكيتية المحفزة المستغلة في التطبيقات
 المراد دراستهاLa1-xBaxFeO3(x=0,0.1,0.2)  حيث حضرت عينات من المركبات.البيئية
 لقد تم تحديد البنية البلورية للمركبات المدروسة.800℃ هﻼم عند درجة حرارة-بطريقة محلول
"Rietveld" " الذي يعتمد على طريقةRex-Powder diffraction" باستعمال البرنامج
 تتبلور فيLa1-xBaxFeO3(x=0,0.1,0.2)  حيث توصلنا إلى أن جميع المركبات،للتحسين
 ترتكز البنية البلورية لهذه المركبات على ارتباط.Pbnm الزمرة الفضائية متعامدة المحاور
 ببعضها البعض عن طريق الرؤوس المشغولة من طرف،(FeO6) المجسمات ثمانية اﻷسطح
( حيث تتموضع هذه المجسمات داخل الشبكةc) ( وa)  على طول المحورين،ذرات اﻷكسجين
.La1-xBax ( والتي تتموضع في داخلها ذراتc)بطريقة تسمح بظهور قنوات على طول المحور
،Rietveld  طريقة التحسين لـ، انعراج اﻷشعة السينية، البيروفسكايت:الكﻠمات المفتاحية
.La1-xBaxFeO3 ،هﻼم-محلول

Abstract
The objective of this work is to study some perovskite materials used
in environmental applications. The La1-xBaxFeO3 (x=0, 0.1 and 0.2)
samples were prepared by the "sol-gel" method at 800°C. Crystal
structure of the studied compounds was determined by Rietveld
refinement using the "Rex-Powder diffraction" program. We found that
all La1-xBaxFeO3 (x=0, 0.1 and 0.2) compounds crystallize in the Pbnm
orthorhombic space group. The crystal structure of this compound
consists of alternate layers of FeO6-Octahedra which are linked by the
vertices recorded by the oxygen atoms along (a) and (c) axes. These
polyhedra are presented inside the lattice to allow channels to appear
along (c) axis. In these channels, we can found the La1-xBax atoms.
Keywords: La1-xBaxFeO3, Perovskite, Rietveld refinement, Sol-gel, Xray diffraction

