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WPROWADZENIE

HALIT

Technika dyfraktometrii rentgenowskiej jest jedną z metod
analitycznych używanych między innymi do sprawdzania składu
farmaceutyków, materiałów wybuchowych, farb, materiałów
budowlanych,
proszków nieznanego pochodzenia (narkotyki),
kości[1]. Dyfraktometria rentgenowska (XRD) umożliwia badanie
struktury substancji krystalicznych w sposób nieniszczący.
W eksperymencie stosowano metodę XRD do określenia odległości
międzypłaszczyznowych i zidentyfikowania testowanej próbki.
Wyznaczono również dokładną wartość parametru sieci
krystalicznej metodą ekstrapolacyjną.

NaCl krystalizuje w układzie regularnym, powierzchniowo centrowanym (fcc).
Baza zawiera jon Na+ w położeniu (½,½,½) oraz Cl- w położeniu (0,0,0)[7].

METODA POMIAROWA

DYFRAKCJA RENTGENOWSKA

Pomiary zostały wykonane w pionowej geometrii Bragga-Brentano.
Badana próbka została roztarta w moździerzu do konsystencji
pudru,
następnie
umieszczono
i
sprasowano
ją
w płaskiej kuwecie pomiarowej.

Monochromatyczna wiązka promieniowania X oddziałuje z atomami próbki, co
powoduje powstanie zjawiska dyfrakcji na sieci krystalicznej. Powstałe fale
nakładają się na siebie. Przyjęto, że kryształ złożony jest z równoległych
płaszczyzn zachowujących się jak zwierciadła półprzepuszczalne. Pozwala to
na skorzystanie z prawa Bragga.[3]
Po odbiciu wiązki
nλ = 2d sinθ
od próbki, promienie
trafiają do detektora,
a następnie tworzony
jest
dyfraktogram,
w postaci refleksów o
różnych natężeniach.

Próbka NaCl
po pomiarze.

Baza Na, Cl
+
Sieć przestrzenna
=
Struktura krystaliczna
Monokryształ halitu [2].

Pseudoogniskująca
geometria Bragga-Brentano.

Prawo Bragga.

Rentgenogram NaCl (lampa z anodą Cu) i zależność parametru sieci od funkcji ekstrapolacyjnej (we wstawce).

WYNIKI

PODSUMOWANIE

Porównano odległości międzypłaszczyznowe dla trzech refleksów o największym
natężeniu z danymi z bazy ICSD [5], co pozwoliło na wstępne zidentyfikowanie badanej
próbki jako NaCl. Wywskaźnikowano refleksy obserwowane na dyfraktogramie w oparciu
o dane z bazy danych [5], równanie Bragga i równanie kwadratowe dla sieci regularnej [4],

Metodą XRD badano strukturę chlorku NaCl cz.d.a.
Wykazano, że badana substancja krystalizuje w
układzie regularnym powierzchniowo centrowanym
(fcc), ponieważ wyznaczone wskaźniki Millera były albo
wszystkie parzyste albo wszystkie nieparzyste.
Wyznaczono parametr sieci krystalicznej metodą
ekstrapolacyjną: a = 5.6408(1) [Å]. Różni się od
wartości literaturowej (a = 5.6400 [Å][5]) o 0,01%. Pod
wpływem działania promieniowania X w próbce
generowane są centra barwne (centra F).
Podziękowania. Pomiary zostały wykonane na
dyfraktometrze Empyrean 2 (PANalytical) zakupionego
w
ramach
projektu
POIS
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przyjmując lambda= 1.54059A [6]. Dalszą analizę prowadzono tylko dla pików pochodzące
od linii Kα określono ich dokładne położenia kątowe wraz z niepewnościami wykorzystując
program OriginPro. Następnie obliczono wartości parametru sieci krystalicznej na podstawie
refleksów obserwowanych dla kątów większych niż 60 stopni. W celu znalezienia dokładnej
wartości parametru sieci wykreślono zależność a od funkcji ekstrapolacyjnej
cos2 θ. Niepewności pomiarowe a wyznaczano korzystając z:
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