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 تهيه شده به CaO/Fe2O3 : 1/5.5 آناليز موزباور و خواص مغناطيسي تركيبات تشكيل شده در سيستم
  روش واكنش حالت جامد

  1 واهاك كاسپاري مارقوسيان،2 محمد نيايي فر،1 علي بيت الهي،1مريم ساالري
maryamsalary@yahoo.com 

   دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان،گروه فيزيك 2،ران دانشگاه علم و صنعت اي،دانشكده مهندسي مواد و متالورژي 1
  :چكيده

در اين تحقيق تالش گرديده است تا ساختار و خواص مغناطيسي تركيبات تشكيل شده در اثر واكنش حالت جامد اكسيدهاي   
خـواص  . لعـه قـرار گيـرد      سـاعت مـورد مطا     2 بـه مـدت      C1300° و   C1200°  در دو دمـاي    1 : 5/5كلسيم و آهن بـا نـسبت        

 مـورد   SEM و   VSM  ،XRDهـا بـا اسـتفاده از آنـاليز اسپكتروسـكوپي موزبـاور، آنـاليز                 مغناطيسي و ريزساختاري نمونـه    
 ساعت حاكي از تـشكيل و حـضور   2 براي مدت    C1200° ها ي كلسينه شده در دماي       نمونه XRDآناليز  . بررسي قرار گرفت  

هـاي سـنتز شـده بـه         افـزايش دمـاي كلـسيناسيون نمونـه       . اه با يك فاز ناشناخته بود      همر CaFe4O7فازهايي نظير هماتيت و     
°C1300      منجر به تشكيل فاز Ca3Fe15O25            آنـاليز ريزسـاختاري    .  در كنار فاز هماتيت و يك فاز ناشناخته ديگر گرديده اسـت

. باشد  هگزاگونال مي  Ca3Fe15O25 فاز   هاي موزباور انجام شده، ساختار بلوري      با توجه به بررسي   .  بود XRDنيز مويد نتايج    
 نشان داد كه تركيبات تشكيل شده، از آهنربايش و نيروي پـسماند زداي كـوچكي     VSMهاي مغناطيسي با     نتايج اندازه گيري  
  .برخوردار هستند

  :كليدواژه
  .فريت كلسيم، خواص مغناطيسي، آناليز موزباور

  مقدمه -1

هـاي آهـن و فـوالد، لـزوم        هاي بدست آمـده از كارخانـه        غني از آهن نظير سرباره    هاي اخير، با توجه به وجود منابع         در سال 
... ليس، منيـزيم و ها عموما داراي آهـن، كلـسيم، سـي    هاين سربار .نمايد توجه به اين منابع و استفاده بهينه از آنها ضروري مي   

 يكي از اين تركيبـات      .مناسب ديگر استفاده نمود   توان از آن در تركيبات       در اين راستا با مطالعه تركيب سرباره مي       . باشند مي
  داراي خاصـيت مغناطيـسي      برخي از آنها    وجود دارند كه   CaO-Fe2O3تركيبات مختلفي در سيستم     . باشد  هاي كلسيم مي    فريت
حقيقـاتي  هـاي اخيـر، ت    در سال. اشاره نمودCaFe12O19 و CaFe4O7 ،Ca4Fe9O17 ،Ca3Fe15O25توان به   باشند و از آن جمله مي      مي

در زمينه سنتز تركيبات مختلف اين سيستم صورت گرفته است اما تاكنون مطالعاتي در حوزه آناليز موزبـاور انجـام نـشده                      
 CaO/Fe2O3:1/5.5هدف از تحقيق حاضر، مطالعه ساختار و بررسي خواص مغناطيسي تركيبات تشكيل شده در سيستم . است
  .باشد مي

 هاي تجربي فعاليت -2

و كربنـات كلـسيم بـا خلـوص آزمايـشگاهي           ) هماتيـت (هاي سنتز شده شامل اكسيد آهن      صرفي جهت تهيه نمونه   مواد اوليه م  
  . انتخاب شدندFe2O3/CaO = 5.5ها با نسبت  نمونه . درصد توليد شركت مرك آلمان بودند98باالتر از 

اي قـرار    يش توسـط آسـياب گلولـه       ساعت در محيط اتانول مـورد عمليـات خـردا          8مخلوط اوليه پس از توزين دقيق به مدت         
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مـواد مخلـوط شـده پـس از خـشك           . هاي بكار رفته از نوع فوالد سخت و جنس بدنه آسياب از تفلون بـود               جنس گلوله . گرفت
 سـاعت در محـيط   40هاي كلسينه شده به مدت  نمونه.  ساعت كلسينه گرديد2 به مدت C1200° شدن خرد گرديده و در دماي 

 و بـه مـدت   C1300° در دماي آنها زينترينگعمليات هاي كوچك پرس گرديده و    س به صورت قرص   ، سپ اتانول آسياب شدند  
  . بودmin/ ° 10 سرعت گرم كردن و سرد كردن در هر دو نمونه معادل . ساعت صورت گرفت2

المپ كبالت در بازه     با   Philips و با استفاده از دستگاه       XRDهاي كلسينه و زينتر شده از آناليز         هاي فازي نمونه   جهت بررسي 
2θ =5-120° هـا و تـشخيص و تعيـين مورفولـوژي فازهـاي       هاي ريزساختاري نمونـه  همچنين به منظور بررسي. استفاده شد

هـا   عالوه بر آن، خواص مغناطيسي نمونه     .  كمك گرفته شد   SX30 مدل   Philips  روبشي تشكيل شده، از ميكروسكوپ الكتروني    
 تـسال  2 بـا شـدت ميـدان اعمـالي مـاكزيمم معـادل       VSM(Vibration Sample Magnetometer)در دمـاي اتـاق توسـط دسـتگاه     

. انجام گرديـد   Co(Rh)57 با انتخاب منبع   Wisselهاي مازباور در دماي اتاق با استفاده از دستگاه مدل             بررسي .گيري شد  اندازه
 . در دماي اتاق گزارش شده است Fe(α)، نسبت به (IS) ايزومر شيفت

  بحثنتايج و -3

شود  با توجه به شكل مشاهده مي     . دهد  ساعت را نشان مي    2 به مدت    C1200° نمونه زينتر شده در دماي       XRD الگوي   1شكل  
به منظور بررسـي تـاثير افـزايش        . باشد  و يك فاز ناشناخته مي     CaFe4O7، فاز   (α-Fe2O3) كه فازهاي موجود عالوه بر هماتيت     

حـرارت داده   هاي تجربـي توضـيح داده شـد،           به شرحي كه در بخش فعاليت      C1300° ي تا دما  ها  دما بر واكنش پذيري، نمونه    
بـا توجـه بـه طيـف        . دهـد   ساعت را نـشان مـي      2 به مدت    C1300° هاي زينتر شده در دماي      نمونه XRD الگوي   2شكل  . شدند

الزم به ياد آوري است كه با توجـه   .در كنار فاز هماتيت و يك فاز ناشناخته ديگر تاييد گرديد Ca3Fe15O25حاصل، تشكيل فاز    
 .[1] وجود نداردCaFe12O19به تحقيقات انجام شده، در اين شرايط به داليل كينتيكي امكان تشكيل فاز 

 
 C 1200° نمونه كلسينه شده در دمايXRDآناليز -1 شكل
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  C1300° نمونه زينتر شده در دمايXRDآناليز -2 شكل

  
  C1300°دماي هاي زينتر شده در  آناليز ريزساختاري نمونه-3 شكل

بـا توجـه بـه      . دهند  ساعت را نشان مي    2 به مدت    C1300° هاي زينتر شده در دماي      آناليز ريزساختاري نمونه   4 و   3تصاوير  
اي اسـت كـه      باشد كه يكي از آنها ناحيه      ها به طور كلي دو ناحيه قابل تشخيص مي          نمونه EDSتصاوير ريزساختاري و آناليز     

هاي انجام شده و انجام آنـاليز          با توجه به بررسي    .حيه ديگر داراي آهن و مقاديري كلسيم است       باشد و نا   تنها حاوي آهن مي   
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EDS                    در نواحي مختلف نمونه، به دليل وجود مقادير كم فاز ناشناخته و احتماال به لحاظ نزديكي تركيب ايـن فـاز بـه فازهـاي 
  .د قابل تشخيص نبوSEMشناسايي شده، ناحيه مجزاي ديگري در آناليز 

  
  C1300°هاي زينتر شده در دماي  آناليز ريزساختاري نمونه-4 شكل

مقـادير  احتمـالي  نتايج ايـن آنـاليز حـاكي از حـضور     . باشد هاي كلسينه و زينتر شده مي  نمونه VSM مربوط به آناليز     5شكل  
  .باشد اندكي از فازهاي نرم مغناطيس با نيروي پس ماندزداي بسيار كوچك مي

  
  اي كلسينه و زينتر شدهه  نمونهVSMآناليز -5 شكل
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  .باشد  ميC1300°هاي زينتر شده در دماي   مربوط به نتايج آناليز موزباور نمونه1 و جدول 6شكل 

  
  C 1300°آناليز موزباور نمونه هاي زينتر شده در دماي -6 شكل

  C1300°هاي زينتر شده در دماي  نمونهپارامترهاي حاصل از آناليز موزباور -1 جدول

  
 تـايي  ، بيانگر يك شـش    XRD مشاهده شده در طيف      Ca3Fe15O25 در دماي اتاق با هدف بررسي فاز         شده انجام   آناليز موزباور 

(Sextet)  تـوان آن را بـه فـاز         ، مـي  2 و ميـدان فـوق ريـز مغناطيـسي         1ي ايزومر  جابجايي باشد كه با توجه به مقدار       خارجي مي
 درصـد تخمـين زده      52 حـدود  ها، تايي تري موزباور شش  شدت اين فاز بر مبناي آناليز كامپيو      . [5] نسبت داد  (Fe2O3) هماتيت

 و  Gerardinبا توجه به تحقيقات انجـام شـده توسـط           . باشد طيف موزباور نشان دهنده دو شش تايي داخلي ديگر نيز مي          . شد
  .[3] نسبت داده شده استCaFe3O15همكاران، اين طيف به فاز 
 اطراف هسته بـه وجـود    ييايميط ش ير در مح  يي تغ نيزر شعاع هسته و     ر د ييفت توسط تغ  يزومر ش يا الزم به يادآوري است كه    

ميـدان فـوق ريـز    . نـسبت داد ون اطراف هـسته  يداسي شده را به اكسيريفت اندازه گيزومر شيتوان ا يمي  در حالت كل   .ديآ يم
 بـه   ي بـستگ  ي حالت كلـ   كه در  باشد ي م ين آنها برهم كنش فرمي     دارد اما مهمتر   يگي بست اري بس يبه پارامترها مغناطيسي نيز   

  . همان هسته داردي داخلs يها هي بر ال3dون يزاسيد شده توسط پالرين تولي اسپير چگاليتاث
 چهـار قطبـي   مقـدار ايزومـر شـيفت و شـكافت          . باشد  مي 435ميدان فوق ريز مغناطيسي مربوط به شش تايي داخلي برابر با            

  . باشد(Fe+3)هاي آهن تراهدرال در اطراف يونتواند بيانگر آرايش ت ، ميBهاي آهن در شش تايي  يون
هـاي   بـرهم نهـي جايگـاه      ناشـي از     تواند با توجه به ساختار هگزاگونالي كه براي اولين بار مشاهده شده است، شش تايي مي              

  . باشدbipyramidalاكتاهدرال يا 
                                                                 

1 Isomer Shift 
2 Magnetic Hyperfine Field 
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 نتيجه گيري -4

 . امكان پذير استC1200° تر از به روش واكنش حالت جامد در دماهاي باالCa3Fe15O25تشكيل فاز  - 

  . تشكيل شده استC1300° در دماي Ca3Fe15O25با توجه به تايج اين بررسي، فاز  - 
 .باشد  داراي تقارن هگزاگونال ميCa3Fe15O25هاي موزباور انجام شده، ساختار كريستالي فاز  با توجه به بررسي - 

  .باشند ميي مغناطيس تماال به طور خفيف فر داراي آهنربايش ضعيفي هستند و احCa3Fe15O25 و CaFe4O7فازهاي  - 

  منابع و مراجع

زسـاختار و خـواص   ي لنتـانم بـر ر  ير افزودنـ ي تـاث يبررس" ،اني مارقوسي واهاك كاسپاري،ت اللهي بي علي،م ساالر يمر . 1
 .رانيك اين كنگره سرامي ششم،"ميت كلسي هگزا فريسيمغناط

2. R. GERARDIN, et "Structures Et Proprietes Magnetiques Des Ferrites De Calcium Pseudo Hexagonaux Ca4Fe9O17 
CaFe4O7 ET Ca3Fe15O25", 1. Phys. Chem. Solids Vol. 49, No. 4. pp. 343-348, 1988. 

3. Burdese et.al., "two new complex calcium ferrite phases", Nature Vol 185 , February 27, 1960. 
4. Arakcheeva A. B. et Karpinskii 0. G., Dokl. Akad. Nauk SSSR 273, 5 (1983). 
5. E.P Wohlfarth, "Handbook of Magnetic Materials, Volume 3", North-Holland Publishing Company, 1982. 
6. Hesham I.Saleh, "Synthesis and Formation Mechanisms of Calcium Ferrite Compounds", Journal of Materials Sciences 

& Technology 2004,  20(05) 530-534. 
 
  
 
  
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

