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   شيميايي و بررسي خواص مغناطيسي نانو پودر فريت كبالت-سنتز مكانيكي
   محمد نيايي فر، علي بيت الهي،هدي گلپايگاني

hoda799@yahoo.com 
   دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشكده مهندسي مواد

  :چكيده
 30ت كبالت نانو بلـوري پـس از         در اين پژوهش بر اساس نتايج طيف پراش اشعه ايكس و اسپكتروسكوپي مازباور، فاز فري              

) هماتيـت (ساعت آلياژسازي مكانيكي مخلوط پودرهاي خالص اكسيد آهن و فلز كبالت با نسبت مولي كبالت به اكـسيد آهـن     
در ميـدان  (، مغنـاطش مـاكزيمم   VSMبا توجه بـه نتـايج   .  نانومتر، تشكيل شد  3دود  ـت ح ـريستاليـوسط ك ـدازه مت ـ، با ان  1:2

kOe17 (پسماند زداي مغناطيسي نمونه سنتز شده معـادل  و نيروي emu/g 24 و kOe 75% مغنـاطش مـاكزيمم نمونـه    .  بـود
دليـل ايـن كـاهش، حـضور عيـوب          . اي تهيه شده است    سنتز شده كمتر از آهن ربايش فريت كبالتي است كه به صورت توده            

هـايي ماننـد بـي نظمـي         دازه ذرات حاصله و پديـده     هاي مكانيكي وارده، تك فاز نبودن، اثر كاهش ان         باقي مانده ناشي از تنش    
  .باشد هاي چرخيده در سطح ذرات مي اسپيني و يا اسپين

  :كليدواژه
  .فريت كبالت، فعالسازي مكانيكي، خواص مغناطيسي

  

  مقدمه -1

 ،يـسي بدليل كاربردهـاي گـسترده آنهـا در سـياالت مغناط            نانومتر، 100هاي كمتر از     هاي مغناطيسي در محدوده    سنتز فريت 
فريـت  . ها مورد توجه گسترده محققـين قـرار گرفتـه اسـت     تشخيص بيماري   سنسورهاي گازي و   ،نوارهاي ضبط مغناطيسي  

زداي مغناطيسي باال همـراه بـا آهـن ربـايش            پسماند خواص مغناطيسي بسيار خوب از جمله نيروي      ل دارا بودن    كبالت به دلي  
سـنتز فريـت كبالـت بـا اسـتفاده از           . ]1[باشـد  اي برخـوردار مـي     ه ويـژه  پايداري شيميايي و سختي مكانيكي از جايگا       مطلوب،

 و همكـارانش گـزارش شـده        توسط ثاني  1 : 3/1 و   1 : 7/0 ،1:1آلياژسازي مكانيكي فلز كبالت و پودر هماتيت با نسبت مولي         
 ياژسـاز ي ماننـد آل   يا هنـ ي با اسـتفاده از روش كـم هز        يت كبالت در ابعاد نانومتر    يق حاضر سنتز فر   يهدف از تحق  . ]3و2[است
  .ند استين فرآي در حي فازاتريي و تغيسي خواص مغناطي و بررسيكيمكان

 ي تجربيها تيفعال -2

 بودند كه بـا نـسبت      Merck از شركت    9/99با درصد خلوص بيش از       Co و   -Fe2O3 مواد اوليه مورد استفاده شامل پودرهاي     
 ميلي متر مورد    63 ميلي متر و ارتفاع      50متر در يك سيلندر به قطر       ميلي 10هايي به قطر   به همراه گلوله   -Fe2O3/Co=1:2مولي  

همچنين .  سخت شده بود    نزن  فوالد زنگ  ،ها و بدنه سيلندر محفظه آسيا      جنس گلوله . عمليات آلياژسازي مكانيكي قرار گرفتند    
 بـه مـدت     Spex8000رزشـي مـدل     آلياژسازي مكانيكي در يـك آسـياي پـر انـرژي ل           .  بود 1 به   10معادل،  نسبت گلوله به پودر   

در قسمتي ديگر از آزمايـشات  .  قرار گرفت VSM، مازباور وXRDسنتز شده مورد آناليز  پودر . ساعت انجام گرديد30زمان
هـاي مختلـف     زمـان  و كبالت هركدام به تنهايي در مـدت          هماتيتهاي  پودر،  درك فرآيندهاي تشكيل محصول نهايي    به منظور   

بـراي  .  قـرار گرفتنـد  XRDهـاي فـازي تحـت آزمـايش     هاي حاصل جهـت بررسـي  نمونه. قرار گرفتندتحت عمليات فعالسازي   
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 با طـول مـوج   Co-kαبا استفاده از پرتو Philips PW 3710   مدل اشعه ايكسدستگاه پراشپودرها از دو شناسايي تركيب فازي 
 بـه منظـور     .اسـتفاده گرديـد   انگـستروم    540/1ج   با طـول مـو     Cu-kα با پرتو    3003TT-Seifert و دستگاه مدل     انگستروم 788/1

 تـرين تشعـشع    با استفاده از انتخاب قوي Williamson–Hall از روش،هاي نمونه سنتز شده محاسبه اندازه متوسط كريستاليت
مـدل  هاي مازباور در دماي اتاق با استفاده از دسـتگاه            بررسي. ترين پيك در نصف ارتفاع استفاده شد       و در نظر گرفتن قوي    

Wisselبا انتخاب منبع Co(Rh)57 نسبت به يفتزومر شيا. انجام گرديد ،Feαگيري  براي اندازه . اتاق گزارش شده استي در دما
 و خـواص مغناطيـسي در   استفاده شـد  )VSM(خواص مغناطيسي نمونه پودري سنتز شده از دستگاه مغناطش سنج لرزشي 

  .دماي اتاق اندازه گيري شد

 نتايج و بحث -3

  XRD هاي  هداد -3-1
 سـاعت   10 و 5كبالت آسـيا شـده بـه مـدت           .دهدنشان مي  راهاي كبالت آسيا شده     نمونهي پراش اشعة ايكس     هاالگو )1(شكل

 10 و5 كبالت آسيا شده بـه مـدت   پراش اشعة ايكسبا مقايسه الگوي  . بودCo2O3 و Fe، Co،CoO  ،Co3O4شامل فازهايي نظير 
 با افزايش زمان آسيا كاهش يافته و در مقابل شدت پيـك مربـوط بـه                 Co به فاز    ساعت مشخص گرديد كه شدت پيك مربوط      

هـا و ديـواره       ناشـي از سـايش گلولـه      فاز آهن شناسايي شده مربوط بـه آلـودگي          . افزايش يافته است   Co3O4 و   CoOفازهاي  
  .]4[باشد محفظه آسيا مي

 
   ساعت10 (b) ساعت و 5 (a) كبالت آسيا شده به مدت هاي  نمونهCo-kαبا استفاده از پرتو ي پراش اشعة ايكس هاالگو-1 شكل
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 30 و   5هـاي    هماتيت آسيا شده در زمـان      .دهدنشان مي  راهاي هماتيت آسيا شده     نمونهي پراش اشعة ايكس     هاالگو) 2(شكل  
 30 و5  هماتيت آسيا شده بـه مـدت   ايكسهپراش اشعبا مقايسه الگوي .  بودFe وFe3O4 ،-Fe2O3،  FeOساعت شامل فازهاي 

با افزايش زمان آسيا كاهش يافته و در مقابل شدت پيك مربـوط   -Fe2O3ساعت مشخص گرديد كه شدت پيك مربوط به فاز         
محفظـه  واره  ها و دي   فاز آهن شناسايي شده احتماال مربوط به آلودگي ناشي از سايش گلوله           . افزايش يافته است   Fe3O4 به فاز 
هاي كبالت و هماتيت آسيا شده نشانگر تاثير قابـل توجـه فرآينـدهاي               تركيب فازي نمونه  هاي   نتايج بررسي  .]4[باشد ميا  آسي

فرايندها از انرژي مكانيكي حاصل از آسيا كردن ذرات پودر براي           اين  در  . باشد  مي محصوالت شيميايي در تشكيل     -مكانيكي
در طـول فعالـسازي مكـانيكي در     FeO وFe3O4،  γFe3O4بـه  -Fe2O3  تبـديل . شـود  هاي شيميايي استفاده مي فعالسازي واكنش

جـذب اكـسيژن روي      اعالم كردند كه بر اثر       ]4[ و همكارانش  'Zdujic. شرايط مختلف توسط محققان زيادي گزارش شده است       
 پايـدار شـده و       و يا وستيت   يابد كه فاز مگنتيت    حاصل از شكست ذرات، فشار جزئي اكسيژن تا حدي كاهش مي          سطوح اتمي   
از يـك سـو و بـاال     در مورد كبالت آسيا شده نيز با توجه به وجود اتمسفر هوا و فاز فلزي كبالت .دنشو شكيل ميدر نتيجه ت

فاز اكسيد كبالت   ل  ها به يكديگر ايجاد شده است، تشكي       ي كه از ضربات گلوله به پودر و نيز گلوله         وضعرفتن دما به صورت م    
  .قابل پيش بيني است

 
   ساعتb (30( ساعت و 5) a(هاي اكسيد آهن آسيا شده به مدت نمونهCo-kα با استفاده از پرتو  ي پراش اشعة ايكسهاالگو-2 شكل

 30بـه مـدت  -Fe2O3 / Co=1:2ايكس مخلوط پودرهاي كبالت و هماتيت آسيا شده با نسبت مولي الگوي پراش اشعة ) 3(شكل 
هـاي مربـوط بـه      البته پيـك  . جود در سيستم بود    به عنوان فاز غالب مو     CoFe2O4 مويد حضور فاز      كه دهدنشان مي  راساعت  

و  CoFe2O4هـاي فـاز    انـدازه متوسـط كريـستاليت    .نيز در كنار اين فاز مشاهده گرديـد Fe   و -Fe2O3، FeO،CoO ،Coفازهاي 
Fe2O3 رابطه   استفاده ازباHall-Williamson نانومتر بدست آمد 5و  3حدود به ترتيب  محاسبه گرديد و.  
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   ساعت30به مدت -Fe2O3  / Co=1:2 پودرهاي آسيا شده با نسبت مولي Cu-kαايكس ش اشعة الگوي پرا-3 شكل

هاي آسيا شده كبالت و هماتيت بطور جداگانه، تشكيل فاز فريت كبالـت در حـين          با توجه به نتايج بدست آمده در مورد نمونه        
ونه توجيه كرد كه فاز فلزي كبالت احتماال در مرحلـه           توان اينگ   را مي  1:2آلياژسازي مكانيكي مخلوط آسيا شده آنها با نسبت         

 شده و ايـن نهايتـا       Fe3O4و يا    Fe2O3-αاول اكسيد شده و اكسيد با توجه به حضور مسيرهاي زياد نفوذ، وارد واكنش با فاز                 
 ناشـي از    گـردد  هـاي آسـيا شـده مـشاهده مـي          ها كه در نمونه    پهن شدگي پيك  . منجر به تشكيل فاز فريت كبالت گرديده است       

هاي جامد و تا حدي تشكيل فاز آمـورف         كاهش اندازه دانه، افزايش غلظت نقائص، بهم ريختگي نظم ساختاري، تشكيل محلول           
  .]5[باشد مي

  مازباورآناليزنتايج  -3-2
) 1(ل جدو. دهد را نشان ميα-Fe2O3  / Co=1:2نمودار بدست آمده از آناليز مازباور نمونه آسيا شده با نسبت مولي ) 4(شكل 

در جـدول  . باشـند  وجهـي مـي   هاي هشت  مكانBهاي چهاروجهي و      مكان A. كند اطالعات بدست آمده از اين آناليز را ارائه مي        
)1(  ،MHF  1 نشان دهنده ميدان مغناطيسي فوق ظريف ،IS2 ايزومرشيفت ،QS3 شكافت كوادروپل ،I   درصد فاز تـشكيل شـده و 

WVفريت كبالـت، مگنتيـت،   5 تاييهاي شش 4 مازباور اين نمونه متشكل از زيرطيفطيف.  پهناي پيك بدست آمده مي باشند  

Fe/Fe1-x Coxهاي بدست آمده، ناشي از بـي نظمـي سـاختاري در نـانو ذرات و      پهن شدگي طيف.  بود6و يك زير طيف دوتايي
زيـر طيـف    . ]6[ها اسـت   خش اسپين هايي مانند بي نظمي اسپيني و چر       ها در شبكه كريستالي و بروز پديده       تغيير مكان كاتيون  

هاي شش تايي، به فاز سوپرپارامغناطيس ذرات بسيار ريز موجود در اين نمونه  دوتايي با توجه به پهن شدگي كليه زير طيف
   . نسبت داده شد Fe1-xOو همچنين حضور احتمالي فاز

                                                                 
1 Magnetic Hyperfine field 
2 Isomer Shift 
3 Quadruple Splitting 
4 Subspectra 
5 Sexet 
6 Doublet 
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  ساعت30 مدت هب-Fe2O3  / Co=1:2نمودار بدست آمده از آناليز مازباور آسيا شده با نسبت مولي -4 شكل

   ساعت30به مدت α-Fe2O3  / Co=1:2نتايج آناليز مازباور نمونه آسيا شده با نسبت مولي -1 جدول
پهناي پيك  WVدرصد فاز تشكيل شده و  I شكافت كوادروپل، QS ايزومرشيفت، IS نشان دهنده ميدان مغناطيسي فوق ظريف، MHF، در اين جدول(

  )باشند بدست آمده مي

 Phases MHF (kOe) IS (mm/s) QS (mm/s) WV (mm/s) I (%) 

CoFe2O4 501 37/0 14/0 61/0 13 

Fe3O4 (A site) 470 28/0 28/0 27/1 7/21 

Fe3O4 (B site) 441 33/0 12/0 63/1 3/28 

Fe 327 00/0 01/0 05/1 9/10 

نمونه آسيا شده با 
نسبت مولي 

1:2=Fe2O3  / Co 
  ساعت30به مدت 

Superparamagnetic/Wüstite 0 31/0 15/2 82/2 1/26 

 حرارتـي  هاي نوسان تأثير تحت اي افزاينده طور به ها اسپين يابد، كاهش تك سامان بحراني اندازة زير به ذرات اندازه هنگاميكه
ر جهـت  بـايش را د انـرژي مغناطيـسي كلـي ذره كـه آهنر    . شود اين حالت سيستم سوپر پارامغناطيس مي در و گيرند مي قرار

 (KV)با كاهش حجم، انرژي مغناطيسي . دارد برابر با حاصلضرب ثابت ناهمسانگردي در حجم ذره است محور آسان نگه مي   
هاي مغناطيسي باقي مانده درون ذره ديگـر خـود را در جهتـي               در نتيجه ممان  . شود قابل مقايسه مي  ) KBT( با انرژي حرارتي  

هـاي   شـود، ممـان    كنند بلكه انرژي حرارتـي باعـث مـي         كنند، مرتب نمي   ي ديكته مي  كه ناهمسانگردي شكلي يا مغناطوكريستال    
هاي بيشتر از آن ممان      زمان واهلش محدوده زماني است كه در زمان       . مغناطيسي بين دو جهت مغناطيسي پايدار حركت كنند       

 مازبـاور امكـان بررسـي رفتـار       تكنيـك . ]7[نمايـد  مغناطيسي تالش به پرش از سد انرژي ناهمسانگردي مغناطوكريستالي مي         
حضور ذرات سوپرپارامغناطيس با توجه بـه ابعـاد ذرات          . سازد سوپرپارامغناطيسي از طريق زمان واهلش را امكان پذير مي        

 در طيـف    Fe2O3-αزيـر طيـف شـش تـايي مربـوط بـه فـاز               .  اين نمونه قابل پيش بيني بود      XRDبدست آمده بر اساس طيف      
بـا در   . توان ريز شدن ذرات اين فاز و احتمال بروز خاصيت سوپرپارامغناطيس دانـست             ل آن را مي   مازباور ديده نشد كه دلي    

رسد وجود اين فاز فقـط   نظر گرفتن مقدار قابل توجه آهن فلزي در اين نمونه و اينكه اين فاز حالت مغناطيسي دارد، بنظر نمي 
 شـيميايي   -هـاي مكـانيكي    از واكـنش  ناشـي   زي ديده شـده     توان نتيجه گرفت كه بخشي از آهن فل        مي و   ناشي از سايش باشد   
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ها كه در نانو ذرات       بسيار نزديك بهم هستند و از طرفي پهن شدگي پيك          XRDهاي فريت كبالت و مگنتيت در طيف         پيك. است
ك در صورتيكه تكني  . شود  اين مواد مي   XRDشود باعث سختي بيشتر تشخيص دقيق فازها در طيف           فعالسازي شده ديده مي   

باشد و همانطور كه قابل مشاهده است فاز مگنتيت عالوه بر فازهاي فريت كبالت             مازباور بخوبي قادر به تفكيك اين فازها مي       
  .و آهن در طيف مازباور اين نمونه بطور واضح ديده شد

  هاي مغناطيسي داده -3-3
با توجـه بـه نمـودار هيـسترزيس ايـن       .نشان داده شده است) 4(نمودار هيسترزيس نمونه آسيا شده در دماي اتاق در شكل           

و مغنـاطش پـسماند     ، نيروي پسماند زداي مغناطيـسي       )kOe 17در ميدان   (نمونه، مقادير مغناطش ماكزيمم اندازه گيري شده        
 .بود emu/g5/4 و /. emu/g24 ، kOe 75 برابر 

  
   اتاقدر دماي-Fe2O3  / Co=1:2هاي آسيا شده با نسبت مولي  نمودار هيسترزيس نمونه-5 شكل

پديـده  . ]3[ اسـت  )emu/g80 حـدود (حالـت بالـك     فريـت كبالـت در       كمتر از مغناطش اشباع      اين نمونه مغناطش بدست آمده در     
 فريـت كبالـت داراي      . نانو ساختار زيادي ديده شده اسـت       هاي فريتي  كاهش مغناطش اشباع با كاهش اندازه ذرات در سيستم        

 +Fe3هـاي  آورنـد كـه نـصف يـون         را بـه وجـود مـي       FCCي اكسيژن يك شبكه     ها  اسپينل معكوس است به طوريكه اتم      ساختار
ممـان  . ]1[گيرنـد  هـاي اكتاهـدرال قرارمـي       در مكـان   +Co2هاي مراه يون  ه هاي تتراهدرال را اشغال كرده و نصف ديگر به         مكان

جم ليل نسبت سطح به ح     در ذرات خيلي ريز بد      كه شود ها محاسبه مي    هاي فلزي در اين مكان      مغناطيسي خالص از توزيع يون    
هاي  بعالوه مكان. ]2[با بالك متفاوت باشد تواند    مي در سطح ، تعداد، نوع و فاصله همسايگان اتم        زيرا تقارن يابد   باال كاهش مي  
 بي نظمي القا شده توسط كار مكـانيكي نيـز بـه     كهتواند با بالك متفاوت باشد مي سايز  در فريت كبالت نانو   1ها اشغال كاتيون 

شود كه رفتار نـانو ذرات        باعث مي  3ها چرخش اسپين  و   2ها هايي مانند بي نظمي اسپين      پديده از طرفي . ]5[كند  كمك مي  امراين  
وجـود انيزوتروپـي    . نقـائص سـاختاري در اليـه سـطحي اسـت          نظمـي اسـپيني نتيجـه       بـي . كامال متفاوت با حالت بالك باشد     

                                                                 
1 Cation Site Occupancy 
2 Spin-glass 
3 Spin-canting 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    
 

  
 

٧ 

البته تنش باقيمانـده در پودرهـاي   . ]8[گردد هاي سطحي مي چرخش اسپينذرات باعث افزايش  مغناطيسي باالتر در سطح نانو    
بعالوه حضور فازهاي ديگر در نمونه آسيا شده و تك فـاز نبـودن فـاز فريـت                  . گردد سيا شده نيز باعث كاهش مغناطش مي      آ

فـاز  % 13ز مازبـاور، حـدود   با توجه به نتايج آنالي. كبالت نيز در مغناطش و كوئرسيويته بدست آمده بايد در نظر گرفته شود    
بـا توجـه بـه      ). 1جـدول   (سوپرپارامغناطيس در اين نمونه وجود داشت     / FeOفاز  % 26آهن و   % 10مگنتيت،  % 50فريت كبالت،   
هاي اعمال شده هنوز به اشباع نرسيده است و نيز با توجه بـه نتـايج مازبـاور،      و اينكه نمونه در ميداناين نمونهاندازه ذرات  

. شـوند  ماده مي   Hcمي از ذرات با خاصيت سوپر پارا مغناطيس در نمونه وجود دارند كه باعث كاهش مغناطش و                  احتماال سه 
يـت كبالـت    بسيار كمتري دارند و مقدار كم فر       Hcبا توجه به ديگر فازهاي موجود در اين نمونه كه در مقايسه با فريت كبالت                

  . رسد  حاصل شده منطقي بنظر ميHcمقدار تشكيل شده، 

  نتيجه گيري -4

 مگنتيـت و وسـتيت      ،تهيه شده در اين تحقيق منجر به تشكيل فازهايي نظير فريت كبالت           هاي   نمونهآلياژ سازي مكانيكي     - 
 تـشكيل فـاز آهـن    .، تشكيل شـد 1:2 هماتيتلي كبالت به نسبت مو و فلز كبالت با  هماتيتخالص  . در كنار فاز آهن گرديد    

  .ها و وقوع احيا مكانو شيميايي است  بدنه و گلولهاحتماال ناشي از معرفي ناخالصي از
پودرهاي فعالـسازي شـده اكـسيد آهـن و كبالـت بطـور مجـزا،         XRDمكانيزم تشكيل فاز فريت كبالت با توجه به نتايج       - 

با واكنش فازهاي حاصل فاز فريت كبالت تشكيل شـده          حين آسيا است كه     احياي اكسيد آهن و اكسيد شدن كبالت فلزي         
  .است

كـه كمتـر از آهـن ربـايش فريـت كبالـت              بـود ) kOe 17در ميدان   ( emu/g 24ناطش ماكزيمم نمونه سنتز شده معادل       مغ - 
هـاي مكـانيكي وارده، تـك فـاز          دليل اين كاهش، حضور عيوب باقي مانده ناشـي از تـنش            . بود )emu/g80حدود  (اي   توده

 .باشد ، اثر كاهش اندازه ذرات حاصله مي محصولنبودن
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