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 و مغناطیسی فریت کبالت   یساختارخواص نیکل و روی بر های ی یوننیاثر جانش 
 بیمجتسید زارعی، امیرعباس؛ی، سیدامام امیرآبادیساده، احمد؛

  آزهایؽگاُ تحقیقاتی هغٌاطیط ٍ اتر رظاًایی ، گرٍُ فیسیک ، داًؽگاُ تیرجٌد

   

 

 چکیده
فلسات تِ ػٌَاى هَاد اٍلیِ، اظید  . از ًیتراتًدتِ رٍغ ظل شل تْیِ ؼد  CoFe2O4   ،Co0.5Ni0.5Fe2O4 ٍCo0.5Zn0.5Fe2O4ت فریتیدر ایي پصٍّػ ًاًَ ذرا

  Xًاًَ ذرات تدظت آهدُ تا رٍغ پراغ ظٌجی پرتَ تلَری  ظاختار اظتفادُ ؼد. pH=7ٍ آهًَیاک ترای تٌظین  ظازٍ ػاهل کوپلکط ظیتریک تِ ػٌَاى ظَخت
XRD) حلقِ  د.ًؼَّا هیتسرگ ؼدى پاراهتر ؼثکِ ٍ اًدازُ تلَرک کل ٍ رٍی تاػثًی ّاییَى  ٌییجاًؽ دّد کِى هیًتایج ًؽا ؼد.( تررظیM-H  تا کِ ًاًَ ذرات

ى یَى افسٍد در ًوًَِ ؼاهل ًیکل تاػث افسایػ هغٌاطیط اؼثاع ٍفازّای ثاًَی  ٍجَدتدظت آهد، آؼکار کرد کِ  (VSM)اظتفادُ از هغٌاطیط ظٌج تا ًوًَِ ًَظاًی
 .ؼَدکاّػ هغٌاطیط اؼثاع هی تاػث رٍی 

 

 

The effect of nickel and zinc substitution on structural and magnetic properties of cobalt 

ferrite  
 

Amirabadi.A; Emami.S.A.A; Zareii.S.M 

 

 Department of Physics, University of Birjand, Birjand 

 

 

Abstract  
 

In this research CoFe2O4, Co0.5Ni0.5Fe2O4 and Co0.5Zn0.5Fe2O4 ferrite nanoparticles have been synthesized using 

sol-gel method. The metal nitrates were used as precursors, citric acid as fuel and complex agent and ammonia 

solution for setting pH=7. Structure of nanoparticle was investigated by X-ray diffraction technique. The 

substitution of nickel and zinc ion caused increase in lattice parameter size and crystallites. The M-H loop of 

nanoparticles traced using a vibrating sample magnetometer (VSM) revealed that the presence of impurity in 

nickel involved sample increased its magnetic saturation and addition of zinc ion decreased its saturation 

magnetic.    

  

PACS No. 75 

 

  قدمهم
ّای هغٌاطیط تِ ػلت کارترد در ذخیرُ اطالػات تا فریت

   ّایرظاًی دارٍ ٍ جاذبظرطاى، تحَیل  چگالی تاال، درهاى

 .کرٍ هَرد تَجِ پصٍّؽگراى قرار گرفتِ اًدج هیاهَا

شل، ّن رظَتی، ی تَلید ًاًَ ذرات از رٍغ ّای ظل رات

رٍغ  ،در ایي هیاى ؼَد. یهایعل هؼکَض اظتفادُ ه ٍ ّیدرٍترهال

ی تعیار ریس تا اًدازُ کَچکتر ٍ تَزیغ ظل شل تِ ػلت تَلید ذرات

دها پاییي ٍ ّوچٌیي کٌترل هٌاظة  ،ًعثتا کن یکٌَاخت در زهاًی

 .]1[تَاًد هٌاظة تر تاؼدهی اظتَکیَهتری

 فریت کثالت تا ظاختار اظپیٌلی هؼکَض دارای ًیرٍی

تاؼد. فریت ًیکل ٍ هغٌاطػ اؼثاع هتَظط هی ]2 [تاال ٍادارًدگی

طیعی پاییي تری ًعثت تا ظاختار اظپیٌلی هؽاتِ دارای خَاؾ هغٌا

ی ػلت هقاٍهت الکتریکی تاال گسیٌٍِلی تِ تاؼدیتِ کثالت ه
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خَاؾ هغٌاطیعی . ]3[تاؼدثی ترای ٍظایل تا فرکاًط تاال هیهٌاظ

  Aًاًَ ذرات اظپیٌلی تا حد زیادی تِ تَزیغ کاتیَى ّا در جایگاُ َ

ٍB ٍ  ِدر ایي هقالِ  .ٍاتعتِ اظتّوچٌیي ًَع کاتیَى تِ کار رفت

تحت تاثیر  CoFe2O4 تِ تررظی خَاؾ هغٌاطیعی فریت

 .پرداختِ ؼدُ اظتجاًؽاًی یَى ًیکل ٍ رٍی 

 روش آزمایص
در ایي رٍغ از ًیترات ّای فلسات تِ ػٌَاى هَاد اٍلیِ ٍ اظیید  

ػاهیل کویپلکط ظیاز اظیتفادُ ؼید.       ٍظیتریک تِ ػٌَاى ظیَخت  

ؼدًد  حل هقطر تا ًعثت هٌاظة درهقدار هؼیٌی آب اتًیترات فلس

تیِ   3:1هَلی آهدُ اظید ظیتریک تا ًعثتٍ ظپط تِ هحلَل تدظت 

قطرُ  هحلَل آهًَیا pH ّای فلسی ، اضافِ ؼد .ترای تٌظینکاتیَى 

هحلَل تدظیت آهیدُ    ترظد. 7هحلَل تِ  pHقطرُ اضافِ گردید تا 

 تا شل خؽک ؼیدُ تدظیت آیید.    ،حرارت دّی ؼد C ͦ88در دهای

قرار گرفت ٍ پیط   C ͦ 258ظاػت تحت دها 2تِ هدت  حاصلل ش

 تکلیط ؼد. ظاػت 5تِ هدت  C ͦ 788ز آى در دهایا

 نتایج وبحث 
یرای ظِ ًوًَِ  Xًتایج حاصل از پراغ ظٌجی پرتَ  1ؼکل 

CoFe2O4(a) ، Co0.5Ni0.5F2O4(b) ٍ Co0.5Zn0.5Fe2O4(c) را 

تا  هی تاؼد. یاظپیٌل ظاختار ی تؽکیلدٌّدُدّد کِ ًؽاى ًؽاى هی

ّای دیگری کِ ًؽاى ٌلی، قلِّای فاز اظپیحال ػالٍُ تر قلِایي

 ؼاهل در ًوًَِ Zn، Co ؼاهل در ًوًَِ ZnO ثاًَی فاز یدٌّدُ

Ni  فاز ٍFe2O3 ُلصی را ٍجَد ًاخا ؼد. در ّر دٍ ًوًَِ هؽاّد

 ًعثت داد. هی تَاى تِ دهای پاییي تکلیط

اظتفادُ از راتطِ  ( 311ٍاز رٍی ًین پٌْا قلِ )لَرک ّا اًدازُ ت      

                  ؼد: هحاظثِ ؼرر

     D = kλ/𝛽cosθ                                                                 

          تلَرک اًدازُ: D که در آن

 :k ( 8.94ثاتت ) 

λ:  َطَل هَج پرتX (1.54868 آًگعترٍم) 

 : ؼد هحاظثِ زیرپاراهتر ؼثکِ از راتطِ ّوچٌیي 
                                              a=dhkl(h

2
+k

2
+l

2
)

1/2 

  د.ًقرار دار 1ًتایج حاصل در جدٍل 

 

                  a) CoFe2O4: طیف پراغ پرتَ ایکط ظِ ًوًَِ  1ؼکل         

b)   Co0.5Ni0.5Fe2O4            ٍ  c) Co0.5Zn0.5Fe2O4 

 xَ پراغ پرت ًتایج حاصل از: 1جدٍل 

 ًوًَِ ((˚A پاراهتر ؼثکِ ((nm اًدازُ تلَرک
27.81 8.344 a 

36.29 8.345 b 

43.23 8.349 c 

 
  پاراهتر ؼثکِ   Znّواى طَر کِ هؽاّدُ هی ؼَد تا جاًؽاًی 

 (8.84) رٍی یًَیتَدى ؼؼاع  ترتسرگ ایي اهر دلیل ؛ؼَدتسرگتر هی

 ًیکل یَى  ٌیّوچٌیي جاًؽی تاؼد.هی( 8.78)  کثالت ًِعثت ت

تا ؼؼاع یًَی کوتر ًعثت تِ کثالت ًیس هٌجر تِ افسایػ  (8.74)

یَى  قرار گرفتي کِ هوکي اظت تِ ػلت ثکِ ؼدُ اظتتت ؼثا

 ًعثت تِ (8.67)ّای ًیکل تِ جای آّي تا ؼؼاع یًَی کَچکتر

  تاؼد.  Aدر جایگاُ  ًیکل،
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ًِ ًَظاًی ظٌج ًوَّا تا هغٌاطیطخَاؾ هغٌاطیط ًوًَِ

VSM)هٌحٌی پعواًد  2ؼکل  ًد.( در دهای اتاق تررظی ؼد

  دّد.را ًؽاى هی a،b ٍcًاًَذرات ترای ظِ ًوًَِ 

-ّا را ارائِ هیهغٌاطیعی تدظت آهدُ از ًوًَِخَاؾ  2جدٍل 

 .دّد

 در دهای اتاق b,a ٍc : هٌحٌی پعواًد حاصل از ظِ ًوًَِ 2ؼکل     

 a،b،c ًوًَِخَاؾ هغٌاطیعی ظِ  :2 جدٍل

Hc(Oe) (emu/g)Ms ًًَِو 
1182 61.253 a 

382.68 118.96 b 

888.32 59.221 c 

 

ًعثت تِ  aّواى طَر کِ هؽاّدُ هی ؼَد هغٌاطیط اؼثاع ًوًَِ 

تَاى تِ کِ هیکوتر هی تاؼد  [4] ( emu/g88 حالت تالک )

ایجاد الیِ هردُ تا هغٌاطػ کن در ظطح ذرات کَچک ؼدى داًِ ٍ

-را هی bًوًَِ هغٌاطػ اؼثاع افسایػ غیر ػادی [. 4] دادًعثت 

ٍ حضَر یَى ّای ًیکل  Co، Fe2O3 ثاًَی ّایتَاى تِ ٍجَد فاز

گؽتاٍر هرتثط ظاخت. تا افسٍدى یَى ًیکل تا  Aدر جایگاُ 

گیری در ٍ قرار( Bµ5)ًعثت تِ آّي  (Bµ2)رتکَچک هغٌاطیعی

ًعثت تِ  سرگترت گؽتاٍر هغٌاطیعیّای آّي تایَى  ،A جایگاُ 

در ًتیجِ اختالف  ؼًَدهٌتقل هی Bتِ جایگاُ   (Bµ3) کثالت

اظپیي تاال ٍ پاییي در دٍ جایگاُ زیاد هی ؼَد ٍ هغٌاطػ افسایػ 

-را کاّػ هیًوًَِ هغٌاطیط اؼثاع  ، Zn جاًؽیٌی یَى یاتد.هی

 ٍ ٍجْی 4در جایگاُ  Znیَى ّای حضَر  ػلت ایي اهر ؛دّد

وکٌػ تِ دلیل کاّػ تر ّ. تاؼدهی یتثادلاتر کاّػ تر ّوکٌػ

ّای ًیکل جاًؽیٌی یَى [.5] تاؼد هی Znَى غیر هغٌاطیعی تَدى ی

اهر ؼَد؛ ػلت ایي هی ٍادارًدگیٍ رٍی تاػث کاّػ ًیرٍی 

عاًگردی تاالی فریت وزیرا ًاّ تاؼد؛هیّای کثالت کاّػ یَى

ٍجْی اظت  8در جایگاُ کثالت ًاؼی از حضَر یَى ّای کثالت 

کِ تا کاّػ هیساى ایي یَى ّا هقدار ًاّوعاًگردی ًٍیرٍی 

وچٌیي تسرگ ؼدى تلَرک ّا تا ّ ًیس کن هی ؼَد. ٍادارًدگی

دیگر کاّػ  ًیرٍی  ػلت تَاًدهی ٌی یَى ّای ًیکل ٍ رٍیجاًؽی

 تاؼد.ٍادارًدگی 

 نتیجه گیری

 ٍ CoFe2O ،Co0.5Ni0.5Fe2O4 در ایي پصٍّػ ًاًَ ذرات

Co0.5Zn0.5Fe2O4 تِ رٍغ ظل شل تْیِ ؼدًد. خَاؾ ظاختاری 

تا  ظٌجٍ هغٌاطیطx (XRD ) ظٌج پرتٍَ هغٌاطیعی تَظیلِ پراغ

 x ظٌج پرتَگیری ؼد. ًتایج پراغاًدازُ ( VSM) ًوًَِ ًَظاًی

 ٍ Co0.5Ni0.5Fe2O4 ٍجَد ًاخالصی در دٍ ًوًَِ

Co0.5Zn0.5Fe2O4  ِی تا افسایػ دها هوکي اظترا ًؽاى داد ک

ٌی یَى ّای ًیکل ٍ رٍی تاػث ز تیي ترد. جاًؽیاتتَاى کلعیٌِ 

ٍ اًدازُ تلَرک ّا ؼدًد. افسایػ ثاتت ؼثکِ افسایػ ثاتت ؼثکِ 

تِ تسرگتر تَدى ؼؼاع یًَی رٍی  ٍ  را هی تَاىًوًَِ ؼاهل رٍی 

تسرگ ؼدى ًوًَِ ؼاهل ًیکل را تِ جایگسیٌی ًیکل تِ جای آّي 

تاػث افسایػ هغٌاطیط اؼثاع ؼد کل ًیٌی یَى جاًؽی ًعثت داد. 

ٍ قرار  فازّای ثاًَی تا خاصیت هغٌاطیعیکِ ػلت آى ٍجَد 

ّوچٌیي افسٍدى یَى  تاؼد.هی Aّای ًیکل درجایگاُ گرفتي یَى

ًیرٍی  .اؼثاع ًوًَِ را کاّػ داد هغٌاطیط،  Znغیر هغٌاطیعی 

ٍ ٌی ؼدُ تِ دلیل کاّػ یَى کثالت در دٍ ًوًَِ جاًؽی ٍادارًدگی

 .کاّػ یافتتسرگ ؼدى اًدازُ تلَرک ّا 
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