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  بررسي ساختاري و نورتابي: پوسته كبالت هسته استفاده از روش فيليپس براي سنتز فريت
 پويا ،چاقويي بهار؛ حسين، زند افشاري ؛ميري صادق محبوبه؛ ،هوشيار

 تهران اوين،، بهشتي شهيد دانشگاه ،فيزيك دانشكده

  چكيده
  .به روش فيليپس صورت گرفته است SiO2گذاري آن ها با سيليسيم اكسيد  سپس پوسته گذاري ساخته شدند و ش رسوبنانو ذرات مغناطيسي فريت كبالت به رو

و  UV-Visطيف سنجي  ، (PL)اندازه گيري فوتولومينسايس ،  X (XRD)با پوسته توسط طيف پراش پرتو  نمونه اپتيكي و مغناطيسي ،بررسي خواص ساختاري
VSM 27.1ها از معادله شرر  براي نمونه با پوسته اندازه بلورك. صورت گرفته است nm  و گاف انرژي مستقيم توسط اندازه گيري هايPL  وUV-Vis  2.76برابر 

eV مشخصه هاي مغناطيسي نمونه  بدست آمد و در نهايتMs  وMr 68.00به ترتيب  با استفاده از منحني پسماندemu/g  31.7وemu/g  براي نمونه بدون پوسته و
58.38emu/g  11.34وemu/g  محاسبه گرديدبراي نمونه با پوسته.  

  
Synthesis of SiO2@Fe2O4 using Phillips method: Structural and Photoluminescence 

investigation 
Houshiar, Mahboubeh; Miri, Sadegh; AfshariZand, Bahar; Chaghoee, Hossain 

 
Faculty of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran 

 
Abstract 

The magnetic Cobalt Ferrite nano particles were synthesized by coprecipitation method and Phillip’s approach has 
been applied for coating the nano particles with Silica.  The structural, optical and magnetic properties of the 
coated samples have been investigated by X-Ray diffraction(XRD), photoluminescence(PL), UV-vis spectrometer 
and Vibrating Sample Magnetometer(VSM).  The crystallite size of the nano particles were obtained to be 27.1 nm 
using scherer's formula and the direct band gap was calculated to be 2.76 eV by PL and UV-vis. And finally 
magnetic characterization Ms and Mr of the sample were determined to be 68.00emu/g and 31.70 emu/g for the 
sample without shell and 58.38 emu/g and 11.34 emu/g for the sample with shell, respectively, using the hysteresis 
curve. 
PACS No. 75,78,81 
 

  قدمهم
هاي مختلف  در عرصهنانوفناوري  با پيشرفت روز افزون     

، نياز به پزشكي استفاده از آن در زمينه خصوص به و تكنولوژي
طور مثال در عرصه  به  .شود روز بيشتر احساس مي به ذرات روز نانو

دنبال درمان  بهفلوئيد مناسب  ذرات فرو كمك نانو پزشكي به
  .رساني هدفمند هستند روش دارو به ،هايي همچون سرطان بيماري
يون  Mكه در آن ( MFe2O4هاي اسپينلي با فرمول كلي  فريت

به علت دارا بودن خواص مغناطيسي ) ظرفيتي است فلزي دو
فمند مورد توجه رساني هد بفرد در زمينه پزشكي و دارو منحصر

مهمي به عنوان گروه  ها عالوه فريت به].  3-1[ اند بسيار قرار گرفته
، داراي خواص اپتيكي مهمي مي باشند و تا به از مواد نيمه رسانا 

زمينه بررسي خواص اپتيكي اين مواد  حال تحقيقات فراواني در

 گذاري رسوب روش پژوهش از در اين] .  5و4[ انجام گرفته است
چنين  هم  .تفاده شده استاسكبالت  ذرات فريت براي توليد نانو] 6[

ذرات فروفلوئيدي در روش  براي ارزيابي امكان استفاده از اين نانو
] 8[ روش فيليپس كبالت به ذرات فريت ، نانو]7[ رساني هدفمند دارو

ها و مواد دارويي  پروتئينليكا كه قابليت پيوند با اكثر يسپوشش با 
  .گذاري شده است را دارد، پوسته
  آزمايشروش انجام 

با استوكيومتري مواد اوليه  ،كبالت ذرات فريت براي تهيه نانو     
كبالت با  هايي از كلريد ابتدا محلول  .شده است كيبتر مناسب
ده شبار تقطير تهيه و گرم  آب دوآهن در  كلريد اسيد و كلريد هيدرو

سپس با يكديگر  و شده رساندهگراد  درجه سانتي 50تا دماي و 
 بعدحرارت داده و گراد  درجه سانتي 95و تا دماي  شدند مخلوط
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) eV76/2( اين طيف شامل باندهاي انتشاري در  .دهد مي
nm5/448 ،)eV43/2 (nm5/510 ،)eV27/2 (nm3/547  و

)eV84/1 (nm0/673 دست آمده از مرجع هباشد كه با مقادير ب مي 
چنين باند  هم  .خواني دارد كبالت هم ذرات فريت نانوبراي  ]9[

توان به وجود  را مي، nm5/448 موج انتشاري موجود در طول
ليكا يكريستال با پوسته س در نانو) eV76/2(گاف انرژي مستقيم 

 .]9[ داد نسبت

  

 
 

در  گذاري شده پوسته طيف فوتولومينسانس نانوكريستال فريت كبالت : 3شكل 
  دماي اتاق

 
كبالت با  خواص اپتيكي نانوبلورهاي فريتتر  منظور بررسي دقيق به

 4شكل   .شده استاستفاده  UV-Visاز طيف سنجي  پوسته
گاف انرژي   .دهد طيف جذبي نمونه مورد بررسي را نشان مي

 جذب و معادلههاي  توان با استفاده از داده مستقيم را مي
αEp=A(Ep-Eg)

q ]10 [كه در آن αEp  ،انرژي فوتونA  ثابتي
  وابسته به ماهيت گذار qكه به مشخصات ماده بستگي دارد و 
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 PLگيري با مقدار بدست آمده از اندازه  شده براي نمونه با پوسته

 .باشند مي 2.76eVمطابقت دارد و هر دو برابر با 

 

 
 
 

يليكا در گذاري شده با س پوستهكبالت  طيف جذبي نانوكريستال فريت:  4شكل
  .دماي اتاقمحدوده 

 

 
 

گذاري  پوستهكبالت  براي نانوكريستال فريت EPدر برابر ) αEp(2طرح  : 5شكل
 شده در دماي اتاق

 

 
  . منحني پسماند نمونه با پوسته:  6شكل

مورد بررسي در  كبالت با پوسته فريتنمودار پسماند نانوذره 
با توجه به  . داده شده است نشان 6هاي خارجي در شكل  ميدان

فلوئيد ساخته شده داراي خاصيت توان ادعا كرد كه فرو نمودار مي
  .باشد فرومغناطيس مي
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توان مقادير ميدان وادرندگي،  چنين با توجه به نمودار مي هم
كه  دست آورد همغناطش اشباعي و پسماند مغناطشي نمونه را ب

كه اين مقادير با  آورده شده است 1در جدول مقادير محاسبه شده 
  .]14-11[ سايرين مطابقت دارد هاي گيري اندازه

 
  دست آمده از روي نمودار پسماند مغناطيسي همقادير ب:  1جدول

  نمونه
  اندازه

  نانوذره
Hc(Oe)Ms(emu/g)Mr(emu/g)

CoFe2O4  بدون

 ]١۴[ پوسته
24  1205  68  31.7  

CoFe2O4  با

 SiO2پوسته 
27.9  184  58.38  11.34  

  
هاي نانو ذره مورد استفاده  براي دارورساني هدفمند برخي ويژگي

بايد از مقدار خاصي  ، براي نمونه اندازه ذراتباشند مهم مي
چنين اندازه مساحت نمودار منحني پسماند  كوچكتر باشد و هم

اين گرما با توليد ميدان (مورد نياز مغناطيسي براي توليد گرماي 
) شود هاي سرطاني توليد مي مغناطيسي متناوب در نزديكي سلول

هاي سرطاني بايد از مقداري معين بيشتر  براي از بين بردن بافت
  .]15[مي باشد mW100باشد كه اين مقدار براي انسان 

كمك  كبالت با پوسته به براي نمونه فريت اين مساحت با محاسبه
توان گرماي توليد شده در واحد حجم  نمودار پسماند مغناطيسي مي

 در فركانس ميدان خارجي و قابل مقايسه بودن اين مقدار با
mW100 شود در  توان متوجه شد كه از اين فروفلوئيد مي مي

 .ان سرطان استفاده كردمند براي درم روش تزريق هدف

را براي استفاده در روش  هاي اين نانوذره كه آن از ديگر مشخصه
 باشد كند، خاصيت فرومغناطيسي آن مي مند مناسب مي تزريق هدف

عالوه سايز كوچك آن، اين فروفلوئيد را به يك  هكه اين فاكتور ب
  .كند مند بدل مي انتخاب مناسب براي تزريق هدف

  گيري نتيجه
 گذاري روش رسوب كبالت به نانوذرات فريت ،در اين مطالعه     

 XRDبررسي   .اري شدندگذ پوستهروش فيليپس  ساخته و به
يد و اندازه را تأي معكوس ها تشكيل فاز و ساختار اسپينلي نمونه

 پوسته و بدون پوسته هاي با ترتيب براي نمونه ها را به بلورك
نمونه هسته پوسته با  PLو  UVچنين آناليز  هم  .كند گزارش مي

پوسته  نمونه هسته VSMتحليل   .ديگران مطابقت داردنتايج 
دهد كه در نتيجه اين ويژگي و  را نشان مي فرومغناطيس بودن آن

ش توان در رو توان ادعا كرد كه از اين فروفلوئيد مي ذره مي اندازه
  .مند استفاده كرد دارورساني هدف

  
  اه مرجع

[1] F. Li, H. Wang, L. Wang, J. Wang, J. Magan. Magan. Mat.309 (2007) 
295-299. 
[2] S. Sun, H. Zeng, D. B. Robinson, S. Raoux, P. M. Rice, S. X. Wang, G. 
Li, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 2782. 
[3] T. Hyeon, Y. Chung, J. Park, S. S. Lee, Y. W. Kim, B. H. Park, J. 
Phys. Chem. B 106 (2002) 6831. 
[4] J. A. Toledo-Antonio, N. Nava, M. Martinez, X. Bokhimi, Appl. Catal. 
A 234 (2002) 137-144. 
[5] S. M. Chavan, M. K. Babrekar, S. S. More, K. M. Jadhav, J. Alloys 
Compd. 507 (2010) 21-25 
[6] Z. Zi, . Sun, X. Zhu, Z.Yang, J.Dai, W. Song, Journal of Magnetism 
and Magnetic Materials. 321 (2007) 1251. 
[7] M. T. Prasad, M. K. Aparna, C. W. Shrikant, Materials Sciences and 
Applications. 2 (2011) 1317-1321. 
[8] j. Wagner, T. Autenrieth, R. Hempelmann; JMMM 252 (2002) 4-6. 
[9] R. K. Singh, A. Narayan, K. Prasad, R. S. Yadav, A. C. Pandey, A. K. 
Singh, L. Verma, R. K. Verma, J Therm Anal Calorim. 110 (2012) 573-
580. 
[10] P. S.Patil, L. D. Kadam, C. D. Lokhande, Thin Solid Films. 272 
(1966) 29-32. 
[11] D. R. Cornejoa, A. Medina-boudri, H. R. Bertorello, J. Matutes-
Aquino, J. Magn. Magn. Mater. 242-245 (2005) 194-196. 
[12] Y. Qu, H. Yang, N. Yang, Y. Fan, H. Zhu, G. Zou, Materials Letters. 
60 (2006) 3548-3552. 
[13] P. C. R. Varma, R. S. Manna, D. Banerjee, M. R. Vrama, K. G. 
Suresh, A. K. Nigam, Journal of Alloys and Compounds. 453 (2006) 298-
303. 
[14] K. Maaz, A.Mumtaz, S. K. Hasanian, A. Ceylan,, JMMM. 308 (2007) 
289-295 
[15] Q. A. Pankhurst, J. Connolly, S. K. Jones, J. Dobson, J. Phys. D: 
Appl. Phys. 36 (20030 167-181.  

۱۲۰۹ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://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

