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  Fe3O4هاي نانو ذرات بررسی اثر شرایط مختلف ساخت روي ویژگی
 

  ، باقراصلی بیگی ؛عبدالحسینی، اسماعیل ؛احمدوند، حسین ؛يهاد ،یتسالم ؛ساجده ،نریمانی

 دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناطیس و ابر رسانایی،
  چکیده

با کمک طیف  اهنمونه خواص ساختاري و مغناطیسی. دساخته ش مختلف شرایطدر  همرسوبی با روش) Fe3O4( یتامگنتدر این تحقیق نانو ذرات فریت   
تغییرات  د کهدانشان ها گیريحاصل از این اندازهنتایج . مورد مطالعه قرار گرفت FTIRو آزمایش ) VSM(، مغناطش سنج ارتعاشیXي پراش اشعه

  .یابدي بلور افزایش میکه این مقادیر با افزایش اندازه .باشندي ذرات میمتناسب با اندازه هانمونه )HC(و میدان وادارندگی ) MS(مغناطش اشباع 
  

Influences of different synthesis conditions on properties of Fe3O4 nanoparticles 
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Abstract 

 
In this study Magnetite (Fe3O4 ) nanoparticles at different conditions were prepared by co-precipitation method. 
The structural and magnetic properties were investigated by means of X-ray diffraction, vibrating sample 
magnetometer (VSM) and Fourier transform infrared spectrometer (FT-IR).The results of this measurements 
indicate that the saturation magnetization (MS) and coersive field (HC) values relate to size of particles. That 
with increasing the size of particles, this values are increased.   
         
 

  قدمهم
 kدماي گذاراي آهن با یکی از اکسیده) Fe3O4( مگنتایت      
- ، که نیمی از یونباشداسپینل معکوس می بلوريساختار و  860

 هايجایگاهو نیمی دیگر در  وجهیچهار هايجایگاهر د +Fe3هاي
 وجهیهشت هايجایگاهدر  +Fe2هاي و همه یونوجهی هشت

 ه نزدیکشش همسای وجهی هشت جایگاه هر. قرار دارند

چهار  دارايوجهی چهار جایگاههر  کهدر حالیدارد  -O2)یون(
 هايویژگی Fe3O4در ]. 1[ است -O2)یون(همسایه نزدیک 

ها به علت انتقال الکترونمنحصر به فردي الکتریکی و مغناطیسی 
. دیده شده است تاییهشت جایگاهدر  +Fe3و  +Fe2هاي بین یون

ذرات و تغییرات اساسی  ياندازهبا کاهش باتوجه به اینکه همچنین 
هاي ینانوذرات مغناطیسی ویژگ... آرایی آنها، تقارن ودر هم

، دهندنشان می راز حالت حجمی آنهاست جدیدي که متفاوت ا
ابر  نانوذرات ]. 2[ شده استیت ابه نانو ذرات مگنتزیادي توجه 

 سازگاري و شیمیایی پایداري دلیل به اکسیدآهن پارامغناطیس

 زیست علوم جمله از گوناگون علوم و پزشکی در بیولوژیکی

همچنین مغناطش اشباع باال . اندشده واقع توجه مورد بسیار محیطی
اي است براي کاربرد این ماده در ویژگی بسیار قابل مالحظه

توان با پزشکی، چرا که می ي صنعتی و درهاي آلودهي آبتصفیه
کمتري، از خاصیت مغناطیسی این ماده ) میدان(صرف انرژي 

 ياستفاده به توانمی نانوذرات این کاربردهاي جملهاز . استفاده کرد
 و رهایش شده کنترل انتقال منظور به دارو هايحامل عنوان به هاآن

 فلزات جاذب عنوان به پزشکی، در محل بیماري به درمانی عوامل

 فرآیند در زیست محیط يکنندهآلوده و سمی مواد و سنگین

 هايکنندهدرضبط ،]3[ صنعتی هايپساب يتصفیه و جداسازي

 جوهرهاي در ،]4[ اطالعات سازيذخیره فرآیند در و مغناطیسی

بهبود وضوح ، ]3[ مغناطیسی سیاالت و مایعات تولید در و چاپ
   .کرد اشاره سرطانی هايدرمان سلولو  ]MRI ]5تصاویر
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  انند همهاي مختلف مبه روش Fe3O4نانوذرات 
-ساخته میو غیره ] 8[ ي گرمایی، تجزیه]7[ ، سل ژل]6[ رسوبی

ي ذرات و در علت اینکه شرایط ساخت روي اندازه ه ب. شوند
- سعی بر آن شد تا یک ،ثر استؤهاي ماده بسیار مویژگی ينتیجه

  .تحقیق بررسی شوددر این ساخت سري از شرایط 
   

   ساخت و آزمایش
مواد . استفاده شدرسوبی هم روش از Fe3O4 براي ساخت      

و استوکیومتري ) Merck شرکت از شده تهیه( ا خلوص باالاولیه ب
 کلرید آهن آبدار، FeSO4.7H2Oسولفات آهن شامل  مناسب

FeCl3.6H2O ،کلرید آهن FeCl3 ،سدیمهیدروکسیدو آمونیاك 

  . شد سه نمونه در شرایط مختلف ساخته. ندقرار گرفت استفادهمورد 
با نسبت آبدار آهن  اول کلرید آهن آبدار و سولفات ينمونهدر 

سپس با استفاده  .مخلوط شدند ،با استفاده از همزن مکانیکی 2به  3
. از قطره چکان مقداري هیدروکسید سدیم به  مخلوط اضافه شد

 pH، هیدروکسیدسدیم اضافه کردنبا  پس از گذشت چند دقیقه،
سل به  .ی به دست آمدسل سیاهرنگ و رسانده شد 11محلول به 

به  سل سپس. خوردي همزن، به هم میدقیقه بوسیله 30مدت 
. داخل حمام روغنی قرار داده شد 0C80دقیقه در دماي  30مدت 

داخل  0C70-65 در دماي ،از چند بار شستشو با آب مقطربعد  و
  . دزیر هود خشک شحمام روغنی و در 

تمام  بررسی تاثیر دماي ساختبه منظور دوم،  ينمونهدر 
در  هاي مورد استفادهبا این تفاوت که نمکمراحل اول تکرار شد 

   .و سل مورد نیاز ساخته شدشدند محیط آب و یخ مخلوط 
 1ت با نسبسوم، کلرید آهن و سولفات آهن آبدار  ينمونهدر 

سپس با استفاده از  .با استفاده از همزن مکانیکی مخلوط شدند 1به 
با اضافه کردن  .قطره چکان مقداري آمونیاك به  مخلوط اضافه شد

و در نتیجه سل  تنظیم شد 9محلول روي  pH بیشتر، آمونیاك
ي همزن، به دقیقه بوسیله 30سل به مدت  .دست آمدهسیاهرنگی ب

  در دماي سلي، پس از یک هفته نگهدار .خوردهم می
0C110  نگه داشته شد و سپس در  داخل کورهدقیقه  30به مدت

  .خشک شد داخل حمام روغنی 0C70- 65خال و در دماي 

به منظور بررسی تاثیر دماي ساخت تمـام  ي چهارم نیز در نمونه    
هاي مورد اسـتفاده در  مراحل سوم تکرار شد با این تفاوت که نمک

      .نیاز ساخته شدمحیط آب و یخ مخلوط شدند و سل مورد 

مـورد   Xها توسط طیـف پـراش پرتـو    خواص ساختاري نمونه    
مـورد   FULLPROFها توسط نرم افزار طیف .بررسی قرار گرفت

از مغنـاطش  براي بررسی خـواص مغناطیسـی،    .ندتحلیل قرار گرفت
همچنـین بـراي اطمینـان از     .شـد اسـتفاده  ) VSM(سنج ارتعاشـی 

 .ها گرفته شداز نمونه FTIRآنالیز  ،هاتشکیل پیوند

  
       نتایج و بحث

 .دهدها را نشان مینمونه Xي پراش اشعهتجربی  طیف 1شکل 
با کارت  اولنمونه  Xي پراش اشعهطیف در هاي موجود قله

 گر تشکیلبیانتطابق دارد و ) .00JCPDS No-019- 0629( مرجع
هاي شبکه و حجم پارامتر. است Fe3O4ساختار اسپینلی معکوس 

نشان داده شده  1در جدول با استفاده از تحلیل ریتولد یاخته واحد 
دهد نمونه دوم نشان می Xي طیف تجربی پراش اشعهنتایج  .است

طیف نتایج . که فاز مورد نظر تشکیل نشده و ماده آمورف است
-088-0315( با کارت مرجع سومنمونه  Xي اشعهتجربی پراش 

01JCPDS No.( اسپینلی تار به ساخ تطابق دارد که مربوط
ي با استفاده از رابطه هابلوركاندازه  .باشدمی Fe3O4معکوس 

حدود  3نانومتر و براي نمونه  10حدود  1براي نمونه  شرر -دباي
. دست آمدهبنانومتر  16حدود  براي نمونه چهارم ونانومتر  21

-به هايي واحدهاي شبکه و حجم یاختهثابت ،هااندازه بلورك

  .آورده شده است 1در جدول ها ریتولد نمونهدست آمده از تحلیل 
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  .هاواحد نمونه ي شبکه و حجم یاختههاثابت: 1جدول

  
 FTIRبراي بررسی بیشتر چگونگی تشکیل پیوندها، طیف    

 هانمونه FTIRدهنده نشان 2ها اندازه گیري شد که شکل نمونه
 cm-1 438براي سه نمونه، دو قله در مقادیر 2در شکل . باشدمی

ها مربوط به پیوندهاي شود که این قلهمشاهده می cm-1 585و
Fe-O تاییهشتهاي مکان به ترتیب در)O ( چهارتاییو)T (می-

  ].8[باشند
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 .4و 3و1هاي نمونه )FTIR(طیف مادون قرمز : 2شکل

   
هـا توسـط   ي پسماند نمونـه جهت بررسی خواص مغناطیسی، حلقه

نشـان  3شـکل   .گیري شداندازه ) VSM (مغناطش سنج ارتعاشی
. باشـد ها بر حسب شدت میدان مـی دهنده تغییرات مغناطش نمونه

حدود  3 در نمونهو emu/g 52حدود   1نمونه مغناطش اشباع در 
emu/g 78  حــدود  4نمونــه  بــرايوemu/g 75 ه کــ. دباشــمــی

میـزان مغنـاطش    % 80حـدود   4و  3هـاي  مغناطش اشباع در نمونه
-مـی است  emu/g 93 در حالت حجمی که حدود یتامگنتاشباع 

دلیل وابستگی مغناطش اشباع به نسـبت  تواند به این رفتار می. باشد
نسبت با کاهش اندازه ذرات  با توجه به اینکه . سطح به حجم باشد

نظمـی مغناطیسـی در   بـی و بنابر این یابد افزایش میسطح به حجم 
در نتیجه مغنـاطش اشـباع کـاهش     ،یابدسطوح خارجی افزایش می

 .]9[ یابدمی

-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

ـــه   1نمون
ـــه   3نمون

 

 

 Magnetic field(kOe)

ـــه   4نمون

M
ag

ne
tiz

at
io

n 
(e

m
u/

gr
)

 

 
a ,b,c (Å) V(Å3) 

- بلوركي اندازه

 )nm(ها

 10 3941/595 4127/8 1نمونه 

 21 429/592 3987/8 3نمونه 

  16  8313/590  3911/8 4نمونه 

  .4و  3و1ي براي نمونه ها VSMنمودار : 3شکل

 .ساخته شده Fe3O4هاي نمونه xي طیف پراش اشعه: 1شکل
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  .در نزدیکی میدان صفر VSMنمودار :  4شکل 

 .دهدهاي پسماند را نشان میقسمت مرکزي حلقه 4شکل    
وادارندگی  میدانشود شکل دیده میاین طور که در همان

)HC( برابر  1نمونه  براي Oe10 برابر  4، نمونه Oe16  و
که علت آن نیز وابستگی شدید  .باشدیم Oe33  برابر 3نمونه 

اگر . می باشد) D(میدان وادارندگی نانو ذرات به اندازه نانوذرات 
این وابستگی براي نانو  ها کمتر از شعاع بحرانی باشداندازه بلورك

ي اندازهبا مقایسه  .]10[باشدمی HC ∝ D6ذرات به صورت 
هم راستا با  HCکه تغییرات  شوددیده می ،1ها در جدولبلورك

) کاهش(افزایش  Dباشد به طوري که در جایی که می Dتغییرات 
همچنین غیر صفر بودن  .می یابد) کاهش(نیز افزایش  HCمی یابد 

ممکن است به علت کلوخه شدن یک سري از  میدان وادارندگی
ممکن است ذرات در حین ساخت نمونه باشد که در نتیجه آن 

د شده و مانع از صفر شدن میدان ذرات بزرگ فرومغناطیس ایجا
باوجود غیر صفر بودن میدان  در نتیجه .]11[وندوادارندگی ش

توان می) Oe 30کمتر از (وادارندگی، اما بدلیل کم بودن این میدان
 .]11[را ابرپارامغناطیس دانست 4و 1با تقریب خوبی نمونه 

  گیرينتیجه
در شـرایط مختلـف   بـه روش همرسـوبی    Fe3O4  نـانو ذرات     

ي پسـماند و  ،حلقـه  Xبا استفاده ازطیف پـراش اشـعه   . ساخته شد
ــایش  ــه    FT-IRآزم ــی نمون ــاختاري و مغناطیس ــواص س ــا خ ه

 مغنـاطش دهد کـه  نتایج حاصل نشان می. موردبررسی قرار گرفت

همچنـین  . یابـد ي آنهـا افـزایش مـی   ها با افزایش اندازهاشباع نمونه
 . یابدي ذرات افزایش میافزایش اندازهمیدان وادارندگی نیز با 
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