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 چکیده 

ت توسط روشهای مختلف همچون هم رسوبی، سل ژل و در اين مقاله نانوذرات مغناطیسی ل فري

مورد  SEMو  FT-IRو XRDمیکروامولسیون تهیه شد و خواص ساختاری آن با استفاده از آنالیز 

بررسی قرار گرفت که نتايج حاصل از آن تشکیل فاز اسپینل منفرد مکعبی و شکل کروی ذرات را تأيید 

سل ژل و میکرو امولسیون باريک با سايز متوسط است. نتايج کرد دارند اما توزيع اندازه ذرات در روش 

کیلو ارستد در دمای اتاق نشان  51های خارجی تا در میدانVSMمغناطیسی با استفاده از دستگاه  

دهد که دمای کلسینه شدن افزايش می يابد، اندازه ذرات و اشباع مغناطیسی در هر سه روش افزايش می

 می يابد.

 

 .اسپینل فازنانو ذرات نیکل فريت، ، خواص مغناطیسی واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

در سالهای اخیر نانو ذرات نیکل فريت به خاطر اشباع مغناطیسی متوسط و پايداری شیمیايی به عنوان کانديدای نويد بخش 

وه کنترل ترکیب ، سايز ، ساختار و به عال (.Baron et al., 2008) مغناطیسی مورد توجه قرار گرفته اند-برای سیستم های نوری

نانوذرات  (.Nathani and Misra, 2004) خواص اين نانو ذرات برای اين کاربردها به شدت وابسته به روش سنتز آنهاست

مغناطیسی خواص قابل توجهی مانند هدايت مغناطیسی و گرمای القائی دريک میدان مغناطیسی جريان متناوب دارند. بنابراين 

ت مغناطیسی به عنوان ترکیبات درمانی درسیستمهای توزيع دارو و درمان افزايش تب استفاده می شود. نانوذرات فريت نانوذرا

بخاطرگستره وسیع اندازه شان، تنوع و ثبات شیمیايی درمقايسه با نانوذرات فلزی مواد مناسبی برای کاربردهای زيست پزشکی 

اندکی در مورد تهیه نانو ذرات نیکل فريت با سايز و شکل کنترل شده انجام شده  مطالعات .(Tomitakal et al., 2010) هستند

بنابراين، مطالعات بیشتر در مورد بررسی روشهای سنتز در ساختار و خواص مغناطیسی اين نانو  (.Maaz et al., 2009) است

مختلف همچون هم رسوبی و سل ژل و ذرات الزم است به همین دلیل در اين پروژه نانو ذرات نیکل فريت توسط روشهای 

میکرو امولسیون سنتز خواهد شد و  در نهايت تاثیر روشهای سنتز در ساختار و خواص مغناطیسی نانو ذرات نیکل فريت مورد 

 .بررسی قرار خواهد گرفت

 

 روش تحقیق 
 مواد مورد استفاده

، آب اسید سیتريک ، (IIکلريد نیکل )، (IIIکلريد آهن)از :  عبارتند به ترتیبمواد شیمیايی مورد استفاده برای تهیه نانو ذرات 

، مواد شیمیايی بکار رفته دراين تحقیق از شرکت مرک بوده و از خلوص CTAB, ديونیزه، محلول سديم هیدروکسید، اتانول

 انجام نگرفته است. اولیه بااليی برخوردار هستند به نحوی که هیچ خالص سازی مجددی بر روی مواد
 

 گاهها و تجهیزات مورد استفادهدست

ساخت آلمان در آزمايشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  Tehsor  27مدل Brucker طیف های زير قرمز نمونه ها با دستگاه 

الگوی پراش اشعه ايکس نمونه ها در شرکت کانساران بینالود  با استفاده از . ثبت شدند KBrواحد اردبیل و با استفاده از قرص 

از مرکز پژوهش روبشی نمونه تصاويرمربوط به میکروسکوپ الکترونی  .ثبت شدند CuKαبا  X’Pert Pro MPDدستگاه مدل: 

 .مورد آنالیز قرار گرفت VEGA\TESCAN-LMU متالورژی رازی واقع درجاده مخصوص کرج با مدل
 

 سنتز نانوذرات نیکل فریت توسط روش هم رسوبی

موالر(تهیه شده  5/0) (IIمیلی لیتر محلول کلريد نیکل ) 51موالر( و III( ) 4/0لول کلريد آهن)میلی لیتر مح 51اين روش  در

درآب ديونیزه که تحت گاز نیتروژن قرار داده شده باهم مخلوط شد.مواد درطول آزمايش توسط همزن مغناطیسی وتحت 

موالر قطره قطره به  محلول نمک اضافه  3محلول هیدروکسیدسديم  میلی لیتر 51محافظت گاز نیتروژن هم زده شد.سپس 

به محلول به عنوان سورفکتانت و ماده پوشش دهنده )برای  CTABگرم 5/0 برسد.55-55محلول کنترل شد تا به   pHگرديد و

درجه سانتیگراد برده شده وبرای يک ساعت هم زده  00جلوگیری از انباشتگی ذرات( اضافه گرديد.سپس دمای واکنش به 

تا دمای اتاق خنک شد.برای بدست آوردن محصوالت خالص رسوب سه بار با آب ديونیزه وسپس با اتانول شسته شد.سپس 

درجه سانتیگراد داخل  000درجه سانتیگراد و 400شده ودردمای محیط خشک شد.سپس نانوذرات تهیه شده در دو دمای 

  O+2: Ni+3Fe :-2ط به سنتز نانوذرات به شرح زير و نسبت واکنش مربو ساعت کلسینه گرديد. 5کوره الکتريکی  به ترتیب برای 

 می باشد.4 :1 :2  به ترتیب
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 سنتز نانوذرات نیکل فریت توسط روش سل ژل

درظرف  موالر( مخلوط شد. 1/0) (II)میلی لیترکلريد نیکل  10موالر( با  5) (III) میلی لیتر محلول کلريد آهن 10ابتداء 

تهیه شد.سپس محلول فلزی قطره قطره توسط قطره چکان به محلول  )موالر 5/0اسید سیتريک ) میلی لیترمحلول 10ديگری 

به آن %51اسید سیتريک اضافه گرديد.اين مراحل دردمای اتاق وتحت هم زدن شديد مغناطیسی صورت گرفت.سپس آمونیاک 

ازناخالصی های آن جدا شود،سپس سل برسد.سل تهیه شده از کاغذ صافی عبور داده شدتااندکی  55به  pHاضافه شد تا 

کامال خشک شود وپودرقهوه ای رنگ حاصل شود.پودرحاصل را چند بار با آب  داده تا درجه سانتیگراد قرار 00رادردمای 

ساعت قرارداده تا کامال خشک شود.بعد نمونه در دو  3درجه به مدت  00دمای  در ديونیزه ويکبار بااتانول شسته سپس آن را

درجه سانتیگراد قرار داد  000درجه سانتیگراد و 400ساعت در درون کوره الکتريکی دردمای 5تلف به ترتیب به مدت دمای مخ

 .پودر حاصل ازاين روش نانو ذرات نیکل فريت می باشد شد  تا کلسینه شود.
 

 میکروامولسیونسنتز نانوذرات نیکل فریت توسط روش 

فاده از روش میکرو امولسیون حاوی فاز روغن )هگزان( فاز آبی )آب( وسورفکتانت نانوذرات مغناطیسی در دمای اتاق با است

(CTAB.سنتز می شوند )3در ابتدا  ( و کمک سورفکتانت )بوتانول (گرم ازCTABو )میلی لیتر  00میلی لیتر بوتانول به  50

(n   اضافه شد.مخلوط با سرعت )هگزانvpm500 دقیقه هم زده شد.در ظرف ديگ 50برای(3ر محلول آبی ازFecl / 2 Nicl  به )

میلی لیتر آب ديونیزه کا مال حل شد. سپس قطره قطره با قطره  50گرم کلريد نیکل  در 0/0گرم کلريد آهن و 4/5مقدار 

میلی لیتر به آن تحت  500( به مقدار %51اضافه شد. سپس محلول آمونیوم )آمونیاک  N 2چکان به مخلوط باال تحت اتمسفر 

میلی  50ساعت هم زده شد.واکنش سر انجام توسط اضافه کردن  50برسد. واکنش برای  55به  PHاضافه شد تا  2Nت محافظ

حذف شد.سپس نانو ذرات با اتانول وآب  5000دقیقه( با سرعت  30لیتر اتانول متوقف شد وسور فکتانت توسط سانتريفوژ)

درجه  000و 400ساعت درون کوره الکتريکی در دمای  5 ديونیزه شسته شده وبعد از اينکه کامال خشک شد به مدت

 سانتیگراد قرار داده شد تا کلسینه شود. پودر حاصل از اين مرحله نانو ذرات نیکل فريت می باشد.

 

  یافته ها

 نیکل فریتنانو ذرات  FT-IRبررسی طیف 

نمونه های تهیه شده در  FT-IRی کند. طیف به تايید تشکیل ساختار اسپینل در نمونه های فريت کمک م FT-IRآنالیز طیف  

فلز در همه نمونه های تهیه شده -دو پیک پهن اصلی اکسیژنcm 3000-5000-1( نشان داده شده است. در محدوده 5شکل )

ديده می شود که بخاطر ارتعاشات کششی چهار وجهی  000-110که بطور عمده در ناحیه  )1υ(ديده می شود. يکی بزرگتر 

ديده می شود که بخاطر ارتعاشات در مکان های  410-301معموال در ناحیه  )2υ(فلز است و پیک کوچکتر -یژنپیوند اکس

( برای هر سه نمونه تهیه شده به روش همرسوبی، سل  5υو  1υ) IRفلز است. فرکانس ارتعاشات باندهای -هشت وجهی اکسیژن

به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی  3400و 5000شات در ناحیه ( آورده شده است. ارتعا5ژل و میکرو امولسیون در جدول )

خاطر ارتعاشات کششی و  و ... به 5330و  5400و خمشی گروههای هیدروکسیل آب است و پیک های مشاهده شده در 

خمشی سورفکتانت می باشد. اين پیک ها در طیف  نمونه های تهیه شده به روش سل ژل و میکرو امولسیون خیلی ضعیف 

 هستند که اين نشان می دهد که نانوذرات نیکل فريت تهیه شده توسط اين روش خالص هستند.
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 نمونه های نیکل فریت FT-IRفركانس  :1جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( روش هم رسوبی كلسینه bدرجه سانتیگراد,  ) 044(روش هم رسوبی كلسینه شده  در دمای aنانوذرات نیکل فریت ) IRطیف :1 شکل

( روش سل ژل كلسینه شده  در dدرجه سانتیگراد ,) 044در دمای روش سل ژل كلسینه شده   (c) درجه سانتیگراد,    044شده در دمای 

 كلسینه  ( روش میکرو امولسیونfدرجه سانتیگراد ,) 044روش میکروامولسیون كلسینه شده  در دمای  (e) درجه سانتیگراد 044دمای 

 .درجه سانتیگراد 044شده  در دمای 

 

 

 1 2 (Co) دما روش تهیه
 053 454 400 هم رسوبی

 053 - 000 هم رسوبی

 141 470 400 ژل-سل

 111 - 000 ژل-سل

 113 473 400 میکرو امولسیون

 110 471 000 میکرو امولسیون
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 نیکل فریتنانو ذرات XRD بررسی الگوی

 (e, f)و میکرو امولسیون  (c, d)، سل ژل  (b, a)نانوذرات نیکل فريت تهیه شده به روش هم رسوبی  XRDی ( الگو5شکل )

هم خوانی دارد و تشکیل فاز منفرد  (JCPDS PDF Card No. 074-2081)را نشان می دهد. الگوها با داده های استاندارد 

کند. نمونه های تهیه شده به روش سل ژل ومیکرو امولسیون مکعبی نانوذرات نیکل فريت را در همه نمونه ها تايید می 

 در اين دما می 3O2(Fe(پیک های اضافی را نشان می دهد که بخاطر تشکیل هماتیت  000و  400کلسینه شده در دمای 

دهد اندازه آورده شده است که نشان می (5)باشد. اندازه نانوذرات با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد که نتايج در جدول 

روش اندازه نانوذرات با  سهذرات در روش سل ژل و میکروامولسیون درمقايسه با روش هم رسوبی کمتر است وهمچنین در هر 

 .افزايش دمای کلسینه شدن افزايش می يابد
 

 
 داده های اندازه نانو ذرات نیکل فریت با فرمول شرر :2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (nmنانو ذرات )اندازه   (Coدمای كلسینه كردن ) روش تهیه

 00,2 044 هم رسوبی

 04 044 هم رسوبی

 34,13 044 ژل -سل

 35,53 044 ژل -سل

 35,50 044 میکروامولسیون

 03,31 044 میکروامولسیون
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 روش هم رسوبی (bدرجه سانتیگراد,  ) 044(روش هم رسوبی كلسینه شده  در دمای aنانوذرات نیکل فریت ) XRD الگوی :2شکل

( روش سل ژل كلسینه dدرجه سانتیگراد ,) 044روش سل ژل كلسینه شده  در دمای  (c)درجه سانتیگراد,   044كلسینه شده در دمای 

( روش میکرو امولسیون fدرجه سانتیگراد ,) 044روش میکروامولسیون كلسینه شده  در دمای  (e) درجه سانتیگراد 044شده  در دمای 

 .درجه سانتیگراد 044در دمای   كلسینه شده

 

 نانو ذرات نیکل فریت EDAXو  SEMبررسی تصویر 

 SEMتصاوير  (3)بررسی شد. شکل  SEM-EDAXنالیز عنصری نمونه های سنتز شده با استفاده از تصاوير مورفولوژی و آ

( روش هم bسانتیگراد,  ) درجه 400( روش هم رسوبی کلسینه شده  در دمای aنانوذرا ت نیکل فريت سنتز شده توسط )

( dدرجه سانتیگراد ,) 400روش سل ژل کلسینه شده  در دمای  (c) درجه سانتیگراد,    000رسوبی کلسینه شده در دمای 

درجه  400روش میکروامولسیون کلسینه شده  در دمای  (e)  درجه سانتیگراد 000روش سل ژل کلسینه شده  در دمای 

میکرومتر  5نانومتر و  100درجه سانتیگرادبا بزرگنمايی های  000مولسیونکلسینه شده  در دمای ( روش میکرواfسانتیگراد ,)
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نشان می دهد که همه نمونه های تهیه شده شکل تقريبا کروی دارنداما توزيع اندازه ذرات در SEM را نشان می دهد. تصاوير 

 روش سل ژل ومیکروامولسیون باريک با سايز متوسط است.
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( bدرجه سانتیگراد,  ) 044( روش هم رسوبی كلسینه شده  در دمای aنانو ذرا ت نیکل فریت سنتز شده توسط ) SEMتصاویر  :3شکل 

( روش dدرجه سانتیگراد ,) 044روش سل ژل كلسینه شده  در دمای  (c) درجه سانتیگراد,    044روش هم رسوبی كلسینه شده در دمای 

( روش fدرجه سانتیگراد ,) 044كلسینه شده  در دمای  امولسین میکروروش  (e) درجه سانتیگراد 044در دمای  سل ژل كلسینه شده 

 .میکرومتر 1نانومتر و  544درجه سانتیگراد با بزرگنمایی های  044شده  در دمای  میکروامولسیونکلسینه
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را در هر سه  Oو  Fe ،Niحضور EDAXاست که طیف نشان داده شده ( 4)نیز در شکل  (EDAX)داده های آنالیز عنصری 

 نمونه تهیه شده به روش هم رسوبی ، سل ژل و میکرو امولسیون نشان داد.
 

 

 

 
 

درجه سانتیگراد,   044( روش هم رسوبی كلسینه شده  در دمای aنانو ذرا ت نیکل فریت سنتز شده توسط ) EDAX تصاویر  :0شکل 

(bروش هم رسوبی كلسینه شد ) درجه سانتیگراد,    044ه در دمای (c)  044روش سل ژل كلسینه شده  در دمای (, درجه سانتیگرادd )

( fدرجه سانتیگراد ,) 044روش میکرو امولسیون كلسینه شده  در دمای  (e) درجه سانتیگراد 044روش سل ژل كلسینه شده  در دمای 

 .انتیگراددرجه س 044روش میکرو امولسیون كلسینه شده  در دمای 
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 بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات نیکل فریت

، (3)و جدول ( 1)شکل  بررسی شد. (VSM)خواص مغناطیسی نمونه های سنتز شده با استفاده از مگنتومتر نمونه ارتعاشی

وش هم ( رaرا برای نانو ذرات نیکل فريت سنتز شده توسط ) M(H)پارامترهای مغناطیس شدگی وابسته به میدان مغناطیسی

 (c) درجه سانتیگراد,  000( روش هم رسوبی کلسینه شده در دمای bدرجه سانتیگراد,  ) 400رسوبی کلسینه شده  در دمای 

 درجه سانتیگراد 000( روش سل ژل کلسینه شده  در دمای dدرجه سانتیگراد ,) 400روش سل ژل کلسینه شده  در دمای 

(e) 400مای روش میکرو امولسیون کلسینه شده  در د (, درجه سانتیگرادf روش میکرو امولسیونکلسینه شده  در دمای )000 

منحنی نشان می  را نشان می دهد. K Oe 15 در دمای اتاق با استفاده از مگنتومتر نمونه ارتعاشی در میدان درجه سانتیگراد

روش افزايش می يابد. نتايج  در هر سه (Ms)اشباع مغناطیسی  000به  400دهد که توسط افزايش دمای خشک شدن از 

نشان می دهد که نانوذرات مغناطیسی نیکل فريت بدست آمده توسط روشهای هم رسوبی و سل ژل خشک شده در دمای 

ريمنس هستند. اما نمونه  ی وچون فاقد هیسترزيس ،کورسیويت رفتار سوپر پارا مغناطیس از خود نشان می دهند 000و 400

رفتار فرو مغناطیس از خود نشان می دهند.  000و 400یکرو امولسیون ، خشک شده در دمای های تهیه شده توسط روش  م

کمتر است بنابراين رفتار فرو مغناطیس نرم از خود نشان می دهند. مقدار کم  cHکوچک و rMمنحنی ها ی اين روش  دارای 

(می تواند به اثرات اندازه نانو ذرات نسبت  emu/g 10اشباع مغناطیسی نانو ذرات تهیه شده در مقايسه با نیکل فريت بالک )

 (.(Maaz et al., 2009  داده شود که باعث کاهش مغناطیس شدگی می شود
 

 

 

 
 

( روش هم رسوبی كلسینه شده  در a)منحنی مغناطیس شدگی برحسب میدان برای نانوذرات نیکل فریت سنتز شده توسط  :5شکل

روش سل ژل كلسینه شده  در دمای  (c) ،   درجه سانتیگراد 044ش هم رسوبی كلسینه شده در دمای رو (b)درجه سانتیگراد,   044دمای 

روش میکرو امولسیون كلسینه شده  در دمای  (e) درجه سانتیگراد 044روش سل ژل كلسینه شده  در دمای  (d,)درجه سانتیگراد  044

 .درجه سانتیگراد 044در دمای  روش میکروامولسیون كلسینه شده  (f,)درجه سانتیگراد  044
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 پارامترهای مغناطیسی نانوذرات نیکل فریت :3جدول 

 روش تهیه
دمای كلسینه 

 (Coكردن )

اندازه نانو ذرات 

(nm) 
 (Ms)اشباع مغناطیسی 
(emu/g) 

 (Hc)كورسیویتی

(Oe) 

 (Mr)ریمنس 

(emu/g) 

 0 0 50 40,5 400 هم رسوبی

 0 0 55,1 70 000 هم رسوبی

 0 0 4,5 30,53 400 ژل -سل

 0 0 0,0 31,13 000 ژل -سل

 5,0 500 1,0 31,14 400 میکرو امولسیون

 3,5 500 3,4 43,35 000 میکروامولسیون

 

  گیرینتیجه
هر سه روش نانوذرات نیکل فريت با  سنتزگرديد. میکرو امولسیوننانوذرات نیکل فريت توسط سه روش هم رسوبی، سل ژل و 

 نشان می دهند. دهد اما ذرات بدست آمده باروش سل ژل و میکرو امولسیون  همچنین فازهماتیت را فازمکعبی بدست می

اندازه کوچک با يک  (nm35/43 -14/31) و میکرو امولسیون (nm13/31-53/30) ذرات بدست آمده توسط روش سل ژل

 ( هستند.nm70-5/40ودارای توزيع اندازه گسترده )توزيع اندازه باريک  دارند.اما در روش هم رسوبی اندازه ذرات بزرگتر بوده 

اندازه ذرات و اشباع مغناطیسی در هر سه روش افزايش می يابد.روش هم  زمانی که دمای کلسینه شدن افزايش می يابد،

ی خالص بهتراست وروش سل ژل و میکرو امولسیون برای سنتز فريت ها با اندازه خیل رسوبی برای تهیه نمونه های هموژن،

 کوچک مناسب هستند.   
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