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 بررسی خواص ساختاري و مغناطیسی  :روي، با آالیش کبالت- نانو ذرات فریت نیکل نتزس

 3؛ پورزمانی، سحر2محدثه، ؛ باباخانی1هوشیار، محبوبه

 کرج  دانشگاه خوارزمی،2 ؛تهراناوین،  ،گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی 1،3

  چکیده

푁푖مغناطیسی  در این مقاله نانوذرات . 퐶표 푍푛 . 퐹푒 푂 0، 0،2/0 /0،4 /6 و 8/0 هاي با آالیش کبالت با غلظتx=  و خواص  شدبه روش شیمیایی احتراق تهیه
وسایز  مینمایدرا تأیید   Fd-3mمورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از آن تشکیل فاز اسپینل مکعبی با گروه فضایی FT-IR و XRDساختاري آن با استفاده از آنالیز 

کیلو ارستد  15هاي خارجی تا  در میدانVSM  دستگاهاز  معناطیسی با استفادهنتایج   .نانومتر بدست آمد و ثابت شبکه با افزایش آالیش کبالت کاهش پیدا کرد 59ذرات حدود 
  .باشداسپینل  در ساختار ها تبادلی و جایگاه کاتیونی فریت واکنش ابر خاطر تواند به می که بدیا میا افزایش آالیش کبالت افزایش ب ها مغناطش نمونهکه دهد  در دماي اتاق نشان می

Synthesis of Ni-Zn Ferrite by Co doping:  A study of structural and magnetic properties 
Houshiar, Mahboubeh1; Babakhani, Mohadeseh2; Purzamani, Sahar3 

1,3 Department of Physics, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran 2; Kharazmi University, Karadj3 

Abstract  

In this article Ni0.2CoxZn0.8-xFe2O4 magnetic nanoparticles with Co doping, were prepared by different concentrations 
x=0, 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 by combustion chemical method.  Structural properties studied by XRD and FT-IR confirms 
the cubic spinel phase with Fd-3m space group and the nanoparticle’s size was measured to be about 59nm. The lattice 
parameters decreases by increasing the Co doping.  The magnetization measurements was done using a VSM 
instrument with fields upto 15KOe at room temperature and it shows that magnetization of samples increases by Co 
doping. 

  مقدمه

شود که  میطور کلی فریت به آن دسته از مواد مغناطیسی اطالق  به
جزء اصلی تشکیل دهنده آنها اکسید آهن است و پارامترهاي 

پذیري مغناطیسی، اندوکسیون  مغناطیسی مطلوبی نظیر ضریب نفوذ
هاي  ترین خصیصه اشباع ومقاومت ویژه الکتریکی باال از جمله اصلی

هاي  ها، فریت از جمله پرکاربردترین این فریت  .رود مار میش آنها به
 هاي نیکل و سایر فریت بالت، فریتک فلزات مثل فریت آالییده با
فریت نیکل یک ماده مغناطیسی نرم با  . ]١[ باشند فلزي می

خصوصیات فرومغناطیسی است که رسانایی ناچیز آن باعث پایین 
هاي این فریت  گیژاز دیگر وی  .دوشمیجریان گرمایی  فالاتبودن 

صورت پذیرد ت تحقیقات وسیعی روي آن سکه موجب شده ا
و رفتار  فراوانی در طبیعت توان به پایداري الکتروشیمیایی باال، می

فریت کبالت یک ماده  ،در مقابل  .محرك باالي آن اشاره کرد
. مغناطیسی سخت با مغناطش متوسط و میدان وادارندگی باالست

این خواص و دیگر خواصی همچون پایداري فیزیکی، مقاومت ویژه 
را براي ضبط مغناطیسی مناسب کرده ي فلزاین فریت  ،...و باال

هاي نرمی است که  روي یکی از فریت-همچنین فریت کبالت  .است
هاي  رماتور، موتوروهاي ترانسف در وسایل الکتریکی از قبیل هسته

دارورسانی کاربرد وسیعی دارد  همچنین در الکتریکی و ژنراتورها و
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پایداري  ،کبالت از قبیلفریت  را نسبت به و خصوصیات بهتري
زدگی، ناهمسانگردي  شیمیایی باالتر، مقاومت بیشتر در برابر زنگ

در این ].  2[ دهد واپتیکی نشان میتمغناطیسی و خصوصیات مگن
نیکل با فرمول عمومی -تحقیق ما نانوذرات فریت روي

Ni0.2CoxZn0.8-xFe2O4  را با روش احتراق و با استفاده از سوخت
هاي مختلف تهیه کرده و به بررسی خواص  غلظتگالیسین در 

  .ایم ها پرداخته ساختاري و مغناطیسی این نمونه

  نتایج تجربی

گیري از پراش پرتوي ایکس با چشمه  خواص ساختاري با بهره 
Cukα  و طول موجÅ 4505/1 80ي  در گستره≤θ≤10 ولتاژ با 

Kv40 دستگاه  با استفاده ازSTOE STADI Diffractometer  در
  .دانشگاه شهید بهشتی مورد ارزیابی قرار گرفت

ها تهیه نمونه

 ٦/٠،  ٨/٠ (با مقادیر  Ni0.2CoxZn0.8-xFe2O4 در این مقاله نانوذرات

گالیسین ا استفاده از سوخت ببه روش احتراق ) =٠xو ٢/٠، ٤/٠، 
ه نیاز مواد اولیه به کار برده شد مقدار مورد 1 در جدول  .تهیه گردید

  .در ساخت نانوذرات آورده شده است بر حسب گرم

  آالییده با فلزاتنیکل   مقدار مواد مورد نیاز براي ساخت نانوذرات 1جدول 

N
H

2 C
H

2 C
O

O
H

 Zn(N
O

3 )2 .6H
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نمونه ها

  
ش

مقدارآالی
(X

)
 

66/1 18/1  - 29/0 04/4  0 

66/1 89/0 29/0 29/0 04/4 2/0 

66/1 59/0 58/0 29/0 04/4 4/0 

66/1 29/0 87/0 29/0 04/4 6/0 

66/1  16/1 29/0 04/4 8/0 

  

و محصول شرکت مرك  %9/99تمامی مواد داراي درصد خلوص 
  .و از آب دوبار تقطیر به عنوان حالل استفاده شده استباشند  می

با  Ni0.2CoxZn0.8-xFe2Oهاي  طیف الگوي پراش نمونه 1شکل 
در این .  دھد را نشان می X=  0، 2/0، 4/0، 6/0و  8/0هاي  غلظت

 حضورصفحاتشکل،

)111(،)200(،)311(،)222(،)400(،)422(،)511(،)440(،)620(،)
533(،)622( 

  
Niنمونه 5طیف الگوي پراش .1شکل . Co Zn . Fe O غلظت هاي  با

8/0 ،6/0 ،4/0 ،2/0،0  

ها مؤید ساختار اسپینلی مکعبی معکوس با  الگوي پراش نمونهدر 
هاي  کارتاست، که با مقادیر ثبت شده در fd-3mگروه فضایی 

 .خوانی دارد هم JCPDS1استاندارد 

  

  

  

                                                             
1Joint Committee Powder Diffraction Standard 
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میانگین اندازه ، فاصله صفحات اتمی ،یشجهت بررسی اثر آال
که این  استفاده از رابطه شرر محاسبه شد با و ثابت شبکه بلورکها
 ثابت شبکه با افزایش آالیش  .آورده شده است 2در جدول  مقادیر

اول اینکه   .از دو راه قابل اثبات استکه  کاهش پیدا کردهکبالت 
است و دوم اینکه با  COبزرگتر از شعاع یونی  Znشعاع یونی 

퐴توجه به قانون ویگارد براي یک آلیاژ به صورت  퐵 با  .
 :داریم 1 طبق فرمولترکیبی از چند عنصر 

푎 =x푎 + (1-x)푎                                             )1(  

Å 푎 2.510= از آنجا که میتواند  aalloyپس  Å = 2.660 푎و    
  .]4و3[شداببینی  قابل پیش

 ثابت شبکه پنج نمونه و ها میانگین اندازه بلورك ,فاصله صفحات اتمی :2جدول 
Ni0.2CoxZn0.8-xFe2O4 

  ثابت شبکه
Å 

 فاصله

 صفحات

  اتمی
Å 

 میانگین 

 اندازه

 بلورك 

 )nm( 

 میزان

  آالیش 
X 

378/8 526/2 10/52 0  
378/8 527/2 45/65 2/0 

361/8 521/2 60/61 4/0 

361/8 521/2 68/64 6/0 

354/8 519/2 90/55 8/0 

  .ورده شده استآ 2 ها در شکل طیف فوریه تمام نمونه

  
Niنمونه 5طیف فوریه .2شکل . Co Zn . Fe O 8/0غلظت هاي  با ،

6/0 ،4/0 ،2/0،0=x 

  .دهد ها را نشان می شباهت تمامی نمونه ،2ي شکل تحلیل نمودارها
هاي  طور کلی دو باند اصلی فلز اکسیژن در طیف تمامی نمونه به

 )cm-1( 600تا  500فریت اسپینل وجود دارد که اولی در محدوده 
اول باند   .باشد می) cm-1( 450تا  385دیگري در محدوده  و

مربوط  باند دوم گانه و مربوط به ارتعاش ذاتی فلز در جایگاه چهار
 x=2/0 براي.  ]5[ دباش گانه می به ارتعاش ذاتی فلز در جایگاه هشت

را نشان  N-Hپیوند  cm( 2339-1( تا 1619) cm-1(محدوده باند 
گانه کربن و نیتروژن 3مربوط به پیوند  cm (2341-1( باند.  دهد می

مربوط به  cm( 555-1( باند مشاهده شده در =4/0xبراي   .است
Zn-O 1( 1629تا 1345باند   .گانه است4یگاه در جا-cm ( مربوط

 .]6[باشد می N-Hپیوند به 

تا  VSMها در دماي اتاق با دستگاه  گیري مغناطش نمونه اندازه
ه آورده شد 3 در شکل که این نتایج انجام شد Oe15000  میدان

مغناطش اشباع و مغناطش  و مقادیر نیروي وادارندگی،است 
  .استنشان داده شده  3باقیمانده در جدول 

  
 با Ni0.2CoxZn0.8-xFe2O4 نمونه 3منحنی تغییرات مغناطش . 3شکل

  .در دماي اتاق برحسب تغییرات میدان مغناطیسی x=٠ و4/0، 8/0هاي  غلظت

مغناطش ( Mr، )مغناطش اشباع( Ms ،)نیروي وادارندگی( Hcمقادیر  .3جدول
  .Mr/Ms و )باقیمانده
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Mr/Ms Mr(emu/g) Ms(emu/g) Hc(Oe) مقدار آالیش(x) 

046/0 952/0 833/20 40  0 

322/0 843/8 516/27 330 4/0 

470/0 129/26 941/55 850 8/0 

اشباع با نسبت غلظت روي، باید  به منظورتوضیح تغییرات مغناطش
  .محاسبه شود مقادیر ممان مغناطیسی به عنوان تابعی از غلظت روي

  :     داریم ]7[ یلطبق مدل دو زیر شبکه اي ن

)2                                                          (n = M (x) −M (x)  
بر حسب  B و Aسی دو زیر شبکه یهاي مغناط ممان 푀و 푀که

 بی ممان مغناطیسی بر حسب رابطهمقادیر تجر  .مگنتون بوهر است
  ].7[ شود محاسبه می 3

푛 = M . M 0/5585 )3(                                                            

فاکتور  5585/0مغناطش اشباع و 푀 وزن مولکولی، 푀که
نشان  4 ر ممان تجربی و تئوري در جدولمقادی  .مغناطیسی است

  .ه استداده شد

  مقادیر ممان تجربی و تئوري.4جدول

푛  )مگنتون بوهر(  푛  )میزان آالیش )مگنتون بوهر(x) 

892/0 4/0 0 

165/1 6/1 4/0  
343/2 8/2 8/0 

 

  نتیجه گیري

ثابت شبکه با افزایش  که دهد میطیف پراش پرتو ایکس نشان   .1
  .بدای یمکاهش ) یش رويالوکاهش آ( آالیش کبالت

  .دنک میطیف تبدیل فوریه تشکیل ساختار فریت اسپینل را تأیید   .2

افزایش مغناطش ، VSMدر نتایج آزمایش  آنالیز مغناطیسی  .3
اشباع، نیروي وادارندگی و همچنبن مغناطش باقیمانده را بر اساس 

مقادیر   .دهد نشان می )و کاهش آالیش روي( افزایش آالیش کبالت

که بر  یابد، صورت خطی افزایش می هممان تجربی و تئوري نیز ب
تواند  میهاي اسپینل  تبادلی و جایگاه کاتیونی فریت اساس واکنش ابر
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