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به روش تولید شده 1-x[BaTiO3]x[BiFeO3]ناطیسی ترکیب چند فروئی بررسی خواص مغ
آلیاژسازي مکانیکی
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شناخته شدههايازچندفروئی، یکی.BiFeO3،نادرمواد چندفروئیدرمیان. اندفتهقرارگرمطالعهموردايگستردهطوربهاسپینترونیکوسازي دادهذخیرهقطعات
TNنیل زیردمايباGنوع پادفرومغناطیسرفتاربا ~ 643 Kکوري دمايبافروالکتریکرفتاروTC ~ 1103 K ترکیب مـاده پژوهشایندرماهدف..است-

پـراش ازاسـتفاده با..است1-x[BaTiO3]x[BiFeO3]بدست آوردن ترکیب ومکانیکیسازيآلیاژروشباBiFeO3به ) BaTiO3(پروسکایت ساختاربااي
1[BiFeO3]ترکیبساختارایکسپرتو x[BaTiO3]xکردیممطالعهراترکیبمغناطیسی خواصوساختاريتغییراتمیزانوبررسیرا
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Abstract

multiferroics materials exhibiting simultaneously the magnetic and ferroelectric ordering, have been widely
studied in recent years, due to their abundant physics and potential applications in the sensors, data storage,
and spintronics. Among the rare multiferroics materials, BiFeO3 is one of the well know multiferroic with G-
type antiferromagnetic behavior below TN~643 K and ferroelectric behavior Tc~1103 K. Our purpose of this
study combine perovskite structure (BaTiO3) with BiFeO3 by mechanical alloying method and obtain the
compound [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x. We study structure of the compound [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x by X-ray diffraction
and study rate of change of structure and magnetic properties of the compound.

PACS No 75

قدمهم
تعریـف  ]. 1[ابداع شد1عبارت چندفروئی درابتداتوسط اسمیت

به موادي اشاره دارد که در یک فاز دو یا بیشتر ، هافروئیچنداو از
مواد چند فروئی دو یا تعـداد بیشـتري   . از دو ویژگی فرویک دارند

در را) فروالکتریسـیته، فرومغنـاطیس، فرواالسـتیک   (وئی ویژگی فر
فروئی بـه نظـم   با این حال امروزه تعریف چند. یک فاز دارا هستند

1Schmid

.]2[پادفرومغناطیس گسترش یافته استیافتگی بلند برد دیگر مانند
در دهـه  بـار اولـین براي) BFOیا BiFeO3(فریت بیسموت

با اسـتفاده از پـراش   3کیزاسالوس.شدگزارش2توسط روین1950
نـوترون در سـال   پـراش بـا 4و میشـل 1960اشعه ایکس در سـال  

ساختار فریت بیسموت را یک پروسـکایت اعوجـاج یافتـه    ،1969
وجهـی  تاییـد کردنـد کـه هشـت    R3cییفضاگروهرومبوهدرال با

2Royen
3Zaslavskii
4Michel
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قرار دارد و نظم فروالکتریک را القا ] 111[اکسیژن در جهت مورب 
بـه شـدت مـورد مطالعـه     1960بیسموت از سال فریت ].3[کندمی

فروالکتریک است و دمـاي کـوري آن   این ترکیب . قرار گرفته است
همچنـین نظـم   اسـت درجـه سـانتی گـراد   830تـا  810در حدود 

درجه سانتی گـراد  370تا310با دماي نیل Gپادفرومغناطیس نوع 
ــوع ].4[دارد  اســت، Gفریــت بیســموت یــک پادفرومغنــاطیس ن

هاي خـود  ي نزدیک ترین همسایهبا همه+Fe3هاي هاي یونیناسپ
ي شـدگی شـبکه  تقارن، موجب حضور یـک کـج  .پادموازي هستند

شــود، در نتیجــه فرومغنــاطیس ضــعیف    پادفرومغنــاطیس مــی 
نـوترون پراکنـدگی شـواهد .شـود موریا ایجاد مـی -دیزالوشینسکی

نومترينـا 62تنـاوب یـک دوره بـا اضافیپیچشی اسپینحاکی از
هنـوز هـم  . کشف شد1982در سالو همکاران5توسط سوسنوسکا
حتـی  یـا مغناطیسی، دایروي، بیضويمدوالسیوندر مورد اینکه آیا
سـفانه  أمت].5[وجود داردهایی بحثاسپینی است، یک موج چگالی

ــموت   ــت بیس ــم،     فری ــت ک ــد مقاوم ــب مانن ــی معای داراي برخ
. انی الکتریکی باال استاثرمغناطوالکتریک ضعیف و میدان واگرد

ایـن سـاختار شـامل    . تیتانایت باریم سـاختار پروسـکایت دارد  
-بـا یـون  TiO6وجهـی  هـاي هشـت  هاي اشتراکی در گوشـه  آرایه

هـاي بـزرگ بینـابینی    درجایگـاه +Ba2هـاي یـون . اسـت +Ba2هاي
ا تشکیل شده اسـت،  هوجهیوجهی که توسط چیدمان هشتهشت

.]6[گیرند قرار می
زمایشروش آ

، BaO، بـاریم Fe2O3آهـن ، Bi2O3از اکسیدهاي بیسـموت  
هــاي ترکیــب.بــه عنــوان مــواد اولیــه اســتفاده شــدTiO2تیتــانیوم 
BaTiO3 وBiFeO3، ــاژ ــا روش آلی ــه ب ــه طــور جداگان ســازي ب
،به پـودر  میلی متر10ها با قطر نسبت گلولهکهسنتز شدمکانیکی

با مخلـوط کـردن ایـن    ترکیب نهایی را سپس.انتخاب شد1به 10
) x= 0/0 , 0/1 , 0/2 , 0/3(هـاي مختلـف   xبـه ازاي  دو پـودر  

ســاعت 5بـه مـدت   سـپس پـودر بدسـت آمـده     .بدسـت آوردیـم  
شده در این تحقیق براي تشکیل فاز، تهیه هاي نمونه.آسیاکاري شد

درپـودر براي این منظـور  . دارندکاري نیاز به گرمادهیپس از آسیا
درجـه  700سـاعت در دمـاي   1ت بوته آلومینا ریخته شد و به مـد 

5Sosnowska

.گرمادهی شدر مجاورت هوا گراد و دسانتی
هـا در  ي بلـورك ها و تعیـین انـدازه  براي آنالیز ساختاري نمونه

دانشگاه دامغان با هدف مـس  Xاشعه پراشدستگاهمرحله آخر از 
)Cu ( وA°5418/1=λهــا بــا آنــالیز ســاختاري داده. اســتفاده شــد

براي اطـالع  . انجام شد33/2ویرایش MAUDافزاراستفاده از نرم
ی هـا بوسـیله  ها، منحنی پسـماند نمونـه  از خواص مغناطیسی نمونه

Lake Shore)دستگاه 7400)VSM6  انجـام  در دانشگاه بیرجنـد
تر از دمـاي اتـاق توسـط    ي مغناطیسی در دماي پایینگیراندازه.شد

PPMS7در دانشگاه ولنگونگ استرالیا انجام شده است.
تحلیل ساختاري و اندازه گیري مغناطیسی

بـراي  MAUDافـزار  تحلیل شده با نـرم Xالگوي پراش پرتو 
در .آورده شـده اسـت  1چهار نمونه ساخته شده به ترتیب در شکل

ـ  هاي نهـایی ترکیببا تحلیل 1جدول سـاختار و  ،افـزار رمتوسـط ن
در ایـن  . موجود در ترکیب مشخص شـد هاي شبکه ي پارامتراندازه

R3c:Hگوشی با گـروه فضـایی   سهساختار هر چهار نمونهتحلیل، 

استفاده می کنیم cو aهاي در اینجا ما از پارامتر. تشخیص داده شد
در گـروه فضـایی   Hگوشـی هسـتند و   -هاي شبکه ششکه پارامتر

R3c:Hنشان دهنده همین است.

فاز (* هاي مختلفxبه ازاء ترکیب نهاییXطرح پراش پرتو : 1شکل 
.)استBaCO3فاز ناخالصی ** و Bi2Fe4O9ناخالصی 

6Vibrating sample magnetometer
7Physical Properties Measurement System
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MAUDافزار خالصه نتایج تحلیل ساختاري ترکیب نهایی با نرم:1جدول 

هاي مختلفxبه ازاء 
گروه 
فضایی

c/a اندازه
نانوبلورك

ها

c (A0)a (A0)X

R3c:H2.48653213.8830 0.00555.5832 0.00550.0

R3c:H2.44212113.7381 0.01795.6254 0.00380.1

R3c:H2.44832413.7851 0.03245.6303 0.00550.2

R3c:H2.43652613.7073 0.00565.6258 0.00080.3

شـاهد  =1/0xبا افزودن تیتانایت باریم به فریت بیسموت براي 
ها هستیم که حاکی از جابجایی صفحات براگ بـه  در پیکجبجایی
شـبکه  aشبکه و همچنین افزایش پـارامتر cپارامترکاهش درخاطر 

aو cهاي شـبکه  ها و پارامترنانو بلوركاندازه=2/0xبراي . تیمهس

هـا و  یابند اما هنوز اندازه نانو بلـورك افزایش می=1/0xنسبت به 
بزرگ تـر از فریـت بیسـموت    aشبکه کوچکتر و پارامتر cپارامتر 

هـا افـزایش   اندازه نانو بلورك=2/0xبه نسبت =3/0xبراي . است
هـاي  تغییر در پارامتر. شبکه کاهش می یابدaو cیابد و پارامتر می

انی یون آهن با یون تیتانیم و بیسموت با بـاریم  به دلیل جانششبکه 
الزم به ذکر است با توجه به میزان دقت آورده شده براي هر . است

.مورد در جدول، تغییرات بیان شده اعدادي با معنی هستند
شاهد تغییر در شـدت قلـه برخـی    آنچنان که مالحظه می شود

افزاري این تغییر یز هستیم که تحلیل نرمها و کوچک شدن آنها نقله
را ناشی از تغییر در جایگاه یون هـاي آهـن و بیسـموت در شـبکه     

و ساختار ما دارد به سمت ساختار مکعبی سوق پیـدا  مشخص کرد
همچنین این تغییر بخاطر کوچکتر شدن اندازه نانو بلـورك  . کندمی
نکته دیگر و مهـم کـاهش فـاز ناخالصـی بـا افـزایش       . استنیزها 

این اتفـاق  .مشهود است=3/0xتیتانایت باریم است که در ترکیب 
به دلیل افزایش سرعت انجام واکنش با حضور تیتانایت باریم است 
که از ایجاد فاز ناخالصی به خاطر هدر رفـتن مقـدار کمتـر اکسـید     

.کندبیسموت جلوگیري می
، 1-x-[BaTiO3]x)3/0[BiFeO3]سماند چهـار نمونـه   منحنی پ

2/0 ،1/0 ،0/0=x (منحنی پسماند .کنیدمشاهده می2را در شکل
موت خطی است و وقتـی میـدان خـارجی صـفر اسـت      فریت بیس

ی پادفرومغنـاطیس بـودن   دهـد و ویژگـ  مغناطش خالصی نشان نمی
، افـزودن تیتانایـت بـاریم    xبا افزایش مقدار . کندمییید نمونه را تأ

به فریت بیسموت، شاهد ایجاد پسماند و مغناطش بـاقی مانـده در   

افـزایش مغنـاطش   شـاهد 2/0تا xبا افزایش مقدار . ترکیب هستیم
مغنـاطش بـاقی مانـده کـاهش     =3/0xاما براي . باقی مانده هستیم

.یابدمی
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هاي مختلفxهاي نهایی به ازاء ترکیبمنحنی پسماند مغناطیسی : 2شکل 

در جـدول  .در مجموع هر سـه ترکیـب فرومغنـاطیس هسـتند    
مقادیر میدان واگردانـی، مغنـاطش بـاقی مانـده و مغنـاطش اشـباع       

-xبدست آمده از منحنی پسماند مغناطیسی براي نمونه ها بـه ازاء  

.ده شده استهاي مختلف آور

هاي مختلفxنتایج حاصل از منحنی پسماند فرومغناطیسی براي :2جدول 
مغناطش اشباع
Ms (emu/gr)

میدان وادارنده
)G(Hc

مغناطش باقی مانده
Mr (emu/gr)

x

0.1351380.0010.0
0.38822280.1330.1
0.98926450.3910.2
0.83132580.3410.3

kG2با توجه به اینکه حداکثر میدان اعمالی توسـط ایـن دسـتگاه    
Msباشد و در این میـدان مغنـاطش بـه اشـباع نمـی رسـد لـذا        می

هـا نمـی باشـد بلکـه مـاکزیمم      گذارش شده مغناطش اشباع نمونـه 
.باشدمغناطش در میدان اعمالی می

ـ    ناخالصی اریم هاي مشخص شده در ایـن ترکیـب و تیتانایـت ب
خاصیت فرومغناطیسی ندارند و فرو مغناطیس بودن ایـن ترکیبـات   

تـوان  پادفرومغناطیس ترکیب فریت بیسموت را مینسبت به حالت 
.کردبه صورت زیر تشریح

کاناموري فریت بیسموت با زنجیره -با توجه به قوانین گودانف
Fe-O-Fe  هـاي نیمـه پـر در هـر دو طـرف      بخاطر وجـود اربیتـال

با جانشانی تیتـانیوم بـه جـاي آهـن در ایـن      . ناطیس استپادفرومف
کـنش تبـادلی   پـر و خـالی بـرهم   زنجیره بخاطر وجود اربیتال نیمـه 
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.شودفرومغناطیس می
نشاندن یون تیتانیوم به جاي آهـن بـا توجـه بـه خـالی بـودن       

هـا در سـاختار   تواند باعث شود که جبران گشتاوریون میdاربیتال 
تفـاوت شـعاع   . ]2[صورت کامل اتفـاق نیافتـد   پادفرومغناطیسی به

تواند باعث اختالل در شبکه و ساختار یونی یون تیتانیوم و آهن می
.]2[پادفرومغناطیسی و بنابراین جبران ناکامل گشتاورها شود 

تـر  هـایی ریـز  بلـورك تر و نـانو افزودن تیتانیوم با ساختاري ترد
کردیم باعـث کـوچکتر   مشاهدهXآنچنان که در نتایج تحلیل پرتو 

کوچک شدن نانو . شدaها و افزایش پارامتر شبکه بلوركشدن نانو
هــا باعــث بــه هــم خــوردن دوره پادفرومغناطیســی فریــت بلــورك

شـود و گشــتاورهاي جبــران نشــده را  مــی) نــانومتر62(بیسـموت  
افزایش ثابت پارامتر شبکه نیز از آنجا که رابطه . ]7[دهد افزایش می

هـا از  ر انتگـرال تبـادل دارد باعـث تغییـر حالـت ترکیـب      مستقیم د
تـوان گفـت علـت    مـی .شـود پادفرومغناطیس به فرومغناطیس مـی 

0.7-[BaTiO3]0.3[BiFeO3]مانـده در ترکیـب   کاهش مغاطش باقی

هـاي جبـران   ها که باعث کـاهش گشـتاور  بلوركافزایش اندازه نانو
و افزایش درصـد  aشود و هم چنین کاهش پارامتر شبکه نشده می

.تیتانایت باریم که ویژگی فرومغناطیسی ندارد دانست
ــی   ــماند مغناطیس ــی پس در 0.7-[BaTiO3]0.3[BiFeO3]منحن

.ه استرسم شد3لدر شکK300و K10 ،K150هاي دما
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را 0.7-[BaTiO3]0.3[BiFeO3]منحنی پسماند مغناطیسی ترکیب : 3شکل 
K300و K10 ،K150در دماهاي 

، T7شود که با اعمال میدان مغناطیسـی تـا حـدود    مشاهده می
رسـد ع نمـی به اشبا0.7-[BaTiO3]0.3[BiFeO3]مغناطش ترکیب 

. دلیـل حفـظ ذات پادفرومغناطسـیی فریـت بیسـموت اسـت      که به 
یابـد زیـرا بـا    همچنین مغناطش باقی مانده با افزایش دما کاهش می

-ها دشوارتر با میدان مغناطیسـی هـم راسـتا مـی    افزایش دما اسپین

.شوند
ایـن  بـراي  نمودار معکوس پذیرفتاري بر حسب دما4در شکل

از T1/0و T01/0 ،T05/0بـا اعمــال میـدان مغناطیســی   ترکیـب 
.نشان داده شده استZFCو FCبه روش K300تا K50دماي 

با افزایش دما یابد زیراباقی مانده با افزایش دما کاهش میمغناطش
.شوندبا میدان مغناطیسی هم راستا میها دشوارتراسپین

، T0.01با اعمال میدان مغناطیسی نمودار معکوس پذیرفتاري بر حسب دما4شکل 
T0.05 وT0.1 از دمايK50 تاK300 به روشFC وZFC

نتیجه گیري
با افزودن تیتانایت باریم به فریت بیسموت شاهد کاهش تولیـد  

ناخالصی و تغییر در ثابت شبکه و کاهش اندازه نـانوبلورك هـا   فاز 
همچنین ترکیب نهـایی خاصـیت فرومغنـاطیس دارد کـه در     . بودیم

x=0.2دارداره بیشترین مغناطش باقی ماند.
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