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  آهناکسید آالییده با  نیکل و بررسی خواص مغناطیسی مورفولوژی سطحی ،ارتساخی  مطالعه
 یحیی، عزیزی ؛ 2احمد، ساالری ؛ موسی،  علی احمد

 سيستان و بلوچستان، زاهدانه فيزيك دانشگا علوم، گروه دانشکده

 

 چکیده

مورد بررسیی ریرار گرفتیه اسیمو ن ونیه هیای بررسیی ریده بیه رو             آهن آالييده با اکسيد و خواص مغناطيسی نيکل مورفولوژی سطحی ساختار، در اين مقاله،  
نتیاي     ومیی ریود   کیوچکتر  آهین  مقداربا افزايش ذرات حاصل از نيکل اکسيد  اندازه نانو نشان می دهد که طيف پرا  ارعه ايکسمطالعه اندو ه رد توليد رسوبیه 

نشان می دهد کیه ه یه ن ونیه     ارتعاری ن ونه سن  مغناطيس سنجی طيف وکه رکل نانوذرات کروی اسمنيز نشان می دهد  ميکروسکوپ الکترونی روبشیحاصل از 
 ودارند یها خاصيم سوپرپارامغناطيس
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Abstract 
 

In this paper, the structure, surface morphology and magnetic properties of Iron doped nickel oxide has been 

studied. The sediment samples were examined preparation. XRD results show that nickel oxide particles become 

smaller with increasing Fe content. Scanning electron microscopy image also show that the nanoparticles are 

spherical. VSM results also show that all the samples are superparamagneticو 
 

PACS No.81 
 

 

  قدمهم

  ذرات نیانو  سینتز  بیرای  زيیادی  بسیيار  تالرهای اخير سالهای در

 جالبی بسيار واپتيکی الکتريکی، مغناطيسی خواص ني رسانا، بدليل

 اسمو با اضافه کردن ناخالصی هیايی نیيیر   گرفته صورت دارند که

Mn  ،Co  وFe      ميتوان به آنها خیواص مغناطيسیی نيیز بدشیيد و

نيکل اکسيد دارای ساختار  و]1[رابليم استفاده از آنها را افزايش داد

ذرات در ميیان نیانو  نانومتراسیمو   5114/0  مکعبی با ثابیم ریبکه  

نيکل اکسیيد خیواص مغناطيسیی و کاتاليسیتی آن بیيش تیر        فلزی

های گونیاگون   اندازه ها و رکلنيکل اکسيد می تواند در  و]2[اسم

ذرات، نانو ميله ها، نانو ورره ها کیه وابسیته بیه    د مثل نانوورتوليد 

 و]2[اسم pHنوع ماده اوليه و غلیم و 

 

 رابل رارژ نانوذرات نيکل اکسيد کاربردهای مدتلفی در باتری های

 ،هوریی ند هییای نجییرهپ عکییس بییرداری، خوررییيدی، سییلولهای ،

 در ،اپتيکیی  ،مغناطيسی، ري يايی گازی، ،  یسنسورها ،ها کاتاليسم

و در ضیی ن پییودر نییانو و غيییره داردسییاخم کالهییك مورییك هییا 

 تواند بیرای  کريستال نيکل اکسيد اثر سوپرپارامغناطيس دارته که می

  و]3[روند  استفاده  MRIی و رساندارو

بطیور   آالئيده با آهن اکسيد نيکل مغناطيسی  نانوذراتدر اين مقاله 

   وه اسمموفقيم آميزی با استفاده از رو  ه رسوبی سنتز رد

 بخش تجربی
 آهین های مدتلف  با غلیم FexNi1-xOدر اين مقاله نانوذرات    

بیییا اسیییتفاده از رو  ه رسیییوبی توليییید ریییدندو میییواد اوليیییه 

NiCl2.6H2O و Fe2SO4  نییوان پییيش مییاده بییرای تهيییه    بییه ع
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مقادير مورد نيیاز   مورد استفاده ررار گرفته اسمو Fe-NiOنانوذرات

( در آب =0x، 12/0و 23/0بییییییا )  Fe2.SO4و  NiCl2.6H2Oاز 

C0دوبار تقطير حل و سپس بر روی ه زن مغناطيسیی در دمیای   

 CCسديم هيدروکسيد در   gr12/0  ررار داده ردند، پس از آن 40
رسیوب  تیا   آب به صورت رطره رطره به آن اضافه ریده اسیم   30

 3آوری کیرده و   ها را ج ع رنگ تشکيل رود بعد از آن رسوبسبز 

نهیايی   محصول و سپسرده اسمرسته بار با اتانول  3بار با آب و 

آن را در دمیای   در پايیان دهيم تا خشك رود و  می ررار آون در را

C0400  کنیيم کیه پیس از ع یل      میی بازپدیم   ساعم 2به مدت

يیابی   و به منیور مشدصهمی کندبازپدم رنگ سبز به مشکی تغيير 

بیرای مطالعیه   (XRD) ايکیس   نانوذرات از دسیتگاه پیرا  پرتیو   

بیرای   SEMساختار بلوری و محاسبه اندازه کريستالی ن ونیه هیا،   

خیواص مغناطيسیی   برای بررسی  VSMو  سی رکل نانوذراتربر

 اسمونانوذرات استفاده رده 

 سطیف پراش اشعه ایک نتایج
جهم بررسی ساختار بلوری ن ونه ها از طيف پرا  پرتو ايکیس   

   با  PW1800مدل   PHILIPS کارخانه ساخم  XRDبا دستگاه 


A54060/1 اليه مربوط به 
K طيیف   اسیتفاده ریدو   آهین اتم

بازپدم رده در دمای  =0x، 12/0و 23/0پرا  پرتو ايکس ن ونه 

C0400 بیا اسیتفاده از معادلیه     .نشان داده رده اسیم  1، در رکل

 :]5[ررر می توان اندازه کريستالی نانوذرات را تد ين زد

(1) 

                                                               



cos

K
D  

محیل   θ پهنای رله در ارتفاع نصف ماکزي م بر حسب راديان، β که

 واسم بلورک هااندازه  Dطول موج ارعه ايکس و  λرله، 

 
 =0x، 12/0 و 23/0ی  ها برای ن ونه  X: الگوی پرا  ارعه 1رکل

در زوايیای   پيیك هیايی   رودمشاهده می  1ه انگونه که در رکل 

مشاهده می رود کیه مربیوط بیه نیانوذرات      31و  34، 33، 53، 33

ی  دهید کیه ه یه    ها نشیان میی   بررسی اين ن ونهواسمنيکل اکسيد 

 آهین ها دارای ساختار مکعبی هستندو که با افزايش ناخالصی  ن ونه

ریدن   انیدازه ذرات بیه پهین    يابد که کاهش اندازه ذرات کاهش می

هیای   رودو طبق رابطه ررر اندازه نیانوذرات ن ونیه   ها مربوط می رله

بدسیم    nm33/8و  11/1،  13/1بیه ترتيیب    =0x، 12/0و 23/0

 آمده اسمو

   

 (SEM)تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نتایج 

  آهین نيکل اکسيد آالييده رده با محتويات مدتلیف   SEMصاوير ت

ايین تصیاوير بیا     .نشان داده ریده اسیم   5،  و3،  2در رکل های 

 40000ن ايی تا با رابليم بزرگ TESCANاستفاده از دستگاه مدل 

 برابر تهيه رده اسمو   
 

 
 خالص از نانوذرات نيکل اکسيد SEMتصوير  :2رکل

 

 
 x = 12/0به ميزان  آالئيده با آهناز نانوذرات نيکل اکسيد  SEMتصویر:3شکل
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 x= 23/0به ميزان آالئيده با آهناز نانوذرات نيکل اکسيد  SEMتصویر :4شکل

رکل  می رودمشاهده  5و  3، 2های  گونه که در رکل ه ان

ايش مقدار آهن  اندازه ذرات کوچکتر نانوذرات کروی بوده و با افز

 5نانومتر در رکل 12به  2نانومتر در رکل  28رود و تقريباً از  می

وضوح  به نانوذرات تج عباال  SEM تصاوير درکاهش می يابدو 

 صورت به که نانوذرات توليد رده ای گونه اسم به مشاهده رابل

  وروند می مشاهده چسبيده هم به های توده

 

 نموننه  سننج  مغنناطیس  سننجی  طیف از حاصل نتایج

 (VSMارتعاشی )

سن   ن ونه از دستگاه مغناطيسبرای بررسی خواص مغناطيسی 

آزمايشگاه تحقيقاتی نانو مغناطيس،  (VSM)ارتعاری  ن ونه

پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه سيستان و بلوچستان از نوع 

MKD ( استفاده رده اسمو 300در دمای اتاق )کلوين 

های  ن ونه برای ميدان ردت حسب بر مغناطش منحنی 4در رکل 

گونه  دهدو ه ان بعد از بازپدم را نشان می  =X 0، 12/0 و 23/0

ها در ابتدا  ی مغناطش ن ونه بيشينه کنيم که در رکل مشاهده می

، پس از رسيدن به آهنو با افزايش بيشتر مقدار  افزايش می يابد

اطالعات بدسم  1يابد که در جدول  حداکثر مقدار خود کاهش می

 آهننانوذرات نيکل اکسيد آالييده با  M-Hآمده از روی ن ودار 

 ايمو بعد از بازپدم را ارائه داده

 
 

 
 

 
های  ن ونه برای ميدان در دمای اتاق ردت حسب بر مغناطش نحنیم :4رکل

  C0 400بعد از بازپدم در دمای و =x 0، 12/0 و 23/0

ها در دمای  ی ن ونه ه ه می رودمشاهده  4گونه که در رکل  ه ان

اتاق خاصيم سوپرپارامغناطيس دارند، زيرا منحنیی مغنیاطش آنهیا    

هيچ گونه سطحی ندارند و فارد مغناطش باري انده هسیتند و ذرات  
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خاصيم مغناطيسی آن بیا توجیه   ودر اين مواد تك حوزوی هستند 

 ويابد ی مغناطش کاهش می به کم بودن بيشينه
نیانوذرات نيکیل اکسیيد     M-Hمده از روی ن یودار  اطالعات بدسم آو 1جدول 

 بازپدمبعد از  آهنآالييده رده با 
 ی ميدان بيشينه

(Oe) 
 ی مغناطش بيشينه
(emu/g) 

های  ها با نسبت نمونه

به مجموع  آهنمختلف 

 آهننیکل و 

01111 98662/1 1 X= 

01111 11900/1 09/1X= 

01111 95529/1 91/1X= 

 

 نتیجه گیری 
بیا   آهین نيکل اکسيد و نيکیل اکسیيد آالييیده ریده بیا       هاین ونه 

دهید   نشان می XRDاستفاده از رو  هم رسوبی تهيه ردندو نتاي  

 بیا  کیه  ریده اسیم   کوچکتراندازه ذرات  ،آهنکه با افزايش مقدار 

نيیز نشیان    SEMو ه چنين تصیاوير   رله ها ارتباط دارد پهن ردن

 مقیدار آهین  ا افیزايش  رکل نانوذرات کروی بوده و بی  کهمی دهد 

رده اسم و به اين ترتيب نتاي  حاصل از دو اندازه ذرات کوچکتر 

نيز نشیان   VSMنتاي  حاصل از و تکنيك فوق با ه ه دوانی دارند

 وهستندمی دهد که ه ه ن ونه ها سوپرپارامغناطيس 
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