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 ذرات فریت کبالتهای ساختاری و مغناطیسی نانو( بر ویژگیZnمطالعه تاثیر آالیش روی)
 ؛ سالمتی، هادی پرویز ؛ احمدوند، حسین، کاملی ؛ الناز ،جابراالنصار

  ، ايران15848-11888اصفهان ،  صنعتی اصفهانه فيزيك دانشگا دانشکده

 

 

 چكیده
آاليش يافته با روی )فريت کبالت ذرات در اين پروژه نانو 

421 OFeZnCo xx
()7.00  x)      ژل خیود از روش سی   مورد بررسیی ریرار فرفتیه اسیت 

 ,XRD ،  FTIR متفیاوتی از جملیه   هایتحلي  هاهای مغناطيسی و ساختاری نمونهمنظور بررسی ويژفیبه   ذرات آن استفاده شده است ساخت نانو جهت احتراری

VSM وFE-SEM  پراش پرتوی  تحلي   ها انجام شدنمونه بر رویX فاز و دارای فروه فضیايی  های تهيه شده تك شان داد که نمونهنmfd3  بررسیی  هسیتند  

همکینش    آن کیاهش بیر  دلي است Zn حاکی از روند کاهشی مغناطش اشباع و ميدان وادارندفی با افزايش آاليش  VSMدر تحلي   های مغناطيسی نانوذراتويژفی
 جای کبالت است يگزينی يون غير مغناطيسی روی به جهت جامغناطيسی به 

  
 

Investigation of Zn doping on structural and magnetic properties of Cobalt ferrite 

nonoparticles 
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Abstract  

 

 In this work, the structural and magnetic properties of Zn doped cobalt ferrite 
421 OFeZnCo xx

 ( 7.00  x ) 

nanoparticles were investigated. The samples were prepared by sol-gel auto-combustion method. The structural 

and magnetic properties of the samples are characterized by XRD, FE-SEM, VSM and FTIR analysis. X-ray 

diffraction analysis indicates that the samples are single phase with space group . The magnetic 

measurements by VSM show that with increasing Zn doping, the saturation magnetization and coercivity are 

decreased due to the decreasing of magnetic interaction because of the doping of nonmagnetic Zn ion.  
  

PACS  No. 54 

 

  قدمهم
شیود کیه جیز     مغناطيسی اطالق میی ای از مواد فريت به دسته     

های فلزی در دو ها اکسيد آهن است و يوندهنده آن اصلی تشکي 

میوازی مینظش شیده انید  از لحیا        صورت پیاد  شبکه مجزا به زير

 ها بیه دو فیروه مکعبیی و هگزافونیال دسیته     ساختار بلوری فريت

 مکعبییی دارای فرمییول یمییومی هییایفريییت شییوند کییهبنییدی مییی

42OMFe هستند و M     مغناطيسیی  در اين فرمیول بيیانگر يیون

ای که در ايین پیروژه میورد بررسیی     مادهموجود در ماده می باشد  

کیه   فيرد فريت کبالت آاليش يافتیه بیا ین یر روی اسیت    ررار می

  اسیتفاده از ايین فريیت در    اسیت  ساختار اسپينلی فريتی مکعبی با

mfd3
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ها و تشخيص و درمان بيماری سازی اطالیات مغناطواپتيکیذخيره 

احتراری  ژل خوددر اين کار از روش س   [1]–[8] باشدمناسب می

دليی  انتخیاا ايین    استفاده شیده اسیت    ات ذرو جهت ساخت نان

 دسیت  همگنی باالی انیدازه نیانوذرات بیه    روش سریت، سهولت،

هید     باشدهای نسبتا پايين میآمده و امکان ساخت نمونه در دما

هیای  از اين تحقيی  بررسیی ا یر آاليیش ین یر روی بیر ويژفیی       

  طيسی فريت کبالت استمغنا

 :روش ساخت
 تذرات فرينانو در اين پروژه ساخت      

421 OFeZnCo xx
با  

ابتدا مقدار    بدين منظوراحتراری انجام شد ژل خودس  روش

))((شده آهن توزين هایمشخص از هر يك از نيترات 33NoFe

))((روی ، 23NoZn کبالت و ))(( 23NoCo  در مقدار

زن مغناطيسی ررار روی هشو  بدون يون ح  شدمشخص آا 

-ميلی 841نيز به  EDTA سازمقدار مشخص از کمپلکس  فرفت

مغناطيسی ررار  زنهشو بر روی  بدون يون اضافه شد ليتر آا

شود، از تنهايی در آا ح  نمیبه EDTA   از آنجايی که مادهفرفت

شدن کام  کنيش  پس از ح  آمونياک جهت حالليت آن استفاده می

آرامی و با استفاده از دکانتور محلول  در آا، به EDTA ها ونيترات

شود  در حين ترکيب اضافه می EDTA های فلزی به محلولنيترات

 افزوده 5سيستش به ميزان  pHآمونياک نيز جهت تنظيش  ا،همحلول

به آرامی  مرحله و تشکي  س ، دمای سيستش شد  پس از اتمام اين

فراد درجه سانتی 811سایت بر روی  8دت و به م شده باال برده

احتراری  خوبی خشك شده و فرآيند خود تا نمونه به تنظيش شد

 دست ر بهنظ راری پودر مورداحتاز انجام خود  پس  فرفت انجام

ريقه به صورت دستی سايش د 84به مدت پودر حاص  آمد  سپس 

در کوره و تحت  جهت تشکي  نهايی فاز نمونه،و  داده شد

 های متفاوت از ین ر  آاليشازپخت در دمای مناسب ررار فرفتب
Zn  ررار  های متفاوتروش ساخته شده و تحت تحلي به اين

 .فرفت

 نتایج و بحث:
مشیاهده   8شیده در شیک     های ساختهنمونه XRD هایطيف     

 فازتك  دهنده ننشا هاو مورعيت پيك XRD تحلي   نتايج شودمی

   باشید میی  mfd3مکعبی با فروه فضايی ساختار ها ونمونهبودن 

ز با استفاده از تحلي  ها نيپارامتر شبکه برای هر يك از نمونهاندازه 

دست آمده که روند رو به افزايش اين پارامتر در جیدول  ريتولد به 

در واری  فريیت کبالیت دارای سیاختار       باشید راب  مشاهده میی  8

در  3Feهیای اسپينلی معکوس است  در اين ساختار نيمی از يون

هیای  هیا بیه همیراه يیون    نيمه ديگر اين يون وجهی و جايگاه چهار

فيرند  با افزوده وجهی ررار می در جايگاه هشت 2Coمغناطيسی

بنابر تماي  ذاتی  2Znهایروی به فريت کبالت، يونشدن آاليش 

وجهی شده و به اين ترتيب به همان تعداد  خود وارد جايگاه چهار

وجهیی   و وارد جايگاه هشت از اين جايگاه خارج شده 3Feيون

وجهی  های چهارموجود در جايگاههای د  در اين حال پيوندشومی

 3Feشعاع يونی راتی خواهد شد وجهی دستخوش تغيي و هشت

رو طیول   باشید، از ايین  میی  2Coو 2Zn کمتر از شعاع يیونی 

وجهیی بیه مقیدار کمیی      جايگیاه هشیت  کاتيون در –پيوند اکسيژن

وجهیی بیه ميیزان رابی       کاهش و طول اين پيوند در جايگاه چهار

کند که در مجموع افزايش طول پيوند و ای افزايش پيدا میمالحظه

  توجیه بیه   [1] افزايش مقدار  ابت شبکه را به دنبال خواهد داشت

اسیپينلی   روی،-کبالیت فريیت  سیاختار  اين نکته ضروری است که 

های مغناطيسی و يون 3Feهایآميخته است، در اين ساختار يون

 فيرنید  وجهی و هشیت وجهیی ریرار میی     در هر دو جايگاه چهار

هیا  فريت به ررار فيری کیاتيون اين مغناطيسی و ساختاری  خواص

 شود  در اين ساختار مربوط می
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 آاليشميزان ها بر حسب نمونهXRD طيف -8شک  
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 حسب ميزان آاليشتغييرات پارامتر شبکه بر  -8جدول 

 

5/1 4/1 8/1 1 x 

528/1 584/1 511/1 142/1 (Å)a 

 

ابیزار مناسیبی جهیت     سنجی مادون ررمزبا توجه به اين که طيف  

های ت، از نمونههای شيميايی اسملکولی و پيوند مطالعه ارتعاشات

 مربوط به اين تحليی   به یم  آمد  طيف FTIR ساخته شده تحلي 

1cm راب  مشاهده است  مدهای موجیود در فاصیله   2 در شک 

شیوند   های فلزی نسبت داده میی به نوسان ناشی از يون 111-811

 باشندهای مکعبی دارای دو مد بنيادی جذا میطور کلی اسپين به 

مربییوط بییه جايگییاه ، 1cm115 در دو مییدايیین  2در شییک    [5]

-میی  جايگیاه چهیاروجهی  ، مربوط به 1cm411و  هشت وجهی

 بسامد، Znدست آمده، با افزايش آاليش طب  نتايج به   [4] باشند

مربیوط بیه جايگیاه     ی کاهش و بسامدوجه جايگاه چهار مربوط به

ونید  کند  اين نتايج با کاهش طیول پي وجهی افزايش پيدا میهشت 

در  وجهی و افیزايش ايین طیول   اکسيژن در جايگاه هشت -کاتيون

هیای  دو مد موجود در بسامد  خوانی داردوجهی هش  جايگاه چهار

نسیبت داده   (OH) دروکسیي  هي نيز به فیروه هرتز  1555و  8828

   [5] شودمی
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 هانمونه FTIRطيف  -2شک  

 ميکروسکوپ الکترونی یبوری فسي  ت وير 1در شک  

) =5/1x مربوط به نمونه( FE-SEM)ميدانی
427.03.0 OFeZnCo) 

سایت،  1به مدت فراد درجه سانتی  141 شده در دمای بازپخت

شود که نشان داده شده است  با توجه به ت اوير مشخص می

اند  همچنين هش چسبيده در کنار هش ررار فرفتهبه صورت  ذرات به

نانومتر راب  مشاهده است که  41ی در حدود هايی با ابعادکلوخه

از  يکی باشند می ات ريزتریمتشک  از ذرها خود اين کلوخه

 استفاده از هايابی مغناطيسی نمونههای مهش جهت مشخ ه ابزار

 های پسماند فريتحلقه 5است  شک   VSM تحلي 

421 OFeZnCo xx
را در دمای اتاق نشان  ( =1xو8/1و4/1و5/1) 

 مغناطش اشباعنتايج مربوط به  دهد می
sM و ميدان وادارندفی 

CH  2فونه که در جدول ان هم آورده شده است  2در جدول 

شاهد کاهش مقادير  ،2Znبا افزايش آاليش شودديده می
sM و

CH دلي  کاهشهستيش   
sM ان کرد که فونه بيتوان اين را می

وجهی، در جايگاه چهار  2Zn مغناطيسیهای غير با افزايش يون

شود وجهی افزوده میجايگاه هشت در 3Fe هایبه تعداد يون

 رو نسبت به هشاز اين در حالی که هيچ همسايه مغناطيسی ندارند؛ 

آن شاهد فيرند که در نتيجه راستا ررار می هش صورت غير به

  با افزايش آاليش ميدان اشباع خواهيش بود مغناطش کاهش

يابد که دلي  آن کاهش ناهمسانگردی هش میوادارندفی نيز کا

ديگر در   نکته مورد توجه مغناطيسی با افزايش آاليش روی است

، کوچك بودن مقدار ميدان وادارندفی نانو  VSMنتايج تحلي  

-است که نشان دهنده وروع پديده ابر x=5/1با آاليش ذرات نمونه 

های که از جهت کاربردباشد مغناطيس در اين نانو ذرات میپارا

و دارو رسانی هد  مند نکته  MRIی مانند وضوح ت اوير پزشک

  [8] راب  اهميتی است

 
 

 =5/1xنمونه با آاليش  FE-SEMت وير -1شک  
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 ها در دمای اتاقهای پسماند نمونهقهحل–5شک  

 

تغييرات-2جدول 
sM وCH بر حسب ميزان آاليش 

5/1 4/1 8/1 0 X 

12 82 51 52 
 sM

 
(emu/g) 

25 821 444 8858 
    CH

 
(Oe) 

 

 نتیجه گیری: 
ژل س فريت کبالت آاليش يافته با روی از روش تحقي   در اين

های ساختاری و مغناطيسی آن خود احتراری ساخته شد و ويژفی

نشان دهنده تك فاز  XRDمورد بررسی ررار فرفت  نتايج تحلي  

 FTIRباشد  نتايج تحلي  ها و ساختار اسپينلی فريت میبودن نمونه

 ، بسامد مربوط بهZnحاکی از آن است که با افزايش آاليش 

جايگاه چهار وجهی کاهش و بسامد جايگاه هشت وجهی افزايش 

 نيز نشان دهنده کاهش مقاديرVSM يابد  نتايج تحلي  می
sM و

CH باشدروی می زايش آاليشفبا ا  
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