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ررسی لیاژ اهن کبالت نیکل به روش سل ژل:بآکولیک اسید در سنتز اکسید نانو  استفاده از گلی

 ساختار و خواص مغناطیسی
 1؛داورپناه ، عبدالمحمود  1رنجبر کریم آبادی ، امیر 

 گروه  فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان1

 چکیده

کبالت که به روش سل ژل در آزمایشگاهمان تهیه شده ،  -نیکل -در این مقاله به بررسی ساختار و خواص مغناطیسی نانو ذرات اکسید آلیاژ آهن

 XRDمشخصه یابی شدند.که نتایج حاصل از بررسی   VSMو SEMو  XRDپرداخته خواهد شد و نانو ذرات تهیه شده بوسیله طیف های 

در  VSMطبق بررسی  .را می توان کروی تخمین زد SEMنانومتر و شکل ذرات با توجه به تصاویر  61رات بطور میانگین نشان داد اندازه ذ

رومغناطیسی ف دمای اتاق این آلیاژ دارای میدان وادارنده تقریبا صفر و منحنی پسماند با سطح زیر منحنی بسیار کوچک بوده  رفتار این آلیاژ به صورت 

 .می باشد

 مغناطیسفروکلیدی:نانو ذرات، آلیاژ، سل ژل،  کلمات

Glycolic acid assisted one-step synthesis of oxide Nanoparticles of Fe-Co-Ni 

by sol-gel Method: structural and magnetic studies 

1, A.M. Davarpanah1A. Ranjbar Karim Abadi 

1-Depatment of physics, Faculty of Science, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, I. R. Irean 

Abstract 

In this paper we investigate the magnetic properties of oxidize nanoparticles of Fe-Co-Ni prepared 

by sol-gel Method. The as-synthesized nanoparticles were characterized by X-Ray Diffraction 

(XRD), Scanning Electron Microscope (SEM) and Vibrating Sample Magnetometer (VSM). It was 

found that the nanoparticles had mean crystalline size about of 16 nm and nearly spherical shape. 

The magnetic measurements of nanoparticles were done at room temperature and found that 

nanoparticles exhibit a ferromagnetic behavior with different values of saturation magnetization 

and Coercivity. 

PACS No.81 
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 مقدمه

ساختار به دلیل داشتن خواص فیزیکی و مواد نانو 

شیمیایی متفاوت نسبت به مواد حجیم خود مورد توجه بسیاری 

[. از خواص مغناطیسی مواد نانو 6از محققین قرار گرفته اند]

مقیاس در تولید سیال های مغناطیسی، وسایل با فرکانس باال، 

[.در 3-2شود]_خنک کننده ها، وسایل ضبط و غیره استفاده می

ال حاضر روش های متفاوتی برای ساخت نانو ذرات وجود ح

دارد بطوریکه تهیه نانو ذرات سرامیکی کار دشواری نخواهد 

این امر در حالی است که تحقیق های بسیار محدودی بر  بود.

[. برای 4روی اکسید نانو آلیاژ های فلزی صورت گرفته است]

همانند  روش های متعددی Fe-Co-Ni تولید آلیاژ سه ذره ای

روش های ,[5فلز ]-روش واکنش پالسمای هیدروژن

که در این -[و روش سل ژل7[، روش همرسوبی]1مکانیکی]

استفاده شده است. در روش سل ژل  -مقاله بررسی شده است

[. در این مقاله سنتز 8می توان روی ترکیب مولی کنترل داشت]

تهیه شده به روش سل ژل و Fe-Co-Ni اکسید نانو ذرات 

  XRD, SEM, VSMرسی خواص فیزیکوشیمیایی به روش بر

 بررسی و نتایج ارائه خواهد شد.

 یکارهای تجرب

استفاده در این تحقیق نیترات مورد  اولیه شیمیایی مواد

با  3و نیترات نیکل شش آبه 2و نیترات کبالت شش آبه 6آهن نه آبه

و  ساخته شده توسط شرکت مرک آلمان درصد  88خلوص 

درصد ساخت شرکت   88درصد با خلوص  77کولیک اسید گلی

FLUKA  بودند.در ابتدا برای تولید آلیاژ𝐹𝑒40𝐶𝑜20𝑁𝑖40𝑂𝑥 

ر مناسب از محلول های دو موالر نیترات آهن نه آبه و نیترات دیامق

( کلوین 377کبالت شش آبه و نیترات نیکل شش آبه در دمای اتاق )

از آب دوبار تقطیر به عنوان حالل  حل شدند.درون بالن سه دهانه 

استفاده شد و سپس مقدار معین از محلول دو موالر گلیکولیک اسید 

برابر جمع یون  5/2)مقدار اسید اضافه شده به محلول  4درصد 77

                                                           
1. 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3. 9𝐻2𝑂 

2. 𝐶𝑜(𝑁𝑜3)2. 6𝐻2𝑂.  

3.𝑁𝑖(𝑁𝑜3)2. 6𝐻2𝑂 

های فلزی است( به بالن سه دهانه اضافه شد. سپس محلول آمونیاک 

ن هم زده میشد دو موالر را در حالی که محلول مورد نظر توسط همز

افه شد تا اض محلول سه تایی میلی لیتر بر دقیقه بهشش با سرعت 

pH ( برسد. محلول نهایی در حالی که 5/8-5/7محلول به محدوده )

داشت  درجه سانتی گراد قرار 87تا  77درون حمام آب در دمای 

د. تشکیل ش 5ساعت هم خورد تا آب آن تبخیر شده و سل پنجبرای 

درجه  سانتی گراد درون  87تا  77دوباره در دمای  سل بدست آمده

. ژل بدست چسبنده ای شکل گرفت 1ژل آنکه حمام آب هم خورد تا

با یک  دوبار تقطیر و  بار دیگر سردآمده را ابتدا بوسیله یک لیتر آب 

لیتر آب دوبار تقطیر جوشیده توسط قیف بوخنر شستشو داده شد و 

نه ا به منظور کلسیودر حاصل رسپس در دمای محیط خشک گردید. پ

درجه سانتی گراد حرارت  ششصدساعت در دمای نمودن به مدت ده 

 تا آلیاژ مورد نظر تشکیل گردید. داده

 مشخصه یابی

برای بررسی موروفولوژی و شکل آلیاژ ها از دستگاه 

Scanning Electron Microscope(SEM)  جهت ،

بررسی ساختار بلوری نمونه ها از طیف پراش پرتو ایکس با 

 ساخت کارخانهX-Ray Diffraction (XRD)دستگاه

PHILIPS مدل PW1800  باλ = 1.54060 Α°   مربوط به

Kα برای بررسی خواص مغناطیسی نمونه  .اتم مس استفاده شد

 VSM Vibrating))از دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی

Sample Magnetometer  آزمایشگاه تحقیقاتی نانو

مغناطیس، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

کلوین( استفاده  377ساخت ایران در دمای اتاق ) MKDاز نوع 

 شد.

 

 

4.𝐶2𝐻4𝑂3 
50Sol 
6.Gel 
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 نتایج

( آورده شده 6)شکلسنتز شده در  نمونه XRDی الگو

بلورک های . اندازه بود FCCاست. نمونه دارای ساختار مکعبی 

 تخمین زد.                                                                     7شرر-توان با رابطه   دبای_نمونه را می

𝐷 =
0.9𝜆

𝛽 𝑐𝑜𝑠𝜃
                                               (1) 

پهنای قله در نصف شدت بیشینه بر حسب رادیان،  βکه در آن 

θ قله،  مکانλ  طول موج اشعه ایکس مربوط به𝐶𝑢𝐾𝛼  با اندازه

اندازه قطر ذرات بلوری  Dآنگستروم و در نهایت  1.5406

نانومتر محاسبه  61که اندازه ذرات به طور میانگین  [8است]

 . شدند

را نشان  𝐹𝑒40𝐶𝑜20𝑁𝑖40𝑂𝑥نمونه  SEMویر تص (3شکل )

ذرات را کروی تخمین ویر، می توان شکل که طبق تص می دهد

 زد.

( منحنی هیستروزیس نمونه سنتز شده در دمای اتاق 2) نمودار

( نمونه 2) شکلکه طبق  را نشان می دهد. VSMبوسیله 

𝐹𝑒40𝐶𝑜20𝑁𝑖40𝑂𝑥  [ از خود نشان 7فرومغناطیسی ]رفتار

 .داد

 نتیجه گیری

در این تحقیق آلیاژی از آهن، کبالت و نیکل تهیه شد که با توجه 

و اندازه ذرات  FCCساختار بلوری ذرات مکعبی  XRDبه نتایج 

ذرات کروی شکل بوده و طبق  SEMنانومتر داشتند و طبق  61

 نمونه رفتار فرو مغناطیسی داشتند. VSMنمودار 

𝑭𝒆𝟒𝟎𝑪𝒐𝟐𝟎𝑵𝒊𝟒𝟎𝑶𝒙طیف پراش اشعه ایکس نمونه  - 1 شکل

 

 

 

𝑭𝒆𝟒𝟎𝑪𝒐𝟐𝟎𝑵𝒊𝟒𝟎𝑶𝒙نمونه VSMطیف -1نمودار

 

 

 

                                                           
7.Debye-Scherrer. 
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𝑭𝒆𝟔𝟎𝑪𝒐𝟐𝟎𝑵𝒊𝟐𝟎𝑶𝒙نمونه SEM.تصویر2شکل
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