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  اکسید آالییدُ تا هس ًیکل ٍ تررسی خَاص هغٌاطیسی هَرفَلَشی سطحی ،ارتساخی  هطالؼِ
  2هَسی، ػلی احود ؛ 1یحیی،  ػسیسی

 سیستاى ٍ تلَچستاى، زاّداىُ فیسیك داًشگا ػلَم، گرٍُ داًشکد1ُ

 

 چکیدُ

هَرد تررسی قرار گرفتِ است. ًوًَهِ ّهای تررسهی  هدُ تهِ رٍ  ّهن         هس آالییدُ تا اکسید ٍ خَاص هغٌاطیسی ًیکل هَرفَلَشی سطحی ساختار، در ایي هقالِ،  

ًیس ًشاى ههی   SEMًتایح حاصل از   .هی  َد کَچکترهس  هقدارتا افسایش ذرات حاصل از ًیکل اکسید  ًشاى هی دّد کِ XRD زحاصل ا رسَتی تْیِ  داًد. ًتایح

ًیس ًشهاى ههی دّهد کهِ ّوهِ ًوًَهِ ّها خاصهیت          VSMًتایح حاصل از  َد.  زُ ًاًَذرات کَچکتر هیکِ  کل ًاًَذرات کرٍی تَدُ ٍ تا افسایش ًاخالصی اًدادّد 
 ٍ هٌحٌی هغٌاطش آًْا ّیچ گًَِ سطحی ًدارًد ٍ فاقد هغٌاطش تاقیواًدُ ّستٌد.سَپرپاراهغٌاطیس دارًد 
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Abstract 
 

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

been studied. The sediment samples were examined preparation Shdand. XRD results show that nickel oxide 

particles becomes smaller with increasing Cu content. SEM results also show that the spherical nanoparticles 

and nanoparticle size is smaller with increasing impurity. VSM results also show that all the samples are super-

paramagnetic property of their magnetization curves do not level any residual magnetization are lacking.  

 

PACS No.81 

 

  قدهِه

ًیکهل اکسهید تهِ    ٍهغٌهاطیس  ر هیاى اکسیدّای تسیاری از آًتی فرد

تاالیی کهِ دارد   ٍ درخِ حرارت آلیس ًیل دلیل خاصیت هغٌاطیسی

ّوَارُ تَخِ زیادی را تِ خَد خلهة کهردُ اسهت. در سهای ّهای      

تِ خاطر خاصیت  2ٍ راخر 1اخیر داًشوٌداى زیادی از خولِ تیَاری

هغٌاطیسی کِ دارد پیشٌْاد هطالؼِ دقیق تهر رٍی ًهاًَ ذرات ًیکهل    

است کِ  pًیکل اکسید ًین رساًای هثثت ًَع .]1[را دادُ اًد اکسید

 پٌْای ًَار اًرشی تِ ػٌَاى دریافت کٌٌدُ ػول کٌد دارای هی تَاًد

( الکترٍى ٍلت هی تا د. ًیکل اکسید دارای ساختار هکؼثی 4-6/3(

                                                 
1- Tiwari  
2- Rajeer  

 ِ َ    4195/0  تا ثاتت  هثک ذرات فلهسی  ًاًَهتراسهت.   در هیهاى ًهاً

 .]2[سی ٍ کاتالیستی آى تیش تر استًیکل اکسید خَاص هغٌاطی

تَلیهد  ّهای گًَهاگَى    اًدازُ ّا ٍ  هکل ًیکل اکسید هی تَاًد در  

ذرات، ًاًَ هیلِ ّا، ًاًَ ٍرقِ ّا کِ ٍاتسهتِ تهِ ًهَع    ًَد هثل ًاًَ 

 .]2[است pHهادُ اٍلیِ ٍ غلظت ٍ 

تهاتری ّهای قاتهل    کارتردّهای هتتلیهی در    ًاًَذرات اکسید ًیکل 

 فههرٍ هههَادآًتی ،سههَخت سههلَلی َر ههیدی،خ سههلَلْای ، ههارش

گهازی،    یسٌسهَرّا  ،ّها  کاتالیست ،َّ وٌد ّای ٌدرُپ ،هغٌاطیس

 الکترًٍیهك  ، هیکرٍاپتیکی ،هغٌاطیسی،  یویایی ،الکتریکی خَاص

  .]3[ٍ غیرُ دارد
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رٍ  ّای هتتلیی ترای تَلید ًاًَذرات اکسید ًیکل ٍخَد دارد    

، هیکرٍاهَلسیَى ٍ 4رسَتی ، ّیدرٍترهای، ّن3کِ کِ  اهل سل شی

غیرُ ا هارُ کهرد کهِ خهَاص سهاختاری ذرات زاًهدازُ، تَزیهغ ٍ        

   .]4[هَرفَلَشی( تِ ًَع رٍ  آهادُ سازی ٍاتستِ است

تا اسهتیادُ از رٍ  ّهن    را ًاًَذرات اکسید ًیکل در ایي هقالِ ها تِ

  .ًاًَهتر تَلید کردین 33تا  12 رسَتی در هحدٍدُ ی

 تتش تدرتی
تا غلظتْای هتتلف ههس تها    CuxNi1-xOیي هقالِ ًاًَذرات در ا   

 NiCl2.6H2Oاستیادُ از رٍ  ّورسَتی تَلید  دًد. هَاد اٍلیهِ  

( تِ ػٌَاى پهیش  merck 98%ز merck 98 )ٍ Cu.Cl2.2H2O %ز

 هَرد استیادُ قرار گرفتِ است. Cu-NiOهادُ ترای تْیِ ًاًَذرات 

 20/0تهها ز NiCl2.6H2O  ٍCu.Cl2.2H2Oهقههادیر هههَرد ًیههاز از  

ٍ13/0 ،0x=      در آب دٍتار تقطیهر حهل ٍ سهبس تهر رٍی ّوهسى )

سدین  0.4grقرار دادُ  دًد، پس از آى  C050هغٌاطیسی در دهای 

آب تِ صَرت قطرُ قطرُ تِ آى اضافِ  دُ  10CCّیدرٍکسید در 

ّها را   رًه  تشهکیل  هَد تؼهد از آى رسهَب     رسَب سثس تا  است

.  هَد   سهتِ ههی  تار تا اتهاًَی   3تار تا آب ٍ  3آٍری کردُ ٍ  غخو

 14تهِ ههدت    C0 60دههای  در آٍى در ًْهایی را  هحصهَی  سبس

آى را در دههای   در پایهاى دّین تها خشهك  هَد ٍ     هی قرار ساػت

C0500  کٌهین کهِ پهس از ػوهل      ههی تازپتهت   ساػت 2تِ هدت

دّهد. تهِ هٌظهَر     از رً  سثس تِ هشکی تغییهر رًه  ههی    تازپتت

تهرای  (XRD) ایکس  یاتی ًاًَذرات از دستگاُ پرا  پرتَ هشتصِ

 SEMهطالؼِ ساختار تلَری ٍ هحاسثِ اًدازُ کریستالی ًوًَِ ّها،  

خههَاص تههرای تررسههی  VSMٍ  ترسههی  ههکل ًههاًَذراتتههرای 

 ًاًَذرات استیادُ  دُ است.هغٌاطیسی 

 5ا ؼِ ایکس طیف پرا  ًتایح
خْت تررسی ساختار تلَری ًوًَِ ّا از طیف پرا  پرتَ ایکهس   

  تا  PW1800هدی   PHILIPS کارخانه ساخت  XRDتا دستگاُ 

 اتهن ههس اسهتیادُ  هد.     Kهرتَط تهِ    
تازپتت  دُ در  =0x، 13/0ٍ 20/0طیف پرا  پرتَ ایکس ًوًَِ 

                                                 
3 - Sol- Gel 

4 - Co-Precipitation 

5 - X-Ray Diffraction. 

ًشاى دادُ  دُ است، تا تَخهِ تهِ ایهي     1، در  کل C0500دهای 

ِ  دّد کِ ّوِ ّا ًشاى هی  کل تررسی ایي ًوًَِ ّها دارای   ی ًوًَه

ساختار هکؼثی ّستٌد. تا استیادُ از هؼادلِ  هرر ههی تهَاى اًهدازُ     

 :]5[کریستالی ًاًَذرات را تتویي زد

)(

9.0





COS
D  (1ز                                                         

هحل  ϴ پٌْای قلِ در ارتیاع ًصف هاکسیون تر حسة رادیاى، β کِ

 تا د. اًدازُ ذرات هی Dطَی هَج ا ؼِ ایکس ٍ  λقلِ، 
 

 
 20/0 ی ّها   ًیکل اکسید آالییدُ تا هس ترای ًوًَِ Xالگَی پرا  ا ؼِ  :1 کل

ٍ13/0 ،0x= 

 

ّا دارای سهاختار   ی ًوًَِ دّد کِ ّوِ ّا ًشاى هی تررسی ایي ًوًَِ

هکؼثی ّستٌد. کِ تا افسایش ًاخالصهی ههس اًهدازُ ذرات کهاّش     

 هَد.   ّا هرتَط ههی   دى قلِ یاتد کِ کاّش اًدازُ ذرات تِ پْي هی

تهِ   =0x، 13/0ٍ 20/0ّهای   طثق راتطِ  رر اًدازُ ًاًَذرات ًوًَِ

 دست آهدُ است.   ت nm12ٍ 26،  33ترتیة 

 (SEM)تصَیر هیکرٍسکَج الکترًٍی رٍتشی ًتایح 

ًیکل اکسید آالییدُ  دُ تا هحتَیات هتتلهف ههس     SEMتصاٍیر 

ایهي تصهاٍیر تها     .ًشاى دادُ  دُ اسهت  5ٍ 4، 3،  2در  کل ّای 

 50000ٌوایی تا تا قاتلیت تسرگ TESCANاستیادُ از دستگاُ هدی 

 تراتر تْیِ  دُ است.   
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 از ًاًَذرات ًیکل اکسید SEMتصَیر  :2 کل

 

 
از نانوذرات نیکل اکسید با ناخالصی مس به میزان  SEMتصویر : 3شکل
33/0 = x 

 

 
از نانوذرات نیکل اکسید با ناخالصی مس به  SEMتصویر  :4شکل

 x = 00/0میزان

کٌین  کل ًاًَذرات  هشاّدُ هی SEMّای  گًَِ کِ در  کل ّواى

 َد.  سایش ًاخالصی  اًدازُ ذرات کَچکتر هیکرٍی تَدُ ٍ تا اف

 هشاّدُ ٍضَح قاتل تِ ًاًَذرات تدوغتاال  SEMّای   کل در

 ّن تِ ّای تَدُ صَرت تِ کِ ًاًَذرات تَلید  دُ ای گًَِ است تِ

 دا تِ تَاًد هی دلیل تدوغ دٍ  دت  ًَد ایي هی هشاّدُ چسثیدُ

 ّن دٍم دلیل ٍ تًاًَذرا تَلید رٍ  تِ هرتَط اٍی دلیل کِ تا د

 در هْوی فاکتَرّای دٍ ّر دلیل دٍ ایي .است آى دادى حرارت

 ّستٌد. ًاًَهَاد  دى ای کلَخِ
ِ  سهٌح  هغٌهاطیس  سهٌدی  طیهف  از حاصل ًتایح  ًوًَه

 (VSMزارتؼا ی 

سٌح  ترای تررسی خَاص هغٌاطیسی ًوًَِ از دستگاُ هغٌاطیس

طیس، آزهایشگاُ تحقیقاتی ًاًَ هغٌا (VSMزارتؼا ی  ًوًَِ

پصٍّشکدُ فٌاٍری ًاًَ، داًشگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى از ًَع 

MKD کلَیي( استیادُ  دُ است. 300در دهای اتاق ز 

ّای  ًوًَِ ترای هیداى  دت حسة تر هغٌاطش هٌحٌی 5در  کل 

20/0ٍ13/0 ،0 X=  گًَِ کِ  دّد. ّواى تؼد از تازپتت را ًشاى هی

  ،=0X ش ترای ًوًَِهغٌاطی  کٌین تیشیٌِ در  کل هشاّدُ هی

emu/g11076/0  تا د، سبس تا افسایش هقدار  هی دهای اتاقدر

 یاتد ٍ حداکثر ترای ًوًَِ ًاخالصی هس هغٌاطش آى افسایش هی

13/0 X= ٌِهغٌاطش تِ  ی  هقدار تیشیemu/g 27751/0 رسد.  هی

 َد  هی =X 13/0تا ایي حای ٌّگاهی کِ هقدار هس تیشتر از 

   َد ٍ ترای ًوًَِ کن هی =X 20/0ترای   ًوًَِ ی هغٌاطش ٌِتیشی

20/0 X=  هقدار هغٌاطش تِ ترتیة تراترemu/g  11675/0   .است

 ّا در اتتدا افسایش هی یاتد ی هغٌاطش ًوًَِ تِ ػثارت دیگر، تیشیٌِ

ٍ تا افسایش تیشتر هقدار هس، پس از رسیدى تِ حداکثر هقدار خَد 

اطالػات تدست آهدُ از رٍی  1خدٍی یاتد کِ در  کاّش هی

ًاًَذرات ًیکل اکسید آالییدُ تا هس تؼد از تازپتت  M-Hًوَدار 

 این. را ارائِ دادُ

ّا در دههای   ی ًوًَِ کٌین ّوِ هشاّدُ هی 5گًَِ کِ در  کل  ّواى

اتاق خاصیت سَپرپاراهغٌاطیس دارًد، زیرا هٌحٌهی هغٌهاطش آًْها    

غٌاطش تاقیواًدُ ّسهتٌد ٍ ذرات  ّیچ گًَِ سطحی ًدارًد ٍ فاقد ه

خاصیت هغٌاطیسی آى تها تَخهِ   ٍدر ایي هَاد تك حَزٍی ّستٌد 

 .یاتد ی هغٌاطش کاّش هی تِ کن تَدى تیشیٌِ
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ّای  ًوًَِ ترای هیداى در دهای اتاق  دت حسة تر هغٌاطش ٌحٌیه :5 کل

49/0ٍ34/0 ،20/0  ،13/0 ،0 x=  تؼد از تازپتت در دهایC0 500  

 

ًاًَذرات ًیکل اکسید   M-Hاطالػات تدست آهدُ از رٍی ًوَدار . 1خدٍی 

 آالییدُ  دُ تا هس تؼد از   تازپتت

 ی هیداى تیشیٌِ

 (Oeز
 ی هغٌاطش تیشیٌِ
 (emu/gز

ّای  ّا تا ًسثت ًوًَِ

هتتلف هس تِ هدوَع 

 ًیکل ٍ هس

8000 11076/0 0 X= 

8000 27751/0 13/0 X= 

8000 11675/0 20/0X= 

 

 ًتیدِ گیری 
ترکیثات ًیکل اکسید ٍ ًیکل اکسید آالییدُ  دُ تا هس تها اسهتیادُ   

دّهد کهِ تها     ًشاى هی XRDاز رٍ  ّن رسَتی تْیِ  دًد. ًتایح 

 هدُ اسهت. ّویٌهیي     کهَچکتر افسایش هقدار ههس اًهدازُ ذرات   

 کل ًاًَذرات کرٍی تهَدُ ٍ   کًِیس ًشاى هی دّد  SEMتصاٍیر 

ًتایح حاصهل از   َد.  اًدازُ ذرات کَچکتر هی افسایش ًاخالصی ات

VSM         ًیههس ًشههاى هههی دّههد کههِ ّوههِ ًوًَههِ ّهها خاصههیت

زیهرا هٌحٌهی هغٌهاطش آًْها ّهیچ گًَهِ       سَپرپاراهغٌاطیس دارًهد  

 .سطحی ًدارًد ٍ فاقد هغٌاطش تاقیواًدُ ّستٌد

 

 هراخغ

    [1] Johnson, D. W., Sol-gel processing ceramics and glass ,  Am. Ceram. 

Soc. Bull.Vol.64, PP. 1597, 1985. 

خَاص، رٍ ْای تَلید ٍ کارترد، هَسسِ  :،آ ٌایی تاًاًَذرات.سین چی،ع ]3[

 1387اًتشارات ػلوی داًشگاُ صٌؼتی  ریف،چاج اٍی،

[3]  Karthik ,K   , Particle size effect on the magnetic properties of NiO 

nanoparticles  prepared by a precipitation method  , Journal of Alloys 

and Compounds, Issues. PP.181–184. 509. .3122  
ًَیسٌدُ: دکتر هسؼَد صلَاتی ًیاسری اًتشارات: ػلن ٍ داًش،  ًاًَ  یوی  ]4[

 1388سای, 

[5] M.Aliahmad and M. Dehbashi, Iranica Journal of Energy 

&Environment 4 (1) Special Issue on Nanotechnology, pp.49-52 

(2013). 
 
Email: Yahya . Azizi@Yahoo.Com 

             

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             283
Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Azizi@Yahoo.Com
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

