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 19O12FexNix-1Pb نانوذرات خواص ساختاری و مغناطیسی بررسی

 

 ، ايرجنژادکاظمی ؛، فروزانبازدار ؛سید ابراهیم، موسوی قهفرخی

  اهواز گروه فیزيک، دانشگاه شهید چمران، 

 

 چكیده

ه شده، ژل تهی-روش سل هکه ب 19O12FexNix-1Pbمغناطیسی نانوذرات آاليش نیكل بر ساختار بلوری و ر ، تأثیمقالهدر اين 

بررسی گرديد. آنالیز ساختاری  VSMو  XRD ،SEMوسیله ها به. ساختار و خواص مغناطیسی نمونهمورد بررسی قرار گرفت

. با استفاده از منحنی پسماند، خواص مغناطیسی دمانمیباقی ساختار همچنان هگزاگونال  ،دهد که با افزايش آاليشنشان می

اند و مغناطش اشباع، مغناطش پسمدهد که های مغناطیسی نشان میگیرینتايج حاصل از اندازهها محاسبه شد. نمونه

ابعاد نانومتری  ها دردهد که نمونهنشان می SEMگیری نتايج حاصل از اندازه .يابدکاهش می Niی وادارندگی با افزايش جانشین

 اند.تشكیل شده

 ژل، خواص مغناطیسی.-انو ذرات، سلن آاليش هگزافريت سرب،کلید واژه: 

 

  قدمهم

جزء مواد مغناطیسی دائمی ، باشدیم M(Ba.Sr.Pb)ه در آن ک 19O12MFeبا فرمول شیمیايی  Mهای مغناطیسی نوع هگزافريت

باال، کاربردهای  الكتريكی باال، ناهمسانگردی مغناطیسی تک محوری باال و مغناطش اشباعتمها به علت مقاوهستند. اين فريت

تر نسبت به دو نمونه مشابه خود بسیار . هگزافريت سرب به دلیل داشتن دمای بلوری شدن پايین[۱و۲] مهمی در صنعت دارند

، به منظور کاربردهای 19O12FePbدر اين تحقیق، برای بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی . [٣] مورد توجه واقع شده است

-جايی که فريتاز آن دهیم.را با عنصر نیكل آاليش میهای ضبط مغناطیسی و تجهیزات مايكروويو، آنگوناگون از قبیل محیط

های مغناطوپلمبیت نیز گفته ها فريتساختاری مشابه با سنگ معدن مغناطوپلمبیت دارند، لذا به آن Mهای هگزاگونال نوع 

P63ها به گروه فضايی شود. اين نوع از فريتمی

mmc
شامل  19O12MFe، سلول واحد مغناطوپلمبیت ۱بنابر شكل [. ۴تعلق دارند ] 

پكیده است که اليه اکسیژنی تنگ ۱۱جايگاه متقارن مختلف بوده و حاوی  ۱۱يون بر واحد سلول، در  ۴۴واحد فرمولی با  دو

نجمین اليه، جانشین يک اتم اکسیژن هر پ در، M+2[. يون دو ظرفیتی ۵اند ]قرار گرفته cگوشی در راستای محور طور ششبه

 اين. در [۴]کنندها را اشغال میبین آن فضای تر،های فلزی کوچکگوشی و يونهای ششهای اکسیژن، جايگاه. آنیونشودمی

  ژل تهیه و خواص ساختاری و مغناطیسی آن مورد بررسی قرار گرفته است.-روش سل به 19O12FexNix-1Pb تحقیق نانوذرات      
 

 روش آزمايش

کنیم و سپس شده حل می زدايیآب دو بار يون ml۱۵۱آبه را در  ۴و نیترات نیكل  نیترات سرب و آبه ۹ابتدا نیترات آهن 

 دهیم. برای همگن ساختن، برای تشكیل ژل، در حمام آب قرار می دست آمده را به منظور حرارت دادن غیرمستقیممحلول به

 طور کامل حل شدند، اسید سیتريککه مواد اولیه بهدهیم. پس از آنقرار می ۰۱ ℃محلول را روی همزن مغناطیسی در دمای 

(C6H8O7) شود. با اضافه کردن تدريجی آمونیاک، مقدار به محلول اضافه میpH  تنظیم گرديد. فرايند  ۷محلول بر روی عدد 

 

 

ساعت درون آون الكتريكی  ۲۴و زمان  ۹۱℃ی به ژل ادامه دارد. ژل حاصل در دما تا تبديل محلول ۰۱ ℃زدن در دمایهم

ساعت تكلیس نموده تا نانوذرات موردنظر تولید گردند.  ٣و زمان  ۰۱۱℃خشک گرديد. سپس ژل خشک شده را در دمای 

-بررسی گرديد. بررسی ريخت Cu-Kαسنج اشعه ايكس با منبع ها توسط دستگاه پراشمشخصات ساختاری و آنالیز فازی نمونه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 شیراز شناسی ايران، دانشگاههمايش بلورشناسی و کانیدومین بیست و

ها با انجام گرفت. منحنی پسماند نمونه (SEM)شناسی و اندازه متوسط نانوذرات با استفاده از میكروسكوپ الكترونی روبشی

 پسماند مغناطیسی، s(M(ع تهیه شد و خواص مغناطیسی از قبیل مغناطش اشبا (VSM)استفاده از مغناطوسنج نمونه ارتعاشی 

)r(M ،دگی مغناطیسی وادارن)c(H ،سبت چهارگوشی منحنی پسماند ن)

s

r

M

M( ثابت ناهمسانگردی  و(K) .محاسبه گرديد 

 نتايج و بحث

توسط پراش  Niبا مقدار آاليش متفاوت  19O12FexNix-1Pbی هابلورکنانوهای ساختاری و اندازه متوسط ترکیب فازها، مشخصه

چنین از دهد. همهای تهیه شده را نشان میحاصل از الگوهای پراش پرتوايكس نمونهنتايج  ۲شكل اند. پرتو ايكس بررسی شده

با استفاده از  يابد.ها افزايش میدر نمونه )3O2Fe-α(فاز هماتیت  Ni افزايش میزان آاليششود که با مشاهده می ۱شكل 

با استفاده از رابطه دبای شرر  (D)ها نانوبلورک اندازه متوسط ،cell(V(واحد  حجم سلول، )a,c( هشبكهای الگوهای پراش، ثابت

مشاهده  ۱آورده شده است. از جدول  ۱محاسبه گرديد و نتايج در جدول  ۲با استفاده از رابطه  هانمونه xو چگالی اشعه ( ۱)

کاهش يافته  cکه مقدار ثابت شبكه درحالی، ، تقريباً ثابت باقی ماندهNiبا افزايش مقدار آاليش  aمقدار ثابت شبكه شود که می

با شعاع  Pb+2ن يو جایبه (Å۴۹/۱با شعاع يونی ) Ni+2دلیل جايگزينی يون تواند بهمی c کاهش اندازه ثابت شبكه است.

(Å۲۹/۱) .حجم سلول واحد نمونه با افزايش میزان آاليش باشد Ni  به دلیل کاهش اندازه ثابت شبكهc ،کاهش يافته است 

مقادير  .[۷]
a

c ها، توان نتیجه گرفت که ساختار همه نمونهآمده است، بنابراين می ستدبه ۹۰/٣کمتر از ها برای همه نمونه

 .[۰] باشدمی Mهگزاگونال نوع 

 (۱                                     )




cos

k
D  

        (۲                     )  
cellA

xrayx
VN

ZM
dd  

برابر با مقدار  kنصف زاويه قله بیشینه و ، بر حسب راديان پهنای نصف قله بیشینهx ،موج اشعه طول ،که در روابط باال

عدد آووگادرو و  ANجرم مولكولی،  Mاست،  ۲جا مساوی تعداد واحدهای فرمولی در يک سلول واحد که در اين Z ،۰۹/۱ثابت 

cellV باشد.حجم سلول واحد می 

گرفته شد که اين  SEMتصوير  =۱x، ۱۵/۱و ۱/۱ های با مقادير آاليشاز نمونهجهت بررسی شكل، توزيع و اندازه نانوذرات 

دست هنتايج ب .محاسبه شد Measurementافزار نرمبه کمک  اندازه متوسط نانوذرات .نشان داده شده است ٣تصاوير در شكل 

اندازه  طوری کهشوند، بهتر میکوچکحدودی  دهد که با آاليش نانوذرات هگزافريت سرب با نیكل، ذرات تامی آمده نشان

 باشند.ريخت کروی می چنین ذرات دارایهم باشد.مینانومتر  ۴۲ نانوذرات حدود

ها وادارندگی ذاتی هگزافريت آورده شده است. ۴شكل  دمای اتاق در 19O12FexNix-1Pbخواص مغناطیسی نانوذرات غییرات ت

 يابد و جا با افزايش مقدار نیكل ناهمسانگردی مغناطوبلوری کاهش میشود. در اينها کم میبااليی دارند که با جانشانی کاتیون

 هايی مانندتوان به ايجاد ناخالصیاز سوی ديگر کاهش مغناطش اشباع را می. [۹] شودتغییر منجر به کاهش وادارندگی میاين 

سطح درون حلقه پسماند ماده، ، افزايش مقدار آاليش نیكلبا ت. که پادفرومغناطیس است، مربوط دانس 3O2Fe-(α(هماتیت فاز 

 .يابدواحد حجم ماده در هر چرخه برابر است، کاهش میکه با اتالف انرژی مغناطیسی به ازای 

 
 
 

 

 

برای  (K)و ثابت ناهمسانگردی نسبت چهارگوشی منحنی پسماند  ،مقادير مغناطش اشباع، پسماند مغناطیسی، وادارندگی

شود مغناطش اشباع، مغناطش پسماند و مشاهده می دست آمدهبا توجه به نتايج به آورده شده است. ۲ها در جدول نمونه
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(نسبت چهارگوشی منحنی پسماند  با افزايش جانشانی روندی کاهشی دارند.ها نمونهوادارندگی 

s

r

M

M( ها بزرگتر از نمونه

 [.۰] ها استای بودن نمونهحوزهدهنده تکباشد که نشانمی۵/۱

 ها ، شكلاهجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های ساختار بلوری فريت :۱شكل Mهگزاگونال نوع 
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 های مختلف.xبه ازای  19O12FexNix-1Pb های: الگوی پراش نمونه۲شكل 

 

 
 

 
 

 با مقادير آاليش 19O12FexNix-1Pbانوذرات ن SEMر : تصاوي٣شكل

 x=۱/۱و )ج(  x=۱۵/۱)ب(  ، =۱x )الف( 
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 ۱x= ( 19O12FexNix-1Pb، ۱۵/۱، ۱/۱و ۱۵/۱ ( دهای پسمان: حلقه۴شكل

 

(نسبت ، (a , c) : پارامترهای شبكه هگزاگونال۱دول ج
a

c(  ، حجم سلول واحد)cell(V نانوذرات یهاو متوسط اندازه بلورک 

 ۱x= ( 19O12FexNix-1Pb، ۱۵/۱، ۱/۱و ۱۵/۱  (

x a  

(Å) 

 

 

c 

 (Å) a

c  حجم سلول

cell V   واحد

)3Å( 

متوسط اندازه 

ها بلورک
(nm) 

چگالی نمونه بر 

 xمبانی اشعه 

)3-(gcm 

۱ ۰۵۴/۵ ۷۰۱/٣۲ ۹۴۲/٣ ۲٣/۴۰۰ ۷۵/۲۲ ۴۹۹/۵ 

۱۵/۱ ۰۵۹/۵ ۹۹۴/۲۲ ۹۲۴/٣ ۴۴/۴۰۱ ۱۱/۲۲ ۷۲۹/۵ 

۱/۱ ۰۵۷/۵ ۱۱۴/٣۲ ۹۲۷/٣ ۹۱/۴۰۱ ۲۵/۴۲ ۴۹۱/۵ 

۱۵/۱ ۰۴۲/۵ ۹۴۲/۲۲ ۹۱۷/٣ ٣۱/۴۰۱ ۷٣/۲۰ ۴۵۹/۵ 

 

 ۱x= ( 19O12FexNix-1Pb، ۱۵/۱، ۱/۱و ۱۵/۱  ( خواص مغناطیسی نانوذرات :۲جدول 
x sM 

(emu/g) 
rM 

)emu/g( 

cH 

(Oe) 
K 

(emuKOe/g) 
s

r

M

M 

۱ ۹۱۴/۲۱ ۴۹۴/۱۲ ٣۵۲۱ ۵۴/۱۵۵ ۵۷۹/۱ 

۱۵/۱ ٣۴۰/۲۱ ۴۱۱/۱۱ ٣۱۴۹ ۰۱/۷٣۱ ۵۴۱/۱ 

۱/۱ ۹۰۵/۱۵ ۵٣۷/۰ ۲۲۲۱ ۷۹/۹۱ ۵۴۴/۱ 

۱۵/۱ ۷۵٣/۱۱ ۴۷۴/۵ ۲۲۱۷ ۲۰/۵۴ ۵۴۴/۱ 

 

 گیرینتیجه

افزودن نیكل دست آمد. به ) =۱x، ۱۵/۱، ۱/۱و ۱۵/۱ ( مقادير آاليشبا  19O12FexNix-1Pbژل نانوذرات -با استفاده از روش سل

افزايش  )3O2Fe-α(با افزايش میزان آاليش، شدت فاز هماتیت  .دشوسلول واحد میحجم  و cبه کاهش ثابت شبكه  منجر

 باشد.نانومتر می ۴۲تغییری در ريخت ذرات مشاهده نشد و اندازه تقريبی نانوذرات در حدود  های نیكلبا افزايش کاتیون يافت.

 گرديد.جای سرب منجر به کاهش مغناطش اشباع، مغناطش پسماند و نیروی وادارندگی حضور نیكل به
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