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  بيسموت تهيه شده -انو پودر فريت كبالتبررسي خواص مغناطيسي ن
  به روش آسياب كاري مكانيكي

 2نبيوني، غالمرضا  ؛  2آصف، سعادتي ؛ 1 مرجانه،  جعفري فشاركي

  
  گروه فيزيك، دانشگاه پيام نور، تهران  1

 ، اراكه اراكدانشگا ، دانشكده علوم،فيزيك گروه 2

  
 (x=0.0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3)     بيسموت با فرمول استوكيومتري- فريت كبالت در اين پژوهش ابتدا    

CoFe2-xBixO4  به روش متداول سراميكي تهيه شد. الگوهايXRD ها را تاييد كرد. سپس با تك فاز بودن همة نمونه
هاي نانومتري رسانده شد. با استفاده از دادههاي تهيه شده به ابعاد نمونه، (Fritsch)استفاده از آسياب سياره اي فريش

XRD  نانومتر به دست آمد. مغناطش اشباع و حلقه پسماند نمونه ها به وسيله دستگاه  20و رابطه شرر اندازه ذرات
ها نيز به وسيله ترازوي فارادي اندازه گيري گيري شد. همچنبن دماي كوري نمونهاندازه (VSM)مغناطوسنج ارتعاشي

  ناطش اشباع و دماي كوري نمونه ها با افزايش مقدار بيسموت جانشين شده كاهش يافت.شد. مغ
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Abstract  
In this research, Cobalt-Bismuth ferrite with stoichiometry formula CoFe2-xBixO4(x=0.0, 0.05, 0.1, 0.15, 
0.2, 0.25, 0.3) was prepared by conventional ceramic method, firstly. The XRD patterns confirmed that 
all samples were single phase. The Cobalt-Bismuth ferrite powder was milled by using the Fritsch 
planetary miller. By XRD results and Scherrer formula, nanocrystalline size was estimated about 20nm. 
Saturation magnetization and hysteresis loop of samples were measured with VSM. Also Curie 
temperature of samples were measured by Faraday Balance. magnetization and Curie temperature were 
decreased with increasing of Bismuth content. 
  

  قدمهم
ترين ساختارها بين تركيبات بلوري است كه ساختار بخشي از مواد مهمترين و مورد توجه ازAB2X4  ساختار اسپينلي   

-كاتيون سهدهد. اين فرمول به ترتيب از يك كاتيون دوظرفيتي، ها را تشكيل ميها، كاتاليستمغناطيسي، سراميك

هاي بسياري است كه به دليل كاربردهاي منحصر هاي اسپينلي سالشود. فريتظرفيتي و آنيون دوظرفيتي تشكيل مي
  .]1[اند هاي باال، مورد توجه قرار گرفتهبه فرد در بسامد

و زيست  ]2[رساني ي وسيعي از كاربردها همچون داروها در ابعاد نانو براي استفاده وسيع در گسترههمچنين فريت   
  شوند.به كار گرفته مي ]3[حسگرها

دهد داراي وادارندگي مغناطيسي باال، فريت كبالت يك ماده مغناطيسي شناخته شده است كه تحقيقات نشان مي   
اي فروالكتريك با درجه . فريت بيسموت نيز به عنوان ماده]4مغناطش اشباع متوسط و پايداري شيميايي باالي است[

، ]6[ژل- هاي مختلفي همچون سل. نانو ذرات فريت تاكنون به روش]5و دماي كوري باال شناخته شده است [ بشقط
  اند.ساخته شده ]10[رسوبيو هم ]9[، احتراقي]8[، ميكروويو]7[هيدروترمال
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