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 چىیذُ

در ایي هقالَ ًاًْررات ُگسافریت استراًسین )
1912OSrFeُای فلسی با ًسبت هْلی ( بَ رّش سل ژل خْد احتراقی تِیَ گردیذ. ابتذا ژلی از  ًیترات

دهای کلسیٌَ بِیٌَ برای تشکیل ُگسافریت استراًسین هشخص گردیذ. پْدر حاصل  /TGDTAاز ًوْدارژل تِیَ گردیذ. با استفادٍ -هشخص بْسیلَ فرآیٌذ سل

گرفت. ًتایج هْرد هطالعَ قرار  SEM ّXRDدر دهاُا ّ زهاًِای هختلف بازپخت گردیذ. ُوچٌیي ساختار ّ ریسساختار ُگسافریت استراًسین بْسیلَ

 دُذ کَ فاز ُگسافریت استراًسین با ابعاد ًاًْهتری تِیَ گردیذ. ُا ًشاى هیگیریحاصل از اًذازٍ

 
 ، هًْْفریت استراًسینریس ساختار ، ژل -ُای کلیذی: ُگسافریت استراًسین، سلّاژٍ
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Abstract 

 

In this paper, strontium hexaferrites nanoparticles were prepared by sol-gel self-combustion. Gel of 

the metal nitrates with determined molar ratio was prepared by the sol - gel. From the thermal  

analyses by TGDTA/  found optimum temperature to form the strontium hexaferrites. The powders 

were annealed at different temperatures and times. Also hexaferrites structure and microstructure of 

strontium was studied by SEM  and XRD . The results of the measurements show that the Nano-sized 

strontium hexaferrites were obtained. 
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 مقذمٍ

ّگضافشیت استشاًسین )    
1912OSrFe )وِ ایي هادُ داسای ًاّوساًگشدی ته آًدایی صآیذ. اهَاد هغٌاطیسی سخت بِ ضواس هی خضء

ّای رخیشُ اطالػات ٍ هَتَسّای الىتشیىی، هحیط ،دس ساخت آٌّشباّای دائوی ،باضذهحَسی، دهای وَسی ٍ پسواًذ هغٌاطیسی باال هی

باضذ. دس ایي سٍش اص فشایٌذ آسیا واسی بِ هٌظَس واّص اًذاصُ سٍش هشسَم تَلیذ ایي هادُ ٍاوٌص حالت خاهذ هی .ُ واسبشد داسدغیش

 [.1د]گشدای هیّای ضبىِّا ٍ بِ ٍخَد آهذى وشًصباػث ٍسٍسد ًاخالصیایي فشآیٌذ  .ضَدحَصُ استفادُ هیرسات ٍ سسیذى بِ رسات ته

، سٍش [2]سٌتض ّیذسٍتشهالاص لبیل ّای خذیذی سات بسیاس سیض ّگضافشیت استشاًسین ٍحزف فشایٌذ آسیاواسی سٍشبشای بذست آٍسدى ر

 ضًَذ. استفادُ هی [5،6]طل-ٍ سٍش سل  [4]سسَبی، سٍش ّن[3]ًوه هزاب
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دُ گشدیذ. سپس تاثیش دها ٍ صهاى طل احتشالی استفا-دس ایي تحمیك بشای تْیِ پَدس ّگضافشیت استشاًسین با ابؼاد ًاًَهتشی اص سٍش سل

 . باصپخت بش سیضساختاس ًاًَرسات ّگضافشیت استشاًسین هَسد بشسسی لشاس گشفت

 
 شرح آزمایش 

دس آب دٍباس یًَیضُ حل گشدیذ. سپس اسیذ سیتشیه با  1بِ 11ًیتشات آّي ٍ ًیتشات استشاًسین با ًسبت هَلی آّي بِ استشاًسین بشابش    

صدُ ّن  95صى هغٌاطیسی دس دهایّای فلضی بِ هحلَل اضافِ ضذ. هحلَل بِ طَس یىٌَاخت بَسیلِ ّنوَع هَلهدبشابش  5/1ًسبت 

 تا تبذیل هحلَل بِ طل اداهِ 95صدى دس دهایسساًیذُ ضذ. فشآیٌذ ّن 7آى بِ PHضذ. با اضافِ وشدى تذسیدی آهًَیان بِ هحلَل

بِ هذت پٌح ساػت ولسیٌِ گشدیذ. الگَی  1000، 950ٍ، 900، 850، 800یافت. ًوًَِ حاصل اص احتشاق پس اص ّاٍى ضذى دس هاّای 

ؼِ ایىس بِ ضشس ٍ ّوچٌیي چگالی اض-ّا با استفادُ اص سابطِ دبایّا تْیِ گشدیذ. اًذاصُ هتَسط بلَسن( ًوXRDًَِپشاش پشتَ ایىس )

تَسط دستگاُ آًالیض حشاستی  50-1200هحاسبِ گشدیذ. آصهایص آًالیض حشاستی دس باصُ دهایی2010Xpowderووه ًشم افضاس 

(TGDTA/اًدام ضذ. بشسسی سیضساختاس، سیخت )تشًٍی سٍبطی ضٌاسی ٍ اًذاصُ هتَسط ًاًَرسات با استفادُ اص هیىشٍسىَپ الى

(SEM .اًدام گشفت ) 

 

 وتایج ي بحث

 TGدٍ للِ گشهاگیش ٍ دس هٌحٌی DTAدس هٌحٌی .دّذ( هشبَط بِ خاوستش حاصل اص احتشاق سا ًطاى هی/TGDTAًوَداس) 1ضىل     

-دسصذ است، وِ بِ ػلت خشٍج سطَبت خزب ضذُ هی 5/1حذٍد  TGدس هٌحٌی د. واّص ٍصى اٍلیِضَچْاس واّص ٍصى هطاّذُ هی

هشبَط بِ تدضیِ وشبٌات استشاًسین ٍ خشٍج  700تا دهای 500دسصذ اص دهای 1واّص ٍصى دس حذٍد TGباضذ. دس هٌحٌی

گاص
2COضَد. وِ احتواال هشبَط بِ تطىیل هًََفشیت استشاًسین ٍ حزف واّص ٍصًی هطاّذُ ًوی 850است. پس اص آى تا دهای

ضَد، تطىیل ّگضافشیت هطاّذُ هی DTA یدس هٌحٌ 827ٍ 440دس دهاّایوِ للِ گشهاگیش دٍ ( است. 32OFeّواتیت)

 دّذ. استشاًسین سا ًطاى هی

دهای تطىیل ّگضافشیت ته فاص اًتخاب  بِ هٌظَس تؼییي 1000ٍ 950، 900، 850 ،800( دهاّای/TGDTA) با بشسسی ًتایح

گًَِ دّذ. ّواىّای باصپخت ضذُ دس دهاّای هختلف با صهاى پخت پٌح ساػت سا ًطاى هیالگَی پشاش پشتَ ایىس ًوًَِ 2ضذًذ. ضىل

یابذ ٍ ّا واّص هی( دس ًو32OFeًَِضَد با افضایص دها فاص غیشهغٌاطیسی ّواتیت )ّا هطاّذُ هیوِ اص الگَی پشاش پشتَ ایىس ًوًَِ

 ضَد.ّگضافشیت استشاًسین بِ طَس واهل تطىیل هی
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 1000ًوًَِ باصپخت ضذُ دس دهای /TGDTA  : هٌحٌی1ضىل

 
(:aّای باصپخت ضذُ دس دهاّای )ًوًَِ س: الگَی پشاش پشتَ ایى2ضىل 

o

C800( ،b:)
o

C850( ،c:)
o

C900 ( ،d:)
o

C950 ٍ  (e:)o

C1111 . 

*- 
32OFe  

▀-
42OSrFe  

▲-
1912OSrFe  
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دسخِ للِ  49ٍ دس صاٍیِ  ّای هشبَط بِ فاص ّواتیت بِ طَس واهل حزف ضذُللِ 900دس الگَی پشاش ًوًَِ ولسیٌِ ضذُ دس دهای

، 900، 850ی ّای باصپخت ضذُ دس دهاَ ایىس ًوًَِتّای الگَی پشاش پشهشبَط بِ فاص هًََفشیت استشاًسین تطىیل گشدیذُ است. للِ

( 00-024-1207هَسد بشسسی لشاس گشفت ٍ با واست استاًذاسد ضواسُ ) 'Plus HighScorePert Xافضاس بِ ووه ًشم1000ٍ 950

 آٍسدُ ضذُ است. 1هشبَط بِ ّگضافشیت استشاًسین ته فاص همایسِ ضذًذ. ًتایح ایي همایسِ دس خذٍل

 
 'Plus HighScore PertXافضاس ّا با واست استاًذاسد با استفادُ اص ًشم: ًتایح حاصل اص همایسِ الگَی پشاش ًو1ًَِخذٍل 

ًوشُ ًضدیىی ساختاس بِ ًوًَِ استاًذاسد اص  همیاس دس همایسِ با واست

100 

 دهای ولسیٌِ ضواسُ واست استاًذاسد
o

C 

156/0 

824/0 

856/0 

- 

23 

62 

70 

 هٌطبك ًیست

1207-024-00 

1207-024-00 

1207-024-00 

1207-024-00 

850 

900 

950 

1000 

 
( 00-024-1207دّذ با افضایص دهای ولسیٌِ دسصذ اًطباق ساختاس بلَسی ًوًَِ با ًوًَِ استاًذاسد واست )ًطاى هی 1خذٍلسسی ًتایح بش

ُ ّای باصپخت ضذٍ باالتش ساختاس ًوًَِ 1000سسذ. سپس با افضایص دها بِ دهاّایبِ حذاوثش هی 950ضَد ٍ دس حذٍدبیطتش هی

ضَد. بِ هٌظَس تؼییي ضشایط بْیٌِ دهایی ٍ صهاًی، باصپخت دس دچاس وشًص ضذُ ٍ اص حالت استاًذاسد ّگضافشیت استشاًسین خاسج هی

اش پشتَ ّای الگَی پشساػت تىشاس ضذ. با استفادُ اص دادُ 6ٍ  5، 4ّای با صهاى 950ساػت ٍ دس دهای 7ٍ 6ّای دس صهاى 900دهای

، حدن سلَل ٍاحذ ٍ اًذاصُ هتَسط a،b ٍcّا، اطالػات سیضساختاسی ضاهل چگالی اضؼِ ایىس، اًذاصُ بشداسّای ضبىِ ایىس ًوًَِ

 آٍسدُ ضذُ است.  2ّا استخشاج گشدیذ وِ دس خذٍل بلَسن
 

 'PowderX-2010افضاس ّای هختلف با استفادُ اص ًشمضساختاسی ًوًَِ: خصَصیات سی2خذٍل 

اوذازٌ متًسط 

 (nmبلًرک)

حجم سلًل 

 (ياحذ)
 چگالی اشعٍ   

3cmایکس)

g) 

زمان 

 بازپخت

 دمای بازپخت

5/37 

0/40 

68/685 

36/686 

961/22 

958/22 

875/5 

875/5 

875/5 

876/5 

112/5 

137/5 

6 

7 

 

900 

4/37 

9/37 

0/38 

85/689 

32/686 

36/688 

023/23 

958/22 

060/23 

882/5 

758/5 

871/5 

882/5 

735/5 

871/5 

375/5 

137/5 

112/5 

4 

5 

6 

 

950 

 

ساػت ٍ ًوًَِ باصپخت  7بِ هذت  900ّای باصپخت ضذُ دس دهایضَد وِ چگالی اضؼِ ایىس ًوًَِهطاّذُ هی 2خذٍلبا تَخِ بِ 

دّذ وِ  دهای بْیٌِ بشای تطىیل ًطاى هی 2ًتایح خذٍلبشسسی ّا است. ساػت باالتش اص سایش ًوًَِ 4بِ هذت  950ضذُ دس دهای

  .باضذساػت هی 4 بْیٌِ ٍ صهاى 950ّگضافشیت استشاًسین ته فاص

 950ّای باصپخت ضذُ دس دهاّای ًوًَِ SEMت آهذُ با استفادُ اص هیىشٍسىَپ الىتشًٍی سٍبطیتصاٍیش بذس 4ٍ 3ّایضىل

ٍیش اص همایسِ ایي تصاًاًَهتش است.  46تمشیبا  950اًذاصُ هتَسط ًاًَرسات دس ًوًَِ باصپخت ضذُ دسدهایدّذ. سا ًطاى هی 1000ٍ
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oبا افضایص دهای باصپخت بِ وِضَد  هطاّذُ هی

C1000 ِای ًاًَرسات بِ دلیل رٍب خضئی ساختاس اص ّگضاگًَال خاسج ضذُ ٍ ضىل ٍسل

 ضَد.اًذاصُ ًاًَرسات بضسگتش هیٍضَح بیطتشی داسد ٍ

 

 گیریوتیجٍ
دّذ وِ با افضایص دها ( ًطاى هیXRDیذ. ًتایح حاصل اص پشاش پشتَ ایىس)طل ّگضافشیت استشاًسین تْیِ گشد-با استفادُ اص سٍش سل   

یابذ. با افضایص دها بِ باالتش ( واّص ٍ دسصذ ّگضافشیت استشاًسین افضایص هی32OFeدسصذ فاص غیشهغٌاطیسی ّواتیت) 950تا

دّذ بْتشیي ًوًَِ، ّا ًطاى هیگیشیضَد. ًتایح حاصل اص اًذاصُاًَرسات واّص ٍ ساختاس اص حالت بْیٌِ خاسج هی، اًذاصُ 950ًاص

 باضذ.ساػت هی 4ٍ صهاى پخت  950ی با دهاًوًَِ

 

 
ومًوٍ بازپخت شذٌ در دمایSEM: تصًیر3شکل

o

C051 
 

ومًوٍ بازپخت شذٌ در دمایSEM: تصًیر: 4شکل
o

C1111 
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