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در ایي هقالَ ًاًْررات ُگسافریت استراًسین (  ) SrFe12 O19بَ رّش سل ژل خْد احتراقی تِیَ گردیذ .ابتذا ژلی از ًیتراتُای فلسی با ًسبت هْلی
هشخص بْسیلَ فرآیٌذ سل-ژل تِیَ گردیذ .با استفادٍ از ًوْدار  DTA/ TGدهای کلسیٌَ بِیٌَ برای تشکیل ُگسافریت استراًسین هشخص گردیذ .پْدر حاصل
در دهاُا ّ زهاًِای هختلف بازپخت گردیذُ .وچٌیي ساختار ّ ریسساختار ُگسافریت استراًسین بْسیلَ  XRD ّ SEMهْرد هطالعَ قرار گرفتً .تایج
حاصل از اًذازٍگیریُا ًشاى هیدُذ کَ فاز ُگسافریت استراًسین با ابعاد ًاًْهتری تِیَ گردیذ.
ّاژٍُای کلیذیُ :گسافریت استراًسین ،سل -ژل  ،ریس ساختار ،هًْْفریت استراًسین
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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 DTA/ TG 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.
Keywords: Strontium hexaferrites, sol-gel, microstructure, Strontium monoferrites
مقذمٍ
ّگضافشیت استشاًسین (  ) SrFe12O19خضء هَاد هغٌاطیسی سخت بِ ضواس هیآیذ .اص آًداییوِ ایي هادُ داسای ًاّوساًگشدی ته
هحَسی ،دهای وَسی ٍ پسواًذ هغٌاطیسی باال هیباضذ ،دس ساخت آٌّشباّای دائوی ،هَتَسّای الىتشیىی ،هحیطّای رخیشُ اطالػات ٍ
غیشُ واسبشد داسد .سٍش هشسَم تَلیذ ایي هادُ ٍاوٌص حالت خاهذ هیباضذ .دس ایي سٍش اص فشایٌذ آسیا واسی بِ هٌظَس واّص اًذاصُ
رسات ٍ سسیذى بِ رسات تهحَصُ استفادُ هیضَد .ایي فشآیٌذ باػث ٍسٍسد ًاخالصیّا ٍ بِ ٍخَد آهذى وشًصّای ضبىِای هیگشدد[.]1
بشای بذست آٍسدى رسات بسیاس سیض ّگضافشیت استشاًسین ٍحزف فشایٌذ آسیاواسی سٍشّای خذیذی اص لبیل سٌتض ّیذسٍتشهال[ ،]2سٍش
ًوه هزاب[ ،]3سٍش ّنسسَبی[ ٍ ]4سٍش سل-طل[ ]5،6استفادُ هیضًَذ.
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دس ایي تحمیك بشای تْیِ پَدس ّگضافشیت استشاًسین با ابؼاد ًاًَهتشی اص سٍش سل-طل احتشالی استفادُ گشدیذ .سپس تاثیش دها ٍ صهاى
باصپخت بش سیضساختاس ًاًَرسات ّگضافشیت استشاًسین هَسد بشسسی لشاس گشفت.
شرح آزمایش
ًیتشات آّي ٍ ًیتشات استشاًسین با ًسبت هَلی آّي بِ استشاًسین بشابش11بِ  1دس آب دٍباس یًَیضُ حل گشدیذ .سپس اسیذ سیتشیه با
ًسبت  1/5بشابش هدوَع هَلّای فلضی بِ هحلَل اضافِ ضذ .هحلَل بِ طَس یىٌَاخت بَسیلِ ّنصى هغٌاطیسی دس دهای ّ 95نصدُ
ضذ .با اضافِ وشدى تذسیدی آهًَیان بِ هحلَل  PHآى بِ  7سساًیذُ ضذ .فشآیٌذ ّنصدى دس دهای  95تا تبذیل هحلَل بِ طل اداهِ
یافتً .وًَِ حاصل اص احتشاق پس اص ّاٍى ضذى دس هاّای  1000 ٍ ،950 ،900 ،850 ،800بِ هذت پٌح ساػت ولسیٌِ گشدیذ .الگَی
پشاش پشتَ ایىس ( ً ) XRDوًَِّا تْیِ گشدیذ .اًذاصُ هتَسط بلَسنّا با استفادُ اص سابطِ دبای-ضشس ٍ ّوچٌیي چگالی اضؼِ ایىس بِ
ووه ًشم افضاس  Xpowder  2010هحاسبِ گشدیذ .آصهایص آًالیض حشاستی دس باصُ دهایی  50-1200تَسط دستگاُ آًالیض حشاستی
(  ) DTA/ TGاًدام ضذ .بشسسی سیضساختاس ،سیختضٌاسی ٍ اًذاصُ هتَسط ًاًَرسات با استفادُ اص هیىشٍسىَپ الىتشًٍی سٍبطی
(  ) SEMاًدام گشفت.
وتایج ي بحث

ضىلً 1وَداس(  ) DTA/ TGهشبَط بِ خاوستش حاصل اص احتشاق سا ًطاى هیدّذ .دس هٌحٌی  DTAدٍ للِ گشهاگیش ٍ دس هٌحٌی TG
چْاس واّص ٍصى هطاّذُ هیضَد .واّص ٍصى اٍلیِ دس هٌحٌی  TGحذٍد  1/5دسصذ است ،وِ بِ ػلت خشٍج سطَبت خزب ضذُ هی-
باضذ .دس هٌحٌی  TGواّص ٍصى دس حذٍد 1دسصذ اص دهای  500تا دهای  700هشبَط بِ تدضیِ وشبٌات استشاًسین ٍ خشٍج
گاص  CO2است .پس اص آى تا دهای  850واّص ٍصًی هطاّذُ ًویضَد .وِ احتواال هشبَط بِ تطىیل هًََفشیت استشاًسین ٍ حزف
ّواتیت(  )   Fe2 O3است .دٍ للِ گشهاگیش وِ دس دهاّای  827 ٍ 440دس هٌحٌی  DTAهطاّذُ هیضَد ،تطىیل ّگضافشیت
استشاًسین سا ًطاى هیدّذ.
با بشسسی ًتایح (  ) DTA/ TGدهاّای 1000 ٍ 950 ، 900 ، 850 ، 800بِ هٌظَس تؼییي دهای تطىیل ّگضافشیت ته فاص اًتخاب
ضذًذ .ضىل 2الگَی پشاش پشتَ ایىس ًوًَِّای باصپخت ضذُ دس دهاّای هختلف با صهاى پخت پٌح ساػت سا ًطاى هیدّذّ .واىگًَِ

وِ اص الگَی پشاش پشتَ ایىس ًوًَِّا هطاّذُ هیضَد با افضایص دها فاص غیشهغٌاطیسی ّواتیت (  ) Fe2 O3دس ًوًَِّا واّص هییابذ ٍ
ّگضافشیت استشاًسین بِ طَس واهل تطىیل هیضَد.
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ضىل :1هٌحٌی ً DTA/ TGوًَِ باصپخت ضذُ دس دهای 1000
*- Fe 2 O3
▀- SrFe2 O4
▲- SrFe12O19

o

o

o

o

o

ضىل  :2الگَی پشاش پشتَ ایىس ًوًَِّای باصپخت ضذُ دس دهاّای ( .1111 C :) e ( ٍ 950 C :) d ( ، 900 C :) c ( ،850 C :) b ( ،800 C :) a
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دس الگَی پشاش ًوًَِ ولسیٌِ ضذُ دس دهای  900للِّای هشبَط بِ فاص ّواتیت بِ طَس واهل حزف ضذُ ٍ دس صاٍیِ  49دسخِ للِ
هشبَط بِ فاص هًََفشیت استشاًسین تطىیل گشدیذُ است .للِّای الگَی پشاش پشتَ ایىس ًوًَِّای باصپخت ضذُ دس دهای ،900 ،850
1000 ٍ 950بِ ووه ًشمافضاس  X' Pert HighScore Plusهَسد بشسسی لشاس گشفت ٍ با واست استاًذاسد ضواسُ ()00-024-1207
هشبَط بِ ّگضافشیت استشاًسین ته فاص همایسِ ضذًذً .تایح ایي همایسِ دس خذٍل 1آٍسدُ ضذُ است.
خذٍل ً :1تایح حاصل اص همایسِ الگَی پشاش ًوًَِّا با واست استاًذاسد با استفادُ اص ًشمافضاس X'Pert HighScore Plus
ًوشُ ًضدیىی ساختاس بِ ًوًَِ استاًذاسد اص

همیاس دس همایسِ با واست

دهای ولسیٌِ

ضواسُ واست استاًذاسد

o

100

C

0/156

23

00-024-1207

850

0/824

62

00-024-1207

900

0/856

70

00-024-1207

950

-

هٌطبك ًیست

00-024-1207

1000

بشسسی ًتایح خذٍلً 1طاى هیدّذ با افضایص دهای ولسیٌِ دسصذ اًطباق ساختاس بلَسی ًوًَِ با ًوًَِ استاًذاسد واست ()00-024-1207
بیطتش هیضَد ٍ دس حذٍد  950بِ حذاوثش هیسسذ .سپس با افضایص دها بِ دهاّای  ٍ 1000باالتش ساختاس ًوًَِّای باصپخت ضذُ
دچاس وشًص ضذُ ٍ اص حالت استاًذاسد ّگضافشیت استشاًسین خاسج هیضَد .بِ هٌظَس تؼییي ضشایط بْیٌِ دهایی ٍ صهاًی ،باصپخت دس
دهای  900دس صهاىّای  7ٍ 6ساػت ٍ دس دهای  950با صهاىّای  6 ٍ 5 ،4ساػت تىشاس ضذ .با استفادُ اص دادُّای الگَی پشاش پشتَ
ایىس ًوًَِّا ،اطالػات سیضساختاسی ضاهل چگالی اضؼِ ایىس ،اًذاصُ بشداسّای ضبىِ  ، c ٍ b ، aحدن سلَل ٍاحذ ٍ اًذاصُ هتَسط
بلَسنّا استخشاج گشدیذ وِ دس خذٍل  2آٍسدُ ضذُ است.
خذٍل  :2خصَصیات سیضساختاسی ًوًَِّای هختلف با استفادُ اص ًشمافضاس X'Powder- 2010
اوذازٌ متًسط
بلًرک( ) nm

با تَخِ بِ

حجم سلًل

چگالی اشعٍ

)

g

ياحذ(

ایکس(

cm 3

زمان
)

دمای بازپخت

بازپخت

37/5

685/68

22/961

5/875

5/875

5/112

6

40/0

686/36

22/958

5/875

5/876

5/137

7

37/4

689/85

23/023

5/882

5/882

5/375

4

37/9

686/32

22/958

5/758

5/735

5/137

5

38/0

688/36

23/060

5/871

5/871

5/112

6

900
950

خذٍل 2هطاّذُ هیضَد وِ چگالی اضؼِ ایىس ًوًَِّای باصپخت ضذُ دس دهای  900بِ هذت  7ساػت ٍ ًوًَِ باصپخت

ضذُ دس دهای  950بِ هذت  4ساػت باالتش اص سایش ًوًَِّا است .بشسسی ًتایح خذٍلً 2طاى هیدّذ وِ دهای بْیٌِ بشای تطىیل
ّگضافشیت استشاًسین ته فاص  ٍ 950صهاى بْیٌِ  4ساػت هیباضذ.
ضىلّای 4ٍ 3تصاٍیش بذست آهذُ با استفادُ اص هیىشٍسىَپ الىتشًٍی سٍبطی ً SEMوًَِّای باصپخت ضذُ دس دهاّای

950

ٍ  1000سا ًطاى هیدّذ .اًذاصُ هتَسط ًاًَرسات دس ًوًَِ باصپخت ضذُ دسدهای  950تمشیبا ً 46اًَهتش است .اص همایسِ ایي تصاٍیش
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 بِ دلیل رٍب خضئی ساختاس اص ّگضاگًَال خاسج ضذُ ٍ ضىل ٍسلِای ًاًَرسات1000 C ِهطاّذُ هی ضَد وِ با افضایص دهای باصپخت ب
.ٍضَح بیطتشی داسد ٍاًذاصُ ًاًَرسات بضسگتش هیضَد

وتیجٍگیری
 ) ًطاى هیدّذ وِ با افضایص دهاXRD ( ًتایح حاصل اص پشاش پشتَ ایىس.طل ّگضافشیت استشاًسین تْیِ گشدیذ-با استفادُ اص سٍش سل

 با افضایص دها بِ باالتش. ) واّص ٍ دسصذ ّگضافشیت استشاًسین افضایص هییابذFe2 O3 ( دسصذ فاص غیشهغٌاطیسی ّواتیت950 تا

،ًَِ ًتایح حاصل اص اًذاصُگیشیّا ًطاى هیدّذ بْتشیي ًو. اًذاصُ ًاًَرسات واّص ٍ ساختاس اص حالت بْیٌِ خاسج هیضَد،950 اص
. ساػت هیباضذ4  ٍ صهاى پخت950 ًوًَِی با دها

o

o

1111 C  ومًوٍ بازپخت شذٌ در دمایSEM  تصًیر: :4شکل

051 C  ومًوٍ بازپخت شذٌ در دمایSEM  تصًیر:3شکل
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