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  كي سرامشهي به روش شمي بارتي هگزافريسي بر سنتز ذرات مغناطSiO2 و Na2O يها ياثر افزودن
  يمحمدرضا گل وبستان فرد، ابوالقاسم عطائ

Mohammadreza.golbostanfard@gmail.com 

   و مواد دانشگاه تهراني متالورژيدانشكده مهندس
  :چكيده

 و  Na2O يهـا  ي اثر افزودنـ   ي و بررس  كي سرام شهي به روش ش   مي بار تير پژوهش سنتز نانو ذرات هگزا ف      نيهدف از انجام ا   
SiO2  رفتـار   يجهـت بررسـ   .  مختلـف اسـت    ي در دماهـا   ي حرارتـ  اتيـ  پـس از عمل    افتهي تبلور   ي و نوع فازها   ي بر مورفولوژ 
 كروسـكوپ ي و م  X، پـراش اشـعه      DTA ي حرارت زي آنال يها كيكن از ت  بيها به ترت    نمونه ي و مورفولوژ  ي فاز بي ترك ،يحرارت
 نقطه  دي شد شي باعث افزا  SiO2 و   Na2O ينيگزي مشخص شد كه جا    ي حرارت زي آنال يدر بررس .  استفاده شد  ي روبش يالكترون

هـا   ه نمونـ  ني ا X پراش اشعه    ي الگوها يدر بررس . شود ي م تي تبلور هگزا فر   ي دما في و كاهش خف   يالتومتري د ينرم شوندگ 
 افتـه ي تبلـور    ي در نوع فازهـا    يريي تغ SiO2 و   Na2O ينيگزي جا ني و همچن  يرت حرا اتي عمل ي پارامترها رييمشخص شد كه تغ   

 دهي د زيها ن   نمونه SEM ري تصاو يدر بررس . شوند ي م يابي رد مي و بورات بار   مي بار تي نكرده و همواره دو فاز هگزا فر       جاديا
 Na2O از افزودن شيندازه ذرات ب   بر كاهش ا   SiO2 ري متوسط ذرات شده و تأث     ندازه باعث كاهش ا   SiO2 اي Na2Oشد افزودن   

  . را بر كاهش اندازه متوسط ذرات داردري تأثني كمترSiO2 و Na2O از ي مساوريافزودن همزمان مقاد. است

  :كليدواژه
  .كي سرامشهي ش،يا شهي كردن فاز شزهيستالي كرم،ي بارتيهگزا فر

  مقدمه -1

اخيـراً بخـاطر خـواص متفـاوت ايـن      .  مغناطيسي دائم هستندهاي سخت هگزافريت باريم يا استرانسيم از مهمترين مواد  فريت
پسماندزدايي ذاتي باال، مغناطش اشباع باال، دماي كوري نسبتاً باال،          ]. 2،1[مواد در ابعاد نانو توجه بسياري به آنها شده است           

هـاي وسـيعي       آن در زمينـه    انيزوتروپي كريستالي نسبتاً باال، مقاومت به خوردگي و پايداري شيميايي خوب منجر به كاربرد             
روش كريستاليزه . ها و ماكروويو شده است هاي ذخيره اطالعات با دانسيته باال، پالستوفريت       هاي دائم، محيط    مانند مغناطيس 

ها، ميكروساختار و در نتيجه كنترل خواص مغناطيـسي بـا عمليـات               اي داراي مزيت كنترل اندازه كريستاليت       كردن فاز شيشه  
اي و توزيع اندازه ذرات باريـك     تواند روش مناسبي جهت سنتز ذرات هگزافريت با شكل صفحه            اين روش مي   حرارتي است و  

 Na2Oهاي    اي سنتز شده و اثر افزودني       در اين تحقيق هگزافريت باريم توسط روش كريستاليزه كردن فاز شيشه          ]. 5-3[باشد  
هـدف از افـزودن   . و مورفولوژي ذرات بررسي شده اسـت  بصورت جداگانه و بصورت همزمان بر كريستاليزه شدن         SiO2و  

Na2O         بيشتر بودن فشار بخار آن نسبت به BaO       است كه باعث تبخير كمتر BaO          در هنگام ذوب و در نتيجه باقي مانده مقدار 
ريـت  هـاي هگـزا ف       ممانعت از رشد كريستال    SiO2و همچنين هدف از افزودن      ] 6[شود    بيشتري از آن در شيشه مورد نظر مي       

  .كه اثر اين دو افزودني بطور همزمان در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است] 8،7[است 

 يهاي تجرب فعاليت -2

 بعنوان مواد اصلي تشكيل دهنده شيشه Fe2O3 و BaCO3هاي مورد نظر با مخلوط و ذوب كردن مقادير مناسب از مواد  شيشه
تركيـب شيـشه مـورد نظـر     . ، همگي با خلوص بـاال تهيـه شـدند   افزودني  بعنوانSiO2 و  Na2O بعنوان شيشه ساز و      H3BO3و  
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 در تركيـب مـذكور   SiO2 و Na2Oهـاي   جهت بررسي اثـر افزودنـي  .  در نظر گرفته شد40BaO – 27 Fe2O3 – 33 B2O3بصورت 
2%Na2O   2 جايگزين%BaO   2 و%SiO2   2 جايگزين%B2O3 هـاي   ذوب مـواد در بوتـه  . تمـامي مقـادير درصـد وزنـي اسـت       .  شد

 و زمان نگهداري يك ساعت بوسيله كـوره الكتريكـي           C/min 8˚  و با نرخ گرمايش    C1450˚آلومينايي در اتمسفر هوا در دماي       
 با نـرخ    C900˚ و 800،  700ها تحت عمليات حرارتي در دماهاي      پس از آن نمونه   . انجام گرفت و سپس مذاب در آب كوئنچ شد        

هـاي عمليـات حرارتـي شـده تحـت       در نهايت نمونـه . دن در كوره قرار گرفتند    ساعت و سرد ش    2 و بمدت    C/min10˚گرمايش  
 جهت حل شدن زمينه آمـورف باقيمانـده         C70˚حجمي توسط همزن مغناطيسي در دماي       % 10عمليات ليچينگ با اسيد استيك      

ها  ن تركيب فازي نمونه جهت تعييPhilips Xpertpro (40kV, 30mA)  توسط دستگاهCu-Kα تابش Xاز پراش اشعه . قرار گرفتند
 و تـا دمـاي   C/min10˚ با نـرخ گرمـايش   Cambridge STA (model 1640)رفتار حرارتي نمونه نيز توسط دستگاه . استفاده شد

˚C850  هاي عمليات حرارتي شده با استفاده از ميكروسـكوپ الكترونـي روبـشي مـدل               همچنين مورفولوژي نمونه  .  آناليز شد 
CamScan (MV2300)شد بررسي .  

  نتايج و بحث -3

در اين تركيب فشار بخار زياد ]. 9[ قبال بحث شده است 40BaO – 27 Fe2O3 – 33 B2O3داليل انتخاب تركيب شيميايي بصورت 
BaO        محققين اين مشكل را تا حدود زيادي با افزودن مقادير كمي از             .  همواره در هنگام ذوب مشكل ساز بوده استNa2O   كـه 

 Na2Oفـشار بخـار بيـشتر       . انـد   شود، حل نموده     مي BaO است و در تركيب نيز كامالً جايگزين         BaOز  داراي فشار بخار بيش ا    
 و در نتيجه باقي ماندن مقـادير بيـشتري از آن در تركيـب و در نهايـت كريـستاليزه                     BaO به معني تبخير كمتر      BaOنسبت به   

ز بعنوان عامل ممانعـت كننـده از رشـد ذرات يـاد شـده                ني SiO2از افزودني   . شود  شدن مقدار بيشتري از هگزافريت باريم مي      
  .شود  ميB2O3اين تركيب نيز در شيشه مورد نظر كامالً جايگزين . است

در اين نمودارهـا دماهـاي   .  آورده شده استSiO2 و Na2Oهاي   دو نمونه بدون افزودني و با افزودني       DTA منحني   1در شكل   
 نيـز   C480˚ و   306همچنـين دمـاي     . ن فاز هگزافريـت بـاريم در دو نمونـه اسـت            بترتيب دماي كريستاليزه شد    C758˚ و   789

شـود كـه    از بررسـي ايـن نمودارهـا مـشخص مـي     . هاي مورد نظر اسـت  بترتيب دماي نقطه نرم شوندگي ديالتومتري شيشه    
مـا تـأثير ايـن دو        تأثير چنداني بر دماي كريستاليزه شدن فاز هگزافريـت بـاريم نداشـته اسـت، ا                SiO2%2 و   Na2O%2افزودن  

توان عدم تأثير قابل مالحظه ايـن         دليل اين امر را مي    . افزودني بر دماي نقطه نرم شوندگي ديالتومتري بسيار زياد بوده است          
دو افزودني بر مرحله جوانه زني هگزافريت باريم و تأثير زياد هر دو مورد بر قابليت شيشه سازي تركيب مـورد نظـر بيـان                        

  .كرد

 
 SiO2 و Na2Oهاي  دو نمونه بدون افزودني و با افزودني DTAمنحني -1 شكل
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 الگوهـاي  2در شـكل   . هاسـت   ها قبل از آنيل حاكي از حصول كامل فاز آمورف در نمونـه               نمونه Xبررسي الگوي پراش اشعه     
گ آورده   ساعت پس از ليچين    2 بمدت   ºC800 پس از آنيل در دماي       SiO2 و   Na2Oهاي بدون و با افزودني         نمونه Xپراش اشعه   

بررسي الگوهاي مذكور مؤيد حضور فازهاي هگـزا فريـت بـاريم بعنـوان تنهـا فـاز مغناطيـسي و بـورات بـاريم                         . شده است 
در بررسـي اثـر دمـاي       . هاي فوق تأثيري بر نوع فازهاي كريـستاليزه شـده نداشـته اسـت              بنابراين افزودن افزودني  . باشد مي

ز مـشخص شـد كـه در عمليـات حرارتـي در دماهـاي مختلـف بـا حـضور                     هاي فـوق نيـ     عمليات حرارتي در حضور افزودني    
  .گردد هاي مذكور تغييري در فازهاي كريستاليزه شده ايجاد نمي افزودني

  
 . ساعت پس از ليچينگ2 بمدت ºC800پس از آنيل در  SiO2 و Na2Oهاي بدون و با افزودني   نمونهXالگوهاي پراش اشعه -2 شكل

 سـاعت بعـد از      2 بمدت   ºC900 پس از آنيل در      Na2O-2%SiO2%2 و   Na2O  ،2%SiO2%2 نمونه حاوي    SEM تصاوير   3در شكل   
هـاي ديگـر هرگـز وجـود       ساختار منحصر بفـرد دنـدريتي كـه در نمونـه         Na2O%2در نمونه حاوي    . ليچينگ آورده شده است   

در .  بـر رشـد برخـي فازهـا باشـد     Na2Oير تواند بخاطر نحوه تـأث      بوجود آمدن اين ساختار احتماالً مي     . شود  نداشت، ديده مي  
  . ضلعي هگزا فريت باريم كامالً مشخص است هاي شش ها دانه تمامي نمونه

  
 . ساعت بعد از ليچينگ2 بمدت ºC900 پس از آنيل در Na2O-2%SiO2%2 و Na2O ،2%SiO2%2 نمونه حاوي SEMتصاوير -3 شكل

 پس از عمليـات  Na2O-2%SiO2%2 و  Na2O  ،2%SiO2%2و حاوي   هاي بدون افزودني      در بررسي اندازه متوسط ذرات در نمونه      
هـاي    اي كـاهش انـدازه ذرات در نمونـه           مشخص شد كه همواره ميزان قابل مالحظـه        ºC900 و   800،  700حرارتي در دماهاي    

، Na2O%2هاي بـدون افزودنـي و حـاوي           اندازه متوسط ذرات در نمونه    .  قابل مشاهده است   SiO2 و   Na2Oهاي    حاوي افزودني 
2%SiO2   2 و%Na2O-2%SiO2 پس از عمليات حرارتي در ºC900 نـانومتر اسـت  320 و 194، 263، 403 پس از ليچينگ بترتيب  .

 SiO2%2تنها اندازه متوسط ذرات در نمونـه حـاوي          . يابد  در عمليات حرارتي در دماهاي كمتر اندازه متوسط ذرات كاهش مي          
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هـا انـدازه      در بقيـه نمونـه    . گيـرد   نانومتر بود كه در مقياس نانو ذرات قـرار مـي           90 به اندازه    ºC700عمليات حرارتي شده در     
اما بهرحال با توجه به اندازه بحراني ذرات براي تك حوزه بودن كه در مـورد             .  نانومتر بود  100متوسط ذرات اندكي بيش از      

همچنين مشاهده . ظر مغناطيسي با ارزش نانومتر است، تمامي ذرات سنتز شده تك حوزه هستند و از ن460هگزا فريت باريم    
در .  اسـت SiO2-Na2O و آنهم بيش از افزودن همزمـان  Na2O بيش از SiO2شده است كه ميزان كاهش اندازه ذرات در افزودن  

 همانطور كه اشاره شد بطور غير مستقيم بر جوانه زني هگزا فريـت              Na2Oتوان چنين گفت كه        مي Na2O بر   SiO2مورد برتري   
شود و در نتيجـه منجـر          در هنگام ذوب مي    BaOرد به اينصورت كه با تبخير خود باعث جلوگيري از تبخير بيش از حد               اثر دا 

 كنترل زيـادي بـر رشـد ذرات نـدارد و تنهـا بـا                Na2Oاين عملكرد   . گردد  به جوانه زني مقدار بيشتري از هگزا فريت باريم مي         
تواند كامالً بر مرحله رشد تأثير گذار باشد و ميزان كاهش              مي SiO2اما  . رددگ  ها باعث ريز شدن ذرات مي       افزايش تعداد جوانه  

توان گفت كه مقـداري از        در تأثير افزودن همزمان اين دو بر اندازه متوسط ذرات مي          . اندازه ذرات در حضور آن بيشتر است      
بنـابر ايـن بنظـر      .  خنثـي شـده اسـت       در جوانه زني بيـشتر ذرات      Na2O بر كنترل رشد ذرات توسط عملكرد        SiO2تأثير مثبت   

 بعلـت   SiO2بعـالوه   .  بتوان به نتـايج بهتـري دسـت يافـت          Na2O در افزودن همزمان با      SiO2رسد كه در درصدهاي بيشتر        مي
اي باعث افزايش ويسكوزيته شيشه شده و در نتيجه آهنگ هر نـوع واكـنش وابـسته بـه تحـرك                 افزايش انسجام شبكه شيشه   

 بر عكس است، يعنـي باعـث افـزايش سـياليت شيـشه              Na2Oاز طرفي اثر    . دهد  ذرات بلوري را كاهش مي    ها از جمله رشد       يون
  .آيد تري نيز بدست مي  شيشه همگنNa2Oدر حضور . شود مي

  نتيجه گيري -4

 بخوبي توسط روش SiO2 و Na2Oهاي   با افزودني40BaO – 27 Fe2O3 – 33 B2O3ذرات ريز هگزا فريت باريم در سيستم  - 
  .اي سنتز شد اليزه كردن فاز شيشهكريست

 بـا نمونـه بـدون افزودنـي مـشخص شـد كـه               38BaO-27Fe2O3-31B2O3-2Na2O-2SiO2در مقايسه آناليز حرارتي نمونـه        - 
ها باعث كاهش اندك دماي كريستاليزه شدن فاز هگزا فريت باريم و افزايش قابل مالحظه بر دماي نقطه                  حضور افزودني 

  .شود ينرم شوندگي ديالتومتري م
هـا و    مشخص شد كه حـضور افزودنـي  SiO2 و Na2Oهاي بدون و با افزودني   نمونهXدر بررسي الگوهاي پراش اشعه       - 

تغييرات دماي آنيل تأثيري بر نوع فازهاي كريستاليزه شده ندارد و همواره دو فاز هگـزا فريـت بـاريم و بـورات بـاريم                         
 .اند كريستاليزه شده

 در عمليات حرارتي Na2O-2%SiO2%2 و Na2O ،2%SiO2%2هاي بدون افزودني و حاوي   نمونهSEMدر بررسي تصاوير  - 
اندازه متوسط ذرات بـا كـاهش   .  نانومتر بدست آمد320 و 194، 263، 403 اندازه متوسط ذرات بترتيب ºC900در دماي  

 و آن هـم بـيش از افـزودن          Na2O بـيش از     SiO2همچنين ميزان كاهش اندازه ذرات در افزودن        . يابد  دماي آنيل كاهش مي   
  . استSiO2-Na2Oهمزمان 
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