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  درترکیب اسپینلی فریت آالییده با فلزات Hc نیروي وادارندگیمطالعه 
  یعل، دوست لیع ؛محبوبه، هوشیار

 تهران، اوین ، شهید بهشتی هدانشگا ،فیزیک دانشکده

  چکیده
تهیه گردید و ) همرسوبی(به روش شیمیایی مرطوب   x=0, 0.5 و 1هاي  غلظت افلز کبالت ب آالیش باCoxNi(1-x)Fe2O4 نانو ذرات مغناطیسی  در تحقیق حاضر،

تشکیل فاز  حاکی ازس پراش اشعه ایک نتایج حاصل از.  شدندیابی  مشخصه) VSM(و ) XRD(، )SEM(ا با استفاده ازآنالیزهاي ه آنساختاري و مغناطیسی  خواص
همچنین ثابت شبکه با افزایش میزان آالیش فلز کبالت در این   .باشد میدر ابعاد نانو  بدون مشاهده فاز فرعی، Fd-3mبا گروه فضایی  معکوس مکعبی اسپینلی

نتایج بدست آمده از دستگاه   .خوانی دارد هم نانوذرات، SEMنانومتر بدست آمد که با تصاویر  40- 58حدود  ها در میانگین اندازه بلورك.  ابدی نانوذرات افزایش می
VSM  نیکل داراي خاصیت فرومغناطیسی با میدان وادارندگی آالییده با فلز دهد که نانوذرات فریت  نشان می ،کیلو اورستد در دماي اتاق 15در میدان هاي خارجی تا

 میتواند به خاطر) Hc(میدان وادارندگی تغییر   .یابد میدان وادارندگی و مغناطش اشباع افزایش می کبالت،فلز کم هستند و با افزایش مقدار آالیش و مغناطش اشباع 
  .باشد ها بر مغناطش زیرشبکه مربوطه این جانشانی تأثیرو  معکوس جهی ساختار مکعبی اسپینلیو هشتهاي  کبالت در جایگاه فلزي جانشانی یون

The Coercivity Hc Change in Spinel Ferrite compound alloyed with Metals 
Houshiar, Mahboubeh; Alidoust, Ali 

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Evin  
Abstract 

In this work, magnetic nano particles CoxNi(1-x)Fe2O4 with cobalt concentration x=0.0, 0.5 and has been 
prepared by coprecipitation method and their structural and magnetic properties were obtained by XRD and 
SEM techniques.  XRD analysis shows cubic spinel structures for all the nanoparticles, with space group Fd-3m 
without extra phases in nano dimensions.  The average size of the crystals is estimated to be between 40-58 nm.  
This is in agreement with the SEM results.  The lattice constant was seen to increase with concentration.  The 
analysis of VSM results with external magnetic field upto 15kOe shows that the Nickel ferrite nano particles 
have ferromagnetic properties with low Ms and Hc at room temperature.  These values increase with increasing 
x.  The reason for this behavior can be because of the substitution of Co ions in Octahedral cubic spinel sites 
which can also explain their magnetic behaviours.  
PACS No.          ( 60, 61, 70, 75, 81) 
 

  قدمهم
هاي اسپینلی موضوع تحقیق بسیاري از دانشمندان و  اخیراً نانوفریت

که چرا این نانوذرات  این  .باشد می نانوفناوري محققان در زمینه 
اند شاید به علت رفتارهاي  مغناطیسی اهمیت زیادي پیدا کرده

در مقایسه با  این ذراتالکتریکی و مغناطیسی  غیرعادي نوري،
وجود آمدن کاربردهاي وسیع  هآنها باشد که باعث ب ینمونه حجم

  ].1[ این نانوذرات در دنیاي امروز شده است
داده  نشان MFe2O4هاي اسپینلی با فرمول عمومی  نانوفریت

از جمله   .باشد می یون فلزي دو ظرفیتی M جا، در این کهشوند  می
هاي آالییده با فلزات مثل  فریت ها، پرکاربردترین این فریت

  .باشند میهاي فلزي  سایر فریت نیکل و فریت کبالت، فریت
 یفرومغناطیس با خصوصیاتنیکل یک ماده مغناطیسی نرم  فریت

است که رسانایی ناچیز آن باعث پایین بودن تلفات جریان گردابی 

هاي این فریت که موجب شده است  از دیگر ویژگی  .شده است
توان به پایداري  می تحقیقات وسیعی روي آن صورت پذیرد

 ي آنفراوانی در طبیعت و رفتار محرك باال الکتروشیمیایی باال،
شاهد کاربرد این نانوذرات در امروزه   .اشاره کرد

 هاي میکروموج ، دستگاه)جهت دارورسانی ها فروشاره(پزشکی
  .]2،3[و سنسورها هستیم) هاي جذب امواج مایکروویو آنتن(

فریت کبالت یک ماده مغناطیسی  در مقابل این ماده مغناطیسی نرم،
این   .سخت با مغناطش متوسط و میدان وادارندگی باالست

مقاومت ویژه  خواصی همچون پایداري فیزیکی، خواص و دیگر
کرده براي ضبط مغناطیسی مناسب  رافلزي این فریت  ...باالو
  .است

در  MFe2O4 آالییده با فلزات هاي براي استفاده از فریت
 هاي مغناطیسی نسل آینده و کاربردهاي وسیع پزشکی، دستگاه
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 بسیار اهمیت دارد، این نانوذرات خواص و رفتار مغناطیسی اندازه،
اي  داراي خواص مغناطیسیباید  شدهتر نانوذره ساخته  بیان ساده به

  .]۴[ باشد مناسب نظر باشد که براي کاربرد مورد
یابی به این هدف باید مقدار آالیش مواد مغناطیسی  براي دست

که رفتار  ها طوري تنظیم کرد سخت و نرم را در این فریت
  .مناسب براي کاربرد موردنظر حاصل شودمغناطیسی و اندازه 

 به منظور آشنایی بیشتر خواص مغناطیسی در این تحقیق ازاین رو
 و مورد بررسی قرار گرفته هساخت این نانوذره کبالت-فریت نیکل

  .است
مهم هاي منظرکبالت در فریت نیکل یکی از  فلزي افزایش آالیش

یک در این تحقیق،  باشد، براي مطالعه این مواد چالش برانگیز می
شده انجام  ي فلزيها مطالعه ساختاري و مغناطیسی روي این فریت

  .است
 بـراي سـاخت نـانوذرات    رسـوبی  در این مقاله از روش هـم 

این روش کنترل اندازه ذرات به هاي  از ویژگی  .استفاده شده است
بدین منظـور ذرات را   . وسیله نسبت نرخ هسته به نرخ رشد است

هـایی مثـل اولوئیـک اسـید و یـا بـا پراکنـدگی در         سـورفکتانت با 
در ایـن    .کننـد  هاي اتانول، متانول و یا آمونیـاك کنتـرل مـی    محیط

سـدیم  (پژوهش کنترل اندازه ذرات با سـریع اضـافه کـردن سـود     
 زدن شدید صورت گرفته اسـت  به محلول نمک و هم) هیدروکسید

]5-8[. 

 ها نمونه ساخت
از روش  کبالتبراي ساخت نانوذرات فریت نیکل آالییده با 

، مقادیر معینی کلرید سنجی بر اساس وزن  .رسوبی استفاده شد هم
طور  کبالت، کلرید آهن، کلرید نیکل و سدیم هیدروکسید به

محلول کلرید آهن و  . جداگانه در آب دوبار تقطیر حل گردید
گر روي همزن مغناطیسی کلرید نیکل و کلرید کبالت را با هم دی

و در ادامه قطره قطره سدیم هیدروکسید به محلول  کردهمخلوط 
 12 محلول به  pHتا  داده شدو این کار را آنقدر ادامه  شداضافه 

عنوان سورفکتانت به  گاه چند قطره اولوئیک اسید به آن  .برسد
رسانده گراد  درجه سانتی 80دماي  بهو محلول  شدمحلول اضافه 

آن را پس س  .گرفتزن قرار  روي هم همدت یک ساعت ب  بهو شد 
ه تا سورفکتانت ادد وشو  چند بار با الکل و آب دوبار تقطیر شست

مدت پانزده دقیقه  سپس محلول را به . اضافه از محلول پاك گردد
و پس از آن در  قرار دادهدور در دقیقه سانترفیوژ  3000با سرعت 

 گرفتمدت ده ساعت قرار  بهگراد  سانتیدرجه  100در دماي  کوره
مدت ده ساعت در کوره در  آمده بهدست  پودر به  .تا خشک گردد

 .]8، 1[گرفت گراد قرار  درجه سانتی 600دماي

 :نتایج و بحث
گیري از پراش پرتوي ایکس با چشمه  خواص ساختاري با بهره

Cukα   و طول موج Å4505/1 80ي  در گستره≤≤10  با ولتاژ
Kv40و دستگاه  STOE STADI Diffractometer مورد ارزیابی

  .قرار گرفت
  .ي شرر محاسبه گردید ها با رابطه ي بلورك متوسط اندازه

)1        (                                      퐷 = (0.9휆) ⁄ (훽	푐표푠	 휃 		)  
پهناي  Å4505/1 ،β طول موج اشعه ایکس  که در این رابطه 

  زاویه پراش است hkl نیمه پیک بر حسب رادیان و
توسط  )2شکل( ها نمونه XRD ساختاري تحلیلپس از 

ها  ي بلورك متوسط اندازه ،و با کمک رابطه شرر X’Pertافزار  نرم
ترتیب  به NiFe2O4 و Ni0.5Co0.5Fe2O4 ؛CoFe2O4 هاي در نمونه

حضور صفحات   ).1شکل (دست آمد  هنانومتر ب 43و  40، 58
در الگوي ) 440(، )511(، )422(، )400(، )311(، )220(، )111(

ها مؤید ساختار اسپینلی مکعبی معکوس با گروه  نمونهپراش 
 هاي استاندارد کارت است که با مقادیر ثبت شده در fd-3mفضایی 

JCPDS اي که  که هیچ پیک اضافه طوري خوانی دارد به هم
 .ودشدهنده ناخالصی باشد دیده نمی  شانن
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  ها هاي پراش ایکس نمونه طیف) 1(شکل 
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 ]9[ساختار اسپینلی معکوس )2(شکل 

  

  معادله زیر،توان از  می aچنین براي تعیین ثابت شبکه  هم
)2                                            (                  2/1222 lkhda   

با استفاده .  ي بین دو صفحه براگ است فاصله dاستفاده نمود که 
و  ثابت شبکه ،میانگین اندازه ذراتاز نتایج پراش اشعه ایکس، 

  .آورده شده است) 1(در جدول محاسبه و  حجم سلول واحد
شود با جانشانی فلز کبالت  مشاهده می )1( همانطور که در جدول

	به با  را افزایش این که یابد می فلز نیکل، ثابت شبکه افزایشجاي  
به این ترتیب توان  توجه به تفاوت شعاع یونی این دو فلز می

  هاي بزرگتر فلز کبالت که در نتیجه جانشانی کاتیون.توجیه نمود
  

 ها و ثابت شبکه میانگین اندازه بلورك) 1(جدول 
 حجم شبکه

(Å) 
ثابت شبکه 

(Å) 

Ave. size of 
Crystals 

(nm)  
  sampleه

177/577  326/8  43  NiFe2O4 

392/582  351/8  40  Ni0.5Co0.5Fe2O4 

217/587  374/8  58  CoFe2O4 

  

فلز هاي کوچکتر  جاي کاتیون به )آنگستروم 0.75با شعاع یونی ( 
در  ، افزایش ثابت شبکه)آنگستروم 0.69با شعاع یونی ( نیکل
دست آمده ثابت  هچنین مقادیر ب هم  .شود مشاهده می نیکل، فریت

براي  JCPDSهاي استاندارد  شبکه با مقادیر گزارش شده در کارت
توافق  )Å39/8=a( کبالت و فریت )Å33/8=a(نیکل ترکیبات فریت

  .دده ن میانش
گیري دقیق اندازه ذرات توسط  ها و اندازه شناسی نمونه ریخت

با مشخصات زیر تعیین ) SEM(میکروسکوپ الکترونی روبشی 
  Hitachi – S4160: گردید

، CoFe2O4هاي  نمونه SEMتصاویر ) 3(شکل 

Ni0.5Co0.5Fe2O4  وNiFe2O4 نتایج حاصل  کهدهد  را نشان می

ها را تأیید  از رابطه دباي شرر براي محاسبه میانگین اندازه بلورك
  .کند می

   

 
 

    

 
 

        CoFe2O4)وب)نمونه هاي الف SEMتصویر ) 3(شکل 

  NiFe2O4 )د  Ni0.5Co0.5Fe2O4 )ج
 VSM ها در دماي اتاق با دستگاه گیري مغناطش نمونه اندازه

  .انجام شد MIDK6ساخت شرکت مغناطیس دقیق کویر یزد مدل 
تغییرات مغناطش نمونه ها برحسب میدان مغناطیسی در دماي اتاق 

مقادیر مغناطش   .شود دیده می) 4(در شکل  Oe15000تا میدان 
با استفاده از منحنی مغناطش در  ها اشباع و میدان وادارندگی نمونه
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 نسبت نانو اندازه در نمونه مغناطش  .آورده شده است) 2(جدول 

دیده ) 4(تر و چنانچه در شکل  ضعیف حجمی نمونه مغناطش به
  .رسد به اشباع نمینیز  kOe10تا میدان  می شود، حتی
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 C oFe2O 4
 N i0 .5C o0.5Fe2O 4
 N iF e2O 4

 نانوذرات پسماند چرخه) 4(شکل  

 CoFe2O4؛ Ni0.5Co0.5Fe2O4  وNiFe2O4   

 
هاي  موقعیت +M2هاي  درساختار اسپینلی معکوس تمام یون

نیمی از  ،کنند شبکه بلوري را اشغال می) اکتاهدرال(هشتگانه
 +Fe3هاي یون مانده باقی و گانه هاي هشت موقعیت +Fe3هاي یون

  .)2شکل(را اشغال می کنند) تتراهدرال(هاي چهارگانه موقعیت
هاي  بخش کبالتهاي  ، یون کبالتبا افزایش آالیش 

هاي  تراکم یون یشاافزد و باعث نکن وجهی را اشغال می هشت
شوند و  ها می مغناطش در این بخش افزایشمغناطیسی و درنتیجه 

هاي  ابرتبادلی بین بخشهاي  کنش شدن برهم قويدر نتیجه موجب 
 افزایششوند در نتیجه مغناطش کل  وجهی و چهاروجهی می هشت

  .یابد می
 و مقایسه نمودار پسماند سه نمونه همانطور) 4(با توجه به شکل

هاي کبالت باعث افزایش نیروي  که انتظار میرود جانشینی یون
  .ها شده است وادارندگی و مغناطش اشباع نمونه

  
  نانوذرات مغناطیسی خواص) 2(جدول 

 CoFe2O4؛ Ni0.5Co0.5Fe2O4  وNiFe2O4   

  نام نمونه  emu/gمغناطش اشباع   Oeنیروي وادارندگی 

40  8/20  NiFe2O4 

330  5/27  Ni0.5Co0.5Fe2O4 

850  8/55  CoFe2O4 

  
  نتیجه گیري

 رسوبی روش هم به  CoxNi1-xFe2O4نانوذرات در این تحقیق 
ها منطبق با  الگوهاي پراش اشعه ایکس نمونه  .تهیه گردید

میانگین چنین  هم  .است) MFe2O4(ساختار اسپینل معکوس 
 هاي براي نمونه ترتیب نانومتر، به 49و  40، 58ها  اندازه بلورك

CoFe2O4، Ni0.5Co0.5Fe2O4 ،و NiFe2O4 دست آمد هب. 

انجام  VSMتحلیل مغناطیسی نانوذرات که توسط 
ترکیب اسپینلی فریت آالییده با فلزات  دهد که در گردید نشان می
با  Ms مغناطش اشباعو   Hcنیروي وادارندگی  ،نیکل و کبالت

  .رسند به اشباع می kOe15و در میدان  فتهیاافزایش  Coافزایش 
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