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بررسی اثر آالیش کروم بر روی ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت
MnFe2-xCrxO4
حمزه قربانی ،مهین

اشراقی

گروه فیزیک ،دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده
در این تحقیق ،نانوذرات فریت منگنز با فرمول  )x=0, 0.25, 0.5, 0.75(MnFe2-xCrxO4ساخته شد .ویژگیهای ساختاری
نمونهها با پراش سنجی پرتوی ایکس( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی( ،(FESEMهمچنین ویژگیهای
مغناطیسی با اندازهگیری پذیرفتاری مغناطیسی و مغناطشسنج ارتعاشی ( )VSMمورد بررسی قرار گرفت .آنالیز  XRDنشان
میدهد که ساختار فریت اسپینلی با فاز خالص در نمونهها شکل گرفته است و با استفاده از معادلة شرر اندازة بلورکها در حدود
 4نانومتر بهدست آمد .تصاویر  FESEMنشان میدهند که ذرات کلوخه شدهاند .نتایج  VSMنشان میدهند که مغناطش نانوذرات
با افزایش میزان آالیش کروم ،کاهش مییابد .همچنین اندازهگیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نمونهها نشان میدهند که پاسخ
نمونهها به میدان مغناطیسی خارجی به بسامد اعمالی وابسته است و پس از محاسبات و برازش دادهها مشخص شد که مواد ساخته
شده در دماهای پایین رفتار ابرشیشة اسپینی با برهمکنش قوی بین نانوذرات دارند.

کلیدواژگان :فریت ،نانو ذرات ،ابر پارامغناطیس ،شیشه ابر اسپین.
مقدمه

است که در میان فریتهای اسپینلی مقدار نسبتاً باالیی

در سالهای اخیر ،استفاده از نانوذرات مغناطیسی ،در

بهحساب میآید .فریت منگنز دمای کوری  179کلوین

زمینههای مختلف از جمله پزشکی گسترش پیدا کرده

دارد [ .]9پایداری شیمیایی این ترکیب نسبت بهدیگر

است [ .]5از جمله ذرات مغناطیسی کاربردی در این

فریتها در دمای اتاق باال است که استفاده از آن را در

زمینه ،فریتهای اسپینلی است .در سالهای اخیر

زمینههای مختلف پزشکی امکانپذیر کرده است [.]4

تحقیقات و پژوهشهای زیادی روی فریتهای اسپینلی

در دماهای باالتر از  5333کلوین ،فریت منگنز به

و نیز ترکیب و آالیش آنها انجام شده است [ .]2از

فازهای اکسید آهن و اکسید منگنز تجزیه میشود و در

مهمترین و کاربردیترین آنها فریت نیکل-روی و

دمای باالتر از  5233کلوین دوباره ساختار اسپینلی

منگنز-روی است که تاکنون مقاالت زیادی دربارة

تشکیل میدهد [ .]9ساختار جزئی معکوس فریت

روشهای متعدد ساخت آن ،ترکیب و آالیش آن با

منگنز بهصورت توزیع کاتیونی زیر میباشد:

دیگر عناصر بهچاپ رسیده است .ساختار فریت منگنز،

(Mn+20.8Fe+30.2)A

(Mn+20.2Fe+31.8)B

اسپینلی مکعبی است و بهدلیل توزیع کاتیونی جزیی

که در آن  Aو  Bبهترتیب نشاندهنده مکانهای

معکوس خود ،پیچیدگی خاصی دارد .مغناطش اشباع

چهاروجهی و هشتوجهی در ساختار اسپینلی هستند

این ماده در دمای  933کلوین در حدود 39 emu/g

[ .]9در واقع بهدلیل تشابه نسبی اندازة شعاع یونی آهن

نویسنده مسئولMahin_eshraghi@yahoo.com :

2
و منگنز و نیز یکسان بودن ممان مغناطیسی یونهای

بررسی اثر آالیش کروم بر روی...

کارهای آزمایشگاهی

آهن ( )Fe+3و منگنز ( )Mn+2که برابر با  1 µBاست،

در این پژوهش ،ترکیب فریت منگنز ،آالییده شده با

چنین پدیدهای در این ماده رخ میدهد [ .]9وقتی در

کروم ،)x=0, 0.25, 0.5, 0.75(MnFe2-xCrxO4

مقیاس نانو ،فریت منگنز را بررسی کنیم ،خواهیم دید

بهروش تجزیة حرارتی نیتراتها در حضور اسید

که دمای کوری ،مغناطش اشباع و توزیع کاتیونی

سیتریک تهیه شد .نخست مواد اولیه ،شامل نیترات

نانوذرات نسبت بهحالت غیر نانو تغییر خواهد کرد [.]1

آهن ،نیترات منگنز ،استات کروم و اسید سیتریک با

فریت منگنز از جمله مواد مغناطیسی نرم بهشمار میآید.

نسبت مولی  5به  9برای نیتراتهای فلزی به اسید

نانو ذرات این ترکیب نیز میدان وادارندگی پایینی (از

سیتریک ،توزین و پس از مخلوط کردن ،داخل

مرتبة چند ده اورستد) نسبت به نانو ذرات دیگر

ظرفهای دستگاه آسیاب ریخته شد و بهمدت یک 5

فریتها دارند که با این ویژگی ،این ترکیب ،گزینه

ساعت آسیاب شد .پودر بهدست آمده در داخل کوره

مناسبی برای استفاده بهعنوان مواد مغناطیسی نرم با

قرار داده شد و بهمدت  63دقیقه در دمای  991درجه

وادارندگی کوچک و مغناطش اشباع نسبتاً باال است

سانتیگراد بازپخت شد .برای شناسایی ساختار بلوری،

[ .]1مطالعات نشان میدهند که با آالیش عناصر مختلف

اطالع از فاز تشکیل شده و مشاهدة میزان تراکم

در ساختار فریتها میتوان ویژگیهای ساختاری،

نانوذرات ،آزمایشات پراش پرتو ایکس ( )XRDو

الکتریکی و مغناطیسی این مواد را کنترل کرد .بهعنوان
مثال نشان داده شده است که جایگزینی  Coبهجای

میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ( )FESEMبر
روی نمونهها انجام شد .همچنین برای بررسی

آهن در فریت نیکل باعث افزایش میدان وادرندگی

ویژگیهای مغناطیسی نمونهها ،اندازهگیریهای

میشود [ .]6در تحقیقی دیگر گزارش شده است که

مغناطیسسنج نمونة ارتعاشی ( )VSMو پذیرفتاری

آالیش همزمان  Alو Crبهجای آهن در فریت روی

مغناطیسی متناوب انجام شد.

مغناطش را کاهش میدهد [ .]7در مطالعة اخیر نشان
داده شده است که جایگزینی  Crدر فریت کبالت-روی
منجر بهافزایش مقاومت الکتریکی نمونهها شده است
[ .]3براساس بررسیهای انجام شده و در حد اطالعات
بهدست آمده توسط نویسندگان ،مشاهده شد که تاکنون

نتایج وبحث
شکل 5الگوهای پراش پرتوی ایکس نمونههای ساخته
شده را نشان میدهد.
)(440

)(511

)(422

)(311

)(400

نشده است .لذا هدف ما در این پژوهش بررسی اثر

)(220

هیچ گزارشی مبنی بر آالیش کروم در فریت منگنز ارائه
آالیش کروم بر ویژگیهای مغناطیسی فریت منگنز

x=0.75

میباشد .بدین منظور نانوذرات فریت منگنز آالیش شده
با درصدهای مختلف کروم x=0, ( MnFe2-xCrxO4

x=0.25

 )0.25, 0.5, 0.75ساخته شده و ویژگیهای ساختاری

)Intensity (a.u.

x=0.5

x=0

و مغناطیسی نمونهها مورد بررسی قرار گرفت.
80

70

60

50

)2 (Degree

40

30

20

شکل .1الگوهای پراش پرتوی ایکس نمونههای ساخته شده.
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همانگونه که دیده میشود ،فاز فریت منگنز با ساختار
اسپینلی مکعبی در همة نمونهها تشکیل شده است .همة
قلهها اندیسگذاری شدند که بهخوبی با کارت

9

جدول .5اندازة میانگین بلورکها ،ثابت شبکه و حجم سلول
واحد نمونههای ساخته شده.
نمونه

x=3

x=3/21

x=3/71

x=./1

استاندارد بهشمارة ( )79-5364توافق دارد .الزم بهذکر
است که بهدلیل پایین بودن دمای بازپخت ،قلههای نسبتاً
پهن در الگوی پراش نمونهها شکل گرفته است.
همچنین این رفتار نشاندهنده نانومتری بودن اندازة نانو
ذرات میباشد.

4

4

بلورکها(نانومتر)
ثابت شبکه(آنگستروم)

3/44

3/93

3/97

3/99

حجم سلول

635

133

137

173

واحد(9آنگستروم)

با استفاده از معادلة شرر:
5

میانگین اندازه

4

4

DXRD=Kλ/βCosθ

(که در آن  kثابت شرر تقریباً برابر با   ،3/3طول موج
پرتو  xبرابر با  5/1436آنگستروم β ،پهنای قلهها در
نصف بیشینه شدت قله و  θزاویة براگ مربوط بهپراش
اشعه میباشد) و نیز دادههای حاصل از قلههای پراش،
میانگین اندازة بلورکها محاسبه شد.

نتایج نشان میدهد که ثابت شبکه ،با افزایش میزان آالیش،
بهمقدار کمی کاهش یافته است که بهتبع آن حجم سلول
واحد ساختار اسپینلی نیز کم شدهاست .بهنظر میرسد،
کوچک بودن شعاع یونی کروم

(○:0.63A

+3

 )Crنسبت

بهآهن (○ ،Fe+3:0.645Aعلت کاهش پارامتر شبکه و
حجم سلول واحد است [ .]3شکل ،2تصاویر FESEM

نمونههای ساختهشده را نشان میدهد .در این تصاویر
اندازة ذرات بهدلیل کلوخگی باالی این مواد قابل تشخیص

همانطورکه نتایج آن در جدول 5آورده شده است ،دیده

نیست و بیانگر این مطلب است که هر کدام از این

میشود که مقدار آن در حدود  4نانومتر بوده و اندازة

کلوخهها از تعداد زیادی نانوذرة فریت که بههم

بلورکها با آالیش کروم تغییر محسوسی ندارد .با

چسبیدهاند ،تشکیل شده است .همچنین ریخت نمونهها با

استفاده از معادلة2

آالیش کروم تغییر کرده است .این میزان از کلوخه شدن

2

1/d2=(h2+k2+L2)/a2

(که در آن  hو  Kو  Lاندیسهای میلر صفحات پراش
و  dفاصلة صفحات هستند) ،میانگین ثابت شبکه ()a
و حجم سلول واحد ساختار اسپینلی مکعبی نمونهها
( )Vمحاسبه شد که نتایج آن نیز در جدول 5آمده است.
توضیح اینکه برای جلوگیری از خطای حاصل از
محاسبات ،محاسبات اندازه بلورکها و ثابت شبکه
برای چند قله انجام شده و مقادیر متوسط برآورد شد.

و تغییر ریخت در تحقیقات مشابه نیز مشاهده شدهاست
و بهنظر میرسد بهدلیل مغناطیسی بودن ذرات و بهتبع آن
جاذبه بین نانوذرات ایجاد شده است که البته میزان جاذبه
بین نانوذرات با آالیش کروم و تضعیف مغناطش نمونهها
تغییر میکند [.]53

4

بررسی اثر آالیش کروم بر روی...
شد که نتایج آن در شکل 9نشان داده شده است.
همانطورکه در شکل دیده میشود مغناطش نمونهها با
افزایش میزان آالیش کروم کاهش یافته است .با توجه
بهساختار فریت منگنز که در مقدمه بهآن پرداختیم،
میتوان گفت با افزایش آالیش کروم بهجای آهن،
یونهای ( Cr+3با ممان مغناطیسی  ،)9µBجایگزین
یونهای( Fe+3با ممان مغناطیسی  )1µBدر جایگاه
هشت وجهی  Bمیشوند که این جانشینی منجر به
کاهش مغناطش زیرشبکة  Bمیشود .مغناطش فری
مغناطیسها اختالف مغناطش زیرشبکة  Aو Bاست.
بنابراین با کاهش مغناطش زیر شبکة  ،Bمغناطش کل
نمونه کم میشود .این رفتار در نانوذرات فریت نیکل
آالیش یافته با کروم نیز مشاهده شده است [.]53
همچنین دیده میشود که نمونهها تقریباً هیچ پسماند
مغناطیسی ندارند که نشاندهنده آن است که نمونهها
تک حوزه بوده و در دمای اتاق رفتار ابرپارامغناطیس
دارند .این رفتار در داخل شکل 9که برای محدودة
میدانهای کم رسم شده بهنحو بهتری دیده میشود.

شکل .2تصاویر  FESEMنمونههای ساخته شده.

برای بررسی پاسخ مغناطیسی نانوذرات ساخته شده
بهمیدان مغناطیسی خارجی ،منحنی مغناطش نمونهها
برحسب میدان با استفاده از دستگاه  VSMاندازهگیری

شکل .9منحنی مغناطش نمونهها برحسب میدان در دمای اتاق.

برای مطالعة رفتار دینامیکی مغناطش نانوذرات و پاسخ
آنها بهمیدان متناوب ،پذیرفتاری مغناطیسی متناوب
نمونهها برحسب دما اندازهگیری شد .شکل ،4نمودار
تغییرات دمایی بخش حقیقی پذیرفتاری مغناطیسی

1
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متناوب نمونههای ساخته شده در فرکانس  999هرتز و

اندازهگیری شد .شکل 1وابستگی منحنی پذیرفتاری

میدان  53اورستد را نشان میدهد.

مغناطیسی نمونهها را به فرکانس نشان میدهد.
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دمای قله بهسمت دماهای پایین جابجا میشود .این
کاهش میتواند بهدلیل کاهش مغناطش نمونهها ،با
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مغناطیسی نمونههای ساخته شده ،پذیرفتاری مغناطیسی
نمونهها ،در فرکانسهای مختلف و میدان  53اورستد
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شکل .1نمودار تغییرات دمایی بخش حقیقی پذیرفتاری مغناطیسی
 acنمونههای ساخته شده در فرکانسهای مختلف.

همانطورکه از شکلها پیداست ،قلة موجود در نمودار
پذیرفتاری مغناطیسی وابسته بهفرکانس بوده و با

3

حالت قفل شده قرار میگیرند و پاسخ آنها به میدان کم

1000 Hz

-4

3.0x10

)Susceptibility(m /kg-Oe

بهتبع آن کاهش انرژی گرمایی ،مغناطش نانو ذرات در

4.0x10
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6
افزایش فرکانس بهسمت دماهای بیشتر جابهجا میشود.

در این رابطه τ0 ،برای نانوذرات ابرپارامغناطیس غیر

همانطورکه قبالً هم اشاره شد ،دمای متناظر با این قله

برهمکنشی در محدودة

 53تا  53-3ثانیه گزارش

نشاندهندة دمای قفلشدگی مغناطش (ابراسپینها)

شده است و  ،τعکس فرکانس اعمالی است .دمای

میباشد [ .]52چنین رفتاری در اغلب نانوذرات

قفلشدگی ( ،)TBسد انرژی وابسته به اندازة ذرات

تکحوزه فرومغناطیسی مشاهده میشود که در واقع

( )Eaو ثابت ناهمسانگردی ( ،)Kتنها عوامل مؤثر در

مربوط به واهلش ابراسپینها در حضور میدان خارجی

واهلش نیل میباشند [ .]59اگر  در بازه ≤ Φ≥3/59

متناوب است .با استفاده از این آزمایش تا حدی میتوان

 3/31باشد ،نانو ذرات برهمکنش ضعیفی دارند و از

به نوع واهلش و همچنین رفتار مغناطیسی نانوذرات در

مدل وگل-فالچر طبق رابطة 1پیروی میکنند [:]51

زیر دمای قله پیبرد .بههمین منظور و برای بررسی
بیشتر منحنیهای پذیرفتاری مغناطیسی ،برازشهایی با

1

-59

))τ=τ0exp(Ea/KB(TB-T0

هر سه مدل نیل–براون ،و گل-فالچر و توان دینامیکی

که در آن  T0دمای مؤثری است که میزان برهمکنش

انجام شد که قبل از ارائه نتایج ،این مدلها بهطور

بین نانوذرات را نشان میدهد و مقدار بهدست آمده

مختصر معرفی میشوند:

برای کمیت  ،τ0در این مدل نیز در محدودة – 53 -59

برای طبقهبندی نانوذرات مغناطیسی برحسب قدرت
برهمکنشهای مغناطیسی میان آنها ،از پارامتر  φطبق
رابطة 9استفاده میشود:

 53-3ثانیه است [ .]56اگر  در بازة 3/331≤ Φ≥3/31
باشد برهمکنشهای بین ذرات بسیار زیاد بوده و
نانوذرات در حالت ابرشیشهاسپینی هستند که از مدل
توان دینامیکی طبق رابطة 6پیروی میکند [:]57

)Φ=ΔTB/TBΔ(logf

9

6

که در آن  ΔTBاختالف دمای قفلشدگی در
فرکانسهای  5333و  99هرتز میباشد TB .نیز مقدار
میانگین دماهای قفلشدگی در فرکانسهای مختلف
است .همچنین ( Δ(logfاختالف لگاریتمهای
فرکانسهای بیشینه و کمینه میباشد [ .]59اگر
 Φ≤3/59باشد ،نانوذرات در حالت ابرپارامغناطیسی
غیر برهمکنشی هستند و از مدل نیل-براون طبق رابطة4
تبعیت میکند [:]54
4

τ=τ0exp(Tf/TB-1)-zυ

در رابطة Tf ،6مقدار دمای قفلشدگی در فرکانس صفر،
 TBدمای قله τ0 ،زمان واهلش ممان مغناطیسی یک
تکحوزة مجزا و پارامترهای  zرابطة میان طول
همبستگی ،زمان واهلش و دمای کاهش یافته است .در
واقع این مدل بیانگر احتمال حضور فاز بینظم شیشة
اسپینی میان نانوذرات (ابراسپینهای) ساخته شده در
دمای پایین دمای قفلشدگی است .رفتار نمونهها با هر
سه مدل برازش داده شد .شکل 6نشاندهنده برازش

τ=τ0exp(Ea/KBTB

نوعی دادههای پذیرفتاری مغناطیسی نمونههای ساخته
شده با مدل توان دینامیکی است .دیده میشود که

7

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دورة ششم ،شمارة دوازدهم ،زمستان 5931
(-59

 )53-3– 53دارد ،درحالیکه

نمونههای ساختهشده همخوانی خوبی با مدل توان

شده در این مدلها

دینامیکی دارند.

نتایج بهدستآمده از برازش با مدل توان دینامیکی
بحرانی توافق خوبی با نتایج بهدست آمده برای سایر
نانوذرات فریتها مانند فریت نیکل-روی دارد [.]53
x=0.5

x=0.75

x=0

بنابراین نانوذرات ساخته شده برهمکنش قوی دارند و
احتمال حضور فاز بینظم ابرشیشه اسپینی در این

.

x=0 25

نانوذرات وجود دارد .بهنظر میرسد ،دلیل این
برهمکنش قوی ناشی از کلوخهشدن ذرات و قرارگرفتن
آنها در نزدیکترین فاصله باشد .این برهمکنشها

شکل .6برازش دادههای پذیرفتاری مغناطیسی نمونههای ساخته
شده با مدل توان دینامیک.

جدول 2مقادیر حاصل از برازش دادههای تجربی
پذیرفتاری مغناطیسی را با سه مدل مذکور نشان
میدهد .نتایج بهدست آمده برای  τ0در دو مدل نیل-

معموالً از نوع دوقطبی-دوقطبی هستند ،هرچند
برهمکنش تبادلی هم میتواند وجود داشته باشد .در
واقع بزرگ بودن گشتاور دوقطبی نانوذرات مغناطیسی
که از تعداد زیادی گشتاور دوقطبی تشکیل شدهاند،
باعث میشود که برهمکنش دوقطبی-دوقطبی بین
نانوذرات بسیار بزرگ باشد.

براون و وگل-فالچر اختالف زیادی با مقادیر پیشبینی

جدول .2مقادیر حاصل از برازش دادههای تجربی پذیرفتاری مغناطیسی با مدلهای نیل براون ،وگل-فالچر و توان دینامیکی.
x=3

x=3/21

x=3/1

x=3/71

2/14×53-29

5/15×53-27

5/19×53-94

2/75×53-27

55446

52654

54516

3935

9/66×53-53

4/33×53-22

2/3×53-27

1/97×53-23

7245

7133

3975

4533

5/47×53-3

3/93×53-53

2/53×53-55

3/69×53-53

𝜐𝑍 مدل دینامیکی

55/79

55/37

55/35

55/33

مقدار پارامتر Φ

3/3436

3/3933

3/3953

3/3455

نمونه
 τ0مدل نیل براون ()s
 Ea/ KBمدل نیل براون ()K
 τ0مدل وگل-فالچر ()s
 Ea/ KBمدل وگل-فاالچر ()K
 τ0مدل توان دینامیکی ()s
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 با،نمونههای فریت منگنز آالیش یافته با کروم
،)x=0, 0.25, 0.5, 0.75( MnFe2-xCrxO4فرمول
بهروش تجزیه حرارتی نیتراتها در حضور اسید
 نشان میدهد که باXRD  نتایج. ساخته شد،سیتریک
 حجم سلول واحد بهدلیل کوچک،افزایش آالیش کروم
 کاهش،بودن شعاع یونی کروم در مقایسه با آهن
 نتایج اندازهگیری مغناطش نمونهها نشان.مییابد
میدهد که با آالیش کروم مغناطش نمونهها کاهش پیدا
میکند و همه نمونهها در دمای اتاق رفتار
 همچنین نتایج پذیرفتاری.ابرپارامغناطیس دارند
مغناطیسی متناوب نشان میدهد که نمونههای ساخته
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Investigation of chromium doping effect on the structural
and magnetic properties of MnFe2-xCrxO4 ferrite
nanoparticles
Hamzeh Ghorbani, Mahin Eshraghi
Department of Physics, Payamenoor University, Iran

Abstract
In this investigation, the manganese ferrite nanoparticles MnFe2-xCrxO4 )x=0, 0.25, 0.5, 0.75) were
prepared. Structural properties of samples were analyzed using X- ray diffraction and field emission
scanning electron microscopy (FESEM). By evaluating XRD results, using Scherrer's equation, the size of
the crystallites was obtained about 4 nm. FESEM images indicated agglomerated nanoparticles for samples.
The magnetic properties have been characterized by using AC susceptometer and vibrating sample
magnetometer (VSM). Given the results of VSM, the study found that the magnetization of nanoparticles
decreased with increasing Cr doping. AC magnetic susceptibility of samples shows, the response of samples
is dependent on the applied frequency. Results showed that the prepared samples at low temperatures
indicate super spin–glass behavior with strong interaction between nanoparticles.

Keywords: Ferrite, Nanoparticles, Super paramagnetic, Super spin-glass.
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