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بررسی تأثیر دمای پخت بر ویژگیهای مغناطیسی و ساختاری نانوذرات
فریت اسپینلی سرب )(PbFe2O4
زینب شریفی ،سید ابراهیم موسوی قهفرخی ،مرتضی زرگر شوشتری
گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
چکیده
در این کار نانوذرات فریت اسپینلی سرب )  (PbFe2O4بهروش سل_ژل تهیه گردید .نخست ژلی از نیتراتهای فلزی با نسبتهای
مولی معین تهیه و سپس تأثیر دمای پخت بر ویژگیهای مغناطیسی و ساختاری فریت اسپینلی سرب مورد بررسی قرار گرفت .بازة
دمای پخت نانوذرات ساختهشده با آنالیز گرمایی ) ) TG/DTAمشخص گردید .ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نمونهها با
پراشسنجی پرتوی ایکس ( ،(XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ) ،(FESEMاسپکتروفوتومتری تبدیل فوریه
فروسرخ ) )FT-IRو مغناطیسسنج نمونة ارتعاشی ) (VSMمشخصهیابی شد .الگوهای پراش پرتوی ایکس نمونهها نشان داد
که با افزایش دمای پخت درصد فاز اسپینلی فریت سرب افزایش و درصد ناخالصیها همانند اکسید سرب و هماتیت کاهش یافته
است .نتایج بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که ذرات ،نانو بوده اما بههم چسبیدهاند .همچنین
مرز میان نانوذرات با افزایش دما مشخصتر و اندازة آنها افزایش مییابد .منحنی پسماند نمونهها نشان داد که با افزایش دما میدان
وادارندگی افزایش مییابد .اسپکتروفوتومتری تبدیل فوریه فروسرخ گرفته شده از نمونههای پختهشده در دماهای  056و 066°C
ساختار اسپینلی در نمونهها را تأیید میکند.
کلیدواژگان :فریت اسپینلی سرب ،سل_ژل ،ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی.

مقدمه
فریتها نمونة بارزی از مواد فریمغناطیس هستند.
فریتهای اسپینلی بیش از  06سال است که هم از
دیدگاه فنآوری و هم از دیدگاه علمی مورد مطالعه قرار
گرفتهاند ] .[4این فریتها به آسانی مغناطیده و
نامغناطیده میشوند .داشتن ویژگیهای بارزی همچون
مقاومت الکتریکی بسیار باال ،تلفات رسانشی ناچیز و
تراوایی مغناطیسی باال ،این مواد را نامزدهای بسیار
مناسبی جهت استفاده در کاربردهایی مانند الکترونیکی،
پزشکی ،ارتباطات ماکروویو ،ذخیره و بازیابی سریع
اطالعات ،حسگرها ،تحویل هدفمند دارو و ...قرار داده

است ] .[4-2این مواد ساختاری شبیه به کانی اسپینل با
فرمول شیمیایی  MgO.Al2O3دارند ] .[9ترکیب
شیمیایی فریتهای اسپینلی بهصورت MFe2O4

میباشد کـه در آن  Mمیتواند یک فلز دو ظرفیتی از
قبیل ) (Ni, Cu, Zn, Pbباشد ] .[4یاختة قراردادی
ساختار اسپینلی از هشت واحد فرمولی MFe2O4

تشکیل شده است و دارای فرمول  M8Fe16O32است.
در این ساختار یونهای اکسیژن یک ساختار fcc

بهوجود آورده و کاتیونهای  Mو  Feبهصورت
میاننشینی در دو زیر شبکة چهاروجهی و هشت وجهی
قرار میگیرند ] .[1،5در جایگاههای چهار وجهی،
یونهای فلزی توسط چهار یون اکسیژن دوره میشود

 نویسندة مسئولZeinabsharifi@mscstu.scu.ac.ir :

11
و خطوط واصل میان مراکز یون فلز و اکسیژنها ،یک
چهاروجهی را تشکیل میدهد .در جایگاههای هشت
وجهی ،یون فلزی توسط شش یون اکسیژن دوره شده

بررسی دمای پخت بر خواص مغناطیسی...
نام ماده

فرمول شیمیایی

جرم مولی
))g/mol

نیترات آهن

Fe(NO3)3.9H2O

169/33

اکسیژنها یک هشت وجهی را تشکیل میدهد.

نیترات سرب

Pb(NO3 )2

994/2

در سالهای اخیر با پیشرفت فنآوری نانو و توانایی

اسید سیتریک

این فنآوری در ابداع ابزار و دستگاههای نوین ،محققان

آمونیاک

است و خطوط اتصال میان مراکز یونهای فلزی و

C6H8O7

432/42

NH3

40/64

دریافتهاند که ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مواد
درحالت تودهای متفاوت از ویژگیهای آنها در مقیاس
کوچک است ] .[0در اینجا به ساخت برخی از
نمونههای تودهای آنها اشاره میشود :فریت کبالت
بهروشهای تر وسرامیکی ] [0فریت روی بهروش
حالت جامد ] [8فریت مس بهروشهای حالت جامد
و شیمیاییتر ] .[3پس از ابداع فنّآوری نانو ،نمونة

جدول .4مواد شیمیایی مورد نیاز برای ساخت نانوذرات فریت

اسپینلی سرب.

تهیة نانوذرات فریت اسپینلی سرب
ابتدا نیترات آهن  3آبه ] [Fe(NO3)3.9H2Oو
نیترات سرب ] [Pb(NO3)2با درجة خلوص33/3

نانوذرة اینگونه فریتها بهروشهای متعددی ساخته

درصد شرکت مرک آلمان با نسبت مولی  2به  4در 456

شد که از جملة آنها میتوان به مواردی چون :نانوذرات

میلیلیتر آب یونیزه شده حل گردید و سپس

فریت اسپینلی نیکل بهروش همرسوبی ]،[46

اسیدسیتریک با نسبت مولی  4:4نسبت به یون Pb+2

مکانوشیمیایی ] ،[44خود احتراقی ] ،[42سل-ژل

به محلول واقع بر روی همزن مغناطیسی که در حمام

] ،[49سل-ژل خود احتراقی ] [41و همچنین فریت

آب در دمای  86°Cقرار دارد ،اضافه گردید .با اضافه

اسپینلی مس بهروش گرمایی ] ، [45همرسوبی ] [40و

کردن تدریجی آمونیاک  pHمحلول به  0رسانیده شد.

فریت اسپینلی روی بهروش احتراقی ] [40و گرمایی

فرآیند همزدن در دمای  86°Cتا تبدیل محلول به ژل

] [ 48اشاره کرد .نانوذرة فریت اسپینلی سرب در خارج
از ایران بهروش خوداحتراقی ] [43ساخته شده است.
از میان روشهای ساخت نانوذرات روش سل-ژل
بهدلیل داشتن دلیل خلوص نسبتاً باال ،همگنی مناسب
و کنترل اندازة ذرات دراین تحقیق مورد توجه
قرارگرفته است ].[49

کارهای آزمایشگاهی

قهوهای رنگ با چسبندگی باال ادامه یـافت .ژل بهدست
آمده به مدت  02ساعت در آون الکتریکی قرار داده شد
تا خشک شود .این ژل پس از آسیاب شدن بهصورت
پودر یکنواخت در آمد که این پودر در دماهای ،966
 056 ،066 ،556 ،566 ،166و  066 °Cبهمدت 9
ساعت پخته شد .برای شناسایی فاز نمونهها از دستگاه
 XRDمدل  pw-4816ساخت شرکت فیلیپس ،با آند

مواد شیمیایی مورد نیاز برای ساخت نانوذرات

 Cukαو طول موج ) (λ=1/54650 Åواقع در گروه

فریت اسپینلی سرب در جدول 4نشان داده شده است.

فیزیک دانشگاه شهید چمران استفاده گردید .بررسی
ریزساختار ،مورفولوژی و اندازة متوسط نانوذرات با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای،
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) (FESEMانجام گرفت .منحنی پسماند نمونهها با

تشکیل فاز هماتیت و اکسید سرب و همچنین شروع

استفاده از مغناطوسنج ارتعاشی ) (VSMتهیه و خواص

تشــکیل  PbFe2O4میشود و قلة واقع در 086°C

مغناطیسی از قبـیل مغناطش اشبـاع ) ،( Msپسماند

مربوط به خروج عناصری همانند سرب و اکسیژن از

مغناطیسی ) (Mrو وادارندگی مغناطیسی ) (HCبا

سیستم ،بههم خوردن ضرایب استوکیومتری و کاهش

استفاده از منحنی پسماند محاسبه گردید.
نتایج وبحث
شکل4الف منحنی  TGAژل خشک را نشان میدهد.

درصد فاز فریت اسپینلی است .چهار قلة گرمازای ،426
 402 ،416و  483°Cمربوط به تجزیة اسید و سوختن
نیتراتها است .قلة گرمازای  242°Cمربوط به تشکیل
فاز هماتیت ،اکسید سرب و  PbFe2O4است ].[26

در این شکل دیده میشود که از دمای  96تا حدود C

شکل 2الگوهای پراش پرتوی ایکس نمونههای

 486°تغییر جرم خاصی پیش نمیآید .اولین مرحلة

ساختهشده در دماهای گوناگون را نشان میدهد .برای

کاهش وزن در گستره دمایی  486تا  266°Cرخ میدهد

فازیابی نمونهها آنالیز پرتوی ایکس و نرم افزار

که بیشتر برآمده از سوختن اسید سیتریک و تجزیة کامل

» «X'Pert HighScoreبهکار گرفته شد و نتایج نشان

نیتراتها و ترکیبهای آلی موجود در نمونه است.

میدهد که نمونهها با کارت استاندارد 00-004-0705

دومین مرحلة کاهش وزن در گسترة دمایی  266تا C

 JCPDSهمخوانی دارد .نتایج بهدست آمده از آنالیز

 006°بهعلت تشکیل فاز هماتیت ،اکسید سرب و فریت

پرتوی ایکس همچنین نشان میدهد که با افزایش دما

اسپینلی سرب است .در بازة دمایی  006تا  056°Cوزن

درصد فازهای هماتیت و اکسید سرب کمتر و درصد

تقریباً ثابت مانده و کاهش وزنی مشاهده نمیشود.

فاز اسپینلی سرب بیشتر میشود .جدول 2درصد

بهنظر میرسد که در این بازه بیشترین فاز فریت اسپینلی

تشکیل فاز را در نمونههای پخته شده نشان میدهد

سرب در حال تشکیل است که با نتایج حاصل از
) (XRDکه در مبحث بعدی به آن پرداخته میشود
مطابقت دارد .از دمـای  086تا  4666°Cکاهش
تدریجی وزن بسیار کمی مشاهده میشود .بهنظر
میرسد که علت این کاهش تدریجی وزن ،خروج
عناصری همانند سرب و اکسیژن از سیستم و بههم
خوردن ضرایب استوکیومتری باشد ] .[26در شکل4
ب منحنی  DTAدارای  5قلة گرماگیر پیرامون ،422
 265 ،486 ،458و  086 °Cو پنج قلة گرمازا در پیرامون
 402،483 ، 416 ، 426و  242° Cاست .دو قلة گرماگیر
اول در پیرامون  422و  458°Cبهعلت تبخیر آب
باقیمانده است .قلة گرماگیر سوم در پیرامون 486°C
به تجزیه گرمایی اسید سیتریک و نیتراتها و
ترکیبهای آلی مربوط میشود .قلة گرماگیر چهارم
در 265°Cمربوط به واکنش گرمایی است که باعث

بررسی دمای پخت بر خواص مغناطیسی...

10
شکل .4منحنی الف)  TGAب)  DTAمربوط به ژل خشک
PbFe2O4

 056و  066°Cکه در میان نمونهها از دیدگاه تشکیل
فاز بهتر هستند در شکل 9نشان داده شده است .در
شکل_9الف قلة جذبی مشخص شده در عدد موج 823
و  4900 cm-1متناظر با مد نوسانی کششی و خمشی
گروه نیترات هاست و قلة جذبی مشخص شده درcm-
 40461مربوط به نوسانهای گروه کربوکسیل ((COO-

میباشد .اعداد موج  9642 ،2935و  9410 cm-1نیز
پیوند کششی ملکول آب و نوسانات فواصل
هیدروکسیل را نشان میدهند .همانگونه که از قسمت
ب و ج مشخص است در بازة  966تا 4666cm-1
دوقلة پهن اصـلی اکسیژن-فلز در نمونههای تهیه شده
دیده میشود .قلة بزرگتر در اعداد موج  500و cm-1
شکل .2الگوهای پراش پرتوی ایکس نمونههای تهیه شده در

 509که مربوط به ارتعاشات کششی چهار وجهی پیوند

دماهای گوناگون با زمان پخت  9ساعت

اکسیژن-فلز و قلة کوچکتر در عدد موج  126وcm-

α-Fe2O3
)(%

 1201که مربوط به ارتعاشات در جایگاههای

PbO
)(%

PbFe2O4
)(%

966

50

40

28

دماهای  056و  066°Cاز میان رفتند و قلههای مربوط

166

10

21

23

به ساختار اسپینلی ظاهر شدند .بنابراین تشکیل ساختار

566

56

26

96

اسپینلی توسط این آنالیز تأیید میشود.

556

54

41

95

066

10

5

13

056

90

2

02

066

26

-

86

دمای پخت
)(°C

هشتوجهی اکسیژن-فلز است .نتایج این آنالیز نشان
میدهد که قلههای جذبی ژل خشک پس از پخت در

جدول .2درصد تشکیل فاز در دماهای پخت ،566 ،166 ،966

 056 ، 066 ،556و .066 °C
آنالیز بینابسنجی تبدیل فوریه فروسرخ روشی بسیـار
سودمند برای شناسایی ،بررسی کیفی و تعیین مقادیر
اجزای تشکیل دهنده یک ماده است .این آنالیز به تأیید
تشکیل ساختار در نمونههای فریت کمک میکند .طیف
 FT-IRاز ژل خشک و نمونههای تهیه شده در دماهای

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای،
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پرتوی ایکس )  (d Xrayدر دماهای گوناگون را نشان
میدهد .میانگین اندازة تقریبی بلورکها با رابطة شرر
و از روی پهنای قلة پراش در نیم بیشینة شدت،
بهصورت زیر برآورد شد:
L=Kλ/ßcosӨ

4

که در آن  Lمیانگین اندازة بلورکها ß ،پهنای قله
در نیم بیشینة ارتفاع λ ،طول موج پرتوی  Xو  Kعدد
ثابتی ( )6/83است .با توجه به اینکه ساختار این فریت
مکعبی است ،میتوان ثابت شبکه را با رابطة 2و قلة
پراش صفحات بهدست آورد:
a=dhkl(h2 +k2+l2 (1/2

2

 dفاصلة میان صفحات و ) (hklقلة پراش صفحات
است ،چگالی نمونهها با دادههای پرتوی  (dXray) Xاز
رابطة  9بهدست میآید:
شکل .9بینابهای  FT-IRالف) ژل خشک و نمونههای
پختهشده در دمای ب)  056° Cج) .066°C

شکل 1عکسهای  FESEMمربوط به نمونههای
پختهشده در دماهای  056 ،066 ،556و  066°Cرا با
مقیاس  266نانومتر در زمان پخت  9ساعت نشان
میدهد .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل
میدان  FESEMنمونهها بیانگر این است که با افزایش
دمای پخت مرز میان نانوذرات مشخصتر شده،
بهگونهای که مرز میان دانهها در دمای  066°Cاز بقیة

ZM

9

NA Vcell

= dXray

که در آن  Mجرم مولکولی ماده (NA،)900/2g/mol

عدد آووگادرو ( )0/62×4629و حجم یاختة قراردادی
برابر با  a3میباشد .بنابراین رابطة باال بهصورت زیر در
میآید:
8M
3
Aa

d Xray = N

1
جدول .9ویژگیهای ساختاری نمونهها.
دمای پخت

اندازه
ذرات
)(nm

 166 ،966و  566°Cبهعلت چسبندگی زیاد قابل

966

-

0/84

اندازهگیری نبودند اما با توجه به تصاویر  FESEMدر

166

-

0/81

44

دماهای  056 ،066 ،556و  066°Cاندازة نانوذرات با

566

-

0/82

25

4/626

نرمافزار  Measurmentتقریباً بهترتیب  19 ،90 ،96و

556

96

0/86

41

4/628

 10نانومتر برآورد گردید .جدول 2اندازة ذرات،

066

90

0/03

40

4/692

میانگین اندازة بلورکها ) (Lو چگالی نمونه با دادههای

056

19

0/86

48

4/628

066

10

0/86

24

4/628

نمونهها مشخصتر است .اندازة نانوذرات در دماهای

))°C

dxray

a

L

)(Å

)(nm

)(g/cm3

48

4/621
4/642
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بررسی دمای پخت بر خواص مغناطیسی...

شکل. 1عکسهای  FESEMنمونههای پختهشده در دماهای الف)

 556ب)  066ج)  056د)  066 °Cبا زمان  9ساعت.
شکل 5منحنیهای پسماند (الف) و منحنیهای
مغناطش (ب) نمونههای ساخته در دماهای ،166 ،966
 056 ، 066،556 ،566و  066°Cرا نشان میدهد.
خواص مغناطیسی نمونهها با استفاده از منحنی پسماند
محاسبه گردید .مغناطش اشباع ) ،(Msپسماند
مغناطیسی ( (Mrو وادارندگی مغناطیسی ) (HCدر
جدول 1آورده شدهاست .وادارندگی نمونهها با افزایش
دمای پخت افزایش مییابد .همانگونه که نتایج
 FESEMنشان داد اندازة ذرات هم با افزایش دمای
پخت روند افزایشی دارد .با توجه به اینکه افزایش
میدان وادارندگی با افزایش اندازة ذرات همراه است
بهنظر میرسد که ذرات در بازة تک حوزه قرار دارند
] .[24مغناطش پسماند برای تمامی نمونهها مقداری
کوچک است که میتواند دال بر نرم بودن فریت ساخته
شده باشد .مغناطش اشباع با عواملی مانند ریزساختار،
چگالی توده فریتها و اشغال ترجیحی مکانهای شبکه
مکعبی تحت تأثیر قرار میگیرد ] .[22همچنین با توجه
به جدول 2مشاهده میشود با افزایش دما تا ،066°C
درصد تشکیل اکسید سرب که مادهای غیر مغناطیسی
است در نمونهها نسبت به دماهای باالتر ،بیشتر است
در نتیجه مغناطش اشباع کاهش مییابد .از دمای باالتر

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای،
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از  066°Cدرصد تشکیل فاز اسپینلی که از مغناطش

ناخالصیها ( اکسید سرب و هماتیت) کمتر شده است.

زیادتری برخوردار است افزایش مییابد ،بهطوری که

عکسهای  FESEMگرفته شده نشان میدهد که مرز

در دمای  066°Cدرصد فاز اسپینلی به بیشترین مقدار

میان ذرات با باال رفتن دما مشخصتر و اندازة نانوذرات

خود میرسد.

افزایش مییابد .نتایج  VSMنشان میدهد با افزایش
دمای پخت میدان وادارندگی افزایش مییابد .رابطة
مستقیم میدان وادارندگی با اندازة نانوذرات میتواند
دلیل بر تک حوزه بودن نانوذرات باشند .بینابسنجی
 FT-IRگرفته شده از ژل خشک و نمونههای پختهشده
در دماهای  056و  066 °Cساختار اسپینلی را تأیید
میکند.

جدول .1ویژگیهای مغناطیسی نمونهها.

جدول .1ویژگیهای مغناطیسی نمونهها.
دمای پخت

Mr
)(emu/g

Ms
)(emu/g

Hc
)(Oe

966

6/6985

0/42

1

166

6/6256

5/08

0

566

6/6996

5/93

10

556

6/6048

2/14

58

066

6/6128

6/02

266

056

6/6510

4/94

246

066

6/90

4/32

366

))°C
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Investigation the effect of annealing temperature on the
structural and magnetic properties of lead spinel ferrite
nanoparticles (PbFe2O4)
Zeinab Sharifi, Seyed Ebrahim Musavi Ghahfarokhi, Morteza Zargar Shushtari
Department of Physics, Faculty of Science, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran

Abstract
In this study, lead spinel ferrite nanoparticles (PbFe2O4) was synthesized by sol-gel method. A
gel of metal nitrates with proper molar ratios was firstly prepared and the effect of annealing
temperature on their structural and magnetic properties was investigated. The annealing
temperature of samples was determined by thermal analysis (TG/DTA). The structural and
magnetic properties of samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission
scanning electron microscopy (FESEM), Fourier transform infrared spectrophotometer (FT-IR),
and vibrating sample magnetometer (VSM). The results of x-ray diffraction patterns showed that
by increasing annealing temperature, lead spinel phase percentage of samples increases and
impurity phases such as lead oxide and hematite were decreased. Also, the results of field
emission scanning electron microscope showed that the particles size is nano, but particles are
bounded together. Also, nanoparticles size increases with annealing temperature and their welldefined shape. The Hysteresis loops of samples show that by increasing annealing temperature
the coercivity was increased. The results of Fourier transform infrared spectrometry annealed
samples show that the structure of samples at temperatures of 650 and 700°C is spinel.
Keywords: lead spinel ferrite, sol-gel, structural and magnetic properties.

