
  
  ع�وم دا���ده 

��زیک �وه آ�وز�ی 

  

  نامه کارشناسی ارشد  نامه براي دریافت درجه پایان پایان

  رشته فیزیک گرایش حالت جامد

  

و  +Mg2و  +MO.Fe2O3 ،Zn2هاي تهیه نانوفریت

Fe2+  =   M اپتیکی و ساختاري و بررسی خواص

  هاآن

  :پژوهشگر

  الهه طعامی

:استاد راهنما

  دکتر یاشار عزیزیان کالندرق

  :استاد مشاور

  دکتر علی توانا

  1397شهریور 
  



  

  :نام پدیدآور و عنوان
اپتیکی و  و بررسی خواصFe2+ =   Mو  +Mg2و  +MO.Fe2O3 ،Zn2هاي تهیه نانوفریت

الهه طعامی/ هاساختاري آن

  یاشار عزیزیان کالندرقدکتر   : استادراهنما

  دکتر علی توانا  :مشاور استاد

  24/6/1397  :دفاعتاریخ

  .ص87  : اتتعدادصفح

  8914/13/97فیزیک  :نامه شماره پایان

  :چکیده

فراصوت بـدون فرآینـد بازپخـت    ، نانوفریت هاي آهن، روي و منیزیم به روش امواج وهشپژدر این : هدف

مـورد بررسـی قـرار     آشـامیدنی  منظور حذف متیلن آبـی از آب ها بههیه شده و خواص فوتوکاتالیستی آنت

  .گرفته است

هنگامی . هاي مختلف را تهیه کردتوان نانوذرات با اندازهبه کمک امواج فراصوت می: شناسی پژوهش روش

گیرند، برخورد امـواج فراصـوت بـا ذرات و    امواج فراصوت قرار میکه ذرات کلوئیدي در محیط مایع تحت 

هاي بسیار کوچـک رشـد کـرده و    این حباب. شودهایی بسیار کوچک میمحیط مایع، موجب تولید حباب

  . شودها موجب تشکیل نانوساختارها به شکل کلوئیدي میضربه ناشی از انفجار حباب. شوندجر میفبعد من

ها نشـان داد کـه نانوسـاختارهاي فریـت آهـن، روي و منیـزیم بـا        پراش پرتو ایکس نمونه الگوي: ها یافته

زیم بـا  یـ هاي فریت آهن، روي و مناندازه میانگین نانوبلورك.اندساختار بلوري مکعبی اسپینل تشکیل شده

روسـکوپ  تصـاویر میک .نـانومتر بدسـت آمدنـد    6و  7، 13شرر به ترتیـب برابـر بـا    -استفاده از رابطه دباي

-nm50هـا  و انـدازه نانوخوشـه  nm20ي نانوساختارها کمتـر از  اندازه دهد کهالکترونی روبشی نشان می

ساختار فریت منیزیم فقط داراي گاف انرژي مستقیم است، اما ساختارهاي آهن و .بدست آمده است 200

اسـتفاده از نمـودار گـاف     ها بـا می باشند که مقدار آن غیر مستقیمهم روي داراي گاف انرژي مستقیم و 

، eV8/2مقدار گاف انرژي براي گذار مستقیم نانوسـاختار فریـت منیـزیم برابـر     . انرژي بدست آمده است

و بـراي گـذار غیـر     eV2/2،eV 3/2براي نانوساختارهاي آهن و روي بـه ترتیـب بـراي گـذار مسـتقیم      

نـاطش اشـباع بـراي نانوسـاختار فریـت      مقدار مغ.بدست آمده است  eV4/1مستقیم هر دو ساختار برابر 

-مـی  emu/g00274/0و مقـدار نـاچیز    emu/g66 ،emu/g20آهن، روي  و منیزیم به ترتیب برابـر   

ها نشان داد که درصد حذف متیلن آبی از آب توسط گیري فعالیت فوتوکاتالیستی فریتنتایج اندازه. باشند

دقیقه برابر  60، نانوساختار فریت روي در مدت % 60برابر با دقیقه  90نانوساختار فریت آهن بعد از  مدت 

  .است% 99دقیقه، برابر با  45و نانوساختارهاي فریت منیزیم پس از % 98با  

 eV2/2نانومتر، گاف انـرژي از   6به  13در نانوساختارهاي تهیه شده با کاهش اندازه ذرات از : گیري نتیجه

شود با کاهش اندازه نانوساختارها تقریباً تـا نصـف،   مچنین مشاهده میافزایش یافته است و ه  eV8/2به 

nmفعالیت فوتوکاتالیستی بیشتر از چند برابر شده است یعنی نانوساختار فریت آهـن بـا انـدازه میـانگین    

nmو نانوساختارهاي فریت منیزیم با اندازه میانگینآبی متیلن  حذف% 60دقیقه داراي  90طی مدت 13

باشدکه ایـن افـزایش فعالیـت فوتوکاتالیسـتی بـا      می آبیجذب متیلن % 99دقیقه داراي  45طی مدت  6

  . کاهش اندازه نانوساختارها و در نتیجه افزایش نسبت سطح به حجم قابل انتظار بود

 یــتروش فراصــوت، فعال یــزیم،من یــتفر ي،رو یــتآهــن، فر یــتهــا، فریــتنانوفر: هــاي کلیــدي واژه

  .یآب یلنمت یستی،فوتوکاتال



  مقدمه و هدف -1

  

  اهمیت پژوهشبیان مسئله و - 1-1

توســط دفـع مــواد شــیمیایی متعـددي کــه در پزشــکی، صـنعت، کشــاورزي و حتــی    

. ]4[شـود هـاي آلـی مـی   آالینـده  بـه گسـترش  منجر  یرد،گاستفاده قرار میمورد عادیافراد

هـاي  ها و صنعتی شدن روز افـزون شـهرها، آلـودگی   با تغییر سبک زندگی انسانبنابراین، 

جهـانی محسـوب    چـالش عنـوان  بهبوده و گسترشزیست محیطی به طور مستمر در حال 

بـا توجـه بـه    به همین دلیـل،  . رودبه شمار میزندگی بشر عنصر  ترینآب حیاتی.دشونمی

از صنایع ضرورتی اجتنـاب ناپـذیر   هاي آلوده حاصل هاي آشامیدنی، تصفیه آبکمبود آب

  .]5[گرددمحسوب می

مشـخص   MB١هاي آروماتیکی است که با عالمـت اختصـاري   یکی از رنگمتیلن آبی 

 85/318رنگ کاتیونی متـیلن آبـی محلـول در آب بـوده و داراي وزن مولکـولی      . گرددمی

متیلن آبی کاربردهاي بسیاري در صنایع گوناگون از جمله نسـاجی،  . ]6[گرم بر مول است

هایی از قبیـل  هاي حاوي رنگپسابحضور .]7،8[چرم سازي، تولید پالستیک و چاپ دارد

-ها موجب افزایش ذرات معلـق در آب شـده و بـه کـدورت آن مـی     متیلن آبی در رودخانه

ها سبب اختالل در سیستم تنفسی شده و تماس مستقیم با آن استنشاق رنگ]. 9[انجامد

هـاي  ، مسمومیت، تعریـق و بـروز آسـیب   هاي موضعی، اختالالت ذهنیمنجر به سوختگی

هـاي  شده و نیـز منجـر بـه جهـش    ]10،11[ی به بینایی انسان و موجودات زنده دیگردائم

  ].12،13[شودمی در انسان ژنتیکی و سرطان

هـاي متعـددي از قبیــل فرآینـدهاي زیسـتی، فرآینــدهاي ترکیبـی شــیمیایی و      روش

تبـادل  ، ]15[روي کـربن فعـال  ، جذب سطحی بر ]14[، انعقادفیلتراسیون غشایی، زیستی

ــونی ــرفته، ]16[ی ــیون پیش ــیمیایی، ]17[اکسیداس ــیون ش ــیون ]18[اکسیداس ، اکسیداس
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و روش جـذب بـه منظـور تصـفیه     ]20[، اکسیداسیون فوتوکاتالیسـتی ]19[الکتروشیمیایی

. گیرندها مورد استفاده قرار میفاضالب

پـذیري زیسـتی و   ها در برابر تجزیـه علت مقاومت رنگفرایندهاي زیستی و انعقادي به

-هـاي ثانویـه مـی   نتقال رنگ از فاز محلول به فاز جامد منجر به تولید لجن و آلودگینیز ا

توان به پر هزینه بـودن احیـاي آن   از معایب استفاده از کربن فعال نیز می]. 21،22[گردند

  ]. 23[اشاره کرد

 دلیـل مزایـایی از قبیـل سـهولت طراحـی و بهـره      هاي اخیـر روش جـذب بـه   در سال

]. 26[کارایی مـؤثر و کـم هزینـه بـودن بسـیار مـورد توجـه بـوده اسـت          ،]24،25[برداري

بـه منظـور     O2Ti ،ZnOو  ZnS ،4VO3Ag ،3SrTiOاکسـیدها و سـولفیدهایی از قبیـل    

با وجود اینکه این مواد جهت تخریـب  . اندتخریب رنگ متیلن آبی مورد بررسی قرار گرفته

جـاذب نـور   (ی نظیـر گـاف انـرژي بـزرگ    دلیل معـایب اما به ،ها بسیار مؤثر هستندآلودگی

-27[نش و ایجاد آلـودگی، مناسـب نیسـتند   ، باقی ماندن در محلول پس از واک)فرابنفش

30[.  

امروزه از فنـاوري  . داشته استدر جهان فناوري نانو نقش کلیدي کم در قرن بیست و ی

عامـل انقـالب   عنـوان  است، بهعلت تأثیرات قابل توجهی که در علم و صنعت داشته نانو به

هاي فیزیکی، شیمیایی فناوري نانو شامل تولید و کاربرد سیستم. ]31[شودصنعتی یاد می

باشد که امکان کنترل سـاختار و رفتـار مـواد در    هاي نانومتري میو بیولوژیکی در مقیاس

  . ]34-32[کندسطوح اتمی و مولکولی را فراهم می

کیفیت کافی براي تأمین نیازهاي انسان و  هاي موجود براي تصفیه آب در ارائهفناوري

نانوفناوري، راهکارهاي نـوینی جهـت تصـفیه آب ارئـه     . ]35[محیط زیست محدود هستند

. ]36[کرده است

علت دارا بودن ظرفیت جـذب بـاال و قابلیـت    نانومواد، نانوذرات مغناطیسی به در میان

-اي در حـوزه دهاي گسترده، کاربر]37،38[ها توسط میدان مغناطیسیجداسازي ساده آن

هاي متعدد علوم زیسـتی و صـنایع غـذایی، جداسـازي مـواد معـدنی، کاتـالیزور، ذخیـره         

اطالعات، دارورسانی و گرمایش موضعی در درمـان سـرطان، سنسـورهاي گـازي، تصـفیه      

  . ]39[اندداشته هاي آلوده آشامیدنیها و آبفاضالب

به دلیل دارا بـودن  که ، ]40[رونددستۀ مهمی از مواد مغناطیسی به شمار می ١هافریت

داراي  ]41[، مقاومــت شــیمیایی و دمــایی بــااللــوبمط مغناطیســی خــواص الکتریکــی و
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3  مقدمه و هدف

ــترده ــاي گسـ ــتگاهکاربردهـ ــایکروویواي در دسـ ــاي مـ ــفورماتورها]42[هـ ، ]43[، ترانسـ

، ادوات ]46[، ضــبط مغناطیســی بــا چگــالی بــاال]45[، حســگرهاي گــازي]44[القاگرهــا

ــامی ــت]47[نظ ــکی ، ایمپلن ــاي پزش ــرطان  ]48[ه ــؤثر س ــان م ــخیص و درم ، ]49[، تش

  .هستند ]52[و تصفیه فاضالب ]51[، کاتالیزور]MRI]50تصویربرداري

، پایـداري در  ]53[)جـاذب نـور مرئـی   (یل دارا بودن گاف انـرژي کوچـک  دلها بهفریت

ها از محلول پس از واکـنش و غیـر سـمی    آنآسان آوري هاي اسیدي، قابلیت جمعمحیط

  .]56-54[روندشمار میهاي مطلوبی بهفوتوکاتالیست ،بودن

 یهـای ندهها جهت تخریب آالیمنظور تأثیر فریتهاي اخیر تحقیقات بسیاري بهدر سال

-ها و همچنین نمکها، باکتريهاي آلی، رنگنظیر نیکل، کادمیم، آرسنیت، کروم، آالینده

  .]57[ائیت و سختی آب انجام گرفته استزدایی، حذف قلی

هـا بـه ترکیـب شـیمیایی،     خواص ساختاري، شیمیایی، الکتریکی و مغناطیسی فریـت 

  .]58[ها وابسته استدر ساختار آن روش سنتز، دما و زمان پخت، مقدار و توزیع کاتیون

هـاي اخیـر تحقیقـات بسـیاري بـه منظـور تهیـه و کـاربرد نانوسـاختارهاي          طی سـال 

انتخــاب روش مناســب جهــت تهیــه . انجــام گرفتــه اســت هــانظیــر فریــت مغناطیســی

خواصـی نظیـر انـدازه، توزیـع، شـکل و درصـد       علت اینکـه،  بهنانوساختارهاي مغناطیسی 

  .از اهمیت بسیاري برخوردار است ،ها بستگی داردهاي تهیه آنخلوص مواد به روش

هایی است که بـراي سـنتز ترکیبـات مختلـف در شـرایط      یکی از روش ١فراصوتروش 

قابـل  توان بـه سـرعت بـاالي واکـنش،     مزایاي این روش میاز . شودکار برده میعمول بهم

سـهولت عملکـرد و طراحـی و    ،مضرهاي عدم نیاز به حالل ،کنترل بودن فرایند، هزینه کم

از ایـن رو،  .]59،60[تولید محصوالتی با درصد خلوص باالو توزیع یکنواخت اشاره کـرد  نیز

اسـتفاده  هـاي آهـن، منیـزیم و روی   نانوفریتاز روش فراصوت به منظور تهیه در این پژوهش

طریق  زا ي تهیه شده،هاي ساختاري، اپتیکی و مغناطیسی نانوساختارهاویژگی .شده است

فــرابنفش و -پـراش پرتــو ایکــس، میکروســکوپ روبشــی الکترونـی، طیــف ســنجی مرئــی  

همچنـین خـواص فوتوکاتالیسـتی ایـن     ه و مغناطیس سنجی ارتعاشی نمونه بررسـی شـد  

  .ه استها جهت جذب آلودگی متیلن آبی مورد بررسی قرار گرفتنانوفریت
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مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

  مقدمه - 2-1

مورد  ٤هااي از مواد مغناطیسی موسوم به فریتجایی که در تحقیق حاضر، دستهاز آن

هاي انواع نظم و به معرفی مفاهیم بنیادي مغناطیس گیرند، بنابراینمطالعه قرار می

  . مغناطیسی پرداخته شده است

توان با یکی از دو بردار زیر تعریف یک میدان مغناطیسی را می:مفاهیم بنیادي مغناطیس

  :کرد

B=��H )2 -1                                          (

وقتی یک ماده مغناطیسی در میدان مغناطیسی قـرار  . مغناطیسی خأل است ٥تراوایی= که

، کـه گشـتاور   ٦Mاین مغناطیـدگی بـا بـردار مغنـاطش    . شودگیرد، ماده مغناطیده میمی

ـ      .شـود واحد حجم است، توصیف می در دوقطبی ه اندوکسـیون مغناطیسـی داخـل مـاده ب

  :شودبیان می )2-2(رابطه  صورت

B=��H+��M )2-2                                                                               (

  Hمتناسب بـا  Mتوان فرض کرد که شود، میجا که مغناطش توسط میدان القا میاز آن

  :است

M=χH )2 -3                                                                                (         

  . ]3[شودمحیط نامیده می ٧ثابت تناسب، پذیرفتاري مغناطیسی
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5 Permeability
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  دیامغناطیس مواد-2-1-1

در مواد دیامغناطیس برهمکنش بین مواد ومیدان مغناطیسی بـه صـورت بـرهمکنش    

- χ<0 (~10-5 to)پذیري بسیار پایینی دارنـد  مواد دیامغناطیس، مغناطیس. باشدضعیف می

ام بـه اسـتثناي   حـرارت بـوده و در کلیـه اجسـ     دیامغناطیس مستقل از درجـه  پدیده. ((6

ي اجسـام،  دهد اما همهروي می در معرض میدان مغناطیسیبا قرار گرفتنهیدروژن اتمی، 

-هاي دیگر ممکن است خاصـیت دیامغناطیسـی را تحـت   دیامغناطیس نیستند زیرا پدیده

مس، روي، سیلسیم و همچنـین اغلـب   . دالشعاع قرار دهند و به آن خواص دیگري ببخشن

  .مواد آلی چنین خاصیتی دارند

  مواد پارامغناطیس-2-1-2

-هـا هـم  صورت جاذبه ضعیف است و دوقطبـی کنش این مواد با میدان خارجی بهبرهم

 χ>0پـذیرفتاري بـراي مـواد پارامغنـاطیس     . گیرنـد راستا با محور میدان خارجی قرار می

(~10-3to-5)  هـا حتـی در غیـاب یـک میـدان مغناطیسـی       مواد هریک از اتـم  در این. است

صـفر ناشـی از فزونـی    ایـن گشـتاور غیـر    . صفر هستندخارجی داراي گشتاور خالص غیر 

ها در ایـن  که گشتاور اتمبر حسب این. ها استگشتاور چرخشی بر گشتاور مداري الکترون

، کـن اسـت پارامغنـاطیس   قبیل اجسام به چه شکلی با یکدیگر ترکیـب شـوند، جسـم مم   

در اجسام پارامغنـاطیس گرچـه   . مغناطیس باشدفرومغناطیس و یا فريپاد فرومغناطیس، 

دلیل نوسانات حرارتی موجـود  صفر هستند، اما به ها داراي گشتاور خالص غیرهریک از اتم

کلیـه  ها فاقد هر گونه آرایش منظم بوده و در هاي مغناطیسی اتمها، دو قطبیدر درون آن

. شوند، طوري که جسم از نظـر مغناطیسـی خنثـی اسـت    طور تصادفی توزیع میجهات به

-آن هاي اتمی را تحت گشتاور قـرار داده و اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی، دوقطبی

-البته اغتشاشات حرارتی همواره سعی در بـرهم . کندسو میطور نسبی با خود همها را به

طور کامل صورت ها با میدان بهسویی دوقطبیرو همه و از اینها داشتزدن آرایش دوقطبی

ها بیشتر و بهتـر بـا میـدان هـم     تر باشد دو قطبیپذیرد و هر قدر میدان خارجی قوينمی

اي هاي مغناطیسی اتمی در اجسام پارامغناطیس بـه گونـه  آرایش دوقطبی. شوندجهت می

. تر از آن استخارجی و بسیار ضعیف ها هم جهت بامیداناست که میدان کل حاصل ازآن

-هـاي اتمـی دخالـت مـی    که اغتشاشات حرارتی در برهم زدن آرایش دو قطبینظر به این

آلومینیـوم،  . شـود تر میکنند پارامغناطیس تابع درجه حرارت بوده و با افزایش دما ضعیف

  .باشندهایی از این مواد میپالتین و کروم نمونه



  یسمواد فرومغناط-2-1-3

) هـا هـاي آن مانند نیکل،آهن ،کبالـت و برخـی از آلیـاژ   (هاي مواد فرومغناطیس در اتم

کننـد تـا هـزاران اتـم را در یـک حـوزه       صورت موازي عمـل مـی  هاي الکترونی بهچرخش

که مواد فرومغناطیس تحت میدان مغناطیسی خـارجی قـرار   زمانی. مغناطیسی قرار دهند

-شوند به گونهي در جهت میدان اعمال شده مغناطیسی میگیرند به میزان بسیار زیادمی

هـزار برابـر   گونه از اجسام تا چندین هـزار و حتـی صـد   اي که میدان مغناطیسی درون این

ماهیـت چنـین رفتـاري در اجسـام     . شـود هـا مـی  تر از میـدان اعمـال شـده بـه آن    بزرگ

ی کوچــک هـاي مغناطیســی در نـواح  فرومغنـاطیس بـه تشــکیل خـود بـه خــودي حـوزه     

-متـر نسـبت داده مـی   متر و حتی سانتیماکروسکوپی با ابعادي در حدود میکرون تا میلی

تـر از یـک درجـه    پدیده فرومغناطیس فقط در صورتی که درجه حرارت جسم پایین. شود

8حرارت بحرانی موسوم به درجه حرارت دمـاي کـوري  
(Tc)   دهـد و درجـه   باشـد روي مـی

ومغناطیس از بین رفته و جسم مانند اجسام پارامغنـاطیس  حرارت باالتر از آن، خاصیت فر

  .کندمیرفتار

  فرومغناطیسپادمواد -2-1-4

صـورت  هاي شبکه بلوري مواد بهگیري چرخش الکترونی در اتمدر این نوع مواد جهت 

-زمـانی . آیدها به وجود میدر نتیجه ممان مغناطیسی نسبتاً کمی در آن. غیر موازي است

شـناخته   ٩عنوان دماي نیـل که به(تر از دماي بحرانی خود ارامغناطیس در پایینکه مواد پ

. دهندفرومغناطیس از خود نشان می پادباشند ویژگی ) شودمی

که در برخی از مواد علی رغم وجود گشتاورهاي چرخشی  زمانی:مغناطیسمواد فري

برایند گشتاور مغناطیسی قوي ها، هاي غیر موازي دوقطبینامساوي ناشی از جهت گیري

برخی . کند و تقریباً شبیه خاصیت فرومغناطیس استمغناطیس بروز میاست، پدیده فري

اي خود یک نمونه از مواد داراي خاصیت در حالت توده Fe3O4از اکسیدهاي آهن مانند 

 مغناطیس هم مانند فرو مغناطیس با افزایش دما در یکفري. ]61[مغناطیس هستندفري

باالي این نقطه، ماده . نام دارد TNنقطه گذار، دماي نیل، . رودنقطه معین از بین می

  :شودپارامغناطیس است، و پذیرفتاري با فرمول زیر بیان می
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C  وT'N 3[هاي هستند که به ماده مورد نظر بستگی دارندثابت[.  

  سوپر پارامغناطیس-2-1-5

تـر  اي خود بسـیار کوچـک  ه تودهاز انداز مغناطیسو فري زمانی که مواد فرومغناطیس

رســند در غیــاب میــدان خــود در ابعــاد نــانومتري مــی rc)(١٠و بــه شــعاع بحرانــی شــده

ر پارامغنـاطیس  دهند و خواص سوپمغناطیسی، گشتاور دوقطبی قوي خود را از دست می

هـاي  اندازه نانوذرات و کـاهش شـدید تعـداد اسـپین    دلیل کوچک بودن هب. دهندمینشان 

اي نیسـت کـه بـا    جهت، برایند گشـتاور مغناطیسـی در ایـن ذرات بـه انـدازه     موازي و هم

تر از نوسـانات  نوسانات دمایی رقابت کند و به عبارتی نیروهاي مغناطیسی دوقطبی ضعیف

در برابـر   Mکه نمودار نیبه همین دلیل براي مواد سوپرپارامغناطیسی زما. دنشودمایی می

H که مواد یعنی زمانی ،شودمغناطیسی قابل توجهی مشاهده نمی ١١شود، پسماندرسم می

-اتـم  دوقطبی ،دنگیرخارجی قرار می سوپرپارامغناطیس در حضور یک میدان مغناطیسی

ش مغناطحالت ن هم جهت شده و به ها به صورت سریع و کامل به راحتی با میداهاي آن

-رسند و در غیاب میدان به سرعت خاصیت مغناطیسی خـود را از دسـت مـی   می ١٢اعاشب

  . ]62[دهند

  هاي مغناطیسیحوزه-2-1-6

هاي دائمی بسیار کوچکی هستند که در غیـاب میـدان مغناطیسـی    ها مغناطیسحوزه

بنـابر ایـن یـک قطعـه جسـم      . شـوند خارجی در همه جهات به طور تصـادفی توزیـع مـی   

بـا  ) البته بدون در نظر گرفتن پدیده پسماند(نظر مغناطیسی خنثی است  فرومغناطیس از

جهتی بیشتري بـا میـدان   هایی که از ابتدا هماعمال یک میدان مغناطیسی خارجی، حوزه

هـاي  ایجـاد حـوزه  . یابنـد ها گسترش میتر شدن بقیه حوزهخارجی دارند، در ازاي کوچک

ه معناي بـه وجودآمـدن یـک میـدان مغناطیسـی      سو با میدان خارجی بنسبتاً وسیع و هم

اگر میدان خارجی ضعیف باشـد پـس   . تر از میدان خارجی در درون جسم استبسیار قوي

ها و در نتیجه خود جسم به وضـعیتی نزدیـک بـه وضـعیتی قبـل از      از برداشتن آن، حوزه
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-سترش حـوزه اما اگر میدان خارجی به اندازه کافی قوي باشد گ. گردنداعمال میدان برمی

شـود و پـس از   رسد که دیگر بازگشـت بـه حالـت اولیـه غیـر ممکـن مـی       ها به حدي می

در . کنـد برداشتن میدان خارجی جسم مقداري از مغناطیس القا شده را در خود حفظ می

ها به منظور حداقل کردن انرژي مغناطیسی کـل تشـکیل   مغناطیس حوزهیک سیستم فرو

در حالـت  . شـوند تر از یک اندازه بحرانی ذره، تشـکیل مـی  نها در پاییتک حوزه. شوندمی

و  Tcتــک حــوزه، خــواص ذاتــی سیســتم مغناطیســی نظیــر مغنــاطیس پــذیري اشــباع،  

بـه منظـور ضـبط    . شوندتحت تأثیر کاهش اندازه ذره واقع می ١٣ناهمسانگردي مغناطیسی

شـود، گـذر   مربوط میمغناطیسی با دانسیته باال، بهترین ویژگی مناسبی که به اندازه ذره 

-و پسماند سیسـتم تغییـر ایجـاد مـی     ١٤به حالت تک حوزه است که در میزان وادارندگی

  . ]63[کند

  

  اي بر مواد مغناطیسی فریتمقدمه - 2-2

ي معینی از آهن و یک فلز صورت اکسیدهاي دو گانهمغناطیس بهترین مواد فريمهم

ها داراي خاصیت فري تمامی فریتالبته . شونددیگر هستند که فریت نامیده می

  .]2[مغناطیسی نیستند

شود که جزء اصلی دسته از مواد مغناطیسی اطالق میطور کلّی فریت به آنبه

ها مواد سرامیکی به رنگ خاکستري تیره فریت. ]64[آهن استها اکسیددهنده آنتشکیل

هاي ها با نام اکسیدفریت. سخت و شکننده هستند از لحاظ مکانیکی باشد ویا سیاه می

  .]65[شوندمغناطیس هم شناخته میفري

که موقعیت است  هاي فلزيها ناشی از برهمکنش بین یونخواص مغناطیسی فریت

  .]66[دانآهن اشغال کردههاي اکسیژن در ساختار بلوري اکسیدخاصی را نسبت به یون

مطالعات . ]64[آغاز شد 1900ها از سال ها و کاربردهاي صنعتی آنتهیه انواع فریت

هاي مختلف توسط اولیه بر روي وابستگی ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی فریت

هاي در آن زمان هیلپرت موفق به تهیه فریت. انجام گرفت 1909در سال  15هیلپرت

بیست سال پس از مطالعات . اسپینلی مانند منگنز، مس، کبالت، منیزیوم و روي شده بود
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-هاي مختلف و اندازهدر فرانسه، مطالعات شیمیایی براي تهیه فریت 16تیرهیلپرت، فورس

با این حال او در بهبود . کوري را شروع کرد مغناطیسی و همچنین دمايگیري اشباع

  .دمواجه ش شکست باها اطیسی فریتخواص مغن

ها ریتبه دو اکتشاف مهم در رابطه با فدر ژاپن،  18و تاکی 17، کاتو1932در سال 

میدان  گیرياندازه به مشغول که رخ داد هنگامیها کشف اول آن. دست یافتند

که محلول جامد فریت کبالت و  دریافتندها آن. بودندماي کوریهاتحت دفریت مغناطیسی

کشف دوم . درجه سانتی گراد به شدت مغناطیده است 300مگنتیت در دماي حدود 

هاي اسپینل را با فریت اسپینل نرمال هايز فریتان مقدار زیادي اداد که محققزمانی رخ

کاتو و تاکی فریت . ، مخلوط کردندباالیی بودند خاصیت مغناطیسیداراي عکوس که م

Zn-Cu 64[را به عنوان بهترین مواد هسته مورد بررسی قرار دادند[.  

و همکارانش در هلند،  19توسط اسنوك 1945-1933هاي ها عمدتاً در طی سالفریت

 1948در سال  .اندصورت گروهی از مواد مغناطیسی مفید تجاري گسترش پیدا کردهبه

از . ]64[با موفقیت مکانیزم افزایش مغناطش با افزودن فریت روي را توضیح داد 20نیل

هاي الکترونیکی از جمله؛ تلویزیون، دلیل کاربرد در مدارهاي وسیلهها بهفریت 1950سال 

هاي مایکروویو بسیار مورد توجه قرار ي قابل حمل و دستگاههارادیو، کامپیوتر، تلفن

  . گرفتند

توسط  مباری فریت استرانسیم و فریت مانند آهنربايهگزاگونال اختراع آهنرباي فریت

ها ي فریتچهمهمی در تاریخ بسیاررخداد  1952مکارانشان در سال و ه 22و جانکر 21ونت

  .]64[رودبه شمار می

ها کاربردهاي بسیاري در ترانسفورماتورها، قطعات گذشته، فریتي در طی سه دهه

  .]67[اندهاي مایکروویو داشتههاي چندالیۀ فریتی، وسیلهمخابراتی، چیپ

ها در تشخیص و درمان مؤثر ي گذشته، خواص سوپرپارامغناطیسی فریتدر دهه

  . ]68[ها نظیر سرطان کارایی مؤثري داشته استبرخی بیماري

-هاي معدنی طبیعی نیز یافت میصورت ناخالص در درون سنگها عموماً بهفریت 
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هاي ها براي زمین شناسان که روي سنگبنابراین داشتن اطالعات در مورد فریت. شوند

  .دهند، حائز اهمیت استمغناطیسی تحقیقات انجام می

. لزات استها یک میلیون برابر بیشتر از مقاومت الکتریکی فمقاومت الکتریکی فریت

هاي مغناطیسی متناوب اعمال شده در شود که میداناین مقاومت بسیار باال باعث می

ها را در ردة بهترین مواد این ویژگی فریت. هاي گردابی نشودها، موجب القاي جریانفریت

هاي گردابی ها باید تلفات ناشی از جریانمغناطیسی در کاربردهاي بسامد باال، که در آن

  .]2[باشد، قرار داده است حداقل

  

  هادسته بندي فریت- 2-3

کـه   شـوند بندي میطبقهمان بلوریمتفاوت ساختبا سه دسته طور عمده به ها به فریت

.]69[اسپینلهاي فریتو هاي گارنت فریت ،هاي هگزاگونالفریت عبارتند از؛

  

  23هگزاگونال يهافریت-2-3-1

و BaFe12O19هـاي  فریـت بـاریم و استرانسـیوم بـا فرمـول      هاي هگزاگونال مانندفریت

SrFe12O19ها به شـکل  ی آنضلعی پیچیده هستند و فرمول کّلداراي یک سلول واحد شش

A2+O.6B3+
2 O3ضـلعی  یون آهن سه ظرفیتی در سلول داراي سـاختار شـش   12. باشدمی

  :اندشده توزیعبه شرح زیر 

یـون در   2، )شـوند یون اکسیژن احاطه مـی 6که توسط (وجهیهشت موضعیون در  9

-شـش  موضـع و یک یون در )شوندیون اکسیژن احاطه می 4که توسط (چهاروجهی موضع

هـا داراي  کـه سـاختار آن  دلیـل ایـن  بـه ). شوندیون اکسیژن احاطه می 5که توسط (یوجه

-کـار بـرده مـی   هبـ ) دائمـی (جهت مغناطیسی تک محور است به عنوان آهنرباهاي سخت

  .]70[ندشو

  .]71[ساختمان بلوري فریت باریم نشان داده شده است) 1-2(در شکل
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  .]71[نمایش شماتیکی ساختمان بلوري فریت باریم: 1- 2شکل

  

  :که عبارتند از شش نوع فریت هگزاگونال وجود دارد

  ،)و غیرهBaFe12O19 ،SrFe12O19عنوان مثالبه(Mهاي نوع فریت)1(

  ،)Ba2Co2Fe24O41مثالعنوان به(Zهاي نوعفریت)2(

  ،)Ba2Co2Fe12O22به عنوان مثال(Yهاي نوعفریت)3(

  ،)BaCo2Fe16O27عنوان مثالبه(Wهاي نوعفریت)4(

  ) Ba2Co2Fe28O46عنوان مثالبه(Xهاي نوعفریت)5(

  .]Ba2Co4Fe36O60(]73عنوان مثالبه(Uهاي نوعفریت)6(

  

  ٢٤هاي گارنتفریت-2-3-2

هـاي  در  اثنـاي ظهـور حافظـه    1970و  1960هـاي  دهه ها به طور گسترده درگارنت

هاي پردازشگر بر پایه مواد مغناطیسی مـورد تحقیـق و توسـعه قـرار     کامپیوتري و سیستم

تحقیقات بسیاري بدین منظور انجام گرفت، اما این سیستم از نظر تجـاري مؤفـق   . گرفتند

  .]2[نبود و به همین دلیل به فراموشی سپرده شد

M3Fe2یا به شکل  3M2O3.5Fe2O3رنت، داراي فرمول عمومی به شکل هاي گافریت

(FeO4)3 جا باشند در اینمیM دهنـده یـک یـون نـادر خـاکی سـه ظرفیتـی مثـل         نشان
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صورت شـماتیکی  ، ساختمان بلوري فریت ایتربیوم به)2-2(در شکل.باشدمی) Yb(ایتربیوم

مکعبی بزرگ بـوده و سـه نـوع موضـع     ها، سلول واحد گارنت. ]71[نمایش داده شده است

در سـاختار   .نامنـد مـی  Cو  A ،Bهـا را  مختلف بلوري وجود دارد که بطور قـرار دادي آن 

-هـاي چهـاروجهی، هشـت   ظرفیتی وضعیتهاي سههاي گارنت، کاتیونلوزي شکل فریت

نـاطیس هسـتند امـا    ها فري مغهمۀ گارنت. ]72[کنندوجهی را اشغال میوجهی و دوازده

هاي باال در ناحیه مایکروویو ها در فرکانسگارنت. سبتاً ضعیفی دارندصیت مغناطیسی نخا

  .]2[کاربرد دارند

  
  .]71[نمایش شماتیکی ساختمان بلوري فریت ایتربیوم: 2-2شکل

  

  ٢٥اسپینلهاي فریت-2-3-3

ــولی  ــول مولک ــتفرم ــايفری ــپینل ه ــه صــورت اس ــوده MFe2O4ب ــاختار  داراي وب س

، Zn ،Niمثـل  (دو ظرفیتـی  هـایفلزي تواند یـون می Mجا که در این باشندمی(fcc)مکعبی

Co ،Fe ،Mn  وCu (66[باشد[.  

-هاي اکسیژن بزرگ با آرایش یک مکعب مرکز وجوه پر، کامالً به هم فشرده شـده یون

این فضاها دو نـوع  . اندها را اشغال کردهتر فضاي بین آنهاي فلزي بسیار کوچکاند و یون

شـود، زیـرا ایـن فضـا در     نامیده مـی  Aها فضاي چهار وجهی یا موضع یکی از آن. هستند

هـاي اکسـیژن پـر شـده     هـاي آن توسـط یـون   مرکز یک چهار وجهی قرار دارد که گوشـه 

شـود،  خوانده مـی  Bوجهی یا موضع فضاي نوع دیگر، فضاي هشت). )الف(3-2شکل (است

-هاي یک هشـت وجهـی را اشـغال مـی    هاي اکسیژن موجود در اطراف آن، گوشهزیرا یون
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  .متفاوت هستند Bو  Aبنابراین محیط بلوري مواضع )). ب(3-2شکل (کنند

  

  

  
  .]B(]2(موضع هشت وجهی): ب(3-2شکل.                                      ]2[)A(موضع چهاروجهی): الف(3-2شکل 

  

هـاي بسـیاري اسـت،    که متشـکل از یـون  علت ایندوبعدي از سلول کامل بهارائه طرح 

را کـه بـه هشـت قسـمت یـک       aرو یک سلول واحد با طـول یـال   از این. باشدپیچیده می

اسـت در نظـر    a/2طول هر یال برابـر  ) )پ(3-2(هشتمی تقسیم شده است و مطابق شکل

  . گیریممی

مشابهی دارنـد و بـه همـین ترتیـب      چهار قسمت یک هشتمی هاشور خورده محتواي

تـواي دو  مح. چهار قسمت یک هشتم هاشور نخورده نیز داراي محتواي مشـابهی هسـتند  

  . نشان داده شده است) ت(قسمت) 3-2(یک هشتم پایین در شکل

) ت(قسـمت ) 3-2(یک موضع چهار وجهی در مرکز یـک هشـتم سـمت راسـت شـکل     

ها ولی نـه  هاي یک هشتمبعضی از گوشهتشکیل شده است و مواضع چهار وجهی دیگر در 

وجهی در یک هشتم سـمت چـپ قـرار دارنـد،     چهار موضع هشت. ها قرار دارددر همۀ آن

ها که ها، به شش یون اکسیژن متصل شده است، دو تا از آنها توسط خط چینیکی از آن

ر پشـت و  اند، مربوط به دو تا یک هشتم مجاور هستند کـه د با نقطه چین نشان داده شده

  .]2[پایین قرار دارند

  

یون فلزي

یون اکسیژن

یون فلزي



  
  

  .]2[سلول واحد فریت اسپینل: 3-2شکل

صـورت واضـح نشـان داده شـده     هاي اسپینل بهساختمان بلوري فریت) 4-2(در شکل

  .]71[است

  .]71[هاي اسپینلنمایش شماتیکی ساختمان بلوري فریت: 4-2شکل

  

بلکه فقـط یـک هشـتم    . شونداشغال نمی هاي فلزيدر عمل، تمامی مواضع توسط یون

  .]2[)1-2جدول (شونداشغال می Bو نصف مواضع  Aمواضع 

  

  

  )پ(

)ت(



  .]2[هاي اسپینلهاي فلزي در سلول واحد فریتآرایش یون: 1-2جدول

-تعداد جایگاه  اسپینل معکوس  اسپینل نرمال

  هاي اشغال شده

-تعداد جایگاه

  هاي در دسترس

  موضع

8Fe +38M2+8  64   وجهیچهار)A(  

8Fe +3 , 8M +216Fe   )B(هشت وجهی  32  316+

  

؛ کـه عبارتنـد از   شـوند بنـدي مـی  طور کلی به دو دسـته تقسـیم  هاي اسپینل بهفریت

  .اسپینل نرمال و اسپینل معکوس

هـاي سـه   و کـاتیون  Aهـاي دوظرفیتـی در مواضـع    کاتیون ،در ساختار اسپینل نرمال

  . شوندتوزیع می Bظرفیتی در مواضع 

سـه   هـاي و کـاتیون  Bهاي دوظرفیتی در مواضـع  کاتیون ،در ساختار اسپینل معکوس

و ظرفیتـی و سـه   هـاي د کاتیون. شوندتوزیع می Bو Aطور مساوي بین مواضع ظرفیتی به

کنند، به این معنی که سـاختمان  را اشغال می Bصورت تصادفی مواضع ظرفیتی معموالً به

  .نظم استهاي معکوس بیفریت

-هاي اسپینلی هم وجود دارند که متشکل از چند یون فلـزي مـی  دیگري از فریت نوع

هـاي تجـاري از نـوع    اغلب فریت. هاي مخلوط معروف هستندها به فریتاین فریت .باشند

  .]2[مخلوط هستند

  

  

  هاي اسپینل مورد مطالعه در این پژوهشساختار و خواص فریت - 2-4

  .پردازیممیآهن، منیزیم و روي هاي فریت هايویژگی ساختار و به بررسی حال

  

  فریت آهن-2-4-1

داراي ساختار اسپینل وارون و متشکل از آرایه مکعبـی وجـوه    ٢٦فریت آهن یا مگنتیت
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. شودمشخص می) 4O3Fe(صورت باشد که فرمول شیمیایی آن بهمی) fcc(پر

هـاي سـه   یـون و ) B(وجهـی هاي دوظرفیتی آهن در مواضع هشـت در این ساختار یون

ساختار بلوري سـلول  . ]75[شوندتوزیع می  Bو Aطور مساوي بین مواضع ظرفیتی آهن به

مگنتیت جزء مـواد نیمـه رسـانا    . ]76[نشان داده شده است) 5-2(واحد مگنتیت در شکل

ایــن فریــت از ]. 77[باشــدمــی g/cm318/5و چگــالیeV1/0اســت و داراي گــاف انــرژي 

مغنـاطیس  مگنتیت در دمـاي اتـاق داراي خاصـیت فـري    . استمغناطش باالیی برخوردار 

دچار تبدیل  -C153˚تحت . شودتبدیل به پارامغناطیس می C585˚است و تحت دماي 

هـاي مغناطیسـی، الکتریکـی و    نظمـی بـی  شود ونامیده می ٢٧شود که تبدیل ورويفاز می

  ].78[آیدوجود میساختاري در آن به

  
  .]76[ساختمان بلوري سلول واحد مگنتیت:  5-2شکل

  

  فریت منیزیم -2-4-2

ساختاربلوري فریت منیـزیم  . باشدمی 4O2MgFeفریت منیزیم داراي فرمول شیمیایی 

-ي مکعبی مرکـز وجـوه پـر مـی    از نوع اسپینل نرمال و معکوس است، که متشکل از آرایه

هـاي  طـور مسـاوي در جایگـاه   ظرفیتـی منیـزیم بـه   هـاي دو  در این ساختار کاتیون. باشد

  .]82-79[اندوجهی توزیع شدهچهاروجهی و هشت

  .]83[آمده است) 6-2(ساختار بلوري سلول واحد فریت منیزیم در شکل

  

                                                  
27Verway transition

Fe3+

O2-

Fe2+



17

Title and Author:
Preparation of MO.Fe2O3 , M=Fe2+, Zn2+and Mg2+, nanoferrites 
and investigation of their optical and structural properties/ Elahe 
Taami

Supervisor: Dr. Yashar Azizian-Kalandaragh
Graduation date: 2018/09/15

Number of pages: 87

Abstract
Research Aim: In this research, Iron, Zinc and Magnesium nanoferrites have been 
prepared by ultrasounic waves without any annealing. Then, the photocatalytic 
properties of the prepared nanostructures have been done for removing methylene 
blue from drinking water.
Research method: Using ultrasounic waves the preparation of nanostructured materials 
are possible. when colloidal particles in the liquid medium kept under ultrasounic 
waves, the collision between the waves, water, and particles generates very small 
bubbles and the small bubbles growth, then collapse, and the impulses from bubble 
collapse causing formation of colloidal nanostructures.
Findings: XRD pattern of the prepared nanostructures show that Fe, Zn and Mg Ferries 
have been formed with crystalline cubic spinel structure. The mean particle size of 
Iron, Zinc and Magnesium Ferrite have been calculated by Debye-Scherrer equation, 
and are 13, 7 and 6 nm, respectively. Scanning electron microscopy results shows that 
the nanostructures sizes are less than 20 nm, and the cluster sizes are between 50 to 
200 nm, in all cases.
Magnesium ferrites have direct band gap and iron and zinc ferrites have both direct 
and indirect band gap. The values of band gaps for direct transitions of magnesium 
ferrites are equal to 2.8eV and for iron and zinc for direct transition are 2.2eV and 
2.3eV, respectively and for indirect transition for both of structures are 1.4ev.
The analysis of vibrating sample magnetometery(VSM) of the samples shows that the 
saturation magnetization for Iron Ferrites, Zinc and Magnesium are 66emu/g, 
20emu/g and initial values 0.00274emu/g, respectively.
The removing of MB from water using Iron Ferrite nanostructures after 90min are 
60% degradation, in the case of Zinc Ferrite are 98% degradation in 60 min and 99% 
degradation in 45 min by Magnesium Ferrites were investigated by measuring the 
photocatalytic activity of the prepared ferrites.
Conclusion: In the prepared nanostructures, by decreasing particle sizes from 13 to 6nm 
we observed an increasing in band gap energy from 2.2eV to 2.8eV and also by 
decreasing the particles size in nanostructures, the photocatalytic activities increases 
over several times. In other words, Iron Ferrite nanostructures with average particle 
sizes about 13nm, removes 60% of MB in 90min and Magnesium Ferrite 
nanostructures with average particle size about 6 nm, removes 99% of MB in 45min.
which, this increasing in photocatalytic activity was expected by decreasing in 
nanostructure sizes and increasing in surface to value ration.

Keywords:Nanoferrites, iron ferrite, Zinc ferrite, Magnesium ferrite, ultrasound 
assisted method, photocatalytic activity, Methylene Blue.
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