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 سنتزنانوذرات مغناطيسي فريت كبالت پايدار شده با پوشش سبز 
    1 صابر فرجامي شايسته ،1  الهام مهران 

 دانشگاه گيالن  دانشكده علوم، گروه فيزيك، 1

 چكيده

پايداري هنوز يك پارامتر حياتي براي كاربرد . جلوگيري از انباشتگي يا نهشت نانوذرات مغناطيسي يك مسيله مهم باقي مي ماند با وجود پيشرفت در سنتز نانوذرات مغناطيسي،

نابراين ، گام اساسي ارايه ب. مشكل اصلي در اثر دليل پذيرفتاري نانوذرات نسبت به اكسيداسيون ايجاد مي شود كه با كاهش اندازه ذره افزايش مي يابد.  نانوذرات مغناطيسي مي باشد

اكسيژن به سطح نانوذره جلوگيري مي كند  استراتژي هاي كارآمدي براي بهبود پايداري شيميايي نانوذرات مي باشدكه اين  با حفاظت نانوذرات با يك اليه غيرقابل نفوذ كه از رسيدن

پايدار شده با مواد سبز با استفاده از  فريت كبالت ون به زمان براي آسان كردن  سنتز نانوذرات مغناطيسيبدين منظور ،در اينجا ما يك روش آسان ومقر. [1] قابل دست يابي مي باشد

پوشش هاي ارگانيك زيست سازگار به آساني قابل دسترس براي سطح نانوذرات مغناطيسي پايداري به ارمغان مي آورند و بنابراين از . روش شيميايي هم رسوبي گزارش مي كنيم

نانو ذرات مغناطيسي توليد شده با اناليز   .و از سويي ديگر سبز و آنتي اكسيدان بودن اين پوشش ها و زيست سازگار بودن آنها مزيدي بر علت هست د آنها جلوگيري مي كنندانعقا

 .مشخصه يابي شده اند TEM, FESEM, XRD,FTIR, VSMهاي

 

 مواد و روش ها

و سديم    CoCl2.4H2oو     FeCl3.6H2o رسوبي شيميايي به وسيله استفاده  از واكنشگر هاي شيميايي شاملنانوبلورهاي فريت كبالت با روش هم 

مواد شيميايي در يك نسبت استوكيومتري با هم مخلوط شدند  سپس اين مخلوط به محلول سديم هيدروكسيد در حال جوش . هيدروكسيد سنتز شدند

كردن سديم هيدروكسيد بدست مي آيد و بعد از كسري از ساعت هم خوردن محلول بدست آمده پوسته ي يك رسوب سياه بعد از اضافه . اضافه شد

سايز و بلورينگي  ذرات با . رسوب تهيه شده چندين بار با آب مقطر شستشو داده شد.  سبز به محلول اضافه شد و به مدت چند دقيقه ديگر هم خورد

 .بررسي شد TEM, XRD استفاده از 
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 :يج ساختاري و مغناطيسينتا

 
 طيف پراش پرتوي ايكس نمونه. 1شكل                                                                

متوسط سايز بلوري نانو .  اسپينلي را دارند طيف پراش پرتوي ايكس نشان داده كه نمونه ها  كريستالي بودند و ساختار كريستالي 1با توجه به شكل  

 .نانومتر بدست آمد 12ذرات براي پيك ترجيحي با استفاده از نرم افزار رفلكس با روش ريتولد محاسبه شد و حدودا 

 

 

 

 نمودار مغناطش بر حسب ميدان در دماي اتاق. 3شكل               نمودار شدت عبوري  بر حسب عكس طول موج           . 2شكل      
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همانطور كه مشخص است در طيف نانوذرات دو پيك در . و نانوذرات همراه با نانوذرات آمده است پوشش سبزمربوط به  FTIRدو طيف 2در شكل 

پيك هايي در محدوده  IRهمچنين در هر دو طيف . اشدديده مي شود كه مربوط به ساختار اسپينل نانوذرات مغناطيسي فريت مي ب 600و  400محدوده 

مطابقت دارد و  [2, 3 ,4]ديده مي شود و با داده هاي حاصل از نتايج  C=Cمربوط به باند  CH ،1631مربوط به گروه  OH ،2927مربوط به گروه  3474

است و ماده سبز مورد نظردر  C-Oمربوط به ارتعاش طولي  1323و  1437باند هاي .  بر روي نانوذرات است پوشش سبزبيانگر ايجاد اليه اي از 

با . ديده شد در اثر اتصال به سطح نانوذرات طول پيوند ها گروه هاي عاملي موجود در پوشش سبز شيفت پيدا كرده است 2 همانگونه كه در شكل 

 3همان گونه كه در شكل. ت مغناطيسي متصل شده استمي توان ديد كه يك اليه اي از پوشش سبز به سطح نانوذرا 4شكل   TEMتوجه به نتايج 

نانوذرات رفتار فرومغناطيسي از خود . مشاهده مي شود رفتار مغناطيسي نمونه در دماي اتاق با استفاده از دستگاه مغناطش سنج نمونه مرتعش اندازه گيري شد 

 12 (emu/g)و مغناطش پسماند در عدم حضور ميدان از مرتبه 10 (KOe ) (emu/g)50نشان داده اند و با اعمال ميداني در حدودماكزيمم مغناطش در حدود

. ي نرم مي باشدمي باشد بنابراين با اين ميدان اعمالي و مغناطش اشباع بدست آمده مي توان نتيجه گرفت كه فرومغناطيس بدست آمده از نوع فرومغناطيس ها

 .مي باشد   Oe 400 ميزان وادارندگي نانو ذرات توليد شده

 

                            

 هسته -نانو ذرات پوسته  TEMتصوير . 4شكل 
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 هسته -نانو ذرات پوسته   FESEMتصوير . 5شكل 

 

 نتيجه گيري

به خوبي نشان دادند كه اين ماده سبز به خوبي روي نانوذرات متصل شده و آناليز هاي مغناطيسي   FTIR , FESEM, TEM  نتايج حاصل از آناليز هاي 

فاز  نيز مغناطش و ميدان وادارندگي خوبي را براي نانوذرات با توجه به روش سنتز نشان دادند همچنين آناليز ساختاري پراش پرتوي ايكس تشكيل

 . كرد اسپينلي و بلورينگي نانو ذرات را تاييد 
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