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 چکیده

ریز سطحی و یا عیوب نزدیک به سطح قطعه، مورد برای تشخیص عیوب بسیار ها ترین روشیکی از مهمآزمون ذرات مغناطیسی به عنوان 
ص شوند. بنابراین حد تشخیهای دارای نشت میدان مغناطیسی میباشد. در این آزمون، ذرات مغناطیسی به شدت جذب قسمتاستفاده می

ه از اهمیت باالیی به صرفعیوب در قطعات، به خصوصیات فیزیکی این ذرات وابسته است و دستیابی به موادی با خصوصیات بهتر و مقرون 
ر و پلیمر فلورسنتی در ابعاد نانومتری جهت تشخیص عیوب ریزت -در این پژوهش هدف سنتز نانو کامپوزیت فریت کبالتبرخوردار است. 

بالت کن و کلریدماده کلریدآهبا اندازه نانومتری با استفاده از پیش 4O2CoFeو  4O3Feسنتز نانوذرات باشد. برای این منظور تر میزیرسطحی
بر اندازه  های فلزاتهای مختلف شامل زمان سنتز، غلظت عامل قلیایی و غلظت نمکرسوبی انجام شد و تاثیر پارامترتوسط روش مرسوم هم

و  هو خاصیت مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر پارامترهای مختلف بر ساختار بلوری، فازهای شناسایی شده، انداز
(، طیف سنجی تفکیک XRDهای پراش پرتو ایکس )های عاملی از آزمونهای مغناطیسی و شناسایی گروهمورفولوژی نانوذرات، ویژگی

( و طیف سنج VSMمغناطیس سنج ارتعاشی )، (DLS(، پراکندگی دینامیکی نور )SEM(، میکروسکوپ الکترونی روبشی )EDSانرژی )
وذرات پلیمر فلورسنتی، نان-( استفاده شد. نتایج نشان داد که برای ساخت نانوکامپوزیت فریت کبالتFTIRمادون قرمز تبدیل فوریه )

4O2CoFe  با اندازه حدودnm 01مغناطش اشباع ، emu/g 00/04  و وادارندگی مغناطیسیOe 251 تر می به عنوان جز مغناطیسی مناسب
فلورسنتی  به صورت غیردرجا به عنوان جز FB-905ه شرکت پاناکس، مدل . در مرحله دیگری از پژوهش پیگمنت مقرون به صرفباشد

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  UVهای متفاوت پیگمنت بر خاصیت فلورسنتی نانوکامپوزیت توسط المپ اثر غلظت استفاده شد و
، بهترین نتیجه از لحاظ emu/g 21/15مغناطش اشباع  و nm211 که با نسبت وزنی یک به یک نانوذرات به پیگمنت برای ذرات با اندازه 

آید. در نهایت به منظور بررسی مقدار جدا شدن پیگمنت از ذرات نانوکامپوزیت در محیط آبی از خاصیت فلورسنتی و مغناطیسی بدست می
اهش زمان کگذشت  با  در آب مقدار پیگمنت جدا شده طبق نتایج به دست آمده و( استفاده شد UV-Visطیف سنج جذب نوری فرابنفش )
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