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 چکیده:

Coهای  سازی پارامترهای مغناطیسی  نانوذرات فریت نیکل، جانشین شده با کاتیون در این پژوهش به بررسی اثر پارامتر دما در جهت بهنیه
2+ ،CoxNi1-xFe2O4 

ی خواص فیزیکی و شیمیایی  واسطه های مغناطیسی به رسوبی پرداخته شده است. نانوفریت سنتزشده با روش هم  =x 1.0و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0، 0با مقادیر 

دلیل مغناطش اشباع  به Ni-CoFe2O4کبالت با ساختار شیمیایی -های نرم نیکل اند. در این بین، فریت منحصر به فردشان بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته

های مختلف از جمله حسگرهای مغناطیسی، ابزارهای ذخیره مغناطیسی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی، جذب  ، در حوزه5/18در حدود باالیی که دارند، 

های  سبتهای آهن، کبالت و نیکل با ن اند. مقادیر مناسبی از مواد اولیه شامل نیترات های امواج، دارورسانی هدفمند، القاگرها و...مورد استفاده قرار گرفته کننده

شکیل مناسب استوکیومتری مناسب در آب مقطر حل شدند. محلول حاصل بصورت پیوسته بر روی یک همزن مغناطیسی تحت دمای باال قرار گرفت تا رسوب ت

شد. مطالعات  گراد آنیل درجه سانتی 1000و  600فاز، در دو دمای  یابی به ساختاری اسپینلی و تک شود. این رسوب در یک آون خشک شد و برای دست

ها، ساختار اسپینل فازها تشکیل شده است.  ( نشان داد که در تمامی نمونهXRDهای سنتزشده به کمک روش تفرق اشعه ایکس ) ریزساختاری بر روی نمونه

وژی و اندازه ذرات با استفاده از ها با فرمول شرر صورت گرفت. با افزایش دمای آنیل، اندازه ذرات افزایش یافت. مورفول ی نمونه محاسبه میانگین اندازه

گیری شدند. تصاویر حاصل نشان دادند که میانگین اندازه ذرات با افزایش کبالت نظم مشخصی ندارند.  ( بررسی و اندازهSEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی )

سنجی مادون  نانومتر به دست آمد. طیف 28-36گراد بین  تیدرجه سان 1000نانومتر و در دمای  13-19گراد در محدوده  درجه سانتی 600اندازه ذرات در دمای 

های اکتاهدرال و تتراهدرال و تشکیل فریت انجام شد. ارزیابی خواص مغناطیسی با  ها در مکان ( به منظور تایید قرارگیری کاتیونFTIRقرمز تبدیل فوریه )

ها نشان داد که با افزایش مقدار کبالت، کورسیویتی روند نسبتا افزایشی در  گیری زهی این اندا ( صورت گرفت. نتیجهVSMسنج نمونه مرتعش ) دستگاه مغناطش

گراد با افزایش مقدار کبالت ناشی از  درجه سانتی 1000و  600مانده و مغناطش اشباع در دو دمای  دو دما داشته است. همچنین افزایش مقادیر مغناطش باقی

های اکتاهدارال را ارتقا داده است. با افزودن مقادیر مختلف کبالت، این  نشده در مکان های جفت ت که تعداد الکترونجایگزینی یون نیکل با یون کبالت بوده اس

گراد دارای  درجه سانتی 1000در دمای  1گراد و فریت کبالت با غلظت  درجه سانتی 600کبالت در دمای  0.8نتیجه گرفته شده است که فریت نیکل با غلظت 

 تر هستند. ای از کبالت در جهت رسیدن به خواص مطلوب مقدار بهینه
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