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ارتقاء خواص ساختاری ،میکروساختاری و مغناطیسی در نانو ذرات فریت بیسموت
جانشانی شده با باریم و اربیم
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چکيده:
در این پروژه نانو ذرات

با مقادیر  0/71 ≥ y ≥0 /71و  0/0≥ y ≥0 /2به روش سل -ژل

)

ساخته شدهاند .خواص ساختاری ،میکروساختاری و مغناطیسی این نانوذرات با استفاده از پراش اشعه ایکس ( ، )XRDمیکروسکوپ الکترونی نشر میدان
( ،)FE-SEMطیف سنجی تبدیل فوریه ( )FT-IRو مغناطشسنجی ارتعاشی ( )VSMدر دمای اتاق مشخصهیابی شدهاند .الگوی پراش اشعهی ایکس
مربوط به نمونههای

انتقال فاز از ساختار رومبوهدرال به ساختار تتراگونال ،با افزایش مقدار باریم را نشان میدهد .همچنین تجزیه و

تحلیل الگوی پراش اشعهی ایکس مربوط به نمونههای

نشان میدهد که با افزایش میزان غلظت اربیوم انتقال ساختار بلوری از فاز

رومبوهدرال -تتراگونال به فاز رومبوهدرال -اورتورومبیک اتفاق میافتد .تصاویر  FE-SEMمربوط به نمونهها کاهش اندازه دانهها با افزایش غلظت
اربیوم را نشان میدهد ،همچنین متوسط اندازهی دانهها  00- 700نانومتر است .با توجه با حلقهی پسماند نمونهها مشاهده میشود که مغناطش باقیمانده
مربوط به نمونهی

( )Mr=0/07 Rgu/grحدود دو برابر شده است که دلیل این

( )Mr=0/89 Rgu/grنسبت به

امر را میتوان از بین رفتن ساختار اسپین چرخان با افزایش غلظت  Er3+دانست.
واژگان کلیدی  :فریت بیسموت ،سل-ژل ،مغناطش ،نانو ذرات

 -1مقدمه:
مواد مولتیفروئیک با داشتن سه خاصیت هم زمان فروئیکی ( فرومغناطیس  ،فروالکتریک و فرواالستیک ) در دهههای
اخیر باعث جلب نظر زیادی از نظر کاربرد در ابزارهای چند منظوره شدهاند [  .] ،ساختارهای پروسکایت (با فرمول عمومی
 )ABO3مانند  REMnO3 ،BiFeO3و ( RECrO3عناصر خاکی کمیاب =  )REیکی از بزرگترین گروهها از مواد مولتی-
فروئیک را تشکیل میدهند [  .] ،در بین مواد مولتیفروئیک فریت بیسموت ( )BiFeO3به طور گسترده مورد مطالعه قرار
گرفته است .الیهی نازک این ماده با پالریزاسیون اشباع  ،09 µC/cm2از نظر مغناطیسی یک پادفرومغناطیس ضعیف با
مومنتوم مغناطیسی  8- 9 emu/cm3میباشد .توجه زیاد به این ماده به دلیل دمای کوری باال ( ) Tc= 9 Kو دمای نیل
(  )TN = 3 Kبوده ،که کاربردهای دمای باالی این ماده را امکان پذیر میسازد [ ] .از لحاظ ساختاری بلور  BFOدارای

 .نويسنده مسوول :استادیار فیزیک حالت جامد ،دانشگاه سمنان

d_khoshnood@yahoo.com
Multiferroic
2
ferromagnetism
3
ferroelectricity
4
ferroelasticity
5
perovskite
1

39

دهقان و همکاران

ارتقاء خواص ساختاري ،ميکروساختاري و مغناطيسي در...

ساختار پروسکایت رومبوهدرال ،با گروه فضایی  R3cاست BFO .در زیر دمای نیل دارای ساختار اسپین چرخان با طول موج
 3نانومتر در راستای محور  ] 9[Hاست که این امر منجر به صفر شدن مغناطش کل در این ساختار میشود ،و علت اصلی
در ناکارامدی این نمونه در برنامههای عملی است [ .]3از این رو بسیاری از تحقیقات در زمینه باال بردن خواص مغناطیسی این
ترکیبات انجام شده است .از جمله روشها برای باال بردن خواص مغناطیسی این ترکیبات از بین بردن ساختار اسپین چرخان
است .یکی از روش ها برای از بین بردن این ساختار جانشانی عناصر خاکی نادر ( )Ho, Er, Y, ….و فلزات گروه دوم جدول
تناوبی ( )Ba, Ca, Sr, ….به جای بیسموت و عناصر واسطه ( )Mn, Co, Cr, ….به جای آهن است [ .]8،8در سالهای اخیر
جانشانی یون  Ba2+به جای یون بیسموت  Bi3+موفقیتآمیز بوده و رفتار فرومغناطیسی فریت بیسموت خالص را در حدود
تا  9درصد افزایش داده است [.]0، 9
بنابراین برای بهبود بیشتر خواص مغناطیسی ،یک یون خاکی نادر به جای بیسموت در نمونهها با فرمول شیمیایی
جانشانی شده است .پژوهش های فبلی بهبود خواص مغناطیسی در ترکیبات

را گذارش

کردهاند [ ] .از این رو به منظور دست یابی به این هدف ،ابتدا ترکیباتی با مقادیر ≥ y ≥ 9/ 8

 9/آماده شد و سپس برای

بهبود خواص مغناطیسی یون  Er3+با مقادیر متفاوت در ترکیبات

جای یون بیسموت جانشانی شد .در این

پژوهش خواص ساختاری ،میکروساختاری و مغناطیسی نانو ذرات

با مقادیر ≥ 9/ 8

≥y

)

 9/و  9/9 ≥ x ≥ 9/مورد بررسی قرار گرفت.

 -2روش آزمایش
به روش سل-ژل سنتز شدهاند .برای برای سنتز مواد اولیه شامل ،نیترات

در این پروژه نانو ذرات

بیسموت ( ،)Bi(NO3)3.5H2Oنیترات آهن ( ،)Fe(NO3)3.9H2Oنیترات باریم ( )Ba(NO3)2و اکسید اربیوم ( )Er2O3بر
اساس استکیومتری مناسب در محلول رقیق شده با اسید نیتریک و در دمای  9درجه سانتی گراد حل شدند .پس از انحالل
کامل اسید تارتاریک ()C6H6O7را به عنوان کمپلکس ساز به محلول اضافه کردیم .این محلول زرد رنگ در بازه  9-39درجه
سانتی گراد برای جلوگیری از ایجاد رسوب و ایجاد یک محلول همگن به مدت چند ساعت هم زده شد .در ادامه با فرآیند
حرارتدهی حالل شروع به تبخیر شدن می کند و ابتدا محلول به حالت کلوئیدی در میآید و سپس ژل شکل میگیرد .پس از
آن ژل حاصل به مدت  8ساعت در دمای 9

درجه سانتی گراد خشک شده و در نتیجه این مرحله آب و گازهای  NO2و

 CO2از ژل خارج و پیوندهای اولیه شکسته میشوند و ماده اصلی حاصل میشود .در ادامه ،برای اطمینان از خشک شدن ،ژل
به مدت

ساعت در دمای 9

درجه سانتیگراد قرار گرفت ،سپس برای اطمینان از خروج گازها به مدت

ساعت در دمای

 99درجه سانتی گراد قرار گرفت و در نهایت برای تشکیل ترکیب مورد نظر و از بین بردن تمام ناخالصیهای محصول به
وسیلهی اسید نیتریک رقیق شده شستشو و به مدت ساعت در دمای  3 9درجه سانتیگراد کلسینه گردید.
0
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برای تجزیه و تحلیل ساختاری نانو پودرهای تولید شده از دستگاه پراش اشعه ایکس ( )XRDبا مشخصات ( Bruker D8

 )Advanceو تابش تک فام  )λ ~ 1.5406 Å( Cu Kaدر گسترهی  θبین  9-09درجه و با گامهای  9/9درجه در دمای
اتاق استفاده شد .اندازهی ذرات و مورفولوژی نمونهها به وسیله میکروسکوپ الکترونی نشر میدان ( )FE-SEMبا مشخصات
( )LEO 912 AB, Carl Zeiss SMT,Germany, 120 kVمورد بررسی قرار گرفت .همچنین به منظور تایید تشکیل
ساختار پروسکایت ،آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریه ( FT-IRدستگاه ( )FT-IR SHIMADZUانجام گرفت .در پایان خواص
مغناطیسی این نانو پودر ها به وسیله دستگاه مغناطیس سنجی ارتعاشی ( )VSMبا مشخصات ( )Lakeshore 7400در دمای
اتاق انجام پذیرفت.
 -3تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج
 9-9تجزيه و تحليل ساختاری
شکل

نمایش الگوهای  XRDنانوذرات

 y = 9/و ( 9/و  (x = 9/9 ،9/9 ،9/در

با مقادیر

دمای اتاق پس از کلسینه شدن را نشان میدهند .همان طور که مشاهده شده است ،عدم حضور فاز ناخالصی در الگوهای پراش
حاکی از تولید نانو ذرات به طور کامال تکفاز میباشند .با این حال ،مقدار ناچیزی فاز ناخالصی  ErFeO3تنها در نمونه با

9/

=  yو  x = 9/دیده میشود .در مرحلهی اول اثر جانشانی یون باریم ( )Ba2+در ساختار فریت بیسموت مورد بررسی قرار
گرفت .به این منظور قله غالب در محدودهی

≥≥ θ

در شکل (  -الف) نشان داده شده است ،با توجه به شکل روشن

است که صفحات (  ) 9و ( ) 9با افزایش غلظت باریم به سمت زوایای پائینتر جابهجا شدهاند .بنابراین بر اساس قانون براگ
پارامترهای شبکه افزایش یافته است .انبساط شبکه را میتوان به بزرگتر بودن شعاع یونی باریم (0 Å
بیسموت (8 Å

/

{( ) 3و (

)} و قلهی سه شاخه {(( ،)9 8

/

) نسبت به شعاع یونی

) نسبت داد [ ] .عالوه بر این تمام قلههای دو شاخه مانند {(  ) 9و ( )993({ ،}) 9و ( ،}) 9
) و (  })99در یک قله ادغام شدهاند .این نشان میدهد که با جانشانی

باریم به جای بیسموت در فریت بیسموت یک انتقال فاز از ساختار رومبوهدرال به ساختار تتراگونال در حال وقوع است .این
نتیجه در توافق خوبی با مقاالت یاد شده است [ .]0، 9از سوی دیگر برای بررسی جانشانی یون اربیوم ( )Er3+در
از روش مشابه استفاده شد .که میتوان تغییرات جزئی را در شکل (  -ب) مشاهده کرد .با توجه به
کوچکتر بودن شعاع یونی اربیوم ( ) /9 Åنسبت به شعاع یونی بیسموت (8 Å

/

زوایای بزرگتر است [ ] .عالو بر این با مقایسه قلههای  XRDدر اطراف 8°و
(( ،)993

) جابهجایی قلههای اصلی پراش به سمت
 θ = 0،درمییابیم که شدت قلههای

) و ( ) 98با افزایش غلظت اربیوم کاهش مییابند .عالوه بر این قلهی جدیدی در  θ = 3 °در نمونهی = 9/

 xایجاد شده است که در (شکل  -ب) قابل مشاهده است .این روند نشان دهندهی وقوع گذار بلوری است که در آن میتوان
به همزیستی ساختار رومبوهدرال-تتراگونال و رومبوهدرال -اورتورومبیک اشاره کرد.
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شکل  -نمودارهای پراش پرتو  Xنمونههای فریت بیسموت جانشانی شده با اربیوم و باریم
الف)  Bi1-yBayFeO3ب) Bi0.85-xBa0.15ErxFeO3
و داخل شکلها ،بزرگنمایی جابهجایی قله اصلی پراش ترکیبات را نشان میدهد.

 1-9آناليز ميکروسکوپ الکترونی نشر ميدان
تصاویر  FE-SEMجهت بررسی مورفولوژی ذرات و تشخیص ابعاد دانهها مورد استفاده قرار میگیرد .این تصاویر نتایج
حاصل از پهنشدگی قلههای براگ را تأیید میکند .تصاویر  FE-SEMکه در ادامه میآیند ،مربوط به ترکیب
(  9/و  )x = 9/9، 9/9 ، 9/هستند .همانگونه که در (شکل ) مشخص است ،اندازه دانهها به
کمتر از  3نانومتر ( 9- 9نانومتر) رسیده است .این اندازه برای دانهها از آن جهت مناسب به نظر میرسد که میتواند
ساختار اسپین چرخان در فریت بیسموت را لغو کند و از تکمیل شدن آن جلوگیری کند .این کوچک شدن ابعاد میتواند به دو
دلیل باشد ) ( ،استفاده از روش سل-ژل و دمای کلسیناسیون به نسبت پایین  3 9درجه سانتیگراد ( ) جانشانی یون اربیوم
با شعاع یونی ( )rEr = /9 Åبه جای یون بیسموت (8 Å

/

=  )rBiدر شبکه .همچنین تصاویر نشان میدهد دانهها تقریباً

یکدست هستند که این خود نشاندهنده خلوص مناسب ماده است.
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شکل  -تصاویر  FE-SEMمربوط به نانوپودرهای
(الف) ( x = 9/9ب) ( x = 9/9ج) ( x = 9/د) x = 9/

 9-9آناليز تبديل فوريه
آنالیز  FT-IRمیتواند تاییدی برای ساختار پروسکایت نمونهها باشد .به همین جهت طیف جذبی تبدیل فوریه برای تمام
نمونههای

(  9/و  )x=9/9، 9/9 ، 9/تهیه شده است .همان طور که ذکر شده است ،نانو پودرهای

تهیه شده در کار حاضر به روش سل-ژل و با استفاده از اسید تارتاریک به عنوان کمپلکسساز سنتز شدهاند .در طیف مربوط به
نمونهها (شکل ) همواره قلههای تیز در محدوده بین ( ) 99-899 cm-1مشاهده میشود ،که این قلهها به پیوندهای موجود
در اکسیدهای فلزی مربوط می شود ،که به علت سنگینی پیوندها معموالً در محدوده انرژیهای باال مشاهده میشود .یکی از
این پیوندها ،پیوند کششی پادمتقارن و پیوند خمشی  ) 99-399 cm-1( Fe-Oاست که از مشخصات گروههای  FeO6در
سیستمهای پروسکایتی است .پیوندهای دیگر از جمله پیوندهای ارتعاشی Bi-O ،Er-Oو پیوند کششی  Ba-Oبه این ناحیه
مربوط میشود .قله مالیم در محدوده عدد موج (9 cm-1
میباشد .قلههای نشاندهنده  NH3و یون

 ) 999-و (9 cm-1

) مشخصه گروههای  C-Oو C-H

در منحنی  FT-IRدر گسترهی باندی ( )899- 999 cm-1مشاهده می-

شوند ،همچنین قله پهن و مالیم موجود در حدود عدد موج (cm-1

) مربوط به حضور آب در نمونه است و پیوند  O-Hرا

نشان میدهد .که البته با توجه به دمای بکار رفته برای کلسیناسیون ،در نمونههای سنتز شده دیده نمیشود .باید یادآوری
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کرد ،عمق این قلهها هم نشاندهنده میزان وجود پیوندهای یادشده در ترکیب است .به همین دلیل میتوان در نظر داشت که
سهم بیشتر پیوندهای موجود در این ترکیب به پیوندهای اصلی ساختار پروسکایتی فریت بیسموت اختصاص دارد .دادههای
مربوط به طیف نمونهها در )جدول ) فهرست شدهاند [ ].
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(  9/و  )x= 9/9 ، 9/9 ،9./در دمای اتاق.

شکل  -طیفهای تبدیل فوریه نمونه
جدول  -دادههای طیف  FT-IRمربوط به نمونههای
x=9/ 9
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(  9/و .)x= 9/9 ، 9/9 ،9./
x=9/9
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89/80
8

/08

8/ 0
/08

8

مدهای FT-IR
Fe-O

8

NO3-1

 4-9مغناطيس سنجی ارتعاشی
برای افزایش خواص مغناطیسی فریت بیسموت خالص ابتدا میزان تغییر خاصیت مغناطیسی این مواد را با جانشانی باریم
( )Ba2+با مقادیر ( ،

و  8درصد)به جای یون بیسموت ()Bi3+را بررسی میکنیم( .شکل  -الف) حلقه پسماند

مغناطیسی( )M-Hمربوط به نانو ذرات

(  9/ 8و

به شکل میبینیم که مقادیر ماکزیمم ( )Hcو ( )Mrمربوط به نمونه

، 9/

 )y= 9/در دمای اتاق را نشان میدهد .با توجه

 y = 9/است [ .] 9این پدیده را میتوان مرتبط با از

بین رفتن ساختار اسپین چرخان با جانشانی باریم دانست .با افزایش بیشتر باریم از مقدار

 y = 9/ساختار اسپین چرخان از

بین رفته و نمونهها تبدیل به آنتی فرومغناطیس خطی شده و خاصیت مغناطیسی آن کاهش مییابد ،از اینرو به منظور افزایش
بیشتر خواص مغناطیسی نمونهها  Er3+به جای یونهای  Bi3+در نمونه
پسماند مغناطیسی در دمای اتاق برای نانو ذرات

جانشانی شدهاند .حلقهی
(  9/و  )x = 9/9، 9/9 ، 9/در (شکل  -ب)

نشان دادهشده است .همانطور که میبینیم خاصیت مغناطیسی با افزایش غلظت اربیوم افزایش مییابد و مغناطش اشباع
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حدود دو برابر بزرگتر است [ .]0، 9دالیل افزایش

نسبت به

را میتوان به صورت زیر بیان کرد :آنچه به عنوان دلیل برای

خاصیت مغناطیسی با جانشانی اربیوم در

این تغییرات مغناطیسی می توان در نظر داشت ،تغییراتی است که در پی ورود باریم و اربیوم ب ا مقادیر متفاوت در ساختار رخ
داده است .به این صورت که ورود اولیه باریم با شعاع یونی بزرگتر نسبت به شعاع یونی بیسموت باعث تغییر در دوره چرخش
اسپینی شده است .عالوه بر آن بهبود مغناطیسی بارزتر زمانی به وقوع پیوسته است که یون اربیوم که اختالف شعاعی زیادی با
یو ن بیسموت دارد ،وارد ساختار درونی ماده شده است و تنش را در ساختار نمونه ها باالتر برده است ،با تغییر یافتن بیشتر
سلولها و ساختار بلوری ماده کامالً ساختار چرخشی اسپینها بهم ریخته است و آنها را تبدیل به فرومغناطیس زاویهدار
کرده است .به نظر می رسد ،حضور اربیوم در ساختار که با تغییر گروه فضایی ماده نیز همراه بوده است ،باعث تغییر در زاویه
پیوند  Fe3+- O -Fe3+که عامل اصلی در برهم کنش پادفرومغناطیس فریت بیسموت است ،شده است و ساختار اسپین
چرخشی را از بین برده است .همانطور که در (شکل  -ب) مشاهده میشود خاصیت مغناطیسی
کمی کاهش مییابد دلیل این امر را میتوان به وجود فاز ناخالصی  ErFeO3نسبت داد .البته با وجود ،این کاهش مغناطش این
ترکیب نسبت نمونهی فاقد اربیوم بیشتر است .باال رفتن میزان مغناطش اشباع و باقیمانده نشاندهنده تأثیر مناسب و بهبود
خاصیت مغناطیسی با افزودن این دو یون به فریت بیسموت خالص است [ ].
 -4نتیجهگیری
در این مقاله نانو ذرات

با استفاده از اسید تارتاریک و به روش سل-ژل تهیه شدهاند .با جانشانی در

 BFOبر اساس مشاهدات تغییر ساختار از رومبوهدرال به اورتورومبیک قابل مشاهده است .تجزیه و تحلیل الگوهای پراش
اشعهی ایکس ( )XRDتغییر ساختار بلوری از فاز رومبوهدرال –تتراگونال به رومبوهدرال-ارتورومبیک با افزایش غلظت اربیوم
در نمونهها را نشان میدهد .در ترکیبات

در نمونهی

 y=9/مقدار مغناطش باقیمانده و میدان وادارنده

دارای ماکزیمم مقدار است .عالوه بر این ،افزایش قابل توجهی را در خاصیت مغناطیسی ترکیبات  BB0.15ExFOبا افزایش
غلظت اربیوم تا  x=9/را مشاهده میکنیم .با این حال خاصیت مغناطیسی با افزایش غلظت اربیوم  x=9/کمی کاهش مییابد.
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