بررسی ساختاری ،میکروساختاری و مغناطیسی نانو ذرات بیسموت فریت آالییده
شده با النتانیوم و ایتریم
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خشنود2

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،دانشکده علوم ،گروه شیمی ،مشهد ،ايران

تاریخ دریافت93/11/08 :

تاریخ تصحیح93/01/17 :

تاریخ پذیرش93/02/28 :

چکیده:
در اين پژوهش نانوذرات بیسموت فريت آاليیده شده به میزان های  10 ،3 ،0و  15میلی مول از ايتريم و  15میلی مول النتانیوم به جای
بیسموت به وسیله روش سل-ژل تهیه شدند .در اين فرآيند ،اتیلن گلیکول و اسید تارتاريک به عنوان عوامل ژل ساز مورد استفاده قرار گرفت .مواد
مولتی فروئیک ،موادی هستند که به طور همزمان دارای حداقل دو نظم فروئیکی از نظم های فروالکتريسیته( ،پاد) فرومغناطیس و فرواالستیسیته می
باشند .در بین مواد مولتی فروئیک ،بیسموت فريت به علت دارا بودن خاصیت مولتی فروئیکی در دمای اتاق بسیار مورد توجه قرار گرفته است .پژوهش
های بسیاری افزايش مغناطش را با جانشانی  15میلی مول کاتیون  La+3در جايگاه بیسموت بیان کرده اند ،بنابراين در اين مقاله به بررسی ساختاری،
میکروساختاری و مغناطیسی نانو ذرات  ) x = 0 ،0/03 ،0/1 ،0/15( Bi0.85-xLa0.15YxFeO3می پردازيم .پس از تهیه نانوذرات ،ساختار و میکروساختار
آنها با استفاده از آنالیزهای پراش پرتو  Xو  FE-SEMبررسی شد .خواص مغناطیسی نمونه ها نیز با به کار گیری آزمون  VSMمورد مطالعه قرار
گرفت .نتايج  XRDو  FE-SEMبه ترتیب تغییر ساختار و کاهش اندازه ذرات را نشان میدهد .همچنین ،نتايج  VSMنشان دادند که با آاليیدگی،
مغناطش پسماند و میدان وادارنده نمونه ها کاهش می يابد ولی شکل خطی نمودار آنتی فرومغناطیس بیسموت فريت خالص به شکل فروئی تبديل می
شود.
واژگان کلیدی  :نانوذرات ،بیسموت فريت ،سل-ژل ،ساختار بلوری ،مغناطش

بیسموت فریت یک فروالکتریک با دمای گذار الکتریکی کوری  830° Cو یک پاد فرومغناطیس نوع  Gبا دمای گذار نیل
 370°Cاست ] [1که می تواند برای ساخت حافظه های کامپیوتری کاربرد داشته باشد .نوشتن داده های کامپیوتری توسط
قطبیدگی الکتریکی سریع تر از نوشتن توسط مغناطش است اما خواندن آنها با مغناطش آسان تر است .جفت شدن خاصیت
الکتریکی و مغناطیسی در اثری تحت عنوان مغناطوالکتریک ،در بیسموت فریت ،سبب شده تا این ماده به عنوان یکی از
کاندیداهای حافظه کامپیوتری ،بسیار مورد توجه قرار گیرد ] . [2بیسموت فریت ( (BiFeO3دارای ساختار اعوجاج یافته
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پروسکایت ( )ABO3لوزی رخ (رمبوهدرال) با گروه فضایی  R3cاست] . [3که ترکیبی از دو گروه فضایی  R3mو

R

می باشد .مطالعات نشان داده است که خاصیت فروالکتریکی در  BFOبه علت جفت الکترون های ناپیوندی اربیتال 6 s
کاتیون  Bi+3و خاصیت مغناطیسی در اثر برهمکنش تبادلی اسپین اربیتال نیمه پر  dکاتیون  Fe+3می باشد] . [4گشتاور
پاد موازی کاتیون های آهن در آرایش نوع  ، Gبر اثر برهمکنش تبادلی انحراف یافته و سبب ایجاد گشتاور مغناطیسی
موضعی ضعیف در ساختار بیسموت فریت می شود] [5اما این گشتاور ضعیف در یک ساختار مارپیچی اسپین با طول دوره
 62 nmخنثی می گردد] . [6مشکل مغناطش ،با جانشانی شیمیایی عناصر نادر خاکی در جایگاه  Biقابل کنترل است]. [7
تقریبا نزدیک بودن شعاع کاتیونی  Yو  Laبه شعاع کاتیونی  Biو همچنین ظرفیت یکسان آن ها به خوبی اجازه می دهد تا
این کاتیون ها در جایگاه  Biجانشین شوند .در این کار روش سل -ژل به عنوان روشی ارزان و کارآمد که قادر است آالیش را
با یکنواختی در نانو ساختارها ایجاد کند ،مورد استفاد ه قرار گرفته است .در نهایت اثر این آالیش بر خواص مغناطیسی نانو
ساختارهای بیسموت فریت مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -1-2مواد شیمیایی و وسایل مورد استفاده:
بیسموت نیترات  ،Bi(NO3)3ایتریم نیترات  ، Y(NO3)3النتانیوم نیترات  ، La(NO3)3آهن نیترات  ، Fe(NO3)3آب دو
بار یونیزه ،اسیدنیتریک  %99و آمونیاک  %65از جمله مواد شیمیایی مصرفی و گرمکن و همزن مغناطیسی ،کوره و  PHمتر به
عنوان ابزار کاربردی در این سنتز مورد استفاده می باشند .برای تحلیل ساختاری نانو پودرهای تولید شده از دستگاه پراش
اشعه ایکس (دانشگاه سمنان) ( )Bruker D8 Advanceبا تابش تک فام  Cu-Kαاستفاده شد .اندازه و مورفولوژی نانو ذرات
به وسیله میکروسکوپ الکترونی ( )LEO 912 AB, Carl Zeiss SMT,Germany, 120 kVدر دانشگاه تهران مورد بررسی
قرار گرفت .در پایان خواص مغناطیسی این نانو پودرها به وسیله دستگاه مغناطیس سنجی ارتعاشی ( )VSMبا
مشخصات( )Lakeshore 7400در دانشگاه بیرجند انجام پذیرفت .تمام اندازه گیری ها در دمای اتاق انجام شده است.
 -2-2روش تهیه نانوساختارهای بیسموت فریت آالییده با  15میلی مول النتانیوم و میزان های مختلفی از
ایتریم:
نانو ذرات  Bi0.85-xLa0.15YxFeO3به روش سل-ژل از مقادیر استوکیومتری مواد واکنش دهنده براساس واکنش زیر
تهیه گردید.
→ … (0/85-x)Bi(NO3)3 .5H2O + 0/15La(NO3)3.6H2O + xY(NO3)3.5H2O + Fe(NO3)3.9H2O +
Bi0/85-xLa0/15YxFeO3 +… CO2 + … NO2 + …H2O
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برای این منظور محلولی از بیسموت نیترات و ایتریم نیترات و النتانیوم نیترات به همراه  2میلی مول بیسموت نیترات
اضافه برای جبران بیسموت تبخیر شده در حین واکنش ،در آب دو بار یونیزه حل شدند .پس از اینکه محلول با همزن
مغناطیسی برای مدت زمان سه ساعت مخلوط گردید و محلولی کامال شفاف و بدون رسوب به دست آمد ،آهن نیترات به آن
اضافه شد .محلول دیگری با حجمی نصف حجم محلول اولیه از ترکیب اسید تارتاریک و اتیلن گلیکول در آب دو بار یونیزه
تهیه و به آرامی به محلول اولیه اضافه گردید سپس آمونیاک به صورت قطره ای به آن افزوده شد تا ژل به دست آید .ژل
حاصل در دمای  120درجه سانتی گراد در حمام روغن برای مدت  2روز قرار گرفت .در نهایت تمام نمونه ها در دمای 800
درجه سانتیگراد کلسینه شد.

 -1-3نتایج تصویر برداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی:

شکل  -1تصاویر  FE-SEMمربوط به جانشانی  15میلی مول النتانیوم و به ترتیب (الف) ( ، 0ب) ( ،3ج)10و (د) 15میلی مول ایتریم
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شکل 1نتایج حاصل از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی( )FE-SEMرا برای نمونه های تهیه شده با میزان های
مختلف ناخالصی نشان می دهد .با توجه به تصاویر  ،FE-SEMبا افزایش ایتریم اندازه ذرات کاهش یافته است .اندازه میانگین
ذرات در بازه بین  40- 70 nmتخمین زده شد .ذرات در نمونه عاری از ایتریم به هم چسبیده اند .افزایش غلظت ایتریم سبب
تفکیک و جداسازی ذرات و یکنواختی در اندازه آن ها شده است .به طور کلی افزودن ایتریم باعث ایجاد تخلخل در نمونه ها
می گردد .وجود این تخلخل در شکل های ب و د محسوس تر است .تغییرات کوچک پارامترهای محیط در حین واکنش وجود
داشته که سبب این امر می باشد ولی با توجه به تصاویر  XRDگرفته شده از نمونه ها خواهیم دید این تغییرات تاًثیری در
تشکیل فاز ساختار مورد نظر نداشته است.

شکل  -2سمت چپ نتایج  XRDبرای نانوذرات فریت بیسموت خالص و آالییده با  15میلی مول النتانیوم و میزان های  10 ،3 ، 0و 15
میلی مول از ایتریم ،سمت راست بزرگنمایی زوایای  31تا  34درجه XRD

 -2-3نتایج آنالیز پراش پرتو :X
شکل 2الگوی پراش پرتو  Xرا برای نمونههای بیسموت فریت خالص و آالییده با  15میلی مول النتانیوم و میزان های مختلف از ایتریم (
 )0/15 ،0/1 ،0/03 ،0نشان می دهد  .همانطور که مشاهده می شود بیسموت فریت خالص دارای ناخالصی  Bi2O3می باشد که با
آالییدگی توسط النتانیوم و ایتریم در نمونه ها این ناخالصی از بین رفته و سبب بهبود در ساختار فاز کریستالی می شود .در اثر افزایش
جانشانی ایتریم به جای بیسموت طیف های پراشی به سمت زوایای بزرگتر جابهجایی می شوند این اثر ناشی از کوچک بودن شعاع یونی
ایتریوم ( )0/106 nmنسبت به شعاع یونی بیسموت ( )0/106 nmمی باشد .همانطور که در شکل بزرگنمایی مشاهده می شود با
جانشانی النتانیوم و ایتریوم به جای بیسموت جدایی قله های ( )104و ( ) 110از بین رفته است و این دو برای ایجاد یک قله در هم ادغام
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شده اند .از طرفی بتدریج قله های ( )111و ( )112و ( )114و ( )311ظهور پیدا کرده است .این تغییر در روند  XRDبیانگر تغییر

ساختار از لوزی رخ به شبه مکعبی می باشد .نمونه ها تا  x =0/15به حد دوپه نرسیده اند.

شکل  -3نتیجه  VSMنانوذرات فریت بیسموت آالییده شده با  15میلی مول النتانیوم

شکل -4نتیجه  VSMنانوذرات فریت بیسموت آالییده شده با  15میلی مول النتانیوم و 3میلی مول ایتریم

 -3-3بررسی خواص مغناطیسی
شکل 3تا  6نتایج حاصل از آزمون  VSMنمونه های بیسموت فریت آالییده شده با  15میلی مول النتانیوم و میزان های
مختلف از ایتریم را نشان می دهد .منحنی مغناطش بر حسب میدان الکتریکی برای بیسموت فریت خالص ،خطی است][8

ولی همانطور که در شکل ها دیده می شود ،تمامی منحنی نمونه های تولید شده در این پژوهش شکل  Sمانند دارند .همانطور
که گفته شد روند تشکیل و نابودی قله ها در نمودارهای  XRDبیانگر تغییر ساختار از لوزی رخ به شبه مکعبی است.
چرخش معکوس هشت وجهی های  FeO6نسبت به هم حول محور ] [111که از گروه فضایی
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 Rناشی می شود تحت تاًثیر

این تغییر ساختار ایجادی توسط جانشانی ایتریم و النتانیوم قرار گرفته و تغییر زاویه پیوند  Fe-O-Feرا به همراه دارد .زاویه
 Fe-O-Feبه طور مستقیم بر برهمکنش ابر تبادلی و در نتیجه مغناطش ماده اثرگذار است .بنابراین مغناطشی در بیسموت
فریت ایجاد می شود که شکل خطی پادفرومغناطیس بیسموت فریت خالص را به شکل  Sمانند فروئی می برد.

شکل  -5نتیجه  VSMنانوذرات فریت بیسموت آالییده شده با  15میلی مول النتانیوم و 10میلی مول ایتریم

شکل -6نتیجه  VSMنانوذرات فریت بیسموت آالییده شده با  15میلی مول النتانیوم و 15میلی مول ایتریم

افزایش ایتریم به عنوان آالینده دوم باعث کاهش میدان وادارنده و ایجاد خاصیت مغناطیسی نرم در بیسموت فریت شده است.
علت این امر را می توان چنین بیان کرد که ،آالییدگی توسط ایتریم اندازه ذرات را کاهش داده و سبب شده که تعداد حوزه
های مغناطیسی با گشتاورهای م غناطیسی مختلف کاهش یابد و ذراتِ تقریبأ تک حوزه ایی تشکیل شوند .بنابراین یک میدان
مغناطیسی ضعیف توانسته گشتاور حوزه ها را با خود همراه و هم جهت کند و ماده را از حالت دارای مغناطش پسماند به
حالت اولیه خود بازگرداند .این امر می تواند به نوعی در ذخیره سازی اطالعات یک مزیت به حساب آید زیرا سبب کاهش زمان
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و انرژی مصرفی در پاک کردن و ثبت داده ها می گردد .مغناطش پسماند نمودارها که یکی از خواص مغناطیسی ذرات می
باشد با افزایش مقدار ایتریم کاهش یافته است .از آنجاکه بیسموت یک عنصر مغناطیسی است ولی عنصر ایتریم غیرمغناطیسی
می باشد کاهش مغناطش پسماند با جانشانی ایتریم در جایگاه بیسموت دور از انتظار نیست.

نانوذرات بیسموت فریت آالییده با النتانیوم و ایتریم به روش سل-ژل تولید شدند .مشاهدات نتایج  FE-SEMنشان داد
که ،با افزایش جانشانی ایتریم به عنوان آالیینده دوم اندازه ذرات کاهش یافته است .نتایج الگوهای پراش  XRDبیانگر این
است که یون های النتانیوم و ایتریم توانسته در جایگاه بیسموت ساختار بیسموت فریت جانشانی شود و ساختار آن را تغییر
دهد .مطالعات مغناطیسی نانوذرات نشان داد که جانشانی النتانیوم و ایتریم در بیسموت فریت آن را از شکل پادفرومغناطیس
به شبه فروئی تغییر می دهد.
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