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مطالعه تغییرات فازی ،ساختاری و جذب امواج مایکروویو پودر مغناطیسی با
ترکیب )BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Sn
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(تاریخ دریافت ،1398/02/23 :تاریخ پذیرش)1398/07/08 :
چکیده :در این پژوهش نمونههای هگزافریت باریم با ترکیب ) BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Snبه روش
فعالسازی مکانیکی سنتز و بوسیله بوسیله آنالیزهای پراش اشعه ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
( ،)FE-SEMمغناطیسسنج نمونه مرتعش ( )VSMو تجزیه و تحلیل شبکه بردار ( )VNAمورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج
آنالیز پراش اشعه ایکس تائید کننده حضور فاز غالب هگزافریت باریم به همراه مقدار ناچیزی فاز غیر مغناطیسی هماتیت در
ترکیب نمونهها بود .پارامترهای شبکه  aو  cبا توجه به اختالف شعاعهای یونی یونهای مهمان و میزبان افزایش پیدا کرد که
بیشترین میزان افزایش مربوط به نمونه حاوی یون سریوم بود .نتایج  FE-SEMتائید کننده میانگین اندازه ذرات در حدود nm

 450و  250 nmبه ترتیب برای نمونه دوپ نشده و دوپ شده بودند .طبق منحنیهای  M-Hمقادیر مغناطش اشباع ( )Msو نیروی
وادارندگی ( )Hcدر تمامی نمونهها کاهش یافت و تغییرات قابلتوجهی در خواص مغناطیسی هگزافریت باریم در اثر جانشینی
یونهای آهن مشاهده شد .طبق نتایج بیشترین میزان مغناطش اشباع ( )33/1 emu/gو کمترین نیروی پسماندزدا ()18/14 Oe
مربوط به نمونه با ترکیب  BaZn0.6Zr0.3Ti0.3Fe10.8O19و  BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19بود .نتایج جذب امواج مایکروویو
در محدوده فرکانسی  12-8/4 GHzنشاندهنده بیشترین میزان جذب مربوط به نمونه با ترکیب BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19

در فرکانس  11/1 GHzبه میزان  -16/3 dBبود.
واژههای کلیدی:
هگزافریت باریم ،فعالسازی مکانیکی ،خواص مغناطیسی ،جذب مایکروویو.

 -1مقدمه

فریتهای هگزاگونال ،هگزافریت باریم میباشد .ترکیبات

فریتهای هگزاگونال درصد باالیی از مغناطیسهای دائمی

زیادی بین  BaOو  Fe2O3وجود دارد ،اما نسبت  1:6از لحاظ

جهان را شامل میشوند و دارای ساختار مگنتوپلمبیت

مغناطیسی مهمترین ترکیب میباشد [ .]1هگزافریت باریم

 PbFe7.5Mn3.5Al0.5Ti0.5O19هستند .یکی از انواع مهم

خالص دارای ساختار کریستالی هگزاگونال میباشد که پارامتر
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شبکه آن  c=23/20و  a=5/89آنگستروم و حجم سلول واحد

گســتره وســیعی از پودرهــای مغناطیســی و مــواد نــانو ســاختار

 694/7آنگستروم مکعب میباشد .در هر سلول واحد ،دو

محسوب می شـود .یکـی از مهـمتـرین ویژگـیهـای ایـن روش

مولکول  BaO.6Fe2O3وجود دارد .از جمله دالیل استفاده از

فعال سازی واکنش با انرژی مکانیکی بهجای انرژی حرارتی که

این ترکیب بهعنوان آهنرباهای دائم و دستگاههای ذخیره

مورد نیـاز فرآینـدهای واکـنش حالـت جامـد مـیباشـد ،اسـت

اطالعات ،دارا بودن نیروی وادارندگی و مغناطش باقیمانده باال

[ .]15-19پژوهش های اخیر به منظور اصال خواص مغناطیسی

بعالوه پایداری شیمیایی ،دمای کوری باال و هزینه تولید پایین

و الکتریکی هگزافریـت بـاریم از یـونهـای فلـزی سـه ظرفیتـی

این ترکیب میباشد.

هموــون  ]20[ Crو  ]21[ Laیــا ترکیــب مناســبی از یــونهــای

دیگر مزیتهای این ترکیب مـیتـوان بـه امکـان تغییـر خـواص

دوظرفیتی و سه ظرفیتی هموون  ]22-23[ La-Coیا ترکیبـی از

در ســاختار

یــونهــای دو ظرفیتــی و چهــار ظرفیتــی هموــون ]24[ Ni-Ti

کریستالی آن اشاره نمود .ساختار کریسـتالی هگزافریـت بـاریم

استفاده نمودهاند .خواص مغناطیسی هگزافریت باریم با جانشینی

حاوی  64یون در هر سلول واحد میباشد .یکی از ایـن یـونهـا

یون هـای دوظرفیتـی و چهـار ظرفیتـی در گسـتره وسـیعی تغییـر

مربوط به کاتیون دو ظرفیتی  Sr2+ ،Ba2+یـا  Pb2+مـیباشـد38 ،

می نماید و کارایی این ترکیب را برای استفاده در دسـتگاههـا و

یــون مربــوط بــه آنیــونهــای  O2-و  24کــاتیون  Fe3+بــوده کــه

وسایل ملتل

افزایش می دهـد [ .]25-30ارتبـاط بـین کـاهش

یـــونهـــای آهـــن در مکـــانهـــای اکتاهـــدرال (،)12k,2a,4f2

فرکانس رزونانس فرومغناطیسی هگزافریت باریم بـا آالیـش بـا

فیزیکــی آن بوســیله جانشــینی یــونهــای ملتلــ

تتراهـدرال ( )4f1و بـای پیرامیـد ( )2bتوزیــش شـدهانـد .اصــال

عناصر ملتل

خواص مغناطیسی هگزافریـت بـاریم بـا جانشـینی کـاتیون هـای

در ایـــن مقالـــه بـــه مطالعـــه هگزافریـــت بـــاریم بـــا ترکیـــب

با یـونهـای آهـن تغییـرات عمـدهای در مشلصـههـای

) BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Snســنتز شــده بــه

فیزیکـــی و شـــیمیایی ایـــن ترکیـــب از جملـ ـه ناهمســـانگردی

روش فعالسازی مکانیکی پرداخته شد .هدف از این کار مطالعه

مغناطیســی-بلــوری ،نیــروی پســماندزدا و دمــای کــوری ایجــاد

تأثیر آالیش سهتایی با کاتیونهای روی و زیرکونیوم بـه همـراه

می کند .خواص مغناطیسی هگزافریـت بـاریم جانشـین شـده بـه

کاتیون های تیتانیوم ،سریوم و قلش بر خواص فیزیکی ،مغناطیسی

شدت تابش شرایط سنتز ،دما و زمان سینترینگ ،ترکیب شیمیایی

و جذب امواج مایکروویو نمونههای سنتز شده بود.

ملتل

نیاز به تحقیقات گسترده دارد .برای ایـن منظـور

و یون های جانشین شونده میباشد [ .]2-4روشهای متعددی به
منظــور ســنتز و جانشــینی کــاتیونهــای ملتلــ

در ســاختار

 -2روش انجام آزمایش

هگزافریت بـاریم هموـون سـل-ژل [ ،]5،6هیـدروترمال [،]7،8

در این مقاله به منظور سنتز پودر هگزافریت باریم دوپه شـده بـا

هــم رســوبی [ ،]9-10میکروامولســیون [ ،]11-12آلیاژســازی

ترکیــب ) BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Snاز مــواد

مکانیکی [ ]13-14و غیره بکار گرفته شده اسـت .در میـان ایـن

اولیه شامل کربنات بـاریم ،اکسـید آهـن ،اکسـید روی ،اکسـید

روش ها روش آلیاژسازی مکانیکی به عنوان یکی از سـادهتـرین

زیرکونیوم ،دی اکسید تیتانیوم ،دیاکسـید سـریوم و دیاکسـید

و مقرون بهصرفهترین روشها محسوب میشود ،چراکه اصـوال

قلش به روش فعالسازی مکانیکی استفاده شد .مواد اولیه با توجه

مواد اولیه موردنیاز در این روش در دسترس و ارزان مـیباشـند.

به نسبت استوکیومتری و نسبت وزنی گلوله به پـودر ( )30:1در

درروش آلیاژسازی مکانیکی بهواسطه کنتـرل عـواملی هموـون

قندانیهای آسیاب سیارهای ( )Retsch PM100قرار گرفته و به

میــزان انــرژی وارده ،زمــان آســیا کــاری و بــهتبــش آن دمــای

مدت  20ساعت در اتمسفر هوا آسیاکاری و سـسس بـه مـدت 5

سینترینگ پودر نهایی ،یکی از روشهـای مناسـب بـرای تولیـد

ساعت در دمای  1000 °Cو با نرخ  5 °C/minسـینتر شـدند .در
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تمام شرایط به میزان  1 ccاتانول بـه عنـوان عامـل کنتـرلکننـده

نمونههای سنتز شده انجام شد .شکل  1نشاندهنده الگوهای

فرآیند به مللوط پودری اضافه شد.

پراش اشعه ایکس از تمامی نمونههای تهیهشده میباشد .نتایج

بررسی فازی پودرهای سنتز شـده بـا اسـتفاده از دسـتگاه پـراش

نشان میده ،در نمونه بدون دوپنت تمامی پیکهای الگوهای

اشـعه ایکـس ( )XRD, XMD 300در محـدوده  70-10 °Cبـا

پراش اشعه ایکس میتواند به ساختار مگنتوپلمبیت مربوط بوده

استفاده از تابش  CuKαبا طـولمـوج  1/54آنگسـتروم صـورت

و نشاندهنده حضور تک فاز هگزافریت باریم منطبق با الگوی

گرفت .مقادیر حجم سلول واحد ( )V=0/866a2cو پارامترهـای

استاندارد به شماره کارت  007-0276باشد .بررسی الگوهای

شبکه  aو  cاز رابطه  1به دست آمد.

پراش اشعه ایکس نمونههای دوپ شده نشاندهنده پهنشدگی

3h 2  hk  k 2 l2 1/ 2
) 2
4a 2
c

(رابطه )1

( d (hkl) 

جهــت بررســی مورفولــوژی پــودر از دســتگاه میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی گســیل میــدانی (

FE-SEM, TESCAN

 )MIRA3 LMUاســتفاده شــد .انــدازه ذرات نمونــههــا بوســیله
تصاویر  FE-SEMتعیین شد .پارامترهای مغناطیسـی نمونـههـای
پــودری تهیــهشــده ،در دمــای  298 Kبــا اســتفاده از دســتگاه
مغناطیس سنج نمونه مرتعش ( )VSMاندازهگیری شد .به منظور
بررســی میــزان جــذب امــواج مــایکروویو در محــدوده بانــد X
( ،)8-12/4 GHzپــس از آمــادهســازی نمونــههــا در ابعــاد mm

 25×10×5بهگونـهای کـه بـه میـزان  %50پـودر درزمینـه رزیـن
اپوکسـی بـهطـور کامـل پلـششـده بـود ،از دسـتگاه

8510C

و جابجایی جزئی موقعیت پیکها به سمت مقادیر  2θکمتر که
به ترتیب نمونههای  ZZCو  ZZTدارای بیشترین و کمترین
جابجایی پیکها میباشند؛ بنابراین دوپ نمودن عناصر منجر به
افزایش پارامترهای شبکه هگزافریت باریم میشود .این اثر با در
نظر گرفتن شعاع یونی کاتیونهای جانشین شونده (

Ti+4=0.6

 )nm, Ce+4=0.087 nm, Sn+4= 0.069 nmنسبت به شعاع
یونی  )Fe+3= 0.64 nm( Fe+3در فریت قابل توجیه میباشد.
بعالوه نتایج نشان میدهد که در نمونههای دوپ شده کسر
کوچکی از فاز ثانویه ( )α-Fe2O3وجود دارد .همونین بهواسطه
حد تشلیص اشعه ایکس حضور فازهای مربوط به اکسیدهای
دوپ شونده نیز در الگوهای پراش مشاهده نمیشود.

) Agilent Vector Network Analyzer (VNAاسـتفاده شـد.
جدول  1نشاندهنده کدهای مربوط به نمونههـای آالیـش شـده
میباشد.
جدول ( :)1کدهای مربوط به نمونههای آالیش شده.
کد نمونه

ترکیب

ZZT

BaZn0.6Zr0.3Ti0.3Fe10.8O19

ZZC

BaZn0.6Zr0.3Ce0.3Fe10.8O19

ZZS

BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19

 -3نتایج و بحث
 -3-1بررسی فازی و محاسبه پارامترهای شبکه سلول
واحد
آنالیز پراش اشعه ایکس به منظور بررسی ساختار کریستالی

شکل ( :)1الگوهای پراش اشعه ایکس نمونههای هگزافریت باریم خالص و
دوپ شده.
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تفاوت در شعاع یونی یون های دوپ شده که اصـوال جـایگزین

سایر پژوهشهای صورت گرفته میباشد [.]15-19

یونهای  Fe3+می شوند منجر به ایجـاد تغییراتـی در پارامترهـای
شبکه  aو  cو درنهایت تغییر حجم سـلول واحـد در سـه حالـت
ملتل

میشود .هر دو پارامتر شبکه  aو  cبا استفاده از دو پیک

غالب در الگوی  XRDمحاسبه شد که این مقادیر در جـدول 2
آورده شده است.
جدول ( :)2پارامترهای شبکه ( )c،aو حجم سلول واحد ( )Vنمونههای سنتز
شده.
c/a

)c (Å

)V(Å3

)a=b (Å

نمونه

شکل ( :)2نمودار تغییرات پارامترهای شبکه تحت تأثیر یونهای  4ظرفیتی
متغیر

3/94

23/17

695

5/87

BaFe12O19

3/932

23/250

703/75

5/912

ZZT

 -3-2بررسی مورفولوژی با FE-SEM

3/923

23/271

708/92

5/931

ZZC

تصاویر  FE-SEMمربوط به نمونههای خالص و نمونه دوپ

3/930

23/266

705/67

5/918

ZZS

شده با ترکیب  BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19در شکل  3آورده

با توجه به اینکه یون  Ce3+بیشترین شعاع یونی را در بین  2یـون

شده است.

چهار ظرفیتی متغیر دارد شدت تغییرات در پارامترهای شبکه در
حالت جایگزینی این یون به همراه یونهـای  Zr4+و Zn2+بیشـتر
از دیگر حاالت است .طبق مطالعات انجـامشـده پـارامتر  c/aبـه
منظور مشلص کردن کیفیت ساختار مورداستفاده قرار میگیرد
[ .]11-16بـرای هگزافریــتهــای نـوع  Mایــن کمیــت کمتــر از
مقدار  3/98 Åاست .بـا بررسـی نمونـههـای تولیدشـده در کـار
حاضر مقدار این پارامتر در محدوده مورد انتظار به دست آمد و
این موضوع مؤید تشکیل هگزافریـت بـاریم نـوع  Mمـیباشـد.

(ال )

مقادیر پارامترهای شبکه برای هگزافریت بـاریم خـالص مطـابق
کــارت اســتاندارد بــا شــماره  007-0276برابــر بــا  a =5/87 Åو
 c = 23/17میباشـد .جانشـینی یـونهـای مـوردنظر در ترکیـب
هگزافریــت بــاریم باعــر تغییــر فاصــله بــین الیــههــا و افــزایش
پارامترهای شبکه شده که این موضوع در تطابق خوبی بـا سـایر
پــژوهشهــای صــورت گرفتــه مــیباشــد [ .]15-19شــکل 2
نشــاندهنــده تغییــرات پارامترهــای شــبکه  aو  cنســبت بــه نــوع
کاتیون  4ظرفیتـی متغیـر مـیباشـد .تغییـرات در مقـادیر پـارامتر
شبکه بیانگر قرارگیری یـون هـای دوپ شـده در درون سـاختار
شبکه هگزافریت باریم است که این مسـئله در توافـق خـوبی بـا

(ب)
شکل ( :)3تصاویر  FE-SEMاز نمونههای ،ال ) هگزافریت باریم خالص
و ب) ZZS

مطالعه تغییرات فازی ،ساختاری و جذب امواج مایکروویو پودر مغناطیسی با ترکیب (BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 )X=Ti,Ce,Sn
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ساختار صفحهای و هگزاگونال ذرات در هر دو حالت مشاهده

حاضر میزان این پارامتر برابر  49/2 emu/gبه دست آمد .مقـدار

میشود .متوسط اندازه ذرات در نمونه خالص و دوپ شده به

مغناطش اشباع کمتر بهدستآمده در ایـن تحقیـق مـیتوانـد بـه

ترتیب برابر  450 nmو  250 nmمیباشد و همانطور که به نظر

دلیل چرخش اسسینها و غیرهموژن بودن نمونه سنتز شده باشد.

میرسد اندازه ذرات نمونه خالص نسبت به نمونه دوپ شده تا
حدودی بزرگتر میباشد .این مسئله به دلیل حضور یونهای
جانشین شونده در ترکیب هگزافریت باریم میباشد که به
عنوان موانش رشد دانه عمل میکنند [ .]20-23با توجه به شعاع
یونی متفاوت کاتیونهای جانشین شونده نسبت به یونهای
 Fe+3ممکن است اعوجاج شبکه منجر به عیوب مرزدانهای و
نابجایی سطحی شده که همین امر باعر جلوگیری از رشد
دانهها میشود که این مسئله در توافق خوبی با سایر
پژوهشهای صورت گرفته میباشد [ .]20-23در هر دو حالت

(ال )

خالص و دوپ شده مالحظه میشود که نمونهها بهصورت تک
دامنه میباشند .چراکه قطر بحرانی تعیینشده برای حالت تک
دامنه در حدود  ]25[ 450 nmبوده که در حالت دوپ شده
کمتر و در حالت خالص برابر با این مقدار میباشد.
 -3-3بررسی مغناطیسی
طبــق پیش ـینه تحقیقــات انجــامشــده ،مغنــاطش اشــباع و نیــروی
پســماندزدا هگزافریــت بــاریم خــالص بــه ترتیــب در محــدوده
 94-72 emu/gو  1/3-98/2 kOeمتغیــر مــیباشــد .ایــن مــاده
همونین دارای ثابت ناهمسانگردی باالk1=3.3×106 erg/cm3 ،

(ب)
شکل ( :)4حلقه پسماند نمونه هگزافریت باریم ،ال ) خالص و ب) دوپ
شده.

و ناهمسانگردی مغناطیسی-بلوری نسبتا باال در حـدود 17 kOe
در راســتای محــور  cمــیباشــد [ .]21-26شــکل  4نشــاندهنــده

جدول ( :)3مقادیـر پـارامتـرهای مغنـاطیسی نمونههـای  ZZC ،ZZTو

حلقه های هیسترزیس از نمونه خـالص و نمونـههـای دوپ شـده

نیروی

مغناطش

ZZS
مغناطش

می باشد که در دمای اتاق تهیهشـدهانـد .پارامترهـای مغناطیسـی

ترکیب

وادارندگی

باقیمانده

اشباع

()Oe

()emu/g

()emu/g

باقیمانده نمونه ها در جدول  3آورده شده است .همونین مقادیر

5247

29/94

49/2

BaFe12O19

485

10/1

33/1

BaZn0.6Zr0.3Ti0.3Fe10.8O19

 Msو  Hcبــهطــور مقایســهای در شــکل  5در اثــر دوپ شــدن

174

4/31

27/24

BaZn0.6Zr0.3Ce0.3Fe10.8O19

یونهای  4ظرفیتی متغیر در ساختار ،آورده شده است.

118

2 /9

18/14

BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19

کاربردی هموون مغناطش اشباع ،نیروی وادارندگی و مغناطش

تــاکنون بیشــترین مقــدار مغنــاطش اشــباع گــزارششــده بــرای
هگزافریت باریم خـالص  72 emu/gمـیباشـد [ .]15در تحقیـق
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همانطور که مالحظه میشود نمونه خالص در اثر میدان اعمالی

یونهای تیتانیوم بهطور ترجیحی مکانهای  2bرا اشغال میکنند

به اشباع نمـی رسـد و ایـن مسـئله بـه دلیـل مقـدار بـاالی میـدان

ولی زمانی که روی و تیتانیوم همزمان با یکـدیگر وارد سـاختار

ناهمسانگردی این ترکیب می باشد .طبق مطالعات انجامشـده در

میشوند بهطور ترجیحی یونهای تیتـانیوم در مکـانهـای  4f1و

رابطه با هگزافریت باریم این ترکیب به روشهای ملتلفـی و بـا

 4f2با یونهای  Fe3+با اسسین پایین جانشین مـیشـوند [.]26-28

گســتره وســیعی از یــونهــا دوپ شــده و مقــادیر متنــوعی از

همونین یونهای  Sn+4مکانهای بایپیرامیـد ( )2bو یـونهـای

پارامترهــای مغناطیســی (مغنــاطش اشــباع ،نیــروی پســماندزدا و

 Ce4+مکانهای تتراهدرال ( )4f1را اشغال میکنند .بـهطـورکلی

مغناطش باقیمانده) برای این ترکیـب گـزارششـده اسـت [-24

جانشــینی یــونهــای دوپ شــونده بــا گشــتاورهای مغناطیســی

 .]30آنوه که در این مطالعه حاصل شد کاهش هر سه مشلصه

(

Zr4+=0 μB, Ti4+=2 μB, Ce4+=2 μB, Sn4+=2 μB, Zn2+=0

مغناطیسی در هر سه حالت دوپ نمودن بوده که این کاهش در

 )μBکمتر از یون آهن ( )Fe3+= 5 μBمنجر به اختالل در آرایش

رابطه بـا نیـروی وادارنـدگی بـه مقـدار بسـیار چشـمگیری بـود.

مغناطیسی در مکان های خالی و عدم تعادل بین یونهای  Fe3+و

بیشترین تغییرات نیروی وادارندگی مربوط به نمونـه بـا ترکیـب

 Fe2+شــده کــه همــین امــر منجــر بــه تغییــر خــواص مغناطیســی

 ZZSبود که میزان کاهش نیروی وادارنـدگی نسـبت بـه نمونـه

می شود .از طرفی همونین کاهش کلی مغناطش اشباع ناشـی از

خالص تهیهشده برابر  %97/75کاهش بود .در هگزافریت بـاریم

حضــور فــاز غیرمغناطیســی هماتیــت در نمونــههــای دوپ شــده

مکــانهــای  4f2 ،12kو  2bســهم عمــدهای در ناهمســانگردی

می باشد که منجر به افت خواص مغناطیسی نمونه شده است .در

مغناطوکریستالی این ساختار دارنـد .قرارگیـری یـونهـا در ایـن

ایــن تحقیــق بیشــترین میــزان کــاهش مغنــاطش اشــباع و نیــروی

مکانها تأثیر منفی بر ناهمسانگردی مغناطیسی-بلـوری داشـته و

پسماندزدا در نمونه با ترکیب  ZZSرخ داد.

متعاقبا نیروی وادارندگی کاهش مییابد .همونین کاهش میزان
نیروی وادارندگی در تمامی نمونههای دوپ شده ،به دلیل افـت
ناهمسانگردی مغناطیسی-بلوری و تغییر جهت آسان مغناطش از
محور  cدر ساختمان بلوری شـشوجهـی هگزافریـت بـاریم بـه
صفحه موازی بـا صـفحه قاعـده آن (ناهمسـانگردی صـفحهای)
میباشد [ .]25-30هگزافریت باریم خالص بـا دو زیـر شـبکه از
یونهای آهن می باشد که اسسین یون های آهـن قـرار گرفتـه در
مکـانهـای کریسـتالوگرافی  4f1و  4f2بـهصـورت پـادموازی بـا
یون های آهن قرار گرفته در مکانهای  2b ،2aو  12kمـیباشـد
[ .]28-24طبــق مطالعــات انجــامشــده یــونهــای  Zn2+منحصــرا
مکانهای  4f1را اشغال میکنند که یکی از مکانهای تتراهدرال
با اسسین پایین محسوب مـیشـود [ .]26-28همونـین یـونهـای
 Zr4+در بین مکانهای اکتاهدرال و تتراهدرال توزیش میشوند و
مکان ترجیحی مشلصی برای ایـن یـون وجـود نـدارد [ .]29در
رابطــه بــا یــونهــای  ]27[ Ce4+ ،]26-28[ Ti4+و  ]30[ Sn4+نیــز
بررسیهای مزوبار پژوهشهای صـورت گرفتـه نشـان مـیدهـد

شکل ( :)5نمودار تغییرات پارامترهای مغناطیسی نمونههای  ZZC ،ZZTو
ZZS

 -3-4بررسی میزان جذب امواج مایکروویو
برای کاهش بازتاب از جاذبها باید امسـدانس ذاتـی جـاذب بـا
امسدانس موج در فضای آزاد برابر باشد که درنتیجـه آن حالـت
تشدیدی صورت گرفته و بیشترین مقدار جـذب در مـاده نتیجـه
خواهــد شــد .در ایــن حالــت انــرژی مــوج الکترومغناطیســی
جــذبشــده توســط مــاده از طریــق اتــالفهــای مغناطیســی و
دی الکتریکی به گرما تبدیل مـیشـود .زمـانی کـه بـا یـونهـای
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آالیش ساختار فریتهای هگزاگونال صورت گیرد ،بـا

 8-12/4برای نمونههای  ZZC ،ZZTو  ZZSمیباشد .در اینجـا

وارد شدن یون در ساختار ماده ،روی برهمکنش اسسین-مـدار و

پهنای باند به صورت محدوده فرکانسی که در آن میـزان تلفـات

ناهمسانگردی بلوری ماده تأثیر می گذارد و خـواص مغناطیسـی

انعکاس بـیش از  -10 dBباشـد تعریـ

مـیشـود .بـا توجـه بـه

بهویژه  HCرا تغییر مـیدهـد .فرکـانس رزونـانس فرومغناطیسـی

منحنی های جذب مشاهده می شـود کـه در تمـامی نمونـههـا در

هگزافریت باریم نوع  Mبهواسطه آنیزوتروپی مغناطوکریسـتالین

محدوده باند  Xبا افزایش فرکانس ،میزان جذب امواج افـزایش

باال در محدوده  50-60 GHzمیباشد [ .]7-10بعالوه فرکـانس

مییابد .مقادیر پارمترهای جذب توسـط نمونـههـا در جـدول 4

رزونانسی میتواند با جانشینی یونهای فلزی بـا  Fe+3بـه سـمت

آورده شده است .همان طور که مالحظه میشود بیشترین میـزان

فرکانس های کمتر نیز انتقال پیدا کند .بر اساس تئوری رزوناس

جذب مربوط به نمونه  ZZSمیباشـد .جـذب بـاالی ایـن نمونـه

فرومغنــاطیس ،فرکــانس رزونانســی نســبت مســتقیم بــا میــدان

می تواند ناشی از کمتر بودن نیروی وادارندگی  Hcنسبت بـه دو

ناهمسانگردی ترکیب هگزافریـت بـاریم دارد .هرچنـد خـواص

نمونه دیگر و افزایش نفوذپذیری مغناطیسـی ترکیـب مـوردنظر

مغناطیسی نمونه ها مبین تا حدودی نـرم بـودن تمـام نمونـههـای

باشد .مکانیزم غالب جذب امواج الکترومغناطیس در نمونههـای

آالیش شده می باشد ولی تنها بر اسـاس آن نمـی تـوان بـر روی

فریتی دوپه شده حرکت دیواره حوزههای مغناطیسی میباشد.

خواص جذب فریتها قضاوت کرد ،بهویـژه اینکـه هرکـدام از
جــاذبهــای امــواج الکترومغنــاطیس در یــک محــدوده خــاص
می توانند جذب خوبی از خود نشان دهنـد .بنـابراین مـیبایسـت
میزان جذب امواج الکترومغنـاطیس در فرکـانس هـای ملتلـ
توسط هر یک از کامسوزیتهای موردمطالعه اندازهگیری شـود.
میزان تلفات انعکاسی یک ماده جـاذب امـواج الکترومغنـاطیس
تحت برخورد عمودی ،به صورت تک الیه و با پشـتی فلـزی بـا
توجه به مقدار امسدانس ورودی آن طبق نظریه خطوط انتقال بـا
فرمول زیر مشلص میشود [:]10
(رابطه )2

Zin  1
Zin  1

R(dB)  20log

که  Zinتوسط معادله زیر به پارامترهای مغناطیسی ماده جاذب
ارتباط پیدا میکند [:]10
(رابطه )3

μr
 2π

(tanh  j
μ r ε r )f.d 
εr
 c


Zin 

که در آن  μrو  εrبه ترتیب نفوذپذیری مغناطیسـی و گـذردهی
الکتریکــی محــیط جــاذب C ،ســرعت نــور در هــوای آزادf ،

فرکانس و  dضلامت الیه جاذب میباشد .شکل  6نشاندهنـده
نمودارهای میزان تلفات انعکاسی با فرکانس در محـدوده GHz

شکل ( :)6منحنیهای تغییرات جذب نسبت به بسامد در نمونههای ،ZZT
 ZZCو ZZS
جدول ( :)4پارامترهای جذب نمونههای  ZZC ،ZZTو .ZZS
پهنای باند جذب

بیشترین اتالف

فرکانس

)(GHz

)(dB

)(GHz

-

-7/9

12

ZZT

0 /9

-14/2

12/2

ZZC

1 /6

-16/3

11/1

ZZS

نمونه

1399  تابســتان/  شــماره دوم/  ســال چهــاردهم/ فصــلنامه علمــی پژوهشــی فرآینــدهای نــوین در مهندســی مــواد
 "تـأثیر افـزودن، غربیـان. شـایگان و س. م، نوربلش. م، نوربلش. ع.] ا3[
 ریزساختاری و خـواص مغناطیسـی بدنـههـای،یون کروم بر آنالیز فازی
 فصـلنامه علمـی،"هگزافریت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد
.1389 ،26-34 ، جلد چهارم،پژوهشی مهندسی مواد مجلسی

86

 نتیجهگیری-4
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nm  و450 nm مورفولـوژی هگزاگونـال و انـدازهای در حـدود
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[6] G. Xu, H. Ma, M. Zhong, J. Zhou, Y. Yue & Z.
He,"Influence of pH on characteristics of
BaFe12O19 powder prepared by sol–gel autocombustion", Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, Vol. 301, pp. 383-388, 2006.

با دوپنـت هـای دوظرفیتـی و چهـار ظرفیتـی بـود کـه بـهواسـطه

[7] L. Zhao, X. Lv, Y. Wei, C. Ma & L.
Zhao,"Hydrothermal synthesis of pure BaFe12O19
hexaferrite nanoplatelets under high alkaline
system", Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, Vol. 332, pp. 44-47, 2013.
[8] X. Xu, J. Park, Y. K. Hong & A. M.
Lane,"Synthesis and characterization of hollow
mesoporous BaFe12O19 spheres", Journal of Solid
State Chemistry, Vol. 222, pp. 84-89, 2015.
[9]

H. F. Yu, "BaFe12O19 powder with high
magnetization prepared by acetoneaided
coprecipitation", J. Magn. Magn. Mater, Vol. 341,
pp. 79-85, 2013.
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انــدازهگیــری پارامترهــای مغناطیســی بــا مغنــاطیسســنج نمونــه
مرتعش حاکی از تشکیل مادهای نرم مغناطیس بهواسطه آالیـش
 در ترکیب هگزافریت بـاریمc افزایش ناهمسانگردی صفحه ای
 بیشــترین میــزان مغنــاطش اشــباع در نمونــهای بــا ترکیــب.بــود
33/1 emu/g  و بـــــــه میـــــــزانBaZn0.6Zr0.3Ti0.3Fe10.8O19
 همونین نتـایج نشـان داد آالیـش بـا یـونهـای.اندازهگیری شد
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.دو نمونه دیگر و افزایش نفوذپذیری مغناطیسی آن مربوط بود
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Abstract
In this research, barium hexaferrite samples with BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Sn)
composition were synthesized via mechanical activation method and were evaluated by X-ray
diffraction (XRD), field emission electron microscopy (FE-SEM), vibrating sample magnetometer
(VSM) and Vector network analysis (VNA). X-ray diffraction results confirmed the present of
barium hexaferrite as a dominant phase with small amount of hematite as a non-magnetic phase in the
sample compound. Lattice parameters a and c was increased due to the difference between ionic
radius of guest and host ions and the largest increases was related to the sample that containing
cerium ion. The FE-SEM results confirmed the average particles size of about 450 nm and 250 nm
for samples without and with dopant respectively. According to M-H curves the value of saturation
magnetization (Ms) and coercive force (Hc) was reduced in all cases and significant changes were
observed in magnetic properties of barium hexaferrite with the effect of substitution of Fe ions.
According to the results maximum magnetic saturation (33.1 emu/g) and minimum coercivity force
(8.14 Oe) were related to samples with composition of BaZn0.6Zr0.3Ti0.3Fe10.8O19 and
BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19 respectively. According to the results of microwave absorption in the
frequency range of 8-12.4 GHz the maximum absorption was related to the sample with the
composition of BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19 at the frequency of 11.1 GHz was -16.3 dB.
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Absorption.
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