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 چکيده
در اثر این . قرار گیرنددر دمای باال  تحت عملیات گرمایی بایدL10 با فاز  سنتز شده و جهت بروز رفتار فرومغناطیس Polyolبه روش شیمیایی  FePtنانوذرات

ذرات  ،ما برای اولین بار در این تحقیق .می گرددو افزایش اندازه ی انها FePt  نانوذرات یدگیبهم چسبموجب و حرارت سورفکتانتها اطراف نانوذرات تجزیه شده 

 نتایج این کار نشان داد که .نماییمجلوگیری  انهااز کلوخه شدن  تا ایجاد نموده ایم FePtبا دمای ذوب باال را بعنوان پوسته در اطراف نانوذرات  Cu2Oاکسیدی 
 750پس از بازپخت در دمای   FePt/Cu2Oپوسته –بدون پوسته و هسته FePtتیب برای نانوذرات میدان وادارندگی به تر

o
C  10برابر باKOe  4.5وKOe  می

 .باشد
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Abstract  
 

Monodisperse FePt nanoparticles were successfully synthesized using the chemical polyol process. Annealing at 

the high temperatures is required to achieve the hard ferromagnetic behavior with L10 phase. Annealing causes 

the surfactant surrounding particles to be decomposed. Under such circumstances, FePt particles are 

agglomerated, and their size increases. In this research, for the first time, Cu2O oxide particle with a high 

melting point was used as the shell around FePt core particles to prevent agglomeration. As the result 

coercivity, Hc, of FePt and FePt/Cu2O nanoparticles after annealing at 750 
o
C were equal to 10 and 4.5 kOe, 

respectively. 

 

 

  قدمهم
با ناهمسانگردی  L10با فاز  FePtنانوذرات مغناطیسی      

باال مورد توجه   max[BH]و ماکزیمم انرژی تولیدی  Kuمغناطیسی 

سازی از این نانوذرات در محیط های ذخیره. قرار گرفته اند

 FePtنانوذرات . [1]اطالعات با چگالی بسیار باال استفاده می شود

ز نامنظم شیمیایی بوده و در دمای اتاق به محض سنتز دارای فا

نیازمند  fctبرای گذار فاز به فاز منظم . می باشند سوپرپارامغناطیس

 550بازپخت در دماهای باالتر از
o
C  این حرارت . هستیم

سورفکتانتهای موجود در اطراف نانوذرات را نابود کرده و ذرات 

این کلوخه  برای جلوگیری از. همسایه در یکدیگر ادغام میشوند

استفاده از نمک ،  [2] افزودن فلزاتگی راههای مختلفی چون 

NaCl [3]  استفاده از . ارائه شده است [4]، بازپخت خیلی سریع

پوسته نیز یک روش موثر برای جلوگیری از بهم -ساختار هسته

، MnO[5]  چونتاکنون از پوسته های . پیوستن نانوذرات است

NiO [6]  وCoFe2O4 [7] ما در این کار برای . تفاده شده استاس
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برای محافظت از نانوذرات  Cu2Oاولین بار از پوسته ی اکسیدی 

FePt نانوذرات هسته پوسته . استفاده نموده ایمFePt/Cu2O 

برای بروز رفتار فرومغناطیس  FePtبهمراه نانوذرات بدون پوسته 

ی در دماهای بازپخت مختلف قرار می گیرند تا خواص مغناطیس

 . شان مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد

 

 گزارشات تجربی

وسیله مخلوط عنوان هسته به ب FePtنانوذرات  سنتزمرحله اول 

 ،Fe(acac)3 (0.5mmol) هایبه نسبتمواد  استوکیومتری کردن

(0.25mmol) Pt(acac)2 ،1,2Hexadecanediol (2.5mmol) 

حالل  زا 10ml در Oleylamine و Oleicacid در حضور

Benzylether مواد پودری بمدت . دمی گردانجام  قدر دمای اتا

20min  شده وتحت شار نیتروژن با همزن مغناطیسی مخلوط 

300سپس مخلوط به دمای 
o
C  15رسانده و بمدتmin  در این

از را منبع حرارتی  از اتمام واکنشبعد . دما نگه داشته می شود

دمای اتاق سرد  درصل تا مخلوط حا نمودهظرف واکنش جدا 

در د تا نمخلوط حاصل با هگزان و اتانول سانتریفیوژ می گرد .شود

 Hexaneهمراه با پایدارسازها در  FePtنهایت نانوذرات هسته 

 . شوندپراکنده 

در اطراف نانوذرات  Cu2Oنانوذرات پوسته  در مرحله دوم سنتز،

 هایبتمواد به نس مرحلهدر این . شکل می گیرند FePtهسته 

(0.5mmol) Cu(acac)2 ،1,2Hexadecanediol (5mmol)، 

حالل  از 10ml در Oleylamine و Oleicacid درحضور

Benzylether سپس .می گردند با یکدیگر ترکیب قدر دمای اتا 

در  Hexane(10ml)حل شده در  FePt نانوذرات سنتز شده

مخلوط  .دنوشمیبعنوان هسته به ظرف واکنش اضافه  ،مرحله  قبل

تحت شار نیتروژن با همزن مغناطیسی  20minبمدت  حاصل

300مشابه مرحله قبل دمای واکنش به  و شدهمخلوط 
o
C  ده رسان

از ظرف واکنش جدا را منبع حرارتی  از اتمام واکنشبعد  .می شود

مخلوط سپس  .دمای اتاق سرد شود درتا مخلوط حاصل  نموده

  نانوذرات تا دنوژ می گردبا هگزان و اتانول سانتریفی حاصل

 .بدست ایند FePt/Cu2O خالص

  نتايج
 FePtذرات نانوTEM  ویراتص هدندهنشان( b1)و ( a1) شکل     

. می باشندبه محض سنتز  FePt/Cu2Oپوسته –هسته ذراتنانوو 

از توزیع پراکندگی  4.1nm حدودمیانگین قطر با  FePtنانوذرات 

که ذرات بدست امده تقریبا تک یکنواختی برخوردار بوده، ضمن ان

ات که تصویر بخش میانی نانوذر (b1)در شکل  .اندازه می باشند

تر و اطراف هسته که روشن FePtدهنده هسته تر است نشانآن تیره

 FePtدهد که چگالی آن کمتر از را نشان می Cu2Oاست پوسته 

 . باشدمی

 

 
 ذراتنانو b)و  FePt ذراتنانو a)به محض سنتز  TEM  ویراتص: 1شکل

  FePt/Cu2Oپوسته –هسته

 

–هسته نانوذرات وFePt نانوذرات هسته یXRD انالیز  2شکل

ظاهر شدن . پس از بازپخت را نشان می دهد FePt/Cu2Oپوسته 

پس از  FePtنانوذرات  XRDدر انالیز  L10پیکهای مربوط به فاز 

650بازپخت در دمای 
 o

C   نشان می دهد که ساختارfct این  در

درحالیکه اشکار شدن ضعیف پیکهای . نانوذرات تشکیل شده است

مثل  L10و همچنین ظاهر نشدن پیکهای ساختار ( 111)و ( 111)

نشان می دهد که این  FePt/Cu2Oدر نانوذرات ( 221)و ( 112)

گذار فاز کامل بوده و   fctبه fccساختار در استانه گذار فاز از 

700با افزایش دمای بازپخت به  .انجام نشده است
 o

C 750و
 o

C  

بطور کامل ظاهر گشته و  FePt/Cu2O این پیکها در ساختار 

نانوذرات  XRDاز مقایسه انالیز . کامل می گردد L10 ساختار

که در دمای   FePt/Cu2Oپوسته –و نانوذرات هستهFePt هسته ی
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. یافتیکسانی حرارت داده شده اند می توان به نتیجه مهمی دست 

در نانوذرات  L10مربوط به ساختار ( 111)پهنای پیک 

FePt/Cu2O  در ساختار نانوذرات ( 111)نسبت به پهنای پیک

FePt  بدون پوسته بیشتر است که نشان میدهد که اندازه ی

از کوچکتر  FePt/Cu2Oپوسته –در ساختار هسته FePtنانوذرات 

بعبارت . ه می باشددر ساختار بدون پوست FePtاندازه ی نانوذرات 

توانسته از  Cu2Oدیگر این اختالف نشان می دهد که پوسته 

 . جلوگیری نماید FePtکلوخه شدن نانوذرات 

 –هسته نانوذرات بدون پوسته و  FePtنانوذرات  TEMآنالیز 

با  (b3)و  (a3)پس از بازپخت در شکلهای FePt/Cu2Oپوسته 

بدون FePt  نمونه شود که درمالحظه می. هم مقایسه شده است

 .ذرات در یکدیگر ادغام شده و کلوخه گشته اند (a3)پوسته شکل

750در این حالت اندازه قطر ذرات پس از رسیدن به دمای 
o
C 

است که چنین کلوخه شدگی  این در صورتی. است 50nmبیش از 

گرفته   TEMتصویر. مشاهده نمی گردد (b3)در نانوذرات شکل 

پس از بازپخت نشان  FePt/Cu2Oپوسته  -شده از نانوذرات هسته

750در دمای  Cu2Oمیدهد که پوسته ی 
o
C  از بین نرفته و توانسته

محافظت کند و از کلوخه شدن انها  FePtاز نانوذرات هسته ی 

 .جلوگیری نماید

 –و نانوذرات هسته FePt حلقه های هیسترزیس نانوذرات هسته ی

. اورده شده است 4پس از بازپخت در شکل FePt/Cu2Oپوسته 

مشاهده می گردد میدان وادارندگی  (a4)همانگونه که از شکل 

پوسته –بدون پوسته و نانوذرات هستهFePt  برای نانوذرات

FePt/Cu2O  650پس از بازپخت در دمای
 o

C به ترتیب برابر با 

5KOe 1.4وKOe با افزایش دمای بازپخت میدان . است

زایش قابل مالحظه ای پیدا می اف وادارندگی برای این نانوذرات

750کند به نحوی که میدان وادارندگی پس از بازپخت در دمای 
 

o
C  به ترتیب برای نانوذرات FePt و نانوذراتFePt/Cu2O  برابر

با توجه به . ((c4)شکل ) می گردد4.5KOe  و 10KOe با

می توان گفت که هیچگونه  Cu2Oخاصیت غیر مغناطیسی پوسته 

که دارای رفتار فرومغناطیس FePt , پوسته وهستهبرهمکنش بین 

است، وجود نخواهد داشت و اختالف در میدان وادارندگی ساختار 

پوسته بدلیل اختالف در اندازه ی نانوذرات –بدون پوسته و هسته

FePt در این دو نمونه بوده که توسط مدلStoner-Wohlfarth  

 .توضیح داده می شود

 

 
 FePt/Cu2Oپوسته –هسته ذراتنانوو FePt ذرات نانوXRD انالیز: 2شکل

 650 (a) یهاپس از بازپخت در دما
o
C   (b) 700

 o
C   (c) 750

 o
C 

 

 
750بعد از بازپخت در دمای  TEM  ویراتص: 3شکل

 o
C (a ذرات نانوFePt 

  FePt/Cu2Oپوسته –هسته ذراتنانو b) و
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پس از   FePt/Cu2Oپوسته –و هستهFePt انالیز مغناطیسی نانوذرات : 4شکل

 650 (a)بازپخت در سه دمای 
o
C   (b) 700

 o
C   (c) 750

 o
C 

 

 نتيجه گيری

به هنگام سنتز دارای ناهمسانگردی  FePtنانوذرات      

مگنتوکریستالی بسیار کوچک بوده و در دمای اتاق رفتار 

برای بروز رفتار . سوپرپارامغناطیس از خود نشان میدهند

550وذرات در دمایی باالتر از فرومغناطیس این نان
 o
C  حرارت داده

می شوند که در اثر این حرارت سورفکتانتهای موجود در اطراف 

ما . نانوذرات تجزیه شده و موجب کلوخه گی نانوذرات میگردند

در حین پروسه  FePtدر این کار برای محافظت از نانوذرات هسته 

 اکسید مس ی حرارت دهی، در اطراف این نانوذرات پوششی از

مشاهده گردید  Cu2Oایجاد کردیم که با توجه به دمای ذوب باال 

750که در دمای 
 o

C  این پوسته به خوبی از نانوذراتFePt 

 FePt میدان وادارندگی برای نانوذرات . محافظت نموده است

–و برای نانوذرات هسته 10KOeحدود   L10بدون پوسته با فاز 

 .بدست امد 4.5KOeحدود   L10با فاز  FePt/Cu2Oپوسته 
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