
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

نانو ذرات  خلوص و خواص مغناطیسی بر اتمسفر محیط نوع سوخت و تاثیر

𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒  در روش سنتز احتراقی در محلول 

 3 سحر مالزاده بیدختی، 2 جلیل وحدتی خاکی،  1 حسام الدین اعالی

  چکیده

 باشد. در این، روشی مطلوب به منظور تولید اکسیدهای گوناگون در مقیاس نانو می(SCS)سنتز احتراقی در محلول 

پژوهش سعی شده است با تولید نانو ذرات مگنتیت به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوخت های 

 غناطیسی و آنالیز فازی محصول، شرایط بهینهو بررسی خواص م با کنترل اتمسفر گالیسین، سیتریک اسید و اوره

به منظور دستیابی به مگنتیت خالص تعیین شود. به اینصورت که با انحالل سوخت و اکسید کننده در آب مقطر و 

سپس حرارت دهی محلول، پس از انجام واکنش احتراقی بین سوخت و اکسید کننده، محصول جامد اکسیدی در 

 Particleو  XRD ،VSM ،SEMشود. به منظور مشخصه یابی محصول تولید شده آنالیزهای مقیاس نانو تولید می

Size های تولید شده انجام شد. نتایج حاصل از آنالیز بر روی نمونهXRD  وVSM دستیابی به  امکان نمونه ها

برای سه نوع به ترتیب  86/8و  emu/gr 73/69 ،94/43و مغناطش اشباع را مگنتیت خالص در اتمسفر خنثی 

اده از در استف مغناطش اشباعگیری شد که بیشترین درصد فازی مگنتیت و سوخت نشان دادند. در پایان نتیجه

در  SEMو  Particle Sizeمی باشد، همچنین با توجه به نتایج آنالیز  در اتمسفر خنثی به عنوان سوخت گالیسین

 شد. امکان دستیابی به محصولی در مقیاس نانو یقین حاصل

 

 ، خواص مغناطیسی، سوخت.مگنتیت، احتراقی سنتزکلمات کلیدی: 
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  Hesam.aa@gmail.com ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد -1

 استاد گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد -2

استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد – 3



 

 

 مقدمه

شتن4O3Feنانو ذرات مگنتیت ) سبب دا سیعی از زمینه ها  ( به  صر بفرد، برای کاربرد در طیف و خواص منح

شدید  صویر برداری با ت سی، ت سی، گرما درمانی مغناطی سیاالت مغناطی سی )نظیر  سانی، MRIمغناطی (، دارو ر

سیار مورد توجه قرار گرفته است.  سازی مغناطیسی و....، اخیرا ب سپینل معکوس جدا ساختار کریستالی مگنتیت ا

ست سلول واحد بوده و یون ک ا شکیل دهنده  صف مکان های اکتاهدرال و یون  2Fe+ه یون های اکسیژن ت  3Fe+ن

از جمله خواص ویژه نانو ذرات مابقی مکان های اکتاهدرال و تمامی مکان های تتراهدرال را اشغغغغال کرده اند. 

شاره کرد سوپر پارامغناطیس و... ا سطح باال، اندازه ذرات کوچک، رفتار  ساحت  به . ]3-1[ مگنتیت می توان به م

اوانی وجود داشغغته و به دنبال آن روش های منظور رسغغیدن به محصغغولی با این ویژگی ها همواره چالش های فر

گوناگونی نیز مورد بررسغغغی قرار گفته اند، از جمله این تکنیک ها می توان به روش هیدروترمال، سغغغونوکمیکال، 

سل سبز،  سنتز  سنتز احتراقی در ]8-4[ژل-کربوترمال،  سال های اخیر روش  شاره کرد. در  سنتز احتراقی و... ا  ،

به دلیل داشغغتن  در میان سغغایر روش ها شغغناخته شغغده اسغغت، این روشکنیکی مطلوب ( بعنوان تSCSمحلول )

سی سریع فرآیندمزایای ب سازیپایین بودن هزینه تک مرحله ای بودن فرآیند، ،ار زیاد از جمله انجام   ، زمان آماده 

صرف انرژی، ،کم صولتولید  پایین بودن م سازگار بودن با محی باال و بلورینگی خلوص اندازه ذره کم و با مح ط و 

وجه تمایز از جمله روش های سنتز احتراقی است که  روش سنتز احتراقی در محلول .زیست مورد توجه می باشد

کاهش  بسغغیارگرمازا  بین یک سغغوخت و یک -انجام یک واکنش اکسغغایش این روش با دیگر تکنیک های سغغنتز

ل این کنتر چگونگی روش ذکر گردید، این ی زیادی که برایبا وجود مزایا .در فاز محلول می باشد  اکسید کننده

. به عبارت دیگر، محصغغولی با ویژگی های منحصغغر بفرد، همواره مطرد بوده اسغغت دسغغتیابی بهروش به منظور 

به ، نسغغغبت سغغغوخت و مقدار سغغغوخت نوع (،SHSیا  VSCحالت سغغغنتز ) پارامترهای بسغغغیار زیادی همچون

و... تاثیرات مختلف و پیچیده ای در سغغنتز  دمای احتراق، دمای شغغروع احتراق، اتمسغغفر محیط اکسغغیدکننده،

شان می دهند احتراقی شوند تا  SCSدر فرآیند .مواد مختلف از خود ن در حد  ، واکنش دهنده ها در آب حل می 

، نشواکدر این  . حال کافی است دما به حدی برسد تا واکنش شیمیایی گرمازا شروع شود. مولکولی همگن شوند

شود.  سوخت واکنش می کند و باعث باالرفتن دما می  سیدکننده با  صل از تجزیه اک سیژن حا شتعااک ل پس از ا

خلوص  افزایش دمای باال به. رم و پفکی اسغغغت که محصغغغول مدنظر می باشغغغدن ی، پودرخاکسغغغتر باقی مانده

وکریستالی شدن محصول بسیار کمک خواهد کرد. بنابراین در این روش نیازی به کلسینه کردن محصول نهایی 

، آزاد شغغدن مقدار زیاد گاز که باعث اتالف حرارت می از طرف دیگر، درطی فرآیند احتراقدر دمای باال نیسغغت. 

و به سغغنتز پودرها در مقیاس نانو کمک می شغغود به همراه زمان کوتاه واکنش ، از رشغغد ذرات جلوگیری کرده 

ایجاد کمپلکس،  قدرت احیاکنندگی،  از نظر توانایی  SCSیندآ. سغغغوخت های مورد اسغغغتفاده در فر]13-9[دکن

 آرامی باید به خوب سغغوخت یک کلی حالت دربایکدیگر متفاوت هسغغتند. ، دمای تجزیه و... مقدار گاز تولیدی



 

 

از جمله  .]14[کند عمل فلزی کاتیونهای برای یک مکمل عنوان به و کند تولید سمی غیر گازهای دهد، واکنش

سیدپرکار سیتریک ا سین و  سوخت ها در این روش اوره، گالی سوخت را می توان نام برد. بردترین   عالوه بر نوع 

سغغیژن که اکاز آنجایی می باشغغد. اتمسغغفر محیط  از بهترین متغیر های قابل کنترل برای این فرآیند، دیگر یکی

سفر به منظور  شود لذا کنترل اتم ست آمده پس از احتراق می  صول بد سیون مح سیدا موجود در هوا منجر به اک

سفر می تواند بر ست. عالوه بر این، کنترل اتم سیار حائز اهمیت ا صولی با خلوص باال ب سیدن به مح دمای  روی ر

شته و به دنبال آن اندازه ذرات و در نتیج احتراق وجه با ت ه خواص محصول نهایی را دستخوش تغییر کند.اثر گذا

شده  شد تا تاثیربه مطالب عنوان  سعی  سوخت و در این مقاله  سی  نوع  سفر بر روی خلوص و خواص مغناطی اتم

 بررسی شود.نانو ذرات مگنتیت 

 

 مواد و روش تحقیق

(، 2NO5H2C)به عنوان اکسیدکننده و گالیسین آهن  ، از نیترات 4O3Feنانو ذرات مگنتیت برای تولید 

به عنوان سوخت استفاده شد. گالیسین ازران قیمت است و دارای  (4H2CON( و اوره )7O8H6Cسیتریک اسید )

 بر اساس رابطه های شیمیای زیر:گرمای احتراق باالتری نسبت به اوره و سیتریک اسید است. 

 

0.586𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3. 9𝐻2𝑂 + 𝐶2𝐻5𝑁𝑂2 → 0.195𝐹𝑒3𝑂4 + 1.379𝑁2 + 7.774𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑂2             (1) 

 
0.391𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3. 9𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 → 0.13𝐹𝑒3𝑂4 + 1.586𝑁2 + 5.521𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2                (2) 

 

1.173𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3. 9𝐻2𝑂 + 𝐶6𝐻8𝑂7 → 0.391𝐹𝑒3𝑂4 + 1.76𝑁2 + 14.565𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2                  (3)   

 

 مورد نظر به سوخت به همراه هر کدام از سه نوع آهننیترات  )نسبت استوکیومتری( در یک نسبت مناسب

دقیقه در دمای  3مواد اولیه توسط همزن مغناطیسی به مدت سی سی آب مقطر حل شدند.  6در طور جداگانه

اتاق همزده شدند تا محلولی همگن حاصل شد. به منظور بررسی اثر اتمسفر آزمایش در دو سیستم متفاوت انجام 

 ا حضور هوابشد، ابتدا در سیستمی در حضور هوا و سپس در سیستمی با قابلیت ایجاد اتمسفر خنثی. در سیستم 

درجه سانتی گراد قرار گرفت. زمان کافی برای  330ر بوته چینی ریخته شد و روی هات پلیت با دمای محلول د

و تبخیر آب موجود در محلول و سپس تشکیل ژل و به دنبال آن احتراق مواد اولیه، به محلول داده شد  جوشیدن



 

 

پفکی، نرم و سیاه رنگ حاصل شد. کمتر از یک دقیقه به پایان رسیده و محصول و فرآیند احتراق در مدت زمان 

مراحل کار مانند قبل بود با این تفاوت که در این سیستم بجای بوته چینی از ارلن  با اتمسفر خنثیدر سیستم 

خالء استفاده شد تا بتوان از حضور هوا در اطراف مواد اولیه جلوگیری کرد. تصویر شماتیک این سیستم را در  

 می توان مشاهده کرد. 1شکل 

 

 

 تصویر شماتیک سیستم فراهم کننده اتمسفر خنثی 1شکل 

 

 با اسغغتفاده از پرتوی  (XRD)، آنالیز پراش اشغغعه ایکسی فازها و تخمین اندازه بلورک هابه منظور شغغناسغغای

Cu Kα ستگاه صل به( X’ Pert  PW 3040/60) در د صول حا شد. مورفولوژی و اندازه ذرات مح سیله ی  انجام  و

مورد بررسغغی قرار گرفت. خواص مغناطیسغغی نیز به ( و آنالیز اندازه ذرات SEMنی روبشغغی )میکروسغغکوا الکترو

 ارزیابی شد. (VSM)وسیله ی روش مغناطش سنج نمونه مرتعش 

 

 نتایج و بحث

 
 XRDمشخصه یابی به کمک آزمون  .1



 

 

 را نشان می دهد. در سیستم با حضور هوا مختلفپراش اشعه ایکس سه نمونه با سوخت های الگوی  2شکل 

در هر سه نمونه عالوه بر خطوط مشخصه پراش فاز مگنتیت خطوط مشخصه فاز همانطور که مشاهده می شود 

هماتیت نیز مشاهده می شود بدین معنی که محصول به دست آمده خالص نبوده و بدلیل انجام فرآیند در حضور 

ما، بخشهایی از مگنتیت حاصل شده که با هوا تماس بیشتری داشته اند بالفاصله اکسیژن هوا و همچنین باال بودن د

نمونه با سوخت های مختلف در سیستم با اتمسفر  سهالگوی پراش اشعه ایکس  3شکل  به هماتیت اکسید شده اند.

 مربوطخنثی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود برای سوخت گالیسین تمامی خطوط مشخصه پراش 

به فاز هماتیت دیگر حضور نداشته و تنها خطوط مشخصه پراش مربوط به فاز مگنتیت و خطوط مشخصه پراش 

مربوط به فازی ووستیت مشاهده می شوند، برای سوخت سیتریک اسید تعدادی خطوط مشخصه پراش با شدت 

نتیت می باشند. اما در مورد خیلی کم مربوط به فاز هماتیت مشاهده می شود و بقیه خطوط مربوط به فاز مگ

نمونه با سوخت اوره خطوط مشخصه پراش مربوط به فاز هماتیت با شدت باال مشاهده می شود و نمونه مگنتیت 

خالص نمی باشد که دلیل آن پایین بودن دمای تجزیه اوره بوده که منجر به عدم سنتز کامل مگنتیت می شود در 

ری سوخت می توان به محصولی با خلوص باال دست یافت. با توجه به این حالت با اضافه کردن مقداری بیشت

 مطالب ذکر شده می توان اهمیت باالی اثر اتمسفر محیط بر خلوص محصول را درک کرد.

 

 
 الگوی پراش اشعه ایکس برای سه نمونه تولید شده در سیستم اول با سوخت های مختلف 2شکل 



 

 

 

 

 مختلف یبا سوخت ها دوم ستمیشده در س دیسه نمونه تول یبرا کسیپراش اشعه ا یالگو 3شکل 

 
 اندازه و شکل ذرات .2

به منظور بررسی اندازه و شکل ذرات مگنتیت حاصل شده به روش سنتز احتراقی در محلول و همچنین 

از نمونه تولید شده با سیستم ایجاد  SEMاثر گازهای خروجی بر روی شکل این ذرات، تصاویر میکروسکوا 

 .نشان داده شده است 4کننده اتمسفر خنثی که از  گالیسین بعنوان سوخت استفاده شده، در شکل 

 به عنوان سوخت استفاده شده است نیسیدوم که از گال ستمیحاصل شده در س تیمربوط به ذرات مگنت SEM ریتصاو 4شکل 



 

 

الف، تخلخل های بین ذره ای زیادی در نمونه مشاهده می شود که این امر نشان دهنده -4با توجه به شکل 

د تخلخل در نمونه و همچنین میزان تخلخل نمونه است بطوریکه تاثیر گازهای خروجی حاصل از واکنش، بر ایجا

هرچه تعداد مولکول های گازی خروجی بیشتر باشه میزان تخلخل نیز بیشتر می شود عالوه بر این تصویر نشان 

تصویر  ب-4می دهد که باال بودن دمای واکنش منجر به زینتر شدن و چسبیدن ذرات به یکدیگر شده است. شکل 

از نرم ساب شدن را نشان می دهد، همانطور که مشاهده می شود شکل ذرات صفحه ای و چندوجهی  ذرات پس

بوده و بدلیل باال بودن دما و محیا بودن شرایط رشد، ذرات درشت نیز قابل مشاهده  هستند. همچنین در این 

ها دم پراکندگی مناسب آنتصویر بدلیل انکه ذرات دارای خاصیت مغناطیسی هستند شاهد آگلومره شدن ذرات و ع

 هستیم. 

 
 آنالیز اندازه ذره  .3

و همچنین اثر نوع سوخت بر اندازه ذرات، آنالیز اندازه  نمونه تولید شدهبه منظور بررسی دقیق اندازه ذرات 

ذره بر روی دو نمونه به دست آمده در سیستم اتمسفر خنثی با سوخت های گالیسین و سیتریک اسید، انجام شد. 

 قابل مشاهده است. 6و شکل  5نتایج حاصل از این آنالیز در شکل 

 

 
 یستم اتمسفر خنثی با گالیسینتوزیع اندازه ذرات نمونه سنتز شده در س 5شکل 

 



 

 

 

 توزیع اندازه ذرات نمونه سنتز شده دز سیستم اتمسفر خنثی با سیتریک اسید 6شکل 

 

میکرومتر متغیر  7/9نانومتر تا  72/53، توزیع اندازه ذرات نمونه سنتز شده با گالیسین از 5با توجه به شکل 

توزیع اندازه ذرات نمونه سنتز شده با سیتریک  6می باشد. شکل نانومتر  35/530بوده و بطور میانگین اندازه ذرات 

میکرومتر متغیر بوده و بطور میانگین اندازه  5/8نانومتر تا  71/25اسید را نشان می دهد که توزیع اندازه ذرات از 

وده ب نانومتر می باشد. از آنجایی که حرارت تولید شده توسط گالیسین بیشتر از سیتریک اسید 52/248ذرات 

بنابراین باید اندازه ذرات نمونه سنتز شده با گالیسین نیز درشت تر باشد که با توجه به نتایج حاصل از آنالیز اندازه 

ذرات دو نمونه، این امر تصدیق می شود. علت این امر نیز آنست که باال بودن حرارت ناشی از واکنش گرمازا موجب 

 رشد ذرات محصول می شود.

 
 مغناطیسیخواص  .4

بر روی سه نمونه تولید شده با سوخت  VSMبه منظور بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات مگنتیت، آنالیز  

 قابل مشاهده است. 7های مختلف در سیستم با اتمسفر خنثی انجام گرفت که نتایج به دست در شکل 

 



 

 

 

 برای سه نمونه سنتز شده در سیستم با اتمسفر خنثی با سوخت های الف( سیتریک اسید ب( اوره ج( گالیسین VSMنتایج آنالیز  7شکل 

 

مشخص می شود که هر سه نمونه رفتار نرم مغناطیس داشته و دارای حلقه هیستریزیس  7با توجه به شکل 

 آن درشت بودن ذرات مگنتیت میخیلی باریک هستند و هنوز به رفتار سوپرپارامغناطیس نرسیده اند که دلیل 

خواص مغناطیسی نمونه ها از جمله مغناطش اشباع، مغناطش باقی مانده و نیروی وادارندگی بدست آمده از باشد. 

بیشترین مقدار مغناطش اشباع مربوط به نمونه سنتز شده با گالیسین می باشد  .آمده است 1این آنالیز در جدول 

مونه است. بعد از آن نمونه سنتز شده با سیتریک اسید دارای باالترین مقدار که دلیل آن خلوص صد در صدی ن

مغناطش اشباع بوده و علت آن داشتن مقادیری کم از فاز هماتیت بوده که موجب کاهش خواص مغناطیسی نسبت 

اشباع  ناطشبه نمونه بدست آمده با گالیسین می شود و در نهایت نمونه سنتز شده با اوره نیز کمترین مقدار مغ

 را داراست که دلیل آن پایین بودن درصد فاز مگنتیت در محصول می باشد.  

 

 

 

 
 



 

 

𝑯𝒄(𝑶𝒆) 𝐌𝐫(emu/gr) 𝐌𝐬(𝐞𝐦𝐮/𝐠𝒓) سوخت 

 گالیسین 73/69 82/17 91/116

 اسید سیتریک 94/43 67/3 09/67

 اوره 86/8 03/2 58/201

 

 بر اساس نوع سوخت VSMنتایج کمی حاصل از آنالیز  1جدول 

 

 نتیجه گیری

ک اسید ، سیتریگالیسین های در این تحقیق با استفاده از روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوخت

در دو سیستم متفاوت یکی در حضور هوا و دیگری در اتمسفر  تولید شد مگنتیتنانو ذرات و اوره و نیترات آهن، 

 متغیر بر روی ویژگی های ذرات مگنتیت، تاثیر بسزای این  اتمسفر محیط. با بررسی پارامتر خنثی تولید شد

 مشخص گشت. نتایج اصلی این تحقیق در زیر آمده است:

  می باشد. و ذرات مگنتیتنانسنتز احتراقی در محلول روشی سریع و کم هزینه برای تولید 

  طبق نتایج آنالیزXRD  مسلم است. مگنتیتتشکیل فاز 

  تعدای پیک  ،مگنتیت تولید شده در سیستم با اتمسفر خنثی با گالیسیندر الگوی پراش اشعه ایکس برای

با شدت کم مربوط به فاز ووستیت به عنوان ناخالصی مشاهده گشت که می توان با تغییر میزان سوخت 

 حیای بیشتر و تبدیل فاز مگنتیت به ووستیت جلوگیری کرد.از ا

  در تصاویر حاصله از آنالیزSEM ،های بین ذره ای و همچنین درون ذره  تخلخل ایجاد مالحظه می گردد

 ای در نمونه در اثر گاز خروجی حاصل از واکنش می باشد. 

 حاصل از تصاویر مشاهدات SEM  نشان می دهد که گازهای خروجی از زینتر شدن ذرات و رشد ذرات

  جلوگیری می کند. 

  اندازه ذره مشخص می شود که حرارت ناشی از واکنش که تابعی از نوع سوخت با توجه به نتایج آنالیز

است به شدت بر روی اندازه ذرات محصول اثر می گذارد به اینصورت که هرچه حرارت ایجاد شده بیشتر 

 باشد شرایط برای رشد بیشتر محیا بوده و ذرات درشت تر می شوند.



 

 

  نتایج آنالیزVSM های هیسترزیس کم پهنا و باریک هستندحلقه  دارای تمامی نمونه ها نشان می دهند 

 نرم مغناطیس آن هاست. دهنده رفتار که نشان

  نتایج بدست آمده ار آنالیزVSM  ذرات مگنتیت به نوع سوخت نشان می دهد که خواص مغناطیسی نانو

استفاده شده بستگی داشته و با توجه به قدرت احیا کنندگی سوخت می توان به محصولی خالص تر با 

 خواص مغناطیسی مطلوب دست یافت.
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