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مقاله پژوهشی

سنتز الكتروشیمیایي نانوذرات اکسید آهن دوپه شده با
کبالت ( )Co-Fe3O4و دارای پوشش سطحي پليوینیل
پیرولیدون ( )PVPو بررسي خواص مغناطیسي آنها
عیسي

کریمزاده*

گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1399/04/24 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1399/06/27 :تاریخ پذیرش قطعي1399/07/05 :

چكیده
در این مقاله ،نانوذرات مگنتیت سوپرپارامغناطیس سطح پوشش داده شده با پلیوینیل پیرولیدون ) (PVPو ساختار دوپهه شهده بها کبالهت )،(II
( Co-Fe3O4)CFOبا توزیع خوبی گزارش شده است .پودر نانوذرات با استفاده از روش رسوبدهی الکتروشیمیایی کاتدی سنتز شده اسهت و
ساختار ،مورفولوژی و خواص مغناطیسی این نانوذرات به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است .با اعمال دانسیته جریان ثابهت ۱ A
در یک سیستم الکتروشیمیایی دو الکترودی ،نانوذراتی با قطر تقریبا  ۱۰-۱5 nmبا ساختار کروی تهیه شدند .در نمونه سوپرپارامغناطیس کهه بها
استفاده از روشهای ساختاری و مغناطیسی تهیه شده است ،با استفاده از  FE-SEM ،XRDو  FT-IRاندازه و مورفولوژی و ساختار کریستالی
آنها تعیین شده است .نتایج نشان دهنده وجود یک رفتار سوپرپارامغناطیس در دمای اتاق برای اندازهگیری پیشرونده بهه عنهوان یهک تهابع از
میدان مغناطیسی است .نتهایج منحنهی حلقهه پسهماند ،مغنهاطش و پهذیرفتاری مغناطیسی نمونه بیانگر نقش مهثثر  PVPروی بهبهود ویگگهیههای
مغناطیسی نانوذرات فریت میباشد که مقدار اشباع مغناطیسهی تقریبا  34/34 emu/gبدست آمده است .مشاهدات  IRبهه وضهو نشهان داد کهه
سطح نانوذرات  Co-Fe3O4بوسیله  PVPپوشانیده شده است .بر اساس این نتایج ،روش الکتروشیمیایی استفاده شده را میتوان بهه عنهوان یهک
روش مصنوعی کارآمد و کم هزینه برای ساختن نانوذرات اکسید آهن دوپ شده با کبالت بکار گرفت.
واژههای کلیدی :نانوذرات مغناطیسي ،سنتز الكتروشیمیایي ،مگنتیت ،سوپرپارامغناطیس.

 -1مقدمه

معمول ،فریهتهها را مهی تهوان بهه علهت داشهتن سهاختارهای
کریستالی مختلف به انواع زیر ،یعنی )۱( :اسه ینل فریهت)۲( ،

در چند دهه گذشته ،فریتهها بهه دلیهل خهواص مغناطیسهی و

گارنهههت )3( ،ارتهههو فریهههت و ( )4فریهههت شهههش ضهههلعی

کاربردشان بطور ویگه مورد توجهه قهرار گرفتههانهد [ .]۱بطهور

(هگزافریت) ،تقسیم کرد .فریتها با ساختارهای متفهاوت در

* عهدهدار مكاتبات :عیسی کریمزاده
نشاني :گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
تلفن ،۰۲۱-44356639 :دورنگار ،۰۲۱-44356639 :پست الكترونیكيisa.karimzadeh@gmail.com :

16

سال سیزدهم ،شماره  ،45بهار ۱4۰۰

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

زمینه پزشکی ،صهنعت ،سنسهورهای مغناطیسهی ،حافظهه ههای

با توجه به اهمیت و قابلیت کاربرد بسیار با ی نانوساختارهای

مغناطیسی و آهنرباهای دائمی کاربرد دارند [ .]۲این کاربردها

مغناطیسی بر پایه اکسید آهن در عرصه های علمی و صهنعتی،

بر مبنای پارامترهای مختلفی نظیهر اشهباع مغنهاطش ،مقاومهت

در سالهای اخیر شمار زیادی از پگوهشگران تحقیقهات خهود

الکتریکی و پایداری شیمیایی اسهت [ .]3کهاهش انهدازه دانهه

را بههر روی روشهههای مختلههف سههاخت و مشخصهههیههابی ایههن

باعث می شهود تها بها توجهه بهه محهدوده وسهیع کهاربرد مهواد

نانوذرات متمرکز نمودهاند .از جمله روشهای مهورد اسهتفاده

مغناطیسی ،مواد جدیدی با خواص بهبود یافتهه تولیهد شهوند،

در ساخت نانوذرات اکسید آهن میتهوان بهه آسهیاب کهردن

بطوریکه از نانوفناوری در علهم مغنهاطیس بهرای بهینهه کهردن

مکانیکی [ ،]9روش تجزیهه حرارتهی [ ،]۱۰ههمرسهوبی [،]۱۱

خواص مغناطیسی در کاربردههایی چهون سهاخت موتورههای

هیههههدروترمال [ ،]۱۲روش حاللههههی -حرارتههههی [ ،]۱3روش

الکتریکی قویتر و کوچکتر ،حسگرها ،حافظههای مغناطیسی

الکتروشیمیایی [ ]۱4و روش سونوشیمیایی [ ]۱5اشاره کرد .با

استفاده میشود [.]4

وجههود تحقیقههات گسههترده فههراوان در ایههن زمینههه ،محققههین

کاربردهای پزشکی (تشخیص و درمان) نیز بها پیشهرفت علهم

همچنان بهه دنبهال یهافتن روشههایی هسهتند کهه چهالشههای

مغناطیس طوری تحت تاثیر قرار گرفته و پیشرفت کهردهانهد،

موجود بر سر راه تولید آنها را کمتر کرده و فرآینهد سهاخت

که بدون استفاده از نانوفناوری عمهال ایهن تحهو ت نهاممکن

این نانوساختارها سادهتر و کارآمدتر باشد .از بهین روشههای

بود .برای فهم تاثیر نانوفناوری برخواص مغناطیسی زم است

مختلف ارائه شده برای ساخت نانوذرات اکسید آههن ،روش

تا ابتدا علت خواص مغناطیسی مواد و پارامترهایی که خواص

الکتروشیمیایی مبتنی بر فرآیند الکترواکسیداسهیون آههن ،بهه

را توصیف میکنند ،مشخص شود ،س س با کمک آنها تاثیر

عنوان روشی توانمند و کارآمد مطر مهیباشهد کهه تهاکنون

نانوفناوری بر این علل مشخص شود [ .]5نانوذرات مغناطیسهی

گزارشهای معدودی در مورد آن ارائه شده است [.]۱6

با قابلیت هدایت بوسیله میدان های مغناطیسهی دارای توانهایی

نانوذرات مگنتیت به دلیل دارا بودن خاصهیت مغناطیسهی بها

بهها یی بههه عنههوان حامههلهههای دارویههی و بنههابراین در درمههان

تمایل به جذب همهدیگر و در نتیجهه آگلهومره شهدن دارنهد.

بیماریهای مختلف و بخصوص بیماریهای مربوط به سرطان

بطوریکه در اکثر تحقیقات انجام شده در مورد سنتز و بررسی

هستند .استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان عوامل افزایش

کاربرد اکسید آهن ،آگلومره شدن نانوذرات اکسید آههن بهه

دهنههده کنتراسههت در روش مرسههوم تصههویربرداری تشههدید

عنوان اصلیترین چالش در مقابل کاربرد این نانوذرات است.

مغناطیسی و همچنین به عنوان حاملهای مناسب دارویی برای

چرا که در نتیجه آگلومره شدن سطح ویگه نهانوذرات اکسهید

انتقال هدفمنهد دارو در سیسهتمههای نهوین دارورسهانی مهورد

آهن کاهش یافته و همچنین خاصیت مغاطیسی آنها متهاثر از

توجه دانشمندان این حوزه قرار گرفته اسهت [ .]6،7بهه عنهوان

این پدیهده مهیشهود ،بطوریکهه در حضهور میهدان مغناطیسهی

مثال ،پورجوادی و همکاران در سال  ۲۰۲۰به بررسی توانهایی

عملکرد آن ها افت قابل مالحظهای پیدا میکند .ایهن کهاهش

حامل مغناطیسی شامل نانوذرات اکسید آهن@اکسید سیلسیم

عملکههرد در میههدان مغناطیسههی کههاربرد آنههها در زمینههههههای

قرار گرفته بر روی بستر پلیمری بهرای انتقهال هدفمنهد داروی

بیوپزشههکی بخصههوص های رترمهها بهها مشههکل مواجههه مههیکنههد.

دوگسی ربوسین که از مهمترین داروها در درمان سرطانهای

همچنین کاهش سهطح ویهگه نهانوذرات مگنتیهت در اثهر بههم

مختلف و مخصوصا سرطان سینه است ،پرداختند .این سیسهتم

چسبیدن آن ها ،میزان بارگهذرای مهاده مهوثره در کاربردههای

طراحی شده حساس به حرارت و  pHمیباشد که برای درمان

جذب فلزات سنگین و همچنین کاتالیستی را به شدت کاهش

سرطان پیشنهاد شده است [.]8

داده و در نتیجههه چشههمانههداز کههاربردی عملههی آنههها را کههم

سنتز الكتروشیمیایي نانوذرات ...
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رنگتهر مهیکنهد .بهرای رفهع ایهن مشهکالت مهیتهوان از راه
حلهای مختلفی استفاده کرد.
یکههی از ایههن راهکارههها ،پوشههشدهههی سههطح نههانوذرات بهها
پلیمرهای زیستسازگار میباشد که این فرآیند پوشهشدههی
دو امکان عدم بهم چسبیدن و همچنین عاملدارسهازی بعهدی
نانوذرات برای کاربردهای هدف را براحتهی فهراهم مهیکنهد.
یکی دیگر از راهکارها دوپ کهردن مگنتیهت بها عناصهر ههم
ردیف آهن در جدول تناوبی است این فرآینهد نیهز خاصهیت
مغناطش را پایین تر آورده و در نتیجهه تمایهل نهانوذرات را در
بهم چسبیدن کمتر میکند .در اکثر مقا ت ههر کهدام از ایهن
راهکارها به تنهایی مورد نظر بوده و تحقیقهات مربهوط بهه آن

 -2فعالیتهای تجربي
 -1-2انتخاب مواد اولیه
کلیه مواد شیمیایی استفاده شههده در ایههن پههگوهش از جملهه
کلرید آهن ( )IIچهار آبهه ) (FeCl2·4H2O, 99.5%نیتهرات
آهن ( )IIIنه آبه ) ،(Fe(NO3)3.9H2O, 99.9%کلرید کبالت
شش آبهه ( )CoCl2·6H2O, 99.5%و پلهیوینیهل پیرولیهدون
( )PVPبههه عنههوان اصههال کننهههده سهههطحی ،از نماینههههدگی
شرکت مرک آلمان خریداری شدند.
 -2-2سنتز نانوذرات مغناطیسي

شده است .در این مقاله ،سعی شهده اسهت کهه بها ارائهه یهک

ابتدا یک گرم پلیمر پلی وینیل پیرولیهدون ( )PVPرا در یهک

روش سنتزی کارآمد و جدید بتهوان دو فرآینهد دوپ کهردن

لیتر آب دو بار تقطیهر شهده حهل نمهوده ،سه س یهک گههرم

نانوذرات و پوششدههی آنهها را تهک مرحلههای انجهام داد.

کلریههههد آهههههن  ،FeCl2.4H2Oدو گهههههرم نیتههههرات آهههههن

نقطه قوت اینکار بر این فهر

اسهتوار هسهت کهه بهه محه

 (Fe2+:Fe3+=1:2) Fe(NO3)3.9H2Oو سه دهم گهرم کلریهد

تشکیل نانوذرات مگنتیت سهطح آنهها بها پلیمهر پوشهش داده

کبالت  CoCl2·6H2Oبه این محلول اضافه کهرده و بهه مهدت

میشهود و در نتیجهه آن هها زمهان کهافی بهرای بههم چسهبیدن

نیم ساعت با مگنت بهم زده شد تا کامال حل شوند.

نخواهند داشت .در این مقاله ،نانوذرات مگنتیت با اسهتفاده از

فرآیند ترسیب از محلول با اعمال دانسیته جریانی نیم آم ر بهر

روش الکتروشیمیایی کاتدی سنتز شده است .روشهای رایج

سههانتیمتر مربههع و دمههای  ۲5 °Cدر هههر دو طههرف کاتههد ورق

سنتز این دسته از مواد با مشهکل تهودهای شهدن ذرات مواجهه

اسههتیل ( 316Lبهها ابعههاد ۱۰ cm :در  5 cmدر  )3 mmدر مههد

هسههتند [ ،]۱7از طههرف دیگههر روش سههنتز الکتروشههیمیایی بهها

گالوانواستات انجام شد .س س بسترهای کاتدی که محصهول

اعمال چگهالی جریهان اکسیداسهیون و یها پتانسهیل بهر سیسهتم

اکسید آهن روی آن ترسیب شده بود از الکترولیت خهار و

قابلیت کنترل انهدازه نهانوذرات ،را فهراهم مهیآورد [ .]۱8بهه

در دمای آزمایشگاه خشک شدند ،در ادامه رسهوبات اکسهید

منظور افزایش نانوذرات میتوان از پوششدهی آنهها توسه

آهههن از سههطح اسههتیل تههراش داده شههد کههه در شههکل ( )۱بههه

پلیمرهههای اسههتفاده کههرد .ایههن پوشههشدهههی سههبب افههزایش

صورت شماتیک نشان داده شده است [.]6

پایداری کلوئیدی آنها خواهد شد .در این زمینه از پلیمرهای

در محی آبی تشکیل  Co- Fe3O4روی سطح کاتد طی یهک

مختلفی استفاده شده است که از جمله می توان بهه چیتوسهان،

مکانیسم دو مرحله ای الکتروشیمیایی -شیمیایی اتفاق میافتد:

دکستران ،پلی اتیلن اکسید PAG ،PVA ،و  ...اشاره کرد کهه

مرحلههه الکتروشههیمیایی :در ایههن مرحلههه در اثههر واکههنشهههای

هر کدام مزایا و معایهب خهاص خهود را دارا مهیباشهند [.]۱9

کاتدی ،باز )– (OHدر سطح کاتد تولید میشود:

همچنههین در حضههور پلههیوینیههل پیرولیههدون ( )PVPامکههان
اجتناب از پدیده تودهای شدن نیز وجود دارد [.]۲۰

()۱

2H2O + 2e− → H2 + ۲OH−
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شكل  :1طرحواره مراحل الكتروشیمیایي و شیمیایي.

واکههنشهههای کاتههدی موجههب افههزایش محلههی  pHدر سههطح

 -3-2مشخصهیابي نمونههای سنتزی

الکترود میشوند ،در حقیقت ایهن دو واکهنش احیها بها تولیهد

برای تهیه الگوهای پراش اشعه  Xاز دسهتگاه

Philips X-ray

 OH−موجههب افههزایش  pHالکترولیههت در سههطح مشههترک

 Diffractometerمدل  PW-1800با منبهع تهابش تهک رنهگ

الکترود-الکترولیت می شوند .این واکنش ها با واکنش احیای

 CuKαو توان  4۰ kVو بها طهول مهو  λ =۱/54۲آنگسهتروم

فلز در رقابت هستند:

اسههتفاده شههده اسههت .سههرعت روبههش  5 degree/minبههوده و

()۲

Fe3+ + e-→ Fe2+

مقادیر پراش در محهدوده زاویهه پهراش  2θاز  ۱۰تها  8۰ثبهت
شد .آنالیز  IRبهترین تکنیک برای تعیین نوع پوشش پلیمهری
در سطح نهانوذرات اکسهید آههن مهی باشهد بهه همهین جههت

مرحله شهیمیایی :در ایهن مرحلهه  OH−تولیهد شهده در سهطح

طیههفهههای تبههدیل فوریههه فروسههر ) )FT-IRبهها اسههتفاده از

کاتد بها کهاتیون ههای فلهزی واکهنش داده و رسهوب تشهکیل

اسه کتروفوتومتر FT-IR Vector 22 Brukerبدسههت آمههد.

میشود:

طیفهای  FT-IRدر محدوده عدد موجی  4۰۰تا 4۰۰۰ cm-1

Fe3++6OH–→Fe(II)(1-x)Cox

()3

(1-x)Fe2++xCo2+ +2
Fe(III)O4+ 3H2O

با استفاده از آشکارساز  DTGSثبت شدند .برای تهیه تصاویر
بهه هه جههههای میکروسههههکوپ الکترونههههی روبشههههی  SEMاز
میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی  FE-SEMاستفاده شهد

طرحواره مراحل الکتروشیمیایی و شیمیایی در شکل ( )۱نشان

زیرا به دلیل مغناطیسهی بهودن نمونهه هها امکهان تهیهه تصهاویر

داده شده است [.]۲۰

شفاف و واضح با  SEMهای معمولی امکانپذیر نبود.

سنتز الكتروشیمیایي نانوذرات ...
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از دستگاه میکروسکوپ گسیل میدانی مهدل
با ویگگی محفظه بسیار بهزر
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اندازه بلورکها ( )Dبا معادله شرر ( )4که در آن  λطول مو

و سهرعت خهالا بها اسهتفاده

پرتههوی ایکههس ،ثابههت شههبکه ( )aاز معادلههه ( )5کههه درآن d

شد .یکی از مهمترین ویگگی های مهواد ،خاصهیت مغناطیسهی

فاصله صفحه های موازی با شاخصهای میلر  h ،kو  lمحاسبه

آنها است .بنهابراین بهرای بررسهی خهواص مغناطیسهی مهواد،

شد [.]۲۲

دستگاههایی برای اندازهگیری خهواص مغناطیسهی آنهها نیهاز
است کهه یکهی از مهمتهرین آن هها مغنهاطیس سهنج بها نمونهه
نوسانی ) (VSMمیباشد.

()4
()5

 -3نتایج و بحث
 -1-3تحلیل الگوهای پراش پرتو ایكس ()XRD

کههه در آن  h ،kو  lشههاخص میلههر هسههتند و  dhklفاصههله بههین
یههای متوالی صفحات بلوری که از رابطه برا :

الگوی پراش پرتوی ایکس به کمک نرمافزار  X-Pertبررسی
شد و شهاخصگهذاری خطهوط پهراش پرتهوی ایکهس انجهام
گرفت ،که در شکل ( )۲نشان داده شده است.

()6
بدست میآید [ ]۲3مقادیر محاسبه شده در جهدول ( )۱نشهان
داده شدهاند.
جدول  :1پارامترهای ساختاری Fe3O4-PVP

بدست آمده از الگوی .XRD
Dhkl
)(Å

)a (Å

DXRD
)(nm

FWHM
)(2θ

2θ
)(deg.

)(hkl

۲/53

8/4۰

~8

۱/۲553

35/43

)(311

۲/۰9

8/375۰

~7

۱/7869

43/۲۱4

)(400

شكل  :2الگوی اشعه ایكس نمونه سنتز شده.

 -2-3نتایج و تحلیل طیفهای مادون قرمز ()FTIR
الگوی پراش اشعه  Xنمونهههها بها کهارت  JCPDSبهه شهماره

برای شناسایی و مشخصهیابی بهتر ترکیب ساختاری اکسهیدی

۰۱-۰88-۰3۱5که مربوط به مگنتیت کامال مطابقهت داشهت.

سههنتز شههده در محههدوده  cm–1 4۰۰تهها  4۰۰۰طیههف FT-IR

در این الگوهها ههی قلهه اضهافی مبنهی بهر حضهور ناخالصهی

گرفته شهد FTIR .یهک روش مناسهب بهرای بررسهی جهذب

مشاهده نشد [ .]۲۱پیکهای موجود در الگوی پهراش پرتهوی

شیمیایی یا تعامهل شهیمیایی اسهت .در ایهن تحقیهق ،مطالعهات

ایکههس بههه صههفحات بلههوری (،)4۰۰( ،)3۱۱( ،)۲۲۰( ،)۱۱۱

 FTIRاز نانوذرات  Co-Fe3O4بها پوشش  PVPتهیه شهده بهه

( )44۰( ،)5۱۱( ،)4۲۲و ( ،)533که بهه راحتهی قابهل مشهاهده

منظور تجزیه و تحلیهل خهواص سهطح نهانوذرات انجهام شهد.

است ،به ساختار اس ینل معکوس مکعبی تهک فهاز کریسهتالی

طیفهای  FT-IRاز نهانوذرات  Co-Fe3O4بهها

پوشهش PVP

 Co-Fe3O4مربوط میشوند.

در شکل ( )3نشان داده شده است.
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

شكل  :3طیف .FT-IR

باند جهذب در اطهراف طهول مههو  575 cm-1در نههانوذرات

می توان به فعل و انفعا ت مختلف همانند نیروی واندروالس،

مغناطیسی بها پوشهش  PVPمشهاهده مهیشهود ،کهه ایهن بانهد

پیوند هیدروژن و برهمکنشهای الکتروسهتاتیک اشهاره کهرد

مربهههوط بهههه ارتعهههاش کششهههی  Fe-Oو  C-Oدر Co-Fe3O4

[.]۲8-3۰

مهیباشهد [ .]۲4باند جهذبی در محهدوده عهدد مهههو ()WN
 344۲ cm-1ناشهی از ارتعاش کششهی قهوی مربهوط بهه پیونهد

 -3-3خاصیت مغناطیسي پودر سنتز شده با VSM

هیدروژنی ایجهاد شهده بها گروههای هیدروکسهیل  OHاسهت

شکل ( )4نمودار مغناطیسی نانوذرات مگنتیهت را کههه در آن

کههه توسههه نمونهههه از محهههی جههذب شههده اسههت .طیههف

اشهباع مغناطیسهی در میههدان خههارجی اتفهاق افتهاده اسهت را

 Co-Fe3O4بهها پوشههش  PVPدارای چنههد بانههد  IRاضههافی از

نشان میدههد .خههواص مغناطیسهههی نهههانوذرات در حالهههت

جملههه گههروههههای  CH2ارتعاشههات مختلههف (در،۱۲77 ،876

پههودر توسهه  VSMدر میهدانههای  -۲۰۰۰۰تها ۲۰۰۰۰ Oe

 ،)]۲4[ ۲9۲6 cm-1 ،۲856 ،۱46۱ارتعهههاش حالهههت کششهههی

رسههم گردیهههد .ایههن منحنههههی بههه خههوبی نشههان مههیدهههد کههه

پیوند  C-Nدر  ،۱۰۲۰ cm-1ارتعاش حالت کششی پیوند C-C

هیسههترزیس تقریبهها نههاچیز و میهههدان وادارنههدگی و پسههههماند

در  ،۱۰6۱ cm-1ارتعاش کششهی گهروه  C=Oدر ۱636 cm-1

مغناطیسههی بسههیار کوچهههک اسهههت .ایهن منحنهههی از نظهر

میباشد [ .]۲4باندهای چسبان طیفههای  IRکهه در شهکل 3

تغییههههرات آهنربههههایش ،رفتهههههاری مشهههههابه رفتههههار مههههواد

مشاهده میشوند ،اصلیترین باند جذب نسبت به  PVPهستند

سوپرپارامغنهاطیس را نمایش مهیدههد [ .]3۱با استفاده از ایهن

که به وضو نشان مهیدهنهد سهطح نهانوذرات  Co-Fe3O4بها

منحنههی می توان اندازه متوس نانوذرات مغناطیسی را برآورد

 PVPپوشانیده شده است [ ]۲5-۲9که از د یلی که میتواند

کرد ،که این اندازه متوس در اتصا ت شهیب مغناطیسهی در

 PVPرا بر روی سطح نانوذرات  Co-Fe3O4نگه دارد،

نزدیکی ناحیه میدان صفر از منحنی مغناطش محاسبه میشود،

سنتز الكتروشیمیایي نانوذرات ...
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که در آن سهم عمهده انهدازه نهانوذرات مغناطیسهی متعلهق بهه

زیهادی مغناطیهده می شوند که این مغناطش دائمی نیست و بها

ذرات بزرگتر است .با استفاده از  xiاندازه نانوذرات مغناطیسی

حذف میهدان از بین میرود .به کمک ایهن رفتهار مغناطیسههی

) (Dmو به کمک فرمول نگوین که به صهورت زیهر اسهت،

نهانوذرات از طریق حمل عوامل درمهانی و تحهت اعمهال یک

محاسبه گردید [.]3۲

میدان مغناطیسهی مههی تواننههد توانههایی دارورسههانی را بهدون
1

()7

 18k BT  i 3
Dm  
  2 
 Ms 

انحههراف مسههیر در بههدن اصههال کننههد .یکههی از مهمتهههرین
کاربردهای پودر سنتز شده مهیتوانههد ذخیههره اطالعههات در
کارت های اعتباری باشد .در این محی ها ،پودر سنتز شده بهه
صورت ذرات ریزی کهه بهه سهختی آهنربها مههیشههوند و بهه

در این رابطه kB ،ثابت بولتزمن ( T ،)۱/38۰6*۱۰-۲3 J/Kدما

سختی هم خاصیت آهنربهایی خهود را از دسههت مههیدهنههد،

( ρ ،)3۰۰ Kچگهههههههالی مهههههههاده Xi ،)5/۱8 g/cm3( Fe3O4

مورد استفاده قرار میگیرند.

( )emu/gOeپذیرفتاری مغناطیسی در شدت میدان ضهعیف و
 Msاشهباع مغناطیسهههی اسههت ،انهدازهگیههری انههدازه نههانوذرات

 -4-3مورفولوژی و اندازه ذرات با FE-SEM

 Co-Fe3O4بههها پوشههش  PVPتقریبهها  9/6 nmاسههت [.]33،34

تصههویر میکروسههکوپ الکترونهههی روبشههی ( )FE-SEMدر

مقههدار اشههباع مغناطیسهههی تقریبهها  ،34/34 emu/gولههههی در

شکل ( )5نشهان داده شهده اسهت .بها توجههه بههه ایههن شههکل

مقایسه بهها مقههدار اشهههباع مغناطیسهی بدنهه مگنتیهت (حالهت

مشهههاهده مههههیشههههود کههههه مورفولههههوژی نههانوذرات سههههنتز

بالک) که حدود  9۲ emu/gاست ،کمتر میباشد .علهت ایهن

شههده  Co-Fe3O4بها پوشش  PVPدارای شهکل کهروی و بها

تفههاوت بههه عههواملی ماننهههد انهههدازه ذرات ،غلظههت ،وجههود

پراکندگی تقریبا خوبی هستند .همچنهین میهانگین قطهر ذرات

اکسیگنهای جذب شهده بهر روی سههطح نهانوذرات و وجهود

پوششدار با پلیمر  PVPبا توجه بهه تصهویر  FE-SEMانهدازه

یه غیرمغناطیسهی بر سطح آنها نسبت داده شده است [.]3۱

تقریبی آنهها در حهد  ۱5 nmتخمهین زده میشود .در واقهع،
میتوان گفت که پوشش با پلیمهر  PVPمهانع از تجمهع ذرات
میشود ،که این مطلب با توجه به شکل  5کامال واضح است.

شكل  :4منحني هیسترزیس .VSM

ذرات نهههانومتری  Co-Fe3O4بههها پوشههش  PVPدر دمهههههای
اتهههاق رفتهههاری سهههوپرپارامغناطیسی از خود نشان میدهنهد.
به عبارت دیگر ،آنها تحت یک میهدان مغناطیسهی تها حهد

شكل  :5تصویر میكروسكوپ الكترونـي روبشي (.)FE-SEM
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 نتیجهگیری-4
نانوذرات اکسید آهن دوپه شده بها کبالهت بها فهاز مگنتیهت و
) در محلههولPVP( پوشههش سههطحی پلههیوینیههل پیرولیههدون
الکترولیت آبی از طریق یک رسوب الکتروشهیمیایی کاتهدی
یهک مرحلهههای بههدون اسههتفاده از هیچگونههه الکترولیهتهههای
 مشههاهدات مورفولههوژیکی از طریههق.پشههتیبانی تهیههه شههدند
 بههه خههوبیCo-Fe3O4  نشههان داد کههه نههانوذراتFE-SEM
۱۰- nm  و میهانگین قطر انهدازه ذرات تقریبا،پراکنده شدهاند
 نانوذرات اکسید آهن دوپه شده با کبالت. را تایید میکند۱5
رفتار سوپرپارامغناطیسی مناسب که با مقدار اشباع مغناطیسههی
 نتهایج حاصهل از. را به نمایش گذاشهتند34/34 emu/g تقریبا
 تشههکیل نانوذرات اصهال شهدهXRD  وFT-IR آنههالیزهای
 نانوذرات تهیه شده از نظر اندازه. را تاییههد کردPVP بها پلیمر
.و خاصیت مغناطیسی مناسب برای کاربردهای پزشکی هستند
نتایج حاصل از آنالیزهای مختلف نشان داد که روش رسهوب
الکتروشیمیایی کاتدی میتواند بهه عنهوان یهک روش جدیهد
 پوشش داده شدهCo-Fe3O4 برای آمادهسازی مثثر نانوذرات
. بکار گرفته شودPVP با
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