مجلة پژوهش فيزيك ايران ،جلد  ،19شمارة  ،2تابستان 1398

میزان جذب امواج رادار توسط نانوذرات آهن -نیکل و نانوکامپوزیت
آهن -نیکل@پلیآنیلین تهیه شده با روش پلیمریزاسیون درجا
محمد الماسی کاشی ،1محمد حسین مکاریان 1و سیما علیخانزاده آرانی

1و2

 .1پژوهشکدة علوم و فناوری نانو ،دانشگاه کاشان ،کاشان
 .2دانشگاه فرهنگيان ،تهران

(دريافت مقاله 1395/22/18 :؛ دريافت نسخة نهايي)1390/20/28 :

چکیده

در اين تحقيق ،نانوکامپوزيتهای آهن نيکل@پليآنيلين ( ،)FeNi@PANIبه منظور استفاده در جاذبهای امواج الکترومغناا يس اي دو مرحلاه
تهيه شدند .در مرحله اول با استفاده از روش پلياول تك مرحلهای ،نانوذرات آلياژی  FeNiسنتز شدند و سپس ،با استفاده از روش پليمريزاسايون
درجا نانوکامپوزيت آلياژی  FeNi@PANIتهيه شد .الگوی  XRDتشکيل ساختار  FeNiخالص با شبکة بلاوری  FCCرا تأيياد کارد .نتاايج VSM
نشان داد که مغنا ش اشباع نانوکامپوزيت پليمری  FeNi@PANIکاهش قابل توجهي نسبت به نانوذرات آليااژی  FeNiدارد .ميازان جابب اماواج
ميکرو در محدودة بسامدی  8تا  12گيگاهرتز اندازهگياری شاد و نتاايج نشاان داد کاه وجاود پلايآنيلاين باعا افازايش جابب اماواج توسا
نانوکامپوزيت در مقايسه با آلياژ خالص ميشود .مقدار بيشينه اتالف بازتابي توس نانوکامپوزيت تهيه شده برابر با  -4دسيبل معادل با  02درصاد
جبب اندازهگيری شد .پهنای باند جبب در  -3دسيبل معادل  352مگاهرتز به دست آمد.

واژههاي کلیدي :نانوکامپوزيت ،FeNi@PANI ،روش درجا ،جبب امواج رادار

 .1مقدمه

مواد جاذب امواج الکترومغنا يس موادی هستند که انرژی يك

جبب امواج الکترومغنا يس در محدودة اماواج مگااهرتز تاا

موج را کاهش ميدهند  .هنگامي که امواج ميکرو با سطح مواد

گيگاهرتز کاربردهای فراواني دارد از جمله در کنترل آلاودگي

جاذب برخورد مي کنند ،بسته به امپدانس آن سطح ،مقداری از

الکترومغنا يسااي ،محاااف هااای تااداخل الکترومغنا يسااي،

موج از سطح عبور کرده و وارد ماده جاذب ميشود و مقداری

تکنولوژی مخفاي ساازی و کاربردهاای ناوين درمااني مانناد

از آن بازتاب مي شود .هر چه امپدانس ماده جاذب به امپدانس

هايپرترميا ] .[5-1هر چه بسامد امواج الکترومغنا يس کااهش

هوا نزديك تر باشد ،مقدار موج کمتری بازتاب ميشود .انرژی

يابد ،باع

افزايش ول موج و در نتيجه افزايش عماق نفاوذ

مي شود که فرايند جبب اين گونه امواج را متفاوت ميساازد.

آن قسمت از موج که وارد مادة جاذب شده اسات بار اساا
فرايندهای جبب در ميدان مغنا يساي (اتاالف مغنا يساي) و
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جبب در ميدان الکتريکي (اتالف دیالکتريك) کاهش مييابد.

هيدروکسيد ،مونومر آنيلاين ( ،)ANIآماونيمپارساولفات (،)APS

بنابراين مقدار موج برگشتي باه نسابت ميازان جابب کااهش

فسفريك اسيد و کروميك اسيد از شرکت مرک آلمان ( )Merckو

مي يابد .قسمت مغنا يسي موج توس فراينادهای رزوناانس

پروپيلن گليکول از شرکت کا باي آر هناد ( )KBRتهياه شاده و

مغنا يسي ،پسامد مغنا يسي ،جا به جايي ديوارههاای حاوزه و

بدون هيچ گونه خالص سازی به هماان صاورت دريافات شاده

جريان گردابي قابال تعاعيا اسات و قسامت الکتريکاي آن

مصاارف شاادند .دسااتگاههااای مااورد اسااتفاده باارای شناسااايي و

توس فرايندهای بسامد آساايش و پساامد الکتريکاي جابب

اندازهگيری کمّي نمونههاا در ايان پاژوهش عبارتناد ازت دساتگاه

ميشود ] . [9-0با ظهور علم نانو و بروز ويژگيهاا و خاوا

پراش پرتو ايکاس ( )X-ray diffractometerباا اساتفاده از پرتاو

جديد در نانومواد و باا توجاه باه ويژگايهاای مغنا يساي و

 CuKαباارای تعيااين فاااز و ثباات الگااوی  ،XRDميکروسااکو

الکتريکي مواد و کنترل اين دو خصوصيت ،جابب اماواج در

الکتروني روبشي ( (SEMبه منظور ثبت تصاوير از ساطح نموناه،

اين محدودة بساامد ی توسا نانوکامپوزيات هاا امکاانپابير

دسااتگاه مغنااا شساانج نمونااه ارتعاشااي ) (VSMباارای ثباات

ميشود.

منحنيهای پسماند مغنا يسي و دستگاه تحليلگار شابکة بارداری

در اين تحقيق برای ساخت ماادة جااذب از نانوکامپوزيات
آلياژی آهن نيکل @ پليآنيلين استفاده شده اسات .آليااژ آهان
نيکل يك مادة مغنا يسي نرم محسوب مايشاود کاه از رياق
فرايندهای فيزيکي به خصو

فرايند رزونانس مغنا يس باع

( (VNAنيز برای ثبات نتاايج اتاالف بازتاابي نموناههاا در باازه
بسامدی  8تا  18گيگاهرتز استفاده شدند.

 .1 .2تهیة نانوذرات آلیاژي آهن نیکل

تععيا ميدان مغنا يسي ميشود ] .[13-12پليآنيلين نياز ياك

برای تهية نمونههای  FeNiبه روش پلياول ابتادا  22ميلايليتار

نوع پليمر رسانا است که باه دليال پاياداری محيطاي ،خاوا

پروپيلن گليکول تا دمای  102درجه ساانتيگاراد حارارت داده

الکتريکااي ،حسااگری و ضااد خااوردگي در

شد 1/0 .ميلايماول آهان ( )IIکلرياد ( 338ميلايگارم) و 1/0

دهههای اخير مورد توجه زياادی قارار گرفتاه اسات ].[19-14

ميلاايمااول نيکاال ( )IIکلريااد ( 424ميلاايگاارم) بااه نساابت

نااوری ،خااوا

تاکنون در تحقيقات متعددی از پليمر رسانای پليآنيلين در تهية

 Fe : Ni  1: 1به صورت فيزيکي با استفاده از هاون دستي باه

نانوکامپوزيتهای فريتي (دارای يك جاز پليماری و ياك جاز

خوبي مخلوط شدند .مخلوط به دست آمده از نمك فلازات باه

شامل فريتهای مغنا يسي) اساتفاده شاده اسات ] .[25-22در

صورت جامد داخل پروپيلن گليکول ريخته شد و با اساتفاده از

فرايند سنتز درجا نانوکامپوزيتهای بر پاياة پلايآنيلاين رساانا

همزن مغنا يسي به شدت مخلوط شدند .پس از  5ثانيه مقدار 2

اسايد کلريادريك و ياا

هاای

معموالً از يك محلاول اسايدی (اغلا

دودسيل بنزن سولفونيك اسيد) استفاده ميشود کاه ايان محاي

موالر سديم هيدروکسيد معادل  1/0گرم به صورت قار

جامد به محلول اضافه شد .مشاهده شد که رنگ محلول از سبز

خوردگي نانوذرات آلياژی ميشود؛ به اوری کاه

به قهوهای و از قهوهای به مشکي تغيير کرد و حبابهای زيادی

در محصول نهايي ،اثری از اين نانوذرات باقي نميماند .در ايان

از محلول خارج شدند .هنگامي که رنگ محلول کامالً سياه شد

تحقيق با استفاده از نوعي اسيد ترکيبي ،برای اولين بار موفق باه

و ديگر حبابي خارج نشد ،گرمکن خاموش شد .ولاي همنناان

تهية نانوکامپوزيت آلياژی  FeNi@PANIبه روش درجا شديم.

همزن مغنا يسي روشن بود تا دمای محلاول باه دماای محاي

اسيدی باع

برسد .سپس رسوب حاصل با سانتريفيوژ جدا و چندين باار باا

 .2روش انجام آزمایش

متانول شستشو داده شد تا ناخالصيهاای موجاود در آن کاامالً

مااواد مااورد اسااتفاده در اياان آزمااايش شااامل آهاان( )IIکلريااد

حبف شود .رسوب توليد شده در دمای محي قارار گرفات تاا

( ،)FeCl2.4H2Oنيکاااال( )IIکلريااااد ( ،)NiCl2.4H2Oسااااديم

خشك شود.
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شکل  .2تصوير  SEMمربوط باه نموناة  FeNiتهياه شاده باه روش
پلياول.

 .2 .2تهیة نانوکامپوزیت آلیاژي آهن نیکل  /پلیآنیلین

تصریر  SEMاز آلیاژ تهیه شده در شکل  2ارائاه شاده

 2/23گرم از پاودر آليااژی  FeNiتهياه شاده باه  32ميلايليتار

است .مشاهده مي شود کاه نموناه از تعادادی نانوخوشاه هاای

فسفريك اسيد  2/5موالر و کروميك اسيد  2/2موالر اضافه شاد

کروی شکل با ميانگين قطر کمتر از  122نانومتر تشاکيل شاده

و تحت دمای صفر درجه سانتيگراد (حمام آب -يخ) به مادت

است .در واقع ،ناانوذرات مغنا يساي باه دليال انادرکنشهاای

 32دقيقه تحت فراصوت قرار گرفت .سپس در حاين هام زدن

مغنا يسي در کنار هم به صورت خوشه تجمع ميکنند.

محلول با همزن مکانيکي ،مقدار  2/25ميلايليتار آنيلاين باه آن

شااکل  3حلق اة پسااماند نااانوذرات  FeNiو نانوکامپوزياات

اضافه شد و مجدداً به مدت يك ساعت ،تحت حمام آب -ياخ

 FeNi@PANIرا در دمای اتاق مقايسه ميکند .مغنا ش اشاباع

و فراصوت قرار گرفت .سپس  2/020گرم آمونيمپرساولفات در

نانوذرات  FeNiدر شکل  .3الا برابار باا  49 emu/gو ميادان

 5ميلي ليتر آب حل شد و به صاورت قطاره قطاره باه محلاول

وادارندگي آن  59 Oeتعيين شد .شکل  .3ب نشان دهندة حلقة

اضافه شد .محلول به مدت  4ساعت در اين دماا هام زده شاد،

پسااماند مربااوط بااه نانوکامپوزياات  FeNi@PANIاساات کااه

سپس صاف شده و  3بار با آب مقطر و  3بار ديگار باا متاانول

مغنااا ش اشااباع آن  2/9 emu/gاساات .مشاااهده ماايشااود کااه

شسته شد .در نهايات ،مادت  24سااعت در دماای  02درجاه

مغنا ش اشباع اين نموناه در مقايساه باا ناانوذرات آليااژی باه

سانتيگراد خشك شد.

شدت کاهش يافته است .ميدان وادارندگي نانوکامپوزيت برابر با
 152 Oeاست که در مقايسه با نانوذرات افزايش قابال تاوجهي

 .3نتایج و بحث

داشته است و دليال ايان افازايش فاصاله گارفتن ناانوذرات از

شکل  1الگوی پراش پرتو ايکس مربوط به آليااژ تهياه شاده را

يگديگر و پخش شادن در بساتر پليمار اسات کاه بارهمکانش

نشان میدهد .الگوی  XRDنمونه باا کاارت اساتاندارد شامارة

مغنا يسي آنها را کاهش ميدهد.

 012-0736تطااابق دارد و سااه قلااة اصاالي يااا در  2θبراباار
 51/41 ،44/22و  05/92درجه قرار دارد .نتايج نشان ميدهد کاه
ساختار نمونه ،مکعبي با تقارن  Fm3mاست .با توجه باه رابطاة
دبای شرر ،اندازة متوس به دست آمده برای بلورر هوای ايان
نمونه برابر با  12/1نانومتر تعيين شد.

اتالف بازتابي ( )RLبرای مواد جاذب بر اسا

نظرية خا
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(ب)

(الا)
شکل ( .3رنگي در نسخة الکترونيکي) حلقة پسماند مربرط به (الا)ت ( FeNiب)ت . FeNi@PANI

شکل ( .4رنگي در نسخة الکترونيکي) رح موجبر مورد استفاده برای اندازهگيری اتالف بازتابي.
که در آن  Zinامپدانس ورودی جاذب c ،سرعت نور در فعااf ،

ميشود و قسمتي از موج از پوشش عباور مايکناد ،باه انتهاای

بسامد و  dضخامت الية جاذب است.

موجبر اصابت ميکند و دوباره وارد پوشش ميشود که يا جبب

جهت تهية پوشش جاذب امواج ميکرو و باه دسات آوردن

ميشود يا از پوشش عبور ميکند .دستگاه تحليلگر شابکه هماه

اتالف بازتابي مرباوط باه پوشاش تهياه شاده توسا دساتگاه

امواج بازتابي را دريافت و تحليل ميکند .خروجي اين آزمايش،

تحليلگر شابکه ( ،)VNAماواد تهياه شاده شاامل ناانوذرات و

يك نمودار اتالفي بر حس

بسامد است که نشان مايدهاد کاه

نانوکامپوزيت به ميزان مشخص در بستر نگه دارنادة رزيان (ياا

چه مقدار از موج ارسالي توس پوشش ،در چه بسامدی جبب

پارافين) ريخته و به خوبي پخاش شاده و پاس از آن باا ابعااد

شده است و چه مقدار از موج ارسالي به منبع باز میگردد.

گيری شدند

در اين تحقيق ،به ميزان  42درصاد حجماي از ناانوذرات و

 12/10×22/80ميلي متر و  0/9×15/8ميليمتر قال

بزرگتر مربوط به باناد

نانوکامپوزيت تهيه شده در بساتر اپکساي رزيان اساتفاده شاده

کوچاكتار

است .سپس آزمايش جبب توس پوشاشهاای تهياه شاده باا

مربوط به باند  Kuيعني بازة بسامدی  12تا  18گيگاهرتز است.

ضخامتهای  2/5 ،3و  2ميليمتار انجاام شاد کاه نتاايج آن در

قال های آماده شده در انتهای موجبر قرار داده شدند (شکل .)4

شکل  5آورده شده است .مقايسه دو نمودار اتاالف بازتاابي باه

هنگامي که موج فرودی به نمونه اصابت ميکند قسمتي از موج

روشني ،نشان دهندة نقش پلاي آنيلاين در بهباود ميازان اتاالف

از سطح نمونه بازتاب ميشاود ،قسامتي از ماوج وارد پوشاش

است .برای پوشش تهيه شاده توسا

ناانوذرات آليااژی FeNi

شده و توس فرايندهای اتالف مغنا يسي و اتالف دیالکتريك

(شکل  .5الا) بيشينه ميزان اتالف بازتابي  -3دسيبال (معاادل

جبب ميشود و آن قسامت کاه جابب نشاده اسات بازتااب

 52درصد) در بسامد 15/3گيگاهرتز برای ضخامت  2/5ميليمتر

که ضخامت آنها قابل تغيير است .قال

 Xيعني بازه بساامدی  8تاا  12گيگااهرتز و قالا
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(ب)

(الا)

شکل ( .5رنگي در نسخة الکترونيکي) نمودار جبب امواج ميکرو در (الا) نانوذرات آلياژی  FeNiو (ب) نانوکامپوزيت .FeNi@PANI

به دست آمد .در حاالي کاه در پوشاش تهياه شاده توسا

نانوکامپوزيت است .در ضمن مشاهده شد که ميادان وادارنادگي

نانوکامپوزيت آلياژی ( FeNi@PANIشکل  .5ب) بيشينه اتالف

نانوکامپوزيت در مقايسه با نانوذرات افزايش قابل توجهي دارد که

بازتابي  -4دسيبل (معادل  02درصد) در بسامد  15/8گيگاهرتز

دليل آن ،پخش شدن نانوذرات در ميان رشتههای پليمر و کااهش

برای ضخامت  2/5ميليمتر اندازهگيری شد .همنناين مشاخص

انادرکنش بااين آنهاسات .بااا توجاه بااه نتاايج مشاااهده شاد کااه

شد که پهنای باند جبب در  -3دسي بل برابار باا 352مگااهرتز

نانوکامپوزيت به عنوان جاذب امواج الکترومغنا يساي در مقايساه

اندازهگيری شد.

با نانوذرات مغنا يسي منفرد بهتر عمل ميکنود باه گوناهای کاه،
بيشينه اتالف بازتابي پوششي به ضخامت  2/5ميليمتر شامل ايان

 .4نتیجهگیري

نانوکامپوزيت برابر با  -4دسايبال در بساامد  15/8گيگااهرتز و

در اين تحقيق ،ناانوذرات آليااژی  FeNiباه روش پلاياول تاك

پهنای باند آن در  -3دسيبل برابر با  352مگااهرتز انادازهگياری

مرحلهای سنتز شدند .سپس ،نانوکامپوزيت آلياژی FeNi@PANI

شد.

به روش درجا در حعور نانوذرات  FeNiتهيه شدند .با توجه باه
نتايج  ،VSMمغنا ش اشباع نانوکامپوزيت تاا مقادار 2/9 emu/g

قدردانی

در مقايسه با مغنا ش اشباع نانوذرات ( )49 emu/gکااهش يافتاه

مؤلفين از دانشگاه کاشان به دليل ارائه حمايت مالي برای انجاام

اساات کااه دلياال آن وجااود مااادة غيرمغنا يسااي پلاايآنيلااين در

اين کار قدرداني ميکنند.
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