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مطالعة اثر اندازة ذرات روی نرخ جذب ویژة نانوذرات فریت کبالت
در یک میدان مغناطیسی بسامد رادیویی
باقر اصلیبیکی و گلثوم حسنزاده
دانشکدة فيزيك ،دانشگاه تبريز ،تبريز
پست الکترونيکي:
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(دريافت مقاله 1390/70/22 :؛ دريافت نسخة نهايي)1397/79/18 :

چکیده
تحقيقات نشان ميدهد که اندازة نانوذرات مغناطيسي تأثير مهمي روی ويژگيهای آنها ميگذارد ،به طوری که احتمال وجود يکك انکدازة بهينکه در
استفاده از آنها در کاربردهای پزشکي گزارش شده است .از اينرو در اين تحقيق نانوذرات فريت کبالت به روش همرسکوبي در دمکای  87درجکة
سلسيوس تهيه شده و سپس پودر حاصل در کوره و در دماهای  577 ،277 ،377 ،277 ،157و  077درجه سلسيوس قرار گرفت تکا نکانوذراتي بکا
اندازههای مختلف حاصل شود .پراش پرتو  Xنمونهها ،تشکيل فاز خالص اسپينلي را در مورد نانوذرات تأييد ککرد و انکدازة متوسک بلکور هکای
نمونهها توس رابطة شرر  17/27 ،9/55 ،8/95 ،9/72 ،8/18و  11/12نانومتر به ترتيب برای نمونههای سنتز شکده در دماهکای  157تکا  077درجکة
سلسيوس به دست آمد .اندازهگيری های ويژگيهای مغناطيسي گويای افزايش ميدان وادارندگي و مغناطش اشباع با افکزايش انکدازه اسکت .بکازده
گرمايي تعليق نانوذرات تحت اعمال ميدان مغناطيسي متناوب با بسامد  92 kHzاندازهگيری و منحني افزايش دما بر حسب زمان به دست آمد .اين
آزمايشها نشان داد که بيشترين مقدار نرخ جذب ويژه برای نانوذرات با اندازة حدود  9 nmحاصل ميشود و ذرات بزرگتر و يا کوچكتکر از آن
مقدار نرخ جذب کمتری به دست ميدهد .نتايج اين تحقيق مبين وجود يك اندازة بهينه برای کاربردهای گرمادرماني مغناطيسکي اسکت ککه در آن
بيشترين بازده گرمايي حاصل ميشود.

واژههای کلیدی :فريت اسپينلي ،نانوذرات  ،CoFe2O4مغناطش ،اندازة ذره ،گرمادرماني مغناطيسي

 .1مقدمه

تصککويربرداری تشککديد مغناطيسککي و گرمادرمککاني سککلولهککای

امروزه فناوری نانو به دليکل تغييکرات قابکل مهح کهای ککه در

سرطاني اشاره ککرد [ 1و  .]2اسکتفاده از نکانوذرات مغناطيسکي

خواص فيزيکي و شيميايي مواد ايجاد ميکند به طور گستردهای

يکککي از روشهککای گرمادرمککاني اسککت کککه اصککطهحا بککه آن

در زمينههای مختلف صنعت و پزشکي مورد اسکتفاده اسکت .از

گرمادرماني مغناطيسي گفته ميشود .در اين روش تعليق شکامل

کاربردهای پزشکي و دارويي نانوذرات ميتوان به رسانش دارو،

نانوذرات مغناطيسي هنگام اعمال ميکدان مغناطيسکي متنکاوب از
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طريق سازوکارهای اتهف پسماند و اتهف واهلش گرمکا توليکد

يك ميدان با دامنکه و بسکامد خکاص ،يکك انکدازة بهينکه بکرای

ميکنند .گرمای ايجکاد شکده در ايکن روش دمکای سکلولهکای

نانوذرات گزارش شده که در آن ،مجموع گرمای حاصل شده از

سککرطاني را بککه بککااتر از  22درجکة سلسککيوس افککزايش داده و

واهلش نيل و براون بيشکينه مقکدار خکود را خواهکد داشکت .از

موجککب تخريککب ايککن سککلولهککا مککيشککود .روش گرمادرمککاني

اينرو يافتن اندازة بهينه نانوذرات مغناطيسي برای توليکد گرمکا،

مغناطيسي به دليل اثرات جانبي کم ،مورد توجکه بسکياری واقک

يکي از زمينههای جذاب برای محققين است [.]17-0

شده و تحقيقات در زمينة استفاده از مکوادی ماننکد فريکتهکای

بنا بر مطالب اشاره شده ،در ايکن تحقيکق نکانوذرات فريکت

اسپينلي که بيشترين بکازده گرمکايي را داشکته باشکند ،گسکترش

کبالکککت بکککا انکککدازة ذرات مختلکککف تهيکککه شکککد و پکککس از

يافته است [.]3

مشخصهيابيهای ساختاری و مغناطيسي ،ميزان نرخ جذب ويژة

فريککککتهککککای اسککککپينلي بککککا فرمککککول شککککيميايي

آنها محاسبه شد تا نمونهای که بيشترين مقدار بازده گرمکايي در

) MFe2O4 (M  Fe, Co, Mg , Mn, Niاز جمله مواد مغناطيسي
هستند که به دليل ويژگيهايي مانند پايداری شيميايي ،مغناطش

روش گرمادرماني را دارد مشخص شود.

نسبتا باا و توليد گرما در ميدانهای مغناطيسکي بکا بسکامدهای

 .2آزمایش

باا ،توجه زيادی را در زمينه کاربردهای پزشکي جلب کردهاند.

 .1 .2مواد اولیه و روش سنتز نمونهها

فريت کبالت )  (CoFe2O4يکي از فريتهای مغناطيسکي اسکت
کککه دارای خصوصککياتي ماننککد دمککای کککوری بککاا (،)527 C

ميککدان وادارنککدگي بککاا ( ،)5/2 kOeمغنککاطش اشککباع متوس ک
( ،)87 emu/gثابکککت ناهمسکککانگردی بکککاا (،) 170 erg/cm3
سختي مکانيکي ،مقاومت الکتريکي و همچنين پايداری شيميايي
باا اسکت .ايکن ويژگکيهکا فريکت کبالکت را بکرای ککاربرد در
زمينههای دارويي و از جمله گرمادرماني مناسب سکاخته اسکت.
کميت هکای متعکددی روی ميکزان گرمکای توليکد شکده توسک
نانوذرات در در روش گرمادرمکاني تکأثير مکيگکذارد .مغنکاطش
اشباع ،ناهمسانگردی مغناطيسي ،بکرهم ککنش هکای بکين ذرهای،
ميدان و بسامد اعمالي و غل ت تعليق نانوذرات از مهمترين آنها
به شمار ميآيند [ 2و  .]0-2يکي از پارامترهای مهم تأثير گکذار
بر بازده گرمايي ،اندازة نانوذرات است .تحقيقات نشان ميدهکد
که نانوذرات با اندازههای مختلف ،بازده گرمايي متفاوتي دارنکد
[ .]9-0در هر ميدان مغناطيسي با بسامد خاص؛ واهلکش نيکل و
براون وابسته به انکدازة نکانوذرات اسکت .در ذرات کوچکك تکر
واهلش نيل حاکم است و اثر بيشکتری در گرمکای توليکد شکده
دارد .با افزايش اندازة ذرات از يك حد به بعد نقش واهلش نيل
در گرمای توليد شده کمتکر مکيشکود و عوامکل ديگکری ماننکد
واهلش براون و اتهف پسماند نقش مهمتری خواهند داشت .در

برای تهيه نانوذرات فريکت کبالکت از نمکكهکای فلکزی شکامل
کلريککد آهککن سککه رفيتککي () )FeCl3(6H2Oو کلريککد کبالککت
() )CoCl2(6H2Oبا نسبت  2به  1و رعايت استکيومتری دقيق و
همچنين هيدروکسيد سديم ( )NaOHبه عنکوان عامکل رسکوب
دهنده استفاده شد .بدين من ور ابتدا  7/713مول از کلريد آهکن
سککه رفيتککي () )FeCl3(6H2Oو  7/7705مککول کلريککد کبالککت
() )CoCl2(6H2Oدر  57سيسي آب دوبار يونيزه شده ،ريختکه
شد و بشر حاوی محلول نمكهکای فلکزی بکر روی گکرمکن و
همزن مغناطيسي قرار گرفت .محلول نارنجي رنک

حاصکل بکه

مککدت ده دقيقککه توسکک همککزن مغناطيسککي همککزده شککد و
همزمان دمای محلکول بکه  87درجکه سيلسکيوس رسکانده شکد
(شکل  .1الف) .پس از آن مقکدار  7/278مکول سکود ()NaOH
حل شده در  57سيسي آب دو بار يونيزه به محلکول نمکكهکا
اضافه شد که باعث ايجاد رسکوب مشککي رنک

در بشکر شکد

(شکل  .1ب) .فرايند همزدن به مکدت  15دقيقکه در دمکای 87
درجه ادامه پيدا کرد .تشکيل رسوب در ايکن روش طبکق رابطکة
شيميايي زير رخ ميدهد:
() 1

CoFe2O4  4 H2O  2Fe3   8OH   Co2  ,

پس از سرد شدن محلکول ،بشکر بکر روی يکك آهنربکای قکوی
نئودميومي قرار گرفت تا رسوب حاصل ته نشين شکود (شککل
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شکل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) مراحل روش همرسوبي برای تهية نانوذرات فريت کبالت( .الف) محلول حکاوی نمکك هکای فلکزی( ،ب)
تشکيل رسوب بعد از ريختن سود و (ج) جداسازی رسوب حاصل با آهنربا.

 .1ج) .رسوب تهيه شده چندين بار با آب مقطر شسته شد و در

دستگاه  VSMدانشگاه کاشان با بيشينه دامنه ميدان اعمالي يك

مرحلة نهايي از کاغذ صافي برای جدا سازی مواد استفاده شکد.

تسه استفاده شده است .برای اندازهگيکری نکرخ جکذب ويکژة

پس از يك روز ماده حاصل به صورت پودر ککامه خشکك بکه

نانوذرات و همچنين ميزان افزايش دمای نانوذرات مغناطيسکي

دست آمد .برای رشد اندازة نانوذرات پودر حاصل به مدت يك

در ميدان مغناطيسي بسامد راديويي ،از گرمکن القکايي سکاخته

سککاعت در کککوره و در دماهککای  577 ،277 ،377 ،277 ،157و

شده در دانشگاه تبريز استفاده شد .اساس کار گرمکن القکايي،

 077درجه حرارت داده شد .نمونهها بر حسب دمکای بازپخکت

توليد جريان الکتريکي متناوب و عبکور آن از يکك سکيم پکي

بکککه صکککورت  C500 ،C400 ،C300 ،C200 ،C150و C600

مسي است که تعليق حاوی نانوذرات در داخل آن قرار گرفتکه

نامگذاری شدند.

است .با عبور جريان الکتريکي از سيم پي مسکي يکك ميکدان
مغناطيسي مت ناوب با همان بسامد جريان در آن ايجاد ميشکود

 .2 .2مشخصهیابی و اندازهگیریها

که باعث توليد گرما در تعليق مي شود .در اين تحقيکق بسکامد

برای بررسي ويژگي های سکاختاری و تعيکين سکاختار بلکوری

ميدان مغناطيسي متناوب  92 kHzبوده و دامنة ميکدان اعمکال

نمونه ها که به شکل پودر تهيه شکده بودنکد از دسکتگاه XRD

شده برابر با  20 Oeاست .اجزای اصلي گرمکن القايي شکامل

شرکت فيليپس سکاخت هلنکد ،مکدل PW1037اسکتفاده شکده

مبدل ايجاد جريان با بسامد باا ،سيمپي مسي و سيستم خنك

است .در اين آزمايش ها پرتو  Xمربوط به  Cu-kαبا طول موج

کننده است ،برای خنك کردن سکيم پکي مسکي از آب دوبکار

 1/52آنگستروم است و محکدودة زاويکة روبکش از  27تکا 87

يونيزه استفاده مي شود .تصوير اين دستگاه در شککل  2نشکان

درجه انتخاب شد .توزي اندازه و اندازة متوس نکانوذرات بکا

داده شده است .با استفاده از اين دستگاه روند افکزايش دمکای

استفاده از تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي گسيل ميدان

نمونه ها بر حسب زمان در مدت زمان بيست دقيقه با دماسکنج

مدل  MIRA3FEG-SEMساخت کمپاني  Tescanکشور چك

الکلي اندازه گيری شد و منحني تغييرات دما ( )ΔTبکر حسکب

به دست آمد .برای بررسي ويژگيهای مغناطيسي نمونکههکا از

زمان برای تمام نمونهها رسم شد.
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شکل ( .2رنگي در نسخة الکترونيکي) دستگاه گرمکن القايي ساخته شده در دانشکده فيزيك دانشگاه تبريز جهت انجام آزمايشهای گرمادرمکاني
مغناطيسي.

شکل ( .3رنگي در نسخة الکترونيکي) تطبيق زوايای پراش الگوی پراش پرتو ايکس نمونة  C 277با کارت استاندارد با استفاده از نرمافزار .X'pert

 .3نتایج و بحث

است .همان گونه که مهح ه ميشود قلکههکای بکراگ بکه ازای

الگوی به دست آمده از پکراش پرتکو ايککس توسک نکرمافکزار

زوايکککککای  02/9 ،50/5 ،53/8 ،23/5 ،30/5 ،35/0 ،37/2و 02/0

 X'pertمورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاصکل بيکانگر تشککيل

درجه رخ دادهاند .اين زوايا به ترتيب مربوط به بازتاب براگ از

فاز خالص ساختار اسپينلي فريت کبالت اسکت .محکل قلکههکا،

صکککککککفحات  227 ،511 ،222 ،277 ،222 ،311 ،227و 533

شدت نسبي آنها و پهنايشان به خوبي با الگوی حاصل از پکودر

ساختار اسپينلي هستند [.]11

استاندارد فريت کبالت مطابقت ميکند .برای مثال تطبيکق مککان

الگوی پراش پرتو ايکس مربکوط بکه نمونکههکا در شککل 2

قله های براگ نمونه  C400با کارت استاندارد مربوط به فريکت

آورده شده است .همان گونه که ديده ميشود با افکزايش دمکای

کبالت به شماره کارت ( )22-1780در شکل  3نشان داده شکده

بازپخت پهنای قلهها کاهش و شدت آنها افکزايش يافتکه اسکت.
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شکل ( .4رنگي در نسخة الکترونيکي) الگوی پراش پرتو ايکس نانوذرات فريت کبالت سنتز شده در دماهای مختلف.
جدول  .1ثابت شبکه ( ،)aحجم سلول واحد ( )Vو چگالي ( )ρنمونههای فريت کبالت سنتز شده در دماهای مختلف.
C600

C500

C400

C300

C200

C150

نام نمونه

8/37

8/29

8/31

8/31

8/29

8/25

)a (Å

502/22

509/37

503/55

503/78

507/10

507/85

) V (Å

5/25

5/28

5/22

5/22

5/20

5/50

)ρ(g/cm3

3

اين مسئله بيانگر افزايش بلورينگي و افکزايش انکدازة نکانوذرات

ارتفاع بيشينه و  θزاوية مربوط به قلة براگ است .از آنجکايي ککه

است .چنين نتيجهای در مطالعات بسياری گزارش شکده اسکت.

ساختار اسپينلي فريت کبالت مکعبي است ،برای به دسکت آوردن

فابريس و همکاران نانوذرات فريت کبالت بکا روش ليکزر تپکي

ثابت شبکه و حجم سلول واحد از رواب زير استفاده شد:

تهيه کردند و سکپس پکودر حاصکل را در دماهکای  257 ،377و
 077درجه سلسيوس قرار دادند [ .]12نتايج آنها نشکان داد ککه
شدت قلههای براگ با افزايش دمکا افکزايش يافتکه اسکت .آنهکا
افزايش شدت قلهها را به افزايش بلکورينگي بکا افکزايش دمکای
بازپخت نسبت دادند .همچنين نتايج آنها نشان داد که با افزايش
دمای بازپخت اندازة نانوذرات از  2/3نکانومتر تکا  33/3نکانومتر
رشد ميکند و ثابت شبکه نيز با رسيدن دمای بازپخت بکه 077
درجه به مقدار نمونة حجمي نزديكتر ميشود.
از طريق الگوی پراش پرتو ايکس و استفاده از رابطکة شکرر
اندازه بلور های نانوذرات فريت کبالت تهيه شده محاسبه شد:
()2

 cos  ,

0 9
D /

در اين رابطه  λطول موج پرتو ايککس β ،پهنکای قلکه در نصکف





1/ 2
a  dhkl h2  k 2  l2
,

() 3

V  a3 ,

() 2

در اين رواب  k ،hو  lشاخصهای ميلر و  dhklفاصلة صفحات
بلوری است که از الگوی پراش پرتو ايکس به دست ميآيد.
با توجه به اين که در هکر سکلول واحکد هشکت واحکد فرمکول
شيميايي وجود دارد ميتوان چگالي نانوذرات تهيه شکده را نيکز
طبق رابطة زير محاسبه کرد:
  8M / NaV ,

() 5

در اين رابطه  Mجرم مولکولي  CoFe2O4و  Naعدد آووگکادرو
است .نتايج محاسبات ويژگيهای ساختاری نمونهها در جکدول
 1آورده شده است.
همان گونه که از جدول  1ديده ميشود ،در حالت کلکي بکا
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شکل ( .5رنگي در نسخة الکترونيکي) تغييرات اندازه بلور ها در نانوذرات فريت کبالت با افزايش دمای پخت.

افزايش دمای پخت ثابت شبکه و چگالي نمونه ها تغيير چنداني

مطالعة آنهکا افکزايش انکدازة ذرات هکم ناشکي از انکدازة دمکای

نداشته است .در نمونة  C150احتماا به دليل وجود ناکاملي هکا

بازپخت و هم ناشي از زمان بازپخت است [ 15و .]10

و نواقص شبکه طول پيوندها کمي کوتاهتر از نمونههکای ديگکر

از ميکروسکوپ الکترونکي روبشکي بکرای بررسکي ريخکت

است که اين عامل منجر به کاهش ثابکت شکبکه در ايکن نمونکه

شناسي نمونهها استفاده شد .به عنوان مثکال تصکوير مربکوط بکه

شده است .بيشترين تأثير دمای بازپخت بر اندازة ذرات است که

نمونه  C400در شکل  0آمده است .اين تصوير نشان مکيدهکد

يك روند افزايشي در اندازة نانوذرات با افزايش دمای بازپخکت

که نانوذرات فريت کبالت سنتز شده ککروی بکوده و کلوخکهای

مشاهده ميشود .شکل  5افزايش انکدازة نکانوذرات بکا افکزايش

هستند .اندازة متوس کلوخه ها با اسکتفاده از نکرمافکزار ديجکي

دمای بازپخت را نشان ميدهد .علت افزايش اندازة نانوذرات در

مايزر 1و برازش توزي اندازه با تاب لگاريتمي نرمال بکه دسکت

اثر افزايش دمای بازپخت را ميتوان به اين صورت توضکي داد

آمد (جدول  .)2نکتة حائز اهميت ايکن اسکت ککه انکدازه هکای

که با افزايش دمای بازپخت انرژی اتکمهکای موجکود در سکط

محاسککبه شککده بککا رابطککة شککرر و انککدازة حاصککل از تصککاوير

نانوذرات افزايش مييابد .چون نسبت اتمهای موجود در سکط

ميکروسکوپ الکتروني روبشي ،باهم متفاوت هستند .اندازههای

نسبت به اتمهای داخلي در نانوذرات عدد بزرگي است ،بنابراين

حاصل از تصاوير  SEMبزرگتر از مقادير حاصل از رابطة شرر

با افزايش انرژی اتمهای سطحي ،انرژی نانوذرات افزايش يافتکه

است .از آنجايي که تصاوير حاصل از ميکروسککوپ الکترونکي

و سيستم ناپايدار ميشود .تمايل به کاهش انرژی از طريق پيوند

روبشي از سط نانوذرات است ،به هم چسبيدن نانوذرات باعث

ميان اتم های سطحي ذرات همسايه و افزايش اندازة ذرات و در

ميشود که ذرات بزرگ تکر ديکده شکوند .در واقک انکدازههکای

نتيجه کاهش نسبت سط به حجکم ،ميسکر مکيشکود .همچنکين

گزارش شده مربوط به چندين ذره است که به هم چسبيدهاند و

افزايش دمای بازپخت باعث کاهش نقکصهکای شکبکه بلکوری

کلوخککه هککايي از نککانوذرات تشکککيل داده انککد .افککزايش دمککای

شده و با افزايش برهمکنش بين بلور ها ،باعث افزايش انکدازة

بازپخت به دليل افزايش انرژی اتم های سط و تمايل به کاهش

نانوذرات ميشود [ 13و  .]12مکاز و همککاران افکزايش انکدازة

سط انرژی باعث به هم چسبيدن نانوذرات و افزايش کلوخگي

ذرات در اثر افزايش دمای بازپخکت را بکرای نکانوذرات فريکت

آنها ميشود .همان طور که از جدول  2مهح ه ميشکود ميکزان

کبالت و فريت نيکل در دو تحقيق مجزا مشاهده کردند .بر طبق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شکل ( .6رنگي در نسخة الکترونيکي) (الف) تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMاز نمونکة  C400و (ب) توزيک انکدازة کلوخکههکای
نانوذرات.

جدول  .2اندازة متوس کلوخههای نانوذرات فريت کبالت به دست آمده از تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي.
نام نمونه

C150

C200

C300

C400

C500

C600

اندازة متوس کلوخه های نانوذرات

20±2

37±2

32±0

55±9

09±12

80±18

کلوخه شدن نانوذرات با افزايش دمای بازپخت ،بيشتر ميشکود.

مواد مغناطيسي نيز با کاهش اندازه در حد نانو ،به دليل افکزايش

علت کلوخهای بکودن نکانوذرات همچنکين مکيتوانکد بکه دليکل

اية سطحي کاهش مييابد .برای بررسي تغييرات ويژگکيهکای

مغناطيسي بودن ذرات و حضور برهمکنشهای بين ذرهای باشد

مغناطيسي نانوذرات فريت کبالت سنتز شده در تحقيکق حاضکر،

[ .]10کلوخه شدن نانوذرات تهيه شده در پژوهشهای بسکياری

مغناطش نمونهها با اعمال بيشينه ميکدان مغناطيسکي يکك تسکه

گزارش شده است .اصلي بيکي و همککارانش در يکك تحقيکق

توسکک دسککتگاه  VSMانککدازهگيککری شککد .نمککودار مغنککاطش

نککانوذرات  MnFe2O4را تهيککه کردنککد تککا اثککر بککرهمکککنشهککای

نمونههای فريت کبالت که در شکل  0آمده ،نشان مکيدهکد ککه

دوقطبي -دوقطبي را بر ويژگيهای مغناطيسي و ناهمسکانگردی

همه نمونهها دارای پسماند مغناطيسي غيکر صکفر هسکتند يعنکي

نککانوذرات بررسککي کننککد [ .]10در ايککن تحقيککق تصککاوير SEM

هيچکدام در ناحيه ابرپارامغناطيس قرار نميگيرند.

کلوخه بودن نانوذرات را نشکان داد .نويسکندگان کلوخکه بکودن

در جدول  3مقادير ميدان وادارندگي ( ،)HCمغناطش اشکباع

نانوذرات مغناطيسي را ناشي از برهمکنشهکای مغناطواسکتاتيك

( )Msو مغناطش باقيمانده ( )Mrو نسبت  Mr/Msبرای نمونههکا

بين نانوذرات اعهم کردند.

آورده شده است .همان گونه ککه در جکدول  3ديکده مکيشکود

ويژگککيهککای مغناطيسککي مککواد نانوسککاختار ماننککد ميککدان

نمودار  Hcبر حسب دمای بازپخت ،يکك رونکد افزايشکي دارد،

وادارندگي و مغناطش اشباع ،به شدت تحت تأثير انکدازة ذرات

يعني با افکزايش انکدازة نکانوذرات ميکدان وادارنکدگي در حکال

هستند .ميدان وادارندگي دارای يك بيشينه در حکد تکك حکوزه

افزايش است .نتيجه حاصکل نشکان دهنکدة ايکن امکر اسکت ککه

شدن است و برای اندازههای کوچكتر و بزرگتر از اين اندازه

نانوذرات فريت کبالت تهيه شده تکك حکوزه هسکتند .در واقک

بحراني يك روند کاهشي را نشان ميدهد [ .]18مغناطش اشباع

باای حد ابرپارامغناطيس ،ميدان وادارندگي بکا افکزايش انکدازة
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490

جلد  ، 91شمارة 2

شکل ( .7رنگي در نسخة الکترونيکي) منحنيهای مغناطش نمونههای نانوذرات فريت کبالت.

جدول  .3ويژگيهای مغناطيسي نمونههای فريت کبالت.
نام نمونه

C150

C200

C300

C400

C500

C600

)HC (Oe

171

81

82

123

229

200

)Ms (emu/g

37/70

29/23

32/28

39/72

23/13

25/00

)Mr (emu/g

3/30

2/89

3/20

5/50

9/00

13/29

Mr/MS

7/11

7/17

7/78

7/12

7/22

7/29

نانوذرات مغناطيسي ،افزايش يافته و در اندازة بحراني تك حوزه

وادارندگي را مشاهده کردند .آنها رسيدن ديوارة حوزهها به مرز

شدن به بيشترين مقدار خود ميرسد و سپس با افکزايش انکدازة

دانهها و نيکاز بکه انکرژی بيشکتر بکرای معککوس ککردن جهکت

ذرات ،مقدار آن کاهش مييابد .علت اين پديده آن است که در

مغناطش را از عوامل بيشينه شدن ميدان وادارندگي در حد تکك

حالت چند حوزه ،فرايند دنبال کردن جهکت ميکدان مغناطيسکي

حوزه شدن دانستند [ .]27در ناحية چند حوزگي رابطکة ميکدان

خارجي از طريق جابهجايي ديواره حوزهها است در حکالي ککه

وادارندگي و اندازه با رابطه زير تعيين ميشود [:]21

در حالت تك حوزه ،اين فرايند بکا عکوش شکدن جهکتگيکری

AK
.
Jsd

ابراسپين ذرات صورت ميگيرد .چنين نتيجکهای در بسکياری از
تحقيقات نيز به دست آمده اسکت .يوکيکو و همککاران در يکك
مطالعه ،نانوذرات فريکت کبالکت را در دماهکای مختلکف سکنتز
کردند و نمونههايي در اندازههای  2/5تا  20/5نانومتر بکه دسکت
آوردند [ .]19در تحقيق آنها نمودار ميدان وادارندگي باای حکد
ابرپارامغناطيس و زير حد تك حوزه شدن يك روند افزايش بکا
انککدازة ذرات را نشککان داد .در تحقيککق ديگککری مينکک

مککا و

همکککارانش وابسککتگي قککوی بککين انککدازة نککانوذرات و ميککدان

() 0

H C  P1

در ايککن رابط کة  P1ثابککت تناسککب A ،ثابککت تبککادلي K ،ثابککت
ناهمسانگردی Js ،چگالي انرژی تبکادلي و  dقطکر ذرات اسکت.
همان طور که ديده ميشود در اين ناحيه ميکدان وادارنکدگي بکا
اندازة ذرات رابطه عککس دارد .بکرای ذرات خيلکي ريکز رابطکه
ميدان وادارندگي و اندازة ذرات به صورت زير است [:]22
() 0

K 4d 6
H C  P2
,
Js A

کککه در آن  P2ثابککت تناسککب اسککت .طبککق رابطککه بککاا ميککدان
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جدول  .4مقادير ضخامت ايه سطحي برای نمونههای فريت کبالت در تحقيق حاضر.
نام نمونه

C150

C200

C300

C400

C500

C600

ضخامت اية سطحي بر حسب آنگستروم

8/5

9/5

8/8

8/1

8 /7

0/9

وادارندگي برای ذرات بسيار کوچکك بکا افکزايش انکدازة ذرات

شده در حين تهية نمونه ها مي توانکد مربکوط باشکد [ 22و .]25

افزايش مييابکد .بيشکترين مقکدار وادارنکدگي در طکول تبکادلي

کوداما و همکاران کاهش مغناطش اشباع با کاهش انکدازة ذرات

 d به دست ميآيد که در پکژوهش فکوب بکرای فريکت

را گزارش کردند و آن را ناشي از حضکور يکك ايکة خنثکي بکا

A
K

کبالت  20نانومتر اعهم شده است .تغييرات ميدان وادارندگي در
اندازههای بااتر و پايينتر از اين اندازه روند کاهشي دارد و اين
نتيجه تجربي در توافق با رواب باا است.
ماز و همکاران با بررسي تغييرات ويژگيهای مغناطيسي بکر
حسب اندازة نانوذرات برای فريت نيکل و فريت کبالکت در دو
دمای  377و  00کلوين نتيجه مشابهي را به دست آوردند .آنهکا
نشان دادند که پايين تر از اندازة بحراني تکك حکوزه شکدن ،بکا
کاهش اندازة ذرات ميدان وادارندگي کاهش مييابد [ 15و .]10
همچنين در اين تحقيق تغييرات مغناطش اشباع نانوذرات فريت
کبالت و فريت نيکل بر حسب اندازه مورد بررسي قرار گرفکت

اسپينهايي با جهتگيکری ککاتورهای در سکط ذرات ،دانسکتند
[ .]20کوريال و همکاران نشان دادند که يك اية بکين کم روی
سط نانوذرات ميتواند به عنوان يك اية مردة مغناطيسي عمل
کند [ .]20در يك مطالعة ديگر گزارش شد که وجود اية مکردة
مغناطيسي ميتواند به دليکل ککج شکدگي اسکپينهکای سکطحي،
حضور اية ناهمسانگرد ،فقدان ن م بلند برد در اية سکطحي و
وجود يونهای آهن اشباع نشده در اية سطحي ناشي از غيکاب
اکسيژن باشد [ .]28چن و همکاران ضخامت پوسته را با رابطکة
زير محاسبه کردند [:]29
()8

Ms  Ms(bulk) (1  6t / d ),

و کاهش مغناطش اشباع نمونهها نسبت به مقدار نمونه حجمکي

که در آن ) MS(bulkمغناطش اشباع نمونة حجمکي t ،ضکخامت

با کاهش اندازه گزارش شده است.

اية بکي ن کم سکطحي و  dقطکر نکانوذرات اسکت .سکورندرا و

در تحقيق حاضر مغناطش اشباع همه نمونهها کمتر از مقدار

همکاران با کمك اين رابطکه ،ضکخامت ايکة سکطحي را بکرای

آن برای نمونة حجمي  87 emu/gاسکت و بيشکترين مقکدار آن

نانوذرات فريت کبالت در دمای  377و  17کلوين در حدود 11

بککرای نمونکة  C600برابککر بککا  25/00 emu/gاسککت .بککا کککاهش

و  0آنگستروم به دست آوردند [ .]37آنها اعکهم کردنکد ککه بکا

دمای بازپخکت و در نتيجکه ککاهش انکدازة نکانوذرات تکا حکد

افزودن پوشش سطحي اسيد اولئيك ،ضخامت اية خنثي تا حد

 29/23 emu/gکاهش مييابد .البتکه بکرای نمونکه  C150انکدکي

 2آنگستروم کاهش يافته و مغناطش اشباع افزايش مييابد .نتايج

افزايش در مغناطش اشباع ديده ميشود که مي توانکد بکه دليکل

مشابهي در خصوص کاهش اثر ايه مرده روی مغناطش اشکباع

خطای دستگاه باشد .کوچکكتکر بکودن مغنکاطش اشکباع بکرای

نانوذرات فريت منگنز با استفاده از پوشش پليمری تکری اتکيلن

نانوذرات مغناطيسي نسبت به نمونة حجمکي و همچنکين رونکد

گليکول گزارش شده است [ .]31در تحقيکق حاضکر ضکخامت

کاهشي آن با کاهش انکدازه مکيتوانکد ناشکي از عکواملي ماننکد

ايککة سککطحي بککرای نمونککههککا بککا اسککتفاده از رابطککة (،)8

افزايش ضخامت اية سطحي با اسپينهای بي ن م باشد ککه بکا

مقادير مغناطش اشباع نمونهها ،مغناطش اشکباع نمونکه حجمکي

کاهش اندازة نانوذرات اتفاب ميافتد و سکبب ککاهش مغنکاطش

( )87 emu/gو اندازة بلور های به دست آمده با رابطکه شکرر،

اشباع ميشود [ .]23همچنين کاهش مغناطش اشباع بکا ککاهش

محاسبه شد و نتايج در جدول  2آورده شده است.

اندازة نانوذرات به عواملي مانند تشکيل اية مردة مغناطيسي در

همان گونه که از دادههای اين جدول قابکل مشکاهده اسکت

سط  ،انحراف از توزي ککاتيوني نرمکال و حضکور آب جکذب

ضخامت اية سطحي نمونهها با افکزايش انکدازة ذرات ،ککاهش

باقر اصلیبیکی و گلثوم حسنزاده
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مييابد؛ به طوری که برای نمونکة  C600بکا انکدازة ،11/12 nm

ناهمسانگردی سطحي مربوط به ممان های مغناطيسي در سکط

ضخامت اية سطحي در حد 0/9آنگستروم به دست آمد.

نانوذرات اسکت و مقکدار آن بکا افکزايش انکدازة ذرات ککاهش

همان گونه که در جدول  3قابل مشاهده اسکت ،بکا ککاهش

مي يابد .از طرفي ديگر ناهمسانگردی حجمي مربوط بکه هسکته

دمککای بازپخککت و در نتيجککه کککاهش انککدازة نککانوذرات مقککادير

من م نانوذرات است و در محدودة ذرات تك حوزه ،مقکدار آن

مغناطش باقيمانده نمونهها کاهش يافته است .چنين نتيجهای بکا

با افزايش اندازة ذرات افزايش مييابد .در نانوذرات سکنتز شکده

توجه به نزديك شدن به اندازة بحرانکي ابرپارامغنکاطيس شکدن،

در اين تحقيق ،با افکزايش انکدازة ذرات و تقابکل ميکان افکزايش

قابل پيشبيني است .با نزديك شدن به حد ابرپارامغناطيس افت

ناهمسککانگردی حجمککي و کککاهش ناهمسککانگردی سککطحي ،در

و خيزهای گرمايي بر انرژی سد ناهمسانگردی غلبه کرده و ن م

نهايت منجر به افزايش ناهمسانگردی کل شده است.

بلند برد بين نانوذرات از بين رفته و مقادير ميدان وادارنکدگي و
مغناطش باقيمانده نانوذرات به صفر ميرسد.

 .1 .3اندازهگیریهای مربوط به گرمادرمانی مغناطیسی

ناهمسانگردی مغناطيسي يکي از عوامل مهکم تأثيرگکذار بکر

امروزه يکي از روشهکای بکالقوه جکايگزين بکرای از بکين بکردن

ويژگيهای مغناطيسي نانوذرات اسکت .انکدازة ذرات مکيتوانکد

تودههای سرطاني ،استفاده از گرمادرماني مغناطيسي است ککه بکه

روی مقدار ناهمسانگردی تکأثير بگکذارد .بکرای محاسکبة ثابکت

خاطر کاهش اثرات جانبي مورد توجه محققين واقک شکده اسکت

ناهمسانگردی از رابطة زير استفاده ميشود [:]10

[ 32 ،9و  .]33اين روش بکر مبنکای افکزايش دمکای سکلولهکای

K  M s x H a / 2,

سرطاني تا بااتر از دمای  22درجه سلسکيوس توسک نکانوذرات

در اين رابطه  Haميدان ناهمسانگردی و برابر با ميداني است که

مغناطيسي با اعمال ميدان مغناطيسي متناوب است .گرمکای توليکد

در آن اختهف بين شاخه مغناطش و مغناطش زدا کوچكتکر از

شده توس نانوذرات مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي متنکاوب،

 %3مغناطش اشباع باشد [ .]10ثابت ناهمسانگردی محاسبه شده

توس سازو کارهای الف) جريانهای گردابي ،ب) اتهف پسماند

برای نمونههای  C150تا  ،C600همان گونه که در شکل  8قابل

و پ) اتهف واهلش صورت مکيگيکرد .بکا شکناخت دقيکق ايکن

مشککاهده اسککت ،يککك رونککد افزايشککي دارد .بنککابراين ثابککت

سازوکارها و عوامل تأثيرگذار بر آنها ميتوان شراي بهينکه بکرای

ناهمسانگردی با افزايش اندازة نانوذرات ،در حال افزايش است.

گرمادرماني مغناطيسي را تعيين کرد .توان اتهفکي از جريکانهکای

ثابت ناهمسانگردی شامل دو بخش سطحي و حجمي است.

گردابي ،که به دليل تغييرات ميدان مغناطيسي و ايجاد جريانهکای

()9
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شکل ( .9رنگي در نسخة الکترونيکي) رشد دمای تعليق شامل پودر نانوذرات فريت کبالت.

القايي صورت ميگيرد ،به دست ميآيد .با توجکه بکه ايکن مسکئله
ميتوان دريافت که در نانوذرات بسيار ريز به دليل اندازة کوچك،
مقدار اتهف جريانهای گردابي بسيار کم خواهد بود.

کند [.]35
گرمککای توليککد شککده در نککانوذرات تککك حککوزه ناشککي از
جهتگيری ابر اسپين ذره در جهت ميدان متناوب خارجي است

از طرفي در نانوذراتي که دارای پسماند مغناطيسکي هسکتند،

که توس سازوکارهای واهلش نيکل و واهلکش بکراون صکورت

هنگام اعمال ميدان مغناطيسي متناوب ،به خاطر اتهف پسکماند،

ميگيرد .در واهلش نيل ميدان مغناطيسي خارجي بر انرژی سکد

گرمايي توليد ميشود که با ميدان وادارندگي در ارتباط مسکتقيم

ناهمسانگردی غلبه کرده و باعکث اتکهف انکرژی مکيشکود .بکا

قرار دارد .بنابراين ميدان وادارندگي پارامتر کليدی است ککه بکر

کاهش اندازة ذرات ،زمان واهلش نيل ککاهش يافتکه و واهلکش

توليد گرمکا توسک نکانوذرات از طريکق اتکهف پسکماند تکأثير

نيل سازوکار غالب تغيير جهت ابر اسکپين خواهکد بکود .امکا در

ميگذارد؛ که خود نيز تحکت تکأثير تغييکرات انکدازة نکانوذرات

صورتي که جهتگيری ابر اسپين ذره در جهت ميدان خکارجي،

است .عهوه بر اين ،دامنکة ميکدان اعمکالي و بسکامد آن نيکز بکر

توس چرخش ذره صورت گيرد ،ايکن فراينکد واهلکش براونکي

گرمای توليد شده تأثيرگذار است .در صورتي ککه دامنکة ميکدان

است .در اين سازوکار اصطکا

ناشي از گرانروی سيال باعکث

متناوب اعمالي از ميدان وادارندگي نانوذرات کوچکكتکر باشکد

ايجاد گرما ميشود [ 30و .]30

( ،)H<HCحلقة پسماند اشباع نشده شکل ميگيکرد و ايکن امکر

در تحقيق حاضر ،پودر نمونههای تهيه شدة نانوذرات فريت

ميتواند توليکد گرمکا را ککاهش دهکد [ .]32اگکر دامنکة ميکدان

کبالت به صورت تعليق  17درصکد آمکاده شکدند و در دسکتگاه

متناوب خارجي از ميدان وادارندگي نانوذرات بکزرگ تکر باشکد

گرمکن القايي تحت ميدان مغناطيسي متناوب با بسکامد 92kHz

( ،)HC<Hحلقة پسماند اشباع شده ،مسئول توليد گرمکا خواهکد

و دامنة ميدان  20 Oeقرار گرفتند .افکزايش دمکای تعليکقهکا در

بود .اما با کوچك شدن ميکدان وادارنکدگي و ککاهش مسکاحت

مدت زمان  27دقيقه اندازهگيری و ثبت شکد (شککل  .)9همکان

حلقه ،توان توليدی کاهش مييابد .برای ايجکاد بکااترين مقکدار

گونه که ديده ميشود تعليکق پکودر نکانوذرات  C200بيشکترين

ممکن بازده گرمايي ،بايد ميدان وادارنکدگي تکا حکد ممککن بکه

رشد دما در حد  22درجه وسکپس تعليکق شکامل پکودر نمونکة

دامنة ميدان متناوب خارجي نزديك شود .در مورد استفاده برای

 C300در حد  27درجه را نشان دادند .کمترين رشکد دمکا نيکز

درمان تومورهای سرطاني ،برای کاهش اثرات جانبي نبايد دامنه

مربوط به نمونههای  C500و  C600بکه ترتيکب بکا  17/5و 0/5

و بسامد ميدان متناوب خارجي از  277Oeو  177 kHzتجکاوز

درجککککه بککککه دسککککت آمککککد .نککککرخ جککککذب ويککککژة
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شکل ( .11رنگي در نسخة الکترونيکي) نمودار نرخ جذب ويژة ( )SARنانوذرات فريت کبالت بر حسب دمای بازپخت.

( )SARنانوذرات با رابطة زير محاسبه شد:
()17

m
dT
SAR  ( w )C( ) ,
mnp
dt

در اين رابطه  mwجرم آب mnp ،جرم نانوذرات C ،گرمای ويژة
dT
آب و
dt

نانوذرات تهيه شده اتهف پسماند نيست و سازو ککار واهلکش،
مسئول گرمای توليد شده در اين نمونهها است.
باکواقليدس و همکارانش بکا مطالعکة اثکر انکدازة نکانوذرات
مگمايت روی بازده گرمادرماني ،يك نسبت معکوس بين اندازة

شيب ابتدای منحني رشد دما بر حسب زمان اسکت.

نانوذرات و  SARبرای نانوذرات  17تکا  13نکانومتری گکزارش

نمودار  SARبر حسب دمای پخت در شکل  17نشان داده شده

کردند .در اين مطالعه  SARبرای نکانوذرات  17نکانومتری يکك

است .با توجه به دادههای به دست آمده مشخص مکيشکود ککه

بيشينه نشان ميداد که با اندازة بحرانکي بکرای واهلکش نيکل در

رشد دمای نانوذرات فريت کبالت و در نتيجه  SARمربکوط بکه

توافق بود [ .]8آنها مشاهده کردند ککه مقکدار  SARبکا افکزايش

آنها به شدت تحت تأثير اندازة نانوذرات و همچنين ويژگيهای

اندازة ذرات تا  13 nmکاهش يافته و پس از آن دوبکاره شکروع

مغناطيسي آنها است؛ به طوری که با ککاهش دمکای بازپخکت و

به افزايش ميکند .باکواقليکدس و همککارانش محکدودة انکدازه

کاهش اندازة نانوذرات ،رشد دما افزايش مييابد .البته در مکورد

بررسي شده برای توليد گرما را به سه ناحيه تقسکيم کردنکد)1 :

نمونة  C150باوجود کاهش اندازة آن ،رشد دما بر خهف روند

ناحية زير  17نانومتر که نانوذرات رفتار ابرپارامغنکاطيس دارنکد.

قبلي شاهد روند کاهشي بوده است .افزايش رشد دما همچنکين

 )2ناحية بين  17تا  13نانومتر که ناحيه انتقال از ابرپارامغناطيس

دارای رابطة معکوس بکا ويژگکيهکای مغناطيسکي ماننکد ميکدان

به فرومغناطيس است و در اين ناحيه اتهف واهلش نيل مسئول

وادارندگي  HCو مغنکاطش اشکباع  Msاسکت و بکا ککاهش ايکن

توليککد گرمککا اسککت )3 .ناحيککه بککااتر از  13نککانومتر کککه ناحيکة

پارامترها افزايش مييابد .پايين بودن رشد دمای نمونة  C150بر

فرومغناطيس است و در اين ناحيه سازوکار غالب توليکد گرمکا،

خهف اندازة کوچكتر آن ،از اين ن ر قابکل توجيکه اسکت ککه

اتهف پسماند است.

ميدان وادارندگي و مغناطش اشباع آن بکزرگتکر از نمونکههکای

در صورتي که اتهف پسماند مسئول توليکد گرمکا در مکورد

 C200و  C300است .توجه به مقادير  SARو ميدان وادارندگي

نانوذرات باشد ،بين  SARو مساحت حلقة پسکماند ميکدان AC

نشان ميدهد که در نمونههای حاضر بين اين دو کميکت رابطکة

رابطة مستقيم وجود دارد .برای محاسبة مساحت حلقه در حالتي

عکس وجود دارد .کاهش رشد دما با افزايش ميدان وادارنکدگي

که گشتاور مغناطيسکي ذره در جهکت ميکدان متنکاوب خکارجي

نشان دهندة آن است که سازو کار غالب توليکد گرمکا در مکورد

باشد ،غلبه بر سد انکرژی ناهمسکانگردی در حالکت  H=Haرخ
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شکل  .11نمايش انرژی نانوذرات بر حسب زاوية بين مغناطش ذره و محور آسان در حضور ميدان مغناطيسي [.]38

ميدهکد .در ايکن حالکت حلقکة پسکماند مسکتطيلي مکيشکود و

ثابت ناهسانگردی باعث کاهش انرژی سد ناهمسانگردی شکده

مساحت حلقه به صورت زير محاسبه ميشود [:]38

و زمان واهلش را کاهش داده و باعث توليد بيشترگرما ميشود.

A  4Hc M s  4H a M s ,
H a  2Keff / M s ,
A  8 Keff ,

ناهمسانگردی SAR ،افزايش مييابکد .بکه دليکل کلوخکه بکودن

در حالتي که جهت گشتاور مغناطيسي در حالت تصادفي باشکد

نانوذرات و در نتيجه سنگين شدن نکانوذرات ،واهلکش براونکي

طبق مدل استونر -ولفکارد Hc  0/ 48 H a ،و  A  2Hc M sو
در نتيجه:

نميتواند مسئول گرمای توليد شده باشد.

()11

()12

A  1/ 92Keff ,

در نتيجه همان طور که قکبه نيکز اشکاره شکد بکا ککاهش ثابکت

 .4نتیجهگیری

بنابراين اگراتهف پسماند سازوکار غالب برای توليد گرما باشد،

در اين تحقيق نانوذرات  CoFe2O4بکا انکدازههکای مختلکف بکه

مقدار  SARبا ثابت ناهمسانگردی رابطة مستقيم خواهد داشت؛

روش همرسوبي تهيه شدند .الگوی پراش پرتو ايککس تشککيل

در صورتي که در تحقيق حاضر بين اين دو کميت رابطة عکس

فاز بلوری خالص اسپينلي را در نمونههای تهيه شده تأييد ککرد.

وجود دارد .همين روند عکس بين ثابت ناهمسانگردی و SAR

بزرگ بودن اندازة نکانوذرات در تصکاوير ميکروسککوپي SEM

نيز ديده ميشود که با توجه به رابطة بکين ميکدان وادارنکدگي و

نسبت به اندازههای به دست آمکده از رابطکة شکرر بکه تشککيل

ثابت ناهمسانگردی قابل پيشبيني است .در توجيه ايکن پديکده

کلوخه هايي از نانوذرات رب داده شد .همچنين ميزان کلوخهای

ميتوان گفت که در صورت اعمال ميدان متناوب خارجي و نيز

بودن ذرات با افزايش دمای بازپخت افزايش يافت .منحنيهکای

وجود انرژی سد ناهمسکانگردی ،انکرژی ذره از رابطکة زيکر بکه

مغناطش نشان داد که همه نمونه هکا در محکدودة فرومغنکاطيس

دست ميآيد:

بوده و دارای پسماند هستند .اندازة ميدان وادارندگي و مغناطش
E  KV sin2   µB cos     .

اشباع همه نانوذرات کمتر از نمونة حجمي بوده و روند کلي آن

با رسم نمودار انرژی بکر حسکب  ،θطبکق شککل  ،11دو نقطکة

با افزايش دمای بازپخت و در نتيجه افکزايش انکدازة نکانوذرات

تعادل ديده ميشود .اگر دامنة ميدان متناوب خارجي کمتر از آنِ

افزايشي است که نشان ميدهد نکانوذرات تهيکه شکده در ناحيکة

ميدان ناهمسانگردی باشد ( ،)Hmax<Hcطبق رابطکة بکاا باعکث

تك حوزه هستند .کم بودن مغناطش اشکباع نمونکههکا از مقکدار

کاهش انرژی سد ناهمسانگردی شده و امکان افت و خيز دمايي

حجمي آن به علت وجود اية سطحي با اسپينهکای نکامن م در

مغناطش ذره بين دوحالت را پديد ميآورد؛ که زمان آن با زمکان

نانوذرات است .روند افزايشي ثابت ناهمسانگردی هم با افزايش

()13

واهلش نيل  exp  E / kBT   0تعيکين مکيشکود .ککاهش

اندازة نانوذرات قابل مشاهده اسکت .انکدازهگيکری رشکد دمکای
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 واهلکش بکراون، و با توجه به کلوخهای بودن ذرات.شده است

نانوذرات در ميکدان مغناطيسکي بسکامد راديکويي نشکان داد ککه

 ندارد و نقش عمده در بکازده گرمادرمکانيSAR نقش مهمي در

 به دست ميآيد و برایC200  برای نمونةSAR بيشترين مقدار

 واهلش نيل نيز به شدت.اين نمونهها بر عهدة واهلش نيل است

 با توجه به کمينکه بکودن ميکدان.بقية نمونهها روند کاهشي دارد

تحت تأثير اندازة نانوذرات اسکت بکه طکوری ککه انکدازة بهينکة

 معلوم ميشودC200 وادارندگي و ثابت ناهمسانگردی درنمونة

نانوذرات فريت کبالکت بکرای بيشکترين بکازده گرمکايي در ايکن

که اتهف پسماند نميتوانکد توليکد گرمکا در ايکن نکانوذرات را

. به دست آمد9 nm تحقيق در حدود

توضي دهد و به جای آن سازوکار واهلش مسئول گرمای توليد
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