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چکیده
 به روش فعالسازی مکانیکی سنتز وBaZn7/5Zr7/3X7/3Fe17/7O11 (X=Ti,Ce,Sn) در این پژوهش نمونههای هگزافریت باریم با ترکیب
) وFE-SEM(  میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیی مییدانی،)XRD(  پراش اشعه ایکس،)STA( بوسیله آنالیزهای حرارتی همزمان
 تمامی نمونههای سنتز شده به صورت تقریبا تک فاز و با میانگین اندازه.) مورد ارزیابی قرار گرفتندVSM( مغناطیسسنج نمونه مرتعش
 تغییرات قاب توجهی در خواص مغناطیسیی. به ترتیب برای نمونه دوپ نشده و دوپ شده بودند267 nm  و067 nm ذرات در حدود
) و کمترین نیروی33/1 emu/g(  طبق نتایج بیشترین میزان مغناطش اشباع.هگزافریت باریم در اثر جانشینی یون های آهن مشاهده شد
. بودBaZn7/5Zr7/3Sn7/3Fe17/7O11  وBaZn7/5Zr7/3Ti7/3Fe17/7O11 ) مربوط به ترتیب مربوط به نمونه با ترکیب17/10 Oe( پسماندزدا
. خواص مغناطیسی، ریزساختار، فعالسازی مکانیکی، هگزافریت باریم:واژههای کلیدی

Synthesis and evaluation of physical and magnetic properties of doped
barium hexaferrite with BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Sn) composition
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In this research, barium hexaferrite samples with BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Sn) composition
were synthesized via mechanical activation method and were evaluated by simultaneous thermal
analysis (STA), X-ray diffraction (XRD), field emission electron microscopy (FE-SEM) and vibrating
sample magnetometer (VSM). All of the synthesized samples were almost single phase and with
average particles size of about 450 nm and 250 nm for samples without and with dopant respectively.
Significant change in magnetic properties of barium hexaferrite were observed with effect of
substitution of Fe ions. According to the results maximum magnetic saturation (33.1 emu/g) and
minimum coercivity

force

(8.14

Oe)

were

related

to samples with

composition

BaZn0.6Zr0.3Ti0.3Fe10.8O19 and BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19 respectively.
Keywords: Barium hexaferrites, Mechanical activation, Microstructure, Magnetic properties.
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 -9مقدمه
فریتهییای هگزاگونییال درصیید بییا یی از مغناطیسهییای دایمییی جهییان را شییام میشییوند و دارای سییاختار مگنتوپلمبیییت
 PbFe8/6Mn3/6Al7/6Ti7/6O11هستند .یکی از انواع مهم فریتهای هگزاگونال ،هگزافریت باریم میباشید .ترکیبیات زییادی بیین
 BaOو  Fe2O3وجود دارد ،اما نسبت  1:5از لحاظ مغناطیسی مهمتیرین ترکییب میباشید [ .]1هگزافرییت بیاریم خیالا دارای
سیاختار کریسیتالی هگزاگونیال میباشید ،کیه پیارامتر شیبکه آن  c=23/27و  a=6/71آنگسیتروم و حمیم سیلول واحید 510/8
آنگستروم مکعب میباشد .در هر سلول واحد دو مولکول  BaO.5Fe2O3وجود دارد .از جمله د ی اسیتااده از ایین ترکییب بیه
عنوان آهنرباهای دایم و دستگاه های ذخیره اطالعات ،دارا بودن نییروی وادارنیدگی و مغنیاطش باقیمانیده بیا بعیالوه پاییداری
شیمیایی ،دمای کوری با و هزینه تولید پایین این ترکیب میباشد .از دیگر مزیتهیای ایین ترکییب مییتیوان بیه امکیان تغیییر
خواص فیزیکی آن بوسیله جانشینی یون های مختلف در ساختار کریستالی آن اشاره نمود .ساختار کریسیتالی هگزافرییت بیاریم
حاوی  50یون در هر سلول واحد میباشد .یکی از این یونها مربوط به کیاتیون دو ررفیتیی  Sr2+ ،Ba2+ییا  Pb2+مییباشید37 ،
یون مربوط به آنیونهای  O2-و  20کاتیون  Fe3+بوده که یونهای آهن در مکانهای اکتاهیدرال ( ،)0f2،2a،12kتتراهیدرال ()0f1
و بای پیرامید ( )2bتوزیع شدهاند .اصالح خواص مغناطیسی هگزافریت باریم با جانشینی کاتیونهای مختلف با ییونهیای آهین
تغییرات عمدهای در مشخصههای فیزیکی و شیمیایی این ترکیب از جمله ناهمسانگردی مغناطیسی -بلیوری ،نییروی پسیماندزدا
و دمای کوری ایماد می کند .خواص مغناطیسی هگزافرییت بیاریم جانشیین شیده بیه شیدت تیابع شیرای سینتز ،دمیا و زمیان
سینترینگ ،ترکیب شیمیایی و ییونهیای جانشیین شیونده مییباشید [ .]2- 0روشهیای متعیددی بیه من یور سینتز و جانشیینی
کییاتیونهییای مختلییف در سییاختار هگزافریییت بییاریم همسییون سیی -ژل [ ،]6،5هیییدروترمال [ ،]8،7هییم رسییوبی [،]1،17
میکروامولسیون [ ،]11،12آلیاژسازی مکانیکی [ ]13،10و غیره بکار گرفته شیده اسیت .در مییان ایین روشهیا روش آلیاژسیازی
مکانیکی به عنوان یکی از سادهترین و مقرون به صرفهترین روشها محسوب میشود ،چرا که اصو میواد اولییه میورد نییاز در
این روش در دسترس و ارزان میباشند .در روش آلیاژسازی مکانیکی بواسطه کنترل عواملی همسون مییزان انیرژی وارده ،زمیان
آسیاکاری و به تبع آن دمای سینترینگ پودر نهایی ،یکی از روشهای مناسب برای تولید گستره وسییعی از پودرهیای مغناطیسیی
و مواد نانوساختار محسوب میشود .یکی از مهمترین ویژگیهای این روش فعالسیازی واکینش بیا انیرژی مکیانیکی بیه جیای
انرژی حرارتی که مورد نیاز فرآیندهای واکنش حالت جامد میباشید ،اسیت [ .]16- 11پیژوهشهیای اخییر بیه من یور اصیالح
خواص مغناطیسی و الکتریکی هگزافریت باریم از یونهای فلزی سه ررفیتیی همسیون  ]27[ Crو  ]21[ Laییا ترکییب مناسیبی
از یونهای دوررفیتی و سه ررفیتی همسون  ]22،23[ La-Coیا ترکیبی از یونهای دو ررفیتی و چهیار ررفیتیی همسیون Ni-Ti

[ ]20استااده نمودهاند .خواص مغناطیسی هگزافریت باریم با جانشینی یونهای دوررفیتی و چهیار ررفیتیی در گسیتره وسییعی
تغییر می نماید و کارایی این ترکیب را برای استااده در دستگاهها و وسای مختلف افزایش مییدهید [ .]26- 37در ایین مقالیه بیه
مطالعه هگزافریت بیاریم بیا ترکییب ) BaZn7/5Zr7/3X7/3Fe17/7O11 (X=Ti,Ce,Snسینتز شیده بیه روش فعیالسیازی مکیانیکی
پرداخته شد .هدف از این کار مطالعه تاثیر آ یش سه تایی با کیاتیونهیای روی و زیرکونییوم بیه همیراه کیاتیونهیای تیتیانیوم،
سریوم و قلع بر خواص فیزیکی و مغناطیسی نمونههای سنتز شده بود.
 -2مواد و روش انجام کار
پودر مغناطیسی با ترکیب ) BaZn7/5Zr7/3X7/3Fe17/7O11 (X=Ti,Ce,Snاز میواد اولییه شیام کربنیات بیاریم ( ،)BaCO3اکسیید
آهیین ( ،)Fe2O3اکسییید روی ( ،)ZnOاکسییید زیرکونیییوم ( ،)ZrO2دیاکسییید تیتییانیوم ( ،)TiO2دیاکسییید سییریوم ( )CeO2و
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دیاکسید قلع ( )SnO2به روش فعالسازی مکانیکی تهیه شد .مواد اولیه با توجه به نسبت اسیتوکیومتری و نسیبت وزنیی گلولیه
به پودر ( )37:1در قندانیهای آسیاب سیارهای ( )Retsch PM100قرار گرفته و به مدت  27ساعت در اتمسار هیوا آسییاکاری و
سپس به مدت  6ساعت در دمای  1777 °Cو با نرخ  6 °C/minعملیات حرارتی شدند .در تمام شیرای بیه مییزان  1 ccاتیانول
به عنوان عام کنترل کننده فرآیند ( )Process Control Agent: PCAبه مخلوط پودری اضیافه شید .بیه من یور بررسیی دمیای
استحاله و کاهش وزنی مربوط به انمام واکنش ،آنالیز توزین حرارتی ( )TGAو آنالیز حرارتی افتراقیی ( )DTAبوسییله دسیتگاه
آنالیز حرارتی همزمان ( )STA, BAHR STA503تحت اتمسار هوا بیا نیرخ گرمیایش  17 °C/minبیر روی نمونیه آسییا شیده
بدون افزودنی انمام شد .بررسی فازی پودرهای سنتز شده بیا اسیتااده از دسیتگاه پیراش اشیعه ایکیس ( )XRD, XMD 300در
محدوده  17- 87 °Cبا استااده از تابش  CuKαبا طول موج  1/60آنگستروم صورت گرفت .جهت بررسیی مورفولیوژی پیودر از
دسیتگاه میکروسیکوپ الکترونیی روبشیی گسیی مییدانی ( )FE-SEM, TESCAN MIRA3 LMUاسیتااده شید .انیدازه ذرات
نمونهها بوسیله تصاویر  FE-SEMتعیین شد .حلقههای  M-Hو منحنی مغناطش اولیه نمونههای پودری تهیه شیده ،در دمیای K

 217با استااده از دستگاه مغناطیسسنج نمونه مرتعش ( )VSMاندازهگیری شد .میدان پسماندزدا و مغنیاطش باقیمانیده بیه طیور
مستقیم از حلقههای هیسترزیس بدست آمد .جدول  1نشان دهنده کدهای مربوط به نمونههای آ یش شده میباشد.
جدول  :9کدهای مربوط به نمونههای آالیش شده.

کد نمونه

ترکیب

ZZT

BaZn7/5Zr7/3Ti7/3Fe17/7O11

ZZC

BaZn 7/5Zr 7/3Ce7/3Fe17/7O11

ZZS

BaZn7/5Zr 7/3Sn7/3Fe17/7O11

 -3نتایج و بحث
 -9-3آنالیز حرارتی
شک  1نشان دهنده منحنیهای  TG-DTAاز نمونه دوپ نشیده و آسییا شیده بیه میدت  27سیاعت مییباشید .منحنیی تیوزین
حرارتی نشان دهنده چند مرحله پیوسته کاهش وزن میباشند .با توجه به نمودار  TGدر محیدوده دمیایی  177- 067 °Cکیاهش
وزن  0/5درصدی مشاهده میشود که میتواند مربوط به خروج رطوبت از سیسیتم و تشیکی اکسییدهای فلیزی باشید .کیاهش
وزن بعدی معادل  0/3درصد وزنی میباشد که در دمای  067 °Cآغاز شده و در دمای  857 °Cخاتمیه مییابید کیه ایین مقیدار
کاهش وزن با خروج گاز دیاکسید کربن حاص از تمزیه کربنات باریم متناسب است .در نهاییت افیزایش وزن در منحنیی TG

نشان دهنده تشکی فاز هگزافریت باریم میباشد .در منحنیی  DTAواکینش گرمیازای انمیام شیده در دمیای  057 °Cمیتوانید
مربوط به واکنش اکسیداسیون آهن باشد .آهن در اثر سایش محا ه آسیا در طول آسیاکاری وارد سیسیتم شیده و احتمیا بیدلی
حضور اتانول به عنوان عام فعال کننده سطح ،امکان انمام واکنش اکسیداسیون آن فراهم شده است .پییک بعیدی در دمیای °C

 807اتااق افتاده که به صورت گرمازا بوده و نشان دهنده شک گیری و انتقال از فاز بلوری میباشید .پییک گرمیاگیر مربیوط بیه
واکنش تشکی مونوفریت باریم میباشد که از دمای  777 °Cآغاز شده و در دمای  727 °Cبیه پاییان میرسید .واکینش تشیکی
مونوفریت باریم واکنشی گرماگیر بوده و کاهش وزن اندکی در نم ونه رخ داده است .واکنش گرمازای انمیام شیده در دمیای °C

 767مربوط به تشکی هگزافریت باریم میباشد .بنابراین ضروری به ن ر میرسد که نمونههای دوپ شیده در دماهیای بیا تری
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از دمای  767 °Cسینتر شوند .بنابراین نمونهها در دمای  1777 °Cبه مدت  6ساعت سینتر شدند.

شکل  :9منحنی های

TG-DTA

از نمونه دوپ نشده آسیا شده به مدت  21ساعت.

 - 9- 3آنالیز فازی و بررسی مورفولوژی با FE-SEM

آنالیز پراش اشعه ایکس به من ور بررسی ساختار کریستالی نمونههای سینتز شیده انمیام شید .شیک  2نشیان دهنیده الگوهیای
پراش اشعه ایکس از تمامی نمونههای تهیه شده میباشد .نتایج نشان میدهد.

شکل  :2الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه های هگزافریت باریم خالص و دوپ شده.
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در نمونه بدون دوپنت تمامی پیکهای الگوهای پراش اشعه ایکس میتواند به ساختار مگنتوپلمبیت مربیوط بیوده و نشیاندهنده
حضور تک فاز هگزافریت باریم منطبق با الگوی استاندارد به شیماره کیارت  778- 7285باشید .بررسیی الگوهیای پیراش اشیعه
ایکس نمونههای دوپ شده نشاندهنده پهنشدگی و جابمایی جزیی موقعیت پیکها به سمت مقادیر  2θکمتیر کیه بیه ترتییب
نمونههای  ZZCو  ZZTدارای بیشترین و کمترین جابمایی پیکها میباشیند .بنیابراین دوپ نمیودن عناصیر منمیر بیه افیزایش
پارامترهای شبکه هگزافریت باریم میشود .این اثر با در ن ر گرفتن شعاع ییونی کاتیونهیای جانشینشیونده (،Sn0+=7/751 nm
 )Ti0+=7/75 nm ،Ce0+=7/778 nmنسبت به شعاع یونی  )Fe3+=7/750 nm( Fe3+در فریت قاب توجیه میباشید .بعیالوه نتیایج
نشان میدهد که در نمونههای دوپ شده کسر کوچکی از فاز ثانویه ( )α-Fe2O3وجود دارد .همسنیین بواسیطه حید تشیخیا
اشعه ایکس حضور فازهای مربوط به اکسیدهای دوپ شونده نیز در الگوهیای پیراش مشیاهده نمییشیود .تصیاویر FE-SEM

مربوط به نمونههای خالا و نمونه دوپ شده با ترکیب  BaZn7/5Zr7/3Sn7/3Fe17/7O11در شیک  3آورده شیده اسیت .سیاختار
صاحهای و هگزاگونال ذرات در هر دو حالت مشاهده میشود .متوس اندازه ذرات در نمونه خیالا و دوپ شیده بیه ترتییب
برابر  067 nmو  267 nmمی باشد و همانطور که به ن ر میرسد اندازه ذرات نمونیه خیالا نسیبت بیه نمونیه دوپ شیده تیا
حدودی بزرگتر میباشد .این مساله به دلی حضور یونهای جانشین شونده در ترکیب هگزافریت باریم میباشید کیه بیه عنیوان
موانع رشد دانه عم میکنند [ .]27- 23با توجه به شعاع یونی متااوت کاتیونهای جانشیین شیونده نسیبت بیه ییونهیای Fe3+

ممکن است اعوجاج شبکه منمر به عیوب مرزدانهای و نابمایی سطحی شده که همیین امیر باعیل جلیوگیری از رشید دانیههیا
میشود که این مساله در توافق خوبی با سایر پژوهشهای صورت گرفته میباشید [ .]27- 23در هیر دو حالیت خیالا و دوپ
شده مالح ه میشود که نمونهها به صورت تک دامنه میباشند .چرا که قطر بحرانیی تعییین شیده بیرای حالیت تیک دامنیه در
حدود  ]26[ 067 nmبوده که در حالت دوپ شده کمتر و در حالت خالا برابر با این مقدار میباشد.

(ب)

(الف)

شکل  :3تصاویر  FE-SEMاز نمونه های ،الف) هگزافریت باریم خالص و ب) .ZZS

 -2-3بررسی خواص مغناطیسی
طبق پیشنیه تحقیقات انمام شده ،مغناطش اشباع و نیروی پسماندزدا هگزافرییت بیاریم خیالا بیه ترتییب در محیدوده emu/g
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 82- 10و  1/17- 3/2 kOeمتغیییر میباشیید .اییین مییاده همسنییین دارای ثابییت ناهمسییانگردی بییا  ،k1=3/3×175 erg/cm3 ،و
ناهمسانگردی مغناطیسی -بلوری نسبتا بیا در حیدود  18 kOeدر راسیتای محیور  cمیباشید [ .]21- 25شیک  0نشیان دهنیده
حلقههای هیسترزیس از نمونه خالا و نمونههای دوپ شده میباشد که در دمای اتاق تهییه شیدهانید .پارامترهیای مغناطیسیی
کاربردی همسون مغناطش اشباع ،نییروی وادارنیدگی و مغنیاطش باقیمانیده نمونیههیا در جیدول  2آورده شیده اسیت .تیاکنون
بیشترین مقدار مغناطش اشباع گزارش شده برای هگزافریت باریم خیالا  82 emu/gمییباشید [ .]16در تحقییق حاضیر مییزان
این پارامتر برابر  01/2 emu/gبدست آمد .مقدار مغناطش اشباع کمتر بدست آمده در ایین تحقییق مییتوانید بیه دلیی چیرخش
اسپینها و غیرهموژن بودن نمونه سنتز شده باشد .همانطور که مالح ه میشود نمونه خیالا در اثیر مییدان اعمیالی بیه اشیباع
نمیرسد و این مساله به دلی مقدار با ی میدان ناهمسانگردی این ترکییب مییباشید .طبیق مطالعیات انمیام شیده در رابطیه بیا
هگزافریت باریم این ترکیب به روشهای مختلای و با گسیتره وسییعی از ییونهیا دوپ شیده و مقیادیر متنیوعی از پارامترهیای
مغناطیسی (مغناطش اشباع ،نیروی پسماندزدا و مغناطش باقیمانده) برای این ترکیب گزارش شده است [.]20- 37

(الف)

(ب)
شکل  :4حلقه پسماند نمونه هگزافریت باریم ،الف) خالص و ب) دوپ شده.
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جدول  :2مقادیر مغناطش اشباع ( )Msو نیروی وادارندگی (  )Hcنمونه های هگزافریت باریم خالص و دوپ شده.

مغناطش باقیمانده

مغناطش اشباع

( )emu/g

( ) emu/g

6208

21/10

01/2

BaFe92O91

076

17/1

33/1

BaZn 1/6Zr1/3Ti1/3Fe91/8O91

180

0/31

28/20

BaZn 1/6Zr1/3Ce1/3Fe91/8O91

117

2/1

17/10

BaZn 1/6Zr1/3Sn 1/3Fe91/8O91

نیروی وادارندگی ()Oe

ترکیب

آنسه که در این مطالعه حاص شد کاهش هر سه مشخصه مغناطیسی در هر سه حالیت دوپ نمیودن بیوده کیه ایین کیاهش در
رابطه با نیروی وادارندگی به مقدار بسیار چشمگیری بود .بیشترین تغییرات نیروی وادارندگی مربوط به نمونیه بیا ترکییب ZZS

بود که میزان کاهش نیروی وادارندگی نسبت بیه نمونیه خیالا تهییه شیده برابیر  %18/86کیاهش بیود .در هگزافرییت بیاریم
مکانهای  0f2 ،12kو  2bسهم عمدهای در ناهمسانگردی مغناطوکریستالی این ساختار دارند .قرارگیری یونها در ایین مکیانهیا
تاثیر منای بر ناهمسانگردی مغناطیسی -بلوری داشته و متعاقبا نیروی وادارندگی کاهش مییابد .همسنیین کیاهش مییزان نییروی
وادارندگی در تمامی نمونههای دوپ شده ،بدلی افت ناهمسانگردی مغناطیسی -بلوری و تغییر جهت آسیان مغنیاطش از محیور
 cدر ساختمان بلوری شش وجهی هگزافریت باریم به صاحه موازی بیا صیاحه قاعیده آن (ناهمسیانگردی صیاحهای) میباشید
[ .]26- 37هگزافریت باریم خالا با دو زیرشبکه از یونهای آهن میباشد که اسپین یونهای آهین قیرار گرفتیه در مکیانهیای
کریستالوگرافی  0f1و  0f2به صورت پادموازی با یونهای آهن قرار گرفته در مکانهای  2b ،2aو  12kمیباشید [ .]20- 27طبیق
مطالعات انمام شده یونهای  Zn2+منحصرا مکانهای  0f1را اشغال میکنند که یکیی از مکیانهیای تتراهیدرال بیا اسیپین پیایین
محسوب میشود [ .]25همسنین یونهای  Zr0+در بین مکانهای اکتاهیدرال و تتراهیدرال توزییع مییشیوند و مکیان ترجیحیی
مشخصی برای این یون وجود ندارد [ .]28در رابطه بیا ییونهیای  ]27[ Ce0+ ،]27[ Ti0+و  ]37[ Sn0+نییز بررسییهیای مزوبیار
پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد یونهای تیتانیوم به طور ترجیحی مکانهای  2bرا اشغال میکنند ولیی زمانیکیه روی و
تیتانیوم همزمان با یکدیگر وارد ساختار میشوند به طور ترجیحی یونهای تیتانیوم در مکانهای  0f1و  0f2با ییونهیای  Fe3+بیا
اسپین پایین جانشین مییشیوند [ .]25،27همسنیین یونهیای  Sn0+مکانهیای بایپیرامیید ( )2bو ییونهیای  Ce0+مکیانهیای
تتراهدرال ( )0f1را اشغال میکنند .به طور کلی جانشیینی ییون هیای دوپ شیونده بیا گشیتاورهای مغناطیسیی (μB ،Sn0+=2 μB

 )Zn2+=7 μB ،Zr0+=7 μB ،Ti0+=2 μB ،Ce0+=2کمتیر از یییون آهیین ( )Fe3+=6 μBمنمییر بیه اخییتالل در آراییش مغناطیسیی در
مکانهای خالی و عدم تعادل بین یونهای  Fe3+و  Fe2+شده که همین امر منمر به تغییر خواص مغناطیسیی مییشیود .از طرفیی
همسنین کاهش کلی مغناطش اشباع ناشی از حضور فاز غیرمغناطیسی هماتیت در نمونههای دوپ شده مییباشید کیه منمیر بیه
افت خواص مغناطیسی نمونه شده است .در این تحقیق بیشترین میزان کاهش مغناطش اشباع و نییروی پسیماندزدا در نمونیه بیا
ترکیب  ZZSرخ داد.
 -4نتیجهگیری
در ایییین مقالیییه خیییواص فیزیکیییی و مغناطیسیییی پیییودر هگزافرییییت بیییاریم دوپ شیییده بیییا ترکییییب )(X=Ti,Ce,Sn

 BaZn7/5Zr7/3X7/3Fe17/7O11به روش فعالسازی مکانیکی بررسی شد .نتایج حاکی از تشکی تقریبا تیک فیاز هگزافرییت بیاریم
پس عملیات حرارتی در دمای  1777 °Cبه مدت  6 hدر نمونیههیای دوپ شیده بیود .طبیق تصیاویر میکروسیکوپ الکترونیی
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 بیرای بیه ترتییب نمونیههیای267 nm  و067 nm روبشی گسی میدانی ذرات با مورفولوژی هگزاگونال و انیدازهای در حیدود
 اندازهگیری پارامترهای مغناطیسی با مغناطیسسنج نمونه مرتعش حیاکی از تشیکی میادهای نیرم.دوپ نشده و دوپ شده بودند
 درc مغناطیس به واسطه آ یش با دوپنتهای دوررفیتی و چهار ررفیتی بود کیه بیه واسیطه افیزایش ناهمسیانگردی صیاحهای
 و بیه مییزانBaZn7/5Zr7/3Ti7/3Fe17/7O11  بیشترین میزان مغنیاطش اشیباع در نمونیهای بیا ترکییب.ترکیب هگزافریت باریم بود
 زیرکونیوم و قلع منمر بیه تبیدی شیدن ترکییب، همسنین نتایج نشان داد آ یش با یون های روی. اندازهگیری شد33/1 emu/g
به پودری با خواص نرم مغناطیس میشود که این مساله بدلی نحوه قرارگیری یونهای مذکور در مکانهای پنمگانیه ییونهیای
.آهن و کاهش برهمکنشهای فوق تبادلی توجیه شد
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