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تاثیر آالیش کبالت بر ویژگیهای ساختاری ،مغناطیسی و رفتار پسماند گرمایی منگنایت
)La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3 (x=0, 0.005, 0.0075, 0.01
مدرسی ،ناهید ؛ کاملی ،پرویس ؛ احمدوند ،حسین ؛ اصلی بیکی ،باقر ؛ سالمتی ،هادی
داًطکذُ فیضیک ،داًطگاُ غٌؼتی اغفْاى ،اغفْاى

چکیده
دس ایي پژٍّص اثش آالیص کثالت تش ٍیژگیّای ساختاسی ،هغٌاعیسی ٍ سفتاس پسواًذ گشهایی هٌگٌایت  La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است.
تحلیل سیتَلذ الگَّای پشاش پشتَ ایکسً ،طاى هیدّذ کِ افضایص آالیص ،هٌدش تِ تغییش ساختاس دس ًوًَِّا ًویضَد ٍ ایي تحلیل ،ساختاس تلَسی اٍستَسٍهثیک تا
گشٍُ فضایی  Pnmaسا تشای ّوِی ًوًَِّا تاییذ هیکٌذّ .وچٌیي ًتایح تحلیل سیتَلذ ًطاى هیدّذ کِ تا افضایص هیضاى آالیص تا  x=0.0075حدن یاختِی ٍاحذ
افضایص هییاتذ ٍ پس اص آى تا آالیص تیطتش  Coتا  ،x=0.01حدن یاختِی ٍاحذ کاّص هییاتذ .تػَیش  ، FE-SEMتطکیل داًِّای هیکشٍهتشی سا دس ًوًَِّا
تاییذ هیکٌذّ .وچٌیي دس هٌحٌی پزیشفتاسی هغٌاعیسی ّوِی ًوًَِّا پسواًذ گشهایی هطاّذُ ضذ تِعَسیکِ دس آالیصّای

پسواًذ گشهایی تِغَست پادساػتگشد ٍ دس آالیصّای

 0خْت حلقِی

خْت حلقِی پسواًذ گشهایی تِغَست ساػتگشد است.

Effect of Co Doping on Structural and Magnetic Properties and Thermal Hysteresis
Behavior of La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3 (x=0, 0.005, 0.0075, 0.01) Manganites
Modaresi, Nahid; Kameli, Parviz ; Ahmadvand, Hossein ; Aslibeiki, Bagher ; Salamati, Hadi

Department of Physics, Isfahan University of Technology. Isfahan 84156-83111, Iran
Abstract
In this study, the effect of Co doping on structural and magnetic properties and thermal hysteresis behavior of
La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3 manganite has been investigated. Structural study using the Reitveld refinement of X-ray
diffraction pattern shows that Co doping makes no changes in the structure of samples and it confirms an
orthorhombic structure with Pnma space group for all samples. This refinement also shows that by increasing
Co doping level up to x=0.0075 the lattice volume increases and decreases by further increase in x up to
x=0.01. FE-SEM image confirms formation of micrometer size particles in samples. Also there is thermal
samples the susceptibility curves show a counterclockwise
hysteresis loop in all samples. In 0
hysteresis loop, while
samples exhibit a clockwise loop.
PACS No. 75

 A1-xBxMnO3است کِ دس آى  Aیک کاتیَى سِ ظشفیتی اص

مقدمه
هٌگٌایتّا دستِای اص اکسیذّای هٌگٌض ّستٌذ کِ ساختاس

خاکیّای ًادس ّواًٌذ  B ٍ Pr ,Laیک کاتیَى دٍ ظشفیتی هاًٌذ

تلَسی الیِای یا پشٍسکایتی داسًذ ٍ ایي تشکیثات تِدلیل داسا تَدى

 Ca ٍSrاست .دس ایي هیاى هٌگٌایتّای ًین آالیص ضذُ ()x=0.5

ٍیژگیّای خالثی اص خولِ گزاس فاصّای هغٌاعیسی ٍ الکتشیکی،

تِدلیل گزاس فاصّای چٌذگاًِ ٍ خذایی فاص تیطتش هَسد تَخِ

هغٌاعَ هقاٍهت صیاد ٍ...تِ لحاػ کاستشدی حایض اّویت هیتاضٌذ.
فشهَل
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ػوَهی

هٌگٌایتّای

پشٍسکایتی

تِ

غَست

ّستٌذ ].[2ٍ1
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خذایی فاص تِ ػَاهل هختلفی اص خولِ دها ،هیذاى هغٌاعیسی،

است .سٍش ساخت دس هشخغ ] [3تِعَس هفػل تَضیح دادُ ضذُ

اًذاصُی داًِ ،سٍش ساخت ٍ آالیص ٍاتستِ است .دس هغالؼِی

است .تِغَست هختػش فشایٌذ ساخت تِ ایي غَست است کِ

اخیش دس هٌگٌایت  La0.5Ca0.5MnO3خذایی فاص تَسظ هٌحٌی

اتتذا ایي هَاد هخلَط ضذُ ،سپس تِغَست دستی سایص دادُ

پزیشفتاسی هغٌاعیسی هطاّذُ ضذُ است ،ایي خذایی فاص تَسظ

ضذًذ .پَدس تِدست آهذُ تَسظ دستگاُ آسیاب سیاسُای ،سِ تاس ٍ

دهای کلَخِساصی یا تِػثاست دیگش تَسظ اًذاصُی داًِّا قاتل

ّش تاس تِ هذت  45دقیقِ آسیاب ٍ سپس تِ هذت  5ساػت دس
o

کٌتشل است تِعَسیکِ دس ًوًَِّای تا اًذاصُ داًِی کَچکتش ،فاص

دهای  600 cتکلیس ضذ .پَدس تِدست آهذُ اص ایي هشحلِ ،تِ

فشٍهغٌاعیس غالة است دسحالیکِ دس ًوًَِّای تا دهای پخت

غَست دستی آسیاب ٍ اص آى قشظ ساختِ ضذ .قشظّا تِ هذت

تاالتش (داًِّای تضسگتش) فاص پادفشٍهغٌاعیس افضایص هییاتذ ٍ

 5ساػت دس دهای  1350o cپخت دادُ ضذًذٍ .یژگیّای

هٌدش تِ پذیذُی خذایی فاص هیضَد] .[3دس تشکیة

ساختاسی ًوًَِّا تا استفادُ اص عیف پشاش پشتَ  Xهَسد تشسسی

 La0.5Ca0.5MnO3ػالٍُ تش خذایی فاصً ،ظن تاس ًیض دیذُ

قشاس گشفت .عیفّا تَسظ ًشم افضاس  FULLPROFهَسد تحلیل

هیضَدً .ظن تاس حالتی دس سیستن است کِ دس آى

قشاس گشفتٌذ .پزیشفتاسی هغٌاعیسی ً ACوًَِّا تش حسة دها تِ

یَىّای  Mn4+ ٍ Mn3+تِغَست ًظن یافتِای دس ضثکِی تلَس

کوک دستگاُ پزیشفتاسیسٌح  ACهذل  7000ساخت

قشاس هیگیشًذ .ایي ًظن هؼوَال دس فاص پادفشٍهغٌاعیس سخ هیدّذ

ضشکت  Lake-Shoreاًذاصُگیشی ضذ ٍ هقاٍهت الکتشیکی ًوًَِّا

ٍ تِ ػَاهل هختلفی هثل دها ،آالیص ٍ اًذاصُی داًِ ٍاتستِ

تشحسة دها تا استفادُ اص دستگاُ هقاٍهتسٌح تِ سٍش

است] .[4یکی اص ػَاهلی کِ تاثیش صیادی تش ًظن تاس دس ایي

چْاس هیلِای اًذاصُگیشی ضذ.

تشکیثات داسد ،خایًطاًی ػٌاغش دس خایگاُ هٌگٌض هیتاضذ].[5
ػالٍُ تش ایي هَاسد دس هٌحٌیّای هغٌاعیسی ایي هَاد ،پسواًذ
گشهایی ًیض دیذُ هیضَد .پسواًذ گشهایی تِػلت گزاس فاص هشتثِ
اٍل است .دس یک سیستن تا گزاس فاص هشتثِ اٍل ،اًحشاف ساختاسی
تسیاس قاتل هالحظِ است کِ اگش ضذیذ تاضذ تا پسواًذ گشهایی
ّوشاُ است.گزاس فاص هشتثِ اٍل دس سیستنّای هختلفی هطاّذُ

ًطاى هیدّذ ٍ ّواىعَس کِ هطاّذُ هیضَد ًوًَِّا تا فاص تقشیثا
خالع تطکیل ضذُاًذ.
)(323
)(402

)(242

)(204

)(004

)(321,042

)(123

)(202

)(212

ٍ

ساختاسی

x=0.005

هٌگٌایت

x=0

 La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3هَسد تشسسی قشاسگشفتِ است.

ساخت و آزمایش

80

تشای ساخت تشکیة  La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3اص هَاد اٍلیِ تا
خلَظ  99/9%ضاهل استات الًتاًیَم ،La(OOCCH3)3.1.5H2O
استات

هٌگٌض

،C4H6MnO4.4H2O

ًیتشات

کلسین

 ،Ca(NO3)2.4H2Oاستات کثالت ٍ (CH3COO)2Co.4H2O
اسیذ سیتشیک  C6H8O7تا استَکیَهتشی هٌاسة ،استفادُ ضذُ
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)(121

)(022,220

ٍیژگیّای

)(200

x=0.0075

دس ایي پژٍّص اثش آالیص  Coتش سفتاس پسواًذ گشهایی،
هغٌاعیسی

)(101

ٍ هغٌاعَتٌگص اضاسُ کشد].[6

x=0.01

60

40

2 degree

)Intensity (a.u.

کِ اص خولِی آىّا هیتَاى تِ پذیذُی  ،GMRاثش هغٌاعَگشهایی

ضکل  ،1الگَی پشاش پشتَ ایکس ًوًَِّا تا آالیصّای هختلف سا

)(002

ضذُ است ٍ ایي گزاس ّوشاُ تا ٍیژگیّای کاستشدی صیادی است

نتایج و بحث

20

ضکل  :1الگَی پشاش پشتَ ایکس ًوًَِّا.

ًتایح  ،XRDتَسظ ًشمافضاس  Fullprofتحلیل ضذًذ .دس ضکل 2
الگَی پشاش پشتَ ایکس ًوًَِ  x=0.0075تِّوشاُ عیف
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هحاسثِ ضذُ تَسظ ًشم افضاس ً FULLPROFطاى دادُ ضذُ

 FE-SEMهشتَط تِ ًوًَِی آالیص ًطذُ سا ًطاى هیدّذ ٍ

است.

ّواىعَس کِ هطاّذُ هیضَد داًِّایی تا اتؼاد دس هحذٍدُی
هیکشٍهتش تطکیل ضذُ است.

80

)Intensity (a.u.

Exp.
Cal.
Exp. - Cal.
Bragg position

60

2 degree

20

40

ضکل  :2تحلیل سیتَلذ ًوًَِ .x=0.0075

ًتایح تحلیل سیتَلذ حاکی اص آى است کِ ًوًَِّا داسای ساختاس
تلَسی اٍستَسٍهثیک تا گشٍُ فضایی ّ Pnmaستٌذ .حدن یاختِی
ٍاحذ ًوًَِّا اص ًتایح تحلیل سیتَلذ تِدست آهذ .ضکل  ،3هٌحٌی
حدن یاختِ ٍاحذ تش حسة هیضاى آالیص سا ًطاى هیدّذ.

ضکل  :4تػَیش ً FE-SEMوًَِی آالیص ًطذُ.

تشای تشسسی ٍیژگیّای هغٌاعیسی ،پزیشفتاسی ً ACوًَِّا
تشحسة دها دس هیذاى  ٍ 800 A/mتساهذ  333 Hzاًذاصُگیشی
ضذُ است .دس ضکل -5الف ،هؤلفِ حقیقی پزیشفتاسی هغٌاعیسی

B

230.0

تشحسة دها تشای ًوًَِی آالیص ًطذُ دس دٍ حالت سشد ٍ گشم

229.8

ضذى آٍسدُ ضذُ استّ .واىگًَِ کِ دس ایي ضکل دیذُ هیضَد،
3

) V (Ao

229.6

229.4

ایي ًوًَِ دس حالت سشد ضذى اتتذا ٍاسد فاص فشٍهغٌاعیس هیضَد
سپس دس دهاّای پاییيتش ایي هٌحٌی افت پیذا هیکٌذ کِ
ًطاىدٌّذُی پیذایص ًظن تاس است ٍ پس اص آى تا کاّص تیصتش

0.0100

0.0075

0.0050

0.0025

0.0000

229.2

x

ضکل  :3هٌحٌی حدن یاختِی ٍاحذ تش حسة هیضاى آالیص.

ّواىعَس کِ اص هٌحٌی هطخع است دس اتتذا تا افضایص آالیص اص
 x=0تا  ،x=0.0075حدن یاختِی ٍاحذ افضایص یافتِ ٍ پس اص
آى دس ًوًَِی  ،x=0.01حدن یاختِ ٍاحذ کن ضذُ است .اص آًدا
کِ

ضؼاع

یًَی

کثالت

ٍ

هٌگٌض

تِغَست

(˚ Mn4+)0/530 A˚( ٍ Co3+)0/580 A˚( ،Mn3+)0/645 Aهیتاضٌذ
ضایذ تتَاى ًتیدِ گشفت کِ دس ًوًَِّای تا هیضاى آالیصّای کنتش
 ،x=0, 0.005,0.0075یَىّای  Co3+تِعَس ػوذُ خاًطیي
 Mn4+ضذُاًذ اها دس ًوًَِی x=0.01ایي یَىّا تِعَس تػادفی
دس خایگاُّای  Mn3+ٍ Mn4+خاًطیي ضذُاًذ].[7

دها ٍاسد فاص پادفشٍهغٌاعیس هیضَد].[3ٍ2
ضکل -5ب،ج ٍ د تِ تشتیة هٌحٌی پزیشفتاسی هغٌاعیسی تشای
ًوًَِّای  x=0.01 ٍ x= 0.0075 ،x=0.005دس هیذاى
 800 A/mسا ًطاى هیدّذّ .واىگًَِ کِ دس ضکل دیذُ هیضَد
تا افضایص هیضاى آالیص ً ،Coظن تاس تضؼیف هیضَد]ّ .[5وچٌیي
دس ضکل  5دیذُ هیضَد کِ تا افضایص هیضاى آالیص اص x=0تا
 ،x=0.005خْت حلقِی پسواًذ گشهایی تغییشی ًویکٌذ ٍ
هٌحٌی سشد ضذى تاالتش اص هٌحٌی گشم ضذى قشاس داسد اها تا افضایص
تیطتش هیضاى آالیص تا ( x=0.01 ٍ x=0.0075ضکل -4ج ٍ د)
خْت پسواًذ گشهایی هؼکَس ضذُ ٍ تِغَست ساػتگشد هیضَد
تِعَسیکِ هٌحٌی سشد ضذى پاییيتش اص هٌحٌی گشم ضذى قشاس
هی گیشد .دس حقیقت پسواًذ گشهایی تِ ػلت گزاس فاص ساختاسی

تشای دستیاتی تِ اعالػاتی دسهَسد داًِتٌذی ًوًَِّا ٍ اتؼاد

است کِ یک گزاس فاص هشتثِ اٍل است .خْت حلقِی پسواًذ

رسات ،اص تػَیش  FE-SEMاستفادُ ضذ .ضکل  ،4تػَیش

گشهایی سا سقاتت تیي تٌص فطاسی ٍ تٌص کططی تؼییي هیکٌذ.

www.SID.ir

Archive of SID
۸۱۸

ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ 1۳۹۲

-5

4.50x10

-5
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الف

خاًطیي هٌگٌض ضذُ استٍ .خَد هیضاى آالیصّای تیطتش Co
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1.50x10

ایي تٌص تِ تثذیل فاص پادفشٍهغٌاعیس تِ فشٍهغٌاعیس دس حالت
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x=0.005
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ج
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2.30x10

x=0.0075
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گشفتِ است ٍ ایي تِدلیل ایداد تٌص کططی دس سیستن است ].[8

نتیجهگیری
ًتایح حاغل اص ایي پژٍّص ًطاى هیدّذ کِ ّوِی ًوًَِّای

افضایص هیضاى آالیص ً ،Coظن تاس تضؼیف هیضَد .دس هٌحٌی
)'(m3/kg

-4

2.30x10

x=0.01
240

200

)T ( K

160
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80

ضکل  :5هٌحٌی پزیشفتاسی هغٌاعیسی  ACتش حسة دها تشای ًوًَِ ّای تا
هیضاى آالیصّای ()x=0, 0.005, 0.0075, 0.01

هیضَد ٍ خْت حلقِی پسواًذ تشای ًوًَِّای x=0, 0.005
تِغَست ساػتگشد است.

مرجعها

دس دٍ حالت حالت سشد ٍ گشم ضذى.

دس ًوًَِّای ( x=0, 0.005ضکل -4الف ٍ ب) دس حالت سشد
ضذى ،سیستن اتتذا ٍاسد فاص فشٍهغٌاعیس ٍ پس اص آى ٍاسد فاص
پادفشٍهغٌاعیس هیضَد .اص آىخا کِ پاساهتش ضثکِ دس حالت
پادفشٍفشٍهغٌاعیس کَچکتش اص حالت فشٍهغٌاعیس است ،دس
گزاس فاص اص حالت فشٍهغٌاعیس تِ پادفشٍهغٌاعیس  ،تٌص تشاکوی
دس سیستن سخ هیدّذ .دس گشم ضذى ٍقتی سیستن اص حالت
پادفشٍهغٌاعیس تِ فشٍهغٌاعیس هیسٍد تایذ تش ایي تٌص تشاکوی
غلثِ کٌذ ،تِ ّویي دلیل گزاس فاص پادفشٍهغٌاعیس تِ فشٍهغٌاعیس
دس حالت گشم ضذى دس دهاّای تاالتشی سخ هیدّذ .تٌص کططی
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