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منگنایت مغناطیسی و رفتار پسماند گرمایی  ،های ساختاریویژگی بر کبالت شآالی ریاثت

La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3 (x=0, 0.005, 0.0075, 0.01) 

 
 سالمتی، هادی ؛ اصلی بیکی، باقر احمدوند، حسین ؛؛  پرویس ،کاملی ؛ ناهید، مدرسی

 ، اغفْاىداًطکذُ فیضیک، داًطگاُ غٌؼتی اغفْاى

 

 چکیده
 .قشاس گشفتِ استهَسد تشسسی  La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3هٌگٌایت هغٌاعیسی ٍ سفتاس پسواًذ گشهایی  ،ّای ساختاسیٍیژگی تش کثالت صآالیاثش ایي پژٍّص دس     

تا اٍستَسٍهثیک تلَسی ساختاس  ایي تحلیل، ضَد ٍّا ًویافضایص آالیص، هٌدش تِ تغییش ساختاس دس ًوًَِ دّذ کًِطاى هی تحلیل سیتَلذ الگَّای پشاش پشتَ ایکس،
ی ٍاحذ حدن یاختِ x=0.0075 تا افضایص هیضاى آالیص تا دّذ کًِطاى هی سیتَلذ تحلیلًتایح ّوچٌیي  .کٌذهیّا تاییذ ی ًوًَِتشای ّوِ سا Pnmaگشٍُ فضایی 

ّا ی سا دس ًوًَِهیکشٍهتشّای ، تطکیل داًِ FE-SEMتػَیش . یاتذکاّص هیی ٍاحذ ، حدن یاختx=0.01ِتا  Coیاتذ ٍ پس اص آى تا آالیص تیطتش افضایص هی
ی خْت حلقِ          0 یّاآالیصدس  کِعَسیتِ گشهایی هطاّذُ ضذّا پسواًذ ی ًوًَِّوچٌیي دس هٌحٌی پزیشفتاسی هغٌاعیسی ّوِ .کٌذتاییذ هی

 .استساػتگشد  غَستی تِی پسواًذ گشهایخْت حلقِ             ّای آالیصغَست پادساػتگشد ٍ دس تِپسواًذ گشهایی 

 

 

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 
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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 

hysteresis loop in all samples. In 0          samples the susceptibility curves show a counterclockwise 

hysteresis loop, while              samples exhibit a clockwise loop. 

PACS No.   75         

 

 قدمهم
ای اص اکسیذّای هٌگٌض ّستٌذ کِ ساختاس ّا دستِهٌگٌایت    

دلیل داسا تَدى ایي تشکیثات تٍِ  پشٍسکایتی داسًذای یا تلَسی الیِ

ٍ الکتشیکی،  اص خولِ گزاس فاصّای هغٌاعیسی ّای خالثیٍیژگی

تاضٌذ. هغٌاعَ هقاٍهت صیاد ٍ...تِ لحاػ کاستشدی حایض اّویت هی

 تِ غَست پشٍسکایتیّای فشهَل ػوَهی هٌگٌایت

  A1-xBxMnO3 است کِ دس آىA  یک کاتیَى سِ ظشفیتی اص

یک کاتیَى دٍ ظشفیتی هاًٌذ  Pr ,La  ٍBّای ًادس ّواًٌذ خاکی

Sr ٍ Caّای ًین آالیص ضذُدس ایي هیاى هٌگٌایت .است (x=0.5) 

تیطتش هَسد تَخِ  دلیل گزاس فاصّای چٌذگاًِ ٍ خذایی فاصتِ

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

ی ی داًِ، سٍش ساخت ٍ آالیص ٍاتستِ است. دس هغالؼِاًذاصُ

خذایی فاص تَسظ هٌحٌی  La0.5Ca0.5MnO3 دس هٌگٌایتاخیش 

پزیشفتاسی هغٌاعیسی هطاّذُ ضذُ است، ایي خذایی فاص تَسظ 

قاتل ّا ی داًِػثاست دیگش تَسظ اًذاصُساصی یا تِدهای کلَخِ

تش، فاص ی کَچکّای تا اًذاصُ داًِکِ دس ًوًَِعَسیکٌتشل است تِ

های پخت ّای تا دکِ دس ًوًَِغالة است دسحالیفشٍهغٌاعیس 

یاتذ ٍ تش( فاص پادفشٍهغٌاعیس افضایص هیّای تضسگتاالتش )داًِ

دس تشکیة  .]3[ضَدخذایی فاص هیی پذیذُهٌدش تِ 

La0.5Ca0.5MnO3 ُػالٍُ تش خذایی فاص، ًظن تاس ًیض دیذ 

 . ًظن تاس حالتی دس سیستن است کِ دس آى ضَدهی 

Mnّای یَى
3+ ٍ Mn

ی تلَس دس ضثکِای غَست ًظن یافتِتِ  +4

 دّذ. ایي ًظن هؼوَال دس فاص پادفشٍهغٌاعیس سخ هیگیشًذهی قشاس

ٍاتستِ  ی داًِاًذاصُ ٍهثل دها، آالیص ػَاهل هختلفی ٍ تِ 

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

 .]5[تاضذًطاًی ػٌاغش دس خایگاُ هٌگٌض هییخاتشکیثات داسد، 
، پسواًذ هغٌاعیسی ایي هَادّای ایي هَاسد دس هٌحٌیػالٍُ تش 

ػلت گزاس فاص هشتثِ ضَد. پسواًذ گشهایی تِدیذُ هی ًیض گشهایی

اٍل است. دس یک سیستن تا گزاس فاص هشتثِ اٍل، اًحشاف ساختاسی 

 تسیاس قاتل هالحظِ است کِ اگش ضذیذ تاضذ تا پسواًذ گشهایی

ّای هختلفی هطاّذُ سیستنگزاس فاص هشتثِ اٍل دس .ّوشاُ است

 ّای کاستشدی صیادی استژگیضذُ است ٍ ایي گزاس ّوشاُ تا ٍی

، اثش هغٌاعَگشهایی GMR یپذیذُ تَاى تِّا هیی آىکِ اص خولِ

 .]6[ٍ هغٌاعَتٌگص اضاسُ کشد

  ،ییسفتاس پسواًذ گشهاتش  Coدس ایي پژٍّص اثش آالیص    

 هٌگٌایت یٍ ساختاس یسیهغٌاع ّاییژگیٍ

 La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3 گشفتِ استهَسد تشسسی قشاس. 

 ساخت و آزمایش

اص هَاد اٍلیِ تا  La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3ساخت تشکیة  تشای

 ،La(OOCCH3)3.1.5H2Oضاهل استات الًتاًیَم  9/99%خلَظ 

ًیتشات کلسین  ،C4H6MnO4.4H2O استات هٌگٌض

Ca(NO3)2.4H2O،  استات کثالت(CH3COO)2Co.4H2O  ٍ

ضذُ استفادُ  ،تا استَکیَهتشی هٌاسة  C6H8O7یکاسیذ سیتش

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

کِ  استفشایٌذ ساخت تِ ایي غَست غَست هختػش است. تِ

 غَست دستی سایص دادُِت سپس ،ضذُ ایي هَاد هخلَطاتتذا 

سِ تاس ٍ  ،ایآسیاب سیاسُ تَسظ دستگاُدست آهذُ ِتپَدس  ضذًذ.

ساػت دس  5تِ هذت  سپس ٍ آسیابدقیقِ  45ّش تاس تِ هذت 

 oدهای 
c600 ِت ،اص ایي هشحلِ دست آهذُِتپَدس  .تکلیس ضذ 

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

 o ساػت دس دهای 5
c1350 ّای . ٍیژگیًذپخت دادُ ضذ

تشسسی  هَسد X عیف پشاش پشتَ استفادُ اصتا  ّاًوًَِساختاسی 

هَسد تحلیل  FULLPROFّا تَسظ ًشم افضاس قشاس گشفت. عیف

تِ  تش حسة دها ّاًوًَِ ACپزیشفتاسی هغٌاعیسی  .قشاس گشفتٌذ

ساخت  7000 هذل ACسٌح دستگاُ پزیشفتاسی کوک

ّا هقاٍهت الکتشیکی ًوًٍَِ  گیشی ضذاًذاصُ  Lake-Shoreضشکت

 سٌح تِ سٍش دها تا استفادُ اص دستگاُ هقاٍهتتشحسة 

 .گیشی ضذاًذاصُ ایهیلِچْاس 

 

 نتایج و بحث

سا  هختلفّای آالیص تاّا ًوًَِ الگَی پشاش پشتَ ایکس، 1 ضکل

ّا تا فاص تقشیثا ًوًَِ ضَدعَس کِ هطاّذُ هیٍ ّواى دّذًطاى هی

 .اًذضذُخالع تطکیل

 
 ّا.ًوًَِ کسیپشاش پشتَ ا ی: الگ1َضکل 

 2ضکل دس  تحلیل ضذًذ. Fullprofافضاس ، تَسظ ًشمXRDًتایح 

ّوشاُ عیف تِ x=0.0075الگَی پشاش پشتَ ایکس ًوًَِ 
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ًطاى دادُ ضذُ  FULLPROFضذُ تَسظ ًشم افضاس  هحاسثِ

 .است

 
 .x=0.0075 ًوًَِ تَلذیس لی: تحل2ضکل 

داسای ساختاس  ّاکِ ًوًَِ حاکی اص آى است تحلیل سیتَلذًتایح 

ی حدن یاختِ .ّستٌذ Pnma فضایی تا گشٍُ اٍستَسٍهثیک تلَسی

 هٌحٌی، 3دست آهذ. ضکل ّا اص ًتایح تحلیل سیتَلذ تٍِاحذ ًوًَِ

 دّذ.حدن یاختِ ٍاحذ تش حسة هیضاى آالیص سا ًطاى هی

 
 .ی ٍاحذ تش حسة هیضاى آالیصحدن یاختِ هٌحٌی: 3ضکل 

دس اتتذا تا افضایص آالیص اص  هطخع استعَس کِ اص هٌحٌی ّواى

x=0  تاx=0.0075ِی ٍاحذ افضایص یافتِ ٍ پس اص ، حدن یاخت

ضذُ است. اص آًدا کن ، حدن یاختِ ٍاحذ x=0.01ی آى دس ًوًَِ

 غَستکثالت ٍ هٌگٌض تِضؼاع یًَی کِ 

(A˚ 645/0)Mn
3+( ،A˚ 580/0)Co

3+ ( ٍA˚ 530/0)Mn
ذ ٌتاضهی +4

 تشکن ّایّای تا هیضاى آالیصًوًَِ دسضایذ تتَاى ًتیدِ گشفت کِ 

 x=0, 0.005,0.0075ّای ، یَىCo
عَس ػوذُ خاًطیي تِ +3

Mn
عَس تػادفی ّا تِایي یَى x=0.01یاًذ اها دس ًوًَِضذُ +4

Mn ّایدس خایگاُ
4+ ٍMn

 .]7[اًذخاًطیي ضذُ +3

اتؼاد ٍ ّا ًوًَِ تٌذیداًِدسهَسد یاتی تِ اعالػاتی دست تشای

 ، تػَیش4استفادُ ضذ. ضکل FE-SEM  رسات، اص تػَیش

FE-SEM ًَِدّذ ٍ آالیص ًطذُ سا ًطاى هیی هشتَط تِ ًو

ی دس هحذٍدُّایی تا اتؼاد داًِ ضَدعَس کِ هطاّذُ هیّواى

 .هیکشٍهتش تطکیل ضذُ است

 .ی آالیص ًطذًُوًَِ FE-SEM: تػَیش 4ضکل 

ّا ًوًَِ ACهغٌاعیسی، پزیشفتاسی  ّایٍیژگیتشسسی تشای     

گیشی اًذاصُ Hz 333 تساهذٍ  A/m 800تشحسة دها دس هیذاى 

حقیقی پزیشفتاسی هغٌاعیسی  هؤلفِ ،الف-5دس ضکل . ُ استضذ

 ٍ گشم حالت سشد دٍ دس آالیص ًطذُ یتشحسة دها تشای ًوًَِ

 ،ضَدضکل دیذُ هی ایي گًَِ کِ دسآٍسدُ ضذُ است. ّواىضذى 

ضَد هی فشٍهغٌاعیساتتذا ٍاسد فاص  دس حالت سشد ضذى ایي ًوًَِ

 کٌذ کِ تش ایي هٌحٌی افت پیذا هیسپس دس دهاّای پاییي

تش ی پیذایص ًظن تاس است ٍ پس اص آى تا کاّص تیصدٌّذًُطاى

 .]2ٍ3[ضَدهی پادفشٍهغٌاعیسدها ٍاسد فاص 

تشای هٌحٌی پزیشفتاسی هغٌاعیسی تِ تشتیة د ٍ  ،جب-5ضکل  

 دس هیذاى x=0.005،  x= 0.0075ٍ x=0.01 ّایًوًَِ

 A/m 800 ضَدگًَِ کِ دس ضکل دیذُ هیواىدّذ. ًّطاى هی سا 

ّوچٌیي  .]5[ضَدًظن تاس تضؼیف هی، Coتا افضایص هیضاى آالیص 

تا x=0 ضَد کِ تا افضایص هیضاى آالیص اصدیذُ هی 5دس ضکل 

x=0.005 ،ِکٌذ ٍ ی پسواًذ گشهایی تغییشی ًویخْت حلق

هٌحٌی سشد ضذى تاالتش اص هٌحٌی گشم ضذى قشاس داسد اها تا افضایص 

ٍ د(  ج-4)ضکل  x=0.0075 ٍx=0.01  تیطتش هیضاى آالیص تا

 ضَدهیغَست ساػتگشد هؼکَس ضذُ ٍ تِ خْت پسواًذ گشهایی

 ضذى قشاس  تش اص هٌحٌی گشمهٌحٌی سشد ضذى پاییي کِعَسیتِ

دس حقیقت پسواًذ گشهایی تِ ػلت گزاس فاص ساختاسی  گیشد. هی

ی پسواًذ است کِ یک گزاس فاص هشتثِ اٍل است. خْت حلقِ

 کٌذ.گشهایی سا سقاتت تیي تٌص فطاسی ٍ تٌص کططی تؼییي هی
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ّای تا تش حسة دها تشای ًوًَِ  AC : هٌحٌی پزیشفتاسی هغٌاعیسی5ضکل 

  (x=0, 0.005, 0.0075, 0.01)ّای هیضاى آالیص

 .ضذى ٍ گشم حالت سشد دٍ حالت دس

دس حالت سشد  (بٍ  الف-4)ضکل  x=0, 0.005 ّایًوًَِدس 

ٍ پس اص آى ٍاسد فاص  فشٍهغٌاعیسضذى، سیستن اتتذا ٍاسد فاص 

خا کِ پاساهتش ضثکِ دس حالت . اص آىضَدهی فشٍهغٌاعیسپاد

است، دس  فشٍهغٌاعیس تش اص حالتکَچک پادفشٍفشٍهغٌاعیس

، تٌص تشاکوی پادفشٍهغٌاعیس تِ فشٍهغٌاعیس گزاس فاص اص حالت 

دّذ. دس گشم ضذى ٍقتی سیستن اص حالت دس سیستن سخ هی

سٍد تایذ تش ایي تٌص تشاکوی هیفشٍهغٌاعیس تِ  پادفشٍهغٌاعیس

فشٍهغٌاعیس تِ  پادفشٍهغٌاعیستِ ّویي دلیل گزاس فاص  ،غلثِ کٌذ

دّذ. تٌص کططی دس حالت گشم ضذى دس دهاّای تاالتشی سخ هی

اص    Mnّای دّذ کِ ّطت ٍخْیٍقتی دس سیستن سخ هی

ّا دس ًوًَِ کثالت ،XRDذیگش فاغلِ تگیشًذ. تا تَخِ تِ ًتایح یک

 Co تیطتشّای هیضاى آالیص . ٍخَدخاًطیي هٌگٌض ضذُ است

(x=0.0075, 0.01) ضَد کِ تاػث هیس سیستن د 

دس ًتیدِ اص اس ٍاپیچص ضذُ، دچ   Mnّای ّطت ٍخْی

ٍخَد ٍ تٌص کططی دس سیستن ایداد ضَد.  گشفتِیکذیگش فاغلِ 

دس حالت  فشٍهغٌاعیسفشٍهغٌاعیس تِ پادتثذیل فاص تِ  ایي تٌص

گشم ضذى  کِ دس ضَدتخطذ ٍ تاػث هیسشػت هی گشم ضذى

افضایص پزیشفتاسی هغٌاعیسی دس دهاّای تاالتشی سخ دّذ ٍ خْت 

د ّن ٍ  ج-4 عَس کِ دس ضکلحلقِ پسواًذ ساػتگشد ضَد. ّواى

تاالتش اص هٌحٌی سشد ضذى قشاس ضَد هٌحٌی گشم ضذى هطاّذُ هی

 .]8[ دلیل ایداد تٌص کططی دس سیستن استگشفتِ است ٍ ایي تِ

 

 گیرینتیجه
 یّاًوًَِ یّوِدّذ کِ ًتایح حاغل اص ایي پژٍّص ًطاى هی    

 La0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3 (x=0, 0.005, 0.0075, 0.01) تشکیة

تا . تاضٌذهی Pnma تا گشٍُ فضایی اٍستَسٍهثیکداسای ساختاس 

هٌحٌی  سد .ضَدتضؼیف هی ًظن تاس، Co افضایص هیضاى آالیص

دیذُ  گشهاییّا پسواًذ ًوًَِ یهتٌاٍب ّوِ هغٌاعیسی پزیشفتاسی

  x=0, 0.005ّای ی پسواًذ تشای ًوًٍَِ خْت حلقِ ضَدهی

  x=0.0075, 0.01ّای غَست پادساػتگشد ٍ تشای ًوًَِتِ

  .غَست ساػتگشد استتِ
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