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با روش اسپری پایرولیز و بررسی اثر دمای کلسینه  4O2Fe0.5Mn0.5Coساخت الیه نازک فریت 

 بر خواص ساختاری و مغناطیسی آن
 مردانی،رضا ؛سرحدی،رضا  امامی،سید امیر عباس؛ ؛رسولی،محمد رضا امیرآبادیزاده،احمد؛ 

 بیرجند، بیرجندآزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی، گروه فیزیک، دانشگاه 

 چكیده

 مغناطیسی و خواص ساختاری .ساخته شد Co044با دمای  به روش اسپری پایرولیز روی زیرالیه شیشه 4O2Fe0.5Mn0.5Co الیه های نازک فریت ،تحقیق ایندر 
که فاز فریت  نشان می دهد( XRDپرتو ایکس )نتایج پراش   مورد بررسی قرار گرفت. درجه سانتی گراد 044و  044، 044دماهای تکلیس در  بعد از  هانمونه 

4O2Fe0.5Mn0.5Co  نمونه برای اندازه بلورک ها و شکل نگرفته است درجه سانتی گراد 044تشکیل شده ولی در دمای درجه سانتی گراد  044و  044در دماهای 
مغناطیس سنج با نمونه  مغناطیسی نمونه با استفاده از خواص .آمده استست بدنانومتر  21و  0 به ترتیب درجه سانتی گراد 044و  044های تکلیس شده در دماهای 

درجه  044و  044درجه سانتی گراد آمورف بوده و برای نمونه های تکلیس شده در دماهای  044س شده در دمای  ینمونه تکل گیری شد.اندازه  (VSM)نوسانی
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Abstract  
 

In this study, nickel ferrite thin films were prepared on glass substrate by spray pyrolysis at 400 C. The 

structural and magnetic properties of the samples were studied after calcination at 400, 500 and 600 C. The 

results of X-ray diffraction (XRD) shows that the ferrite phase Co0.5Mn0.5Fe2O4  Formed at 500 and 600 ° C but 

is not formed at 400 ° C and Crystalline size for the samples calcined at 500 and 600 ° C have been obtained 4 

and 12 nm, respectively.The magnetic properties of the samples were obtained using vibrating sample 

magnetometer (VSM). Sample calcined at 400 ° C was amorphous and For samples calcined at 500 and 600 ° 

C, the saturation magnetization and coercivity of the parallel (vertical), has found increase (increase). 

  
PACS No:   

  قدمهم
های نازک فریت در حال افزایش بوده که دلیل الیهتحقیق در زمینه 

، مغناطونوریهای ها در حافظهاین موضوع کاربرد این الیه

سنسورها، تجهیزات فرکانس باال، مدارات مجتمع میکروویو، 

فریت کبالت یک ماده . [2]باشداسپینترونیک و کاربردهای دیگر می

وادارندگی و ناهمسانگردی بلوری باال  مغناطیسی سخت مشهور با

و مغناطش متوسط می باشد که در دیسک های ضبط مغناطیسی با 

افزودن منگنز به فریت کبالت می تواند  چگالی باال کاربرد دارد.

 .]1[شود باعث بهبود خواص سنسور های انقباضی 

 -کبالت های نازک فریت الیه ساختهای مختلفی برای روش

لیزر  بخار شیمیایی، ه نشانیالی توان بهداشته که میوجود  منگنز

روش هیدروترمال و سل ژل، ، پاشش، تبخیر در خأل  ،پالسی

 ]3-0 [.اشاره نمود اسپری پایرولیز

برای تولید انواع یک روش آسان و ارزان  اسپری پایرولیزروش 

استفاده از ترکیبات الیه های نازک در هواست. این روش به دلیل 

های نازک دو یا چند ،  قابلیت تولید الیهبه شکل محلولاولیه 

را دارد. توزیع یکنواخت و قابل کنترل اندازه ذرات  همگن جزئی

 [.7وسرعت باال از دیگر مزایای این روش است ]
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بررسی اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری و به در این پژوهش 

ی پایرولیز منگنز ساخته شده به روش اسپر–مغناطیسی فریت کبالت

 می پردازیم.

 بخش تجربی
به روش  4O2Fe0.5Mn0.5Coهای نازک فریت برای تهیه الیه

 ( ، نیترات کبالتNo)3Fe(O2.9H3نیترات آهن )از ، اسپری پایرولیز

(O2.6H2)3(NoCo) (و نیترات منگنزO2.4H2)3Mn(No ) به عنوان 

 یونیزه به عنوان حالل های معدنی و آب دوبارواکنش دهنده

 منگنزنیترات  ، نیترات کبالت وآهننیترات های استفاده شد. محلول

موالر    41/4و 41/4 ، 40/4با نسبت به طور جداگانه به ترتیب 

  محلول بدست آمد. سه. محلول نهایی با مخلوط کردن این تهیه شد

محلول در سه مرحله با استفاده از اسپری پایرولیز بر روی سپس  

اسپری شد. ارتفاع نازل از  Cm0/1×0/7ابعاد  ای بهالمهای شیشه

، و دمای CC/min24، آهنگ اسپری Cm34صفحه گرم چرخان 

Cزیر الیه 
ی بدست آمده در . پس از آن المهاتنظیم گردید °044

درجه سانتی گراد در داخل  044و  044، 044سه دمای مختلف 

  کوره کلسینه شد.

الییه نیازک    یهیای سیاختاری نمونیه هیا    برای بررسی ویژگیی 

و  Cuبیا تییوب    Bruker)میدل Xاز آنالیز پراش اشعه  بدست آمده

نمونه ها از  مغناطیسی( و برای بررسی خواص Å 0040/2طول موج

( 7044مدل  Lake Shoreمدل VSMبا نمونه نوسانی) سنجمغناطیس

 استفاده شد.
 

  نتایج و بحث

-نهنمو ،4O2Fe0.5Mn0.5Coفریت  فاز تشکیل از اطمینان برای

 .گرفت قرار آنالیز مورد Xتوسط دستگاه پراش اشعه  شده تهیه های

است. با مقایسیه نتیایج    شده داده نشان 2شکل در آمده بدست نتایج

 شودمی مشاهده  کارت استاندارد در شده ثبت مقادیر با بدست آمده

درجه سانتی گراد آمورف بوده  044دمای شده در  کلسینه نمونه که

درجیه سیانتی    044و  044ی کلسینه شده در دماهای ولی نمونه ها

4O2Fe0.5Mn0.5Co و ساختار اسپینلی فرییت   بوده تک فاز گراد

وسییله  های اصلی مربوط به ایین سیاختار بیه   قلهاست.  شده تشکیل

 مشخص شده است.   2 های میلر مربوطه در شکلاندیس

 
 .مختلفای دماهدر ها کلسینه شده نمونه  X. الگوی پراش اشعه 2شکل

 

توان بیه اطالعیات مهیم دیگیری از     می XRDی هابا استفاده از داده

و ثابیت   (d)، فاصله بیین صیفحات بلیوری   (D)جمله اندازه بلورکها

انیدازه  اییم.  در ماده پی برد کیه در ادامیه بیه آن پرداختیه    ( aشبکه)

بلورک ها به کمک رابطه شرر و بیا اسیتفاده از پهنیای قلیه پیراش      

 ینه شدت را داراست، محاسبه شدند: ( که بیش322)

cos

K
D



 
                                                           (2              )                                                                                                                                    

پهنیای قلیه در ن یف بیشییینه     βانیدازه بلیورک هییا،    Dکیه در آن  

 Xpert Plusو نیرم افیزار    XRD)بیا اسیتفاده از داده هیای    ارتفاع

( 9/4ثابیت شیرر )   kطول میوج اشیعه ایکیس و    λ،محاسبه شدند(

 است.  

 برای محاسبه پارامتر شبکه از رابطه زیر استفاده شد:
2 2 2

hkl
a d h k l                                                 (1          )                                                                                                                            

-میی hkl)(سیته صیفحات  ، فاصله بین دhkldدر این رابطهکه  

                                           باشد.  
 

 ها.مشخ ات ساختاری محاسبه شده در نمونه: 2جدول

V(A0)3 a(Ao) d(nm) D(nm) دمای کلسینه 

 044 آمورف - - -

30/009 29/0 07/1 0 044 

31/037 02/0 09/1 21 044 
 

 

 

 

صیفحات در   مشاهده می شیود کیه فاصیله    2با توجه به جدول 

درجه سانتی گراد بیشتر از نمونه کلسینه  044نمونه کلسینه شده در 
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درجه سانتی گراد است کیه باعیث افیزایش در ثابیت      044شده در 

شبکه شده و پیک ماکسیمم به سمت زوایای کوچکتر شییفت پییدا   

 کرده است که با توجه به رابطه براگ قابل توجیه است.

توسط اندازه بلیورک هیا افیزایش    همانطور که مشاهده می شود م

 .]7[پیدا کرده که می تواند به دلیل بهم چسبیدگی بیشتر باشد

ابتیدا قطعیاتی از   هیا،  به منظور بررسی خواص مغناطیسی نمونیه 

به صیورت کیامال یکسیان تهییه شید و       mm 0/0×0ها به ابعاد الیه

با بیشینه مییدان  ( و K344منحنی پسماند آنها در دمای اتاق )سپس 

 گیری شد.اندازهدر حالتهای عمود و موازی بر الیه  kOe0±اعمالی 

نمونیه کلسیینه   و Sample Holder ،  (M-H)، منحنیی   1 در شیکل 

ساعت آمده اسیت   3درجه سانتی گراد به مدت  044شده در دمای 

کیه   تغییری در نمودار ایجاد نشیده   . همانطور که مشاهده می شود

) رفتار مشیاهده شیده   ل تشکیل نشدن ساختار باشدمی تواند به دلی

، منحنی 0و در شکل  3. در شکل می باشد( Sample Holderرفتار 

درجیه   044و  044هیای کلسیینه شیده در دماهیای      مونهپسماند ن

 میدان عمود بر الییه  وبرای میدان موازی الیه  سانتی گراد به ترتیب

 شده است. ارائه

 
 044نمونه کلسینه شده در  و Sample Holder، (M-H) منحنی .1شکل

  درجه سانتی گراد

 
در  مختلف دماهای کلسینهمونه های ساخته شده در ن منحنی پسماند .3شکل

 .حالت میدان موازی با الیه

 
در  مختلف دماهای کلسینهمونه های ساخته شده در نمنحنی پسماند  .0شکل

 .حالت میدان عمود بر الیه

 
 

 دماهای کلسینهناطیسی نمونه های ساخته شده در مشخ ات مغ :1جدول

 مختلف.

جهت ميدان 

 اعمالی
 6-×10sM )e(OcH(emu) دمای کلسينه

 موازی

 

044 - - 

044 05/400 92/171 

444 1/424 40/544 

 عمود

 

044 - - 

044 5/001 42/042 

444 5/059 4/1024 

 

اشیباع نمونیه    مغناطش دهد کههای مغناطیسی نشان میگیریاندازه

درجیه سیانتی گیراد نسیبت بیه نمونیه        044  یکلسینه شده در دما
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بیرای هیر دو حالیت    درجه سانتی گراد  044کلسینه شده در دمای 

 موازی و عمودی افزایش پیدا کرده است کیه میی توانید بیه دلییل     

افزایش بلورینگی، بزرگتر شدن اندازه بلیورک هیا، کیاهش تلظیت     

ر در برهمکنش های تبادلی بین آهن و جاهای خالی اکسیژن و تغیی

 044. وادارندگی نمونه کلسینه شیده در دمیای    ]7-9[اکسیژن باشد

درجیه   044درجه سانتی گراد نسبت به نمونه کلسینه شده در دمای 

سانتی گراد برای هر دو حالت موازی و عمودی نییز افیزایش پییدا    

م کیه در  کرده است که با توجیه بیه انیدازه ذرات میا انتظیار داریی      

محدوده تک حوزه باشیم و در این ناحیه با افزایش انیدازه بلیورک   

  ]24[ها وادارندگی افزایش پیدا می کند.

  نتیجه گیری
به   4O2Fe0.5Mn0.5Coهای نازک فریت تحقیق الیه در این

و با   C °044روش اسپری پایرولیز روی زیرالیه شیشه با دمای 

-آنالیز فازی الیهقرار گرفت.  مورد بررسیدماهای تکلیس مختلف 

نمونه های کلسینه شده در دماهای بودن  فاز ها نشان دهنده تک

حالت ها در خواص مغناطیسی نمونه .است درجه 044و  044

دماهای مختلف بررسی شده  در هابر الیه عمود و میدان موازی

مشاهده شد مغناطش اشباع و وادارندگی در نمونه کلسینه است. 

درجه نسبت به نمونه کلسینه شده در دمای  044دمای شده در 

 درجه افزایش پیدا کرده است. 044
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