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    ژل- بھ دو روش سنتی وسلCaMno3 ی والکتریکی ساختارسنتز ومشخصھ یابی 
 ٢؛ حسینی ، سید محمد٢کمپانی ، احمد ؛ ١قربانی مقدم ، طاھره؛١کفاش ، سمیھ

  دانشگاه فردوسی مشھد)گرایش حالت جامد(دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ١
  فردوسی مشھددانشگاه گروه فیزیک   ٢

 
 
 

  چكیده
ستات ھای فلزی  اژل با استفاده از پیش ماده- با دوروش سنتی وسلCaMno3   سرامیک نمونھ بسبلور و نانوپودرقالھ تھیھ در این م

وجود . مشخصھ یابی شده استXRDپودر ھای حاصل بوسیلھ روش .تھ استبھ عنوان مواد شروع کننده مورد بررسی قرار گرف
نتایج نشان می دھد  . با دوروش فوق مورد تایید قرار گرفتھ است٨٠٠ °C  در دمای کلسینھCaMno3 ساختار تک فاز پروسکایت

  . مقاومت الکتریکی نمونھ ھا نیز محاسبھ  شد. ھای حاصل دارای ساختار فاز اورتورمبیک استرپود
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Abstract  
 

This paper describe the synthesis of  CaMnO3 ceramic polycrystalline and nanopowder  by conventional 
ceramic and sol-gel procedure. Metal acetate precursors as starting materials were used .Single phase 
perovskite structure of CaMnO3 was formed  at temperature of 800° C after calcination. the results of powders 
characterized using XRD  method .the electrical resistivity analysis.    
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   قدمھم
 بھ خاطر خواص الکتریکی CaMnO3سرامیک ھای بر پایھ  

ن عموما آن ھا بھ عنوا. ومغناطیسی جالب مورد توجھ اند
در  SOFC)(سلول سوختی اکسید حالت جامدالکترود برای 

 بھ دلیل دارا بودن ھمچنین.   بھ کار می روند]١[ دمای باال
 کاربرد ھای وسیعی در CMRوجود اثر  و مغناطو مقاومت باال

 ضبط مغناطیسی، و وسایل الکترونیکی از جملھ در ھد خوان ھا
و کاربردھای حسگر میدان مغناطیسی، حافظھ ھای مغناطیسی 

،  (DataStorage) دیگری شامل ذخیره کننده داده ھا

 وغیره (BolometricDetection) آشكارسازھاي بلومتریك
  .می باشند 

  
 ٢۵-٨۵٠° Cساختار مورد  مطالعھ این سرامیک در دمای بین 

نشان می دھدكھ سیستم بھ صورت تک فاز اورتورمبیک  در 
    .]٣و٢[ باقی می ماند Pbnmگروه فضایی 

 ٩٠٠° Cالبتھ با بررسی انبساط گرمایی ساختار نزدیک دمای 
یک گذار از حالت اورتورمبیک بھ تتراگونال مشاھده می 

 .] ۵و۴[شود
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 کاتیون منگنز در ؛یاختھ قراردادی بلور پروسکایت راستگوشی : ١شکل
  جایگاه اطراف آن را اشغال١٢مرکز شبکھ اکتاھدرال و کاتیونھای کلسیم 

  .میکنند

  
  

 است nبھ دلیل این کھ منگنایت کلسیم نیم رسانای ضعیف نوع 
زیمنس بر ٠١/٠-٣/۶(مقادیر رسانندگی متفاوتی در مقاالت بین 

ذکر شده کھ بھ اصل پودر اولیھ ،روش سینترینگ و ) سانتي متر
 ساخت پودر ھای در این مقالھ]. ۶-٩[سایز دانھ ھا بستگی دارد 

CaMnO3سنتز نانوپودر ھای آن در دمای  بھ روش سنتی و
پودر ھای حاصل پس از . قرار گرفتھ استپایین مورد بررسی 
 XRD با استفاده از روش ٨۵٠°Cو٨٠٠°Cتکلیس در دماھای 

   . مورد بررسی ساختاری والکتریکی قرار گرفت
  
  

  روش تھیھ
 با  بھ روش سنتیپیش ماده ھای مورد استفاده برای ساخت

،استات  آبھx  از استات کلسیمندعبارت استفاده از استات ھا
  .   اتانولوچھارآبھ منگنز

 آبھ x استات کلسیم.گردید بھ صورت زیر تھیھ محلول کاتیون ھا
واستات منگنز در مقداری اتانول بھ مدت نیم ساعت برای تولید 

 پودر ، پس از خشک کردن مواد.ند حل شدMnو Ca یون
.  گردیدسینھکل  ساعت١۵بھ مدت  ٨۵٠°Cحاصل در دمای 

بھ مدت  ٩٠٠°Cدمای  ودر تھیھسپس قرص ھایی از این نمونھ 
   .ینگ انجام شد سینترعمل بار ١٠٠ و با فشار  ساعت١۵

ابتدا پودر ھای ژل نیز -ش سولدر رو
Ca(CH3COO)2.XH2O , Mn(CH3COO)2.4H2O 

سپس یک عامل کمپلکس دھنده  . در یک حالل مناسب حل شدند
نیز بھ آن ) دی اتانول آمین(لیمر ساز وعامل پ) استیكاسید (

 ساعت ٢، بھ مدت  ٨٠٠°Cعمل تکلیس در دمای . اضافھ شد
انجام با ھمین مدت زمان ٩٠٠ °C وعمل سینترینگ در دمای

پیوند ھای تشکیل شده با گرمادھی بھ صورت گاز . است شده
خارج ویون ھای با شعاع ھای مناسب در کنار یکدیگر قرار 

 مورد اندازه نمونھ ھا نھایت خواص الکتریکی  و در. می گیرند
 برای بررسی X از الگوی پراش پرتو .گیری قرار گرفت

-پراشبرای این منظور . ساختار بلوری نمونھ ھا استفاده شد
  . بھ کار برده شد )λ=۵۴٠۶/١( باXسنج پرتو 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ژل-تھیھ منگنایت کلسیم بھ روش سلمراحل  : ٢شکل
 
 

 
 

  نتایج تحلیل ساختاری 
 برای ترکیب Xدر شکل ھاي پایین الگوی پراش پرتو 

CaMnO3پس از کلسینھ کردن در دمای C°و٨٠٠C°٨۵٠ 
برای بدست آوردن پارامتر ھای شبکھ . نشان داده شده است

ورودی این نرم . استفاده شد Celrefبلوری، از نرم افزار 
پس از انتخاب گروه فضایی . ر، مکان قلھ ھای پراشی استافزا

مناسب، پارامتر ھای شبکھ بلوری بر اساس کمترین انحراف 
  .  ارائھ شده است١ممکن محاسبھ شدو نتایج در جدول 

 
 

  Pnmaپارامتر ھای شبکھ اورتورمبیک با گروه فضایی  : ١جدول
 

 

براساس محورھای 
 راستگوشی

 نام ترکیب

c(A) 
 

b(A) 
 

a(A) 
 

٢۶۵/۵ ۴۵٢٨٢ ٢/٧/۵  

 
CaMnO3 

 

 محلول استات منگنز  محلول استات كلسیم 

 مخلوط محلولھاي اولیھ  

  ٧ محلول بھ  PHھمزدن ورساندن  

 تبخیر وخشك كردن

 شكل گیري ژل

 كلسینھ ژل

  CaMno3نانوپودر  

 اسید استیك

 دي اتانول آمین
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 CaMno3  میكروپودر پس از کلسینھ کردنx پرتو الگوی پراش : ٣شکل
  ٨۵٠°Cدر دمای 

 

2θ(°) 

 
 CaMno3 پس از كلسینھ كردن نانو پودر xالگوي پراش پرتو  : ۴شكل

  ٨٠٠°Cدر دماي 
 
 

 
 

  نتایج اندازه گیری
کتریکی برحسب دما را برای  نمودار مقاومت ویژه ال۵ شکل  

  .  نشان میدھدبسبلورنمونھ 
چنانکھ انتظار می رفت با توجھ بھ اینکھ منگنایت کلسیم یک نیم 

مقاومت نمونھ با افزایش دما کاھش   می باشد،nرسانای نوع 
  . می یابد

ریکی را بر حسب دمارا برای نمودار مقاومت ویزه الکت ۶شکل
 در مورد این نمونھ نیز نیمرسانا .دھد  نمایش مینمونھ نانوپودر

 . با توجھ بھ نمودار واضح می باشد منگنایت کلسیم  نانوبودن
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 تغییرات مقاومت بر حسب دما براي نمونھ تھیھ شده با روش  :٥شكل
 سنتي با استات ھا
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-سلتغییرات مقاوت بر حسب دما براي نمونھ تھیھ شده با روش   :٦شكل
 ژل      

 
 

  نتیجھ گیري
 با استفاده از پیش ماده ھاي آلي فلزي ونمك CaMnO3پودر 

طیف پراش .  ژل تھیھ شد  -بھ دو روش سنتي و سلھاي فلزي 

 

2θ(°) 
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XRD ماده ساختاربیانگر اینست كھ  براي ھر دوروش
داده ھا نشان میدھد كھ مقاومت .روسكایت اورتورمبیك استپ

 ژل كمتر از نمونھ -الكتریكي نمونھ تھیھ شده بھ روش سل
   . بسبلور مي باشد
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