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  چکيده 

تهيه شدند. ژل  -سل وواکنش حالت جامد منگنايت آلسيم به روش نانو پودر  و ميکرو پودردر این پروژه 

ری گيمشخصه يابي شدند. اندازه TEMو  SEMها و ساختار ذرات توسط روش های مورفولوژي سطح نمونه

دهد های مختلف نشان میفرکانسدر مغناطيسی ی پسماند وابستگی دمایی تراوائی مغناطيسی و حلقه

ی ميدان وادارنده با افزایش فرکانس در هر دو اندازه  دمای گذار از پادفرومغناطيس به پارامغناطيس و  که

ناطيسی در اثر افزایش فرکانس و های مغتوان به کم تحرک شدن حوزهیابند. آه آن را مینمونه افزایش می

  کاهش زمان واهلش آنها نسبت داد. 

   ژل-، دمای نيل، سلیواهلش رفتارمنگنایت کلسيم،  :واژه های کليدی

    نانوفيزیکشاخه تخصصی:
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  مقدمه 

                ٣AMnOدر چند دهه ی اخير، ترکيبات اکسيد منگنز با فرمول شيميایی 
)A=La, Ca, Ba, Sr ,Pb, Nb, Pr به دليل خواص مغناطيسی، الکتریکی، اپتيکی و (

ترموالکتریکی جالب توجهی که از خود نشان می دهند، بسيار مورد توجه پژوهشگران 
]. گذارهای فاز متفاوتی که مخلوط منگنایت ها از خود نشان می دهند از قبيل ١[ ندبوده ا

ومغناطيس به پارامغناطيس نسبت فرعایق، فرومغناطيس به پارامغناطيس و پادگذار فلز _
 ].٢های مغناطيسی خارجی حساسند [به ميدان

           ، عایق Pnmaمنگنایت کلسيم با ساختار پروسکایت اورترومبيک و گروه فضایی 
]. ٣به فاز پارامغناطيس گذار می یابد [ K١٢٠است، که در دمای  Gفرومغناطيس نوع پاد

]، انجام تفجوشی ۴] وهمچنين ژنگ و گرین بلت [٣[ برطبق گزارشات مورو و همکارانش
             نمونهموجب کاهش اکسيژن در  ٨٠٠°Cمنگنایت کلسيم در هوا و در دمای باالی 

افزایش برهمکنش تبادلی دوگانه در نمونه و افزایش شود. کاهش اکسيژن موجب می 
]. عالوه بر این، ۵ و۴دمای نيل نسبت به منگنایت کلسيم با اکسيژن کامل می گردد [

   طبق گزارشات شانکار و همکارانش این افزایش دمای نيل در اکسيدهای منگنز با کاهش 
اندازه ی ذرات می تواند به دليل کاهش حجم سلول واحد شبکه و افزایش ناهمسانگردی 

 ]. ۶آن باشد[

و روش هدف از این پروژه ساخت سراميک منگنایت کلسيم از پودر های تهيه شده به د
سل_ژل و واکنش حالت جامد و بررسی خواص ساختاری و مغناطيسی نمونه ها از جمله 

های مغناطيسی پایين  در ميدان و حلقه ی پسماند مغناطيسی رفتار واهلشی دمای نيل
  می باشد.

   مواد و روش ها

استات کلسيم در این پروژه نانو پودر و ميکرو پودر منگنايت آلسيم با استفاده از 
Ca(CH3COO)2.XH2O  و استات منگنزMn(CH3COO)2.4H2O ، ،به دو به عنوان مواد آغازین

ژل و واکنش حالت جامد تهيه شدند. پودر های حاصل از دو روش در دماهای -روش سل
به دست  ٨٠٠°Cمختلف کلسينه گردیدند که کمترین دما برای تشکيل فاز پروسکایت، 

   با استفاده از هدف Xکمک الگوی پراش پرتو ها به آمد. مشخصه یابی ساختاری پودر
Cu-Kα ها به کمک تصاویر حاصل از ميکروسکوپ الکترونی ی دانهو بررسی شکل و اندازه

انجام شد. برای تهيه ی نمونه ی سراميكي، دو نمونه ی حاصل از  (TEM)تراگسيلی 
حت فشار سنتز به دو روش فوق، با استفاده از دستگاه پرس و قالب حلقوی شکل ت

ساعت بر  ٢و به مدت  ٩٠٠°Cبار قرار گرفتند و در نهایت فرآيند تفجوشی در دمای ١٠٠
روی آنها انجام گردید. دمای تفجوشی پايين به اين علت انتخاب گرديد آه از پديد آمدن 

ی تصاویر حاصل از ها به وسيلهها جلوگيری شود. سطح سراميکهای ثانويه در نمونهفاز
تغييرات تراوائی در این پروژه بررسی شدند. (SEM) لکترونی روبشی ميکروسکوپ ا

حلقوی سيم پيچی شده در یک پل  یبا استفاده از قرار دادن نمونهمغناطيسی با دما، 
) H<30 A/m امپدانس و با کمک قانون القای فاراده در ميدانهای مغناطيسی پایين (

   بررسی شده است.
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  و بحث  نتيجه ها

   تکليس شده به روش نانو ذرات منگنایت کلسيم  ،)١(شکل در   TEMتصویره با توجه ب
  باشد. نانومتر می ٨۵ها کروی شکل و اندازه ی متوسط آن تقریبًاژل -سل

  

  CaMnO3از نانو پودر  TEM: تصویر )١(شکل

   نشان  ژل-ی تهيه شده به روش سلروبشی در نمونه یتصاویر ميکروسکوپ الکترون
و همگن تر نسبت به نمونه های تهيه شده به روش  تردانه ها بسيار ریز همی دهد ک

و در  ١ mμدر حدود  الف-)٢(ی دانه ها در شکل می باشند. اندازه واکنش حالت جامد
   اند.نانومتر و به هم پيوسته ١٠٠حدود  ب-)٢(شکل 

     

ی تهيه شده به روش الف) واکنش حالت از سراميک تهيه شده از نمونه SEM: تصویر )٢(شکل 

  جامد و ب) سل_ژل

ی توان دمای کوری یک نمونهبرحسب دما می مغناطيسی با استفاده از نمودار تراوائی
تغييرات تراوائی . مشخص کردی پادفرومغناطيس را فرومغناطيس و یا دمای نيل یک ماده

هرتز برای مگا ١هرتز و همچنين کيلو١٠٠و  ١٠فرکانس سه  مغناطيسی بر حسب دما در
، برای هر دو )٣(ی سراميکی اندازه گيری شد. با توجه به نمودارهای شکل هر دو نمونه

نمونه با افزیش دما، گذار از حالت پادفرومغناطيس به پارامغناطيس اتفاق می افتد. 
 یکيسرام یاز نمونه هابه دست آمده  یسيپسماند مغناط یحلقه ها)، ۴(شکل
  دهد.  ینشان م لوهرتزيک ١٠٠و  ١٠را در دو فرکانس  ميکلس تیمنگنا

  

(ب)  (الف)  
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      : تغييرات تراوائی مغناطيسی برحسب دما برای سراميک تهيه شده به روش )٣ (شکل
 الف) واکنش حالت جامد و ب) سل_ژل
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                          ی تهيه شده به روشبرای نمونه مغناطيسی ی پسماند: حلقه ها)۴(شکل

  لژ-الف) واکنش حالت جامد و ب) سل

شاهده می شود که ميدان وادارنده و پسماند هر دو ، م)١(با استفاده از داده های جدول 
نمونه با افزایش فرکانس افزایش می یابد. با افزایش فرکانس مدت زمان واهلش کوچک و 
کوچکتر می شود، به طوری که تحرک حوزه ها کمتر می شود و در نتيجه رابطه ی خطی 

و حلقه ی مغناطيسی  گيری وابستگی دمایی تراوائیاندازه .از بين می رود Hو  Bبين 
ی ميدان و اندازه نيلدهد که دمای های مختلف نشان میدر فرکانسپسماند مغناطيسی 

توان به کم یابند. آه آن را میوادارنده با افزایش فرکانس در هر دو نمونه افزایش می
های مغناطيسی در اثر افزایش فرکانس و کاهش زمان واهلش آنها تحرک شدن حوزه

  . ]٧[ نسبت داد

  

 (ب) (الف)

)١-(الف )٢-(لف 

)١-(ب )٢-(ب   
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  مقادیر ميدان وادارنده و پسماند: )١(جدول

 سراميک حاصل از
  ژل-پودرهای تهيه شده به روش سل

  سراميک حاصل از
پودرهای تهيه شده به روش  

  واکنش حالت جامد

  

BR(T)  Hc(A/m) BR(T) Hc(A/m) ν(kHz) 
٠٠٣۴/٧ ٠٠٣/٠ ١٠  ٠  10  
٢  ٠٠٧٨/٠۵ ٠٠۶/١٠٠  ٢١ ٠  

  

   نتيجه گيری

واکنش حالت جامد ژل و -آلسيم به روش سلژه نانو پودر وميکرو پودرمنگنايت در این پرو
های حاصل از هر دو روش دهد که نمونهنشان می Xتهيه شدند. بررسی پراش پرتو 

ها و ساختار ذرات توسط روش دارای ساختار اورترومبيک هستند. مورفولوژي سطح نمونه
گيری وابستگی دمایی تراوائی مغناطيسی مشخصه يابي شدند. اندازه TEMو  SEMهای 

دهد که دمای گذار از پادفرومغناطيس به پارامغناطيس و های مختلف نشان میدر فرکانس
-یابند. آه آن را میی ميدان وادارنده با افزایش فرکانس در هر دو نمونه افزایش میاندازه

نس و کاهش زمان های مغناطيسی در اثر افزایش فرکاتوان به کم تحرک شدن حوزه
  واهلش آنها نسبت داد. 
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