
  
 

  
  
  
  

  

   تهیه شده به روش نانوپودر و NTC سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهاي
  واکنش حالت جامد

  ، احمد کمپانی**سید محمد حسینی، *نسرین آزاد، بشرا قنبري شوهانی

  . دانشگاه فردوسی مشهد، ایران،، دانشکده علومفیزیکگروه 
  
  

بـه    (NiMn2-xCoxO4بـا ترکیـب   ) سوزيژل(ژل - و سل واکنش حالت جامدبه دو روش  NTC در این پژوهش، ترمیستورهاي    :چکیده
  و)XRD(حاصل با استفاده از پراش پرتو ایکـس  میانگین پودرهاي  يساختار و اندازه. تهیه شدند )6/1 و   2/1،  8/0،  4/0 مساوي x ازاي  

ي پودرهـاي حاصـل   میانگین انـدازه دهد که    نتایج نشان می   .گیري شدند  و اندازه  یابیمشخصه) TEM(میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی  
 نـشان  SEMتـصاویر  . و فاز مکعبی همراه با فاز چارگوشی براي درصد کم و زیاد کبالت است       فاز مکعبی     با    nm 65ترتیب در حدود    به

 شـدت  بهص الکتریکی این ترمیستورهاخوا. شود میکرومتر به چند میکرومتر می2ها از حدود دهند که افزودن کبالت باعث رشد دانه    می
تهیـه  هـاي   کمتـر از نمونـه  یی با ابعـاد ها بلوركداراي ،نانوبا پودرهاي نمونهشرایط یکسان ساخت،  ، و درها وابسته است  به اندازه بلورك  

د نـ دهنتایج نشان مـی  ،تر کنیمسوزي را طوالنیهاي تهیه شده به روش ژلزمان تفجوشی قرصاگر  .روش واکنش حالت جامدند شده به 
  .آیندی بدست متهیه شده به روش واکنش حالت جامدهاي هاي نانوپودر بهتر از نمونهکه در این حالت پارامترهاي الکتریکی نمونه

  .  ساختار اسپینل؛ نانوپودر؛ NTC ترمیستور؛سوزيژل:  کلیدييهاهواژ

  مقدمه
نـد   عنـصرهاي واسـطه همان   هـاي دی اکـس  يقطعاتی کـه برپایـه    

شـوند، داراي  ساخته مـی ) Mn, Ni, Co(منگنز، نیکل و کبالت 
 نامیـده   NTCضریب دمایی منفی هستند و بیـشتر ترمیـستور          

عنـوان حـسگر در   بیشترین کاربرد این قطعات بـه   . ]1 [شوندمی
ترمیـستورها داراي سـاختار     این  . گیري و کنترل دما است    اندازه

. شـوند ن داده مـی    نشا AB2O4اسپینل هستند و با فرمول کلی       
 یک کـاتیون سـه   B یک کاتیون دو ظرفیتی و   Aدر این فرمول    
 یـون اکـسیژن   32هر یاخته قـراردادي آن داراي     . ظرفیتی است 

  تـشکیل   مکعبـی  يمعموالً ساختار تنگ پکیـده     است و ) آنیون(
 قراردادي شامل هشت جایگاه چهار وجهی        يیاخته هر. دهدمی

انزده جایگاه  هـشت وجهـی بـا     در مرکز آن و ش     Aهاي  که یون 
 1ساختار نوعی اسپینل در شـکل  . در مرکز آن است  Bهاي  یون

ــت  ــده اسـ ــشان داده شـ ــی در . نـ ــانش الکتریکـ ــرسـ ن یچنـ
هـاي  از راه ساز و کار پـرش الکتـرون بـین یـون             ییترمیستورها

. شود انجام میBیکسان با یک واحد اختالف ظرفیت در جایگاه         
کیفیـت بـاالي پـودر      گی زیادي بـه    بست آنهاحساسیت و ضرایب    

هـاي   روش تواننـد بـه   پودرهـا مـی   .  ایـن قطعـات دارد     يسازنده
 پلیمـري    فرایند ،]2 [ حالت جامد  واکنشگوناگون همانند روش    

- و روش ژل]4[رسـوبی   روش هـم ،]3[هاي فلزي   شدن نیترات 
  . تهیه شوندسوزي

 boshrags@yahoo.com: پست الکترونیکی ،)0511 (8796983: ، نمابر09358887033 :نویسنده مسئول، تلفن*
  . به رحمت ایزدي پیوستند، روحشان شاد16/2/1390 روز در**
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ترتیـب نـشان   هاي خاکـستري و سـیاه کوچـک بـه      هاي اکسیژن و کره   هاي سفید بزرگ یون   کره. AB2O4ساختار بلوري اسپینل با فرمول        1 شکل

  ).B(و هشت وجهی ) A(ار وجهی هاي چه جایگاهيدهنده

  
  : زیر نشان داديتوان  با رابطهمقاومت ویژه نیمرساناها را می

  
)1                                               (  
   

کمترین انرژي الزم براي ایجـاد  (سازي   انرژي فعال Eکه در آن    
  A و  ثابـت بـولتزمن  k دماي کلـوین، T ، )امکان پرش الکترونی

 و مقاومـت ویـژه در   سـت تقریباً مـستقل از دما  است که  یضریب
 ایـن پـارامتر بـه تعـداد کـل          .دهـد نهایت را نشان مـی    دماي بی 

تواننـد در   هاي موجـود در شـبکه بـستگی دارد کـه مـی            جایگاه
  .رسانندگی الکتریکی نقش داشته باشند

 بـراي   سرشـتی عنوان یک    را به  E/kمعمول است که نسبت        
 بـر حـسب    را نمایش دهند، که مقدار عددي آن  Bبا   ،ترمیستور

-گیـري مقاومـت    با اندازه  دتوانکلوین براي یک قطعه معین، می     
   قرار دارنـد،   T2 و   T1  که در دو دماي گوناگون          R2 و   R1هاي  

  :شود زیر محاسبه ي رابطهه کمکو ب
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عنـوان آهنـگ تغییـرات مقاومـت        ، بـه  αضریب دمایی مقاومت،    
 شـود نسبت به دما در یک دماي معین با رابطه زیر تعریـف مـی         

]5 ،6[                                          .                               

)3 (                                                           
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  :بنابراین خواهیم داشت
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، 8/0،  4/0  برابـر  xبـا   ( NiCoxMn2-xO4این پژوهش ترکیب     در
سـوزي تهیـه     و ژل  واکنش حالت جامـد   به دو روش    ) 6/1 و   2/1

 میانگین پودرهاي حاصـل بـا اسـتفاده از          يساختار و اندازه  . شد
  میکروسکوپ الکترونی تراگـسیلی   و)XRD(پراش پرتو ایکس 

(TEM)  چنـین از پودرهـاي برشـته شـده،     هـم . شدندررسی ب
 پـس از تفجوشـی، خـواص        وشـکل قـرص تهیـه       هایی بـه  نمونه

منظـور بررسـی اثـر دمـاي         به .دشدنگیري  ها اندازه الکتریکی آن 
ها از تصاویر میکروسـکوپ الکترونـی       ي دانه تفجوشی روي اندازه  

   . استفاده شدند(SEM)روبشی 
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 NTCنانوپودر 

  بررسیروش 
  )نانوپودریه ته (سوزيروش ژل

بـه   NiCoxMn2-xO4درصد مولی هر ترکیب برحـسب فرمـول       
ساخت نانو پـودر   . دش انتخاب   6/1 و   2/1،  8/0،  4/0   برابر  xازاي  

، ]Ni(NO3)2.6H2O[ نیتـرات نیکـل      يهر ترکیب با مواد اولیه    
 و نیتـــرات منگنـــز ] Co(NO3)2.6H2O[نیتـــرات کبالـــت  

]Mn(NO3)2.4H2O [انجام شد.  
سـازي  ها تهیه و براي آماده هر یک از کاتیون  نخست محلول 

 که پیوسـته  در حالیسپس. ندشد با هم مخلوط    ،پیش ماده سل  
 به سل تهیـه شـده محلـول اسـید سـیتریک و              ،شدهم زده می  ب

. یدرسـ  C 50-40°   آن بـه    دمـاي  تـا شد  افزوده   اسید نیتریک 
 هیدروکـسیدآمونیوم در  توسـط  محلـول  pHهنگام این فرآینـد    

براي تبخیر تمامی آب موجـود در      . ه شد  ثابت نگه داشت   7مقدار  
 و ژل شـود  تا خـشک  ه شدگرما داد C80-70° سل، در دماي 

 کـار سـوخت، روي ژل چنـد    پیـشبرد براي  . دست آید ترکیب به 
بـه   نتیجـه پـودر سـیاه رنگـی       در قطره اسید نیتریک ریخته که    

 بـا درصـد کبالـت    NTCپـس از اینکـه پودرهـاي    . دسـت آمـد  
دسـت   تهیه شدند، براي بررسی سـاختار، پودرهـاي بـه           متفاوت

  . برشته شدندC750° و  C 650°آمده در دماهاي 
   2  در شـکل   NTCنمودار گردش کار ساخت نانو پودرهـاي        

  

 C 750° از پودر برشـته شـده در دمـاي      .ه شده است  نشان داد 
  .  شدتهیه TEM تصویر NiMn0.8Co1.2O4مربوط به ترکیب 

  جامدواکنش حالت روش 
 Co2O3  و کبالت NiO ، نیکل MnO2 اکسیدهاي منگنزابتدا 

 ، توزین و    NiMn2-xCoxO4 ترکیب   بنابر ،با درصد وزنی مناسب   
  C900°  پـودر در دمـاي   ه شـدن  برشتيمرحله. شدندمخلوط 

 به صورت گاز اکـسیژن  یدر این مرحله اکسیژن اضاف  انجام شد،   
 xگـوي پـراش پرتـو     ال، پودرهـا بررسیبه منظور   . شودخارج می 

  .دشتهیه 

  تفجوشی
، Bar 100  پرس در فـشار استفاده ازاز پودرهاي برشته شده با 

بـا  تهیـه و سـپس    cm 1 و قطـر  mm 2هایی با ضـخامت  قرص
  :شدنداعمال گرما به صورت زیر تفجوش 

      دمـاي   : سـوزي پودرهاي تهیه شده به روش ژل°C 1200 
و شـیب   C / min 2°  ی ساعت بـا شـیب گرمایـش   17به مدت 
  . C / min  1°ی سرمایش
       دمـاي   : واکنش حالـت جامـد    پودرهاي تهیه شده به روش

°C 1200  ی ساعت با شـیب گرمایـش  4به مدت °C /min 2  و
 .C / min  1°یشیب سرمایش

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 

  
  

  .سوزيروش ژل بهNTCنمودار گردش کار تهیه نانو پودرهاي   2 شکل
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ي هـا از همـه    ي دانه فجوشی و اندازه  منظور بررسی اثر دماي ت    به
هاي تفجوش شده تصویر میکروسـکوپ الکترونـی روبـشی       قرص

(SEM) دش تهیه.  

  اندازه گیري مقاومت ویژه .د
  در محـدوده  ) (هـا    الکتریکی نمونه  يگیري مقاومت ویژه  اندازه

  

گیري دمـا از   براي اندازه . دشانجام   C 160° اتاق تا حدود     دماي
هـا را در    نمونـه  .دشـ درجه اسـتفاده     1/0 با دقت  رقمیدماسنج  

  و در هر مرحله مقاومت و دماي نمونه      هکوره الکتریکی گرم کرد   
 4و    3هـاي   نتایج حاصل از این مرحله در شـکل       . شدیادداشت  
  .نداآورده شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .يسوزژل  روش تهیه شده بههايقرص ي برانمودار تغییرات مقاومت ویژه نسبت به دما  3 شکل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .تهیه شده به روش واکنش حالت جامدهاي قرصبراي نمودار تغییرات مقاومت ویژه نسبت به دما   4 شکل
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  بحث و بررسی

  سوزيودرهاي تهیه شده به روش ژلپتعیین فاز و اندازه ذرات 
  x  بـه ازاي    NiMn2-xCoxO4الگوي پراش پرتو ایکس پودرهاي      

 C  750°و C 650° کــه در دمــاي ،6/1 و 2/1، 8/0 ،4/0 برابــر
 نـشان داده شـده   6 و 5هـاي    به ترتیب در شکل    ،اندبرشته شده 

 با طول موج  (  CuKαها با استفاده از تابش المپ       این الگو . است
ــه دســت 15-60 يدرگــستره)  آنگــستروم 54056/1  درجــه ب

 در دهـد کـه   نـشان مـی  5نتایج به دست آمده از شکل    . نداآمده
 عالوه بـر  NiMn1.6Co0.4O4الگوي پراش پرتوي ایکس ترکیب       

 به فاز مکعبی در ساختار اسپینل فاز پیروکلر نیز       وابستههاي  قله
 به فاز مکعبی در الگـوي    وابستههاي اصلی   وجود قله . وجود دارد 

 تشکیل سـاختار    NiMn1.2Co0.8O4پراش پرتوي ایکس ترکیب     
  -7[  همخـوانی دارد   تایج دیگران کند که با ن   اسپینل را تایید می   

ــب  . ]9 ــا ترکی ــاي ب ــراش پودره  و NiMn0.8Co1.2O4الگــوي پ

NiMn0.4Co1.6O4 دهند که ساختار اسـپینل در حـال    نشان می
  . گیري استشکل

  الگوي پراش پرتو ایکـس پودرهـاي برشـته شـده در دمـاي            
°C 750 با افـزایش دمـا فـاز       .  نشان داده شده است    6شکل   در

از بـین رفتـه و هماننـد      NiMn1.6Co0.4O4  ترکیـب پیروکلر در 
طور ، ساختار اسپینل با فاز مکعبی به      NiMn1.2Co0.8O4ترکیب  

هـاي    به ترکیب  وابستهدر الگوي پراش    . کامل شکل گرفته است   
NiMn0.8Co1.2O4   وNiMn0.4Co1.6O4 ــه ــر قل ــزون ب ــاي  اف ه

 ي بـه فــاز مکعبـی در سـاختار اسـپینل، دو قلــه    وابـسته اصـلی  
  خـاطر شود که بـه  نیز دیده می  چارگوشی به فاز    وابستهگسترده  

. ]11، 10، 3[ سـت هاوجود درصد باالي کبالت در ایـن ترکیـب       
هـاي بـا درصـد      دهد که نمونـه   ها نشان می   شدت قله  يمقایسه

  .  شوندکبالت باال به خوبی بلورین نمی

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .C 650° برشته شده در دماينانوپودر هاي مونه الگوي پراش پرتو ایکس ن 5 شکل
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   چارگوشي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .C 750°برشته شده در دماي نانوپودر هاي الگوي پراش پرتو ایکس نمونه  6 شکل

  

 تعیــین درنیــز ) TEM(از میکروســکوپ الکترونــی تراگــسیلی 
ــد  ــتفاده شــ ــدازه ذرات اســ ــصویر . انــ ــهTEMتــ  ي نمونــ

NiCo1.2Mn0.8O4       که در دماي °C 750      برشته شـده، همـراه
ــا نمــودار  ــین از .  آورده شــده اســت7 آن در شــکل ســتونیب   ب

 گیـري ي بهینه ارائه شده است و میـانگین        گزینه TEMتصاویر  
هـاي مختلـف پـودر     تمامی تصاویر که از بخش  روي اندازه ذرات 
شکل هندسی ذرات چند ضلعی      .اند انجام شده است   گرفته شده 

  . دست آمدبه nm 65 ذرات در حدود میانگین يندازهاست و ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .برشته شده است C 750° که در دماي NiCo1.2Mn0.8O4 از نانو پودر ترکیب TEM تصویر  7 شکل
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  واکنش حالت جامدتعیین فاز پودرهاي تهیه شده به روش 

ــور   ــه منظ ــیب ــه بررس ــا از نمون ــایی پودره ــاي ه ــه در دم     ک
°C 900 الگوي پـراش پرتـو ایکـس تهیـه شـد،        اند، شده  برشته 

دهـد کـه سـاختار      نتایج پراش پرتو ایکـس نـشان مـی        . 8شکل  
هاي همانند نمونه . شکل گرفته است   C 900° اسپینل در دماي  

بـه فـاز   وابسته هاي اصلی   نانوپودر، در الگوي پراش افزون بر قله      
ز  بـه فـا   وابـسته  گـسترده    يمکعبی در ساختار اسپینل، دو قلـه      

 وجود درصـد بـاالي      خاطرشود که به   نیز مشاهده می   چارگوشی
  .  ستهاکبالت در این ترکیب

                            (SEM)بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی 
هـا، از  ي دانـه به منظور بررسی اثر دمـاي تفجوشـی روي انـدازه     

 (SEM)ها تصویر میکروسکوپ الکترونـی روبـشی        ي نمونه کلیه
 در این تـصاویر  .اند ارائه شده  10  و 9 هاي شکل ، که در  دشتهیه  
 ی زمـان تفجوشـ    اند که از پودر نانو ساخته شده      هاییقرصبراي  

 واکـنش حالـت   يهاي تهیه شـده از پودرهـا    در مقایسه با قرص   
ــه.  افــزایش یافتــه اســتجامــد ــانگین ابعــاد دان هــا در حــد می

 2هـا از حـدود      لت رشد دانه  میکرومترند و با افزایش در صد کبا      
  . کندمیکرون به چند میکرون تغییر می

  ج

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .استبرشته شده  C 900° دماي روش واکنش حالت جامد که درهاي تهیه شده بهنمونه الگوي پراش پرتو ایکس  8 شکل

 يچارگوش
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  .xسوزي براي مقادیر مختلف  به روش ژلهاي تهیه شده ازبراي نمونه (SEM)تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی   9شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .x براي مقادیر مختلف هاي تهیه شده به روش واکنش حالت جامد براي نمونه(SEM)تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی   10شکل 

  
  ثابت ماده و ضریب دمایی

 بـر حـسب      مقاومـت ویـژه    یبا استفاده از شیب نمودار لگـاریتم      
 و ضـریب دمـایی      ،B مقـادیر ثابـت مـاده،        3 عکس دما و رابطه   

  .  استارائه شده 1 نتایج در جدول. شدند، محاسبه αمقاومت، 

  مقایسه با کارهاي دیگران
از سـوي   انجام شده  هايپژوهشاي از نتایج     خالصه 2 در جدول 

 3O4(Mn,Ni,Co)  ترمیـستورهاي ي در زمینه دیگر پژوهشگران
  . ده استآورده ش

رو در از ایـن  .  است Bیکی از پارامترهاي مهم ترمیستورها، ثابت       
این جدول مقادیر این ثابت که توسط دیگران گـزارش شـده بـا          

البته .  خالصه شده است   شهوگیري حاصل از این پژ    نتایج اندازه 
گیري ممکن است در مقدار این      شرایط ساخت و چگونگی اندازه    

 B مقـادیر  شود که مالحظه میابراین بن.ثابت نقش داشته باشند 
به دست آمده در این پـژوهش نـسبت بـه کارهـاي دیگـران در             

  . بیشتر موارد بهتر است

  
   .α و ضریب دمایی مقاومت B  مقادیر ثابت ماده 1 جدول

B(K) α25?C(K-1)   
  هاي نانونمونه  ترکیب

واکنش هاي نمونه
  حالت جامد

  هاي نانونمونه
 واکنشهاي نمونه

  حالت جامد
NiMn1.6Co0.4O4 3995 3670 49/4-  13/4-  
NiMn1.2Co0.8O4 4090 3685 61/4-  15/4-  
NiMn0.8Co1.2O4 3922 3687 42/4-  15/4-  
NiMn0.4Co1.6O4 3192 2964 59/3-  34/3-  
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  .توسط دیگراننیز  کار و  این نتایج به دست آمده در 2 جدول
  oC(  B(K)(دماي تکلیس   روش ساخت  ترکیب

Ni-Mn-Co  3985 1250  ]12 [نشانی اسپري پالسماالیه 

NiMn2O4 600-500  ]9 [نشانی تبخیر باریکه الکترونیالیه 
  )اکسیژن (2000-3000
  )نیتروژن (5000-6000

Ni 0.6Mn1.5Co0.9O4 3068 1000  ]4 [رسوبیهم 
NiMn1.8Co0.2O4 3600 800  ]13[  سوزيژل 
NiMn1.8Co0.2O4 3350  -  ]13[ واکنش حالت جامد 

NiMn2O4 3154 1050  ]14[ واکنش حالت جامد 
Ni1.2Mn1.4Co0.4-

xMgxO4 
 4032-3635 950  ]15[ واکنش حالت جامد

Ni0.9Mn0.43CuFe0.67O4 2000 700  ]5[ کمپلکس پلیمري 
Ni0.66Mn2.04Co0.3O4 3604 800  ]16 [واکنش حالت جامد 

NiMn2-xCoxO4 4283-2851 750  )کار حاضر  ( سوزيژل 
NiMn2-xCoxO4   4408-2964 900  )کار حاضر(واکنش حالت جامد 

  
  

  برداشت
 نیکل با خاصیت    - کبالت - مگنز يپودرهاي اکسیدهاي سه گانه   

سـوزي و    و ساختار اسـپینل بـه دو روش ژل         NTC ترمیستوري
نتایج بیناب سنجی پراش پرتـو      .  تهیه شدند  واکنش حالت جامد  

هاي نـانو در   اسپینل براي نمونه  دهد که ساختار    ایکس نشان می  
 در دمـاي    واکنش حالت جامد  هاي  و براي نمونه   C 750°دماي  

°C 900   به دست  نانو ذرات    يمیانگین اندازه . شکل گرفته است
  .دش تعیین TEMبا استفاده از تصویر  nm 65 در حدود آمده

 مقاومـت بـه صـورت نمـایی     ،ها با افزایش دمـا براي کلیه نمونه   
 از خود     NTCها رفتار    این نمونه  يبنابراین همه . یابدکاهش می 
  .دهندنشان می

انتخـاب زمـان   شود که   مالحظه می  SEMبررسی تصاویر   با  
سوزي هاي تهیه شده به روش ژل  تر براي قرص  تفجوشی طوالنی 

پارامترهـاي  دهـد و در نتیجـه       هـا را افـزایش مـی      ي دانـه  اندازه
تهیـه شـده بـه    هـاي  ر از نمونـه هاي نانوپودر بهتالکتریکی نمونه 

دهـد کـه    این نتیجه نـشان مـی  .است روش واکنش حالت جامد 
هـا  ي دانـه  خواص الکتریکی این ترمیستورها به شدت به انـدازه        

  .بستگی دارد

،  اسـت  Bیکی از پارامترهاي مهم ترمیستورها ضریب ثابـت         
دست آمده در این پژوهش نـسبت بـه کارهـاي            به B مقادیر   که
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