
 

 
-الیهمغناطیسی ساختاري و بر خواص  ،پختدر مرحله  اکسیژن خالص، آرگون و هواتأثیر بررسی 

  یزلاسپري پایروفریت نیکل تهیه شده به روش هاي نازك 
 1مردانی،رضا ؛1رمضانی، فرزانه ؛1؛  شیري،ناهید2و1؛ عربی،هادي1امیرآبادیزاده،احمد

  روه فیزیک، دانشگاه بیرجند، بیرجندآزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی، گ1
  گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد 2

  
 چکیده

 بعد از هانمونه  مغناطیسی و خواص ساختاري .ساخته شد C400با دماي  تحقیق الیه هاي نازك فریت نیکل به روش اسپري پایرولیز روي زیرالیه شیشه در این
که فاز فریت نیکل در هر سه نمونه تشکیل  نشان می دهد) XRDنتایج پراش پرتو ایکس (  مورد بررسی قرار گرفت.هوا   تکلیس در اتمسفر آرگون، اکسیژن خالص و

خواص مغناطیسی نمونه  بدست آمده استنانومتر  39/10و  23/11، 64/13 اکسیژن به ترتیبآرگون، هوا و اتمسفرهاي   ها در نمونه براي و اندازه بلورك ها شده است
در مغناطش اشباع و کاهش  %)38/6(%38/9افزایش  اتمسفر اکسیژن خالص نسبت به هوا، در گیري شد.اندازه  (VSM)مغناطیس سنج با نمونه نوسانی استفاده ازبا 
ت به هوا، در حالت میدان رفتار مغناطیسی نمونه در اتمسفر آرگون  نسب. در حالت میدان موازي (عمودي) مشاهده شدنمونه درنیروي وادارندگی  %)63/4(12/8%

بنابراین استفاده از اتمسفر اکسیژن دهد. )درصدي وادارندگی را نشان می51/1(90/4) درصدي  مغناطش اشباع و کاهش 12/2( 23/8میدان عمود) افزایش  موازي(
نمونه با میدان شده است. همچنین استفاده از اتمسفر  خالص در مرحله نهایی ساخت الیه نازك در کوره باعث نرم شدن خاصیت مغناطیسی در حالت عمود و موازي

  آرگون نیز باعث نرم شدن رفتار مغناطیسی نمونه الیه نازك در هر دو جهت شده اگرچه تاثیر آن نسبت به اتمسفر اکسیژن خالص کمتر است.
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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 argon, pure oxygen and air 
atmosphere. The results of X-ray diffraction (XRD) show that nickel ferrite phase is formed in all samples and 
crystalline size for the samples at atmospheres of oxygen, argon and air, is 10.39, 11.23 and 13.64 nm 
respectively. The magnetic properties of the samples were obtained using vibrating sample magnetometer 
(VSM). The magnetic behavior of the sample produced at argon atmosphere, respect to the one at air shows 
8.23 (2.12) percent increase of Ms in the case of parallel (vertical) field and 4.90 (1.15) percent reduction of Hc. 
The atmosphere of pure oxygen rather than air, showed 9.38 (6.38) percent the saturation magnetization and 
lower 8.12 (4.63) percent coercivity of the sample in the parallel (vertical) field. Thus, the use of pure oxygen 
atmosphere in the final stage of synthesis, thin films softens the magnetic behavior in the vertical and parallel 
magnetic field. Using argon atmosphere also soften the magnetic behavior of thin films in both directions, 
although its value is less than that of pure oxygen atmosphere. 
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   قدمهم

هاي نازك فریت در حال افزایش بوده که دلیل الیهتحقیق در زمینه 
، مغناطونوريهاي ها در حافظهاین موضوع کاربرد این الیه

سنسورها، تجهیزات فرکانس باال، مدارات مجتمع میکروویو، 
ها، ه فریت. از میان هم]1[باشدسپینترونیک و کاربردهاي دیگر میا

هاي که الیه بوده) یک ماده فرومغناطیس NiFe2O4فریت نیکل (
هاي مغناطیسی، تجهیزات در هسته گستردهنازك آن بطور 

]. فریت نیکل 2مغناطونوري و مواد ضبط مغناطیسی کاربرد دارد [
ع الکترونیکی و مغناطیسی، به عالوه بر کاربردهاي وسیع در صنای

استفاده می نیز عنوان مواد مناسب براي حسگرهاي گازي و رطوبتی 
  ].3شود [
هاي نازك فریت نیکل وجود الیه ساختهاي مختلفی براي روش

پاشش،   ،لیزر پالسی بخار شیمیایی، ه نشانیالی توان بهداشته که می
  .اشاره نمود لیز، روش هیدروترمال و اسپري پایروتبخیر در خأل

براي تولید انواع الیه روش اسپري پایرولیز یک روش آسان و ارزان 
استفاده از ترکیبات اولیه هاي نازك در هواست. این روش به دلیل 

 هاي نازك دو یا چند جزئی،  قابلیت تولید الیهبه شکل محلول
را دارد. توزیع یکنواخت و قابل کنترل اندازه ذرات وسرعت  همگن

  ].4 از دیگر مزایاي این روش است [باال
ساختار کریستالی فریت نیکل مخلوط بوده و بی نظمی ساختاري به 

ها و موارد دیگر بستگی دارد. شرایط پخت، اتمسفر، نواقص، مرزدانه
گذارد. نظمی بر روي خواص الکتریکی و مغناطیسی تأثیر میاین بی

ژن با فشار باال یا براي نمونه در خصوص اتمسفر، استفاده از اکسی
گیري بهتر ساختار کریستالی الیه نازك کمک شار بیشتر آن به شکل

  ].1می کند[
در این پژوهش تأثیر اتمسفر پخت بر خواص ساختاري و 

هاي نازك فریت نیکل تهیه شده به روش اسپري مغناطیسی الیه
  پایرولیز بررسی شده است.

  
  بخش تجربی
از ، اسپري پایرولیزبه روش  نیکل هاي نازك فریتبراي تهیه الیه
) Ni(No3)2.6H2O) و نیترات نیکل (Fe(No3)3.9H2Oنیترات آهن (

یونیزه به عنوان  هاي معدنی و آب دوباربه عنوان واکنش دهنده
به طور و نیترات نیکل  آهننیترات هاي حالل استفاده شد. محلول

. محلول موالر تهیه شد 04/0و  08/0با نسبت جداگانه به ترتیب 
با مخلوط کردن این دو محلول با نسبت حجمی  ینهایی سبز رنگ

  یکسان بدست آمد.

محلول در سه مرحله با استفاده از اسپري پایرولیز بر روي سپس  
اسپري شد. ارتفاع نازل از  Cm5/2×5/7اي به ابعاد المهاي شیشه

، و دماي زیر CC/min10، آهنگ اسپري Cm33صفحه گرم چرخان 
. پس از آن یکی از المها در اتمسفر هوا به تنظیم گردید C°400الیه 

و سوم به  م. الم دوقرار گرفت C°600ساعت در دماي  2مدت 
-میلی 120با فشار ثابت آرگون  و در اتمسفر اکسیژن خالص ترتیب

. شدداده بار باالتر از فشار جو و شرایط دمایی نمونه قبلی پخت 
کوره خال  و محفظه تمسفر، نمونه براي اطمینان از خالص بودن ا

  چندین بار با گاز مربوطه شستشو داده شد.
  هاي ساخته شده جهت آنالیز فازي بوسیله الگوي پراش اشعه الیه

X توسط دیفرکتومتر با تیوپ مس مدلX'Pert Pro MPD 

(PANalytical) گیري خواص مغناطیسی توسط مغناطیسو اندازه-

مورد مطالعه Lake Shore 7400  مدل )VSMنوسانی (سنج با نمونه 
  قرار گرفت.

 
   نتایج و بحث

 شـده  تهیـه  هـاي نمونـه  ،فریت نیکـل  فاز تشکیل از اطمینان براي

 بدسـت  نتـایج  .گرفت قرار آنالیز مورد Xتوسط دستگاه پراش اشعه 

 بـا  است. با مقایسه نتایج بدست آمده شده داده نشان 1شکل در آمده

هـاي  نمونـه  که شودمی مشاهده  ارت استانداردک در شده ثبت مقادیر
و ساختار اسپینلی  بودهخالص  کامال  ،اتمسفرهر سه ساخته شده در 

هاي اصلی مربوط به این سـاختار  قلهاست.  شده تشکیل فریت نیکل
هاي میلر مربوطه در شکل مشخص شـده اسـت. امـا    وسیله اندیسبه

اکسـیژن خـالص   نمونه سـاخته شـده در اتمسـفر     Xدر الگوي اشعه 
    جا شده است.هجاببه سمت زوایاي بزرگتر پیک اصلی اندکی 
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  .نمونه هاي ساخته شده در اتمسفرهاي مختلف X. الگوي پراش اشعه 1شکل
 

توان به اطالعـات مهـم دیگـري از    می XRDي هابا استفاده از داده
 )،ε(، کـرنش )d(ت بلوري، فاصله بین صفحا)D(جمله اندازه بلورکها
در ماده پی برد کـه در ادامـه   ) a) و ثابت شبکه(δ(چگالی دررفتگیها 

ایم. نتیجه محاسبات مربوطه با اسـتفاده از روابـط زیـر    به آن پرداخته
  .]5[شده استارائه  1در جدول 

  )1(                                          

  
  )5(                                                      a=dhkl(h2+k2+l2)1/2  

بوده که تصحیح  ارتفاع ماکزیمم نصف پیک در پهناي βکه در آن 
در آن لحاظ شده  086/0شدگی دستگاه به اندازه مربوط به پهن

زاویه  θو ) Ǻ54/1مس   Kα(براي   Xاشعه موج طول λ، است
  براگ است.

   

 ها.ي محاسبه شده در نمونهمشخصات ساختار: 1جدول

a(A0) δ×10-2 

(A0)-2 ε(%)  d(nm)  D(nm) 
اتمسفر 
  پخت

  آرگون  64/13  26/0  41/0  54/0  47/8
  هوا  23/11  26/0  50/0  79/0  47/8
  اکسیژن  39/10  25/0  53/0  93/0  37/8

  
  
  
  

-ابتدا قطعاتی از الیهها، به منظور بررسی خواص مغناطیسی نمونه

به صورت کامال یکسان تهیـه شـد و سـپس     mm 5/4×6ها به ابعاد 
با بیشینه میدان اعمـالی  ) و K300منحنی پسماند آنها در دماي اتاق (

kOe9±  وkOe 2±  در حالتهاي عمـود و مـوازي بـر الیـه     به ترتیب

و در این سـه نمونـه    M(H)، منحنی 3و  2 در شکل گیري شد.اندازه
  شده است. ئهمشخصات مغناطیسی آنها ارا 2جدول

 
در حالت  مونه هاي ساخته شده در اتمسفرهاي مختلفنمنحنی پسماند  .2شکل

  .میدان موازي با الیه
 

 
در حالت  مونه هاي ساخته شده در اتمسفرهاي مختلفنمنحنی پسماند  .3شکل

  .میدان عمود بر الیه
  

 مشخصات مغناطیسی نمونه هاي ساخته شده در اتمسفرهاي مختلف. :2جدول
ت جه

میدان 
 اعمالی

  Ms×10-6(emu) Hc(Oe) امتسفر

 موازی
  

 ٢٢/١٣۵ ۵٠٢  اکسیژن
 ٩۵/١٣۴ ۴٩٧  آرگون
 ١٧/١۴٨ ۴۵۶ هوا

 عمود
  

 ۴١/۵۴۴ ٩٧/۵٧۶  اکسیژن
 ٢١/۵۶٢ ٨٩/۵۵٣  آرگون
 ٨٣/۵٧٠  ۵۴٢ هوا

  
دهد که نمونه با اتمسفر اکسـیژن  هاي مغناطیسی نشان میگیرياندازه

اشـباعی و کمتـرین  وادارنـدگی در هـر دو      داراي بیشترین مغناطش
اشـباعی   حالت میدان موازي و عمود بر الیه است. کمترین مغناطش

و بیشترین وادارندگی نیز در هر دو حالت مربوط بـه نمونـه سـاخته    
  باشد.شده در هوا می
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رفتار مغناطیسی نمونه در اتمسفر اکسیژن خالص نسـبت بـه هـوا،     
%) 63/4%(12/8اطش اشـباع و کـاهش   %) در مغن38/6%(38/9افزایش

درنیروي وادارندگی نمونه در حالت میدان موازي (عمودي) را نشان 
دهد. در اتمسفر آرگون  نسبت به هوا، در حالت میـدان مـوازي(   می

) درصــدي  مغنــاطش اشــباع و 12/2( 23/8میـدان عمــود) افــزایش  
فاده )درصدي وادارندگی مشاهده شد. بنابراین است51/1(90/4کاهش 

از اتمسفر اکسیژن خالص و  آرگون در مرحلـه نهـایی سـاخت الیـه     
نازك در کوره باعث نرم شدن خاصیت مغناطیسی در حالت عمود و 
موازي نمونه با میدان شده است. هر چنـد تـاثیر آرگـون نسـبت بـه      

   .اتمسفر اکسیژن خالص کمتر است

  
   نتیجه گیري

روش اسپري پایرولیز  هاي نازك فریت نیکل بهتحقیق الیه در این
تکلیس  و با اتمسفرهاي   C °400روي زیرالیه شیشه با دماي 

آنالیز فازي آرگون، اکسیژن خالص و  هوا مورد بررسی قرار گرفت. 
 .سه نمونه است بودن و ابعاد نانویی هر فاز ها نشان دهنده تکالیه

 هابر الیه عمود و حالت میدان موازيها در خواص مغناطیسی نمونه
داشته و  نسبت به هوا،  افزایشو آرگون اتمسفر اکسیژن خالص  در

بنابراین استفاده از اتمسفر اکسیژن وادارندگی آنها کاهش یافته است. 
در مرحله نهایی ساخت الیه نازك در کوره باعث  و آرگون خالص

نرم شدن خاصیت مغناطیسی در حالت عمود و موازي نمونه با 
سبت به اتمسفر اکسیژن آرگون نتاثیر  میدان شده است. اگرچه

  خالص کمتر است.
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