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درقالب آلومینا به روش  (x-1CuxCo)مس  –های آلیاژی کبالت ساخت نانوسیم

الکتروانباشت: بررسی اثر غلظت های مختلف مس در آلیاژ و شکل موج 

 هاالکتروانباشت بر خواص مغناطیسی نانوسیم
 2؛ نجفی ، مژگان  *1غالمحسینی ، رامین

 1گروه فیزیک ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 2فیزیک ، دانشگاه صنعتی همدانگروه 

 الکتروانباشت با استفاده از روش CoCuآلیاژی  آرایه نانوسیم های. نانومتر ساخته شده اند 25به قطر  )xCux-1Co)مس با فرمول  - های کبالتنانوسیم چکیده:

نانو متر و فاصله بین حفره های  25به قطر  اکسید آلومینیوم آندیقالب . حفره دار رشد داده شدند (AAO)با جریان متناوب درون قالب اکسید آلومینیوم آندی 

. ورقه آلومینیم خالص و استفاده از اسید سولفوریک ساخته شده است ایها با استفاده از روش آندایز دو مرحلهنانوسیم بعنوان قالبی برای ساخت آرایه  نانو متر 50

ابکاری بر خواص با تغییر غلظت های مختلف یونهای کبالت و مس در محلول الکتروانباشت و همچنین اثر تبه نانوسیم های مس  Cuاضافه کردن ناخالصی  اثر

وادارندگی  نتایج حاصل شده نشان داد .مورد مطالعه قرار گرفتنمونه های انباشت شده. نهایتا اثر تغییر شکل موج اعمالی برای انباشت نانوسیم ها مغناطیسی 

بدلیل  co450های آلیاژی تا یابد. با تابکاری نانوسیم کاهش می  Oe 660تا  Oe 1337اضافه کردن ناخالصی مس بعنوان ماده غیر مغناطیسی ازبا ای کبالتهنانوسیم

  برای آلیاژ کبالت مس افزایش می یابد. Oe1541 کبالت خالص تا   Oe1140 رفع تنش های ساختاری  نانوسیم ها وادارندگی از 

 اثرتابکاری، الکتروانباشت، قالب اکسید آلومینیوم آندی، نانو سیم های آلیاژی :کلید واژه

Cobalt-Copper Nanowires Fabrication in Alumina Template 

by Electrodeposition: Investigate the Effect of Different 

Concentrations on the Alloy and Electrodeposition Waveform 

on the Magnetic Properties of Nanowires 
Abstract- Arrays of Co1-xCux nanowires with 25 nm of diameter have been synthesized. CoCu 

nanowires have been grown into the self-assembled of anode aluminum oxide (AAO) templates 

by ac electrodeposition. The anodic aluminum oxide template with 25 nm in diameter and 50 

nm interpore distance were synthesized by a two-step anodization process of pure Al foils 

in sulfuric acid. The effect of adding Cu impurity to Co nanowires was studied by varying 

the concentrations of Co+2 and Cu+2 ions in the electrolyte, as well as the effect of 

annealing on the magnetic properties of nanowires. Eventually, the effect of changing 

waveforms applied to nanowires deposition was studied. The results showed that coercivity 

of cobalt nanowires decreased by adding copper impurity as a non-magnetic material from 

1337 Oe to 660 Oe. By annealing of the alloy nanowires up to 450oC, coercivity increases 

of 1140 Oe for pure CO nanowires up to 1541 Oe for CoCu nanowires by the removal of 

structural stresses of the nanowire. 

Keyword: effect of annealing, electrodeposition, anode aluminum oxide (AAO) templates, 

alloy nanowires
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 مقدمه -1

های ها و نانولولهر، تحقیقات زیادی در زمینه نانوسیمیدر سال های اخ

منحصر به فردشان انجام  فلزی و شبه رسانا، بخاطر مشخصات فیزیکی

 یهم از جهت تکنولوژ یدر ابعاد نانومتر ییهامیساخت س ست.شده ا

 یدر ابعاد نانومتر رایباشد، زیمورد عالقه م اریبس یو هم از جهت علم

دهند. نسبت طول به قطر یاز خود بروز م یمعمول ریخواص غ

ها به دلیل خواص جالب برای این سیم باشد. یباال م اریبس هامینانوس

گوناگونی در زمینه نانوالکترونیک، ترموالکترومغناطیس، کاربردهای 

-نورشناسی، حسگرهای گوناگون گازی، شیمیایی، زیستی و حافظه

نانوسیم ها ساختارهای تک بعدی ناهمسانگرد های مغناطیسی دارند. 

هستند که قطر کوچکی دارند و نسبت سطح به حجم آنها زیاد است. 

-در سال ایر ساختارها متفاوت است.بنابراین، خواص فیزیکی آنها با س

سنتز و  و مواد مغناطیسی، ها در حوزه مغناطیسهای اخیر پیشرفت

های مغناطیسی به واسطه داشتن خواص مغناطیسی ساخت نانوسیم

و مغناطش منحصر به فرد توجه فزاینده ای را به خود معطوف کرده 

این  اند.و چشم اندازهای فراوانی را فراروی علم مغناطیس گشوده

شود  یدارند که سبب م یمربع اریبس سیسترزیه یهاحلقهها سیم

اطالعات  رهیذخ یها طیمح یبرا یمناسب اریبس نهیها گزمیکه نانوس

 حلقه هااین بودن  یو مربع یوادارندگ ریباشد. مقاد یسیمغناط

ذخیره  معیاری است برای سنجش توانایی ذخیره اطالعات. در 

)طول به قطر( برای  هاادی زیاد نانوسیمنسبت ابع، مغناطیسی

کارایی دارد. در حد « سوپرپارامغناطیسی»جلوگیری از شروع حد 

سوپرپارامغناطیسی، جهت مغناطیسی شدن در دانه های مغناطیسی 

توسط انرژی حرارتی عوض می شود و درنتیجه باعث اتالف داده های 

ی توان توسط ثبت شده می شود. انرژی مغناطیسی در یک دانه را م

-روش با مغناطیسی هاینانوسیم ساخت افزایش حجم افزایش داد.

-تکنیک و شیمیاییاسپاترینگ، رسوب بخار لیتوگرافی، بر متکی های

معرفی  ای گسترده صورت به  (MBE) های برآرایی باریکه مولکولی

رای شیمیایی، روشی کارآمد ب الکتروانباشتروش  .[1]است شده

یافته مناسب می باشد. نظم مغناطیسی  هایساخت آرایه های نانوسیم

-ر که حفرهدا حفره آلومینای های قالب با ساخت نانو سیم ها درون

هایی منظم و موازی و با قطر یکسان میتوان خواص مغناطیسی نانو 

سرعت باال،  ها را بخوبی بررسی کرد. روش الکتروانباشت به لحاظسیم

در  هندسی باال، گستردگی پارامترهای راندمان انباشت ،هزینه پایین

دسترس به صورت ویژه ای مورد توجه واقع شده است. الگوهای 

آلومینای آندی متخلخل توسط آندایز صفحات نازک آلومینیم خالص 

است  نیا هاهیآرا نیا گرید تیمزهای مختلف تهیه می شوند. در اسید

ساخت قالب قابل  طیشرا رییبا تغ هامینانوس نیکه قطر و فاصله ب

حت شرایط آندایز مناسب، فیلم اکسیدی بدست آمده ت کنترل است.

های شش ضلعی منظم از مجراهای موازی و تقریبا استوانه دارای حفره

 انیمتخلخل که به دو روش جر یآند ینایقالب آلوم. [2]ای است

. شود یمختلف ساخته م یها تیدر الکترول ثابت لیثابت و پتانس

نوع  ،یاعمال انیجر ،یاعمال لیعبارتند از : پتانس زیموثر در آندا طیشرا

 یالگوساز شی، دما، پ pH ت،یو غلظت الکترول بیترک ت،یالکترول

 یپارامترها بر رو نیهر کدام از ا ریی. تغنگیزیو زمان آندا Alسطح 

 گذارد. یتخلخل و نظم حفره ها اثر م زانی، م AAOسطح نانوساختار 

 ،یکیاپتوالکترون ،یکیالکترون یکاربردها از یارسیدر ب هامیانوسن

 ایها و اتم ها،میس نیمواد سازنده ا. کالیمکان نانوالکترو یابزارها

گسسته در  یانرژ یانرژ یترازها لیهستند. به دل رسانامهین باتیترک

را از خود نشان  یجالب یخواص نور توانندیم هامیقطر، نانوس یراستا

کوچک از تقاطع  اریبس یزرهایبه ساخت ل توانیمثال م یدهند. برا

اخیرا  د.اشاره کر افشار نور یودهایساخت د ایو  ZnO میدو نانوس

ها مورد ها در قطعات الکترونیکی که در تکنولوژی نیمه هادینانوسیم

، ترانزیستورهای اثر p-nاستفاده هستند مانند دیودهای اتصال 

میدانی، دیودهای نشر نوری وارد شده اند و قابلیت خود را به عنوان 

واحدهای سازنده ای که می توانند برای ساخت مدارات مجتمع 

های نظم یافته سیمنانو استفاده شوند، نشان داده اند.پیچیده 

های مغناطیسی با ظرفیت باال و مغناطیسی جهت ساخت حافظه

گستره زیادی از نانو سنسورهای مغناطیس کاربرد دارند. با توجه به 

های کبالت با ناهمسانگردی مگنتوبلوری قابل توجه که اینکه نانوسیم

بلوری   fccو یا  hcpدر ساختار  تحت شرایط خاص ساخت میتواند

باشد. از طرفی افزودن گردد بسیار مورد توجه محققیق این حوزه می

تواند در بهبود خواص ها میناخالصی غیر مغناطیسی به این نانو سیم

. در این تحقیق ما با [3]مغناطیس آن تاثیر بسزایی داشته باشد

های افزودن درصدهای مختلف مس به عنوان ناخالصی به نانوسیم

مس را بررسی  -های آلیاژی کبالت کبالت خواص مغناطیس نانوسیم

ها در محیط گاز بی اثر ایم. همچنین فرایند تابکاری نانوسیممودهن

جهت بهبود خواص مغناطیسی انجام شده است. با تغییر شکل موج 

انباشت در یک فرکانس مشخص به برررسی خواص مغناطیسی 

ها پرداختیم تا بهترین شکل موج انباشت برای خواص نانوسیم

در این تحقیق قالب آلومینا با نظم زیاد  .[1]مغناطیسی را پیدا کنیم 

ار گیرند و در کاربرد ها موازی قرساخته شده است بطوری که نانوسیم

این نانوسیم ها بعنوان حافظه مغناطیس با ظرفیت باال هر نانوسیم با 

حجم کم ولی ناهمسانگردی شکلی زیاد بتواند بعنوان یک بیت حافظه 

درنظر گرفته شود. باال بودن ناهمسانگردی شکلی از چرخش مغناطش 

 کند.نمونه علیرغم انرژی گرمایی محیط جلوگیری می

 اختروش س -2

 شامل دو بخش می باشد: CoCuساخت نانوسیم های 

  و اییز دو مرحلهادار به روش آند( ساخت قالب آلومینای حفره۱

درون قالب  Cuو  Co( رسوب دادن محلولی حاوی سولفات های ۲

 .[4]به روش الکتروانباشت
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آلومینا آندی به عنوان قالب برای سنتز آرایه  اکسیدبرای شروع از 

یند آندایز دو آاستفاده شد که توسط فر CoCuنانوسیم های آلیاژی 

مرحله ای بهینه شده، همان گونه که در مقاالت گزارش شده، آماده 

و ( %99.99) های آلومینیوم با خلوص بسیار باال. ورقه[5, 1]شدند

 1متر در مخلوط اسید پرکلریک و اتانول به نسبت میلی 3ضخامت 

قرار گرفتند. سپس به صورت بهینه تحت عمل الکتروپولیش  4به 

ولت در دمای   25ثابت  DCیند آندایز مرحله اول در ولتاژ آتحت فر

ریک به مدت وموالر اسید سولف 0.3درجه سانتیگراد در محلول آبی  4

ساعت قرار گرفتند. پس از آن حفرات حاصل شده توسط مخلوط   7

موالر کروم تری اکسید  0.3 و 4PO3Hموالر اسید فسفریک  0.5

3CrO  گراد در مدت زمان متناسب با آندایز درجه سانتی 70در دمای

آندایز دوم در شرایطی کامالً مشابه با  حل شدند. نهایتاًمرحله اول 

 دقیقه 30شود. مدت زمان این فرآیند  شرایط آندایز اولیه انجام می

سازی الیه سدی قالب برای تهیه در پایان آندایز دوم با نازک باشد.می

خودآرا با  CoCuآرایه نانوسیم های . [ 6]شودها آماده مینانوسیم

نانومتر با بکارگیری دو الکترود استاندارد  25آرایش هگزاگونالی با قطر 

و استفاده از منبع  (صفحه پالتینبه عنوان الکترود و  AA0)قالب 

ولت و فرکانس  15 تغذیه متناوب با موج سینوسی و دامنه ولتاژ 

حمام الکترولیت شامل  ساخته شدند.دقیقه  3هرتز به مدت  200

 4CoSO)غلظت های مختلف نمک های سولفات کبالت و مس  آبی

 3BO3Hبوریک اسید و همچنین  1مطابق جدول شماره  (4CuSOو

برای بررسی اثر  ها باشد. پس از ساخت نانوسیمبافر کننده می بعنوان

 -تحت اتمسفر گاز آرگون  co450دمای  تا هانانوسیمتابکاری 

در همان  شده و سپس به آرامیدقیقه، تابکاری  20هیدروژن به مدت 

یابی و مطالعه تا دمای اتاق سرد شدند. برای مشخصهاتمسفر 

ها، از تصاویر میکروسکوپ فرات و آرایه نانوسیمحمورفولوژی نانو 

استفاده شد. برای بررسی خواص  (SEM)الکترونی عبوری 

سنج  سیمغناط های پسماند مغناطیسی،ها منحنیمغناطیسی نمونه

 .[5, 4]مورد ارزیابی قرار گرفتند (AGFM)متناوب  یروین انیگراد

 : مواد و غلظت مواد محلوا لکترولیت 1جدول
 نمک نام موالریته

M0،2 O2.7H4CoSO 

(0،0.001،0.01،0.04،0.08،0.1)M O2.5H4CuSO 

gr/li30 3BO3H 

1.  

 
 X: تصویر طیف پراش اشعه  1شکل 

 بحث و نتیجه گیری -3

ها را نشان می دهد. از نانوسیم X (XRD)تصویر پراش اشعه  1شکل

ها )پس از خارج شدن آنها از میاز نانوس SEM ریتصو 2 شکل

 کرومترینانومتر نانومتر و طول چند م 25 یبیقطر تقربا(   AAOقالب

 دهد. یرا نشان م

 
--های ساخته شده آلیاژی کبالتاز نانوسیم SEM:تصویر 2شکل

 مس

 دانیدرون قالب با اعمال م میهر نمونه نانوس یپسماند برا یهاحلقه

مغناطیسی  یهایریگاندازه جینتا. ها بدست آمدمیدر امتداد نانوس

نشان داده  3 نسبت مربعی حلقه پسماند در شکل شامل وادارندگی،

کاهش مغناطش  لیشده است کوچک شدن مساحت حلقه بدل

.باشد یمس م یسیمغناط ریماده غ دنها با اضافه کرمیاشباع نانوس
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های غلظتها درهای پسماند برای نانوسیم: منحنی حلقه 3شکل

 مختلف



1st Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics (OAM). Namin, Ardabil, Iran. 

 

 یشکل یمختلف مس ناهمسانگرد یها با درصدهامینانوس نیدر همه ا

باشد و محور  یها اثر غالب در مغناطش آنها م مینانوس یدر راستا

ها قرار دارد. به منظور بهبود خواص میآسان مغناطش در امتداد نانوس

 شودیشدند. همانطور که مشاهده م یها تابکارنمونه ،یسیمغناط

نمونه  یاست. با تابکار افتهی شیافزا یها بعد از تابکارنمونه یوادارندگ

نمونه بهبود  یساختار بلور یپس ازتابکار یسرد شدن نمونه به آرام و

که در هنگام  یبلور ساختار یهایرفتگ و در ینظم یاست. ب افتهی

کمتر شده است.  یبوجود آمده بود با تابکار مینانوس عیانباشت سر

در شکل شماره ها مینانوس یتابکارها قبل و بعد از مینانوس یوادارندگ

مس  ینمونه با اضافه شدن ناخالص یاست. وادارندگ نشان داده شده 4

 .ابدی یکاهش م Oe  660تا  Oe  1337از 
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قبل از تابکاری و بعد از  xCu0.2Coهای سیم : میدان وادارندگی نانو 4شکل

 تابکاری در دماهای مختلف

قبال هم گزارش  یسیمغناط ریغ یناخالص شیبا افزا یوادارندگکاهش 

 یهارفع تنش لیبدل یاژیآل یهامینانوس یبا تابکار [.1,7شده است]

کبالت خالص تا  یبرا Oe  1308از  یها وادارندگمینانوس یساختار

Oe   1541 اتیعمل نی. بنابراابدی یم شیکبالت مس افزا اژیآل یبرا 

 شیمنجر به افزا هامیدر نانوس موجود یهابا کاهش تنش یحرارت

همچنین برای بررسی و تعیین مقدار مواد . شود یم یوادارندگ دانیم

در غلظت (AAS) ها از طیف سنجی اتمیو ناخالصی ها در نانوسیم

آمده  2های مختلف مس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

ها از مینانوس یسیشکل موج بر خواص مغناط ریتأث یبررس یبرااست. 

هرتز  200در فرکانس  تیالکترول در محلول 0.01Cu0.2Co ینمونه

این بررسی توسط سه نوع شکل موج انباشت سینوسی،  استفاده شد.

تغییرات وادارندگی با تغییر شکل  5مربعی و مثلثی انجام شد. شکل 

مورد   co450دمای ی  قبل و بعد از تابکاری در موج انباشت نمونه

 بررسی قرار گرفت.
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شکل موج در  رییبا تغ یوادارندگ دانیم راتیی: نمودارتغ 5شکل 

 0.01Cu0.2Co میالکتروانباشت نانوس

 مختلف مس یدر غلظت ها یاتم یسنج فیط زی: آنال 2لجدو
Sample name % Cu 

in nanowire 

% Co 

in nanowire 

0.001 Cu %12 %88 

0.01 Cu % 36 %64 

0.08 Cu %52 %48 

0.1 Cu %58 %42 

 نتیجه گیری -4

به قطر  ییشامل حفره ها افتهینظم  ینایقالب آلوم قیتحق نیدر ا

 نیطول چند بهنانومتر  50 یحفرها نینانومتر و فاصله ب 25

کبات مس با  یاژهایکبالت و آل یهامیساخته شدند. نانوس کرومتریم

اند. خواص ساخته شده نایروش الکتروانباشت متناوب درون قالب آلوم

و نسبت  یوادارندگ ها کاهشمیدر امتداد نانوس هامینوسنا سیمغناط

ها مینانوس ی. با تابکاردهدیمس نشان م یناخالص شیرا با افزا یمربع

-قابل توجه شیمس افزا -التکب یهامینانوس یاثر وادارندگ یدر گاز ب

های مختلف انباشت در نهایت ها در شکل موجنانوسیم دارند. یا

ها با تغییر شکل موج الکتروانباشت میزان تغییرات وادارندگی نانوسیم

 بررسی شد.
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