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خواص ریزساختاری و مغناطیسی نانوذرات مغناطیسی  Nd2(Fe1-xCox)14Bآماده شده به روش
فرآیند احیاء نفوذی
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چکیده

در تحقیق حاضر ،خواص ریزساختاری و مغناطیسی نانوذرات  Nd2(Fe1-xCox)14Bتولید شده از طریق

ثبت اولیه0010/10/02 :

فرآیند احیاء نفوذی مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور ،پودرهای اکسیدی  Nd(Fe1-xCox)Bبه ازای مقادیر

دریافت نسخة اصالح شده:

 x=1/5 ،x=1/13و  ،x=1/3یکبار در اتمسفر هیدروژن ( )H2و بار دیگر بوسیله فرآیند احیاء نفوذی با استفاده از هیدرید

پذیرش قطعی:

کلسیم ( ،)CaH2تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند .شناسایی ساختار بلوری و ترکیب شیمیایی پودرهای

کلیدواژهها:
کلید واژه  ،0نانوذرات

Nd-Fe-Co-

 Bحاصل با استفاده از پراش پرتو ایکس و طیفسنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس انجام شد .شکل ظاهری کلی و

NdFeCoB

خواص مغناطیسی پودرهای سنتز شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،میکروسکوپ الکترونی

کلید واژه  ،2احیاء نفوذی

عبوری و دستگاه مغناطشسنج نمونه نوسانی مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج بدست آمده نشان داد که پودرهای اکسیدی

کلید واژه  ،5خواص ریزساختاری

احیاء شده با گاز هیدروژن به علت تشکیل فاز مغناطیسی  ،bcc-FeCoماهیت مغناطیسی نرم دارند .اما پودرهای اکسیدی

کلید واژه  ،0خواص مغناطیسی

احیاء شده با فرآیند احیاء نفوذی به علت نفوذ مستقیم فازهای  Co ،Fe ،NdH2و  Bو تشکیل فاز مغناطیسی
سخت  ،Nd2(Fe,Co)14Bخاصیت مغناطیسی سخت از خود نشان دادند .به منظور حذف محصوالت جانبی ( )CaOتولید
شده در طول فرآیند احیاء نفوذی ،ذرات  Nd2(Fe,Co)14Bبا آب و اسید استیک رقیق شستشو داده شدند و خواص
مغناطیسی نانوذرات  Nd2(Fe,Co)14Bقبل و بعد از فرآیند شستشو مورد بررسی قرار گرفت .بعد از شستشو ،نیروی
وادارندگی به علت تشکیل فاز مغناطیسی نرم  Nd2Fe14BHxکاهش یافت در حالی که مغناطش اشباع به علت حذف فاز
غیر مغناطیسی  CaOاز ترکیب نانوذرات  Nd2(Fe,Co)14Bافزایش یافت.
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Abstract

Article History:

In the current research, the microstructural and magnetic characteristics of Nd 2(Fe1-xCox)14B nanoparticles
produced through the diffusion reduction process have been investigated. For this purpose, Nd(Fe1-xCox)B
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oxide powders for x=0.05, x=0.3 and x=0.5 were heat treated , once in hydrogen atmosphere (H2) and once again
by diffusion reduction process using calcium hydride (CaH2). The crystal structure and chemical composition of
the resulting Nd-Fe-Co-B powders were identified by X-ray diffraction and X-ray energy dispersive
spectroscopy. The overall morphology and magnetic properties of the synthesized powders were measured by
field emission scanning electron microscope, transmission electron microscope and vibrating sample
magnetometer. The results demonstrated that oxide powders reduced with hydrogen gas had a soft magnetic

Keywords:
Keyword 1, NdFeCoB Nanoparticles
Keyword 2, Diffusion Reduction
Keyword 3, Microstructural properties
Keyword 4 Magnetic Properties

character due to the formation of the bcc-FeCo magnetic phase. However, oxide powders reduced via diffusion
reduction revealed hard magnetic characteristics due to the direct diffusion of NdH2, Fe, Co, and B phases and
the production of the Nd2(Fe,Co)14B hard magnetic phase. The Nd2(Fe,Co)14B particles were rinsed with water
and dilute acetic acid to eliminate the byproducts (CaO) formed during the diffusion reduction process. After
washing, coercivity dropped due to the creation of the Nd 2Fe14BHx soft magnetic phase, whereas saturation
magnetization rose due to the elimination of the non-magnetic CaO phase from the composition of
Nd2(Fe,Co)14B nanoparticles.
URL: https://www.jamt.ir/article_??????.html
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روشهای متالورژی پودر باشد ،زیرا روشهای شیمیایی عموماً

 -0مقدمه

فرآیندهایی پایین به باال بوده و دارای انعطافپذیری مطلوبی

آهنرباهای دائمی نوع  Nd-Fe-Bدر سال  0590بطور

میباشند .محصول بدست آمده از این روشها ساختار و ترکیب

همزمان توسط شرکت جنرال موتور [ ]0و یک شرکت ژاپنی []2

شیمیایی همگن و یکنواختی خواهد داشت .همچنین عناصر

کشف شدند .این آهنرباها را میتوان بعنوان نسل سوم مواد

آلیاژی را به راحتی میتوان وارد ترکیب شیمیایی این آهنرباها

مغناطیسی سخت در نظر گرفت .مواد اولیه استفاده شده در

کرد .در روشهای شیمیایی ،مواد اولیه معموالً نمکهای فلزی

آهنرباهای دائم  Nd-Fe-Bنسبت به آهنرباهای  SmCoارزانتر

ارزان قیمت یا اکسیدهای فلزی هستند .اما تفاوت زیاد پتانسیل

و فراوانتر میباشد [ .]5آلیاژهای  Nd-Fe-Bبه علت دارا بودن

احیاء – اکسیداسیون بین فلز واسطه آهن ( )E0= -1/00و فلز

مغناطش اشباع 0باال ( )00 kGو بیشینه انرژی تولید باالMGOe( 2

نادر خاکی نئودیمیم ( ،)E0= -2/05احیاء همزمان این فلزات را

 )00در بین تمام آهنرباها ،به عنوان یک انتخاب مناسب برای

در روشهای سنتز شیمیایی به یک چالش تبدیل کرده است

ساخت آهنرباهای دائمی با کارایی خوب به شمار میروند [.]0

[ .]01پیشرفت در سنتز شیمیایی  Nd-Fe-Bبا معرفی روش احیاء

به همین دلیل این آهنرباها بطور گسترده در کاربردهای تبدیل

نفوذی )RD( 0همراه بود .در روش احیاء نفوذی ،نخست ذرات

انرژی (موتورها ،بلندگوها و ژنراتورهای الکتریکی) ،لوازم

اکسیدی  Nd-Fe-Bبه روش شیمیایی سنتز و سپس با مخلوط

خانگی ،صنایع حمل و نقل ،تجهیزات پزشکی ،فناوریهای

کردن پودرهای اکسیدی با عامل احیاء کننده هیدرید کلسیم

دوستدار محیط زیست مثل توربینهای بادی و ماشینهای

( )CaH2یا کلسیم ( ،)Caفاز مغناطیسی  Nd2Fe14Bتولید می

هیبریدی مورد استفاده قرار میگیرند [ .]3اما استفاده از

شود .در روش احیاء نفوذی ،کلسیم نسبت به نئودیمیم میل به

آهنرباهای  Nd-Fe-Bدر کاربردهای دما باال به علت دمای

واکنش بیشتری با اکسیژن ( )-2/97 eV ،Caدارد و بنابراین می-

( )Tcپایین آنها (℃  ،)501با محدودیت روبرو است [ .]0امروزه

توان از آن برای احیاء عناصر نادر خاکی استفاده کرد .از آنجایی

آلیاژهای  Nd-Fe-Bعمدتاً با روشهای متالورژیکی مانند

که اندازه ذرات  Nd-Fe-Bرا میتوان با تغییر اندازه پیش ماده

متالوژی پودر (آلیاژسازی مکانیکی) [ ]7و روشهای سریع سرد

اکسیدی تغییر داد ،ساختار نانوبلوری مورد نظر به شدت تحت

کردن (ذوب ریسی چرخشی ]9[ )5تولید میشوند .از ویژگی-

تاثیر اندازه ذرات مواد پیش ماده قرار دارد .بنابراین با کنترل

های مشترک روشهای متالورژی پودر این است که فلزات با

ریزساختار و خواص مغناطیسی پیش مادههای اکسیدی با استفاده

خلوص باال باید به عنوان مواد اولیه استفاده شوند .همچنین در

از روش آمادهسازی شیمیایی و به دنبال آن روش  ،RDمیتوان

این روشها به علت فرآیند تولید چند مرحلهای نیاز به صرف

فاز مغناطیسی سخت  Nd2Fe14Bبا خواص مورد نظر را بدست

انرژی و زمان زیاد است که باعث افزایش هزینههای تولید

آورد .در حال حاضر روش احیاء نفوذی نسبت به روشهای

میشود [ .]5استفاده از روشهای شیمیایی برای سنتز نانوذرات

دیگر یک روش کم هزینه با حجم تولید مناسب میباشد [.]00

آهنرباهای دائم میتواند راه کار مناسبی برای غلبه بر معایب
2

4

Saturation magnetization
Maximum product energy

1

3

Curie temperature
)Diffusion Reduction (RD

Nd2Fe14B

نمکهای کلریدی دو به یک انتخاب شد .دو محلول آماده شده

با توجه به اینکه جانشانی کبالت بجای آهن در

میتواند باعث بهبود دمای  Tcشود ،در تحقیق حاضر تاثیر

با یکدیگر مخلوط شدند و به مدت  5ساعت روی همزن

جانشانی کبالت بجای آهن روی خواص ریزساختاری و

مغناطیسی در دمای

℃  93قرار گرفتند تا یک رزین مرطوب

مغناطیسی نانوذرات  Nd2(Fe,Co)14Bتولید شده به روش احیاء

سیاه رنگ به دست آید .رزین مرطوب بدست آمده به مدت 20

نفوذی بررسی میشود.

ساعت در دمای ℃ 211در آون قرار داده شد تا تبدیل به یک
ژل خشک اسفنجی شود .ژل خشک ،خرد شده و در کوره تیوبی

 -2روش تحقیق

در اتمسفر هوا به مدت  2ساعت در دمای ℃  911حرارت داده

 -1-2مواد اولیه و دستگاه ها

شد تا تبدیل به پودرهای اکسیدی  Nd-Fe-Co-Bشود .نمونههای

کلرید نئودمیم شش آبه ( ،)NdCl3.6H2Oکلرید آهن

اکسیدی  NdFe1-xCoxBسنتز شده به ازای مقادیر ،1/5 ،1/3

آبه

 x= 1/13به ترتیب بصورت  S-O2 ،S-O1و  S-O3نامگذاری

( ،)CoCl2.6H2Oاسید سیتریک تک آبه ( ،)C6H8O7اتیلن

شدند .جزئیات فرآیند سنتز پودرهای اکسیدی در کار قبلی ما

گلیکول ( ،)C2H6O2اسید بوریک ( ،)H3BO3هیدرید کلسیم

بطور کامل توضیح داده شده است [.]02

شش

آبه

(،)FeCl3.6H2O

کلرید

شش

کبالت

( ،)CaH2اسید استیک ( ،)CH3COOHآب یونزدایی شده
( )H2Oو گاز هیدروژن با خلوص باالی  55درصد با نشان

 -2-2-2احیاء پودرهای اکسیدی  NdFe1-xCoxBدر اتمسفر

تجاری مرک و آلدریچ به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار

هیدروژن

)(H2

ایکس

()XRD

هدف از احیاء پودرهای اکسیدی در اتمسفر  ،H2بررسی

(مدلD8ADVANCE powder diffractometer

،)Bruker

امکان تشکیل فاز مغناطیسی سخت  Nd2(Fe,Co)14Bاست .برای

SEM 950,

این منظور ،پودرهای اکسیدی  NdFe1-xCoxBبدست آمده از

آزمونهای

گرفتند.

پراشسنج

اشعه

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (مدل

 )Carl Zeissمجهز به طیفسنج پراش انرژی ایکس،)EDAX( 0
میکروسکوپ الکترونی عبوری (مدل ،)Hitachi H-7000
دستگاه مغناطشسنج نمونه نوسانی

(( )VSMمدل Lakeshore

 )7400برای تعیین مشخصات فازی ،ریزساختاری و مغناطیسی
پودرهای سنتز شده به کار گرفته شدند.
 -2-2سنتز نمونههای مغناطیسی

روش سل-ژل پچینی تحت فرآیند احیاء با گاز هیدروژن قرار
گرفتند .در این فرآیند ،پودرهای با ترکیب  x=1/5 ،x=1/13و
 x=1/3در اتمسفر  H2به مدت  2ساعت در دمای ℃  911تحت
عملیات حرارتی قرار گرفتند .نرخ گرمایش  01 °C/minو فشار
گاز هیدروژن  7 mTorrبود .نمونههای اکسیدی احیاء شده در
اتمسفر ) (H2به ازای مقادیر  x= 1/13 ،1/5 ،1/3به ترتیب
بصورت  S-H2 ،S-H1و  S-H3نامگذاری شدند.

Nd-Fe-Co-B

 -1-2-2سنتز پودرهای اکسیدی  NdFe1-xCoxBبه روش سل –
 -3-2-2سنتز فاز مغناطیسی  Nd2(Fe,Co)14Bبه روش احیاء نفوذی

ژل پچینی

به منظور سنتز پودرهای مغناطیسی  ،Nd-Fe-Co-Bابتدا

()RD

پودرهای اکسیدی  NdFe1-xCoxBبه ازای مقادیر 1/13 ،1/5 ،1/3

به منظور سنتز نانوذرات  ،Nd2(Fe,Co)14Bپودرهای

= xبا استفاده از روش سل -ژل پیچینی آماده شدند .برای این

اکسیدی احیاء شده در اتسفر هیدروژن (نمونههای  )S-Hبا عامل

کار ،ابتدا مقادیر استوکیومتری از ،FeCl3.6H2O ،NdCl3.6H2O

احیاء کننده هیدرید کلسیم ( ،)CaH2در نسبت وزنی برابر
 931 °Cدر کوره با خالء torr

01-0

به مدت

 ،H3BO3 ،CoCl2.6H2Oدر آب یونزدایی شده حل شدند .سپس

مخلوط و در دمای

محلولی از ترکیب اسید سیتریک و اتیلن گلیکول با نسبت برابر

 2ساعت با نرخ گرمایش  01 °C/minتحت عملیات احیاء

تهیه شد .نسبت محلول اسید سیتریک  /اتیلن گلیکول به محلول

نفوذی قرار گرفتند .سپس محصول مغناطیسی حاصل چندین
مرتبه با آب و اسید استیک رقیق به منظور حذف محصوالت

Energy Dispersive X-ray

1

جانبی ( )CaOشستشو داده شد .نمونههای تولید شده با فرآیند
احیاء نفوذی به ازای مقادیر  x= 1/13 ،1/5 ،1/3به ترتیب
بصورت  S-D2 ،S-D1و  S-D3نامگذاری شدند.

 -3نتایج و بحث
 -1-3مشخصهیابی پودرهای اکسیدی و پودرهای اکسیدی
احیاء شده در اتمسفر هیدروژن ()H2
شکل ( 0الف) الگوهای  XRDنمونههای  S-Oرا نشان
میدهد .نمونههای اکسیدی از فازهای ،NdFeO3 ،Fe2O3
 NdBO3و  Co3O4تشکیل شدهاند .همچنین شکل ( 0ب)
الگوهای  XRDنمونههای  S-Hرا نشان میدهد .الگوی

XRD

این نمونهها در مقایسه با نمونههای  ،S-Oعالوه بر فازهای
 NdFeO3و  NdBO3شامل )ICCD #04-003-3891( bcc-FeCo
نیز میباشد bcc-FeCo .در اثر احیاء فازهای  Fe2O3و  Co3O4در
اتمسفر  H2تشکیل شدهاند .نتایج بدست آمده از الگوی

XRD

نمونههای احیاء شده با گاز هیدروژن نشان میدهد که اتمسفر
هیدورژن از قدرت کافی برای احیاء کامل پودرهای اکسیدی و
تشکیل فاز مغناطیسی  Nd2(Fe,Co)14Bبرخوردار نیست.
با افزایش غلظت  Coیک تغییر در موقعیت پیک
( FeCo )001در الگوهای  XRDنمونههای  S-Hمشاهده میشود
(شکل ( 0ج)) .این پدیده میتواند به تفاوت شعاع اتمی بین Fe

و  Coنسبت داده شود ( rFe= 0/20 Åو  .]05[ )rCo=0/23 Åبه
طور کلی ،در سیستم آلیاژی  ،Fe-Coوقتی اتمهای آهن با اتمهای
 Coجایگزین میشوند ،یک کاهش در پارامتر شبکه رخ میدهد
که این پدیده باعث انتقال پیکهای  XRDبه زوایای بزرگتر می-
شود[.]00
برای بررسی ترکیب شیمیایی نمونههای  S-O3و  S-H3از

شکل  0الگوی ( XRDالف) نمونههای ( S-Oب) نمونههای ( S-Hج)
تغییر موقعیت پیک ( )001نمونههای  S-Hبا افزایش مقدار کبالت.

آزمون طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس ( )EDSاستفاده
شد .طیفهای مجموع  EDSنمونههای  S-O3و  S-H3و

مشاهده میشود که پایین بودن شدت آن مربوط به حساسیت

همچنین ناحیه مربوطه ،در شکل  2نشان داده شده است .از

پایین آنالیز  EDSدر آشکارسازی عناصر سبک است [.]03

طیفهای آشکار شده مشخص است که ترکیب شیمیایی هر دو

همچنین پیکهای  Asو  Gaمربوط به زیرالیه نیمرسانای

نمونه از عناصر  Nd ،Co ،Feو  Oتشکیل شدهاند .همچنین یک

و پیک ( Cکربن) نیز مربوط به محصوالت جانبی حاصل از

EDS

فرآیند سوختن مواد آلی موجود در پیشمادهها است .با مقایسه

پیک بسیار ضعیف مربوط به عنصر  Bنیز در نمودار

AsGa

طیفهای  EDSدو نمونه  S-O3و  S-H3به وضوح مشاهده
میشود ،مقدار اکسیژن موجود در ترکیب نمونه

S-H3

شکل  2طیفهای ( EDSالف) نمونه ( S-O3ب) نمونه .S-H3

نسبت به نمونه  S-O3بطور چشمگیری کاهش یافته است که
علت آن مربوط به کاهش مقدار فازهای اکسیدی پودرها در اثر
احیاء با گاز هیدروژن میشود.
شکل ( 5الف) و (ب) به ترتیب تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMنمونههای  S-O2و
 S-H2را نشان میدهد .تصویر  FESEMمربوط به نمونه

S-O2

(شکل ( 5الف)) نشان میدهد که ذرات در اثر فرآیند
تفجوشی ،در هم ادغام شده و تشکیل ذرات کشیده 0دادهاند
[ .]00البته وجود خاصیت مغناطیسی بین ذرات نیز باعث ایجاد
برهمکنش بین ذرات منفرد شده و تشکیل ذرات کشیده را
تشدید میکند [ .]07از طرفی شکل ظاهری ذرات ( S-H2شکل
( 5ب)) ،رشد غیرعادی دارند که علت آن میتواند به باال بودن
زمان تفجوشی مربوط شود .تصویر  TEMتهیه شده از نمونه
 S-H2نشان میدهد که پودرها از ذرات درشت و ساختار کامالً
کلوخهای شکل تشکیل شدهاند (شکل ( 5ج)).

شکل  3تصاویر ( FESEMالف) نمونه ( S-O2ب) نمونه ( S-H2ج)
تصویر  TEMنمونه ( S-H2د) تصویر  HRTEMنمونه  S-H2از ناحیه

Elongated particles

1

مشخص شده در تصویر ( TEMج) .خط مقیاس تصاویر 2 FESEM
میکرومتر میباشد.

از ناحیهای که روی تصویر  TEMبا دایره مشخص شده
است ،تصویر  HRTEMتهیه شد (شکل ( 5د)) .فاصله صفحات
بلوری اندازهگیری شده از روی تصویر  ،HRTEMبخوبی با
فاصله صفحه بلوری فاز  bcc-FeCoتطابق دارد .فاز

bcc-FeCo

در اثر احیاء پودرهای اکسیدی در اتمسفر  H2تشکیل شده است.
حلقههای پسماند نمونههای  S-O2 ،S-O1و  S-O3برای
مقایسه با نمونههای  S-H2 ،S-H1و  S-H3در شکل  0نشان داده
شده است .از منحنیهای پسماند مشاهده میشود که نمونههای
 S-Oماهیت مغناطیسی سخت دارند .در حالی که نمونههای

S-

 Hخاصیت مغناطیسی نرم از خود نشان میدهند .وجود فاز
مغناطیسی سخت هماتیت ( )Fe2O3در ترکیب شیمیایی ذرات
 S-Oباعث افزایش نیروی وادارندگی 0و رفتار مغناطیسی سخت
این نمونهها شده است .اما بعد از احیاء نمونههای S-Oدر اتمسفر
هیدروژن ،فاز  Fe2O3به همراه اکسید کبالت ( )Co3O4احیاء شده
و به فاز  bcc-FeCoکه خاصیت مغناطیسی نرم دارد ،تبدیل
میشود [ .]09،05اکثریت قریب به اتفاق مواد مغناطیسی نرم
دارای یک یا چند عنصر فلزی واسطه فرومغناطیسی  Co ،Feیا
 ،Niیا فلز نادر خاکی  Gdهستند .آلیاژ  Fe-Coجزء مواد
مغناطیسی نرم با مغناطش اشباع باال و نیروی وادارندگی پایین
است [ .]21در جدول  0مشخصات مغناطیسی نمونههای

S-O

و  S-Hنشان داده شده است .افزایش مقدار مغناطش اشباع از
 x=1/13تا  x=1/5و کاهش آن در  x=1/3در نمونههای ،S-H
میتواند بوسیله مدل نواری سخت 2توضیح داده شود .براساس
این مدل ،در نمونههای  S-Hبا افزایش مقدار کبالت از

x=1/13

به  ، x=1/5ابتدا نصف ظرفیت نوار  5dتوسط الکترونهای با
اسپین رو به باال پر میشود که این حالت سبب افزایش مغناطش
اشباع خواهد شد .اما با افزایش بیشتر مقدار کبالت (از  x=1/5به
 ،)x=1/3تعداد الکترونهای منفرد در نوار  5dافزایش یافته و در
نتیجه الکترونهای با اسپین رو به پایین شروع به پر کردن نوار
 5dمیکنند .در این حالت ،تعداد جفت الکترونها افزایش یافته

شکل  0مقایسه حلقههای پسماند نمونههای  S-Oبا نمونههای  S-Hبه
ازای مقادیر مختلف کبالت (الف) ( ،x=1/13ب)  x=1/5و (پ)
.x=1/3

و منجر به کاهش گشتاور مغناطیسی خالص و به تبع آن کاهش
مغناطش اشباع در ( x=1/3نمونه  )S-H3میشود [.]20

Coercivity

1

Rigid bond model

2

برای سنتز نانوذرات  ،Nd2(Fe,Co)14Bنمونههای
جدول  0مقدار نیروی وادارندگی و مغناطش اشباع برای نمونههای S-
xCo

نوع نمونه نیروی وادارندگی
)(Hc Oe

1/13
1/5
1/3

،S-O1

 S-O2و  S-O3با عامل احیاء کننده هیدرید کلسیم ()CaH2

مغناطش اشباع

مخلوط و در اتمسفر خالء تحت فرآیند احیاء نفوذی قرار گرفت.

)(Ms emu/g

شکل  3الگوی  XRDنمونه مغناطیسی  S-D2آماده شده با فرآیند

S-O1

0091

0

S-H1

27

39

S-O2

900

50

S-H2

30

000

S-O3

919

23

S-H3

22

09

احیاء نفوذی را قبل از فرآیند شستشو نشان میدهد .ذرات
پودری  ،S-D2ترکیبی از فازهای
،)005-2083

ICDD# 04-( Nd2(Fe,Co)14B

،)ICDD# 04-002-4369( Nd2O3

NdH2

()ICDD# 04-012-2595( Ca(OH)2 ،)ICDD# 04-006-3747

و  )ICDD# 04-007-2174( CaOمیباشد.

 Oو .S-H

از جدول  0مشاهده میشود که مقدار مغناطش اشباع
برای نمونه  S-H3نسبت به نمونه  S-H1بیشتر است .این پدیده
میتواند مربوط به کاهش اثرات سطحی مانند کجشدگی

اسپین0

و الیه مرده 2در اثر افزایش اندازه ذرات باشد [ .]22،25در حالی
که ،مقدار نیروی وادارندگی برای نمونه  S-H3نسبت به دو نمونه
S-H1و  S-H2پایین است.
نیروی وادارندگی ( )Hcبه عوامل ذاتی و غیر ذاتی بستگی
دارد [ .]20ناهمسانگردی مغناطیسی بلوری 5جزء خواص ذاتی
ماده مغناطیسی محسوب میشود و نیروی وادارندگی نسبت
مستقیمی با آن دارد .بررسی سیستم آلیاژی  Fe1-xCoxنشان می-
دهد که با جانشانی کبالت بجای آهن ثابت ناهمسانگردی ()K1

شکل  3الگوی  XRDنمونه  S-D2آماده شده با فرآینده احیاء نفوذی
قبل فرآیند شستشو.

بطور پیوسته کاهش مییابد و در  x=1/3به پایینترین مقدار

سازوکار احیاء اکسید فلزات توسط  CaH2در فرآیند احیاء

S-

نفوذی توسط مریسون 3و همکارانش [ ]20بصورت رابطه 0

خود میرسد .بنابراین کاهش نیروی وادارندگی برای نمونه

 )x=1/3( H3میتواند مربوط به کاهش ناهمسانگردی مغناطیسی

پیشنهاد شد.

بلوری باشد .ترکیب شیمیایی و ریزساختار جزء عوامل غیر ذاتی

CaH 2  Ca  2 H

تاثیرگذار روی نیروی وادارندگی میباشند .وجود ناخالصی و
عیوب در ریزساختار و همچنین توزیع ناهمگن عناصر سازنده
در ترکیب پودرهای سنتز شده میتواند منجر به افزایش میدان

M n Om  mCaH 2  nM  mCaO

()0

M  xH  MH x
2H  H 2
)( M : Nd , Fe, Co, B

مغناطیسزدا 0و در نتیجه کاهش نیروی وادارندگی شود [.]23
 -2-3مشخصهیابی نانوذرات  Nd2(Fe,Co)14Bسنتز شده به
روش احیاء نفوذی

بنابراین براساس فازهای تشکیل شده بعد از فرآیند احیاء نفوذی
که در الگوی  XRDشکل  3مشخص شده ،واکنشهای رابطه 2

1

Spin canting
Dead layer
3
Magnetocrystalline Anisotropy
2

Demagnetization field
Meerson

4
5

را میتوان برای تشکیل فاز مغناطیسی

سخت Nd2(Fe,Co)14B

پیشنهاد داد.
)3Co3O 4 + 4CaH 2  3Co + 4CaO + 4H 2 (g
2NdFeO 3  3CaH 2  Nd 2 O3  2 Fe  3CaO
) 3H 2 (g

()2

)B 2 O 3  3CaH 2  2 B  3CaO  3H 2 (g
)Nd 2 O3  3CaH 2  2 NdH 2  3CaO  H 2 (g
2 NdH 2  2Co  12 Fe  B  Nd 2 Fe12Co2 B
) 2H 2 (g

همانطور که الگوی  XRDشکل  3نشان میدهد ،بعد از انجام
فرآیند احیاء نفوذی و تشکیل نمونه  ،S-D2محصوالت جانبی
مانند  CaOو  Ca(OH)2نیز در ترکیب مورد نظر تشکیل شده
است که باید بوسیله فرآیند شستشو حذف شوند .فرآیند
شستشوی پودرهای سنتز شده بوسیله آب و اسید استیک رقیق
انجام گرفت .شکل  0تصاویر  FESEMنمونههای  S-D1و

S-

 D2بعد از انجام شستشو ،نشان میدهد .شکل ( 0الف) و (ب)
به ترتیب مربوط نمونههای  S-D1و  S-D2در بزرگنماییهای
پایین میباشد .در این تصاویر مشاهده میشود که ذرات از
اجتماع تعداد زیادی کلوخه با اندازه میکرومتری تشکیل شدهاند
که علت آن میتواند مربوط به دمای باالی فرآیند احیاء نفوذی
و سطح ویژه باالی ذرات احیاء شده (بخاطر ماهیت نانومتری)
باشد .شکل ( 0پ) و (ت) نیز به ترتیب مربوط به همان
نمونههای  S-D1و  S-D2در بزرگنماییهای باال میباشد .از
تصاویر مشخص است که کلوخهها در هر دو نمونه از ذرات زیر
 011نانومتر تشکیل شدهاند .با این تفاوت که اندازه ذرات برای
نمونه  S-D1تا حدی کوچکتر از اندازه ذرات نمونه

S-D1

میباشد.
منحنیهای پسماند ( )VSMنمونههای  S-D2 ،S-D1و S-

 D3قبل و بعد از فرآیند شستشو به ترتیب در شکل ( 7الف)،
(ب) و (پ) نشان داده شدهاند .از منحنیهای پسماند مشاهده
میشود که نمونههای قبل از شستشو در هر سه ترکیب

شکل  0مورفولوژی نمونههای ( S-Dالف و پ) برای نمونه ( S-D1ب
و ت)  S-D2برای بعد از فرآیند شستشو.

نسبت به نمونههای بعد از شستشو ،نیروی وادارندگی بیشتر و
مغناطش اشباع ( )Msکمتری دارند .این ویژگی نشان از تشکیل
فاز مغناطیسی سخت  Nd2(Fe,Co)14Bدر نمونههای قبل از
شستشو دارد .نتایج مشابهی توسط سایر محققین نیز گزارش شده
است [ .]25–27بیشترین نیروی وادارندگی ( )Hcو مغناطش
اشباع ( ،)Msقبل و بعد از شستشو نمونهها ،به ترتیب برای
نمونههای  S-D2و  S-D3بدست آمد (جدول  .)2نیروی
وادارندگی برای نمونه  S-D2قبل از شستشو برابر  301 Oeبود
اما بعد از فرآیند شستشو به مقدار 059 Oeکاهش پیدا کرد .چنین
روندی یعنی کاهش نیروی وادارندگی بعد انجام فرآیند شستشو،
برای نمونههای  S-D1و  S-D3نیز مشاهده شد .افت نیروی
وادارندگی پودرهای شسته شده میتواند به دلیل نفوذ هیدروژن
به درون فاز مغناطیسی سخت  Nd2(Fe,Co)14Bو تشکیل فاز
مغناطیسی نرم  Nd2Fe14BHxباشد .همچنین افزایش چگالی
عیوب روی سطح ذرات سنتز شده در اثر فرآیند شستشو میتواند
دلیل دیگری برای کاهش نیروی وادارندگی باشد [ .]51مغناطش
اشباع برای نمونه  S-D3قبل از شستشو برابر  09 emu/grبود که
بعد شستشو به  79 emu/grافزایش پیدا کرد .چنین روندی یعنی
افزایش

مغناطش

اشباع

بعد

 D2و  S-D3پس از فرآیند شستشو به دلیل حذف فاز
غیرمغناطیسی  CaOمیباشد .میباشد.
جدول  2خواص مغناطیسی نانوذرات مغناطیسی

(S-D2 )1/5( S-D1 )1/13

xCo

نیروی
وادارندگی
)(Hc Oe

قبل از
شستشو
بعد از
شستشو
قبل از

مغناطش

شستشو

)(Ms emu/g

بعد از

اشباع

Nd2(Fe1-x,Cox)14B

شستشو

502

301

S-D3

()1/3
015

092

059

51

00

02

09

50

52

79

سنتز شده به روش احیاء نفوذی به ازای مقادیر  x=1/5 ، x=1/13و
x=1/3

در فرآیند شستشوی نمونههای آماده شده با فرآیند احیاء
نفوذی ،این امکان وجود دارد که یک واکنش اکسیداسیون گرمازا
رخ داده باشد .این پدیده منجر به تجزیه جزئی فاز مغناطیسی
 Nd2(Fe,Co)14Bبه فازهای مغناطیسی نرم  Nd2Fe14BHxیا

α-

 Feمیشود .در نتیجه ،خواص مغناطیسی محصوالت نهایی
عمدتاً به دلیل تجزیه  Nd2(Fe,Co)14Bبا افزایش دمای واکنش
به طور قابل توجهی کاهش مییابد [ .]50وی 0و همکارانش
[ ]52کاهش نیروی وادارندگی پس از شستشوی پودرهای

Nd-

 Fe-Bسنتز شده با فرآیند احیاء نفوذی را گزارش کردهاند .این
محققان کاهش نیروی وادارندگی را به آزاد شدن  H2در اثر
واکنش  CaOبا آب و نفوذ آن به درون ساختار بلوری فاز

Nd-

 Fe-Bنسبت دادهاند .نیروی وادارندگی به دست آمده در پژوهش
شکل  7منحنیهای پسماند نمونههای مغناطیسی آماده شده با فرآیند
احیاء نفوذی (الف) ( S-D1ب) ( S-D2ج)  S-D3قبل و بعد از شستشو.

انجام فرآیند شستشو ،برای نمونههای  S-D1و  S-D2نیز مشاهده
شد .افزایش مقدار مغناطش اشباع برای هر سه نمونه

S- ،S-D1

1

Wei
Abid
3
Rahimi
2

حاضر باالتر از نتایج گزارش شده توسط عبید 2و همکارانش
[ ]55و رحیمی 5و همکارانش [ ]50میباشد .همچنین مقدار
نیروی وادارندگی نزدیک به  211 Oeبرای نانوذرات

Nd-Fe-B

تولید شده به روش احیاء نفوذی توسط هایک 0و همکارانش
[ ]53گزارش شد.
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 نتیجهگیری-4
 احیاء نفوذی برای سنتر پودرهای/استفاده از روش شیمیایی
 به منظور استفاده در ساختNd2(Fe,Co)14B مغناطیسی سخت
آهنرباهای دائمی با کیفیت مناسب میتواند نتایج خوبی به همراه
Nd(Fe1-x-

 در پژوهش حاضر پودرهای اکسیدی.داشته باشد

) با دو روش احیاییS-O3  وS-O2 ،S-O1  (نمونههایCox)B
 یعنی احیاء با گاز هیدروژن و احیاء با هیدرید کلسیم،متفاوت
 نتایج بدست.(احیاء نفوذی) تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند
 ماهیت مغناطیسی نرم دارندS-H آمده نشان داد که نمونههای
 به علت تشکیل فازS-D در حالی که نمونههای
. خاصیت مغناطیسی سخت از خود نشان دادند،Nd2(Fe,Co)14B
 نیروی وادارندگی،S-D بعد از انجام فرآیند شستشو نمونههای
Hc

 بیشترین.) افزایش یافتMs( ) کاهش و مغناطش اشباعHc(

S-  وS-D2

) به ترتیب برای نمونههای79 Oe( Ms ) و301 Oe(
. بدست آمدD3

 سپاسگزاری-5
نویسندگان این مقاله از دانشگاه صنعتی سهند تبریز به
 از،دلیل فراهم آوردن امکانات الزم جهت انجام این پروژه
آزمایشگاه پژوهشکده نیمه هادی پژوهشگاه مواد انرژی مشکین
دشت کرج برای مساعدتی که در به انجام رسانیدن فرآیند سنتز
و مشخصه یابی برخی از نمونهها و همچنین از دانشگاه فدرال
شرقی روسیه بخاطر تأمین اقامت و مساعدت در امر سنتز و
.مشخصه یابی این پروژه تشکر به عمل میآورند
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