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 :مقاله خچهیتار
 02/10/0010: هیاول ثبت

 : شده اصالح نسخة افتیدر

 : یقطع رشیپذ

 از طریقتولید شده  B14)xCox-1(Fe2Nd نانوذراتو مغناطیسی  خواص ریزساختاری ،تحقیق حاضر در     هدیچک 

به ازای مقادیر  BxCox-1Nd(Fe(پودرهای اکسیدی برای این منظور، . است گرفتهبررسی قرار احیاء نفوذی مورد  فرآیند

13/1=x ،5/1=x  3/1و=x،  هیدروژنفر در اتمسیکبار (2H) درید هیاستفاده از فرآیند احیاء نفوذی با  بوسیله بار دیگر و

Co-Fe-Nd-و ترکیب شیمیایی پودرهای  بلوریساختار شناسایی  قرار گرفتند.تحت عملیات حرارتی  ،(2CaHکلسیم )

B  و  یکل شکل ظاهری شد. انجام یکسپرتو ا یانرژ یپراکندگ سنجییفو ط یکسپراش پرتو ا استفاده از باحاصل

وپ الکترونی میکروسکگسیل میدانی،  میکروسکوپ الکترونی روبشی ه وسیلهب پودرهای سنتز شده یسیخواص مغناط

ی اکسیدی که پودرها نشان داد بدست آمده. نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند نوسانینمونه  سنجشمغناطدستگاه و  عبوری

پودرهای اکسیدی  . امادارندماهیت مغناطیسی نرم ، bcc-FeCoبه علت تشکیل فاز مغناطیسی احیاء شده با گاز هیدروژن 

مغناطیسی فاز  یلتشکو  Bو  2NdH ،Fe ،Co فازهای یممستق نفوذاحیاء شده با فرآیند احیاء نفوذی به علت 

تولید  (CaO). به منظور حذف محصوالت جانبی از خود نشان دادندخاصیت مغناطیسی سخت  ،B 14(Fe,Co)2Ndسخت

خواص  و نداسید استیک رقیق شستشو داده شدبا آب و  B 14(Fe,Co)2Ndشده در طول فرآیند احیاء نفوذی، ذرات

روی نیبعد از شستشو، قبل و بعد از فرآیند شستشو مورد بررسی قرار گرفت.  B 14(Fe,Co)2Ndمغناطیسی نانوذرات

به علت حذف فاز مغناطش اشباع  کاهش یافت در حالی که xBH14Fe2Ndفاز مغناطیسی نرم به علت تشکیل وادارندگی 

 .یافتافزایش  B 14(Fe,Co)2Ndنانوذراتاز ترکیب  CaOغیر مغناطیسی 

 :هادواژهیکل
 NdFeCoB نانوذرات ،0کلید واژه 

 احیاء نفوذی ،2کلید واژه 

 خواص ریزساختاری ،5کلید واژه 

 خواص مغناطیسی، 0کلید واژه 
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 Abstract      
In the current research, the microstructural and magnetic characteristics of Nd2(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 

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 Nd2Fe14BHx 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.  

  https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.????                    URL: https://www.jamt.ir/article_??????.html 

 

 مقدمه -0
بطور  0590در سال  Nd-Fe-Bرباهای دائمی نوع آهن

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

توان بعنوان نسل سوم مواد . این آهنرباها را میندشدکشف 

مغناطیسی سخت در نظر گرفت. مواد اولیه استفاده شده در 

تر ارزان SmCoی رباهانسبت به آهن Nd-Fe-Bآهنرباهای دائم 

دارا بودن  به علت B-Fe-Nd آلیاژهای. [5] باشدتر میو فراوان

 MGOe) 2باال تولید یانرژ شینهبی و (kG 00) باال 0اشباع مغناطش

 یبرامناسب  انتخاب یکبه عنوان  ،( در بین تمام آهنرباها00

. [0] روندبه شمار می خوب ییبا کارا یدائم یآهنرباهاساخت 

این آهنرباها بطور گسترده در کاربردهای تبدیل  به همین دلیل

انرژی )موتورها، بلندگوها و ژنراتورهای الکتریکی(، لوازم 

های فناوری ،خانگی، صنایع حمل و نقل، تجهیزات پزشکی

های های بادی و ماشینتوربین مثلدوستدار محیط زیست 

استفاده از اما . [3] گیرندهیبریدی مورد استفاده قرار می

در کاربردهای دما باال به علت دمای  B-Fe-Ndآهنرباهای 

(cT( پایین آنها ) ℃501 ،) امروزه  .[0] استبا محدودیت روبرو

مانند  یکیمتالورژ یهاعمدتاً با روش Nd-Fe-Bیاژهای آل

های سریع سرد روشو  [7] یکی(مکان یاژسازیآل) متالوژی پودر

-یژگیاز و شوند.یم تولید [9] (5)ذوب ریسی چرخشی کردن

است که فلزات با  ینا پودر یمتالورژ یهامشترک روش یها

در  همچنین استفاده شوند. یهبه عنوان مواد اول یدخلوص باال با

ف صربه  یازن ایها به علت فرآیند تولید چند مرحلهاین روش

های تولید است که باعث افزایش هزینه و زمان زیاد یانرژ

های شیمیایی برای سنتز نانوذرات استفاده از روش .[5] شودمی

 بر معایب غلبهتواند راه کار مناسبی برای آهنرباهای دائم می

 
1Saturation magnetization 
2 Maximum product energy 

عموماً  ی شیمیاییهاروشباشد، زیرا  پودرمتالورژی  هایروش

وبی مطلپذیری دارای انعطافی پایین به باال بوده و هایفرآیند

ساختار و ترکیب ها این روشمحصول بدست آمده از  .باشندمی

. همچنین عناصر خواهد داشتشیمیایی همگن و یکنواختی 

وارد ترکیب شیمیایی این آهنرباها  توانراحتی میه آلیاژی را ب

های فلزی نمکمعموالً های شیمیایی، مواد اولیه کرد. در روش

 یلانسپت یادتفاوت زستند. اما ارزان قیمت یا اکسیدهای فلزی ه

و فلز ( 0E= -00/1) آهن فلز واسطه ینب اکسیداسیون –احیاء 

را این فلزات همزمان  احیاء (،0E= -05/2نئودیمیم ) یخاکنادر 

 کرده است یلچالش تبد یکبه های سنتز شیمیایی در روش

احیاء  روشبا معرفی  B-Fe-Ndپیشرفت در سنتز شیمیایی  .[01]

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

 با مخلوط سپسبه روش شیمیایی سنتز و  Nd-Fe-Bاکسیدی 

کردن پودرهای اکسیدی با عامل احیاء کننده هیدرید کلسیم 

(2CaH( یا کلسیم )Ca)،  فاز مغناطیسیB14Fe2Nd می تولید

ل به میم مییدر روش احیاء نفوذی، کلسیم نسبت به نئود. شود

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

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

توان با تغییر اندازه پیش ماده را می Nd-Fe-Bکه اندازه ذرات 

اکسیدی تغییر داد، ساختار نانوبلوری مورد نظر به شدت تحت 

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

اده های اکسیدی با استفاطیسی پیش مادهریزساختار و خواص مغن

توان ، میRDسازی شیمیایی و به دنبال آن روش از روش آماده

با خواص مورد نظر را بدست  B14Fe2Ndفاز مغناطیسی سخت 

های در حال حاضر روش احیاء نفوذی نسبت به روش .آورد

. [00] باشددیگر یک روش کم هزینه با حجم تولید مناسب می

3 Curie temperature 
4Diffusion  Reduction (RD)  
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 B14Fe2Ndبا توجه به اینکه جانشانی کبالت بجای آهن در 

در تحقیق حاضر تاثیر  شود، cTتواند باعث بهبود دمای می

جانشانی کبالت بجای آهن روی خواص ریزساختاری و 

شده به روش احیاء  تولید B14(Fe,Co)2Ndمغناطیسی نانوذرات 

 .شودمینفوذی بررسی 

 قیتحق روش -2
 مواد اولیه و دستگاه ها -2-1

(، کلرید آهن O2.6H3NdClکلرید نئودمیم شش آبه )

کبالت شش آبه (، کلرید O2.6H3FeClشش آبه )

(O2.6H2CoCl ،)( 7اسید سیتریک تک آبهO8H6C اتیلن ،)

(، هیدرید کلسیم 3BO3H(، اسید بوریک )2O6H2Cگلیکول )

(2CaH( اسید استیک ،)COOH3CH ،) زدایی شدهیونآب 

(O2H و گاز هیدروژن با خلوص باالی )با نشان درصد  55

به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار  مرک و آلدریچتجاری 

( XRD) سنج اشعه ایکسپراش هایآزمون گرفتند.

(،Bruker D8ADVANCE powder diffractometerمدل)
 ,SEM 950ی نشر میدانی )مدل روبش یالکترون یکروسکوپم

Carl Zeiss )0ایکس سنج پراش انرژیطیف به مجهز (EDAX)، 
 (،Hitachi H-7000عبوری )مدل  یالکترون یکروسکوپم

 Lakeshore( )مدلVSM) نوسانینمونه سنج دستگاه مغناطش

برای تعیین مشخصات فازی، ریزساختاری و مغناطیسی (  7400

 پودرهای سنتز شده به کار گرفته شدند.

  Nd-Fe-Co-Bهای مغناطیسی سنتز نمونه -2-2

 –به روش سل  BxCox-1NdFeسنتز پودرهای اکسیدی  -2-2-1

  ژل پچینی

، ابتدا  Nd-Fe-Co-Bسنتز پودرهای مغناطیسیبه منظور 

 13/1، 5/1، 3/1مقادیر  به ازای BxCox-1NdFeپودرهای اکسیدی 

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

، O2.6H3NdCl،O 2.6H3FeClکار، ابتدا مقادیر استوکیومتری از 

O2.6H2CoCl ،3BO3H حل شدند. سپس  شده زدایییونآب ، در

سبت برابر با نسیتریک و اتیلن گلیکول  اسید محلولی از ترکیب

ه محلول بتهیه شد. نسبت محلول اسید سیتریک / اتیلن گلیکول 

 
1 Energy Dispersive X-ray 

دو محلول آماده شده  شد. انتخاببه یک های کلریدی دو نمک

ساعت روی همزن  5و به مدت  یکدیگر مخلوط شدندبا 

تا یک رزین مرطوب  گرفتندقرار  93 ℃    مغناطیسی در دمای

 20رزین مرطوب بدست آمده به مدت  .به دست آیدسیاه رنگ 

شد تا تبدیل به یک  قرار دادهدر آون  211℃ساعت در دمای 

ژل خشک اسفنجی شود. ژل خشک، خرد شده و در کوره تیوبی 

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

های نمونه شود. Nd-Fe-Co-Bشد تا تبدیل به پودرهای اکسیدی 

، 5/1، 3/1سنتز شده به ازای مقادیر  BxCox-1NdFeاکسیدی 

13/1 =x  1به ترتیب بصورتO-S ،2O-S  3وO-S  نامگذاری

ما  در کار قبلیجزئیات فرآیند سنتز پودرهای اکسیدی  شدند.

  .[02] بطور کامل توضیح داده شده است
 

در اتمسفر  BxCox-1NdFeاکسیدی پودرهای  احیاء -2-2-2

 H)2(هیدروژن 

بررسی ، 2Hدر اتمسفر  هدف از احیاء پودرهای اکسیدی

برای  .است B14(Fe,Co)2Ndامکان تشکیل فاز مغناطیسی سخت 

بدست آمده از  BxCox-1NdFe اکسیدیپودرهای این منظور، 

ژل پچینی تحت فرآیند احیاء با گاز هیدروژن قرار -روش سل

و  x ،5/1=x=13/1ترکیب با  پودرهای، این فرآینددر گرفتند. 

3/1=x  2در اتمسفرH  تحت  911 ℃ ساعت در دمای 2به مدت

و فشار  C/min 01°عملیات حرارتی قرار گرفتند. نرخ گرمایش 

های اکسیدی احیاء شده در نمونه .بود mTorr7 گاز هیدروژن 

به ترتیب  x= 13/1، 5/1، 3/1به ازای مقادیر  H)2(اتمسفر 

 نامگذاری شدند. 3H-Sو  1H-S ،2H-Sبصورت 

 

به روش احیاء نفوذی  B14(Fe,Co)2Ndسنتز فاز مغناطیسی  -2-2-3

(RD) 

، پودرهای B14(Fe,Co)2Ndبه منظور سنتز نانوذرات 

با عامل  (S-Hهای )نمونه سفر هیدروژناکسیدی احیاء شده در ات

(، در نسبت وزنی برابر 2CaHهیدرید کلسیم ) احیاء کننده

به مدت  torr 0-01خالء با در کوره  C 139°مخلوط و در دمای 

تحت عملیات احیاء  C/min 01°با نرخ گرمایش  ساعت 2

محصول مغناطیسی حاصل چندین سپس . ندنفوذی قرار گرفت

مرتبه با آب و اسید استیک رقیق به منظور حذف محصوالت 



 

 

ند با فرآی تولید شدههای نهنمو .( شستشو داده شدCaOجانبی )

به ترتیب  x= 13/1، 5/1، 3/1به ازای مقادیر احیاء نفوذی 

 نامگذاری شدند. 3D-Sو  1D-S ،2D-Sبصورت 

 

 نتایج و بحث -3
یابی پودرهای اکسیدی و پودرهای اکسیدی مشخصه -3-1

 (2Hاحیاء شده در اتمسفر هیدروژن )

را نشان  S-Oهای نمونه XRD)الف( الگوهای  0شکل 

 ،3O2Fe ،3NdFeOاکسیدی از فازهای  هاینمونهدهد. می

3NdBO  4وO3Co ب(  0اند. همچنین شکل تشکیل شده(

  XRD  الگوی دهد.را نشان می S-Hهای نمونه XRDالگوهای 

، عالوه بر فازهای O-Sهای در مقایسه با نمونهها این نمونه

3NdFeO  3وNdBO  شاملFeCo-bcc (3891-003-#04ICCD ) 

در  4O3Coو  3O2Feدر اثر احیاء فازهای  FeCo-bcc باشد.نیز می

 XRDنتایج بدست آمده از الگوی  اند.تشکیل شده 2Hاتمسفر 

اتمسفر دهد که های احیاء شده با گاز هیدروژن نشان مینمونه

اکسیدی و  پودرهایکامل کافی برای احیاء قدرت از هیدورژن 

 .برخوردار نیست B14(Fe,Co)2Ndتشکیل فاز مغناطیسی 

یک تغییر در موقعیت پیک  Coبا افزایش غلظت 

(001)FeCo   در الگوهایXRD های نمونهS-H شودمشاهده می 

 Feبه تفاوت شعاع اتمی بین تواند می)ج((. این پدیده  0)شکل 

. به [05] (Å 23/0=Cor و Å 20/0 =Fer) شودنسبت داده  Coو 

های های آهن با اتم، وقتی اتمFe-Coستم آلیاژی طور کلی، در سی

Co هد دکاهش در پارامتر شبکه رخ می شوند، یکجایگزین می

-می به زوایای بزرگتر XRDهای باعث انتقال پیکاین پدیده  که

 .[00]شود

از  3H-Sو  3O-S هاینمونه شیمیاییبرای بررسی ترکیب 

( استفاده EDSآزمون طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس )

و   3H-Sو  3O-Sهای نمونه EDSهای مجموع طیف شد.

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

ر دو ههای آشکار شده مشخص است که ترکیب شیمیایی طیف

همچنین یک  اند.تشکیل شده O و  Fe ،Co ،Ndاز عناصر  نمونه

 EDSنیز در نمودار  Bپیک بسیار ضعیف مربوط به عنصر 

  
)ج(  S-Hهای نمونهب( ) S-O هاینمونه )الف( XRDالگوی  0شکل 

 با افزایش مقدار کبالت. S-H هاینمونه( 001تغییر موقعیت پیک )

 

شود که پایین بودن شدت آن مربوط به حساسیت مشاهده می

 .[03]در آشکارسازی عناصر سبک است  EDSپایین آنالیز 

 AsGaرسانای مربوط به زیرالیه نیم  GaوAs های چنین پیکهم

)کربن( نیز مربوط به محصوالت جانبی حاصل از  Cو پیک 

ه با مقایس ها است.مادهفرآیند سوختن مواد آلی موجود در پیش

به وضوح مشاهده  3H-Sو  3O-Sدو نمونه  EDSهای طیف

 3H-Sمقدار اکسیژن موجود در ترکیب نمونه  ،شودمی



 

 

         
 .3H-S)ب( نمونه  3O-Sنمونه )الف(  EDSهای طیف 2 شکل

 

بطور چشمگیری کاهش یافته است که  3O-Sنسبت به نمونه 

پودرها در اثر فازهای اکسیدی  کاهش مقداربه مربوط علت آن 

  شود.گاز هیدروژن می احیاء با

میکروسکوپ تصاویر به ترتیب )الف( و )ب(  5شکل 

و  2O-Sهای نمونه( FESEMالکترونی روبشی گسیل میدانی )

2H-S  ویر تص دهد.نشان میراFESEM  2 نمونهمربوط بهO-S 

که ذرات در اثر فرآیند  دهدنشان می)الف((  5)شکل 

 اندداده 0هم ادغام شده و تشکیل ذرات کشیده جوشی، درتف

یجاد اذرات نیز باعث  بینالبته وجود خاصیت مغناطیسی  .[00]

تشکیل ذرات کشیده را  و شدهبرهمکنش بین ذرات منفرد 

)شکل  2H-Sشکل ظاهری ذرات از طرفی  .[07]کند میتشدید 

تواند به باال بودن دارند که علت آن میغیرعادی  رشد )ب((، 5

 نمونهتهیه شده از  TEMتصویر مربوط شود. جوشی زمان تف

2H-S پودرها از ذرات درشت و ساختار کامالً دهد که نشان می

 .)ج(( 5)شکل  اندای شکل تشکیل شدهکلوخه
 

 

 

 
1 Elongated particles  

 

 
)ج(  2H-S)ب( نمونه  2O-Sنمونه )الف(  FESEMتصاویر  3شکل 

از ناحیه  2H-Sنمونه  HRTEM )د( تصویر 2H-Sنمونه  TEMتصویر 



 

 

 FESEM  2خط مقیاس تصاویر )ج(. TEMدر تصویر شده مشخص 

 باشد.میکرومتر می

با دایره مشخص شده  TEMای که روی تصویر از ناحیه

. فاصله صفحات )د(( 5)شکل  تهیه شد HRTEMاست، تصویر 

بخوبی با ، HRTEMاز روی تصویر گیری شده بلوری اندازه

 bcc-FeCoتطابق دارد. فاز  bcc-FeCoفاصله صفحه بلوری فاز 

  تشکیل شده است. 2Hدر اثر احیاء پودرهای اکسیدی در اتمسفر 

برای  3O-S و 1O-S ،2O-S هاینمونههای پسماند حلقه

داده  نشان  0شکل  در  3H-Sو  1H-S ،2H-Sهای مقایسه با نمونه

های که نمونهشود های پسماند مشاهده میاز منحنی .شده است

O-S .هاینمونهدر حالی که  ماهیت مغناطیسی سخت دارند  -S

H دهند. وجود فاز خاصیت مغناطیسی نرم از خود نشان می

( در ترکیب شیمیایی ذرات 3O2Feمغناطیسی سخت هماتیت )

O-S و رفتار مغناطیسی سخت  0باعث افزایش نیروی وادارندگی

در اتمسفر O-S هایاما بعد از احیاء نمونه ها شده است.این نمونه

( احیاء شده 4O3Coبه همراه اکسید کبالت ) 3O2Feهیدروژن، فاز 

که خاصیت مغناطیسی نرم دارد، تبدیل  bcc-FeCoو به فاز 

اکثریت قریب به اتفاق مواد مغناطیسی نرم  .[09،05] شودمی

یا  Fe ،Coدارای یک یا چند عنصر فلزی واسطه فرومغناطیسی 

Ni یا فلز نادر خاکی ،Gd  هستند. آلیاژFe-Co  جزء مواد

مغناطیسی نرم با مغناطش اشباع باال و نیروی وادارندگی پایین 

 O-Sهای نمونهمشخصات مغناطیسی  0. در جدول [21] است

از  است. افزایش مقدار مغناطش اشباع نشان داده شده H-Sو 

13/1x=  5/1تاx= 3/1 و کاهش آن درx= های در نمونهS-H، 

توضیح داده شود. براساس  2تواند بوسیله مدل نواری سختمی

 =13/1xاز کبالت  افزایش مقداربا  S-Hهای در نمونهاین مدل، 

های با توسط الکترون d5ابتدا نصف ظرفیت نوار  ، =5/1xبه 

طش سبب افزایش مغنااین حالت که  شودپر می باال رو بهاسپین 

به  =5/1xاما با افزایش بیشتر مقدار کبالت )از خواهد شد.  اشباع

3/1x=) ،های منفرد در نوار تعداد الکترونd5  افزایش یافته و در

نوار  نشروع به پر کرد پایین رو به های با اسپینالکترون نتیجه

d 5 افتهیافزایش  هاتعداد جفت الکترون در این حالت، .کنندمی 

منجر به کاهش گشتاور مغناطیسی خالص و به تبع آن کاهش و 

 .[20] شود( می3H-Sنمونه ) =3/1x مغناطش اشباع در

 
1 Coercivity 

 
به   H-Sهای با نمونه O-Sهای نمونههای پسماند مقایسه حلقه 0شکل 

و )پ(  =5/1x، )ب( =13/1xکبالت )الف( مختلف ازای مقادیر 

3/1x=. 

 

 

 

2 Rigid bond model 



 

 

 
-Sهای مقدار نیروی وادارندگی و مغناطش اشباع برای نمونه 0جدول 

O  وS-H. 

 

مغناطش اشباع شود که مقدار مشاهده می 0جدول  از

این پدیده  بیشتر است. 1H-Sنمونه  نسبت به H-S 3برای نمونه

 0ینشدگی اسپبوط به کاهش اثرات سطحی مانند کجتواند مرمی

در حالی . [25،22] در اثر افزایش اندازه ذرات باشد 2مرده و الیه

 نسبت به دو نمونه 3H-Sکه، مقدار نیروی وادارندگی برای نمونه 

1H-S 2وH-S  .پایین است  

به عوامل ذاتی و غیر ذاتی بستگی  (cH) نیروی وادارندگی

جزء خواص ذاتی  5. ناهمسانگردی مغناطیسی بلوری[20] دارد

شود و نیروی وادارندگی نسبت ماده مغناطیسی محسوب می

-نشان می xCox-1Feسیستم آلیاژی  بررسی. مستقیمی با آن دارد

( 1Kدهد که با جانشانی کبالت بجای آهن ثابت ناهمسانگردی )

ترین مقدار به پایین =x 3/1یابد و در بطور پیوسته کاهش می

S-نمونه بنابراین کاهش نیروی وادارندگی برای رسد. خود می

3H (3/1x=) تواند مربوط به کاهش ناهمسانگردی مغناطیسی می

شیمیایی و ریزساختار جزء عوامل غیر ذاتی ترکیب  بلوری باشد.

 وجود ناخالصی و باشند.تاثیرگذار روی نیروی وادارندگی می

توزیع ناهمگن عناصر سازنده همچنین و در ریزساختار عیوب 

ند منجر به افزایش میدان توامی پودرهای سنتز شدهدر ترکیب 

 .[23] شودی وادارندگی نیرونتیجه کاهش در و  0زدامغناطیس

 

سنتز شده به  B14(Fe,Co)2Ndیابی نانوذرات مشخصه -3-2

 روش احیاء نفوذی 

 
1 Spin canting 
2 Dead layer 
3 Magnetocrystalline Anisotropy 

، 1O-S هاینمونه، B14(Fe,Co)2Ndبرای سنتز نانوذرات 

2O-S 3 وO-S ( 2با عامل احیاء کننده هیدرید کلسیمCaH )

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

آماده شده با فرآیند  2D-Sنمونه مغناطیسی  XRDالگوی  3شکل 

ذرات  دهد.احیاء نفوذی را قبل از فرآیند شستشو نشان می

B14(Fe,Co)2Nd (-ICDD# 04از فازهای ، ترکیبی 2D-Sپودری 

2083-005) ،3O2Nd (4369-002-ICDD# 04،)  2NdH 

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

 .باشدمی CaO (ICDD# 04-007-2174)و 

 

 
با فرآینده احیاء نفوذی آماده شده  2D-Sنمونه  XRDالگوی  3شکل 

 .قبل فرآیند شستشو

 

در فرآیند احیاء  2CaHاحیاء اکسید فلزات توسط  سازوکار

 0رابطه بصورت  [20] شو همکاران 3نفوذی توسط مریسون

 پیشنهاد شد.
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بنابراین براساس فازهای تشکیل شده بعد از فرآیند احیاء نفوذی 

 2رابطه های ، واکنشمشخص شده 3شکل  XRDکه در الگوی 

4 Demagnetization field 
5 Meerson 

xCo نیروی وادارندگی نوع نمونه 
(Hc Oe)  

 مغناطش اشباع
(Ms emu/g) 

13/1  
S-O1 0091 0 

S-H1 27 39 

5/1  
S-O2 900 50 

S-H2 30 000 

3/1  
S-O3 919 23 

S-H3 22 09 



 

 

 B 14(Fe,Co)2Ndبرای تشکیل فاز مغناطیسی سخت توانمی را

 پیشنهاد داد.
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انجام از بعد ، دهدمینشان  3شکل  XRDهمانطور که الگوی 

محصوالت جانبی  ،2D-Sو تشکیل نمونه  فرآیند احیاء نفوذی

 هتشکیل شدنیز در ترکیب مورد نظر   2Ca(OH) و CaOمانند 

که باید بوسیله فرآیند شستشو حذف شوند. فرآیند  است

پودرهای سنتز شده بوسیله آب و اسید استیک رقیق  یشستشو

S-    و 1D-S هاینمونه FESEM تصاویر 0گرفت. شکل  انجام

2D   الف( و )ب(  0 شکل دهد.نشان می ،شستشوانجام بعد از(

های در بزرگنمایی 2D-Sو  1D-S هاینمونهبه ترتیب مربوط 

که ذرات از  شودمشاهده میاین تصاویر در  باشد.پایین می

 انده با اندازه میکرومتری تشکیل شدهاجتماع تعداد زیادی کلوخ

دمای باالی فرآیند احیاء نفوذی مربوط به تواند میآن علت  که

 (ذرات احیاء شده )بخاطر ماهیت نانومتری باالیو سطح ویژه 

همان  مربوط به)پ( و )ت( نیز به ترتیب  0 شکل .باشد

از . باشدهای باال میبزرگنمایی در 2D-Sو  1D-S هاینمونه

از ذرات زیر  نمونهها در هر دو کلوخه تصاویر مشخص است که

با این تفاوت که اندازه ذرات برای  اند.متر تشکیل شدهنانو 011

 1D-Sنمونه  کوچکتر از اندازه ذراتتا حدی  1D-Sنمونه 

  باشد.می

S-و   1D-S ،2D-S هاینمونه( VSMهای پسماند )منحنی

 3D الف(،  7 از فرآیند شستشو به ترتیب در شکل قبل و بعد(

های پسماند مشاهده اند. از منحنی)ب( و )پ( نشان داده شده

های قبل از شستشو در هر سه ترکیب شود که نمونهمی

 
)ب  1D-S)الف و پ( برای نمونه  D-Sهای مورفولوژی نمونه 0شکل 

  برای بعد از فرآیند شستشو. 2D-Sو ت( 

 

های بعد از شستشو، نیروی وادارندگی بیشتر و نسبت به نمونه

این ویژگی نشان از تشکیل  ( کمتری دارند.sMمغناطش اشباع )

های قبل از در نمونه B 14(Fe,Co)2Ndفاز مغناطیسی سخت

ش شده محققین نیز گزار توسط سایر تایج مشابهین شستشو دارد.

( و مغناطش cHبیشترین نیروی وادارندگی ). [25–27] است

 یبرابه ترتیب  ،هاو بعد از شستشو نمونهقبل  ،(sMاشباع )

نیروی (. 2)جدول  بدست آمد 3D-Sو  2D-Sهای نمونه

 بود Oe 301برابر  قبل از شستشو 2D-Sنمونه برای وادارندگی 

چنین کاهش پیدا کرد.  Oe059 مقدار به فرآیند شستشوبعد از  اما

 ،کاهش نیروی وادارندگی بعد انجام فرآیند شستشوروندی یعنی 

افت نیروی . نیز مشاهده شد 3D-Sو  1D-Sهای برای نمونه

ژن نفوذ هیدروتواند به دلیل میده شسته ش وادارندگی پودرهای

فاز  تشکیلو  B 14(Fe,Co)2Ndمغناطیسی سخت فازبه درون 

 چگالیافزایش  همچنین باشد. xBH14Fe2Ndمغناطیسی نرم 

تواند یمعیوب روی سطح ذرات سنتز شده در اثر فرآیند شستشو 

مغناطش  .[51] باشددلیل دیگری برای کاهش نیروی وادارندگی 

بود که  emu/gr 09 قبل از شستشو برابر 3D-Sاشباع برای نمونه 

چنین روندی یعنی افزایش پیدا کرد.   emu/gr  79بعد شستشو به

 افزایش مغناطش اشباع بعد



 

 

 
 فرآیند مغناطیسی آماده شده باهای های پسماند نمونهمنحنی 7شکل 

  .قبل و بعد از شستشو 3D-S)ج(  2D-S)ب(  1D-Sنفوذی )الف( احیاء 

 

نیز مشاهده  2D-Sو  1D-Sهای انجام فرآیند شستشو، برای نمونه

1D-S،  -Sمقدار مغناطش اشباع برای هر سه نمونه  افزایش شد.

 
1 Wei 
2 Abid 
3 Rahimi 

2D  3وD-S  پس از فرآیند شستشو به دلیل حذف فاز

  باشد.می. باشدمی CaOغیرمغناطیسی 

 B14)x,Cox-1(Fe2Ndنانوذرات مغناطیسی خواص مغناطیسی  2جدول 

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

3/1 x= 

 

اء فرآیند احیبا  آماده شدههای نمونه در فرآیند شستشوی

یک واکنش اکسیداسیون گرمازا نفوذی، این امکان وجود دارد که 

جزئی فاز مغناطیسی  منجر به تجزیهپدیده این  .رخ داده باشد

B14(Fe,Co)2Nd به فازهای مغناطیسی نرم xBH14Fe2Nd  یا-α

Fe شود. در نتیجه، خواص مغناطیسی محصوالت نهایی می

با افزایش دمای واکنش  B14(Fe,Co)2Ndعمدتاً به دلیل تجزیه 

 شو همکاران 0. وی[50] یابدبه طور قابل توجهی کاهش می

-Ndی پس از شستشوی پودرهای کاهش نیروی وادارندگ [52]

Fe-B ین اند. اهسنتز شده با فرآیند احیاء نفوذی را گزارش کرد

در اثر  2Hکاهش نیروی وادارندگی را به آزاد شدن  محققان

-Ndبا آب و نفوذ آن به درون ساختار بلوری فاز  CaO واکنش

Fe-B ند. نیروی وادارندگی به دست آمده در پژوهش اهنسبت داد

 و همکارانش 2باالتر از نتایج گزارش شده توسط عبیدحاضر 

باشد. همچنین مقدار می [50] و همکارانش 5و رحیمی [55]

 Nd-Fe-Bبرای نانوذرات  Oe211 نیروی وادارندگی نزدیک به 

و همکارانش  0به روش احیاء نفوذی توسط هایک تولید شده

 گزارش شد.  [53]

 

4 Haik 

xCo S-D1 )1/13( S-D2 )1/5( 
S-D3  

(3/1)  

نیروی 

 وادارندگی
(Hc Oe) 

قبل از 

 شستشو
502 301 015 

بعد از 

 شستشو
092 059 51 

مغناطش 

 اشباع
(Ms emu/g) 

قبل از 

 شستشو
00 02 09 

بعد از 

 شستشو
50 52 79 



 

 

 

 

 یریگجهینت -4
 سنتر پودرهای یبرا نفوذی یاءاحشیمیایی/  استفاده از روش

به منظور استفاده در ساخت  B14(Fe,Co)2Ndمغناطیسی سخت 

همراه  نتایج خوبی به تواندمیمناسب با کیفیت  دائمی آهنرباهای

x-1Nd(Fe- پودرهای اکسیدیدر پژوهش حاضر  .داشته باشد

)BxCo (1 هاینمونهO-S ،2O-S 3 وO-S) با دو روش احیایی 

هیدروژن و احیاء با هیدرید کلسیم متفاوت، یعنی احیاء با گاز 

دست نتایج ب )احیاء نفوذی( تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند.

ماهیت مغناطیسی نرم دارند  S-Hهای نمونهآمده نشان داد که 

فاز  به علت تشکیل D-Sهای نمونهحالی که  در

B14(Fe,Co)2Nd ،خاصیت مغناطیسی سخت از خود نشان دادند. 

نیروی وادارندگی  ،D-Sهای بعد از انجام فرآیند شستشو نمونه

(cH( کاهش و مغناطش اشباع )sM .افزایش یافت )بیشترین cH 

(Oe 301 و )sM (Oe 79به ترتیب ) 2های برای نمونهD-S   و-S

3D بدست آمد.  

 

 سپاسگزاری -5
نویسندگان این مقاله از دانشگاه صنعتی سهند تبریز به 

دلیل فراهم آوردن امکانات الزم جهت انجام این پروژه، از 

آزمایشگاه پژوهشکده نیمه هادی پژوهشگاه مواد انرژی مشکین 

به انجام رسانیدن فرآیند سنتز دشت کرج برای مساعدتی که در 

دانشگاه فدرال ها و همچنین از و مشخصه یابی برخی از نمونه

اقامت و مساعدت در امر سنتز و  تأمینبخاطر  شرقی روسیه

 .آورنداین پروژه تشکر به عمل میمشخصه یابی 
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