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 التببا آالیص ک)میومتال(  Ni0.8Fe0.2 بررسی خواص مغناطیسی آلیاشساخت و 
 نصاد، ایرج ؛ کاظمیمرتضی، ضوضتریزرگر ؛الهه، مرادیان

 اَّاص داًطگاُ ضْیذ چوشاى،ی ػلَم،  داًطىذُگشٍُ فیضیه،   

 

 چكیده
ىاًیىی تا آلیاطساصی هّای هیَهتال  تْیِ ًوًَِ .تالت هَسد تشسسی لشاس گشفثوتا آالیص  )هیَهتال( Ni0.8Fe0.2 خَاظ هغٌاطیسی آلیاط اص تشخی تشسسی ساخت ٍ

 ی ایىس ی پشاوٌذگی اضؼِ ٍسیلِ تِ تشتیة تِ هغٌاطیس اضثاع ٍ ٍاداسًذگی هغٌاطیسی() خَاظ هغٌاطیسی ٍ هَسفَلَطی پَدسّا ،تلَسیساختاس  است. اًجام ضذُ

(XRD) ( تِ ووه هیىشٍسىَج الىتشًٍی سٍتطی ٍSEM )ٍ دستگاُ هغٌاطَسٌج ًوًَِ استؼاضی) (VSM ُا ّ ی هتَسط تلَسن هَسد تشسسی لشاس گشفت. اًذاص

 است.ًاًَهتش  1±21

 ولیذ ٍاطُ: هیَهتال، وثالت، خاصیت هغٌاطیسی 

Synthesis and a study of magnetic properties of Co doped Ni0.8Fe0.2 (μ-metal)  
 

Moradian, Elahe; Zargar Shoushtari, Morteza; Kazeminezhad, Iraj 

 Department of Physics, Faculty of Science,  Shahid Chamran University, Ahvaz  

 

Abstract 
 

Synthesis and a study of Magnetic properties of Co doped Ni0.8-Fe0.2 alloy (μ-metal) were studied. The crystal 

structure, morphology and magnetic properties (the saturation magnetization and the coercivity)  were 

investigated by X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM), and vibration sample magnetometer 

(VSM), respectively. The average crystallite size of 21 1nm was obtained.  
Keywords: μ-metal, cobalt, magnetic properties 
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  قدمهم
هؼشٍف  1الَی پشموِ تِ ًیىل  -فلضی آّي آلیاطّای تشویة تیي     

اختشاع ضذ.  1914سال دس ّستٌذ، تَسط الوي دس آصهایطگاُ تل 

داسًذ صهیٌِ سا وِ تَجْی ل خَاظ هغٌاطیسی لاتدلیل  ایي آلیاطّا تِ

 اًذ دُتشای تشسسی ایي هَاد اص دٍ جْت تٌیادی ٍ واستشدی فشاّن وش

پزیشی تسیاس تاالیی  ّا ًسثت تِ سایش هَاد داسای ًفَر الَی پشم. [1]

ػٌَاى حفاظ هغٌاطیسی تشای جلَگیشی اص اتالف  چٌیي تِ ّن ٌذ.ّست

 هغٌاطیسی اص وویت ،هیذاى هغٌاطیسی هفیذ ٍالغ ضذًذ. ًفَرپزیشی

 هیذاى هغٌاطیسی اػوال ضذُ تِ خطی طَس وِ تِ یه هادُ است

داسای ساختاس  Ni0.8Fe0.2تشویة تیي فلضی  [.2] دّذ هی پاسخ

                                                 
1 Perm alloy 

تا ثاتت ضثىِ   pm3mتلَسی هشوض سطحی ٍ تماسى تلَسی 

آالیص وثالت تِ آلیاط هزوَس  .[1ٍ3] تاضذ ًاًَهتش هی 35525/0

اص لحاظ خَاظ الىتشًٍیىی،  هادُاست وِ ایي  سثة ضذُ

خَسدگی هٌحصش تِ فشد تاضذ. دس هماتل هغٌاطیسی ٍ هماٍهت 

تِ سثة داسا ، وثالت ٍ آّي حاٍی آهَسف یفشٍهغٌاطیس آلیاطّای

تشتشی  هَاد هؼوَلی ًسثت تِوِ  ًشمخاصیت هغٌاطیسی تَدى 

 ّستِ ٍ هغٌاطیسی ساصی ّای رخیشُُ دستگا دس ،داسًذ

 .[4ٍ5] ذگیشً هیلشاس  استفادُهَسد  لذست تشاًسفَسهاتَس

 روش آزمایص
 ًیىل )دسجِ خلَظ (،9/99سّای اٍلیِ آّي )دسجِ خلَظ پَد

فشاّن ضذُ تَسط ضشوت ( 9/99ٍ وثالت )دسجِ خلَظ ( 99

Merck ِػٌَاى هَاد اٍلیِ هَسد استفادُ لشاس گشفت. الصم تِ روش  ت
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است وِ پَدس ًیىل هَسد استفادُ داسای دسصذ ًاچیضی اوسیذ ًیىل 

استَویَهتشی هٌاسة تاضذ. ایي پَدسّا تا  ػٌَاى ًاخالصی هی تِ

ّای  ّا، دٍسّا ٍ صهاى تشای گلَلِ  Ni0.8Fe0.2تشویة ضیویاییتشای 

ایٌذ آسیاواسی دس دهای اتاق ٍ دس یه هتفاٍت آسیا ضذًذ. فش

 ی فَالدی تا هحفظِ D-56070 Koblens  هذل ای سیاسُ آسیای

اًتخاب ضذُ است.  10تِ  1اًجام ضذ. ًسثت پَدس تِ گلَلِ 

 یّا ّای هختلف تحت ضشایط هتفاٍت تْیِ ضذًذ. ًوًَِ ًوًَِ

 ساػت ٍ تا 6دٍس دس دلیمِ دس صهاى  250الف: تا سشػت چشخص 

 ،هتش هیلی 14، 12، 11، 10، 9، 7، 5ی لطش  ّایی تا اًذاصُ گلَلِ

، 450، 400، 350، 250ّای  هتش تا سشػت هیلی 10ی  ّا ب: گلَلِ

ی تا ّای ساػت ٍ ج: تا گلَلِ 6دٍس دس دلیمِ تا صهاى  550ٍ  500

دٍس دس دلیمِ دس  450هتش ٍ سشػت چشخص  هیلی 10ی لطش  اًذاصُ

ساػت تشای تشسسی ٍ آًالیض تشداضتِ  2، 3 ،4، 5، 6، 9ّای  صهاى

دٍس تش دلیمِ   450ساػت تا سشػت  6هیَهتال دس صهاى  آلیاطضذًذ. 

هتش ساختِ ضذ. هشحلِ دٍم واس تِ  هیلی 10تِ لطش  ّایی تا گلَلِ

  Ni0.8-xCoxFe0.2دس تشویة  جاًطیٌی ػٌصش وثالت تِ جای ًیىل

 x: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8))  ی آسیا اختصاظ  ّواى ضشایط تْیٌِ دس

  دادُ ضذ.

ٍ طَل   Cukα تا آًذ هس XRDآًالیض اضؼِ ایىس تَسط دستگاُ 

دسجِ، ٍ تشسسی خَاظ  100-30تیي  ،شٍمتآًگس 54056/1هَج 

(، VSMدستگاُ هغٌاطَسٌج ًوًَِ استؼاضی ) ٍسیلِ هغٌاطیسی تِ

هَسد تشسسی لشاس   ساخت ضشوت هغٌاطیس دلیك وَیش واضاى

ّای داخلی  دس ًظش گشفتي وشًصا تا ّ تلَسن ی اًذاصُگشفتِ ضذ. 

 .گیشی ضذُ است اًذاصُّال  -ی ٍیلیاهسَى تَسط ساتطِ

         
    

 
                                                 (1 

هَلؼیت للِ تش حسة  θ، تیطیٌِپٌْای للِ دس ًصف ضذت  βوِ 

تش  ّا تلَسنی  هتَسط اًذاصُ D طَل هَج پشتَی ایىس، λسادیاى، 

تش حسة  ت ضذتتاضذ. تغییشا هیوشًص رسات  εٍحسة ًاًَهتش 

θ2 افضاسّای  تا استفادُ اص ًشمExcel  ٍOrigin  اًذ ضذُتشاصش. 

 ایجتبحث و ن
دٍس دس  250ساػت، سشػت  6دس صهاى  ّایی ًوًَِ( تِ 1ضىل)

 12، 11، 10، 9، 7، 5ی لطش تِ تشتیة  ّایی تا اًذاصُ دلیمِ ٍ گلَلِ

ی  . تا همایسِاست ُاختصاظ دادُ ضذ ،اًذ تْیِ ضذُ هتش هیلی 14ٍ

ّا تأثیش  ی گلَلِ ّا، هطاّذُ ضذ وِ اًذاصُ الگَی پشاش آى

 10 ی ّایی تا اًذاصُ تٌاتشایي گلَلِ ؛هحسَسی تش ساختاس هادُ ًذاسد

 اًتخاب ضذ. هَسد استفادُی  ػٌَاى گلَلِ هتش تِ هیلی

ساػت، تا 6دس صهاى  ّایی ًوًَِ( الگَی پشاش هشتَط تِ 2)ل ضى 

 550ٍ  450، 350، 250ّای  هتش دس سشػت هیلی 10ی  اًذاصُ گلَلِ

ّای  ای دس للِ  ضذگی پْي ،تا افضایص سشػت .تاضذ هی دٍس دس دلیمِ

ّای داخلی هشتثِ دٍم )وِ دس سطح  پشاش تِ سثة تٌص

 للِوٌذ ٍ سثة پْي ضذگی دس  ّا ػول هی هیىشٍسىَپی تلَسن

تِ سوت صٍایای   جایی ّوچٌیي جاتِ هطَْد است. ضَد( هی

ّای  ٍ تٌص Ni0.8Fe0.2دّی آلیاط  ضىل  تش هٌسَب تِ وَچه

ّا دس سطح  . ایي تٌصضذوشدى هطاّذُ  آسیای اٍل ًاضی اص  هشتثِ

هاوشٍسىَپی اثش وشدُ ٍ سثة تغییش ثاتت ضثىِ ٍ دس ًتیجِ 

ضَاّذ  ،تٌاتشایي. [1] ضَد تشهی سوت صٍایای وَچه جایی تِ جاتِ

دٍس دس  550ٍ  450ّای  هحصَل دس سشػت دال تش ایي است وِ

دٍس دس  450) دلیمِ ساختِ ضذُ است. تٌاتشایي ووتشیي سشػت

 ((Ni0.8Fe0.2 هیَهتال  تشای تْیِ تْتشیي سشػت ػٌَاى دلیمِ( تِ

 Ni0.8Fe0.2 ًوًَِ ساختِ ضذُ  تشای ضثىِ ّایثاتتاًتخاب ضذ. 

 پَدس اٍلیِ ًیىل تِ تشتیة تشاتش است تادٍس تش دلیمِ ٍ  450دس 

ّای دٍ ی تلَسن اًگستشم ٍ هتَسط اًذاصُ 9575/3ٍ  5525/3

ّال(  -ًاًَهتش )تِ سٍش ٍیلیاهسَى 21 1 تشتیةق ًیض تِی فَ هادُ

 .تاضذهیًاًَهتش 51 1ٍ 

 Ni0.8Fe0.2تشای پی تشدى تِ حذالل صهاى هوىي تشای ساخت آلیاط 

 10ی لطش  تِ اًذاصُ یّای دٍس دس دلیمِ ٍ گلَلِ 450تا سشػت

، 3، 2 ّای تِ تشتیة دس صهاىی آّي ٍ ًیىل  پَدسّای اٍلیِ ،هتش هیلی

ی الگَّای  ساػت هَسد آسیا لشاس گشفت. همایسِ 12ٍ  9، 5، 4

دّذ وِ صهاى تْیٌِ تشای  هی ًطاى( 3)ضىلدس دست آهذُ  پشاش تِ

ی  تاضذ. الگَی پشاش پَدسی ًوًَِ ساػت هی 6ساخت هحصَل 

ی  ساػت تا واست استاًذاسد تِ ضواسُ 6ضذُ دس هذت  ساختِ

 ، هطاتمت داسد.0419-038-00

ّای   تذسیج ضذت للِ ضَد وِ تِ یهطاّذُ ه آالیص وثالتتا 

Ni0.8Fe0.2 ای اص  ًْایتاً ّیچ للِتایذ.  واّص هیNi0.8Fe0.2  هطَْد

ضذگی هطاّذُ ضذُ دس الگَی پشاش ًاضی اص  تاضذ. پْي ًوی

 .[4] تاضذ ّای هتشاون داخلی تِ سثة فشآیٌذ آسیاواسی هی وشًص
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ٍ Ni0.8Fe0.2 دٍ آلیاط  ّای ًوًَِ SEMتصَیشّای ( 5) ضىل

Co0.8Fe0.2 ضَد طَسوِ هطاّذُ هی دّذ. ّواى ًطاى هی سا، 

 ،ضٌاسی رسات تا آالیص ػٌصش وثالت تغییشی ًىشدُ است سیخت

ًاًَهتش واّص یافتِ است.  700هیىشٍهتش تِ 1اص  ی رسات ٍلی اًذاصُ

ی  ضَد، ػذم تفىیه رسات تطىیل دٌّذُ طَس وِ هطاّذُ هی ّواى

 است.ّ ًوًَِ دلیل خاصیت هغٌاطیسی تِ آلیاط،

پسواًذ تا  هیضاىذ. دّ ّا سا ًطاى هی ًوًَِ VSM  هٌحٌی (6)  ضىل

 هٌحٌی پسواًذ آالیص وثالت افضایص یافتِ است، تِ ػثاستی دیگش،

ی  ًوًَِ ًسثت تِّای آالیص یافتِ  ًوًَِت ضذى سخگَیای 

Ni0.8Fe0.2 )ثاتت افضایص   تَاى تِ یي سختی سا هیا .است )هیَهتال

 .[6ٍ7] ًسثت داد (K) ًاّوساًگشدی هغٌاطَتلَسیي

Hc=(Pc<K>)/Ms (2                                                         )  

Pc ی تماسى ثاتت ًاّوساًگشدی هغٌاطَ تلَسیي ٍ  دٌّذُ ًطاى

خَاظ هغٌاطیسی هختلف اص لثیل تاضذ.  ًضدیه تِ ٍاحذ هی

، ٍاداسًذگی (  )، پسواًذ هغٌاطیسی (  )هغٌاطص اضثاع 

  ، ًسثت چْاسگَضی هٌحٌی پسواًذ )(  )هغٌاطیسی 

  
اتالف  (،

سطح اًشطی هغٌاطیسی تِ اصای ٍاحذ حجن هادُ دس ّش چشخِ )

 ( آٍسدُ ضذُ است.1) دس جذٍل (دسٍى حلمِ پسواًذ

  ًسثت چْاسگَضی هٌحٌی پسواًذ )

  
تش اص  ّا وَچه( ّوِ ًوًَِ

ّای هٌتطش ضذُ لثلی، ًسثت چْاسگَضی تاضذ. تٌاتش گضاسشهی 5/0

تَاى تِ تطىیل ساختاس هغٌاطیسی  سا هی 5/0تش اص  وَچه

ّای حَصُداسای ته 5/0اص  تش ٍ ًسثت تیصای ًسثت داد ُ چٌذحَص

ًسثت وِ دس تحمیك حاضش، [. اصآًجایی8]تاضٌذ هغٌاطیسی هی

تَاى تاضذ تٌاتشایي هیهی 5/0اص  تشوَچهّا ّوِ ًوًَِچْاسگَضی 

ساختاس هغٌاطیسی ّای ساختِ ضذُ، ضاهل گفت وِ ّوِ ًوًَِ

 تاضٌذ. ای هی چٌذحَصُ

 
 250ساػت، سشػت  6آسیا ضذُ تِ هذت   Ni-Fe تشویة . الگَی پشاش1 ضىل

هتش،  هیلی 7هتش، )ب(  هیلی 5)الف(  ی لطش ّایی تا اًذاصُ دٍس دس دلیمِ ٍ تا گلَلِ

 14هتش، )ص(  هیلی12هتش، )ٍ(  هیلی 11هتش، )ُ( هیلی 10هتش، )د(  هیلی 9)ج( 

 .هتش هیلی

 
ّایی  ساػت تا گلَلِ 6آسیا ضذُ تِ هذت   Ni-Feتشویة  . الگَی پشاش2 ضىل

 350دٍس دس دلیمِ، )ب(  250ّای، )الف(  هتش دس سشػت هیلی 10ی لطش  تِ اًذاصُ

 دٍس دس دلیمِ. 550)د( دٍس دس دلیمِ،  450دٍس دس دلیمِ، )ج( 

ی لطش  ّایی تِ اًذاصُ آسیا ضذُ تا گلَلِ  Ni-Feتشویة  پراش. الگَی 3 ضىل

 3ساػت، )ب(  2ّای )الف(  دٍس دس دلیمِ دس صهاى 450هتش ٍ سشػت  هیلی 10

 12ساػت، )ص(  9ساػت، )ٍ(  6ساػت، )ُ(  5ساػت، )د(  4ساػت، )ج( 

 ساػت.
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، x= 0.2، )ب( x= 0)الف(  .Ni0.8-xFe0.2Coxتشویة  . الگَی پشاش4 ضىل

 .x=0.8)ُ(  x= 0.6، )د( x= 0.4)ج( 

 

 .Co0.8 - Fe0.2 )ب( و Ni0.8 - Fe0.2  )الف( SEM. تصاویر 5كلض

 
 .xتا همادیش هتفاٍت  .Ni0.8-xFe0.2Cox  . هٌحٌی پسواًذ هغٌاطیسی6ضىل 

 

 

 

 

 

 

 .Ni0.8-xCoxFe0.2  (x: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8). خَاظ هغٌاطیسی 1جذٍل 

X 
Ms 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 
Hc (Oe) Mr/Ms 

 دسطح درون حلقه پسمان

(emu  Moe/g) 
0 680/74  185/3  228/58  0426/0  6138/11232  

2/0  636/95  077/4  064/62  0426/0  1637/13830  

4/0 890/121  791/4  580/65  0393/0  6942/18189  

6/0  797/137  108/4  596/71  0298/0  4521/24151  

8/0  220/153  275/6  324/109  0401/0  4113/45456  

  گیری نتیجه

تِ  یایّ تِ سٍش آلیاطساصی هىاًیىی تا گلَلِ Ni0.8Fe0.2آلیاط 

 6دٍس دس دلیمِ ٍ صهاى  450هتش، سشػت  هیلی 10ی لطش  اًذاصُ

. ًتایج حاصل اص پشاش پشتَ ایىس ًطاى ساختِ ضذُ استساػت 

 هتَسطدٌّذ وِ آلیاط، ساختاس هىؼثی هشوض سطحی داسد ٍ  هی

 تاضذ. تا آالیص وثالت، ًاًَهتش هی 21±1ّا تشاتش تا  ی تلَسن اًذاصُ

ای اص  تایذ. ًْایتاً ّیچ للِ واّص هی Ni0.8Fe0.2ّای   ضذت للِ

Ni0.8Fe0.2 هطاّذُ ضذُ دس الگَی ضذگی  تاضذ. پْي هطَْد ًوی

ّای هتشاون داخلی تِ سثة فشآیٌذ آسیاواسی  پشاش ًاضی اص وشًص

 ضَد. هیاص ًظش هغٌاطیسی  ضذى آلیاط تش سخت هٌجش تِ ٍ تاضذ هی

 سپاسگساری
یذ چوشاى اَّاص، صویواًِ تطىش اص حوایت هالی داًطگاُ ضْ

 وٌین. هی
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