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ypothesis: In recent years, much attention has been paid to the use of BaFe12O19
barium ferrite magnetic material in the manufacture of polymer composite
magnets. Hence, nitrile butadiene rubber-poly(vinyl chloride) (NBR-PVC)
polymer composite magnets containing barium ferrite alloy powder BaFe12O19 with
particles less than 5 microns were made with optimal properties.
Methods: The effect of different amounts of barium ferrite magnetic powder in
the polymer substrate on the magnetic, morphological and mechanical properties
of barium ferrite polymer magnets was investigated using SEM images and VSM
diagrams and tensile test.
Findings: NBR-PVC/ BaFe12O19 composite magnets containing 70 wt% NBR and 30 wt%
PVC with 100 units of base rubber (phr) including 2 units of sulfur as curing agent,
4 units of zinc oxide as activator, 3 units of stearic acid as lubricant, 2 units of
tetramethyl thioram disulfide (TMTD) and 2 units of mercapto-benzythiazyl disulfide
(MBTS) as accelerator and barium ferrite powder BaFe12O19 were fabricated with
a particle size of less than 5 microns and a combination of different percentages as
a magnetic agent. Among the samples made, N-P/F80 composite magnets with a
ratio of 20:80 (powder:polymer) had the highest saturation magnetism (Ms) and the
residual magnetization (Mr) and the lowest intrinsic coercivity (Hc). As expected, the
best sample in terms of tensile strength was N-P/F20 with a powder:polymer ratio of
80:20, and finally, according to all the results related to the magnetic, morphological
and mechanical properties of the samples, the most suitable one in terms of good
particle dispersion in the polymer substrate and suitable tensile strength and appropriate
magnetic properties of N-P/F50 with 50:50 (powder:polymer) ratio was selected.
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چکیده
فرضیه :در سالهای اخير ،استفاده از ماده مغناطیسی باریم فریت  BaFe12O19در ساخت آهنرباهای
کامپوزیتی پلیمری توجه بسیار زیادی را جلب كرده است .در این پژوهش ،آهنرباهای کامپوزیتی

پلیمری الستيك نیتریل بوتادیان-پلی(وینیل کلرید) ( )NBR-PVCداراي پودر آلیاژ باریم فریت

واژههای کلیدی
آهنربای کامپوزیتی،
نمودار ،VSM
باریم فریت،
الستيك نیتریل بوتادیان،
پلی(وینیل کلرید)

 BaFe12O19با ذرات کوچكتر از  ،5 µmبا خواص بهينه ساخته شدند.

روشها :اثر مقدارهاي مختلف پودر مغناطیسی باریم فریت در ماتريس پلیمری بر خواص مغناطیسی،

شكلشناسي و مکانیکی آهنرباهای پلیمری باریم فریت با استفاده از عكسهاي  SEMو نمودارهای
 VSMو آزمون کشش بررسی و مطالعه شد.

یافتهها :آهنرباهای کامپوزیتی  NBR-PVC/BaFe12O19شامل  70%وزنی  NBRو  30%وزنی PVC

ساخته شد که هر  100واحد الستیک پایه ( )phrداراي  2 phrگوگرد 4 phr ،روی اکسید 3 phr ،استئاریک

اسید 2 phr ،تترامتیل تیورام دیسولفید ( )TMTDو  2 phrمرکاپتوبنزيلتیازیل دیسولفید ( )MBTSو

پودر فریت باریم  BaFe12O19با اندازه ذرات کمتر از  5 mmدر ترکیب درصدهای مختلف بهترتيب بهعنوان

عامل پخت ،فعالکننده ،روانکننده ،شتابدهنده و عامل مغناطیسی بود .از ميان نمونههای ساختهشده
آهنرباهای کامپوزیتی  N-P/F80با نسبت  20/80پودر-پلیمر دارای بیشترین مغناطش اشباع ( )Msو

مغناطش باقیمانده ( )Mrو کمترین مقدار وادارندگی ذاتی ( )Hcبود .مطابق انتظار بهترین نمونه از
لحاظ استحکام کششی نمونه  N-P/F20با نسبت (پودر-پلیمر)  80/20بود و در نهایت با توجه به

تمام نتايج مربوط به خواص مغناطیسی ،شكلشناسي و مکانیکی نمونهها ،مناسبترين نمونه از لحاظ

پراكنش خوب ذرات در ماتريس پليمری و استحکام کششی مناسب و خواص مغناطیسی مطلوب

نمونه  N-P/F50با نسبت پودر-پلیمر  50/50انتخاب شد.
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مقدمه

دستهای از مغناطیسها مواد کامپوزیتی هستند که در آنها ذرات
مغناطیسی بهعنوان فاز پراکنده در ماتريسهای مختلف غیرمغناطیسی
یا حتی مغناطیسی پراکنده میشوند و آهنربای کامپوزیتی را بهوجود
میآورند كه خواص مغناطیسی آن به خواص ذرات بهکاررفته در آن و
نوع ماتريس پليمری بسيار وابسته است .اگر از ذرات مغناطیسی
سخت استفاده شود ،آهنربای کامپوزیتی دائمی حاصل میشود [.]1
آهنرباهای کامپوزیتی دائمی در دو دسته ماتريس فلزی و پلیمری
طبقهبندی میشوند [ .]2استفاده از ماتريسهای سرامیکی هیچ برتري
نسبت به ماتريس پلیمری و فلزی ندارد ،زیرا بسیار شکننده هستند.
فقط دمای کاربری سرامیکها بسیار زياد است .اما ،این برتري برای
آهنربا چندان مورد توجه نیست .زیرا ،دمای کاربری آهنربا به دمای
بحرانی ذرات مغناطیسی محدود است که کمتر از دمای کاربری
سرامیکهاست [ .]3برتريهاي استفاده از آهنرباهای پلیمری نسبت
به نوع فلزی و سرامیکی عبارت از وزن کم ،هزینه كم ،مقاومت در
برابر خوردگی ،راحتي ماشینکاری و شکلگیری و قابليت مقدار
تولید زياد آنهاست [.]4
اگر چه همیشه مناسبترین فاز ماتريس به کاربرد آتی آهنربا و
خواص فیزیکی و مکانیکی مدنظر وابسته است ،اما غالب ًا ماتريس
پلیمری انتخاب برتر است .پلیمرها بهدلیل وزن مخصوص کم،
مقاومت شیمیایی مناسب ،قیمت كم و فراورش سادهای که دارند،
از سال  1970به بعد بهعنوان ماتريس مناسب استفاده شدهاند .اولین
نوع آهنرباهای دائمی از پودرهای فریت با پلیمر ساخته شدند و کام ً
ال
انعطافپذیر بودند [ .]5بسته به نوع ماتريسي که ذرات مغناطیسی را
دربرمیگیرد ،آهنربای حاصل انعطافپذیر یا انعطافناپذیر و دارای
خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوت است [.]6
ماتريسهای بهکاررفته در آهنربای انعطافپذیر ،الستیکهایی مانند
الستيك آکریلونیتریل بوتادیان ( ،)NBRالستيك استیرن بوتادیان
( ،)SBRالستیک طبیعی ( ،)NRالستيك بوتادیان ( )BRو اتیلن
پروپیلن دیان مونومر ( )EPDMهستند .ماتريسهای بهکاررفته
در آهنربای انعطافناپذیر شامل گرمانرمها مانند پلیفنیلن سولفید
( ،)PPSپلیپروپیلن ( ،)PPپلی(وینیل کلرید) ( ،)PVCپلیاتیلن
( ،)PEپلیاتیلن پرچگالی ( ،)HDPEپلیاستر ،نایلون (پلیآمید) و
گرماسختها مانند رزین اپوکسی ( )ERهستند [.]7
پژوهشگران در سالهای گذشته مطالعات متنوعی را درباره
جنبههای مختلف آهنرباهای فریتی و کامپوزیتی انجام دادند Sagawa .و
همکاران [ ]8در زمینه تقویت قدرت آهنرباهای آلیاژی با عناصر
نادر خاکی و بهطور ويژه اثر افزایش عنصر النتانیدی نئودیمیم []9
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را بررسی کردند .در ادامه  Herbstو همکاران [ ]10اثر ساختار مواد
بر قدرت مغناطیسی این آهنرباها را مورد توجه قرار دادند Croat .و
همکاران [ ]11نيز افزودن عنصر النتانیدی پرازئودیمیم را با نئودیمیم
مقایسه كردند Hirosawa .و همکاران [ ]12آهنربای  Nd-Fe-Bرا
معرفی كردند و  Cisarو  ]13[ Brooksنيز در زمینه روش تولید
آهنرباهای آلیاژی پیوندی دستوركاري را ثبت کردند .تولید آهنربا با
روش پودری را  Tongو همکاران [ ]14و استفاده از عملیات گرمايي
یکنواختسازی را  McCallumو همکاران [ ]15به ثبت رساندند.
استفاده از مواد نانوساختاری در آهنرباها را  Peleckyو ]16[ Rieke
مطرح كردند .همچنین  Szaboو  ]17[ Vollathنانوکامپوزیتها را
معرفی كردند Otaigbe .و همکاران [ ]18اثر اندازه ذرات Ying ،و
 ]19[ Mingjingاثر توزیع اندازه ذرات و  Honoو  ]20[ Pingاثر
ساختار اتمی ذرات را در آهنرباهای پلیمری  Nd-Fe-Bبررسی كردند.
 Shuxinو  ]21[ Hongآهنرباهای دائمی  Nd-Fe-Bرا بهطور كامل
مطالعه كردند .كوكبي و همکاران [ ]22آهنربای کامپوزیتی Nd2Fe14B
را معرفی كردند .خواص مکانیکی آهنربای کامپوزیتی استرانسیم
فریت را  Solomanو همکاران [ ]23و خواص مکانیکی آهنربای
کامپوزیتی فریت باریمی را  Makledو همکاران [ ]24ارزیابی كردند.
همچنین Puryanti ،و همکاران [ ]25خواص گرمايي و  Mokhtarو
همکاران [ ]26خواص ساختاری و مغناطیسی پرکنندههای فریتی در
آهنرباهای کامپوزیتی را بررسی كردند .اثر افزایش رزین اپوکسی به
آهنربای  Nd–Fe–Bو استفاده از آن در میکرومولدها را  Muljadiaو
همکاران [ ]27مطرح كردند Kruželák .و همکاران [ ]28آهنرباهای

شکل  -1نمودار مغناطيسسنج نمونه ارتعاشي ( )VSMو پارامترهای
مهم در آن [.]37

Fig. 1. Vibrating sample magnetometer (VSM) diagram and
its important parameters [37].
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کامپوزیتی الستیکی را مطرح كردند و اثر ذرات فریت بر خواص
مغناطیسی آهنرباهای کامپوزیتی را نیز  Fulcoو همکاران []29
بررسی كردند .از سوی دیگر  Kruželákو همکاران ،آهنرباهای
کامپوزیتی استرانسیم فریت [ ]30و اثر نوع گوگرد [ ]31و عملیات
پخت گوگردی را بر خواص مغناطیسی [ ]32این آهنربا ارزیابی
کردند Aziz .و همکاران [ ]33خواص ساختاری و مغناطیسی
آهنرباهای کامپوزیتی فریتی را گزارش كردند و  Kaidarovaو
همکاران [ ]34کاربرد آهنرباهای کامپوزیتی را در صنایع دریایی
مطرح کردند Mirsafai .و همکاران [ ]35در زمینه خواص مکانیکی
آهنرباهای کامپوزیتی  NBR/PVC/CuFe2O4نتايجي را منتشر كردند.
 Xuو همکاران [ ]36نيز درباره بهبود خواص مکانیکی آهنرباهای
کامپوزیتی با ماتريسهاي پلیمرهای طبیعی مطالعه كردند .در پژوهش
حاضر خواص مغناطیسی ،شكلشناسي و مکانیکی آهنرباهای
کامپوزیتی  NBR-PVC/BaFe12O19بررسي و نمونه مناسب با خواص
بهينه انتخاب شد.
از جمله عوامل بررسیشده در مواد مغناطیسی مغناطش اشباع،
مغناطش پسماند و وادارندگی مغناطیسی هستند که از عوامل مهم
ارزیابی مواد مغناطیسی بهشمار ميآيند .مغناطیسسنج نمونه ارتعاشی
( ،)vibrating sample magnetometer, VSMبرای اندازهگیری
خواص مغناطیسی مواد مغناطیسی بهکار گرفته ميشود .وقتی به ماده
مغناطیسی ،میدان مغناطیسی اعمال شود ،مغناطش ماده سریع افزایش
مییابد ،در حالی که با افزایش مقدار میدان اعمالشده ،شتاب افزایش
مغناطش کاهش مییابد .این کاهش شتاب ادامه مییابد تا مغناطش
ماده بهمقدار اشباع آن ( )Msبرسد .تغییرات مغناطش مواد مغناطیسی
هنگام کاهش میدان ،از رفتار پيشين آن پيروي نمیکند ،اندکی مقدار
انرژی را در خود ذخیره میکنند .بنابراین ،اگر میدان اعمالشده به ماده
صفر شود ،مغناطش در ماده صفر نميشود ،دارای مقدار ويژهاي است
که به آن پسماند مغناطیسی یا مغناطش پسماند ( )Mrگفته میشود.
با کاهش بیشتر شدت میدان به مقادیر منفی ،خاصیت مغناطیسی
القاشده بهتدریج کاهش مییابد و با رسیدن شدت میدان به مقداري
منفی مغناطش ماده کام ً
ال از بین میرود .این میدان مغناطیسزدا را
با  Hcنشان میدهند و به نیروی ضدپسماند یا وادارندگی مغناطیسی
معروف است .با کاهش بیشتر شدت میدان ،القای مغناطیسی منفی
میشود و در نهایت به مقادیر اشباع منفی آن ،میرسد .افزایش دوباره
شدت میدان به سمت مقادیر مثبت ،حلقه پسماند را مطابق شکل 1
کامل میکند [.]37
صنعت تولید آهنربا حدود  90سال قدمت دارد .طي این بازه
دستیابی به نسلهای مختلف آهنرباهای ریختهگری ،فریتی و در
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نهایت آهنرباهای نادر خاکی ،تحوالت اصلی این حوزه بهشمار
میآيد .همراه با این پیشرفتها نیاز به تولید آهنرباهایی که همزمان
با داشتن خواص مطلوب مغناطیسی از نظر سایر ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی نیاز بازار را برآورده کنند و نيز گسترش حجم و تنوع
درخواستها موجب شده است با تولید هر نسل از آهنرباها نه
فقط نسل پيشين کنار گذاشته نشود ،بلکه مطالعات درباره بهبود
ویژگیهای انواع آهنرباها بهطور روزافزون پیگیری شود .با توجه به
محدودبودن گستره ترکیبات آهنربایی ،کسب بسیاری از ویژگیهای
فیزیکی با تکیه بر این ترکیبات دست نیافتنی است .بهویژه در مواردی
که نیاز به آهنربایی با ویژگیهای مکانیکی خاص مانند انعطافپذیری و
نيز افزایش مقاومت الکتریکی و پایداری شیمیایی ترکیبات وجود
دارد .بهترین راهبرد ،ترکیبکردن مواد آهنربایی با سایر مواد از جمله
پلیمرهاست .با وجود این ،ترکیبکردن همیشه مشکالتی نظیر كاهش
در خاصیت مغناطیسی و پایداری آهنربا را بههمراه دارد .بدین دلیل
پژوهشهای مختلفی در راستای تولید آهنرباهای کامپوزیتی با هدف
حفظ خاصیت مغناطیسی همزمان با بهبود ساير خواص در جریان
است .همچنین ،رویارویی دو فاز مغناطیسی و غیرمغناطیسی و مطالعه
رخداد پدیده جدایی فاز در آهنرباهای پلیمری میتواند دستیابی
به ساختارهای کامپوزیتی مطلوب را سرعت بخشد .از نوآوریهای
پژوهش حاضر ،یافتن شرایط مناسب تولید آهنربای کامپوزیتی در
ماتريس الستيك نیتریل بوتادیان-پلی(وینیل کلرید) و ارائه نمودار
تغییرات وادارندگی مغناطیسی نمونههای مختلف است.

تجربي
مواد

از آمیزه پلیمری الستيك نیتریل بوتادیان ( )NBRو پلی(وینیل کلرید)
( )PVCشامل  70%وزنی  NBRو  30%وزنی  PVCبههمراه مواد افزودنی
مطابق جدول  1و پودر باریم فریت  BaFe12O19با اندازه ذرات کمتر از
 5 µmبهعنوان عامل مغناطیسشونده استفاده شد .آهنربای کامپوریتی
پلیمری  NBR-PVC/BaFe12O19با ترکیب درصدهای متنوعی از
پودر مغناطیسی باریم فریت ساخته شد .مشخصات آهنربای پلیمری
 NBR-PVC/BaFe12O19و کد نمونههای ساختهشده در جدول  1آمده است.
دستگاهها

از میکروسکوپ الکترونی پويشي ( )SEMمدل  Tesla BS 300با دستگاه
ديجيتالي  Tescanمجهز به نرمافزار  Wintipساخت جمهوری چک برای
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جدول  -1مشخصات و کد نمونه آهنرباهای کامپوزیتی پلیمری
.NBR-PVC/BaFe12O19
Table 1. Specifications and sample code of NBR-PVC/Ba-

جدول  - 2افزودنیها برای  100واحد الستیک پایه (.)phr

Table 2. Additives for 100 units of base rubber (phr).

Amount

*Amount

Sample

)(phr
2

Effect

Additive

Curing agent

Sulfur

)(wt%

code

4

Activator

Zinc oxide

20

N-P/F20

3

Lubricant

Stearic acid

40

N-P/F40

2

Accelerator

Tetramethylthioram disulfide

70% NBR and 30% PVC with

50

N-P/F50

additives according to Table 2

60

N-P/F60

80

N-P/F80

100

F

Fe12O19 polymer composite magnets.
Polymer blend compounds

*Barium ferrite magnetic powder with particle size less than 5 µm
compared to polymer blend.

مشاهده شكلشناسي سطح و ریزساختار کامپوزیت ،تعیین اندازه ذرات و
همگنبودن نمونهها استفاده شد .خواص کششی کامپوزیتها با دستگاه
کشش  ،Instron 4411ساخت انگلستان با سرعت برش 300 mm/min
بر اساس  ASTM D638تعیین شد .مغناطیسیکردن نمونهها با دستگاه
الکترومگنت  1تسال ساخت شرکت مولیان طوس مشهد و بررسی
خواص مغناطیسی با مغناطیسسنج  VSMساخت شرکت مغناطیس
کویر کاشان انجام شد.
روشها
مرحله اول :تهیه آمیزه NBR-PVC

ابتدا  50 gآمیزه پلیمری الستيك نیتریل بوتادیان ( )NBRو پلی(وینیل
کلرید) ( )PVCشامل  70%وزنی  NBRو  30%وزنی  PVCبههمراه مواد
افزودنی مطابق جدول  2روي غلتک بهمدت  1 hبا هم مخلوط شدند
تا در اثر اصطکاک و فشار غلتكها و حرارت ایجادشده ناشی از آن،
انعطافپذير شود.
مرحله دوم :ساخت آهنربای کامپوزیتی پلیمری NBR-PVC/BaFe12O19

پودر مغناطیسی باریم فریت ( )BaFe12O19با اندازه ذرات كوچكتر
از  5 µmبهعنوان عامل مغناطیس در پنج مرحله  10دقيقهاي و در
مجموع بهمدت  50 minبهآرامي با درصدهای مختلف به آمیزه افزوده
شد تا اختالط کامل پلیمر و پودر انجام شود .نمونه در مرحله آخر
در دمای  140°Cو فشار  100 barبهمدت  4 minدرون دستگاه پرس
گرم پخت شد [.]38

)(TMTD
2

Accelerator

Mercaptobenzythiazyl disulfide
)(MBTS

نتایج و بحث
ابتدا ،پيش از تهیه آهنربای کامپوزیتی پلیمری باریم فریت ،برای
ارزیابی شكلشناسي و اندازه ذرات پودر مغناطیسی باریم فریت
عکسهای  SEMبا دو بزرگنمایی 10و  20 µmگرفته شد .مطابق
عکسهای شکل  ،2ذرات با توزیع مناسب اندازه از  100 nmتا حداکثر
 5 µmبودند .همچنین ذرات کلوخهای و با توزيع يكنواخت بودند،
تقریب ًا هر يك مانند آهنربا عمل میکردند و داراي برهمکنشهای
دوقطبی-دوقطبی بودند ،بدين ترتيب کیفیت اولیه پودر مغناطیسی
باریم فریت ،تأیید شد .نمودارهاي  VSMآهنربای کامپوزیتی پلیمری
 NBR-PVC/BaFe12O19بر اساس کد نمونههای ساختهشده در
شکل  3نشان داده شده و پارامترهای مغناطیسی این نمونهها شامل
مغناطش اشباع ( ،)Msمغناطش باقیمانده ( )Mrو وادارندگی ذاتی
( )Hcنیز در جدول  3آمده است.
در شکل  4نیز نمودار ستونی تغییرات مغناطش اشباع نمونهها
برحسب درصد وزنی پودر مغناطیسی باریم فریت موجود در آنها
رسم شده است .همانطور که ديده میشود ،با افزایش مقدار پودر
مغناطیسی باریم فریت و در نتيجه آن با کاهش مقدار پلیمر ،مغناطش
اشباع ( )Msافزایش مییابد .در این نمودار افزایش مغناطش اشباع با
افزایش درصد پودر مغناطیسی باریم فریت ديده میشود .در واقع ،با
افزایش درصد باریم فریت مقدار پودر مغناطیسی موجود در واحد
جرم ماده افزایش یافته است .بنابراین نمونهای که داراي  20%پلیمر و
 80%پودر فریت است ،بهترین خواص مغناطیسی از نظر مغناطش
اشباع را دارد که در شکل  )a( 4نیز ديده میشود .اما ،مغناطش
اشباع نمونهای که  80%پلیمر و  20%پودر باریم فریت دارد ،بسيار
ضعیف بود ،حتی زمانی که درون دستگاه آهنرباساز قرار گرفت،
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوچهارم ،شماره  ،2خرداد-تير 1400
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)			(a) 								(b

شکل  -2بررسي شكلشناسي و اندازه ذره پودر مغناطیسی باریم فریت با ذراتی کوچکتر از  5 µmبهكمك عکسهای  SEMبا دو بزرگنمایی
مختلف 10 µm )a( :و (.20 µm )b
و

و

Fig. 2. Evaluation of morphology and particle size of magnetic barium ferrite powder with particles smaller than 5 µm by SEM
images in two different magnifications: (a) 10 µm and (b) 20 µm.

خاصیت مغناطیسی آن بهبود پیدا نکرد .شکل  )b( 4نمودار ستونی
تغییرات مغناطش باقیمانده ( )Mrبا افزایش درصد باریم فریت را
نشان میدهد .همانطور که ديده می شود ،با افزایش مقدار باریم
فریت در واقع مقدار پودر مغناطیسی موجود در واحد جرم آهنربای
پلیمری و در پي آن مغناطش باقیمانده نيز افزایش یافت .این افزایش
مشابه رفتار افزایشی مغناطش اشباع ( )Msاست.
در شکل  5نیز نمودار ستونی تغییرات وادارندگی ذاتی نمونههای
آهنربای پلیمری فریت باریم برحسب مقدار پودر فریت باریم نشان
داده شده است .همانطور که ديده میشود ،با افزایش مقدار باریم
فریت ابتدا وادارندگی افزایش مييابد و سپس روندي کاهشی را طی

میکند .این تغییرات را میتوان بر پایه دو عامل رقابتی دانست .عامل
اول کاهش طبیعی مقدار وادارندگی با افزایش مقدار باریم فریت
است و عامل دوم افزایش سطح تماس پلیمر و پودر باریم فریت و
کاهش بینظمی توزیع سطحی ذرات باریم فریت است که در
درصدهای زياد ماتريس پلیمری رخ می دهد و در عکسهاي  SEMنیز
جدول  -3پارامترهای مغناطیسی آهنربای کامپوزیتی پلیمری
 PVC/BaFe12O19شامل مغناطش اشباع ( ،)Msمغناطش باقیمانده
( )Mrو وادارندگی ذاتی ( )Hcبر اساس کد نمونه.

NBR-

Table 3. Magnetic parameters of NBR-PVC/BaFe12O19 polymer
composite magnet including saturation magnetization (Ms),
)residual magnetization (Mr) and intrinsic coercivity (Hc
based on the sample code.

شکل -3نمودار  VSMآهنربای کامپوزیتی پلیمری.NBR-PVC/BaFe12O19

Fig 3. VSM diagram of NBR-PVC/BaFe12O19 polymer
composite magnet.
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Mr

Ms

Sample

)(emu/g

)(emu/g

code

58.805

F
N-P/F20

Ms/Mr

)Hc (Oe

0.64

1377.4

37

0.77

1265.4

7.71

10.015

0.73

1275.4

18.4

25.371

N-P/F40

0.72

1272.9

18.7

26.216

N-P/F50

0.70

1256.7

26.3

37.674

N-P/F60

0.70

1235.6

3.3

47.363

N-/F80
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شکل  -5تغییرات وادارندگی ذاتی با افزایش درصد وزنی پودر باریم فریت.

)			(a

Fig. 5. Variations of intrinsic coercivity with increasing
weight percentage of barium ferrite powder.

ديده ميشود .تا زمانی که کلوخهشدن ذرات باریم فریت رخ ندهد ،با
افزایش باریم فریت در ماتريس پلیمری مقدار وادارندگی نیز افزایش
مییابد ،در این حالت برهمکنش تبادلی ميان اتمهای سطحی یک ذره
با ذره مجاور شايان توجه است و میتواند باعث یکسانشدن جهت
مغناطش دو ذره شود و برای حذف مغناطش این زوجها به میدان
معکوس نسبت ًا قوی نیاز است و این باعث افزایش وادارندگی ذاتی
میشود .اما با ایجاد کلوخهها ،روند کاهش طبیعی مقدار وادارندگی
با افزایش درصد باریم فریت رخ میدهد .عكسهاي  SEMنشان
دادهشده در شکلهای  6تا  10نیز نمايانگر کلوخهشدن ذرات باریم
فریت در مقادير بيش از  50%است .در این عكسها توزیع یکنواخت و
بدون تجمع و کلوخه ذرات باریم فریت در درصدهای كم ديده
میشود و با افزایش باریم فریت ذرات کلوخهشده در ماتريس پلیمر

)			(b

شکل  -4تغییرات ( )aمغناطش اشباع و ( )bمغناطش باقیمانده با
افزایش درصد وزنی پودر باریم فریت.

Fig. 4. Variation of (a) saturation magnetization and (b) residual
magnetization with increasing weight percentage of barium ferrite
powder.

)			(a) 								(b

شکل  -6عكسهاي  SEMنمونه  N-P/F20با بزرگنماییهاي مختلف 10 µm )a( :و (.20 µm )b
و

و

Fig. 6. SEM images of N-P/F20 sample in different magnifications: (a) 10 µm and ( b) 20 µm.
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوچهارم ،شماره  ،2خرداد-تير 1400

149

عليرضا ردايي و همكاران

آهنربای کامپوزیتی پلیمری داراي باریم فریت :خواص مغناطیسی و مکانیکی

)			(a) 								(b

شکل  -7عكسهاي  SEMنمونه  N-P/F40با بزرگنماییهاي مختلف 10 µm )a( :و (.20 µm )b
و

و

Fig. 7. SEM images of sample N-P/F40 in different magnifications: (a) 10 µm and (b) 20 µm.

)			(a) 								(b

شکل  -8عكسهاي  SEMنمونه  N-P/F50با بزرگنماییهاي مختلف 10 µm )a( :و (.20 µm )b
و

و

Fig. 8. SEM images of sample N-P/F50 in different magnifications: (a) 10 µm and (b) 20 µm.

)			(a) 								(b

شکل  -9عكسهاي  SEMنمونه  N-P/F60در بزرگنماییهاي مختلف 10 µm )a( :و (.20 µm )b
و

و

Fig. 9. SEM images of sample N-P/F60 in different magnifications: (a) 10 µm and (b) 20 µm.
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)			(a) 								(b

شکل  -10عكسهاي  SEMنمونه  N-P/F80در بزرگنماییهاي مختلف 10 µm )a( :و (.20 µm )b
و

و

Fig. 10. SEM images of sample N-P/F80 in different magnifications: (a) 10 µm and (b) 20 µm.

تشکیل میشوند .این کلوخههای باریم فریت میتوانند اثر دو قطبی
بر یکدیگر داشته باشند و ناهمسانگردی مغناطیسی را تشدید كنند.
شکل  11نمودار ستونی تغییرات  Mr/Msرا با افزایش مقدار باریم
فریت نشان میدهد ،همانطور که پيشتر ديده شد ،با افزایش مقدار
فریت در ماتريس پلیمری آهنربا Mr ،و  Msهر دو افزایش یافتند.
بنابراین ،شکل  11نمایانگر مقدار افزایش بیشتر  Msنسبت به Mr
است که نتیجه آن کاهش مقدار  Mr/Msبا افزایش مقدار باریم فریت
است .با افزايش کلوخگي ذرات ،ناشی از ازدياد مقدار باریم فریت،
مقدار  Mr/Msکاهش نشان میدهد.
نتایج نشان داد ،با افزایش مقدار فریت نسبت به ماتریس الستیکی
 NBR-PVCتجمع ذرات درون ماتریس الستیکی افزایش يافته و

شکل  -11تغییرات  Mr/Msبا افزایش درصد وزنی پودر باریم فریت.

Fig. 11. Variations of Mr/Ms with increasing weight percentage
of barium ferrite powder.

این عامل سبب کاهش خواص مکانیکی مانند استحکام کششی شد ه
است ،از طرفی افزایش ذرات مغناطیسی درون ماتریس الستیکی
موجب افزایش خواص مغناطیسی شده است .مقایسه شكلشناسي در
ترکیب درصدهای مختلف وضعیت توزیع ذرات را در این نمونهها
نشان داد .با توجه به اینکه هدف ،دستیابی به کامپوزیتی با خواص
مطلوب مکانیکی و مغناطیسی است ،بنابراین باید تا حد امکان مقدار
پودر مغناطیسی افزایش یابد .از طرفی افزایش بیش از حد ذرات
مغناطیسی به تضعیف ویژگیهای مکانیکی از جمله تغییر طول در
نقطه شکست منجر ميشود .برای یافتن حد مناسب ،عكسهاي SEM
میتواند راهگشا باشد .همانطور که در عكسهاي  SEMديده شد،
در نمونه  N-P/F50حجم مناطق تجمعی ذرات ناچیز است .اما ،با
بیشترشدن مقدار پودر مغناطیسی ،مقدار کلوخهها در نمونهها افزایش
یافته است .این بدان معناست که احتماالً بهترین توزیع اندازه ذرات و
پراکندگی به ساختار کامپوزیتی با نسبت وزنی  50-50برای نمونه
 N-P/F50مربوط است .در ترکیب درصدهای كمتر فریت ،خواص
مغناطیسی مطلوب نیست .همچنین در ترکیب درصدهای زياد بهدلیل
کاهش سهم پلیمر در ساختار کامپوزیت و تمایل ذرات به تجمع،
خواص مکانیکی مطلوبی بهدست نیامده است ،زیرا افزایش تمرکز
تنش در این مناطق سبب شکست زودهنگام شده است .بنابراين،
از نظر خواص مغناطیسی و شكلشناسي N-P/F50 ،بهعنوان بهترین
نمونه انتخاب شد.
شکل  12خواص مکانیکی حاصل از آزمون کشش نمونههای
مختلف آهنربای کامپوزیتی پلیمری  NBR-PVC/BaFe12O19را نشان
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوچهارم ،شماره  ،2خرداد-تير 1400
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شکل  -12خواص مکانیکی حاصل از آزمون کشش آهنربای
کامپوزیتی پلیمری .NBR-PVC/BaFe12O19

Fig. 12. Mechanical properties of NBR-PVC/BaFe12O19 polymer

ميدهد .همانطور که ديده میشود ،نمونهها تا  N-P/F60دارای
انعطافپذیری و کرنش مناسبی هستند .اما ،استحکام و تنش تسلیم
آنها شروع به کاهش میكند .بهويژه نمونه  N-P/F80بهدليل از
همگسیختگی ماتريس پلیمری  NBR-PVCانعطافپذیری و کرنش
خود را نیز از دست میدهد .نمودار ستونی مقدار تنش تسلیم و کرنش
برحسب مقدار باریم فریت که در شکل  13آمده است ،بهخوبی این
تغییرات را نشان میدهد .در مجموع با توجه به دادههای مختلف
مغناطیسی و مکانیکی میتوان نمونه  N-P/F50را بهعنوان آهنربای
کامپوزیتی پلیمری  NBR-PVC/BaFe12O19مناسب درنظر گرفت،
زیرا دارای خواص مغناطیسی نسبت ًا خوب و نيز خواص مکانیکی
قابل قبولی است.

composite magnet tensile test.

نتيجهگيري

)			(a

)			(b

شکل  -13تغييرات ( )aتنش تسلیم و ( )bکرنش نمونهها برحسب
درصد باریم فریت.

Fig. 13. Variations of (a) yield stress and (b) strain of samples
versus the percentage of barium ferrite.
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با توجه به تمام نتایج آزمونهای مختلف مغناطیسی ،مکانیکی و
بررسی شكلشناسي ،آهنربای کامپوزیتی پلیمری NBR-PVC/BaFe12O19
با استفاده از آمیزه پلیمری الستيك نیتریل بوتادیان ( )NBRو
پلی(وینیل کلرید) ( )PVCشامل  70%وزنی  NBRو  30%وزنی PVC
ساخته شد .هر  100واحد الستیک پایه ( )phrداراي  2 phrگوگرد،
 4 phrروی اکسید 3 phr ،استئاریک اسید 2 phr ،تترامتیلتیورام
دیسولفید ( )TMTDو  2 phrمرکاپتوبنزتیازیل دیسولفید ( )MBTSو
پودر باریم فریت ( )BaFe12O19با اندازه ذرات كوچكتر از  5 mmدر
ترکیب درصدهای مختلف بهترتيب بهعنوان عامل پخت ،فعالکننده،
روانکننده ،شتابدهنده و عامل مغناطیس بود .نتایج نشان داد ،با
ازدياد مقدار پودر مغناطیسی باریم فریت و در پي آن با کاهش
مقدار پلیمر ،مغناطش اشباع ( )Msافزایش یافت .وادارندگی نيز
ابتدا ( )Hcافزایش و سپس روند کاهشی را طی کرد و مغناطش
باقیمانده ( )Mrافزایش یافت .از سوی دیگر ،مقدار افزایش Ms
نسبت به افزایش  Mrبیشتر بود که نتیجه آن کاهش مقدار  Mr/Msشد.
بنابراین ،از ميان نمونههای ساختهشده آهنرباهای کامپوزیتی N-P/F80
با نسبت ( 20/80پودر-پلیمر) دارای بیشترین مغناطش اشباع ( )Msو
مغناطش باقیمانده ( )Mrو کمترین مقدار وادارندگی ذاتی ( )Hcبود .مطابق
انتظار N-P/F20 ،بهترین نمونه از لحاظ استحکام کششی با نسبت پودر-
پلیمر  80/20بود .در نهایت ،نمونه  N-P/F50با نسبت پودر-پلیمر 50/50با
 NBR-PVCبا توجه به تمام خواص مغناطیسی ،شكلشناسي و مکانیکی
بهعنوان نمونه مناسب از لحاظ پراکندگی خوب ذرات با هم و استحکام
کششي مناسب و خواص مغناطیسی مطلوب انتخاب شد.
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