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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Đã chế tạo và nghiên cứu hạt nano FePd và FePt chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm và điện hóa siêu 

âm. 

1. Hệ 1: FePd với nhiều thành phần chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm. 

• Lực kháng từ và độ vuông từ thay đổi theo nhiệt độ ủ. Giá trị lực kháng từ HC tăng lên theo nhiệt độ ủ của 

mẫu, đạt lớn nhất tại nhiệt độ ủ 550oC- 600oC và đạt giá trị lớn nhất  

Hcmax = 2,1 kOe tại nhiệt độ phòng ở mẫu Fe60Pd40 ủ tại 550oC. 

• Lực kháng từ tăng lên khi nhiệt độ mẫu giảm, đạt giá trị 2,43 kOe tại nhiệt độ 2 K cho mẫu Fe60Pd40 ủ tại 

550oC. 

• Lần đầu tiên phát hiện hiện tượng nhớ từ trong họ vật liệu nano FePd. 

2. Hệ 2: FePt chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm 

• Lực kháng từ và độ vuông từ thay đổi theo nhiệt độ ủ và chế độ xử lý nhiệt sau ủ. Kết quả cho thấy ở nhiệt 

độ ủ 550oC, các mẫu nguội  bình thường sau ủ Hcmax = 4,36 kOe và ở các mẫu nguội nhanh sau ủ Hcmax= 4,95 

kOe tại nhiệt độ phòng. 



3. Hệ 3: FePt chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm  

• Điều khiển được tỷ phần bằng cách thay đổi cường độ xung dòng chế tạo. 

• Hạt nano FePt chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm có tính từ cứng tốt sau khi ủ. Giá trị lực kháng 

từ của mẫu Fe45Pt55 đạt 13,5 kOe tại nhiệt độ 2 K và 9 kOe tại nhiệt độ phòng. 

Một trong những thành công của luận án là sử dụng phương pháp hóa siêu âm và phương pháp điện hóa siêu 

âm để chế tạo hạt nano FePt và FePd. Đây là các phương pháp đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại rất hiệu quả, 

tạo ra vật liệu nano FePd và FePt với chất lượng tốt, lực kháng từ lớn, hứa hẹn tiềm năng cho nhiều ứng dụng. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các hạt nano từ tính FePd và FePt có tính từ cứng sau khi ủ và các tính chất 

tốt khác hứa hẹn tiềm năng cho nhiều ứng dụng như MEMS, ghi từ mật độ cao... 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu và khảo sát sự phụ thuộc tính chất của các hạt nano theo các 

chế độ công nghệ (cường độ xung điện hóa siêu âm, công suất siêu âm…). 
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