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چکیده:
در پژوهش حاضر آلیاژهای با ترکیب اسمی ) Fe- 28Cr-15Co-1Si (Aو ) Fe- 32Cr-23Co-1Si (Bبه روش
ریختهگری تولید و بهمنظور کسب خواص مغناطیسی و تولید آهنرباهای دائم تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند .نتایج
بررسی ها نشان داد که خواص مغناطیسی آلیاژهای مورد بررسی در شرایط ریختگی و بعد از آنیل انحاللی بسیار پایین
است اما بعد از اعمال عملیات حرارتی گرمامغناطیسی ) (TMTخواص مغناطیسی به مقدار قابلتوجهی افزایش مییابد.
وجود پیک جانبی در کنار پیک اصلی ( )112بعد از عملیات  TMTدر الگوی تفرق اشعه ایکس ) (XRDدر تمامی آلیاژها
وقوع استحاله تجزیه اسپینودال را در این مرحله اثبات میکند .در حین عملیات پیرسازی دومرحلهای که در دماهای
پایینتر از دمای عملیات  TMTانجام میشود ،ترکیب شیمیایی دو فاز اسپینودال  α1و  α2تغییر و منجر به افزایش
اختالف  Jsα1و  Jsα2شده و در نتیجه نیروی مغناطیسزدایی افزایش مییابد .خواص مغناطیسی کسب شده در آلیاژ  Aبعد
از عملیات پیرسازی مرحلهای برابر  Hc = 12/19 kAm-1 ، Br = 2/39 Tو  (BH)max =3/36 kJm-3و باالتر از آلیاژ B
است .بررسیهای ریزساختاری نشان داد که در آلیاژ  Bبا درصد کروم و کبالت باالتر فاز غیرمغناطیسی سیگما تشکیل
میشود که منجر به افت خواص مغناطیسی میشود.
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 -9مقدمه
در توسعه مواد مغناطیسی سخت ( آهنرباهای دائم) عواملی
ازجمله نیروی مغناطیسزدایی باال  ،پایداری حرارتی ،دمای
سرویس ،هزینههای مؤثر مواد و تولید اقتصادی نقش مهمی
دارند .مواد مغناطیسی سخت بر پایه عناصر قلیایی خاکی
 Sm-Fe-N ،Nd-Fe-Bو  Sm-Coدارای باالترین خواص
مغناطیسی در مقایسه با دیگر گروهها هستند اما به دلیل دمای
کاری پایین (حدود  152درجه سانتیگراد) و گرانی در
سالهای اخیر ،آهنرباهای بر پایه ،Fe-Al-Ni-Co-,Ti
 Mn-Al-C ،Fe-Cr-Co ،Mn-Biو فریتهای باریم و استرانسیم

دوباره موردتوجه ویژه قرارگرفتهاند [ .]2،1در این میان
آهنرباهای دائم بر پایه سیستم آلیاژی  Fe-Cr-Coبه دلیل
دمای کوری باال (حدود  )352°Cدر کاربردهایی که در آنها به
خواص مغناطیسی متوسط و پایداری حرارتی باال نیاز است،
مورد استفاده قرار میگیرند همچنین بهدلیل مقاومت به
خوردگی خوب میتوانند بهعنوان اجزای وسایلی به کار روند که
در دماهای تا  552 °Cتحت شرایط خورنده شیمیایی کار
میکنند .این آهنرباها ،همچنین پتانسیل جایگزینی با
آهنرباهای فوالدی ،کنیف ،کنیکو ،ویکالوی ،رمالوی ،آلنیکو و
فریتها را بهدلیل مزایایی چون مواد اولیه ارزانتر ،شکلپذیری
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خوب ،پایداری حرارتی بهتر در خواص هیسترزیس مشابه دارند
[ .]9-6آلیاژهای  Fe-Cr-Coدر آمپرمترها ،ولتمترها ،سرعت
سنجها ،موتورهای هیسترزیس ،حسگرهای مغناطیسی و
گوشیهای تلفن ،پرینترها و کارتریجهای استریو مورد استفاده
قرار میگیرد [ .]1 -11در سالهای اخیر نیز تالشهایی در
جهت افزایش خواص مکانیکی و مغناطیسی آهنرباهای مذکور و
بهکار بردن آنها در روتور موتورهای مغناطیس دائم با سرعت
باال صورت گرفته است [ .]12-15همچنین محققان نشان
دادهاند که فیلمهای  Fe- Cr-Coمیتوانند در ضبط مغناطیسی
بهکار برده شوند [.]13
آهنرباهای دائم بر پایه  Fe-Cr-Coکه توسط کانکو و همکاران او
کشف شدند [ ]16متعلق به گروهی از مواد با ناحیه نقص در
انحالل هستند و خواص مغناطیسی آنها توسط تجزیه
اسپینودال محلول جامد  αبه فازهای نانوبلوری همریخت و
همسیمای فرومغناطیسی ( α1غنی از آهن و کبالت) و
مغناطیس ضعیف یا پارامغناطیسی ( α2غنی از کروم) ایجاد
میشود [ .]11-22اندازه ،فاکتور شکلی و کسر حجمی فازهای
اسپینودال عوامل کلیدی مؤثر بر خواص مغناطیسی هستند
[ .]21مروری بر مقاالت نشان میدهد که بهینه کردن
پارامترهای فرآیند عملیات حرارتی و بهسازی ترکیب شیمیایی
آلیاژ دو روش جهت بهبود خواص مغناطیسی و درنتیجه
افزایش کاربرد آهنرباهای مذکور است .در پژوهش حاضر
آلیاژهایی با ترکیب اسمی ) Fe-28Cr-15Co-1Si (Aو
) Fe- 32Cr-23Co-1Si (Bبه روش ریختهگری تولید و تأثیر
عملیات حرارتی و ترکیب شیمیایی بر ریزساختار و خواص
مغناطیسی آهنرباهای مذکور بررسی شده است.
 -0روش تحقیق
گردشکار مورد استفاده در تولید نمونههای آهنرباهای دائم از
آلیاژ ریختگی بر پایه  Fe-Cr-Coدر شکل ( )1نشان داده شده
است.
به دلیل اینکه خواص مغناطیسی آلیاژهای  Fe-Cr-Coبه شدت
تحت تأثیر ناخالصیهای موجود در مواد اولیه تشکیلدهنده
آلیاژ قرار دارد ،لذا در پژوهش حاضر برای تهیه آلیاژهای مذکور
از مواد اولیه با درجه خلوص باال استفاده شد .برای تهیه این
آلیاژها از آهن آرمکو (خلوص  33/36و  ،)2/23>% Cکبالت
پولکی (خلوص  ، )33/3%کروم (خلوص  )33/3%و سیلیسیم
خالص (خلوص  )33/3%استفاده شده است .برای ریختهگری،
ابتدا مواد اولیه با استفاده از یک ترازوی با دقت ±2/21g
توزین و سپس با یک ماده آلی مانند الکل یا استن شسته شدند

شکل  -0گردشکار روش تولید نمونههای مغناطیسی دائم از آلیاژ ریختگی
بر پایه Fe-Cr-Co

تا آلودگیهای احتمالی از بین بروند .پس از آمادهسازی مواد
اولیه ،نمونههایی از آلیاژهای موردنظر به شکل میلگرد با قطر
 2/3سانتیمتر و طول  12سانتیمتر با استفاده از کوره القایی
تحت خأل ) LEYBOLD (VIMمدل  AGبا ظرفیت اسمی
 5kgو یک قالب استوانهای به قطر  2/3سانتیمتر با دیواره
آلومینایی ریختهگری شدند .مواد اولیه داخل بوته گرافیتی،
شارژ و داخل محفظه کوره قرار داده شد و سپس خالء در
حدود  12-3 torrاعمال و مواد درون بوته توسط برقراری
جریان القایی ذوب شدند .پس از اطمینان از همگن بودن
مذاب ،ذوبریزی ،درون قالب انجام شد .شکل ( )2نمونههای
استوانهای ریختهگری شده را نشان میدهد.
از نمونههای ریختگی ،نمونههایی به شکل قرص با قطر 12
میلیمتر و ارتفاع  3میلیمتر توسط دستگاه برش با سیم ،تهیه
شد .سپس نمونهها ،تحت عملیات حرارتی شامل عملیات
همگنسازی ،عملیات گرمامغناطیسی و عملیات پیرسازی
دومرحلهای قرار گرفتند .سیکل عملیات حرارتی اعمالی بهطور
شماتیک در شکل ( )9نشان داده شده است.

شکل  -0تصویر نمونههای استوانهای ریخته شده.
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شکل  -3نمایش شماتیک سیکل عملیات حرارتی.

ترکیب آلیاژهای ریخته شده در جدول ( )1ارائه شده است.
ترکیب شیمیایی آلیاژهای مورد بررسی با ترکیب اسمی Fe-
) 28Cr-15Co-1Si (Aو ) Fe- 32Cr-23Co-1Si (Bپس از
ریختهگری با استفاده از روش شیمی تر اندازهگیری شد .برای
این منظور نمونه کوچکی از هر آلیاژ در یک مخلوط از اسید
کلریدریک و اسید نیتریک حل گردید و محلول ایجادشده مورد
آنالیز پالسمای جفت شده القایی ( )ICPتوسط دستگاه ICP
مدل  Thermo Icap6300قرار گرفت و درصد عناصر تعیین شد.
بررسیهای ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری  Olympusو
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی  TE SCANمدل
 MIRA3مجهز به آنالیزگر  EDSانجام شد .برای بررسی فازهای
بلوری تشکیل شده در مراحل مختلف تولید آلیاژهای
مغناطیسی از طیفسنج پراش اشعه ایکس  GNRمدل
 Explorerاستفاده شد .الگوی تفرق با استفاده از المپ  CuKαبا
طولموج  λ=1/542 ºAدر بازه زاویه  2θ =22-32درجه و
 Step size =2/22حاصل گردید .خواص مغناطیسی در دمای
محیط بهوسیله دستگاه هیسترزیس گراف از نوع پرماگراف مدل
 C-300در آزمایشگاه علوم و تحقیقات مغناطیس دانشگاه تبریز
اندازهگیری شد.
جدول  -9ترکیب شیمیایی ( )%.wtآلیاژهای  Fe-Cr-Coریخته شده.
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 -3نتایج و بحث
شکل (-4الف و ب) ریزساختار آلیاژ  Aرا به ترتیب در شرایط
ریختگی و بعد از آنیل انحاللی در دمای  1252درجهسانتیگراد
به مدت  2ساعت نشان میدهد .در شرایط ریختگی آلیاژ
ساختار دندریتی دارد و بعد از آنیل انحاللی شامل ساختار
درشتدانه محلول جامد  αاست .میانگین اندازه دانهها در
حدود  462میکرومتر است .همچنین داخل دانههای محلول
جامد  αمقادیری رسوبات سیاهرنگ مشاهده میشود .شکل 5
تصویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار آلیاژ  Aبعد از آنیل
انحاللی و آنالیز رسوبات سیاهرنگ مشاهدهشده توسط  EDXرا
نشان میدهد .آنالیز  EDXنشان میدهد که رسوبات سیاهرنگ،
رسوبات غنی از کروم و با توجه به مراجع [ ]22،13احتماالً
ناخالصیهای  N2Crهستند .عنصر نیتروژن که توسط EDX
قابل شناسایی نیست از مواد اولیه و یا اتمسفر وارد مذاب شده
و با کروم واکنش میدهد.
شکل (-3الف و ب) ،ریزساختار آلیاژ  Bرا به ترتیب در شرایط
ریختگی و بعد از آنیل انحاللی در دمای  1252درجه
سانتیگراد به مدت  2ساعت و شکل (-5ج) ریزساختار (ب) را
در بزرگنمایی باالتر نشان میدهد .در شرایط ریختگی آلیاژ
ساختار دندریتی دارد و بعد از آنیل انحاللی شامل ساختار
درشتدانه محلول جامد  αبا مقادیری فاز سفیدرنگ در داخل
دانهها و مرزدانه ها است .میانگین اندازه دانهها در حدود 452
میکرومتر است.
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شکل  -4ریزساختار آلیاژ ( Aالف) در شرایط ریختگی و (ب) بعد از آنیل انحاللی

شکل  -5تصویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار آلیاژ  Aبعد از آنیل انحاللی و آنالیز رسوبات سیاهرنگ مشاهدهشده توسط .EDX

شکل -6ریزساختار آلیاژ  Bدر شرایط( :الف) ریختهگری( ،ب)بعد از آنیل انحاللی و (ج) همان ساختار (ب) در بزرگنمایی باالتر.
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 -9-3شناسایی فازها با استفاده از طیفسنج پراش اشعه
ایکس ()XRD

جهت شناسایی دقیقتر فازهای مشاهدهشده توسط
میکروسکوپ نوری و الکترونی از طیفسنج پراش اشعه ایکس
استفاده شد .شکل ( )6الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Aرا در
شرایط ریختگی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود
ساختار شامل فاز غیرتعادلی مارتنزیت ،محلول جامد غنی از
آهن-کروم ،محلول جامد غنی از کروم -کبالت-سیلسیم و
مقادیری نیترید کروم است.
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شکل ( )1الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Aرا پس از آنیل
انحاللی نشان میدهد .همانطور که انتظار میرود در مرحله
آنید انحاللی ساختار غیرتعادلی ایجادشده در مرحله ریختگی
به یک ساختار همگن و تکفاز با شبکه کریستالی BCC
استحاله یافته است .همچنین در الگوی تفرق اشعه ایکس
پیکهای مربوط به نیترید کروم مشاهده میشود که احتما ًال
مربوط به رسوبات سیاهرنگ مشاهده شده در تصویر
میکروسکوپ نوری شکل (-4ب) است.

شکل  -7الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Aدر شرایط ریختگی

شکل  -8الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Aپس از آنیل انحاللی

شکل  -1الگوی تفرق اشعه ایکس نمونههای آلیاژ  Aدر اطراف پیک (( :)992الف) در مرحله آنیل انحاللی و (ب) TMT
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الگوی تفرق اشعه ایکس نمونههای عملیات حرارتی شده در
مرحله آنیل انحاللی و  TMTدر اطراف پیک (( )112در زوایای
 2θحدود  44-43درجه) برای آلیاژهای  Aبه ترتیب در
شکلهای (-3الف و ب) نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود در نتیجه عملیات حرارتی  ،TMTپهنشدگی
پیک و همچنین ایجاد پیک کناری در کنار پیک اصلی ()112
اتفاق افتاده است .ایجاد پیک جانبی در کنار پیک اصلی در
الگوی تفرق اشعه ایکس از مشخصههای تجزیه اسپینودال
است[ .]29ایجاد پیک جانبی درنتیجه نوسانات تناوبی ترکیب
شیمیایی در حین تجزیه اسپینودال است و برای اولین بار
توسط دانیل 1و لیپسون 2در آلیاژ  Cu-Fe-Niپیرسازی شده
شناسایی شد و در سیستمهای آلیاژی Ni- ،Cu-Ni-Sn ،Cu-Ti
 Geبررسی شده است[ .]26-24در آلیاژهای بر پایه Fe-Cr-Co
به دلیل تفاوت کم بین پارامتر شبکه فازهای  α1و  ،α2انرژی
کرنشی ناشی از تجزیه اسپینودال کم است .بنابراین دو پیک که
درواقع مربوط به فازهای  α1و  α2است نزدیک به هم تشکیل
شدهاند .پهنشدگی پیک به دلیل کرنشهای ایجاد شده
درنتیجه تجزیه اسپینودال است[.]21
الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Bدر حالت ریختگی در شکل
( )12ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود آلیاژ
مذکور در حالت ریختگی شامل فاز غیرتعادلی مارتنزیت،
محلول جامد غنی از آهن-کروم ،محلول جامد غنی از کروم-
کبالت-سیلیسیم ،و مقادیری رسوبات نیترید کروم است.
شکل ( )11الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Bرا پس از اعمال
عملیات  TMTنشان میدهد .ازآنجاییکه با توجه به مراجع،
فازهای  α1و  α2دارای ثوابت شبکه نزدیک به هم میباشند ،لذا
در الگوی تفرق اشعه ایکس پیکهای دو فاز مذکور در کنار هم
تشکیل میدهد] .[12عالوه بر پیکهای مربوط به فازهای  α1و
 ، α2پیکهای دیگری نیز مشاهده میشود که مربوط به فاز
سفیدرنگ مشاهدهشده در تصاویر میکروسکوپ نوری است و
این فاز ،فاز تتراگونال سیگما غنی از  Feو  Crباشد .فاز سیگما
که طبق دیاگرام فازی سهتایی  [23] Fe-Cr-Coدر مقادیر
کروم باالتر از حدود  %92وزنی پایدار است ،فاز غیر مغناطیسی
است و حضور فاز مذکور در ریزساختار منجر به کاهش خواص
مغناطیسی آلیاژ میشود .همچنین در الگوی تفرق اشعه ایکس
پیکهای مربوط به فاز نیترید کروم مشاهده میشود.

Daniel
Lipson

1
2

 -0-3خواص مغناطیسی

شکل ( )12نمودارهای مغناطیسزدایی آلیاژ ( Aربع دوم
منحنی هیسترزیس) را در مراحل مختلف عملیات حرارتی
نشان میدهد .همچنین خواص مغناطیسی آلیاژهای  Aو  Bدر
مراحل مختلف عملیات حرارتی در جدول ( )2برحسب
واحدهای  SIآورده شده است .همانطور که از شکل ( )12و
جدول ( )2مشخص است ،خواص مغناطیسی آلیاژ  Aدر شرایط
ریختگی و آنیل انحاللی بسیار پایین است اما بعد از عملیات
حرارتی  TMTخواص مغناطیسی به میزان قابلتوجهی
افزایشیافته و به مقادیر Hc = 12/19 kAm-1 ، Br = 2/39 T
و (BH)max =3/36 kJm-3میرسد .بعد از پیرسازی خواص
مغناطیسی افزایش بیشتری یافته و به مقادیر ،Br = 2/33 T
 Hc = 42/31 kAm-1و  (BH)max= 23/65 kJm-3و Br 2/62 T
= Hc = 32/52 kAm-1 ،و (BH)max =91/13 kJm-3به ترتیب
بعد از اولین و دومین مرحله میرسد.
بنابراین به نظر میرسد که عملیات حرارتی  TMTمرحله
مهمی در توسعه خواص مغناطیسی باشد .آهنرباهای دائمی بر
پایه سیستم آلیاژی  Fe-Cr-Coمتعلق به گروهی از مواد با
ناحیه نقص در انحالل هستند و خواص مغناطیسی آنها توسط
تجزیه اسپینودال محلول جامد  αبه فازهای فرومغناطیسی  α1و
مغناطیس ضعیف  α2ایجاد میشود.
مطالعات ریزساختاری آهنرباهای  Fe-Cr-Coنشان میدهد که
خواص مغناطیسی بهتر در نتیجه ناهمسانگردی شکلی ذرات
فاز  α1حاصل میشود .ریزساختار و خواص مغناطیسی
ناهمسانگرد در آلیاژهای آهن -کروم -کبالت با اعمال عملیات
حرارتی پیرسازی در حضور یک میدان مغناطیسی قابل کسب
هستند .میدان مغناطیسی اعمالشده موجب رشد ترجیحی
ذرات فاز  α1در جهت میدان در حین عملیات حرارتی و
درنتیجه گسترش یک ساختار دوفازی با یک فاز کشیده و
جهتدار میشود [ .]21ریزساختار یک آهنربای ناهمسانگرد
بهطور شماتیک در شکل ( )19نشان دادهشده است .ذرات
میلهای شکل به رنگ روشن فاز  α1هستند که در زمینه فاز α2
تیرهرنگ توزیع شدهاند و بهطور ترجیحی در جهت میدان
اعمالی جهتگیری کرده و طویل شدهاند[.]3
در مرحله ریختهگری به دلیل انجماد سریع و غیرتعادلی و
ایجاد ساختار کنترل نشده و غیرتعادلی خواص مغناطیسی
بسیار پایین است .بعد از عملیات حرارتی آنیل انحاللی و سرد
کردن سریع نمونهها ،ساختار شامل دانههای محلول جامد فاز α
است .فاز  ،αیک فاز ناپایدار در دمای محیط و با خواص
مغناطیسی ضعیف است .در مرحله  TMTتجزیه اسپینودال فاز
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شکل  -92الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Bدر شرایط ریختگی

شکل  -99الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژ  Bدر حالت .TMT

 αصورت میگیرد و فاز  α1در جهت میدان مغناطیسی اعمالی
تشکیل میشود.
بر اساس مدل استونر و ولفارت [ ،]92میدان بحرانی الزم برای
رساندن مغناطش به صفر( 1نیروی پسماندزدایی) ) (Hcبرای
یک سری ذرات جهتدار مغناطیس قوی  α1دریک زمینه
مغناطیس ضعیف  α2با استفاده از رابطه ( )1بدست میآید:
()9

HcJ = p (1- p) (Nb- Na) (Jsα1 - J sα2)2/µ0 Js

در رابطه باال  Pکسر حجمی فاز  Jsα1 ،α1و  Jsα2به ترتیب
قطبش مغناطیسی اشباع 2فازهای  α1و  Na ، α2و  Nbفاکتور
مغناطیس زدایی ذرات فاز  α1به ترتیب در راستای محورهای a
و  bو  Jsقطبش اشباع آلیاژ است[.]91
همانطور که از جدول ( )2مشخص است در مرحله عملیات
حرارتی  TMTنیروی مغناطیسزدایی پایین است
( .) Hc = 12/19 kAm-1در مرحله  TMTکه در دماهای باال (
اندکی پایینتر از دمای تجزیه اسپینودال) انجام میشود
اختالف ترکیب شیمیایی دو فاز اسپینودال تشکیل شده کم

Critical field for magnetization reversal
Saturation magnetic polarizations

1
2

است .بنابراین اختالف قطبش مغناطیسی اشباع فازهای  α1و
 α2بهعبارتدیگر  Jsα1 - J sα2بعد از عملیات حرارتی
ترمومغناطیسی کم است و بنابراین طبق رابطه انتظار میرود
که  Hcپایین باشد و نتایج تجربی نیز نشاندهنده نیروی
مغناطیس زدایی پایین در مرحله  TMTاست .در حین عملیات
پیرسازی مرحلهای که در دماهای پایینتر انجام میشود ،طبق
دیاگرام فازی سهتایی  Fe-Cr-Coترکیب شیمیایی دو فاز
اسپینودال  α1و  α2تغییر میکند .بنابراین افزایش نیروی
مغناطیسزدایی پس از عملیات پیرسازی میتواند حاصل تغییر
ترکیب شیمیایی دو فاز اسپینودال و در نتیجه افزایش اختالف
 Jsα1و  Jsα2باشد[ .]92همچنین با توجه به دیاگرام فازی ،ناحیه
نقص در انحالل در سیستم آلیاژی سهتایی
 Fe-Cr-Coمتقارن و سهموی نیست و بلکه دارای یک شکل
خاص است که در امتداد دمای کوری به سمت غنی از آهن
پیشروی میکند .بنابراین در مرحله پیرسازی ،طبق قانون اهرم
کسر حجمی فاز مغناطیسی  α1و درنتیجه  Hcافزایش مییابد.
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شکل  -90نمودارهای مغناطیس زدایی آلیاژ  ( Aربع دوم منحنی هیسترزیس) در مراحل مختلف عملیات حرارتی
جدول  :0خواص مغناطیسی آلیاژهای  Aو  Bدر مراحل مختلف عملیات حرارتی

)Br (T

عملیات حرارتی
A
2/15
2/39
2/33
2/62

آنیل انحاللی
TMT
پیرسازی -مرحله1
پیرسازی -مرحله2

)BH(MAX)(kJ/m-3

)HcJ (kA/m
B
2/264
2/322
2/35
2/31

A
2/93
12/19
42/31
32/52

B
2/396
6/42
99/33
55/39

(الف)

A
2/22
3/36
23/65
91/13

B
2/22
5/33
24/29
23/22

(ب)

شکل  -93ساختار شبیهسازیشده ناشی از تجزیه اسپینودال در پیرسازی :الف) در غیاب و ب) در حضور میدان مغناطیسی خارجی[.]6

افزایش خواص مغناطیسی در آلیاژ  Bدر مراحل مختلف
عملیات حرارتی نیز مشابه آلیاژ  Aاست اما خواص مغناطیسی
نهایی کسبشده در آلیاژ  Aباالتر است .بررسیهای
ریزساختاری نشان داد که در آلیاژ  Bبا درصد کروم باالتر فاز
غیرمغناطیسی سیگما تشکیل میشود که منجر به افت خواص
مغناطیسی میشود .فاز سیگما که طبق دیاگرام فازی سهتایی
 [23] Fe-Cr-Coدر مقادیر کروم باالتر از حدود  %92وزنی و در
دماهای حدود  322-1222درجه سانتیگراد پایدار است ،فاز

غیر مغناطیسی است و حضور فاز مذکور در ریزساختار منجر به
کاهش خواص مغناطیسی آلیاژ میشود.
 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر آلیاژهای با ترکیب اسمی
) 1Si (Aو ) Fe- 32Cr-23Co-1Si (Bبه روش ریختهگری تولید
و بهمنظور کسب خواص مغناطیسی و تولید آهنرباهای دائم
تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند .با بررسیهای ریزساختاری و
خواص مغناطیسی نتایج زیر حاصل شد:
Fe- 28Cr-15Co-
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 هر دو آلیاژ موردبررسی در شرایط ریختگی و بعد از آنیل.1
انحاللی فاقد خواص مغناطیسی هستند اما بعد از اعمال
( به آهنرباهایTMT) عملیات حرارتی گرمامغناطیسی
 دلیل این امر وقوع استحاله تجزیه.دائم تبدیل میشوند
. استTMT اسپینودال در مرحله
 در الگوی تفرق اشعه ایکس آلیاژهای مورد بررسی بعد از.2
 پهنشدگی پیک و همچنین،TMT عملیات حرارتی
) مشاهده112( ایجاد پیک کناری در کنار پیک اصلی
 مشاهده پیک کناری در کنار پیک اصلی در الگوی.شد
 از مشخصههای تجزیه اسپینودال است،تفرق اشعه ایکس
. اثبات میکندTMT و وقوع استحاله مذکور را در مرحله
همچنین پهنشدگی پیک به دلیل کرنشهای ایجادشده
.در نتیجه تجزیه اسپینودال است
 با ادامه فرآیند عملیات حرارتی در غیاب میدان.9
مغناطیسی در دماهای پایینتر و بهعبارتدیگر عملیات
پیرسازی مرحلهای نیروی مغناطیسزدایی افزایش قابل
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Abstract:
In this study two Fe-Cr-Co base alloys with typical compositions Fe-28Cr-15Co-1 Si (alloy
A) and Fe-32Cr-23Co-1 Si (alloy B) were prepared by casting technique and anisotropic
permanent magnets were produced by applying some special heat treatments. Studies
revealed that the magnetic properties of investigated alloys are very low in as-cast and in
solution annealed conditions but are significantly enhanced by applying TMT. The presence
of a sideband alongside the (110) reflection peak in X-ray diffraction pattern after TMT
demonstrated that spinodal decomposition was occurred in this stage of heat treatment.
During the step aging treatment, chemical compositions of the two spinodal phases (α1 and
α2) are changed which results in an increase in Jsα1- Jsα2 and therefore, the coercivity is
increased. Moreover this study revealed that magnetic properties obtained in Fe-28Cr15Co-1Si alloy was as Br = 0.72 T, Hc = 60.50 kA/m and (BH) max= 31.19 kJ/m3 and was
higher than Fe-32Cr-23Co-1Si. Microstructural investigations showed that in the Fe-32Cr23Co-1Si alloy with a higher chromium percentage, the non-magnetic sigma phase was
formed, leading to a decrease in the magnetic properties.
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