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چکیده:
در سالهای اخیر ،آلیاژهای منگنز-نیکل با توجه به خواص مغناطیسی منحصر به فرد مورد مطالعه محققین بسیاری قرار
گرفتهاند .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر فشار محفظه بر فرایند تبخیر منگنز و تعیین فشارهای بحرانی و ممانعت کنندهی
تبخیر و دما برای این عنصر در آلیاژهای منگنز -نیکل ( 70Mn-25Ni-5Crو  )40Mn-55Ni-5Crاست .در این زمینه،
آلیاژهای منگنز -نیکل در کورهی ذوب القایی تحت خأل ،تحت اتمسفر آرگون با فشار مثبت ،3 ،2/5 ،2 ،1 ،2/1 ،2/6 ،2/4
 4و  4/5بار در دماهای1452،1552و  1652درجه سانتیگراد ذوب شدند .برای شرایط فوق ،نرخ تبخیر محاسبه شد و با
ترسیم نمودارهای نرخ تبخیر با فشار ،میزان فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز مشخص شد .نتایج به
دست آمده از این تحقیق نشان داد است که برای تبخیر منگنز در آلیاژهای منگنز -نیکل ،فشار  1بار ،فشار بحرانی و فشار
 3بار ،فشار ممانعت کننده است .همچنین مشخص شد که افزایش دمای ذوب ،باعث افزایش نرخ تبخیر میشود اما میزان
فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز در آلیاژها بدون تغییر باقی میمانند.
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 -8مقدمه
آلیاژهای منگنز -نیکل غنی از منگنز ،به دلیل خواص مغناطیس
منحصر به فرد ،مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفتهاند ]-1
 .[5این آلیاژها خواص فرومغناطیس دارند که با تغییر ساختار
کریستالی میتواند این خاصیت تغییر کند] .[1-6از طرفی این
آلیاژها به عنوان فویل لحیمکاری برای لحیمکاری سخت
سوپر آلیاژهای پایه نیکل و فوالدهای ضدزنگ نیز استفاده
میشوند .سیستم منگنز -نیکل به خاطر سازگاری مناسب با
سوپرآلیاژهای پایه نیکل ،تاثیر منگنز به عنوان یک

کاهشدهندهی نقطهی ذوب و حاللیت بسیار خوب منگنز در
نیکل جز سیستمهای مناسب هستند ].[11-1
عناصر با فشار بخار باال مانند آلومینیم و منگنز در شرایط ذوب
در خأل به شدت تبخیر میشوند .در مورد تبخیر منگنز در
کورههای ذوب القایی تحت خأل گزارشهای بسیار محدودی
وجود دارد .اما در مورد تبخیر آلومینیم در فرایند ذوب در خأل
در کورههای القایی تحقیقات وسیعی انجام شده است ].[15-12
از این رو با بررسی فرایند تبخیر آلومینیم میتوان به شرایط
تبخیر منگنز نیز پی برد.
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گواو 1و همکارانش در تحقیقی جامع به بررسی تبخیر آلومینیم
در فرایند ذوب القایی در خأل در حین ذوب آلیاژهای آلومینیم-
تیتانیم پرداختهاند .همچنین مطالعات تئوریک بر روی تبخیر
عناصر فرار تحت شرایط ذوب القایی نشان میدهد که فرآیند
تبخیر پس از ذوب تمامی عناصر چنان که در شکل ( )1نشان
داده شده است ،شامل چهار مرحله میشود ]:[14
 ) 1نفوذ عنصر فرار در الیه سطحی مذاب با ضریب انتقال جرم
(،  m )cm/s
 )2واکنش تبخیر در فصل مشترك مذاب با محیط خال با ضریب
انتقال جرم (، K m )cm/s
 )3انتقال اتمهای گازی در محفظه خال با ضریب انتقال جرم
(،  g )cm/s
 )4متراکم شدن اتمهای گاز بر سطوح محفظه خال با ضریب
تراکم (. K c )cm/s

شکل  -8نمایی طرحواره از فرآیند انتقال جرم در حین فرآیند ذوب
القایی].[87

مطالعات نشان میدهد که مراحل  3و  4تبخیر ،اثری بر فرآیند
انتقال جرم ندارد .این موضوع به دلیل درجه باالی خأل مورد نیاز
در محفظه و نیز سطح زیاد کندانس شدن در درون محفظه
میباشد .در این شرایط نرخ از دست رفتن جرم طی فرآیند تبخیر
از رابطه ( )1بدست میآید:

()1

 m .K m
m  Km

ایده میتوان نشان داد ،برای فشار محفظه ذوب دو نقطه کلیدی
وجود دارد ،که عبارتند از فشار بحرانی ) Pcrit (2و فشار ممانعت
کننده.[15-14] )Pimpe (3
با وجود اهمیت فرایند تبخیر منگنز در آلیاژهای منگنز -نیکل
تاکنون تحقیق جامعی در مورد این فرایند انجام نشده است.
آلیاژهای منگنز -نیکل به دلیل قابلیت ترشندگی و بازه دمای
ذوب مطلوب برای لحیم کاری فوالدهای زنگنزن برای شرایط
خاص کاربرد دارد .در این تحقیق اثر فشار محفظه و دما بر فرایند
تبخیر منگنز در حین عملیات ذوب آلیاژهای منگنز -نیکل در
کورههای ذوب القایی تحت خأل بررسی شده است.
 -2مواد و روش تحقیق
در جدول ( ،)1مشخصات مواد اولیهی استفاده شده در این
پژوهش آمده است .آلیاژها با استفاده از فرایند ذوب القایی در
خأل با ترکیبهای  70Mn-25Ni-5Crو  40Mn-55Ni-5Crتولید
شدند .محفظهی ذوب پس از اعمال خأل اولیه به میزان 12 -2
میلیبار با دمش گاز آرگون شستشو و مجدداً به میزان 12-4
میلیبار خأل ثانویه شد و پس از آن ذوب تحت اتمسفر آرگون در
کورهی ذوب القایی انجام شد.
به منظور تعیین فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده تبخیر منگنز
در حین ذوب آلیاژها ،عملیات ذوب در فشارهای مختلف ،2/4
 4 ،3 ،2/5 ،2 ،1 ،2/1 ،2/6و  4/5بار و دماهای  1552 ،1452و
 1652درجهی سانتیگراد انجام شد .در هر مرحله ذوب ،مدت
زمان ذوب هر آلیاژ در حدود  12دقیقه و مدت زمان نگهداری
در حالت مذاب در حدود  3دقیقه در نظر گرفته شد .پس از
عملیات ذوب با اندازهگیری دقیق وزن از دست رفته در حین
ذوب در واحد زمان و سطح ،نمودار نرخ تبخیر(  )Nmبر حسب
فشار محفظه برای هر دو آلیاژ ترسیم شده و بر اساس این نمودار
مطابق با تعاریف موجود ،فشارهای بحرانی و ممانعت کننده برای
آلیاژهای موجود تعریف شدند.
جدول  -8مشخصات مواد اولیه

Nm 

همچنین نشان داده شد که مهمترین پارامتر قابل کنترل و موثر
بر فرآیند تبخیر ،درجه خال و فشارمحفظه است .بر اساس قوانین
ترمودینامیکی ،به طور کلی هر چه فشار محفظه باالی مذاب،
باالتر باشد ،میزان تبخیر عناصر کمتر خواهد شد .بر اساس این
Guo
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 -9نتایج و بحث
بر اساس شرایط ذکر شده در بخش ( ،)2آزمایشهای تبخیر
عنصر منگنز در حین ذوب آلیاژها طراحی و اجرا شد .در این
آزمایشها ،میزان تبخیر در فشارهای آرگون مختلف اندازهگیری
گردید تا بتوان فشارهای بحرانی و ممانعت کنندهی تبخیر این
عنصر را در مذاب هر دو آلیاژ تعیین کرد.
 -8-9تعیین فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای ذوب
آلیاژ 70Mn-25Ni-5Cr

شکل ( ،)2تغییرات نرخ تبخیر ( )Nmبا فشار محفظه ( )Pدر
دماهای  1552 ،1452و  1652درجه سانتیگراد را نشان میدهد.
فشار بحرانی و ممانعت کننده اول ،مربوط به دماهای  1452و
 1552درجه سانتیگراد و فشار بحرانی و ممانعت کننده دوم،
مربوط به دمای  1652درجه سانتیگراد است .چنان که از این
شکل پیداست ،با افزایش فشار گاز آرگون محفظه ،میزان تبخیر
کاهش مییابد .علت این امر ،اثری است که فشار باالی سطح
مذاب بر فرآیند تبخیر دارد .همچنین در این شکل مشخص است
که در فشارهای کمتر از  1 barمیزان تبخیر به یکباره افزایش
می یابد .این امر در تطابق با تعریف فشار بحرانی است .بنابراین
میتوان فشار  1 barرا فشار بحرانی برای تبخیر عنصر منگنز در
ذوب آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crدر دمای  1452درجه سانتیگراد
دانست .به عبارت دیگر فشار مذکور  ،فشاری است که در ذوب
آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crبه عنوان حداقل فشار محفظه باید در
نظر گرفته شود.
از طرفی از نمودار مربوط به دمای  1452درجه سانتیگراد
مشاهده میشود که با افزایش فشار محفظه به بیش از ،3 bar
کاهش چندانی در میزان تبخیر عنصر منگنز بوجود نمیآید که

73

این در تطابق با تعریف فشار ممانعت کننده است] .[15،14به
عبارت دیگر فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز در ذوب آلیاژ
 ،70Mn-25Ni-5Crفشار  3barاست و افزایش بیشتر فشار
محفظه تاثیری بر کاهش تبخیر ندارد.
با افزایش دمای مذاب ،ضریب انتقال جرم مرحلهی اول فرایند
تبخیر(  ،)βmبه مقدار اندکی افزایش مییابد که قابل چشم پوشی
است .اما  Kmکه ضریب انتقال جرم مرحلهی دوم فرایند تبخیر
است با افزایش دمای فصل مشترك تبخیر( )Tmsو افزایش میزان
عنصر فرار ( )Xو یا کاهش فشار محفظه ( ،)Pافزایش قابل
مالحظهای دارد .چرا که فشار بخار تعادلی عنصر فرار ( )Peبه
صورت مهمی با افزایش دمای فصل مشترك تبخیر و یا مقدار
عنصر فرار افزایش مییابد .بنابراین مقدار  Kmبه صورت قابل
توجهی افزایش مییابد .باال رفتن مقدار  Kmسبب افت مقدار
 Km/βmشده و در نهایت سبب کاهش مقدار نرخ تبخیر ()Nm
شده است ].[16
چنانچه در بخش ( )1شرح داده شد ،فشارهای بحرانی و ممانعت
کننده نقش مهمی در کنترل فرایند تبخیر در حین ذوب دارند.
با در نظر گرفتن فشار بحرانی ،از ذوب آلیاژ حاوی عنصر با فشار
بخار باال در فشارهای کمتر اجتناب میشود و از تبخیر شدید
جلوگیری میشود .از طرفی فشار ممانعت کننده نیز مرزی است
که نشان میدهد با ایجاد چه فشاری باالتر از حد مذاب میتوان
میزان تبخیر را به حداقل ممکن کاهش داد.
همین روند برای ذوب در دمای  1552درجه سانتیگراد نیز تکرار
شد .تغییرات میزان تبخیر با فشار محفظه در این دما نشان
میدهد که الگوی منحنی مشابه قبل بوده و فشارهای بحرانی و
فشار ممانعت کننده همچنان مقادیر 1 barو  3است .این در
حالی است که افزایش بیشتر فوقگداز به میزان  1652درجه

شکل  -2مقایسه فشار بحرانی و ممانعت کننده برای آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crدر دماهای  8441 ،8741و  8741درجه سانتیگراد
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سانتیگراد ،باعث تغییر میزان فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده
می شود .این امر در توافق با نتایج بدست آمده در مورد تبخیر
آلومینیم است که با افزایش دما ،فشار بحرانی و ممانعتکننده
افزایش مییابد] .[15علت این پدیده ،سهل شدن فرایند تبخیر
در دمای باال است که باعث میشود برای کنترل تبخیر فشارهای
باالتری مورد نیاز باشد.
مقدار  Nmرا عالوه بر رابطهی ( )1میتوان از رابطهی ( )2محاسبه
کرد:

()2

𝑀

√ 𝑁𝑚 = 𝐾1 . 𝜀. (𝑃𝑒(𝑖) − 𝑃𝑔(𝑖) ).

𝑛𝑇

در رابطه فوق Kl ،ثابت النگموری ε ،1ضریب چگالش (برای فلزات
برابر  1است) Pe(i) ،فشار جزئی تعادلی سازنده  iو ) Pg(iفشار بخار
جزئی سازنده  iدر فضای گازی است.
همانطو که از رابطه ( )2مالحظه میشود( Nm ،نرخ تبخیر عنصر
فرار) وابسته به فشار بخار جزئی سازنده  iدر محفظهی خأل (()Pg(i
میباشد Pg(i( .وابسته به فشار محفظهی خأل است .بنابراین
کاهش یا افزایش فشار محفظهی خأل با تأثیر بر روی ( ،Pg(iبر
روی نرخ تبخیر عنصر فرار( )Nmاثر گذار است .همانطور که از
شکل ( )2مالحظه میشود ،هنگامی که فشار محفظهی خأل کمتر
از فشار بحرانی باشد ،افزایش فشار محفظه تأثیر قابل مالحظهای
بر روی نرخ تبخیر عنصر فرار ( )Nmندارد .این بدان علت است
که در فشارهای کمتر از فشار بحرانی Pg(i) ،را میتوان از رابطه
( )2حذف نمود و بنابراین فشار محفظه تأثیری در نرخ تبخیر
عنصر فرار ندارد .هنگامیکه فشار محفظهی خأل کمتر از فشار
بحرانی است ،رابطهی ( )2را میتوان به صورت رابطه ()3
بازنویسی نمود]:[11،14

()3

𝑀
𝑛𝑇

√ 𝑁𝑚 = 𝐾1 . 𝜀. (𝑃𝑒(𝑖) ).

بنابراین با حذف تأثیر فشار محفظه بر روی میزان تبخیر عنصر
فرار در فشار های کمتر از فشار بحرانی ،با افزایش فشار محفظه
تا رسیدن به فشار بحرانی تغییرات قابل توجهی در میزان نرخ
تبخیر عنصر فرار وجود ندارد .اما هنگامی که فشار محفظهی خأل
به فشار بحرانی میرسد Pg(i) ،بر روی ( )Nmاثر گذار میشود و
میزان ( )Nmدر این فشار بر اساس رابطهی ( )3محاسبه میشود.
به همین دلیل با رسیدن فشار محفظه به فشار بحرانی نرخ
تبخیر( )Nmبه طور شدیدی کاهش مییابد و در ادامه با افزایش
فشار محفظه نرخ تبخیر کاهش مییابد .اما همانطور که از شکل
Langmuri

1

( )2مالحظه میشود با افزایش فشار محفظه ،در فشارهای بیشتر
از فشار ممانعت کننده ،همچون فشارهای کمتر از فشار بحرانی،
فشار محفظه تأثیر چندان زیادی بر روی میزان تبخیر عنصر فرار
ندارد .بنابراین به نظر میرسد که در فشارهای بیشتر از فشار
ممانعت کننده نیز میزان ( )Nmبر اساس رابطهی ( )3محاسبه
شود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت هنگامی که فشار داخل
محفظهی خأل در محدودهی بین فشار بحرانی و فشار ممانعت
کننده است ،رابطهی بین فشار محفظه ( )Pو نرخ تبخیر( )Nmبر
اساس رابطهی ( )2تعریف میشود و هنگامی که فشار محفظه
کمتر از فشار بحرانی و یا بیشتر از فشار ممانعت کننده است این
رابطه بر اساس رابطهی ( )3است.
بر اساس روابط ترمودینامیکی ،فشار بخار تعادلی هر عنصری )Pe(i
تابعی از دما است و رابطهی مستقیمی با دما دارد به صورتی که
با افزایش دما ،فشار بخار تعادلی افزایش مییابد ] .[22،11از
طرفی رابطهی مشخص و ثابتی برای فشار بخار تعادلی و
فشارهای بحرانی و ممانعت کنندهی عناصر فرار وجود ندارد.
رابطهی بین فشار بخار تعادلی و فشارهای بحرانی و ممانعت
کننده برای هر عنصر یک رابطهی تجربی است که بر اساس انجام
آزمایشات متعددی میتوان به این رابطه دست یافت.
بر اساس تحقیقات انجام گرفته رابطهی بین فشار بخار تعادلی و
فشارهای بحرانی و ممانعت کننده برای آلومینیم به دست آمده
است که این رابطه خطی است .به صورتی که با افزایش دما و در
نتیجه افزایش فشار بخار تعادلی آلومینیم فشارهای بحرانی و
ممانعت کننده افزایش مییابند].[15،14
اما در مورد منگنز ،بر اساس آزمایشات صورت گرفته ،مشاهده
شد که افزایش دما تا رسیدن به یک مقدار معینی از دما تأثیری
بر روی تغییر فشارهای بحرانی و ممانعت کننده ندارد .با توجه
به حساس بودن نقاط فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای
اطمینان از نتایج به دست آمده از فرایند تبخیر منگنز ،آزمایشات
سه مرتبه در شرایط یکسان تکرار شد که حاصل آن نتایج مشابه
بود .از آنجایی که رابطهی مشخص و ثابت ترمودینامیکی برای
فشار بخار تعادلی و فشارهای بحرانی و ممانعت کننده وجود
ندارد ،بنابراین به نظر میرسد بر خالف وجود رابطهی خطی بین
فشار بخار تعادلی و فشارهای بحرانی و ممانعتکننده برای
آلومینیم ،این رابطه برای منگنز یک رابطهی خطی نیست و به
صورت یک رابطهی منحنی گونه است .به صورتی که افزایش دما
تا رسیدن به مقدار مشخصی ،اثری بر روی افزایش فشارهای
بحرانی و ممانعت کننده ندارد و در واقع یک نقطهای وجود دارد
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که با رسیدن دما به آن نقطه افزایش دما سبب افزایش فشارهای
بحرانی و ممانعت کننده میشود.
از شکل ( )2قابل مشاهده است که میزان تبخیر با افزایش دما به
ویژه تا دمای  1652درجه سانتیگراد به طرز محسوسی افزایش
یافته است .این امر از باالتر رفتن منحنی مربوط به دماهای
 1552و  1652درجه سانتیگراد قابل تشخیص است .علت این
پدیده ،تاثیر شدید دما بر تسریع فرآیند تبخیر است که مشابه
این روند در مطالعات روی تبخیر آلومینیم دیده شده
بود].[15،14
 -2-9تعیین فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای ذوب
آلیاژ 40Mn-55Ni-5Cr

مشابه با آزمایشات انجام شده بر روی آلیاژ ریختگی
 ، 70Mn-25Ni-5Crطراحی آزمایش برای تعیین فشار بحرانی و
فشار ممانعت کننده برای آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crانجام شد.
شکل ( )3منحنی تغییرات نرخ تبخیر با فشار محفظه در دماهای
 1552 ،1452و  1652درجه سانتیگراد را نشان میدهد .چنان
که از این شکل پیداست در صورتی که بعد از اعمال خال ،دمش
گاز آرگون در حد فشارهای کم مثل  422 mbarتا  122باشد،
سطح تبخیر در دمای  1452درجه سانتیگراد بسیار باال است.
این در حالی است که با افزایش فشار به  1 barنرخ تبخیر به طور
آنی کاهش مییابد .این امر در تطابق با تعریف فشار بحرانی است.
بنابراین فشار  1barبرای آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crدر دمای 1452
درجه سانتیگراد فشار بحرانی محسوب میشود .به این معنی که
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ذوب این آلیا ژ در فشارهای کمتر از این مقدار موجب تبخیر
شدید میشود.
از طرفی مشاهده میشود با افزایش فشار به  2barسطح تبخیر
به مقدار کمتری کاهش مییابد و پس از آن افزایش بیشتر فشار
محفظه تاثیر چندانی بر کاهش تبخیر ندارد .این پدیده نیز در
تطابق با تعریف فشار ممانعت کننده است .بنابراین میتوان اذعان
کرد برای آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crدر دمای  1452درجه
سانتیگراد ،فشار  2barفشار ممانعتکننده محسوب میشود و
افزایش بیشتر فشار در این دما تاثیری بر کاهش تبخیر ندارد.
الزم به ذکر است در آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crفشار ممانعت کننده
برای دمای  1452درجه سانتیگراد میزان  3barبود.
نمودار مربوط به دمای  1552درجه سانتیگراد در شکل ( )3نشان
میدهد که منحنی تغییرات نرخ تبخیر با فشار محفظه مشابه
دمای  1452درجه سانتیگراد است .کاهش فشار محفظه به کمتر
از فشار  1barموجب افزایش شدید نرخ تبخیر خواهد شد.
بنابراین فشار مذکور برای آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crدر دمای
 1552درجه سانتیگراد نیز فشار بحرانی محسوب میشود .این
در حالی است که در دمای  1552درجه سانتیگراد فشار ممانعت
کننده آلیاژ به  3barافزایش مییابد .چنانکه از شکل پیداست،
افزایش فشار محفظه به بیش از  3barتاثیری بر کاهش تبخیر
نداشته است.
نمودار مربوط به دمای  1652درجه سانتیگراد در شکل ( )3نشان
میدهد که برای آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crفشار بحرانی و ممانعت
کننده به ترتیب  1/5 barو  4خواهد بود .به عبارت دیگر ذوب
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آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crدر دمای  1652درجه سانتیگراد در
فشارهای کمتر از  1/5 barموجب افزایش شدید تبخیر شده و
افزایش فشار محفظه به فشارهای باالتر از  4barتاثیری بر کاهش
تبخیر ندارد.
از شکل ( )3میتوان نتایج زیر را استنتاج کرد:
 -1افزایش دمای فوقگداز ،به دلیل افزایش سینتیک نفوذ اتمها
به سطح و تبخبر آنها ،اثر کامال محسوسی بر افزایش تبخیر
دارد.
 -2آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crدر دماهای مورد بررسی دارای دو
فشار بحرانی شامل فشار بحرانی  1barبرای دماهای 1452
و  1552درجه سانتیگراد و سه فشار ممانعت کننده مختلف
شامل  3 ،2 barو 4به ترتیب برای دماهای  1552 ،1452و
 1652درجه سانتیگراد است.
 -9-9مقایسه فشارهای بحرانی و ممانعت کننده در آلیاژهای
 40Mn-55Ni-5Crو 70Mn-25Ni-5Cr

شکل ( )4به طور کلی منحنیهای تبخیر برای دو آلیاژ
 40Mn-55Ni-5Crو  70Mn-25Ni-5Crرا در هر سه دما در کنار
هم نشان میدهد که با استفاده از آن میتوان اثر دما و ترکیب
را به طور همزمان بر فشار بحرانی و ممانعت کننده بررسی کرد.
علت اصلی تفاوت بین دو آلیاژ ،با توجه به ثبات تمام شرایط از
جمله دمای مذاب ،اختالف ترکیب شیمیایی است .عنصر منگنز
که عنصر اصلی تبخیر شونده در مذاب آلیاژهای پایة منگنز است،
درآلیاژ  70Mn-25Ni-5Crبه میزان  61تا  42درصد وجود دارد،
در حالی که این عنصر در آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crبه میزان 31
تا  42درصد از ترکیب را شامل میشود.

مشخص شده است که اختالف میزان عنصر تبخیر شونده اثر
مستقیم بر نرخ تبخیر دارد .این امر در تحقیقات انجام شده بر
روی تبخیر آلومینم در ترکیبات آلومیناید تیتانیم تایید شده
است [ .]11،1این تاثیر بدین ترتیب است که هر چه میزان عنصر
تبخیر شونده بیشتر باشد ،نرخ تبخیر بیشتر و فشار الزم برای
کنترل تبخیر افزونتر خواهد بود .همین روند برای دماهای
 1552و  1652درجه سانتیگراد نیز بین دو آلیاژ
 70Mn-25Ni-5Crو  40Mn-55Ni-5Crبرقرار است .در این
دماها نیز باالتر بودن نرخ تبخیر منگنز به دلیل باالتر بودن درصد
وزنی آن در ترکیب آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crمشهود است.
نتیجهگیری
 -1در هر دو آلیاژ  40Mn-55Ni-5Crو  70Mn-25Ni-5Crبا
افزایش دما ،نرخ تبخیر به طرز محسوسی افزایش مییابد.
 -2در تمام دماهای مورد بررسی ،نرخ تبخیر آلیاژ
 40Mn-55Ni-5Crبه دلیل میزان منگنز کمتر در ترکیب
کمتر از آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crاست .هر چند روند منحنی
به خصوص در دماهای  1552و  1652درجه سانتیگراد برای
هر دو آلیاژ یکسان است.
 -3فشار بحرانی برای هر دو آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crو
 40Mn-55Ni-5Crدر دماهای  1452و  1552درجه
سانتیگراد 1bar ،و در دمای  1652درجه سانتیگراد1/5bar ،
است.
 -4فشار ممانعت کننده برای آلیاژ  70Mn-25Ni-5Crدر دماهای
 1452و  1552درجه سانتیگراد  3barو در دمای 1652
درجه سانتیگراد 4bar ،است.
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Abstract:
In recent years, manganese-nickel alloys have been studied by many researchers due to their unique
magnetic properties. The purpose of this study was to investigate the effect of pressure of the
compartment on the manganese evaporation process and to determine critical and inhibit
evaporation pressures and temperature for this element in manganese-nickel alloys (70Mn-25Ni5Cr and 40Mn-55Ni-5Cr). In this regard, manganese-nickel alloys in a vacuum induced melting
furnace, under the atmosphere of argon by positive pressure (0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 2.5, 3, 4, and 4.5)
bar melted at temperatures of 1450, 1550 and 1650°C. For the above conditions, the rate of
evaporation was calculated and illustrated by plotting evaporation rate graphs with pressure, the
critical pressure and impeding pressure for manganese evaporation determined. The results
showed that pressures of 1 bar and 3 bar were sequencly critical pressure and impeding pressure
for manganese evaporation in manganese-nickel alloys. It was also found that the increase in
melting temperature caused an increase in the evaporation rate, but the critical pressure and inhibit
pressure remained unchanged for manganese evaporation in the alloys.
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