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در  آسیاببه روش  پایه کبالت بی شکل ساخت و بررسی خواص مغناطیسی آلیاژ فلزی

 آرگون و هیدروژن هایاتمسفر
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 چکیده
 پودری بی شکل لیاژدر این تحقیق آ

5.121535.415.68
SiBFeCo  کاری آسیابتاثیر زمان  .کاری در دو اتمسفر آرگون و هیدروژن ساخته شده استآسیاببه روش

سازی تایید شده است. پس  بی شکلبررسی و صحت فرآیند  در اتمسفر آرگون بر ساختار فازی و مغناطیسی آلیاژ ساعت111و  11، 11با انتخاب زمانهای 

خواص کاری ساخته و تفاوت رفتار مغناطیسی آن با اتمسفر آرگون بررسی شده است. آسیابساعت  111 با در اتمسفر هیدروژننیز  ای نمونه از آن

نتایج  .شده استمطالعه   (VSM) مغناطیس سنج  نمونه نوسانی نها باآ خواص مغناطیسی و (XRD) با استفاده از پراش اشعه ایکسنمونه ها  یساختار
XRD ،ایجاد فاز اکسیدی شده  این اتمسفر مانع بوده همچنین ها و افزایش کرنش نمونهحاکی از کوچکتر شدن ابعاد بلورکها  نمونه ها در اتمسفر آرگون

سپس افزایش می  در ابتدا کاهش و    دارد در حالی که نمونه ها    نتایج اندازه گیریهای مغناطیسی حاکی از کاهش با افزایش زمان آسیابکاری است. 
ساعت مشاهده  111نمونه ی آماده شده در اتمسفر هیدروژن در مقایسه با نمونه ی آماده شده در اتمسفر آرگون برای   Msدر  یابد. افزایش  قابل توجه ای

 . شده است
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Abstract 
 

In this study the amorphous alloy powder
5.121535.415.68

SiBFeCo  was synthesized by milling method in the argon and 

hydrogen atmosphere. The Effect of milling time was investigated on the phase formation and magnetic 

properties by selecting 15h, 55h and 110h under argon atmosphere. The Structural and magnetic properties 

were carried out by the X-ray Diffraction (XRD), and Vibration Sample Magnetometer (VSM). The formation of 

an amorphous phase was approved in the sample prepared at 110h in argon atmosphere. The Results of the 

XRD analysis show that by increasing in the milling time the crystallite size decreases and lattice strain 

increases and also argon atmosphere prevents formation of the Oxide phase. The results of the magnetic 

measurements indicate in argon atmosphere, with increasing in milling time Ms decreases while Hc initially 

decreases and then increases. The significant increasing in Ms was observed in the sample prepared in 

hydrogen atmosphere in compared to argon atmosphere at 110h milling time. 

 

 دمهمق
کاری یکی از روش های مهم و کاربردی در تولید آسیابروش 

آلیاژهای تعادلی و غیر تعادلی است. بسیاری از آلیاژها بخصوص 

امکان  بوده کهند پودر مختلف چیا  نقطه شروع یک در این روش

تهیه مواد همگن از مخلوط پودری عناصر سازنده فراهم شده و 

معموال یکی از پودرها با آلیاژی پودری است.  محصول نهائی

 انتخاب می شود. فلز پایهمعروف به  ،از یک فلز بیشترین درصد

واصی متفاوت از عناصر تشکیل دهنده خود خساخته شده آلیاژ 
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 فازتواند تک  بسته به میزان همگنی در اختالط عناصر، می شته ودا

از مزایای این روش می توان به کم هزینه  ].1[یا چند فازی باشد

 زیاد در مقیاس تولیدو  مختلفبودن آن، ساخت مواد با ترکیبات 

می  یند اغلب در دمای اتاق انجامآفراین نموده همچنین اشاره 

های گلوله ای آسیابابزار استفاده در این روش معموال . ]2[شود

و تجهیزات اعمالی  ، نوع اتمسفر، که از لحاظ ظرفیت، بازدهیبوده

 .]3[سرد کردن با یکدیگر متفاوت هستند اضافی جهت گرم و

مانند آرگون یا آلیاژسازی مکانیکی به طور معمول در اتمسفر خنثی 

انجام شده و برای تهیه پودرهای فلزی و ی مانند هیدروژن احیائ

سرامیکی در حالت جامد کاربرد دارد. جوش سرد و شکست دو 

فرآیند تا زمانی که نرخ  بوده که این این روشپدیده عمده در 

یک . ]1[یابد ، ادامه میجوش خوردن با شکست در تعادل باشد

اژسازی دسته با اهمیت از آلیاژها، که امکان تولید آنها به روش آلی

که عنصر پایه آنها بوده آلیاژهای مغناطیسی مکانیکی وجود داشته 

این عناصر  اشباع مغناطشباشد. آهن می  یا معموال کبالت، نیکل

 سایر از مالحظه، قابل مغناطیسی گشتاور بودن دارا دلیل به

این  .است باالتر غیرفلزی و فلزی بین ترکیبات و فلزی ساختارهای

نوع آلیاژها کاربردهای مهمی در زمینه صنعت و تکنولوژی مانند 

تولید پوشش های مقاوم در برابر صنایع خودرو، هوا فضا، 

سنسورهای سازی اطالعات،  ذخیره ،خوردگی، سایش و حرارت

و پوشش در برابر میدانهای مغناطیسی، جریانی و استرسی 

با پایه کبالت  مغناطیسی بی شکلآلیاژهای  .]3[دارندمغناطیسی 

بدلیل اندکی آهن و عناصر دیگر مانند بورون و سیلیسیوم، 

نفوذپذیری باال و مغناطوتنگش صفر دارای خواص مغناطیسی نرم 

و کاربردهای سنسوری  اطالعات سازی در ذخیرهعالی هستند که 

آلیاژهای  خانوادهمعروفترین  از یکی .]4[دناهمیت فراوانی دار

و پوششیکبالت پایه با کاربرد سنسوری 

5.121535.415.68 SiBFeCo که این ساختار به دلیل داشتن  ،بوده

مغناطوتنگش نزدیک به صفر و خواص مغناطیسی نرم اهمیت 

 ریسی زیادی داشته و به روشهای مختلفی از جمله ذوبصنعتی 

در ابتدا به بررسی امکان در این تحقیق  .]1[ساخته شده است

 هسازی این آلیاژ به صورت پودری ب بی شکلساخت و فرآیند 

ب سیاره ای با اتمسفر آسیاروش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از 

بر خواص  اتمسفر این در  کاریآسیاباثر زمان و آرگون پرداخته 

 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.آن  ساختاری و مغناطیسی

به منظور بررسی اثر اتمسفر هیدروژن نسبت به آرگون بر نهایت  در

ه طور مشابه  فرآیند ساخت آلیاژ بخواص مغناطیسی آلیاژ پودری، 

 ساعت انجام شده است. 111کاری آسیابدر زمان 

 تجربی  روش

پودری برای تهیه آلیاژ 
5.121535.415.68

SiBFeCo  کاری آسیاببه روش

 ساختو سیلیسیم  ونکبالت، آهن، بور اولیه پودرهای در ابتدا

% تهیه و بر طبق ترکیب آلیاژ 9/99 با خلوص آلمان Merckشرکت 

 تحت و اتاق دمای در کاریآسیا فرایند د استفاده قرار گرفت.رمو

 یک در و %9/99 ازبیش  خلوص باو هیدروژن  آرگونهای اتمسفر

 پودر نسبت. شد انجام یفوالد محفظه پرانرژی با ایسیاره  آسیاب

و در اتمسفر  دقیقه در دور241چرخش سرعت، 2101 گلوله به

و برای اتمسفر ساعت  111و  11، 11 کاریآسیابزمان آرگون 

آنالیز  مشخصه یابی .انتخاب شده استساعت  111هیدروژن فقط 

 بوسیله الگوی پراش اشعهساخته شده در آرگون  ینمونه هافازی 

X  مدلمس توسط دیفرکتومتر با تیوپX'Pert Pro MPD 

(PANalytical)  گیری خواص و اندازه شرکت کفا تهران

توسط مغناطیس سنج با نمونه ها در هر دو اتمسفر مغناطیسی 

،  دانشگاه بیرجندLake Shore 7400 مدل  (VSM)نوسانی نمونه 

 انجام شده است.

 بحث و نتیجه گیری
ساعت در  11و 11های  برای نمونه Xنتایج الگوی پراش اشعه 

داده   و ی شرر رابطه از استفاده بانشان داده شده است.  (1)شکل 

 جمله اندازه بلورکهاپارامترهای مختلف نمونه ها از  XRDهای 

(D)فاصله بین صفحات بلوری ،(d)کرنش ،() ، چگالی و

 .]1[شده استمحاسبه  از روابط زیر (دررفتگیها )

 
 (1)               )sin/()9/0( D 

 sin2/hkld  (2)                 

)tan/()sin/(   D        (3      )     

  
 

  
                                                    (4)  
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 Kαبرایکه در اینجا بوده  xطول موج اشعه  ابط ودر این ر

 شدت ماکزیمم نصف در پیک پهنایاست همچنین  Ǻ14/1مس

زاویه  ( و9/1)در اینجا معادل شرر ثابتk،رادیان برحسب پیک

 .براگ می باشد

 
برای ساعات مختلف نمونه ها در اتمسفر آرگون  XRDطیف  -1 شکل

 کاریآسیاب

اتمسفر  کاری شده درآسیابپارامترهای مختلف نمونه های 

( ساعت، بر اساس نتایج    ) 11 و (   )11زمان های  آرگون و

  گزارش شده است. 1در جدول  XRDاندازه گیری شده 
 

 هامشخصات ساختاری محاسبه شده در نمونه-1 جدول

 نمونه ها
مدت 

 کاریآسیاب
D(nm) d(nm) (%) 

×10
-2 

(A
0
)

-2 

 12/13 11419/1 113/2 091/2 ساعت 11    

 10/11 11091/1 141/3 3101/2 ساعت 11    

 

در اتمسففر آرگفون   نمونه ها  VSMنتایج اندازه گیری  2در شکل 

 نشان داده شده است.

                    
 منحنی پسماند مغناطیسی نمونه ها در اتمسفر آرگون -2 شکل

 

 شفده در آرگفون   کاریآسیاببرای سه نمونه    و  MS ،Mrمقادیر 

 .نشان داده شده است 2در جدول 
در اتمسفر آرگون برای زمانهای  مشخصات مغناطیسی نمونه ها -2 جدول

 کاری مختلفآسیاب

)( OeHC)( نمونه
gr

emuM
r

 
)(

gr
emuM S

 
    194/11 1399/1 112/11 

    134/11 0492/1 121/44 

     911/20 1111/1 124/12 

 

مشخصفات مغناطیسفی    3منحنی پسفماند و در جفدول    3در شکل 

کاری در اتمسففرهای آرگفون و   آسفیاب سفاعت   111نمونه هفا  بفا   

 هیدروژن ارائه شده است.  

 
 111منحنی پسماند نمونه ها در اتمسفر آرگون و هیدروژن پس از  -3 شکل

 ساعت

 

 در اتمسفر آرگون و هیدروژن مشخصات مغناطیسی نمونه ها -3جدول

 کاریآسیابساعت  111برای 

)( OeHC)( نمونه
gr

emuM
r

 
)(

gr
emuM S

 
 124/12 1111/1 911/20 آرگون111

 1/41 1/2 1/41 هیدروژن 111

بفا  مشفاهده مفی شفود کفه      1جدول نتایج ارائه شده در با توجه به 

 یافته کاهش بلورک ها اندازهساعت  11تا کاری آسیابافزایش زمان 

نسبت به جوش در اثفر انفرژی   شکست افزایش فرآیند  آن دلیل که

بفا توجفه بفه    کاری اسفت.  آسیابضربه منتقل شده به ذرات در حین 
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 پیکها شدتاز  آسیاکاری زمان افزایش بادیده می شود که  1شکل 

به نظر می رسد کفه ایفن    می شود بیشتر پیکها عرض و شده کاسته

 اففزایش  و پفودر  در بلفورک هفا   انفدازه  کفاهش موضوع مربوط به 

سفازی آلیفاژ    بی شکلبوده همچنین تاییدی بر پروسه  بکهش کرنش

کاری انتقال ضربات به شبکه باعف   آسیابمی باشد. با افزایش زمان 

افزایش عیوب شبکه شده و همچنین اعوجاج در شفبکه سفاختار را   

 .]1[می برد بی شکلبه سمت 

خواص مغناطیسی نمونه ها  2به نتایج ارائه شده در جدول  با توجه

برای    و    برای مثال .کاری تغییر می کندآسیابایش زمان با افز

کاری کاهش آسیابساعت  11نمونه ها در اتمسفر آرگون تا زمان 

می تواند مربوط به کاهش  XRDیافته که دلیل آن با توجه به نتایج 

ابعاد بلورکها، کاهش بلورینگی و همچنین انتقال بیشتر بور و 

نتایج اندازه گیری مغناطیسی . ]0[سیلیس به داخل ساختار باشد

کاری آسیابحاکی از افزایش میدان بازگردانندگی با افزایش زمان 

ساعت  111 به 11از کاری آسیابافزایش زمان برای مثال  .است

در حالت کلی کاهش  است. شده 29به  11از    افزایش باع 

سازی به  بی شکلنشان می دهد که فرآیند و استرس شبکه     

و منحنی  2و  1که با توجه به نتایج جداول خوبی پیش رفته 

XRD  این موضوع مشاهده می شود. اگرچه گاز آرگون بدلیل

اما  .خنثی بودن مانع نفوذ اکسیژن و ایجاد فاز اکسیدی می شود

استفاده از یک اتمسفر احیایی مانند هیدروژن که یک گاز فعال 

خواص مغناطیسی بوده نه تنها مانع از ایجاد فاز اکسیدی شده بلکه 

بی پس از اطمینان از صحت پروسه آلیاژ را تغییر می دهد. بنابراین 

سازی آلیاژ در اتمسفر آرگون به بررسی تغییرات خواص  شکل

مغناطیسی آلیاژ در اتمسفر هیدروژن پرداخته که منحنی پسماند در 

ارائه شده است. گاز  3و خواص مغناطیسی در جدول  3 شکل

هیدروژن بدلیل ابعاد کوچک قادر به نفوذ در شبکه و تغییرات ابعاد 

ذرات، احیا و ایجاد تغییرات شدید در خواص مغناطیسی می شود 

همانطور که نتایج اندازه گیری های مغناطیسی نشان می دهد 

کاری به مدت آسیاباستفاده از اتمسفر هیدروژن به جای آرگون در 

 ساعت باع  بهبود خواص مغناطیسی نمونه از جمله افزایش 111

  کاربردهای سنسوری مفیدتر است.آلیاژ شده که برای     و    

 

 

 نتیجه گیری
5.121535.415.68در این تحقیق آلیاژ پایه کبالت پودری  SiBFeCo

 و هیدروژن اتمسفر آرگوندو کاری مکانیکی در آسیاب به روش

بر خواص ساختاری و کاری آسیابو اتمسفر ساخته شده و اثر زمان 

ن بررسی شده که نتایج نشان می دهند با افزایش زمان آمغناطیسی 

ساعت  11در  nm0/2 و از کوچکتر شده، بلورکهاکاری ابعاد آسیاب

در مغناطش اشباع همچنین . ساعت می رسند 11در  nm 3/2 به

    ازکاری آسیابساعت  11

  
   به  10

  
 111مدت زمان برای  12

ساعت کاهش می یابد. استفاده از اتمسفر هیدروژن به جای آرگون 

کاری باع  بهبود خواص مغناطیسی از جمله افزایش آسیابدر 

   از مغناطش اشباع 

  
   به 12

  
میدان همچنین افزایش و  41 

 د. می شو Oe 41به Oe 20ازبازگردانندگی 
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