
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 روش به شده تهیه Fe-Co-Ni-Zr-B ساختار نانو آلیاژ ساختاري ریز و مغناطیسی خواص بررسی
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  چکیده
 قرار مطالعه مورد مکانیکی آلیاژسازي به روش شده تهیه Fe-Co-Ni-Zr-B ساختار نانو آلیاژ ریزساختاري و مغناطیسی خواص بر آسیاکاري زمان تاثیر تحقیق در این
 اشعه ایکس حاصل از نتایج .ارزیابی شد) SEM( تغییرات مرفولوژي ذرات پودر در مراحل مختلف آسیاکاري با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی. گرفت

)XRD ( ها تا حد چند نانو متر ، افزایش کرنش شبکه و همچنین انحالل کاهش اندازه بلوركنشان داد که افزایش زمان آسیاکاري به ترتیب باعثCo،Ni،Zr،B   به
 که با افزایش زمان آسیاکاري مغناطیس اشباعدهد خواص مغناطیسی اندازه گیري شده، نشان می. شودمی Fe-αصورت همگن در شبکه آهن و تشکیل محلول جامد 

)Ms( کاهش و نیروي پسماند )Hc( این تغییرات در خواص مغناطیسی بر اساس افزایش شدید دانسیته عیوب کریستالی و کرنش  .یابدکاهش می سپس ابتدا افزایش و
     .  شبکه قابل توجیه است

   Fe-Co-Ni-Zr-B. مکانیکی، آلیاژ نانو ساختار آلیاژسازيخواص مغناطیسی، :واژه هاي کلیدي
  

Investigates magnetic properties and microstructure of nanocrystalline Fe-Co-Ni-Zr-B 
alloy produced by mechanical alloying 
Najafi, Davood 1 ; Lotfi, Behnam2; Gheisari, KH2  
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Abstract 

This research investigates influence of milling time on the microstructure and magnetic properties of Fe-Co-Ni-Zr-
B alloy produced by mechanical alloying. The particles morphology was studied by scanning electron microscopy 
(SEM) in various stages of milling. The result of x-ray diffraction (XRD) patterns shown that the increase of milling 
time caused to the decrease of crystallite size,the increase of lattice strain, and homogeneous dissolution of Co, Zr, 
B and Ni into the Fe matrix which leads to the formation of the  -α Fe solid solution. The magnetic measurements 
reveal that the increase of milling time leads to a reduction in the saturation magnetization and a fluctuation in 
coercivity. 
Keywords: Mechanical alloying ,Magnetic properties, nanocrystalline Fe-Co-Ni-Zr-B alloy 

  مقدمه    
از ]. 1[وسیعی داشته باشند تواند کاربردهاي عملی آلیاژهاي نانوکریستال مغناطیسی نرم، به دلیل دارا بودن خواص مغناطیسی مطلوب خود، می

زدایی مغناطیسی پایین و تلفات هاي مواد مغناطیس نرم، نفوذپذیري مغناطیسی باال، اشباع مغناطیسی نسبتا باال، نیروي پسماندترین ویژگیمهم
بعد، به دلیل دارا بودن به  1980آلیاژهاي فرومغناطیس پایه آهن، از سال .جریان گردابی نسبتا کم در کاربردهاي جریان متناوب هستند

  ]. 2[اندها و خنک سازهاي مغناطیسی مورد توجه زیادي قرار گرفتهمغناطیس سنج/کاربردهاي فراوان نظیر ذخیره سازي اطالعات، الکتریک
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آید به شمار می هاترین روشدر عین دقیق بودن یکی از ساده) MA(ي آلیاژهاي مغناطیسی پایه آهن، آلیاژسازي مکانیکی هاي تهیهبین روش

توان به امکان ایجاد محلول جامد، می از مزایاي این روش]. 3[هاي اخیر توجه محققان زیادي را به خود جلب کرده است که در سال
  ].2[ اشاره کرد 1ساختارهاي شبه کریستالی، کریستالی و فازهاي بین فلزي و آمورف

ساختاري آن به به روش آلیاژسازي مکانیکی تولید و خواص مغناطیسی و ریزFe50Co5Ni15Zr10B20 در تحقیق حاضر آلیاژ نانو ساختار 
ي آلیاژ هاي متعددي بر روي خانوادهي اخیر مطالعات و پژوهشدر یک دهه. صورت تابعی از زمان آسیاکاري مورد ارزیابی قرار گرفته است

بر روي خواص  هاي فرایندو پارامتر Bو  Co،Ni،Zrعناصر آلیاژي  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر حضور ].6-4[مذکور صورت گرفته است
  .است شده به روش آلیاژسازي مکانیکی تولیدFe50Co5Ni15Zr10B20  مغناطیسی و تحوالت ریز ساختاري آلیاژ نانو ساختار

 مواد و روش تحقیق
میکرون  100و اندازه ذرات کمتر از % 99زیرکونیوم و بور با خلوص هاي عناصر آهن، کبالت، نیکل، مواد مورد استفاده شامل مخلوطی از پودر

میلی  150این آسیا شامل دو محفظه . اي استفاده شدسیاره -ايجهت انجام فرایند آلیاژسازي مکانیکی از یک دستگاه آسیاي گلوله. بوده است
متري با نسبت گلوله به میلی 18و 12جنس فوالد زنگ نزن به قطر هاي از گرم گلوله 140گرم از پودر همراه با  7باشد که هر بار لیتري می

انتخاب شد که به منظور افزایش راندمان فرایند و جلوگیري از  rpm 400ها سرعت چرخش محفظه. در محفظه آسیا شارژ شدند 20:1پودر  
جهت جلوگیري . ت عکس شروع به چرخش نموددقیقه خاموش و سپس محفظه در جه 10دقیقه کارکرد،  15افزایش دما، دستگاه پس از هر 

  .ساعت صورت پذیرفت 24، 18، 12،  6، 1هاي از اکسیداسیون، آسیاکاري تحت گاز آرگون و در زمان
از . انجام شد )SEM, Leo VP 1455(مطالعات ریز ساختاري در مراحل مختلف آسیاکاري با استفاده از یک میکرسکوپ الکترونی روبشی 

جهت آنالیز فازي در حین فرایند آلیاژسازي مکانیکی، همچنین تعیین اندازه بلورك و )  ,CuKα , Philips λXRD(ایکس  روش پراش پرتوي
با  (VSM)به منظور بررسی خواص مغناطیسی از دستگاه مغناطومتر نمونه ارتعاشی  .هاي مختلف آسیاکاري استفاده شدکرنش شبکه در زمان

  . اندازه گیري صورت گرفت - KOe8  تا KOe8 ه حرارت محیط و در محدود در درجه (Inch 4) نشانه تجاري
  نتایج و بحث

با افزایش . دهدهاي مختلف آسیاکاري نشان میرا براي زمان Fe50Co5Ni15Zr10B20آلیاژ  )XRD(پرتوي ایکس الف الگوي پراش - 1شکل 
اند و خط پراش باقی مانده، که کامالً منطبق بر خطوط پراش شده حذف، Bو Co،Ni،Zrزمان آسیاکاري، تمام خطوط پراش مربوط به عناصر 

توان به افزایش پارامتر علت این امر را می. )ب-1شکل ( باشد، در حال انتقال به سمت زوایاي کمتر استمی bcc مربوط به ساختار آهن
گیري محلول جامد و شکل bcc آهندر شبکه  Bو  Co،Ni،Zrکه ناشی از اعوجاج ساختاري بدلیل نفوذ عناصري مانند  نسبت داد شبکه آهن

Fe -α یابد در اثر شکست و جوش سردهاي مکرر ذرات پودر، اندازه ذرات کاهش و سطح تماس بین ذرات واکنش دهنده افزایش می. است
   ].7و 5و 4[که این سطوح جدید موجب شکل گیري محلول جامد در دماهاي پایین طی آلیاژ سازي مکانیکی است 

توان زمان ،   را می)زمان حذف تمام خطوط پراش(ساعت  18تا  12هاي آسیاکاري بین ، در زمان)2شکل (با توجه به تغییرات پارامتر شبکه 
افزایش . گیردها نرخ تغییرات پارامتر شبکه بصورت یکسان انجام نمیدر بین این زمان. در نظر گرفت مکانیکیمناسب انجام فرایند آلیاژسازي 

کنیم، خطوط  پراش ب مشاهده می-1همانطور که درشکل  .قابل توجه پارامتر شبکه نشان دهنده تکمیل شدن فرایند آلیاژسازي مکانیکی است
ها و افزایش یابد که نشان دهنده کاهش انداره بلوركمی شدت آنها کاهش پهن شده وبطور همزمان نوك تیز ابتدایی با پیشرفت آسیاکاري 

پهن شدگی ناشی از ]. 7[این تغییرات در اثر شکست و جوش سردهاي مکرر ناشی از تغییر شکل پالستیک شدید است . ستکرنش شبکه ا
  .]8[اي به دانۀ دیگر متفاوت است هاي پسماند غیر یکنواخت یا مرتبۀ دوم است که از دانهکرنش شبکه به دلیل تنش

  
                                                             

1 Amorphous  
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  . ساعت 24،18،12، 6،1هاي پودر آلیاژسازي مکانیکی شده در زمان )XRD(الگوي  پراش پرتو ایکس ) الف( -1شکل

  .درجه 50تا  θ2 (40(با بزرگنمایی بیشتر در فاصله زاویه پراش  )XRD(الگوي پراش پرتو ایکس )ب(

  
  

  

  

  

  

  .هاي مختلف آلیاژسازي مکانیکیتغییرات پارامتر شبکه در طی فرایند آلیاژسازي پس از زمان -  2شکل 

بعد .دهدساعت را ارائه می 24ها و کرنش شبکه محاسبه شده در طول فرایند تا به ترتیب نمودار تغییرات اندازه بلوركالف و ب،  3در شکل 
است که بعد از این ساعت  516/0%نانومتر و  20ها و کرنش شبکه به ترتیب حدود ي بلوركمقدار میانگین اندازهساعت آسیاکاري،  18از 

این . توان بوسیله آسیاکاري بدست آیدکه میبراي هر ماده کریستالی یک حد کمینه اندازه ي دانه وجود دارد . رسدبه یک مقدار ثابت میتقریباً 
بستگی دارد  ضرایب نفوذ، سختی ساختار، انرژي فعالسازي و انرژي نقص در چیدنحد کمینه اندازه به خواص ذاتی ماده از قبیل ساختار کریستالی، 

  :کنداز رابطه زیر تبعبت می که
)1( 








  25.15.025.0

0

2

3min )()())(
4

exp(





 G
GbTk

GbD
RT

QbAd
B

PO  

 0مدول برشی ، Gضریب خود نفوذي ،PODدما ،  Tثابت گازها ، Rانرژي فعال سازي ، Qمقدار بردار برگرز ، bدر این رابطه   
نیز ثوابت این رابطه  و3Aتنش اعمال شده است ،انرژي نقص در چیدن و  γثابت بولتزمن ،Bkسرعت اولیه نا به جایی ها، 

  ]. 9و8[هستند
گردند و ذرات کوچکتر به یکدیگر جوش خورده و هنگام آلیاژسازي مکانیکی، در اثر ضربات مداوم، ذرات پودر مرتباً دچار کار سخت می

کارسختی نیز در این میان . تواند به ذرات بزرگتر نیز بچسبدآورند که البته این ذرات کوچک میاي و بزرگتري را بوجود میذرات کلوخه
هاي آلیاژي توان گفت که براي سیستمبه عبارت دیگر می. شودتر شدن ذرات بزرگتر شده و فرایند شکست آنها را موجب میباعث ترد
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توان یک اندازه میانگین ذرات را تعریف نمود که تمامی ذرات تمایل دارند به آن برسند، در واقع شکل نهایی ذرات و رسیدن به مختلف می

  ]. 10,11 [شودثر ایجاد تعادل بین فرایندهاي جوش سرد و شکست ایجاد میاندازه نهایی ثابت در ا
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

  
  . هاي مختلف آلیاژسازي مکانیکیدر طی فرایند آلیاژسازي پس از زمان تغییرات کرنش شبکه )ب هاتغییرات اندازه بلورك )الف– 3شکل 

ساعت در  24، 18، 12،  6هاي ذرات پودر آلیاژسازي مکانیکی شده در زماناز مورفولوژي ) SEM(تصاویر میکروسکوب الکترونی روبشی 
هاي تر بوده و داراي شکلذرات درشت) الف 5شکل(شود در ابتداي فرآیند آسیاکاري همانطور که مشاهده می. ارائه شده است 5شکل 

یده کامال قابل انتظار است؛ زیرا در این مرحله ذرات همگن این پد. شودمختلفی است و هیچگونه همسانی در شکل و اندازه در آنها دیده نمی
ساعت از آغاز آلیاژسازي، بر  18تا  12ب و ج پس از گذشت  5با توجه به شکل . نبوده و هنوز آلیاژسازي بطور کامل صورت نگرفته است

در این  )XRD(توجه به الگوي پراش پرتو ایکس با . انداثر کار مکانیکی شدید موجود در محیط آسیا، ذرات ریزتر و بصورت کروي در آمده
  .بطور کامل تشکیل شده است α-Feزمان آسیاکاري، محلول جامد 

  
  
  

  

  
  

بینیم با گذشت همانطور که می. نشان داده شده است 6هاي مختلف آسیاکاري مکانیکی در شکل هیسترزیس مغناطیسی براي زمانهاي حلقه
زدا و پسماند مغناطیسی و کاهش مغناطش اشباع آلیاژ شوند که این نشان از افزایش نیروي پسماندتر میو پهن ها خمیدهزمان آسیاکاري، حلقه

  . دارد

تصاویر میکروسکوپ الکترونی  -5شکل
از پودر آلیاژسازي مکانیکی ) SEM(روبشی

  هاي مختلف آسیاکاري،زمانشده در 
  24)د(، 18)ج(، 12)ب(،  6)الف( 
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  Fe50Co5Ni15Zr10B20آلیاژ   حلقه هاي هیسترزیس -6شکل

مغناطیس . دهدرا بصورت تابعی از زمان نشان می )Hc(و نیروي پسماند زداي مغناطیسی) MS(به ترتیب تغییرات مغناطیس اشباع  8و 7شکل 
به دالیل زیر مربوط توان اشباع مغناطیسی را می کاهش.یابدکاهش می emu/g 5/109 به  emu/g 2/127اشباع با افزایش زمان آسیاکاري از مقدار 

  :دانست

مغناطیسی بور و زیرکونیوم در محلول جامد که به کاهش برهمکنش آهن در اثر ورود عناصر غیر-کم شدن تعداد پیوندهاي اتمی آهن) الف  
  .دانجاممی) نیکل و کرم(آهن و سایر عناصر فرومغناطیس موجود در این آلیاژ - مغناطیسی آهن

هاي مغناطیسی، حوزه به دلیل ممانعت از تحرك آزادنۀهاي پسماند حضور تنش. هاي پسماندافزایش کرنش شبکه در اثر حضور تنش) ب
  . کندامکان دستیابی به مغناطش اشباع باال را در ساختار دشوار می

هاي مرده مغناطیسی را هاي سطحی معروف به الیهالیه کاهش نسبی اندازة ذرات، اثر. هاي مغناطیسی مردهتاثیرات سطحی و حضور الیه) ج
این پدیده در تولید نانوذرات مغناطیسی به نحو بارزي به . شوددهد و به کاهش مغناطش اشباع منجر مینسبت به کل حجم ذرات افزایش می

  . خوردچشم می
  .]12[یابدبا افزایش زمان آسیاکاري احتمال آن افزایش می آلوده شدن آلیاژ به عناصر ناخالصی در محیط آسیا و اکسیداسیون سطحی که) د
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  هاي مختلف آلیاژسازي مکانیکیدر طی فرایند آلیاژسازي پس از زمان نمودار تغییرات نیروي پسماند مغناطیسی )و ب مغناطیس اشباعنمودار تغییرات  )الف- 7شکل 

ساعت  18یابد و پس از آن تا زمان افزایش می Oe 128به    Oe 40ساعت از مقدار   12تا  1از نیروي پسماند مغناطیسی در مرحله اول 
نیروي پسماند زداي مغناطیسی در مواد نانوکریستال با  .یابدکاهش می Oe 118ساعت به مقدار  24تقریباً  ثابت  و در مرحله بعد تا زمان 
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مطابق با این مدل، اندازه میدان پسماند زدا . کندتبعیت می (RAM1)نانومتر، از مدل ناهمسانگردي تصادفی  50تا  40کوچکتر از  اندازه دانۀ

  :با توان ششم اندازه بلورك به صورت زیر نسبت دارد

H =
K D
J A

                                                                                                  (2) 
باشد که از خواص می 3قطبیت اشباعJs   مغناطیسی، 2ثابت مبادلهA   ها،میانگین اندازه بلورك Dثابت ناهمسانگردي،  K1که در رابطه فوق 
هاي پسماند باال، به دلیل سطح تنشاند، اما در مواد نانوکریستالی که به روش آلیاژسازي مکانیکی تولید گردیده .]13و8[ ذاتی ماده هستند

در این شرایط با استفاده از مدل . زدا از مدل ناهمسانگردي تصادفی تبعیت نکندها، ممکن است میدان پسماندناشی از چگالی باالي نابجایی
ها به ارائه گردیده است، میدان پسماند زدا متناسب با جذر چگالی نابجایی 4اصالح شده ناهمسانگردي تصادفی که توسط شن و همکارانش

را به ) ساعت آسیاکاري 12تا زمان (در مرحله اول  Hcتوان افزایش میحال با توجه به مطالب فوق . عنوان منبع اصلی تنش پسماند است
و مدل  2با کاهش شدید اندازه بلورك همراه است، رابطه ساعت که  12هاي بیش از اما در زمان. پسماند نسبت داد افزایش تنش

  .شودتوسط این مدل قابل توجیه می  زداگردد و کاهش میدان پسماندبا اهمیت می  باالي تنش پسماند  رغم سطحعلی ناهمسانگردي تصادفی
 نتیجه گیري

  :باشداستناد به دالیل علمی ذکر شده، نتایج ذیل قابل استنتاج میهاي انجام شده و با هاي به دست آمده از آزمایشبا در نظر گرفتن یافته
-تشـکیل مـی   Fe-αي آهن حل شده و محلول جامـد  به صورت همگن در شبکه Bو Co،Ni،Zr آسیاکاري عناصر ياولیه هايدر ساعت)الف

  .گردد
نانومتر کاهش  20افزایش یافته و اندازه دانه ها تا حدود  با افزایش زمان آسیاکاري مقادیر ثابت شبکه، ریز کرنش، مرز دانه و انرژي درونی)ب

  .می یابد
توان به دالیلی نظیر انحالل عناصر زیرکونیوم و بوردر زمینه این کاهش ناخواسته را می. یابدکاهش می Ms رفتن زمان فرایند، مقداربا باال ) ج

  . هاي باالتر نسبت دادهاي پسماند و افزایش ناخالصی در زمانآهن، حضور تنش
هاي باالتر اما در زمان. شودافزایش یافته که این افزایش به سطح باالي عیوب کریستالی نسبت داده می Hc ابتدا آسیاکاريبا باال رفتن زمان ) د

  .نهدا رو به کاهش میزدها و تبعیت از مدل ناهمسانگردي تصادفی، میدان پسماندساعت به دلیل کاهش قابل توجه اندازه بلورك 12از 
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