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ساخت آلیاژ  Ni0.8Fe0.2بهروش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تأثیر آالیش
کبالت بر خواص ساختاری و ریختشناسی آن
مرتضی زرگرشوشتری* ،الهه مرادیان ،ایرج کاظمینژاد
گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز

چکیده
در این تحقیق ،آلیاژ  Ni0.8Fe0.2بهروش آلیاژسازی مکانیکی و با آسیای گلولهای سیارهای ساخته شد .ساختار بلوری و ریختشناسی
پودرها بهترتیب بهوسیلة پراکندگی اشعة ایکس ( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمورد بررسی قرار گرفت.
همچنین تأثیر آالیش کبالت بر خواص ساختاری آلیاژ  Ni0.8Fe0.2با ترکیب شیمیایی  )x=0،0/0،2/0،4/0،6/8( Ni0.8-xCoxFe0.2مورد
بررسی قرار گرفته است .با افزایش میزان آالیش  ،Coقلههای پراش مربوط بهآلیاژ  Ni0.8Fe0.2بهتدریج تغییر کرده و قلههای مربوط
بهآلیاژ آهن -کبالت و در نهایت  Co0.8Fe0.2ظاهر میشوند .بهعبارت دیگر ،با افزایش میزان آالیش کبالت ،بهدلیل کوچکتر بودن
شعاع یونی  Coنسبت به  ،Niقلهها بهسمت زوایای بزرگتر جابهجا میشوند .در نتیجه ،ساختار بلوری محلول جامد کبالت ()hcp
ظاهر میشود.

کلیدواژگان:

آلیاژ  ،Ni0.8Fe0.2آلیاژسازی مکانیکی ،آالیش کبالت ،میومتال ،ریختشناسی ،پرمالوی

پرمالوی 1و میومتال 2معروف هستند و اولین بار توسط

مقدمه
آهن و نیکل در بسیاری از خواص شبیه هم میباشند.
تفاوت عمده آنها در ویژگیهای مربوط به خوردگی
است .طیف گستردهای از خواص آهن و نیکل با

المن3

در سال  1914کشف شد [.]3

جدول .1فازهای دوتایی بر اساس میزان نیکل موجود در آلیاژ
آهن-نیکل در دمای اتاق [.]1،2

ساختار بلوری  bccو  fccرا میتوان با ساخت آلیاژهای

فاز موجود

درصد میزان نیکل

bcc ،α

0 -7

آهن -نیکل بهدست آورد .نمودار فاز دوتایی آهن-

α+γ

7-50

نیکل بهترتیب دارای فازی بینابین این دو است .فازهای

fcc ،γ

50-100

دوتایی بر اساس میزان نیکل موجود در آلیاژ آهن-
نیکل در دمای اتاق در جدول 1نشان داده شده است
[.]1،2
در این میان آلیاژهایی بهمیزان  80-100درصد نیکل،
بهویژه مادة  ،Ni0.8Fe0.2از منحصر بهفردترین

از انواع مختلف پرمالوی میتوان به  Ni0.55Fe0.45اشاره
کرد [ .]4آلیاژهایی با  30درصد نیکل که دارای باالترین
مقاومت الکتریکی هستند ،معروف به

اینوار4

و آنهایی

که  50درصد نیکل دارند و دارای خاصیت مغناطیسی

سیستمهای آهن -نیکل میباشند [ ]2که در صنعت به
*نویسنده مسئولzargar@scu.ac.ir :

3

1

Permalloy
-metal

2

Elmen
Invar

4
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در حالت اشباع باالیی میباشند ،معروف به

هایپرنیک1

که در آن  m ،MFe ،MNi ،mFe ،mNiبهترتیب جرم

میباشند.

نیکل اولیه ،جرم آهن اولیه ،جرم مولکولی نیکل ،جرم

میومتال دارای خواص متعددی است که آنرا برای

مولکولی آهن و جرم آلیاژ مورد نیاز میباشند .پس از

مطالعه و کاربرد شاخص کرده است .میومتال یک مادة

توزین مواد اولیه ،پودرها و گلولهها با اندازة قطر 10

مغناطیسی نرم و دارای یک نیروی وادارندگی بسیار کم،

میلیمتر (بهنسبت  1به  ،)10بههمراه اسید استئاریک

مغناطش اشباع بزرگ و نفوذپذیری نسبی بسیار باال

بهمیزان  0/1درصد وزنی بهعنوان عامل کنترلکنندة

است که برای تودة آن بهترتیب برابر است با 0/05

فرآیند ،3در یک آسیای سیارهای مدل

اورستد 10-15 ،کیلوگاوس و 9×104است .این آلیاژ

 Koblensبا محفظة فوالدی در اتمسفر و دمای اتاق

کاربردهایی در زمینة ترانسفورماتور 2قدرت ،القاگرها،

برای آغاز فرآیند آسیاکاری قرار گرفتند .الزم بهذکر

حفاظهای مغناطیسی و ترانسفورماتورهای فرکانس باال

است که پودر نیکل مورد استفاده دارای درصد ناچیزی

دارد [ .]3،5در این پژوهش عالوه بر ساخت آلیاژ

اکسید نیکل بهعنوان ناخالصی بود.

D-56070

 ، Ni0.8Fe0.2خواص ساختاری و ریختشناسی آن با
جدول .2برخی ویژگیهای نیکل و آهن [.]5

آالیش کبالت مورد بررسی قرار گرفته شده است.

کارهای آزمایشگاهی

ساختار

آرایش

بلوری

الکترونی

بهمنظور ساخت ترکیبی با فرمول شیمیایی Ni0.8-

 ،)x=0، 0/2، 0/0،4 /6 ، 0/8( xCoxFe0.2ابتدا آلیاژ

Fcc

پرمالوی ( )Ni0.8Fe0.2ساخته و در نهایت با عنصر
کبالت جانشینی صورت گرفته شد .پودرهای خام اولیه
با ویژگیهای ذکرشده در جدول 2توزین و با هم
مخلوط شدند .در هر مرحله از تولید ،مواد اولیه مورد
نیاز با نسبت استوکیومتری  ،Ni0.8Fe0.2بهصورت زیر
محاسبه شدند.

Bcc

1s2
2s2p6
3s2p6d8
4s2
1s2
2s2p6
3s2p6d6
4s2

شعاع

جرم

اتمی

مولی

()Å

)

1/62

1/26

(

𝒈

نام
عنصر

𝒍𝒐𝒎

58/71

55/85

نیکل

آهن

بهمنظور تعیین کمترین زمان ممکن برای ساخت
میومتال مورد نظر ،زمانهای  6 ،5 ،3و  9ساعت در
سرعت  450دور بر دقیقه مورد بررسی قرار گرفتند.

g
g
, MFe =55.85
mol
mol
0.8×M Ni
= m Ni
×m
M Ni +M Fe

M Ni =58.71

0.2×M Fe
×m
M Ni +M Fe

= mFe

همانطور که از شکل 1مشاهده میشود در زمانهای 3
و  5ساعت هنوز جانشینی بهطور کامل و جابهجایی
بهسمت زوایای کوچکتر صورت نگرفته است.
همچنین نمونههای مختلفی با سرعتهای ،350 ،250
 ،450و  550دور در دقیقه با زمان  6ساعت تهیه شدند.
بهدنبال ساخت آلیاژ پرمالوی ،بهمنظور دستیابی به

1

Hipernik
Transformer

2

میباشد که برای کنترل جوشسرد بهپودر اضافه میشود .مقدار عامل
کنترلکنندة فرآیند معموالً حدود  1-5درصد وزنی است و عمدتاً مواردی

 3هنگامی آلیاژسازی بهصورت بهینه صورت میگیرد که تعادلی بین جوش

مثل اسید استئاریک ،هگزان ،اتانول و تولوئن میباشد .عامل کنترل کنندة

سرد و شکست ذرات برقرار شود .عامل کنترل کنندة فرآیند مادهای

فرآیند مورد استفاده میتواند تر یا خشک (جامد) باشد [.]7
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ترکیب (،Ni0.8-xCoxFe0.2 )x=0-0/2-0/4-0/6-0/8

که در شکل  4نشان داده شده و در نتیجه جابهجایی

فرآیند جانشینی بین عنصر کبالت و نیکل موجود در

بهسمت زوایای کوچکتر میشود [ .]8نتایج حاصل از

آلیاژ پرمالوی صورت گرفت .ریختشناسی پودرها

این اندازهگیریها در جدول 3آمده است .همچنین

توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل ()vp1455

جابهجایی بهسمت زوایای کوچکتر را میتوان به-

ساخت شرکت  LEOاز آلمان و آنالیز اشعة ایکس

برهمکنش بین عناصر نسبت داد .با توجه به جدول4

توسط دستگاه  XRDبا آند مس  CuKαو طول موج

شعاع یونی آهن از نیکل بزرگتر میباشد که این سبب

( )λ=1/54056 Åبین  30-100درجه مورد بررسی قرار

تغییر نیروی برهمکنش بین یونها و در نتیجه افزایش

گرفت .اندازة بلورکها و کرنش ذرات توسط رابطة

فاصلة بین صفحات شبکه ) (dمیشود .افزایش فاصله

دبای -شرر و ویلیامسون -هال مورد بررسی قرار

بین صفحات شبکه ،افزایش ثابت شبکه ) (aرا بهدنبال

گرفتند.

دارد (رابطة .)3در نتیجه مطابق با کارت استاندارد به-

0.89λ
1
βcosθ
0.9λ
=)βcos(θ
+2εsin θ
2
D
در رابطة λ ،1طول موج اشعة ایکس β ،پهنای نصف

شمارة  00-038-0419آلیاژ  Ni0.8Fe0.2در سرعت 450

3

قلة بیشینه و برحسب رادیان و  θزاویة پراش قلة بیشینه

تصویرهای ریختشناسی ساختاری آلیاژ  Ni0.8Fe0.2در

است و در رابطة ε ،2کرنش ذرات است.

سرعتهای مختلف آسیاکاری با استفاده از

=D

نتایج و بحث

دور در دقیقه ) (T/minو زمان  6ساعت ساخته شده
است [.]12-9
a=d(h 2 +k 2 +l2 )1/2

میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده است که
در شکل  5آورده شدهاند .نمونههایی از شکست ذرات

نتایج آزمایشهای  XRDدر شکل  1نشان میدهند که

با نماد

حداقل زمان برای تولید آلیاژ  Ni0.8Fe0.2برابر  6ساعت

بهدو یا چند ذره در اثر برخوردها و جوش سرد

که عبارت است از تقسیم یک ذره

میباشد .همچنین بنابر نتایج حاصل از  XRDنمونه-

که اتصال دو یا چند ذره بههم در فرآیند

های آسیا شده ،شکل ،2با افزایش سرعت ،تنها قلههای

آسیاکاری میباشند در شکل 5الف و شکل 5ج ،به

نیکل با ساختار  fccمشاهده میشود و اثری از قلههای

نمایش گذارده شده است .هنگامیکه دو گلوله با هم

آهن با ساختار  bccدیده نمیشود ،که بیانگر جانشینی

برخورد میکنند ،بهطور آماری حدود  1000ذره به وزن

اتمهای آهن بهجای نیکل است .پهنشدگی در قلههای

کلی  0/2میلیگرم در هر برخورد بین دو گلوله حبس

پراش بهسبب تنشهای داخلی مرتبه دوم (که در سطح

میشوند .نیروی وارد بر ذره باعث تغییر شکل ذرات

میکروسکوپی بلورکها عمل میکند) مشهود است ،که

پودر میشود که این عمل باعث سخت شدن و در

سبب کاهش اندازة بلورکها میشود (شکل .)3

نهایت شکست ذرات میشود .سطح جدید بهوجود

همچنین جابهجایی قلهها بهسمت زوایای کوچکتر

آمده باعث آسانتر شدن جوش خوردن ذرات میشود.

منسوب به شکلدهی آلیاژ  Ni0.8Fe0.2و تنشهای مرتبة

از آنجایی که در مراحل اولیة آلیاژسازی مکانیکی برای

اول ناشی از آسیاکردن مشاهده شد .این تنشها در

سیستمهای نرم-نرم و نرم-ترد ،ذرات نرم هستند،

سطح میکروسکوپی اثر کرده و سبب تغییر ثابت شبکه

تمایل آنها بهجوش خوردن و تشکیل ذرات بزرگتر

ساخت آلیاژ  Ni0.8Fe0.2بهروش آلیاژسازی مکانیکی…
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زیاد است .در این مرحله ،دامنة وسیعی از اندازة ذرات

مشاهده میشود .با افزایش میزان آالیش ،قلههای

ایجاد میشود که ممکن است حتی  3برابر بزرگتر از

مربوط به  Ni0.8Fe0.2بهعبارتی دیگر قلههای نیکل

پودرهای اولیه باشد .با ادامة تغییر شکل ذرات دچار

حذف و قلههای مربوط بهکبالت ظاهر میشوند .با

سختی میشوند و شکست ذرات رخ میدهد .محصول

افزایش میزان آالیش کبالت ،بهدلیل کوچکتر بودن

این مرحله ذرات خرد شدهای است که ممکن است در

شعاع یونی کبالت نسبت بهنیکل و در نتیجه ضعیفتر

عدم حضور نیروی قوی آگلومراسیون 1ریز شوند .در

شدن نیروی برهمکنش و همچنین کمتر بودن ضریب

این مرحله ،تمایل به شکست بیشتر از تمایل بهجوش

پخش آهن در کبالت ،نسبت به کبالت در آهن ،قلهها

سرد است [ .]13بهطور کلی تصویرهای  SEMنمونهها

بهسمت زوایای بزرگتر جابهجا میشوند ،در نتیجه،

بیانگر این مسئله میباشند که افزایش سرعت ،سبب

ساختارِ بلوری محلول جامد کبالت hcp-ظاهر میشود.

شکلدهی ذرات بهصورت ورقهها و صفحههای

نتایج حاصل از این الگوی پراش در جدول 6و شکل

کوچک چندضلعی و کاهش اندازة ذرات میشود ،که

 7آورده شده است [ .]9،15،16همچنین ریختشناسی

این صفحهها متناسب با افزایش سرعت بهیکدیگر

سطح و ریزساختار آلیاژ 0/6، 0/8( ،Ni0.8-xCoxFe0.2

نزدیکتر و مشابهتر میشوند .عالوه بر این ،با توجه

 )x=0، 0/2، 0/4،با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

بهاینکه در دستگاههای نرم-نرم و نرم-ترد ،ذرات نرم

روبشی ) (SEMمورد بررسی قرار گرفته شده است که

هستند ،تمایل آنها بهجوش خوردن و تشکیل ذرات

در شکل 8نشان داده شدهاند .نتایج حاصل از این

بزرگتر زیاد است ،بنابراین افزایش بیش از اندازة

تصویرها نشان میدهند که ریخت ذرات اکثراً

سرعت سبب افزایش دمای محفظة آسیا و در نتیجه

چندضلعی میباشند.

توزیع ذرات کلوخهای و بههم چسبیده میشود (شکل
5د) .نتایج مربوط بهاندازة ذرات با توجه به تصویرهای
 SEMکه با نرمافزار  measurementاندازهگیری
شدهاند ،در جدول 5آورده شده است [.]14،15
در نهایت پس از ساخت آلیاژ  ،Ni0.8Fe0.2جانشینی
عنصر کبالت بهجای نیکل با ترکیب شیمیایی (0/6 ،0/8
 Ni0.8-xCoxFe0.2 )x=0، 0/2، 0/4،مورد بررسی قرار
گرفت .زمان و سرعت آسیاکاری برای تمام نمونهها 6

شکل .1الگوی پراش ترکیب Ni-Feآسیا شده با سرعت  450دور

ساعت و  450دور در دقیقه در نظر گرفته شد .از اسید

بر دقیقه و گلولههایی به اندازة قطر  10میلیمتر در زمانهای

استئاریک بهعنوان عامل کنترلکنندة فرآیند بهمیزان
 0/02درصد وزنی استفاده شد.
در الگوی پراش پودرهای  ،Ni0.8-xCoxFe0.2که در آن
 xبرابر  0/6 ،0/4 ،0/2و  0/8است (شکل  ،)6با توجه
بهالگوهای پراش نیکل ،کبالت و آهن ،ویژگی قلههای
نیکل ،fcc-آهن ،bcc-کبالت hcp-و fcc-Ni0.8Fe0.2
agglomeration

1

مختلف آسیا.
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جدول .3ثابت شبکه ،اندازة بلورکها ،متوسط اندازة ذرات و
کرنش آلیاژ  Ni0.8Fe0.2در سرعتهای مختلف آسیاکاری.
اندازة

ثابت

سرعت

زمان

بلورکها

شبکه a

آسیاکاری

آسیاکاری

()nm

() Å

()T/min

()h

0/064

35±1

3/5231

250

6

0/11

33±1

3/5242

350

6

0/13

22±1

3/5417

450

6

کرنش
()%

شکل .2الگوی پراش ترکیب  Ni-Feآسیا شده بهمدت  6ساعت
با گلولههایی بهاندازة قطر  10میلیمتر در سرعتهای مختلف.

0/13

23±1

3/5529

6

550

خطوط عمودی کوتاه بیانگر جابهجایی قلهها میباشد.
جدول .4شعاع یونی عناصر مختلف []5
کبالت

0.14

آهن

نیکل

عنصر

36
0.13

63

34

)Internal strain  (%

0.11

)(%

30

0.10

28
0.09

26
0.08

24
0.07

22

)crystallite size D (nm

0.12

)D (nm

32

0.06

20
550

450

500

400

350

300

250

)milling rate (t/min

شکل .3نمودار اندازة بلورک و کرنش برحسب سرعت آسیا.

3.555

3.545
3.540
3.535
3.530
3.525

)Lattic parameter (nm

3.550

3.520
550

500

450

400

350

300

250

)milling rate (t/min

شکل .4نمودار پارامتر شبکه بهعنوان تابعی از سرعت آسیا.

76

70

شعاع یونی ()pm
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شکل .6الگوی پراش ترکیب  Ni0.8-xFe0.2Coxدر xهای متفاوت.
جدول .6ثابت ش بکه ،اندازة بلورک ،اندازة ذرات و کرنش آلیاژ
)x=0 ،0/2 ،0/4 ،0/6 ،0/8( Ni0.8-xCo xFe0.2

شکککل .5تص اویر  SEMآلیاژ  Ni-Feدر مقیاس دو میکرومتر در
س رعت های مختلف (الف) ( 250 T/minب) ( 350 T/minج)
0.14

( 450 T/minد) .550 T/min

55
0.12
50

550

450

350

250

---

0/9

1/5

2/7

سرعت آسیا
()T/min

)Internal strain  (%

مختلف.

0.08

40

0.06

35
30

0.04

25
0.02

متوسط اندازة ذرات
()m

20
0.00
0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

x

شکل .7نمودار اندازة بلورک و کرنش در ترکیب
با درصدهای مختلف .x

Ni0.8-xCoxFe0.2

)crystallite size D (nm

جدول .5اندازة ذرات آلیاژ  Ni0.8Fe0.2آس یا ش ده در س رعتها

0.10

45
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شکل .8ت صاویر  SEMدر مقیاس دو میکرومتر (الف) ( x=0ب)
( x=0/2ج) ( x=0/4د) ( x=0/6ه) .x=0/8

نتیجهگیری
با افزایش سرعت آسیای نمونة  Ni0.8Fe0.2در زمان
ثابت  6ساعت ،شدت قلهها و در نتیجه بلورینگی نمونه
کمترشده ،قلهها بهسمت زاویههای کوچکتر جابهجا
شدهاند .پهنای قلهها افزایش یافته و همچنین شدت
قلههای ناشی از ناخالصی  NiOکاهش یافته و در
سرعت  450دور در دقیقه بهطور کامل حذف شده
است ،در نتیجه مطابق با کارت استاندارد -038-0419
 00آلیاژ  Ni0.8Fe0.2در سرعت  450دور در دقیقه و
زمان  6ساعت ساخته شده است.
با افزایش میزانی آالیش کبالت در نمونة (،0/4 ،0/6 ،0/8

 ،Ni0.8-xCoxFe0.2 )x=0 ،0/2ساختار بلوری ماده در
مقادیر  0/8و 0/6از  fccبه  hcpتغییر کرده است و در
بیشترین مقدار آالیش ،قلههای پراش تقریباً مطابق با
قلههای کبالت خالص میباشد .اندازة بلورکها با
افزایش میزان آالیش کبالت ،افزایش پیدا کرده است.

قدردانی
نویسندگان از دانشگاه شهید چمران اهواز برای
حمایت مالی از این کار پژوهشی کمال تشکر را دارند.

… بهروش آلیاژسازی مکانیکیNi0.8Fe0.2 ساخت آلیاژ
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obtained by hydrothermal reduction, Solid
State Sciences 14 7 (2012) 809-813.
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