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IZVLEČEK
V okviru diplomskega dela je prikazan postopek industrijske izdelave litih in sintranih
AlNiCo magnetov. Izvedba diplomskega dela je potekala v industrijskem okolju znotraj
podjetja Magneti Ljubljana d.d.
Osnovni namen dela v okviru diplomske naloge je bil odkriti izvor težav pri
zagotavljanju kvalitete določenih vrst sintranih AlNiCo magnetov. Na podlagi meritev
temperaturnega profila med toplotno obdelavo raztopnega žarjenja v vakuumski komorni
peči RVSQ-669 ter meritvijo hitrosti ohlajanja po toplotni obdelavi smo ugotovili, da je
vakuumska peč izvor težav ter je zato potrebna obnove.
Izvedena je bila zamenjava celotne retorte vakuumske komorne peči, vključno s šobami,
dovodnimi cevmi za vpih hladilnega plina ter grelci. Po obnovi so bile ponovno izvedene
meritve temperaturnega profila in hitrosti ohlajanja ter magnetne meritve testnih šarž.
Zaradi dobrih rezultatov je bila vakuumska peč ponovno vključena v proizvodnji proces.
Ključne besede: AlNiCo magneti, vakuumska peč, meritve temperatur, meritve hitrosti
ohlajanja, toplotna obdelava
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ABSTRACT:
Within the context of the diploma thesis, industrial manufacture of cast and sintered
AlNiCo magnets is described. The thesis was accomplished in an industrial environment in
the company Magneti Ljubljana d.d..
The primary purpose of the experimental work of the thesis was to identify the source of
problems in ensuring the quality of certain types of sintered AlNiCo magnets. Based on
measurements of the vacuum furnace RVSQ-669 temperature profile during solution
annealing heat treatment and measurements of the cooling rate after the heat treatment, we
found that the vacuum furnace has been the major source of the problems, and therefore
need the renovation.
During renovation entire retort of the vacuum furnace was restored, including nozzles,
inlet pipes for cooling gas and heaters. After renovation the measurements of temperature
profile, cooling rate and magnetic properties of the magnets were performed. Due to the
good results vacuum furnace was included to the production line.
Keywords: AlNiCo magnets, vacuum furnace, temperature measurements, cooling rate
measurements, heat treatment
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Visoko temperaturno enofazno področje primarnih zmesnih
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Faza bogata z železom in kobaltom močno magnetna, t.c.k.
Faza bogata z aluminijem in nikljem, šibko magnetna, t.c.k.
Nizko temperaturna faza (alotropna transformacija γ faze v telesno
centrirano rešetko).
Z železom bogata faza, p.c.k. (škodljiv učinek na magnetne
lastnosti).
Permeabilnost vakuuma (4π10-7 [Tm/A])
Relativna permeabilnost snovi
Jakost zunanjega magnetnega polja [A/m]
Koercitivna poljska jakost [A/m]
Maksimalni energijski produkt [kJ/m3]
Remanenca [T]
Gostota magnetnega polja [T]
Temperatura [K]
Curie-jeva temperatura [K]
Naravno število
Temperaturni koeficient izgub magnetnih lastnosti [%/°C]
Napetost [V]
Tok [A]
Moč [W]
Rentgenski fluorescenčni spektrometer
Parni tlak čistega elementa, parni tlak elementa v zlitini [mbar]
Molski delež elementa v zlitini
Splošna plinska konstanta [J/molK]
Magnetno nasičenje [T], molska masa elementa [g/mol]
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1

UVOD

Podjetje Magneti Ljubljana, d.d. je evropski proizvajalec trajnih kovinskih magnetov
tipa Nd─Fe─B, Sm─Co in AlNiCo kovinskih magnetov, plastomagnetov ter magnetnih
sistemov z več kot 60 letno tradicijo poslovanja. Je mednarodno proizvodno in razvojno
podjetje na trgu trajnih kovinskih magnetov in magnetnih sistemov, ki z inovativnostjo in
poslovno odličnostjo izpolnjuje zaupanje poslovnih partnerjev.
Konec leta 2015 smo v podjetju zaznali težave pri zagotavljanju kakovosti določenih
vrst sintranih AlNiCo magnetov, ki so se kazale v razširjeni distribuciji magnetnih lastnosti
ter posledično povečanem izmetu. S povečanim izmetom pa so rastli tudi z njim povezani
proizvodni stroški.
Osnovni namen dela v okviru diplomske naloge je bil odkriti izvor težav v proizvodnem
procesu ter njihova odprava. Ker se v podjetju skrbno izvaja sledljivost vsake šarže, se je
izkazalo, da so kritične tiste, ki imajo v proizvodnem procesu vključeno tehnološko fazo
raztopnega žarjenja v vakuumski peči RVSQ-669 proizvajalca (TIANJIN UNIVERSAL
MACHINERY). Peč je bila vključena v proizvodni proces leta 2008. Od takrat pa na njej
še ni bilo izvedenih večjih vzdrževalnih posegov.
Raztopno žarjenje, kateremu sledi hitro ohlajanje, je visoko temperaturna tehnološka
operacija, s katero želimo po celotnem volumnu magneta doseči homogeno enofazno
kristalno strukturo α. S tem zagotovimo ustrezne pogoje za nadaljnjo termomagnetno ter
termično obdelavo. Po operaciji se na samem magnetnem materialu ne da izvajati
kontrolnih meritev, ker se dejanske magnetne lastnosti pokažejo šele po termomagnetni
(delno) oziroma nizkotemperaturni termični obdelavi (dokončno). Edina kontrolna
parametra sta dosežena temperatura in tlak, ki se merita z regulacijskima termoelementoma
in Pirani-jevim manometrom ter beležita s procesnim računalnikom peči.
V okviru diplomskega dela smo v prvi fazi izvedli meritve temperaturnega profila peči.
Zanimal nas je predvsem temperaturni profil po celotnem volumskem prostoru šarže, ter
dosežena hitrost ohlajanja. Ker se je izkazalo, da peč ne dosega predpisanih tehnoloških
parametrov, smo izvedli večji vzdrževalni poseg, v katerem je bila zamenjana celotna
retorta peči, grelci ter šobe z dovodnimi cevmi za vpih ohlajevalnega plina. Po remontu
smo z meritvami ponovno preverili temperaturni profil peči, hitrost ohlajanja ter dosežene
magnetne lastnosti testne šarže. V razpravi so navedeni nekateri razlogi za relativno hitro
odpoved vakuumske peči ter nadaljnji ukrepi za kontrolo tehnološke faze raztopnega
žarenja.
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MAGNETNI MATERIALI

Fizikalni pojav, pri katerem snov deluje na drugo snov z magnetno odbojno ali
privlačno silo, imenujemo magnetizem. Izhaja iz magnetnih lastnosti atomov, le te pa so
odvisne od elektronskega spina in kroženja okoli atomskega jedra in njihove medsebojne
interakcije ter interakcije med samimi atomi. Magnetizem je navzoč v vseh snoveh, vendar
je v nekaterih tako šibak, da ga je težko izmeriti. Odziv materiala, ki ga postavimo v
magnetno polje opišemo z enačbo:
𝑩 = 𝝁 ∙ 𝑯 = 𝝁𝒓 ∙ 𝝁𝟎 ∙ 𝑯

(1)

Pri čemer je µ0 permeabilnost vakuuma (4π10-7 [Tm/A]) in µr relativna permeabilnost
snovi in H [A/m] jakost zunanjega magnetnega polja [1].
Materiale delimo glede na njihovo obnašanje v magnetnem polju na tri osnovne skupine [1, 2]:


Feromagnetiki so snovi, pri katerih se gostota magnetnega pretoka v primerjavi z
gostoto magnetnega pretoka v vakuumu močno poveča (µr > 1000000).
 Paramagnetiki so snovi v katerih se gostota magnetnega polja le malo poveča (µr ≥ 1).
 Diamagnetiki so snovi v katerih se gostota magnetnega polja nekoliko zmanjša
(µr≤1).
V posebno skupino pa sodijo še ferimagnetiki (feriti), antiferomagnetiki in metamagnetiki.
Magnetne lastnosti lahko prikažemo z grafom imenovanim histerezna zanka (Slika 1).
Za ekonomsko uporabo trajnih magnetov so najbolj pomembne magnetne lastnosti v
drugem kvadrantu koordinatnega sistema.

Slika 1: Histerezna zanka magnetenja [3].
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Točka (M) na grafu se imenuje magnetno nasičenje in je merilo gostote z zunanjim
magnetnim poljem induciranega magnetnega dipolnega momenta v materialu. Merimo jo v
Teslih.
Remanenca (Br) predstavlja gostoto magnetnega polja v materialu, potem ko smo snov
odstranili iz zunanjega magnetnega polja. Mednarodni sistem enot (SI) predpisuje za
merjenje remanence enoto Tesla, v praksi pa še vedno pogosto srečamo starejšo enoto
Gauss. Faktor pretvorbe je 1 T = 10000 G.
Koercitivnost imenovana tudi koercitivna sila ali magnetna poljska jakost, je jakost
zunanjega magnetnega polja, ki je potrebna, da izničimo magnetizacijo v materialu, potem
ko smo ga namagnetili do nasičenja. Ločimo normalno koercitivno silo bHc, ki predstavlja
notranjo poljsko jakost pri kateri se magnet razmagneti ter koercitivno silo jHc, ki
predstavlja vsoto notranjega in zunanjega polja, pri katerem se bo magnet trajno
razmagnetil. Po mednarodnem sistemu enot SI je predpisana enota je A/m oz. kA/m,
pogosto pa se še vedno uporablja starejša enota Oersted. Pretvornik je 1 A/m = 0,012566 Oe
oz. 1Oe = 79,6 A/m [4].
Maksimalni energijski produkt BHmax predstavlja največjo možno površino
pravokotnika pod razmagnetilno krivuljo. Velik energijski produkt omogoča
miniaturizacijo aplikacij magnetnih sistemov, ki so obremenjeni z zunanjimi magnetnimi
polji, kot so elektromotorji, generatorji ipd. Po mednarodnem sistemu enot SI je predpisana
enota je kJ/m3, v praksi pa lahko pogosto zasledimo starejšo enoto MGOe. Pretvornik je
1 kJ/m3 = 7,9577MGOe [5] .
Remanentni magnetizem oziroma preostala (remanentna) gostota magnetnega polja, ki
se ohrani v snovi, ko odstranimo zunanje magnetno polje, je lahko odvisnen od aplikacije,
v kateri določeno snov uporabljamo, zaželen ali nezaželen pojav. Glede na remanentni
magnetizem zato materiale delimo tudi na magnetno mehke imenovane tudi
mehkomagnetne materiale, pri katerih morata biti remanentni magnetizem oz. remanentna
gostota ter koercitivna magnetna sila, s katero jo izničimo čim manjši (Slika 2) ter
magnetno trde materiale imenovane tudi magnetno trajne, trdomagnetne ali permanentne
magnetne materiale, pri katerih je zaželeno, da sta remanentna gostota ter koercitivna sila
čim večji (Slika 2). Magnetno mehki materiali se uporabljajo za jedra elektromagnetov in
delov elektromagnetnih naprav (transformatorjev, določenih vrst motorjev in generatorjev),
ki izrabljajo mehkomagnetni material za krepitev in usmerjanje magnetnih polj. Primer
nezaželenega remanentnega magnetizma je, kadar so deli elektromagnetnih naprav
izpostavljeni izmeničnemu magnetnemu polju in s tem stalnemu obračanju magnetnih
domen, kar se odraža v segrevanju jedra in izgubah električne energije. Velikost izgub je
premo sorazmerna z remanentno gostoto Br in koercitivno magnetno poljsko jakostjo Hc,
imenujemo pa jih histerezne izgube. Najbolj uporabljeni mehkomagnetni materiali so
zlitine železa in silicija za elektropločevino, jeklena litina za ohišja elektromotorjev in
generatorjev ter zmesi oksidov, npr. mangana in cinka (feritna jedra). Primer zaželenega
remanentnega magnetizma pa je uporaba trajnih magnetov v različnih aplikacijah kot so:
3
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zvočniki, ojačevalci zvoka, kamere, televizija in telefon, mikrovalovne pečice, magnetni
senzorji, motorji in generatorji s trajnimi magneti, itd. Glavni predstavniki trajnih
magnetnih materialov so zlitine na bazi redkih zemelj Nd─Fe─B in Sm─Co, AlNiCo
zlitine ter feriti (Ba in Sr feritni magneti).

Slika 2: Primer magnetnih histereznih zank mehko- in trdomagnetnih materialov [6].

3

AlNiCo magneti

3.1 Zgodovina razvoja AlNiCo magnetov
AlNiCo magneti so bili prvi komercialno uporabljeni trajno magnetni materiali, ki so
bili sposobni zamenjati elektromagnete v določenih aplikacijah. Ime so dobili po glavnih
legirnih elementih: aluminiju (Al), niklju (Ni) in kobaltu (Co). Začetek razvoja AlNiCo
magnetov sega v leto 1931 (T. Mishima) z odkritjem FeAlNi zlitin, ki so imele dvakrat
večjo odpornost proti razmagnetenju (koercitivno silo), kot takratna magnetna kobaltova
jekla. Velik preboj v izboljšanju magnetnih lastnosti je bilo odkritje toplotne obdelave v
magnetnem polju (Oliver in Shedden, 1939), kar je omogočilo izdelavo anizotropnih
magnetov z bistveno višjim energijskim produktom. Sledil je hiter razvoj v smeri
izboljšanja koercitivne sile in energijskega produkta z dodatkom kobalta (Co) in bakra
(Cu), kasneje pa tudi titana (Ti) in nioba (Nb). Postopen razvoj se je odvijal do začetka
70-tih let dvajsetega stoletja [7, 8]. Z odkritjem magnetov iz zlitin na bazi redkih zemelj
(Sm─Co in kasneje Nd─Fe─B) z bistveno višjim energijskim produktom, se je razvoj
AlNiCo magnetov bolj ali manj ustavil. Kljub temu pa se AlNiCo magneti še vedno
uporabljajo v določenih aplikacijah. Odlikuje jih visoka remanenca (do 1,35 T), odlična
korozijska odpornost, visoka trdnost, ter najvišja temperaturna obstojnost med vsemi
trenutno znanimi trajno magnetnimi materiali, s TCurrie ≈ 860 °C ter možnostjo uporabe do
500 °C. Temperaturni koeficient izgub magnetnih lastnosti znaša TkBr = -0,02 %/°C in
TkiHc = -0,02 %/°C. Zaradi nestabilnosti na trgu redkih zemelj so ponovno postali tudi
ekonomsko zanimivi.
4
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3.2 Konstitucija AlNiCo magnetov
Natančen fazni diagram za komercialne sestave AlNiCo magnetov ne obstaja. AlNiCo
zlitine so lahko odvisno od vrste sestavljene iz osmih elementov, od katerih ima večina
velik vpliv na konstitucijo faznega diagrama. Glede na vpliv na fazni diagram jih delimo
na gamagene in alfagene elemente. Gamageni elementi bodisi razširjajo dvofazno področje
(α + γ1), nekateri celo do likvidus temperature, ali pa povečujejo potrebno hitrost ohlajanja
iz enofaznega α področja za preprečitev izločanja γ1 faze. Najbolj zastopana gamagena
elementa v AlNiCo zlitinah sta kobalt in nikelj. Kobalt močno povečuje koercitivnost in
remanenco, zvišuje Curie-jevo temperaturo in omogoča toplotno obdelavo v magnetnem
polju. Nikelj ravno tako, sicer v nekoliko manjšem obsegu, povečuje koercitivnost, toda na
račun zmanjševanja remanence. Oba elementa razširjata dvofazno področje (α + γ1) k
višjim temperaturam in tako povišujeta zahtevano temperaturo raztopnega žarjenja. Ostali
stabilizatorji γ1 faze so še C, N, Mn, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt, in Au. Med temi elementi
je najbolj škodljiv ogljik, ki že v zelo majhnih koncentracijah (<0,1%) močno znižuje
magnetne lastnosti [3].
Najbolj zastopana alfagena elementa sta aluminij in baker, ostali pa so še Si, Ti, Nb, Zr,
Ta in Mo. Vsi imajo, v večji ali manjši meri, pozitiven učinek na koercitivnost ter znižujejo
potrebno temperaturo raztopnega žarjenja. Poleg tega baker zmanjšuje tudi potrebno hitrost
ohlajanja, ki je nujna za preprečitev izločanja γ1 faze. Hetherington in Xing poročata, da
baker med spinodalnim razpadom precipitira iz α2 faze in povečuje magnetno ločitev med
α1 in α2 fazama, s tem pa tudi koercitivnost [3]. Titan in niobij nevtralizirata škodljive
učinke ogljika in kisika, ker z njima tvorita karbide in okside. Oksidi, kot preferenčna
mesta heterogene nukleacije, preprečujejo stebričasto rast v primeru usmerjenega
strjevanja, kar pa z vidika magnetnih lastnosti anizotropnih AlNiCo magnetov ni ugodno.
Stebričasti kristali namreč povečujejo magnetne lastnosti na račun povečane oblikovne
magnetne anizotropije med procesom spinodalnega razpada pri žarjenju v magnetnem
polju. Za povečanje stebričaste rasti kristalov, v primeru usmerjenega strjevanja, se
dodajajo majhne količine žvepla in telurja. Najbolj učinkovit pospeševalec stebričaste rasti
je sicer ogljik, njegova koncentracija pa mora biti izredno natančno določena, ker ima že
najmanjša prisotnost prostega ogljika zelo škodljive posledice za magnetne lastnosti.
Shematski kvazibinarni fazni diagram za komercialne sestave AlNiCo zlitin je leta 2010
predlagal Stanek (Slika 3) [3].
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Slika 3: Shematičen prikaz AlNiCo faznega diagrama [3].

V področju sestav komercialnih AlNiCo magnetov lahko pri ravnotežnem strjevanju
pričakujemo nastanek primarnih zmesnih kristalov α, v temperaturnem področju med
1200 °C in 850°C izločanje γ1 faze ter pod 850 °C spinodalni razpad α faze na α1 in α2 fazi.
Faza γ1 je obstojna le pri temperaturah nad 850 °C, pod to temperaturo pa nastopi premena
v αγ fazo. Faza α1, bogata na Fe in Co, je močno magnetna in ima telesno centrirano
kubično rešetko, faza α2, bogata na Al in Ni, je šibko magnetna in ima ravno tako telesno
centrirano kubično rešetko. Fazi α1 in α2 sta koherentni, medtem ko ima faza γ1 ploskovno
centrirano rešetko, ki se po ohlajanju pod 850 °C transformira v αγ fazo s telesno centrirano
kubično rešetko, toda z drugačnim mrežnim parametrom kot α1 in α2 fazi. Izločanje γ1 faze
se odvija po mejah α zmesnih kristalov in ima uničujoč učinek na magnetne lastnosti.
Predvsem zmanjšuje koercitivno silo ter z njo povezan maksimalni energijski produkt.
Zakaj ima tak učinek ni povsem raziskano. Z vidika izdelave AlNiCo magnetov je
pomembno, da se izognemo izločanju γ1 faze, s čim hitrejšim ohlajanjem po raztopnem
žarjenju iz enofaznega področja α.
V proizvodni fazi raztopnega žarjenja je zelo pomembno doseganje popolnoma
homogene sestave α faze. Kakršen koli zarodek γ1 faze, ki bi še ostal v strukturi kot
posledica počasnega ohlajanja po litju ali sintranju, bo namreč močno skrajšal inkubacijski
čas nadaljnjega izločanja γ1 faze. Na sliki 4 je prikazan shematičen TTT diagram AlNiCo
zlitin [3]. Polna črta prikazuje inkubacijski čas transformacije v primeru ohlajanja s
temperature enofaznega področja α, pri čemer je bila dosežena popolna homogenizacija ter
črtkane črte v primeru, ko so v strukturi prisotni tudi zarodki γ1 faze. Kot je razvidno iz
diagrama, se lahko v primeru prisotnosti zarodkov γ1 faze inkubacijski čas tako skrajša, da
praktično ni več možno doseči tako velike hitrosti ohlajanja, ki bi preprečila izločanje γ1
faze. Ko pa je enkrat γ1 faza v kristalni strukturi magneta prisotna, bo pri nadaljnjih
toplotnih obdelavah le še rastla.
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Slika 4: Shematičen TTT diagram AlNiCo zlitin: Polna črta predstavlja čas in temperaturo
transformacij v primeru popolnega raztopnega žarjenja, črtkana črta v primeru prisotnosti zarodkov
γ1 faze [3].

3.3 Tehnologija izdelave in vrste AlNiCo magnetnih materialov
V proizvodnem procesu v Magneti Ljubljana, d. d., delimo AlNiCo magnete glede na
postopek izdelave na lite in sintrane.
3.3.1

Liti AlNiCo magneti – LIMAG®

Liti AlNiCo so del proizvodnje podjetja Magneti Ljubljana, d. d., že več kot 50 let.
Izkušnje in potrebno tehnološko znanje v proizvodnji te vrste magnetov zagotavlja
izpolnitev zahtev kupcev. Glede na njihove magnetne lastnosti jih razvrščamo v različne
razrede. Zaradi večje gostote imajo liti magneti AlNiCo v primerjavi s sintranimi magneti
istega razreda boljše magnetne lastnosti. Po drugi strani, pa je zaradi ekonomskih razlogov
tehnologija litja v primerjavi s tehnologijo sintranja običajno bolj primerna le za proizvode
večjih dimenzij in enostavnejših oblik.
Tabela 1: Magnetne lastnosti litih AlNiCO magnetov. Standard Magneti Ljubljana d.d. [9].
Br
[T]

Ime produkta
Limag 190
Limag 250*
Limag 400 K
Limag 400 C
Limag 500
Limag 500 B
Limag 1500

tipično
0,75
0,64
1
1,14
1,2
1,25
0,9

bHc
[kA/m]
min.
0,7
0,55
0,92
1,1
1,15
1,2
0,85

tipično
60
92
60
60
52
52
120

iHc
[kA/m]
min.
56
76
56
58
48
48
115

tipično
58
78
58
60
49
49
118

Magnetno Temperaturni koficient
Top
polje
TKBr
TKiHc
[°C]
[kA/m] [%/°C] [%/°C]
tipično
min.
tipično
min.
Maks
14,6
300
-0,02
-0,02
500
15,2
300
-0,02
-0,02
500
26,3
300
-0,02
-0,02
500
30
300
-0,02
-0,02
500
36
300
-0,02
-0,02
500
40
300
-0,02
-0,02
500
40
450
-0,02
-0,02
500

BHmax
[kJ/m3]
min.
17
17,2
29,6
34
40
43
44

DIN 17410 standard
AlNiCo 15/6
AlNiCo 16/8
AlNiCo 26/6
AlNiCo 28/6
AlNiCo 35/5
AlNiCo 40/5
AlNiCo 40/12
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1400
B
[mT] (Gx10)
1200

1000

800

600

BxH
3
(kJ/m )
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8

-128 H[kA/m] -112
Limag 500

400

200

0
-96
Limag 1500

-80
Limag 400C

-64
Limag160

-48
Limag250

-32
Limag190

-16
Limag400K

0
Limag600

Slika 5: Razmagnetilne krivulje litih AlNiCo magnetov

Proizvodnja litih magnetov poteka po sledečih procesnih korakih:
1. Tehtanje surovin (posameznih kovin in predlegur)
Tehtanje se izvaja na 30 kg registracijski tehtnici. Vsaka komponenta mešanice se
zatehta posebej v čisto posodo in zabeleži v tehtalni list.
2. Indukcijsko taljenje in ulivanje v pred pripravljene forme po Croning
postopku
Zalaganje surovin v lonec peči po predpisanem vrstnem redu, indukcijsko taljenje,
legiranje ter ulivanje v pred pripravljene forme (Croning).
3. Čiščenje
V fazi čiščenja se ločuje ostanke peščenih form, dolivne kanale ter napajalnike od
ulitkov.
4. Prebiranje ulitkov
Prebiranje ulitkov poteka vizualno, pri čemer se loči morebitno slabo ulite magnete od
dobrih.
5. Predbrušenje
Odpravljanje pomanjkljivosti oblike (nepravilno odlomljeni dolivki, površinske
napake), ki se jih da odpraviti z ročnim brušenjem.
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6. Termična obdelava: Raztopno žarjenje
Namen raztopnega žarjenja je doseganje homogene enofazne (α) strukture magnetov.
7. Termomagnetna obdelava v magnetnem polju (za magnetno anizotropne
magnete)
AlNiCo zlitine po raztopnem žarjenju še nimajo zadovoljivih magnetnih lastnosti. S
segrevanjem na temperaturo pričetka spinodalnega razpada (≈830 °C) ter žarjenjem v
magnetnem polju in kontroliranim ohlajanjem do temperature 600 °C, se povečata
koercitivna sila in energijski produkt na račun oblikovne anizotropije. Spinodalni
razpad v magnetnem polju se vrši tako, da je smer rasti magnetne α1 faze vzporedna s
smerjo zunanjega magnetnega polja.
8. Termična obdelava: Nizkotemperaturno žarenje
Nizkotemperaturno žarjenje pri temperaturah 650 - 550°C se izvaja tako na
anizotropnih kot izotropnih vrstah AlNiCo magnetov. S to vrsto žarenja se poveča
koncentracija železa in kobalta v močno magnetni α1 fazi, na račun zmanjšanja njune
koncentracije v mehko magnetni α2 fazi, s tem pa ju hkrati tudi fizično ločuje tako, da
je faza α1 obdana s fazo α2.
9. Brušenje na končne dimenzije
Na okroglinskih in ploskovnih brusilnih strojih se magnete brusi na končne dimenzije.
10. Magnetno prebiranje
Namen operacije je ločevanje magnetov z ustreznimi magnetnimi lastnostmi od
neustreznih. Na tem tehnološkem delovnem mestu se prebirajo ločno usmerjeni
magneti.
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Slika 6 : Diagram poteka proizvodnje prikazuje natančno zaporedje operacij, procesov ter
parametrov v proizvodnji litih AlNiCo magnetov.
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3.3.2

Sintrani AlNiCo magneti – SIMAG®

Prav tako kot liti magneti AlNiCo, so tudi sintrani magneti že desetletja del proizvodnje
podjetja Magneti Ljubljana, d. d.. Zaradi težko dosegljive teoretične gostote pri procesu
sintranja, imajo sintrani magneti AlNiCo na splošno nekoliko slabše magnetne lastnosti v
primerjavi z litimi magneti AlNiCo istega razreda, vendar pa so lahko zaradi različnega
proizvodnega procesa izdelani v bolj kompleksnih oblikah. Tehnologija sintranih
magnetov je iz ekonomskih razlogov bolj primerna za izdelavo magnetov manjših velikosti
in zahtevnejših oblik.
Tabela 2: Magnetne lastnosti sintranih AlNiCo magnetov. Standard Magneti Ljubljana d.d.[9]
Br
[T]

Ime produkta
Simag 250*
Simag 400C
Simag 500
Simag 1500
Simag 1500HR
Simag 1800

tipično
0,56
1,02
0,12
0,85
0,9
0,75

bHc
[kA/m]
min.
0,51
0,95
1,1
0,8
0,87
0,72

tipično
90
60
50
124
120
148

iHc
[kA/m]
min.
85
56
45
118
112
140

tipično
88
57
46
122
116
145

Magnetno Temperaturni koficient
Top
polje
TKBr
TKiHc
[°C]
[kA/m] [%/°C] [%/°C]
tipično
min.
tipično
min.
Maks
14
300
-0,02
-0,02
500
26
300
-0,02
-0,02
500
32
300
-0,02
-0,02
500
36
450
-0,02
-0,02
500
40
450
-0,02
-0,02
500
39
550
-0,02
-0,02
500

BHmax
[kJ/m3]
min.
18
30
36
40
44
43

DIN 17410 standard
AlNiCo 18/9
AlNiCo 26/6
AlNiCo 34/5
AlNiCo 38/12
AlNiCo 42/12
AlNiCo 39/15

1400
B
(mT) (Gx10)
1200

1000

800

600

B x H3
(kJ/m )
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8

H(kA/m)
-128
-112
Simag 160

400

200

0
-96
Simag 250

-80
Simag 400K

-64
Simag 400C

-48

-32
Simag 500

-16
Simag 1500

0
Simag 1800

Slika 7: Razmagnetilne krivulje sintranih AlNiCo magnetov.
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Proizvodnja sintranih AlNiCo magnetov poteka po sledečih procesnih korakih:
1. Tehtanje surovin za predzlitino
Tehtanje se izvaja na 30 kg registracijski tehtnici. Vsaka komponenta mešanice se
zatehta posebej v čisto posodo in zabeleži v tehtalni list.
2. Indukcijsko taljenje predzlitine in ulivanje v kovinske kokile
Zalaganje surovin v lonec peči po predpisanem vrstnem redu, indukcijsko taljenje,
legiranje ter ulivanje v pred pripravljene kovinske forme, s čemer se doseže hitro
ohlajanje ter stebričasta rast kristalov.
3. Grobo mletje predzlitine
Grobo mletje poteka v kladivnem drobilniku. Po drobljenju sledi sejanje in ločevanje
grobih frakcij, ki jih vračamo nazaj v proces grobega mletja.
4. Mletje in sejanje predzlitine
Končno mletje se izvaja v paličnih mlinih. Namen mletja je zmanjšanje velikosti
delcev na velikost pod 120 μm. Po mletju sledi sejanje in ločevanje ustreznih
velikostnih frakcij. Obliko določimo z digitalnim mikroskopom s 30 kratno povečavo.
Če je oblika prašnih delcev pravokotna prihaja do segregacije pri mešanju in stiskanju,
zato je zaželena igličasta oblika.
5. Tehtanje prahov ter dodajanje različnih dodatkov
Presejani predzlitini se z namenom doseganja končne kemične sestave ter ustreznih
pogojev stiskanja in sintranja doda različne dodatke v obliki prahov, kot so: železo,
titan hidrid, nikelj in vosek.
6. Mešanje.
Namen mešanja je dobiti homogeno mešanico prahov. Mešanje se izvaja na stroju
T50A proizvajalca TURBULA.
7. Stiskanje
Na operaciji stiskanja iz ustrezne mešanice prahov oblikujemo stisnjence z določeno
"zeleno" gostoto, dimenzijami in obliko ter trdnostjo za manipulacijo.
8. Razvoskanje
Namen operacije je odstraniti is stiskancev vosek, ki v fazi stiskanja služi kot mazivo.
Razvoskanje se odvija v posebnih pečeh, ker bi v primeru direktnega sintranja v
vakuumskih pečeh vosek kontaminiral peči.
9. Sintranje v vakuumu
Žganje stiskancev v kontrolirani atmosferi. Namen je doseganje čim večjo gostote
materiala.
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10. Predbrušenje
Zaradi težko določljivega natančnega krčenja stiskancev v fazi sintranja, ter deloma
tudi kontaminacije površine, je potrebno izdelati stisnjence z določeno nadmero. Ker
sintranci pred termičnimi obdelavami še niso tako zelo krušljivi, se jih zaradi lažje
obdelave in kontrole magnetnih lastnosti brusi na določeno predmero.
11. Termična obdelava: Raztopno žarjenje
Namen raztopnega žarjenja je doseganje homogene enofazne (α) strukture magnetov.
12. Termomagnetna obdelava (v primeru anizotropnih magnetov)
Enako kot v primeru litih magnetov tudi sintrani AlNiCo magneti po raztopnem
žarjenju še nimajo zadovoljivih magnetnih lastnosti. S segrevanjem na temperaturo
pričetka spinodalnega razpada (≈830 °C) ter žarjenjem v magnetnem polju s
kontroliranim ohlajanjem do temperature 600 °C, se povečata koercitivna sila in
energijski produkt na račun oblikovne magnetne anizotropije. Spinodalni razpad v
magnetnem polju se vrši tako, da je smer rasti magnetne α1 faze vzporedna s smerjo
zunanjega magnetnega polja.
13. 2. Termična obdelava
Nizkotemperaturno žarjenje pri temperaturah 650 - 550°C se izvaja tako na
anizotropnih kot izotropnih vrstah AlNiCo magnetov. S to vrsto žarenja se poveča
koncentracija železa in kobalta v močno magnetni α1 fazi na račun zmanjšanja njune
koncentracije v mehko magnetni α2 fazi, s tem pa ju hkrati tudi fizično ločuje, tako da
je faza α1 obdana s fazo α2.
14. Brušenje na končne dimenzije
Na okroglinskih in ploskovnih brusilnih strojih se magnete brusi na končne dimenzije.
15. Magnetno prebiranje
Namen operacije je ločevanje magnetno ustreznih od neustreznih izdelkov. Na tem
tehnološkem delovnem mestu se prebirajo ločno usmerjeni magneti.
16. Vizualno prebiranje in pakiranje
Namen vizualnega prebiranja je izločiti okrušene in počene izdelke, ki ne ustrezajo
zahtevam kupca. Vizualno prebiranje se v večini primerov izvaja pod lučjo namizne
svetilke z vgrajenim povečevalnim steklom 5 kratne povečave. Samo za najbolj
zahtevne izdelke se uporablja digitalni mikroskop z 30 kratno povečavo. Pakiranje
mora biti izvedeno tako, da preprečuje krušenje magnetov med operacijami
skladiščenja in transporta.
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Slika 8: Diagram poteka proizvodnje prikazuje natančno zaporedje operacij, procesov ter
parametrov v proizvodnji sintranih AlNiCo magnetov.
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V določenem obdobju, konec leta 2015, smo imeli v podjetju težave z zagotavljanjem
predpisane kvalitete magnetnih lastnosti sintranih AlNiCo magnetov iz določenih šarž. Ker
se v podjetju skrbno izvaja sledljivost, se je izkazalo, da so kritične tiste šarže, ki imajo v
proizvodnem procesu vključeno raztopno žarjenje v vakuumski peči RVSQ-669
proizvajalca (TIANJIN UNIVERSAL MACHINERY).

Slika 9: Vakuumska peč RVSQ-669

15

Eksperimentalno delo

4.1 Lastnosti in vizualni pregled peči RVSQ-669
Peč RVSQ-669 je v grobem sestavljena iz vakuumske komore z dvojnim plaščem in
vodnim hlajenjem, v katero je vstavljena retorta z grelci in šobami za vpih hladilnega plina,
vakuumskega sistema ter sistema za hlajenje hladilnega plina. Procesne temperature peči
se merijo z dvema fiksnima PtRh-Pt (tip S) termoelementoma, ki sta vgrajena na sredini
zgornje polovice retorte (Slika 11), regulacija pa poteka preko procesnega računalnika
peči. Elektrouporovno ogrevanje se vrši preko 16 grafitnih paličnih grelcev, ki so
nameščeni po notranjem obodu retorte (Sliki 10 in 11). Vakuumski sistem sestavljajo dve
Rootsovi vakuumski črpalki (RUVAC WA/WAU), v kombinaciji z enostopenjsko
rotacijsko predčrpalko (HG-150) proizvajalca Hotto. Minimalen absoluten tlak, katerega je
sposoben doseči vakuumski sistem, je 0,02 mbar. Merjenje doseženega absolutnega tlaka
poteka s Piranijevim merilnikom tlaka (TTR 91). Grelci se vklopijo, ko se v peči doseže
tlak 0,05 mbar. Prisilno hlajenje šarže poteka preko vpiha hladilnega plina (dušika) skozi
šobe, ki so nameščene na obodu peči (Slika 11). V peč s prostornino 4 m3 se vpihne dušik
pod tlakom 3,5 bar. Med vpihom se vklopijo venilatorji, ki omogočajo kroženje vpihanega
hladilnega plina preko toplotnega izmenjevalca.

Slika 10: Shematski prikaz vakuumskega in ohlajevalnega dela peči
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Slika 11: Notranjost vakuumske peči RVSQ-669

Slika 12: Notranjost vakuumske peči RVSQ-669
Tabela 3: Električne karakteristike vakuumske peči RVSQ-669
Podatki o peči HD-200
U povp. [V]
U maks. [V]
I povp. [A]
I maks. [A]
P povp. [KW]
P maks. [KW]
Vacuum [mBar]
vpih N2 [Bar]

Vrednosti
221,81
226,97
49,25
113,67
18,65
59,57
0,02
3,50
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Slika 13: Prikaz retorte peči RVSQ-669 z zunanje strani

4.2 Umerjanje peči RVSQ-669 za vakuumsko raztopno žarjenje in gašenje
V okviru eksperimentalnega dela za diplomsko delo so bile v mesecu januarju 2016
izvedene temperaturne meritve peči. Zanimal nas je predvsem temperaturni profil peči
oziroma odstopanja od predpisane temperature raztopnega žarjenja po celotnem prostoru
peči ter hitrost ohlajanja. Testno šaržo so sestavljali trije pladnji, v katerih so bili nasuti
magneti dimenzij 6,1 x 6 x 2,5 s skupno maso 50 kg. Temperaturne meritve smo izvedli s
štirimi termoelementi, katerih konice smo vstavili v navrtane magnete podobnih dimenzij
kot izdelki v testni šarži, jih nato postavili na dogovorjena mesta in pritrdili z žico na ohišje
pladnjev ter zasuli s testnimi magneti (Slika 14).
4.2.1

Merilni sistem

Za izvedbo temperaturnih meritev smo uporabili merilni sistem, sestavljen iz treh osnovnih
elementov:
• PC računalnika, ki je beležil rezultate meritev v izbranih časovnih intervalih (3 sek)
• Modula za avtomatsko zajemanje podatkov (personal Daq/56, IOtech)
• 4 – ih ( Φ 2,5mm) oplaščenih (inconel) Ni-NiCr termoelementov (tip-K) s
kompenzacijskimi vodniki.
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Slika 14: Levo: shema postavitve termoelementov v peči (tloris peči), desno: postavitev šarže v
peči in namestitev termoelementov
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Slika 15: Temperaturni profil v peči RVSQ-669 med raztopnim žarjenjem (pred obnovo)
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Slika 16: Hitrost ohlajanja v peči RVSQ-669 s temperature raztopnega žarjenja (pred obnovo)
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4.3 Kemična analiza naparin
Peč je bila nazadnje v remontu pred enim letom, ko so bili zamenjani grelci ter šobe. Kot je
razvidno iz slik 17 in 18 je bila peč v zelo slabem stanju. Predvsem so bile določene šobe
že tako zamašene, da je bil vpih plina v peč zelo otežen, ter s tem neenakomeren po
notranjosti peči. Naparine se nabirajo predvsem na mestih okrog šob ter pri vratih peči na
izolaciji.

Slika 17: Naparina nabrana na izolaciji

Vzorce naparin smo vzeli iz določenih mest v peči, označenih z rdečo puščico, kot je
razvidno na sliki 18. Vzorca sem s kleščami odlomil iz zamašenih šob prikazanih na
sliki 19. Sledila je priprava vzorcev za kemično analizo na valovno disperznem
rentgenskem fluorescenčnem spektrometru Axios max P4400/24, proizvajalca
PANalytical.
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Slika 18: Mesta odvzema naparin

Slika 19: Z naparino zamašeni šobi v vakuumski peči: Vzorec 1 (levo), Vzorec 2 (desno)
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Slika 20: Vzorci pripravljeni za meritve kemijske sestave z rentgenskim fluorescenčnim
spektrometrom: Vzorec 1 (levo), Vzorec 2 (desno), vzeta iz mest, ki sta označena na slikah 18 in 19

Priprava vzorcev je potekala na sledeč način:
- zalivanje z maso sestavljeno iz duracit tekočine ter duracit prahu v razmerju 2:1
- fino brušenje na napravi Struers TegraPol-15 z brusnimi papirji gradacije 80, 220, 500.

Slika 21: Naprava Struers TegraPol-15 za metalografsko pripravo vzorcev

Z rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom Axios max P4400/24 (Wavelength
Dispersive XRF) lahko določimo elementarno sestavo od Na (11) do U (92) različnih
trdnih materialov (tudi v obliki prahu). Rentgenska spektrometrija temelji na vzbujanju
atoma z rentgenskimi žarki ter na nastanku novega karakterističnega žarčenja.
Velikost površine, ki jo meri je 113,09 mm2, na zaslonki premera 6 mm ter 314,16 mm2 na
zaslonki premera 10 mm. Običajna je rentgensko fluorescenčna tehnika, pri kateri
obsevamo preiskovani vzorec s primarnim rentgenskim žarkom iz rentgenske cevi ter
merimo valovno dolžino in intenziteto sekundarnega sevanja, ki je značilno za element v
vzorcu [10].
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Slika 22: Rentgenski fluorescenčni spektrometer Axios max P4400/24.

Kemična sestava naparin je podana v tabeli 4.
Tabela 4: Kemična sestava naparin (XRF)
Ime
Vzorec 1
Vzorec 2

Al (%)
0,54
12,75

Co (%)
0,11
6,42

Cu (%)
96,48
1,17

Fe (%)
2,67
70,18

Nb (%)
0
0,01

Ni (%)
0,19
9,47

Ti (%)
0,02
0,02

4.4 Meritve temperaturnega profila vakuumske peči RVSQ-669 po remontu
Zaradi nehomogenega temperaturnega profila v peči ter dotrajanosti retorte smo se v
podjetju odločili za večji vzdrževalni poseg. Zamenjali smo celotno retorto, skupaj z grelci,
šobami in dovodnimi cevmi za vpih hladilnega plina. Pri prvem zagonu smo po enakem
postopku, kot je opisan v poglavju 4.2.1, na testni šarži ponovno preverili temperaturni
profil peči ter hitrost ohlajanja.
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Slika 23: Temperaturni profil vakuumske peči RVSQ-669 (po obnovi)
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Slika 24: Hitrost ohlajanja v peči RVSQ-669 (po obnovi)
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4.5 Meritve magnetnih lastnosti
Meritve magnetnega polja se izvajajo na avtomatu za magnetne meritve MM5 (Slika
25). Uporaba Hallovega senzorja za merjenje magnetnih lastnosti omogoča kontinuirano
delovanje naprave in hitro kontrolo magnetnih lastnosti. Problem pri razvoju naprave je
predstavljala predvsem manipulacija merjencev, saj zaradi majhnih dimenzij in krušljivosti
ni bilo mogoče magnetov prijeti s klasičnimi mehanskimi prijemali. Kot ugodna rešitev za
manipulacijo se je izkazala uporaba vakuumskega sesalnega sistema.
O Hallovem pojavu govorimo takrat, ko se pod vplivom zunanjega magnetnega polja v
Hallovi ploščici generira napetost, ki je premo sorazmerna gostoti zunanjega magnetnega
polja. V kolikor je Hallov merilnik umerjen, na temelju jakosti te napetosti, izračunamo
gostoto zunanjega magnetnega polja [11].

Slika 25: Avtomat za magnetne meritve MM5

Z napravo smo izmerili 50000 vzorcev, na podlagi katerih pripadajoča programska oprema
izriše porazdelitev magnetnega fluksa (Sliki 26, 27).
Graf predstavlja porazdelitev magnetnega fluksa znotraj območja 0,54-0,8 mVs.
Zahteve kupca pa so naslednje: Br = 0,5 T, BHmax = 12 kJ/m3 in iHc = 85 kA/m. Sive črte
predstavljajo tolerančno območje kupčevih zahtev. Znotraj zahtev so frekvence
posameznih razredov magnetnega fluksa označene z zeleno barvo, zunaj območja pa s
stolpci z modro barvo. Modra črtkana krivulja nam pove kakšna je porazdelitev
magnetnega fluksa celotne populacije vzorcev, zelena krivulja pa kakšna je porazdelitev
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vrednosti magnetnega fluksa magnetov, ki ustrezajo zahtevam kupca. Vrhovi krivulj nam
povedo kje je aritmetična sredina vrednosti magnetnega fluksa za celotno populacijo
magnetov (modra krivulja) ali samo tistih magnetov, ki ustrezajo zahtevam kupca (zelena
krivulja). Črtkan zelen stolpec še dodatno označuje kje je aritmetična sredina (razred
magnetnega fluksa) magnetov, ki ustrezajo kupčevim zahtevam.
Velja:
- Na vodoravno os narišemo meje razredov.
- Na navpično os frekvence posameznih razredov.

Slika 26: Porazdelitev velikosti magnetnega fluksa testne šarže pred obnovo peči
(merjeno na avtomatu za magnetne meritve MM5)

Slika 27: Porazdelitev velikosti magnetnega fluksa testne šarže po obnovi peči
(merjeno na avtomatu za magnetne meritve MM5)
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Primerjava porazdelitve magnetnih lastnosti pred in po obnovi peči nam pokaže, da je
bilo pred obnovo peči samo 35 % magnetov znotraj zahtev kupcev, po obnovi pa 67 %. Pri
tem pa je potrebno poudariti, da tudi magneti s previsokimi magnetnimi lastnostmi ne
ustrezajo zahtevam kupca. Le te pa se lahko korigira šele na drugi termični obdelavi.
Pred obnovo peč ni dosegla nastavljene temperature po celotnem pečnem prostoru. Iz
meritev temperaturnega profila peči je razvidno, da je bila največja razlika v temperaturi
kar 65 °C. Po obnovi je peč dosegla želeno temperaturo, maksimalna razlika po celotnem
prostoru peči pa je znašala 7 °C.
Hitrost ohlajanja pred obnovo je v temperaturnem intervalu med 1200 °C in 1100 °C
znašala od 0,7 do 2 °C/s med 1100°C in 1000°C pa od 1,5 do 3,7 °C/s. Maksimalna hitrost
ohlajanja je bila dosežena v temperaturnem intervalu med 1040°C in 880°C in je znašala
od 3 do 4 °C/s.

Slika 28: Odvisnost med hitrostjo ohlajanja in temperaturo (pred obnovo)

30

Rezultati in diskusija

Hitrost ohlajanja po obnovi je v temperaturnem intervalu med 1200 °C in 1100 °C
znašala od 3,5 do 4 °C/s med 1100°C in 1000°C pa med 4 in 4,7 °C/s. Maksimalna hitrost
ohlajanja je dosežena v temperaturnem intervalu med 1150°C in 1040°C ter znaša od 4,2
do 4,7 °C/s.

Slika 29: Odvisnost med hitrostjo ohlajanja in temperaturo (po obnovi)

Iz grafov na slikah 28 in 29 je razvidno kakšno časovno zakasnitev dosežene
maksimalne hitrosti ohlajanja je imela peč pred obnovo. Le ta je bila dosežena šele pri
temperaturi 950°C, medtem ko je bila v temperaturnem intervalu med 1200 °C in 1100 °C,
na nekaterih mestih celo pod 1 °C/s. Po obnovi je bila maksimalno dosežena hitrost v
temperaturnem intervalu med 1150 °C in 1050 °C in to nad 4 °C/s. Z vidika izdelave
AlNiCo magnetov je v tehnološki fazi raztopnega žarjenja pomembno zagotavljanje
enofazne α kristalne strukture, ki se jo doseže s segrevanjem na temperaturo 1250 °C ter
zadrži s hitrim ohlajanjem pod temperaturo spinodalnega razpada. Vsled velikega
temperaturnega odstopanja po celotnem pečnem prostoru, enofazna kristalna struktura α
najverjetneje ni bila dosežena v celotni šarži. Poleg tega je bila zaradi zamašenih šob za
vpih hladilnega plina zmanjšana tudi hitrost ohlajanja, predvsem v visoko temperaturnem
področju, ko je le ta najpomembnejša. Hkrati pa zahteva morebitna prisotnost zarodkov γ1
faze še višjo hitrost ohlajanja, kot v primeru ohlajanja iz čiste enofazne α kristalne
strukture.
Iz izkušenj vemo, da se tekom obratovanja naparine, poleg na nosilcih in pladnjih, ki so
v pečnem prostoru, prednostno nabirajo na notranjih stenah šob za prisilno hlajenje, kar
predstavlja največjo težavo, tako z vidika zagotavljanja homogenega temperaturnega
profila v peči (potencialni toplotni mostovi) kot zagotavljanja zadostne hitrosti ohlajanja
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(zamašene šobe). Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da je znotraj šob med potekom
žarjenja temperatura najnižja, saj so le te izpostavljene direktnemu kontaktu s cevmi za
dovod hladilnega plina in s tem direktnemu odvodu toplote preko materiala, najmanjši pa
je tudi faktor vidnosti toplotnega sevanja grelcev. Iz meritev kemične sestave naparin
(Tabela 4) je razvidno, da se na notranjih stenah šob kondenzirajo in strjujejo predvsem
bakrove pare na mestih okoli šob ter tudi v samih šobah, ko so le te enkrat zamašene, pa
tudi pare ostalih kovin, pri čemer prednjačita predvsem železo in aluminij.
V literatunih virih (C.B. Alcock)[12] so podani parni tlaki čistih kovin. Sicer ne
moremo neposredno privzeti, da imajo take parne tlake tudi elementi, ki so trdno vezani v
raztopini v zlitini, lahko pa nam služijo kot orientacijska vrednost.
Za izračun največje možne hitrosti izparevanja se uporablja Langmuirjeva enačba:
𝑱=

𝒑𝒗𝒊
√𝟐𝝅𝑴𝑹𝑻

=

𝒑𝒗𝒆 ∙𝜸𝒆 ∙𝑿𝒆

(2)

√𝟐𝝅𝑴𝑹𝑻

Pri čemer predstavlja pvi parni tlak posameznega elementa v več komponentni zlitini,
pve parni tlak čistega elementa, γe koeficient aktivnosti elementa v zlitini, Xe molski delež
elementa v zlitini, M molsko maso elementa, R splošno plinsko konstanto in T absolutno
temperaturo. Glavni problem te enačbe je v natančni določitvi koeficienta aktivnosti γe za
posamezen element v zlitini. Vrednost tega koeficienta je lahko >1 ali <1, pri čemer kaže v
prvem primeru na povečano nagnjenost k izparevanju in v drugem na manjšo. Z določeno
predpostavko lahko sklepamo na nagnjenost k izparevanju iz parnih tlakov čistih kovin.
Elementi z višjim parnim tlakom naj bi po pravilu kazali tudi večjo nagnjenost k
izparevanju. V literaturnih virih so podane različne enačbe za oceno parnih tlakov čistih
kovin.
𝑩

𝑫

𝒍𝒐𝒈 𝒑𝒗𝒆 = 𝟓, 𝟎𝟎𝟔 + 𝑨 + 𝑻 + 𝑪 ∙ 𝒍𝒐𝒈 𝑻 + 𝑻𝟑

(3)

Iz izračuna (Tabela 5, Slika 30) je razvidno, da imata največja parna tlaka aluminij in
baker, sledijo pa jima z za en velikostni razred nižjim parnim tlakom železo, nikelj in
kobalt z dvema velikostnima razredoma nižjim parnim tlakom, ter še za razred nižjim Ti.
Niobij ima zelo nizek parni tlak in ga v tem izračunu nismo upoštevali.
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Slika 30: Parni tlaki elementov v zlitini AlNiCo

Tabela 5: Parni tlaki kovin pri temperaturi raztopnega žarenja 1250°C.
log pve
element

A

B

C

D

[atm]

Pve [atm]

log pve [Pa]

Pve [mbar]

Cu

9,123

-17748

-0,7317

0

-4,8591

1,38326E-05

0,146902657

0,0140249

Fe

7,1

-21723

0,4536

-0,5846

-5,71962

1,90711E-06

-0,71362345

0,0019336

Al

9,459

-17342

-0,7927

0

-4,45066

3,54272E-05

0,555337083

0,0359200

Co

10,976

-22576

-1,028

0

-7,11919

7,59993E-08

-2,11319042

7,705E-05

Ti

11,925

-24991

-1,3376

0

-8,74124

1,81451E-09

-3,73524045

1,839E-06

Ni

10,557

-22606

-0,8717

0

-7,06043

8,70097E-08

-2,05443239

8,822E-05

V kolikor privzamemo, da je koeficient aktivnosti za vse elemente enak 1
(idealna raztopina), lahko izračunamo idealno hitrost izparevanja v odvisnosti od
temperature (v gm-2s-1). Iz izračuna (Tabela 6, Slika 31) je razvidno, da ima največjo
hitrost izparevanja aluminij, sledita pa mu železo in baker, z več razredov nižjo hitrostjo
izparevanja pa sledijo kobalt, nikelj in titan.
Možna razlaga, zakaj se baker preferenčno napareva na stene znotraj šob je, da ima
baker pri temperaturah nižjih od 1050°C nekoliko višjo hitrost izparevanja od železa in ker
je temperatura stene znotraj šobe lahko nižja od temperature tališča bakra se bo tam
kondenziral in strjeval (baker ˝prehiti˝ železo). Aluminij ima bistveno nižjo temperaturo
tališča, tako da je tudi znotraj šobe temperatura dovolj visoka, da to ni preferenčno mesto
kondenzacije in strjevanja. Ko se enkrat vzpostavi plast bakra, se vzpostavi tudi toplotni
most (baker ima zelo visoko toplotno prevodnost) in na to plast se kondenzirajo še ostale
kovine. Železo ima pri temperaturah >1050°C višjo hitrost izparevanja od bakra in ker ga
je v zlitini od elementov največ, ga je največ tudi v naparinah okoli šob.
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Slika 31: Hitrost izparevanja elementov v odvisnosti od temperature (idealna raztopina)
Tabela 6: Izračunana hitrost izparevanja [gm-2s-1] v idealni raztopini v odvisnosti od temperature
T [°C]
Cu
Fe
Al
Co
Ti
Ni
500
7,371E-17 2,409E-19 2,250E-15 7,876E-21 1,203E-24 3,226E-21
550
1,694E-15 1,224E-17 4,786E-14 4,257E-19 9,868E-23 1,770E-19
600
2,707E-14 3,967E-16 7,141E-13 1,449E-17 4,857E-21 6,111E-18
650
3,191E-13 8,815E-15 7,917E-12 3,349E-16 1,558E-19 1,431E-16
700
2,910E-12 1,424E-13 6,831E-11 5,583E-15 3,482E-18 2,414E-15
750
2,131E-11 1,753E-12 4,758E-10 7,041E-14 5,718E-17 3,080E-14
800
1,293E-10 1,707E-11 2,758E-09 6,987E-13 7,203E-16 3,089E-13
850
6,661E-10 1,358E-10 1,363E-08 5,635E-12 7,214E-15 2,516E-12
900
2,978E-09 9,046E-10 5,867E-08 3,792E-11 5,915E-14 1,709E-11
950
1,175E-08 5,161E-09 2,236E-07 2,178E-10 4,071E-13 9,905E-11
1000
4,156E-08 2,568E-08 7,654E-07 1,088E-09 2,401E-12 4,988E-10
1050
1,334E-07 1,132E-07 2,383E-06 4,799E-09 1,235E-11 2,219E-09
1100
3,924E-07 4,476E-07 6,818E-06 1,897E-08 5,621E-11 8,837E-09
1150
1,068E-06 1,607E-06 1,809E-05 6,792E-08 2,295E-10 3,188E-08
1200
2,714E-06 5,292E-06 4,484E-05 2,226E-07 8,499E-10 1,052E-07
1250
6,477E-06 1,611E-05 1,046E-04 6,739E-07 2,882E-09 3,207E-07

Ker so vrednosti parnih tlakov nekaterih elementov pri temperaturi raztopnega žarjenja
blizu dejanskemu absolutnemu tlaku v peči (0,02 mbar), ali pa ga celo presegajo
(aluminij), je izparevanje še intenzivnejše. Izparevanje se lahko nekoliko omili, če je
absolutni tlak v peči znatno večji od parnega tlaka posameznih elementov.
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ZAKLJUČKI

Namen diplomskega dela je bil odprava težav v tehnološki fazi raztopnega žarjenja v
vakuumski peči RVSQ-669 ter določitev vpliva le teh, kar nam je tekom diplomskega dela
tudi uspelo. Glede na rezultate diplomske naloge lahko zaključimo naslednje:
Pri temperaturnih meritvah na peči smo ugotovili, da je imela peč pred obnovo
temperaturna odstopanja med posameznimi pozicijami celo za 65 °C ter ni dosegala
predpisane temperature žarenja po celotnem pečnem prostoru. Posledično v magnetnem
materialu ni bila dosežena enofazna kristalna struktura α, kar je osnovni namen raztopnega
žarjenja.
Maksimalna dosežena hitrost ohlajanja pred obnovo je bila med 3,2 in 4 °C/s, toda pri
nižjem temperaturnem intervalu (od 1050 do 950°C) kot po obnovi. Po obnovi je bila
maksimalna hitrost ohlajanja med 4,2 in 4,7 °C/s v temperaturnem intervalu med 1150°C
in 1040°C. Bistveno nižja pa je bila pred obnovo hitrost ohlajanja v temperaturnem
intervalu med 1200 do 1100°C, ko je le ta znašala na nekaterih mestih celo pod 1 °C/s, kar
pa ni dovolj za preprečitev izločanja γ1 faze, tudi v primeru ohlajanja brez prisotnosti
zarodkov γ1 faze. Po obnovi je hitrost ohlajanja v tem temperaturnem intervalu presegla 3,5
°C/s.
Glavni vzrok za nehomogen temperaturni profil ter nezadostno hitrost ohlajanja po
žarjenju predstavlja izparevanje elementov, predvsem aluminija, bakra in železa ter
njihovo preferenčno naparevanje na določena mesta, kar povzroča toplotne mostove, ter
zamašitev šob za vpih hladilnega plina, s tem pa nehomogen temperaturni profil v peči ter
nezadostno hitrost ohlajanja.
Izparevanje elementov bi lahko nekoliko omilili, če bi se raztopno žarjenje izvajalo v
določenem parcialnem tlaku argona (dušik je v tem primeru škodljiv, ker z določenimi
elementi tvori nitride), preprečiti pa ga tudi s tem ne moremo v celoti. V ta namen bi bilo
potrebno najprej prilagoditi peč z dodatnim priklopom na dovod argona preko natančnega
dozirnega ventila ter dograditi sistem za merjenje dejanskega absolutnega tlaka (Pirani-jev
manometer je kalibriran le za določeno vrsto plina). Glede na dobljene rezultate pa bi bilo
potrebno izdelati tudi študijo ekonomske upravičenosti žarjenja v argonu.
Z vgraditvijo dodatnih kontrolnih termoelementov (PtRh-Pt, tip S) na različna kontrolna
mesta v peči bi omogočili hitrejše zaznavanje morebitnih motenj v delovanju peči,
prispevali k boljši sledljivosti ter manjšem izmetu, saj se je izkazalo, da procesni
termoelementi peči ne zagotavljajo dejanskega vpogleda v delovanje peči.
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