فشٍّهغٌاطیس
آّي ،کثالتً ،یکل ،گادٍلیٌیَم ،دیسپشٍصیَم ٍ آلیاژّایی کِ شاهل ایي ػٌاصش ّستٌذ خاصیت فشٍّهغٌاطیسی
اص خَد تشٍص هیدٌّذّ .واىطَس کِ گفتِ شذ تکتک اتنّای ایي ػٌاصش تِطَس راتی داسای خاصیت
هغٌاطیسی ّستٌذٍ .قتی اتنّای ایي ػٌاصش دس کٌاس یکذیگش قشاس هیگیشًذ ،هیذاى هغٌاطیسی ّش اتن تش
هیذاى هغٌاطیسی اتن دیگش تأثیش هیگزاسد ٍ سثة هیشَد تا هیذاى هغٌاطیسی تؼذاد صیادی اص اتنّای
هجاٍس ّن دس یک اهتذاد قشاس تگیشًذ ٍ تشکیل حَصُّای هغٌاطیسی تذٌّذّ .ش حَصُی هغٌاطیسی اص
هیلیادسّا اتن تشکیل شذُ است کِ هیذاى هغٌاطیسی آىّا دس یک اهتذاد است .شکل صیش هٌظشُی
هیکشٍسکَپی حَصُّای هغٌاطیسی سا دس هَاد فشٍّهغٌاطیس ًشاى هیدّذ.

ّش حَصُ اص هیلیاسدّا اتن تا هیذاى هغٌاطیسی ّوسَ تشکیل شذُ است .پیکاىّا دس جْت هختلف ًشاى هیدٌّذ کِ هیذاى هغٌاطیسی ایي حَصُّا
ّوسَ ًشذُ است ٍ هادُ دس هجوَع خاصیت هغٌاطیسی اص خَد ًشاى ًویدّذ.

اگش یک هادُی فشٍّهغٌاطیسی دس هجاٍست یک هیذاى هغٌاطیس خاسجی قشاس گیشد ،تش اثش القای هغٌاطیسی،
جْت هیذاى هغٌاطیس ّش حَصُ تِ جْت هیذاى خاسجی هتوایل هیشَد ٍ حجن حَصُّایی کِ دس جْت
هیذاى خاسجی قشاس هیگیشد سشذ هیکٌٌذ (یؼٌی تا هیذاى خاسجی ّوسَ هیشًَذ) .شکل الف ٍ ب ٍضؼیت
حَصُّای یک هادُی فشٍّهغٌاطیس سا دس حضَس دٍ هیذاى هغٌاطیسی خاسجی ضؼیف ٍ قَی ًشاى هیدّذ.
ّواىطَس کِ دیذُ هیشَد ّش چِ هیذاى هغٌاطیسی خاسجی قَیتش تاشذ ،حجن حَصُّایی کِ تش اثش القای
هغٌاطیسی دس جْت هیذاى قشاس هیگیشًذ تیشتش هیشَد.

جاتِجا شذى هشصّای تیي حَصُ ّا دس هَاد فشٍّهغٌاطیس دس حضَس هیذاى هغٌاطیس خاسجی( .الف) دس حضَس هیذاى خاسجی ضؼیف ٍ (ب) دس حضَس
هیذاى هغٌاطیسی قَی.

دس تشخی هَاد فشٍّهغٌاطیس ،هاًٌذ آّي خالص ،دس حضَس هیذاى خاسجی حجن حَصُ تِ سَْلت تغییش
هیکٌذ ٍ دس ًتیجِ تش اثش القای هغٌاطیسی آٌّشتا هیشًَذ .ایيگًَِ هَاد سا فشٍّهغٌاطیس ًشم هیًاهٌذ؛ صیشا
پس اص حزف هیذاى خاسجی  ، Bدٍتاسُ خاصیت آٌّشتایی خَد سا اص دست هیدٌّذ .اص ایيگًَِ هَاد دس
ساخت آٌّشتاّای الکتشیکی (آٌّشتاّای غیش دائن) استفادُ هیشَد.
تشخی دیگش اص هَاد فشٍّهغٌاطیس ،هاًٌذ فَالد (آّي تِ اضافِی  2دسصذ کشتي) ،حجن حَصُّا سختتش تغییش
هیکٌذ .ایي هَاد سا فشٍّهغٌاطیس سخت هیًاهٌذ؛ صیشا تشای القای خاصیت هغٌاطیسی دس آىّا تِ هیذاىّای
خاسجی قَیتش ًیاص است .پس اص حزف هیذاى هغٌاطیسی خاسجی  ، Bهادُ فشٍّهغٌاطیس سخت خاصیت
آٌّشتایی خَد سا حفظ هیکٌذ .تِ ّویي دلیل ایي هَاد تشای ساختي آٌّشتاّای دائن هٌاسةاًذ.
تا گشم کشدى هَاد فشٍهغٌاطیس سخت یا ضشتِصدى تِ آىّا ،هیتَاى خاصیت آٌّشتایی سا دس آىّا اص تیي
تشد .تشای هثال اگش دهای یک فشٍّهغٌاطیس سخت فَالدی سا کِ آٌّشتا شذُ است تا  777دسجِی سلسیَس
تاال تثشین ،خاصیت آٌّشتایی خَد سا اص دست هیدّذ ٍ پس اص سشد شذى دیگش خاصیت هغٌاطیسی اص خَد
تشٍص ًویدّذ.
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