






:يکي از شاخصهاي ههن در انتخاب هواد هغناطيسي نرم تلفات آهني است 

تلفات آهني
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:هواد هغناطيسي نرم به كار رفته در هاشينهاي الکتريکيخواص ايذآل 



هواد ههنذسي برق

ون( فَوَ)جشيبى گشداثي 

ونّيستشصيس تلفبت 

ًفَر پزيشي صيبد

همذاس صيبد آليبط

اًذاصُ سيض رسات

هبدُ ًبصن

ثبفت خَة

هبدُ ضخين
ًبخبلػي ون

ًذاصُ دسضت رساتا
ثي ًظوي ّبي ون دس سطح

همذاس ون آليبط

اًذاصُ سيض رسات

ثبفت خَة

ًبخبلػي ون



•

•

•

•

•



mm
THzTHz

Armco 

oriented

180/7--

230/77--

270/851/24

351/111/57

Tran-

CorH

23--1/01

27--1/11

خواص فوالدهاي جهت دار آرهکو
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استانذاردهاي فوالدهاي الکتريکي



، ّش هبدُ ثب دٍ ػذد وِ خط فبغلِ ثيي آًْبست ٍ يه حشف وِ ػذدي ّوشاُ  IEC 86-404ثشاسبس 
.آى است ضٌبختِ هي ضَد

A5 35 – 250

ADE

NSP

ثشاثش ضخبهت ٍسق 100
ثشحست هيلي هتش 

(w /kg)ثشاثش تلفبت  100



N5 27 – 089

هيلي هتش 0/27  ضخبهت ٍسق

  0/89( w/kg)  تلفبت

M4





T

 m

 3m/kg

 خواص هعوول آلياشهاي پرهنذور



Permalloy

ac

–



هضايب

(دسغذ تلفبت ّستِ فَالدّبي الىتشيىي جْت داس 30)ووتش تلفبت ّستِ

ووتش اص همبديش هتٌبظش ثشاي فَالدّبي الىتشيىي (ووي)پسوبًذ صدايي 

ثيطتش اص همبديش هتٌبظش ثشاي فَالدّبي الىتشيىي (ووي)ًفَرپزيشي  

هؼبيت

(تسال 1/5) چگبلي ضبس اضجبع پبييي 

(هيلي هتش  0/04تب  0/025)ًبضي اص ًبصوي ٍسلِ ّب ( 0/75)ضشيت فطشدگي ون 

(ساوَل80هؼوَالً ثبالتش اص)سختي ثسيبس صيبد 
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ثب ّستِ غيش ثلَسيي ثب ّستِ فَالد الىتشيىي هَتَس

هطخػِ

88/9 44/4 (mm)طَل 

3/8 3 (kg)ٍصى ّستِ 

78 65 )%(ساًذهبى ثبس وبهل 

64 38 )%(  ساًذهبى يه چْبسم ثبس 

غيش ثلَسييّبي هؼوَل ٍ  ثب ّستِ ٍات  370 هَتَس دٍهمبيسِ ثيي 
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D5 50-890.
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ايي وبس التػبدي تش  . هؼوَال تَليذ وٌٌذگبى هَتَسّبي الىتشيىي ٍسلْبي پبًچ ضذُ سا تْيِ هي وٌٌذ•
.هي ثبضذ



روكشهاي عايقي فوالدهاي هغناطيسي•

 m

 2cm

 ضخبهت سٍوص

( يه طشف)همبٍهت 

فسفات صوغ هصنوعي صوغ فنلي

نوع روكش

خواص          

طشفِ 2 طشفِ 2يب  1 طشف2ِيب  1 سٍوص

دسجِ 850 دسجِ 180 دسجِ 180 (ثِ طَس دائن)همبٍهت گشهبيي 

خَة خَة خيلي خَة
همبٍهت دس ثشاثش فشسبيص ٍ 

خَسدگي    

خَة خَة ون لبثليت جَش خَسي



  .دٌّذ هي تطىيل سا الىتشيىي اتػبالت ٍ اتهذاس الىتشيىي، هبضيي دس ّبدي هَاد
: ثبضذ داضتِ سا صيش خَاظ وِ است اي هبدُ هٌظَس، ايي ثشاي ال ايذُ هبدُ

الىتشيىي  ّذايت ثبالتشيي •

حشاستي همبٍهت ضشيت ووتشيي•

(ووَتبتَس ّبي تيغِ هثل) پيچيذُ لطؼبت سبيش سيوْبٍ سبخت جْت وبفي هىبًيىي استحىبم•

  پبئيي الىتشيىي همبٍهت ثب ّوشاُ هطوئي اتػبل ثشاي خَة وبسي لحين ٍ جَضىبسي لبثليت •

.هيجبضٌذ آلَهيٌيَم ٍ آى آليبطّبي ٍ هس ػوَهب استفبدُ هَسد ّبدي هَاد
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آلوهينيوم هس   خواص فيسيکي

  10x1/17                                 8 -10x2/87-8                همبٍهت هخػَظ

10x17                                  3-10x23-3                 20 دس اًجسبط خطيضشيت 

0/022

 m

 Cg/cal 

 3/ cmg
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•IEC 182-1
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IEC 85,1994Y, A, E, B, F, H, 

C

•Y

•A

•E



•B

•FB

•HB

•C



:عايك هخصوص هادي

ًبصوي، ثِ وابسگيشي سابدُ، همبٍهات    : هلضٍهبت اغلي هَسد ًظش دس هبدُ ػبيك ّبدي ػجبستٌذ اص•
ثبال دس ثشاثش سبيص ٍ خشاضيذگي ٍ الجتِ تَاًبيي تحول فطبسّب ٍ تٌطْبي حشاستي

( لؼبثْاب  )اهشٍصُ، ايي هلضٍهبت ثَسيلِ اليِ سٍغي يب اليِ سٍغٌْبي جال دٌّذُ هػٌَػي هختلف •
. ثشآٍسدُ هي ضَد

سيوْبي هستطيل ضىل ٍ گشد ًيض هوىي است ثَسيلِ اليِ ّبي سٍي ّن ًَاسّبي ػبيك ثٌذي •
.اص لجيل ًَاسّبي ثب اليبف ضيطِ ٍ ًَاسّبي وبغز آهيذ، ػبيك ثٌذي ضًَذ

ب ايي ٍجَد، اغلت هلضٍهبت ػبيك ّبديْبي ثِ وبس گشفتِ ضذُ دس هبضيٌْبي الىتشيىي وَچاه  ث•
.ثَسيلِ لؼبثْب ثشآٍسدُ هي ضَد



.

:عايك شيار

دس هاَاسد صياش   هَاد ػبيك وبسي ثِ وبس گشفتِ ضذُ دس ّش ضيبس هبضيي الىتشيىي وَچه سا هي تاَاى  
:خالغِ وشد 

(آستش )اليِ پَضص ضيبس 1.

(دسيچِ ضيبس)سٍوص لغضًذُ   2.

گَُ ضيبس 3.

(چٌذ اليِ  ّبي ٍاسطِ لغضاى دس سين پيچي)جذا وٌٌذُ ضيبس 4.

تبهيي خَاظ هىبًيىي ٍ حشاستي هَسد ًيبص، حجان سيساتن ػابيك وابسي ضايبس ثبياذ دس        ضوي•
تَاًاذ هابوضيون   ثحجن هبدُ ّبدي فؼبل ٍ هَثش دس ضيبس  تب هيٌيون همذاس هوىي ًگْذاضتِ ضَد

.ضَد
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فشي هغٌبطيس
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سراهيکها 
يا فريتها

آهنرباهاي آلنيکوها
خاك 
كوياب

هَاد آٌّشثبي دائن
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–IEC 404-8-1



IEC استبًذاسد اسبس ثش–   هي ػذد چٌذ آى ّوشاُ وِ حشف يه ثب دائن آٌّشثبي هَاد 404-1
  .ضًَذ هي ثٌذي طجمِ آيذ،

  هي هطخع S ثب سشاهيىْب وِ حبلي دس ضًَذ، هي ثٌذي طجمِ R حشف ثب آليبطي آٌّشثبّبي–
  .گشدًذ

  سا آلٌيىَ آٌّشثبّبي R1 هثبل ثشاي .دّذ هي ًطبى هشثَطِ والس دس سا هبدُ ًَع اٍل ػذد–
 (0 ) :ثيي اص دٍم ػذد .وٌذ هي هطخع سا وويبة خبن وجبلت گشٍُ  R5ٍ دّذ هي ًطبى

  تؼييي ّوگشا غيش پليوش پيًَذ (4) ٍ ّوگشا پليوش پيًَذ (3) ّوگشا، غيش (1) ّوگشا، آٌّشثبّبي
  .هي ضَد

.گشدد هي هشثَط گشٍُ يه دس هطبثِ آٌّشثبي هختلف اًَاع ثِ سَم ػذد–



:هغناطيسي خواص
  هيذاى ضشة حبغل وِ است آى هبوضيوَم اًشطي آٌّشثب، ويفيت تؼييي ثشاي پبساهتش تشيي هٌبست–

 اص تَاى هي وِ است اًشطي هبوضيوَم ثيبًگش پبساهتش ايي .ثبضذ هي آٌّشثب ضبس چگبلي ٍ هغٌبطيسي
.آٍسد ثذست آٌّشثب

 هيٌيوَم آى اثؼبد وٌذ، هي وبس خَد هبوضيوَم اًشطي ضشة حبغل ًمطِ دس آٌّشثب وِ ٍلتي –
.هي ثبضذ

 داساي وِ ثَدًذ (وجبلت سبهبسين) وويبة خبن –وجبلت هَاد دائن آٌّشثبّبي ثْتشيي ايي اص پيص–
  .ثَدًذ هىؼت هتش ثش طٍل ويلَ 130 – 190  ثيي هبوضيوَهي اًشطي ضشة حبغل

  290 هبوضيوَم اًشطي وِ وجبلت ثذٍى ثَسٍى –آّي –ًئَديويَم تشويت ظَْس ثب 1984 سبل دس–
 هبدُ ايي پيطشفت ٍ گستشش سشػت .يبفت تغييش ٍضؼيت ايي داضت، سا هىؼت هتش ثش طٍل ويلَ

 تجبسي اثؼبد دس هبدُ ايي اوٌَى ّن طَسيىِ ثِ ثَدُ سشيغ ثسيبس گزضتِ سبل چٌذ طَل دس جذيذ
.است دستشسي لبثل آٌّشثب، وٌٌذگبى تَليذ طشيك اص





 

 3/

max

mKJ

BH T
r

B m/KAc
H

ليوت ٍاحذ

هطخػِ

آٌّشثب

2/3 870 1/20 290-200  Nd-Fe-B

 

5/1 660 1/05 240-180

2/7 130 1/1 85-70 Alnico

0/3 240 0/4 35-27 Ceramics

5SmCo

172CoSm



خَاظ هؼٌبطيسي گشٍّْبي اغلي هَاد آٌّشثب ّوشاُ ثب ليوت تمشيجي   لجلدس جذٍل گش چِ –
ّش گشٍُ اص هَاد، خَد داساي چٌذيي دسجِ است،   اهبّش ٍاحذ اًشطي آًْب، ًطبى دادُ ضذُ 

.ثٌبثشايي هحذٍدُ ٍسيؼي اص حبغل ضشة اًشطي هبوضيوَم ٍجَد خَاّذ داضت

پسوبًذ ٍ پسوبًذ صدايي ثشاي اًَاع گشٍّْبي ثِ وبس گشفتِ ضذُ دس هبضيٌْبي الىتشيىي، ثِ  –
ثَسٍى ٍ  -آّي -خَاظ اًَاع هَاد ًئَديويَم. غَست همبديش هتَسط دادُ ضذُ است

سشاهيىْبي استحىبم يبفتِ ثب پليوش ٍ خبًَادُ آلٌيىَ وِ ليوت اًشطي پبييٌي داسًذ دس ايي  
.جذٍل هَسد همبيسِ لشاس ًگشفتِ اًذ

ثبيذ تَجِ ضَد وِ ليوت يه آٌّشثبي دائن ػوذتبً ثِ اثؼبد، پيچيذگي هبضيي وبسي الصم ثش –
ثيي اًَاع . سٍي آى، ٍ دلتْبي هَسد ًيبص ثشاي اثؼبد ٍ خَاظ هغٌبطيسي آٌّشثب ثستگي داسد

ليوت ّش ٍاحذ اًشطي وِ دس جذٍل . هَاد دس ّش گشٍُ ًيض اص ًظش ليوت، تفبٍتْبيي ٍجَد داسد
ِ ّبي اٍليِ هي تَاًذ هَسد استفبدُ   آٍسدُ ضذُ، دس ٍالغ ليوت هتَسط هي ثبضذ ٍ ثشاي همبيس

.گيشد لشاس



همبيسِ اًذاصُ اًَاع آٌّشثبّب 
: ثب هحتَاي اًشطي يىسبى 





:حرارتي خواص

  ثشگطت آى اص ثخطي وِ يبثذ، هي وبّص لذسي هغٌبطيسي خَاظ يبثذ، هي افضايص دهب ٍلتي–
  .است ًبپزيش ثشگطت ثخطي ٍ پزيش

 ثيبى ولَيي ثش دسغذ ثشحست هؼوَالً صدا پسوبًذ ًيشٍي ٍ پسوبًذ دس پزيش ثشگطت تغييشات–
.ضَد هي دادُ ًطبى α ٍ  β حشاستي ضشايت ووه ثِ تشتيت ثِ وِ ضذُ

  .ثبضٌذ هي صدا هغٌبطيس هيذاى ٍضذت آٌّشثب، وبس ًمطِ دهب، اص تَاثؼي ًبپزيش ثشگطت تغييشات –

  هبدُ، وَسي دهبي دس .است آٌّشثبيي خبغيت وبهل ثشدى ثيي اص ثشاي الصم دهبي وَسي دهبي–
 هجذد وٌٌذگي هغٌبطيس ووتش دهبي دس ٍ سفت، خَاّذ ثيي اص هغٌبطيسي خبغيت گًَِ ّش

 .ثَد خَاّذ ًيبص هَسد





هبوضيون 
دهبي وبسي

دهبي  
وَسي

هطخػِ

آٌّشثب

140 0/60- 0/13- 310  Nd-Fe-B

250 0/25- 0/045- 720  

500 0/01 0/02- 830  Alnico

300 0/4 0/20- 450  Ceramics

SmCo

 K/% K/%



تغييرات حلقه هيسترزيس
با دها براي دو نوونه هاده



  .ًوبيٌذ هي ػشضِ سا هغٌبطيسي اًشطي تشيي اسصاى سشاهيىْب دائن، آٌّشثبي هَاد ّوِ هيبى دس–
  ثب است، ًيبص هَسد ون ٍصى ٍ حجن وِ وبسثشدّب اص ثسيبسي دس ًيض آًْب حتي حبل ايي ثب

.ضًَذ هي جبيگضيي Nd-Fe-B آٌّشثبّبي

  سا وَچىتش آٌّشثبّبي وبسگيشي ثِ اهىبى هي وٌٌذ، ايجبد وِ صيبدي اًشطي ثب Nd-Fe-B هَاد–
 ٍ آّي لطؼبت لجيل اص هبضيي اجضاء سبيش اًذاصُ وبّص هَجت هسئلِ ايي وِ وٌٌذ هي فشاّن
.طَدهي ووتش ّضيٌِ هجوَع، دس ٍ پيچي سين

  ٍجَد، ايي ثب .اًذ ضذُ ّب SmCo جبيگضيي يسداهَ دسNd-Fe-B  آٌّشثبّبي ّوچٌيي–
SmCo  دس ٍ ضذيذ صداي هغٌبطيس هيذاًْبي هؼشؼ دس وبس حيي دس آٌّشثب وِ ضشايطي دس  

.ضَد هي ٍالغ استفبدُ هَسد ّوچٌبى گيشد، هي لشاس ثبال دهبي

  حبل دس هَتَسّب، دس الٌيىَّب اص استفبدُ،Nd-Fe-B  آٌّشثبّبيفؼلي ليوتْبي ثِ تَجِ ثب–
  ،پبييي حشاستي ضشايت هوتبص خػَغيت ػلت ثِ آلٌيىَ آٌّشثبّبي ٍجَد، ايي ثب .است وبّص

.گيشًذ هي لشاس استفبدُ هَسد ووبوبى سٌجص ٍ اًذاصُ گيشي ٍسبيل دس




