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 چکیده

اند.  برای  شده تشکیل  12و چسب پلی آمید    19O12(SrFe(، فریت استرانسیم  NdFeBهیبریدی از ترکیب ذرات مغناطیسی  دائم  آهنرباهای  

حال، طوالنی بودن و  اند. با این  شده و مورد استفاده قرارگرفتههای سنتی متالورژی پودر ساخته های متمادی این آهنرباها به روشسال

این روشهزینه باالی فرایند ساخت ازج با توسعه روشباشد. در سالها میمله معایب  افزودنی نظیر روش تف  های اخیر  های ساخت 

شده است. در پروژه حاضر،  هزینه آهنرباهای با شکل هندسی پیچیده فراهم، امکان ساخت سریع و کم(SLS)  جوشی گزینشی لیزری

شده و تأثیر متغیرهای فرایند ازجمله توان لیزر، ساخته   SLSبه روش ساخت افزودنی    19O12eSrF-NdFeBآهنربای هیبریدی پلیمر پیوندی  

ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که با  سرعت روبش لیزر و درجه حرارت ساخت بر خواص مغناطیسی و مکانیکی نمونه 

کند.  یابد، لیکن وادارندگی تغییری نمیکاهش می  emu/g  7/36تا    3/39ز  میلی وات، پسماند مغناطیسی ا  1500تا    1000افزایش توان از  

با این    mm/s  120تا    60افزایش سرعت روبش لیزر از   حال، استحکام فشاری  تأثیرات متفاوتی بر پسماند مغناطیسی بر جای گذاشت. 

نمونه  برای  ساخته بیشتری  با سرعتهای  افزایشده  با  همچنین  آمد.  بدست  کمتر  میزان  های  به  ساخت  دمای  سانتی  30ش  گراد،  درجه 

توان  ، میSLSمگاپاسکال افزایش یافت. کار حاضر نشان داد که با انتخاب متغیرهای مناسب در فرایند    3/7به    1/2استحکام فشاری از  

   را ارتقاء داد. 19O12SrFe-NdFeBهیبریدی پلیمر پیوندی  خواص مغناطیسی و مکانیکی آهنرباهای دائم  
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