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 در فًالد /آلًمیىیم ديالیٍ يرق خًردگی چیه تجربی پارامترَای بررسی ي مطالعٍ

 محديد المان با آن مقایسٍ ي عمیق کشش فرآیىد
 

 3 ویما راسخ صالح ،2، وسیم وایب پاشایی1مُران میرزایی

 ؼرق تْراى ٍاحد اظالهی آزاد داًؽگاُ هکاًیک، هٌْدظی ارؼد، کارؼٌاظی داًؽجَی 1

 تْراى ایراى، ـٌعت ٍ علن داًؽگاُ هتالَرشی، ٍ هَاد هٌْدظی داًؽکدُ دکتری، 2

 ؼرق تْراى ٍاحد اظالهی، آزاد داًؽگاُ هٌْدظی، ٍ فٌی داًؽکدُ اظتادیار، 3

 

 چکیدٌ

ِ  دیگر، ّای ٍرقبِ اًَاع  برتر ًعبتدٍالیِ بِ دلیل داؼتي خَاؾ  ّای ٍرق ِ پصٍّؽهگراى   هَردتَجه  . بها اظهتفادُ از  اًهد  لرارگرفته

بِ رٍغ اتفهال بها بعهب هصفهَؾ      تَاى هی گردد هیفلسی کِ باعث حفظ خَاؾ هفید آى  ّای ٍرقرٍغ اتفال هٌاظب برای 

تحمیهك در بصهػ هطالعهِ     در ایهي . یافهت  دظهت اًجام ـحیح فرآیٌهد   ؼرط بٍِ باالتر  Mpa39یَرتاى اظتحکام اتفال باالیی تا 

ِ    دٍالیِّای گرد  تجربی فرآیٌد کؽػ عویك بر رٍی ٍرق ّها   اثر پاراهترّایی از لبیل جٌط ٍ ًعبت ضصاهت ٍ اثهر بیهدهاى الیه

لرار گرفتِ اظت. بها افهسایػ    آزهَىگیر بْیٌِ هَرد  خَردگی ٍ اثر ٌّدظِ ٍرق، رٍی ًیرٍی ٍرق بر رٍی ؼرٍع ٍ پدید آهدى بیي

یابد ٍ دلیهل ایهي اههر آى     ػ هیدّی افسای گیری ٍ ّوچٌیي ًیرٍی ؼکل ّا ًیرٍی الزم ٍرق ًعبت ضصاهت در ّر یک از بیدهاى

ِ . ایي افسایػ بهرای بیهٌػ ٍرق   یابد هیافسایػ  دٍالیِاظت کِ ظْن ٍرق با اظتحکام باالتر )فَالد( در ضصاهت کل ٍرق   دٍالیه

باؼهد.   درـد هی 4/21درـد ٍ برای حالتی کِ آلَهیٌین در تواض با ظٌبِ باؼد  8/16کِ فَالد در تواض با ظٌبِ باؼد  در حالتی

دّهی ٍرق دٍالیهِ    گیری بهرای ؼهکل   دّی ٍ ًیرٍی بْیٌِ ٍرق ، هؽصؿ ؼدُ اظت کِ ًیرٍی ؼکلآهدُ دظت بِبا تَجِ بِ ًتایج 

ِ کِ آلَهیٌین در تواض با ظٌبِ اظت، بِ ترتیهب   کِ فَالد در تواض با ظٌبِ اظت ًعبت بِ حالتی برای حالتی  ΚΝ45/0 اًهدازُ  به

ٍ ΚΝ8/0 .کوتر اظت 
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