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 اینوار آلیاژ گرم کشش رفتار بر کرنش نرخ اثر بررسی

 4هْدٍی زؾید 3هسکجبتی, هسین، 2 غیدهْدی ػجبغی، *1اهیس پْلَاًی

 

 چکیده
گسم آلیبض ٍ تؼییي هؼبدالت ثٌیبدی ایي آلیبض اغت.. ایتي آلیتبض     ثسزغی اثس ًسخ کسًؽ ثس زفتبز کؿؽ ,حبضسپطٍّؽ  ّدف اش     

sّتبی کتسًؽ    ثب ًسخ C 100°ٍ فبقلِ دهبیی  C 1150-850°ی دهبیی  ٍدُگسم دز هحد تح. آشهَى کؿؽ
-101/0 ،1/0  ٍ1 

ّبی غبختبزی ًؿبى داد کِ ًَع ؾکػ.  کسًؽ، غبختبز ًَاحی ؾکػ. آى ثسزغی ؾد. ثسزغی-قساز گسف. ٍ غپع ًوَداز تٌؽ

م آلیبض ثْجَد یبفت.. هؼتبدالت ثٌیتبدی ثتسای     گس داکتیلیتِ ,چٌیي ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ ای اغ.. ّن داًِ دز ایي آلیبض ؾکػ. ثیي

 د.یهحبغجِ گسد kJ/mol 5/411غبشی ًیص  ایي آلیبض تؼییي گسدید. اًسضی فؼبل

 

 غبشی. ای، اًسضی فؼبل گسم، ؾکػ. ثیي داًِ آلیبض ایٌَاز، آشهَى کؿؽ :های کلیدیواژه
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 پیشگفتار
ی یکی اش تغییسات طَل ثب دهب یب ضسیت اًجػبط حسازت      

پبزاهتسّبی هْن طساحی قطؼبت هَزد اغتفبدُ دز تجْیصات 

آلیبضّتبی  گیسی ثب دق. ثبال اغ..  ّبی اًداشُ لیصز ٍ دغتگبُ

خطتی اش  حسازتتی  ی ضتسیت اًجػتبط    ًیکل، گػتسُ -آّي

( تب هقبدیس ثصزگ ٍ -μm/mK 5/0هقبدیس کَچک ٍ هٌفی )

 ,َازآلیتبض ایٌت   [.1ٍ2( زا دز ثسدازًتد   μm/mK 20هثج. )

دزقتد   30-40ًیکل اغت. کتِ دازای    -آلیبض دٍتبیی آّي

ِ   ثبؾد. هْن ًیکل هی ضتسیت   ,ی ایتي آلیتبض   تتسیي هؿصكت

اًجػبط حسازتی ثػیبز اًدک آى دز هقبیػِ ثب دیگس آلیبضّتب  

دزقد ٍشًتی ًیکتل    36اغ.. دز هیبى ایي آلیبضّب، ثِ آلیبض 

 μm/mK 5/1کِ دازای کوتسیي ضسیت اًجػبط حسازتتی ) 

( اغتت.، ایٌتتَاز اطتت   C 100-20°حتتدٍدُ دهتتبیی دز ه

ثتِ تغییتس ثػتیبزکن ضتسیت اًجػتبط       ًبم ایٌتَاز   .ؾَد هی

ًصدیک حسازتی آلیبض ایٌَاز ثب تغییس دزجِ حسازت دز دهبی 

ثسختتی آلیبضّتتب دز  [.4ٍ3 دازداؾتتبزُ  ثتتِ دهتتبی هحتتی ،

ی فسآیٌد تَلید تح. ػولیبت تغییسؾکل گتسم قتساز    چسخِ

ػ ٍُ ثس زغبًدى ؾتوؽ ثتِ اثؼتبد    ػول, گیسًد کِ ایي  هی

ًْبیی، هٌجس ثِ اش ثتیي زفتتي غتبختبز زیصتگتی ٍ ثْجتَد      

 ؾَد. خَاـ هکبًیکی هی

ِ   ٍ پبزاهتسّبی هْن گتسم ػجبزتٌتد اش:    اثس گراز ثتس داکتیلیتت

تَشیتغ  , ی داًِ، کػس حجوتی  تسکیت ؾیویبیی، دهب، اًداشُ

تغییس  ،ّب ٍ ًسخ کسًؽ. دز آلیبضّبی هصتلف آخبل ,زغَثبت

. دز آلیبضّتبی  [5ٍ6 دازدًیتص  ًسخ کسًؽ اثتسات هصتلفتی   

افصایؽ ًسخ کسًؽ غجت کبّؽ  ،تیتبًیَم ٍ ثسخی فَالدّب

ؾَد. دز فَالدّبی آغتٌیتی افصایؽ ًتسخ   گسم هی داکتیلیتِ

تأثیس ًسخ کسًؽ  دّد. گسم زا افصایؽ هی کسًؽ، داکتیلیتی

دازد. دز گسم ثِ ًَع ؾکػ. دز آلیتبض ثػتتگی    ثس داکتیلیتِ

ای اغتت.،  آلیبضّتتبیی کتتِ ػبهتتل ؾکػتت. لغتتصؼ هسشداًتتِ

ؾتَد. دز   افصایؽ ًسخ کسًؽ غتجت ثْجتَد داکتیلیتتِ هتی    

آلیبضّبیی کِ هیصاى ًفَذ ثبالغ.، کبّؽ ًسخ کسًؽ غجت 

گسم ؾدُ ٍ گبّی ًیص ثبػث ثتسٍش ختَاـ    افصایؽ داکتیلیتِ

 .[5-8 ؾَد اثس هَهػبًی هی

زفتبز تغییسؾکل گسم  ثیٌی ثِ هٌظَز تؼییي ٍ پیؽ     

تَاى اش هؼبدالت ثٌیبدی آًْب اغتفبدُ  هی ،فلصات ٍ آلیبضّب

تَاى تٌؽ غی ى فلص  هی ،ًوَد. شیسا ثِ کوک ایي هؼبدالت

زا ثِ پبزاهتسّبی فسآیٌد اش جولِ کسًؽ، ًسخ کسًؽ ٍ دهب 

ثدغ.  ،ًسخ کسًؽ ،هستج  ًوَد. جْ. ثیبى تأثیس دهب

یي اًسضی اکتیَاغیَى ی ثٌیبدی ٍ تؼی آٍزدى هؼبدلِ

( اغتفبدُ 1ی ) َّلوي طجق زاثطِ-کبزگسم اش پبزاهتس شًس

  :[9ٍ10 ؾَد هی

exp( ) =A[sinh(ασ)]
n                             (1)                                                                           

-اًسضی فؼبل Qَّلوي،  -پبزاهتس شًس Zاثطِ دز ایي ز          

ثبث.  A  ٍαٍ تَاى تٌؽ  n تٌؽ، σثبث. گبشّب،  Rغبشی، 

گسم  اغ.. دز تحقیقبت اًجبم گسفتِ، زفتبز تغییسؾکل

؛ ثسزغی ؾدُ اغ. گًَبگَىّبی کسًؽ  دز ًسخ [8 فَالدّب

چٌیي  فتِ اغ.. ّنسآلیبض ایٌَاز هَزد ثسزغی قساز ًگ اهب

ثسای ایي آلیبض هحبغجِ ًؿدُ اغ.. لرا دز  هؼبدالت ثٌیبدی

ایي پطٍّؽ اثس ًسخ کسًؽ ٍ هؼبدالت ثٌیبدی آلیبض ایٌَاز 

 هَزد هطبلؼِ قساز گسفتِ اغ..

 ها مواد و روش

 یيهَزد اغتفبدُ دز ا یِپب یبضآل یویبییؾ یتتسک آًبلیص     

 ازائِ ؾدُ اغ.. 1پطٍّؽ دز جدٍل 

مورد استفاده در  ترکیة شیمیايی آلیاش اينوار -9جذول

ز اسپکتروسکوپی نشری )درصذ اين پصوهش حاصل ا

 وزنی(

 C Si Mn S Ni Fe ػٌكس

دزقد 

 ٍشًی
011/0  01/0  09/0  002/0  30/37  base 

 قبلت دز ٍ ذٍة آزگَى گبش تح. القبیی کَزُ دز آلیبض ایي

 ذٍة زٍؼ اش هجدد تكفیِ ثسای. دؾ گسی زیصتِ فلصی

 تسکیت. ؾد اغتفبدُ( ESR) الکتسیکی ی غسثبزُ تح.

 اغپکتسٍغکَپی دغتگبُ ی ٍغیلِ ثِ ًیص آلیبض ایي ؾیویبیی

 هیصاى کسدى هؿصف ثسای. اغ. آهدُ ثدغ. ًؿسی

. اغ. ؾدُ اغتفبدُ  Leco 600 دغتگبُ اش ٍکسثي گَگسد

mm  اثؼبد ثب  ؾوؽ اش
 اثؼبد ثب ّبیی ًوًَِ 300×80×360

mm
 دهبی دز ّب ًوًَِ غپع. ؾد ثسید100ُ×10×310

C°1100 ِؾدًد غبشی ّوگي غبػ. 4 هدت ث. 

 گسم کؿؽ آشهبیؽ ّبی ًوًَِ کبزی، هبؾیي ثِ ٍغیلِ 

 تْیِ دهجلی ؾکل ثِ ،ASTM E8[11] اغتبًدازد طجق

  غٌجِ طَل ٍ mm100 حدٍد دز ّب ًوًَِطَل . گسدید

mm28 آىٍ قطس mm25/6 ٍُغیلِ ثِ ّب ًوًَِ. اغ. ثَد 

 دهبیی ی هحدٍدُ دز 8502Instronکؿؽ دغتگبُ

C°1150-850 دهبیی ی فبقلِ ثب C°100 ٍ ّبی ًسخ 

s  کسًؽ
 قساز گسم کؿؽ تح. آشهَى 1 ٍ 1/0 ،101/0-
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 تب ؾدًد کَئٌچ آة دزػ. غسثِ  ؾکػ. اش ثؼد ٍ  گسفتٌد

 هٌظَز ثِ. ًدّد زخ ًوًَِ دز هتبدیٌبهیک تجلَزهجدد

 اش ٍایسکبت ٍغیلِ ثِ ّبیی ًوًَِ زیصغبختبزی، ّبی ثسزغی

 غپع ٍ جدا کؿؽ، جْ. اهتداد دز ؾکػ. طغهق غطح

 ثب ّب ًوًَِ پَلیؽ، ٍ شًی غٌجبدُ اش پع. ؾدًد هبً.

 حکبکی HClO4 20% ، H2O210% ٍH2O 70%هحلَل

 ًَزی هیکسٍغکَح اش زیصغبختبز ثسزغی جْ.. ؾدًد

Olympus BX51 ٍ زٍثؿی الکتسًٍی هیکسٍغکَح 

ISIABT-SR50   آًبلیص ثِ هجْص  EDS د.اغتفبدُ گسدی 

 نتایج و بحث

ّبی کسًؽ  ًسخکسًؽ آلیبض ایٌَاز-ًوَداز تٌؽ 1دز ؾکل 

s-101/0 ،1/0 ،1 ُؾدُ  ٍ دهبّبی هصتلف ًوبیؽ داد

      اغ..

 

کرنش آلیاش اينوار پايه در دماهای -نمودار تنش -9شکل 

      و s-1 9/1 ، ب(s-1 19/1های کرنش الف(  مختلف و نرخ

 s-1 9 ج(

ؾَد کِ ثب  ي ًوَدازّب هؿصف هیی ای ثب هقبیػِ     

کبّؽ ًسخ کسًؽ، کسًؽ ؾکػ. کبّؽ یبفتِ اغ.. 

د ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ ٍ ؾَکِ هؿبّدُ هیگًَِ  ّوبى

ایي  دلیلیبثد.  اغتحکبم حداکثس افصایؽ هیکبّؽ دهب، 

ثبؾد. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هَضَع ّوبى تبثیس کبزغصتی هی

ثیي زفتي  ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ، فسق. کبفی ثسای اش

ّب شیبد ؾدُ ٍ  ّب ٍجَد ًدازد، چگبلی ًبثجبیی ًبثجبیی

یبثد. ثدیي تستیت تٌؽ ثیؿتسی الشم کبزغصتی افصایؽ هی

غجت  ،اغ. تب ًوًَِ تغییس ؾکل یبثد. افصایؽ ًسخ کسًؽ

ّبی ًسم ؾدى دز دهبّبی جلَگیسی اش ثبشیبثی ٍ هکبًیصم

ثب اهب  یبثد.گسدد ٍ ثٌبثسایي اغتحکبم افصایؽ هی پبییي هی

ٍ اشدیبد طَل شیبد ًوَدُ افصایؽ دهب اغتحکبم اف. 

ؾدى دز هبدُ  ّبی ًسم ثب افصایؽ دهب ٍقَع هکبًیصم ..ؾَد هی

یبثد. هیٌتص ٍ  تس ؾدُ ٍ لرا اغتحکبم کبّؽ هی آغبى

اًد کِ دز فَالدّبی آغتٌیتی،  [ گصازؼ کسد8ُّوکبزاًؽ  

ای افصایؽ  ثب کبّؽ ًسخ کسًؽ اهکبى ٍقَع لغصؼ هسشداًِ

ّبی کوتسی خَاّد ؾکػ.. دز  یبفتِ ٍ لرا ًوًَِ دز کسًؽ

آلیبض ایٌَاز هَزد ثسزغی دز ایي پطٍّؽ ًیص ثِ ًظس 

ای ثبؾد کِ  لغصؼ هسشداًِ اثسدز   اف. داکتیلیتِ ،زغد هی

ؾَد. ثب افصایؽ ًسخ  ثب کبّؽ ًسخ کسًؽ ؾدیدتس هی

وًَِ کسًؽ، اًسضی ذخیسُ ؾدُ افصایؽ یبفتِ ٍ کسًؽ دز ً

ؾسای  ثسای ٍقَع تجلَزهجدد ّن جٌیي  زٍد ٍ  ثبال هی

یبثد. ایي هَضَع تَغ  هحققیي دیگس  افصایؽ هی

 2[ ًیص هَزد تأیید قساز گسفتِ اغ.. دز ؾکل 12ٍ13 

ّبی  ًوَداز کبّؽ غطح هقطغ ٍ اشدیبد طَل ثب دهب دز ًسخ

 هتفبٍت ًوبیؽ دادُ ؾدُ اغ..  کسًؽ
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کاهش سطح مقطع و ب( ازدياد  نمودار الف( -3شکل

 و s-19 ،s-19/1   های کرنش طول آلیاش اينوار پايه در نرخ

  s-119/1 در دماهای مختلف 

ؾَد، ّس غِ ًسخ کسًؽ دز  چٌبى کِ هؿبّدُ هی      

. دلیل پبییي ثَدى ی دازًداًدک  داکتیلیتِ،  C850° یدهب

جدد تَاًد ػدم ٍقَع تجلَزه هی ،دز ایي دهب  داکتیلیتِ

دیٌبهیکی ٍ پبییي ثَدى ًفَذ ثبؾد. ثب افصایؽ دهب 

دز ّس غِ ؾسای  ًسخ کسًؽ ثْجَد یبفتِ اغ..   داکتیلیتِ

دز دهبّبی ثبال   ثب ایي ٍجَد دز ًسخ کسًؽ پبییي داکتیلیتِ

تَاًد ثِ دلیل ٍقَع  هی  ًیص اًدک اغ.. ثْجَد دز داکتیلیتِ

ّبی کن،  ًؽفسآیٌدّبی تسهین دز غبختبز ثبؾد. دز ًسخ کس

ای فسق. الشم ثسای تجلَزهجدد زا  ٍقَع لغصؼ هسشداًِ

اًدک خَاّد    دّد ٍ لرا دز دهبّبی ثبال ًیص داکتیلیتِ ًوی

ثِ ثَد. دز ًسخ کسًؽ ثبال اًسضی ذخیسُ ؾدُ دز هبدُ 

ؾَد  شیبد ؾدُ ٍ اهکبى ٍقَع تجلَزهجدد ثیؿتس هیػ. غس

ی ثبال دز یبثد ٍ دز دهبّب ای کبّؽ هی ٍ لغصؼ هسشداًِ

گسم افصایؽ   افتد ٍ داکتیلیتِ تجلَزهجدد اتفب  هی ،غبختبز

گسم دز ًسخ کسًؽ پبییي   یبثد. لرا زفتبز داکتیلیتِ هی

زیصغبختبز  3هتفبٍت اش ًسخ کسًؽ ثبال اغ.. دز ؾکل 

ٍ  s-1  01/0ّبی کسًؽ  ٍ ًسخ C850°آلیبض ایٌَاز دز دهبی 

 ازائِ ؾدُ اغ. 1/0

 

و  C851°ر آلیاش اينوار در دمای ريسساختا - 3شکل 

 9/1و  s-1  19/1های کرنش  نرخ

ؾَد دز غطح  کِ دز ایي ؾکل هؿبّدُ هیگًَِ  ّوبى      

ّبی آغتٌی. تسک هؿبّدُ  هقطغ ؾکػ.، دز هسشداًِ

 ؾَد.  هی
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 ب
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9و ج( 9/1، ب( s-1  19/1های کرنش الف(  و نرخ C9951°ريسساختار آلیاش اينوار در دمای  -3شکل 

[، ایي 6گًَِ کِ دز هساجغ گصازؼ ؾدُ اغ.  ّوبى     

ثَدُ ای  ی ؾکػ. هسشداًِ ًَع غطح ؾکػ. ًؿبى دٌّدُ

کِ دز ایي ًوًَِ زخ دادُ اغ.. دز ایي ًوًَِ ثِ دلیل 

پبییي ثَدى دهب، تجلَزهجدد زخ ًدادُ اغ.. ػدم تغییس دز 

ّب ٍ حفظ ؾکل زیصتگی ًؿبى اش ضؼیف ثَدى  ؾکل داًِ

هسشداًِ اغ.. ثب ضؼیف ثَدى هسشداًِ، توسکص کسًؽ دز آى 

ؾَد ٍ لرا  ای هی شیبد ؾدُ کِ غجت ٍقَع لغصؼ هسشداًِ

ًؿبى ی ثیي دٍ ؾکل  ثػیبز اًدک اغ.. هقبیػِ  یلیتِداکت

کِ ثب کبّؽ ًسخ کسًؽ، لغصؼ هسشداًِ ٍ طَل  هی دّد

یبثد ٍ غجت کبّؽ  ّبی هَجَد دز هسش افصایؽ هی تسک

الف ثب فلؽ -3ؾَد. تسک دز ؾکل  گسم هی داکتیلیتِ

 500ًوبیؽ دادُ ؾدُ اغ. کِ طَل تسک دز حدٍد 

ة کوتس اش -3بی ؾکل ّ هیکسٍهتس اغ. ٍلی طَل تسک

[ کِ دز 8ٍ6هیکسٍهتس اغ.. گصازؼ ؾدُ اغ.   200

آلیبضّبی آغتٌیتی هبًٌد ایٌَاز هکبًیصم ؾکػ. اش ًَع 

ای هی تَاًد ثِ دلیل  داًِ ای اغ.. ؾکػ. ثیي داًِ ثیي

ؾَد،  هسشداًِ کِ هٌجس ثِ تؿکیل تسک هی  ٍقَع لغصؼ

غصؼ تؿدید ؾَد. ثِ ّویي دلیل ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ ل

 ؾًَد ٍ  تس تؿکیل هی ّب غص. ای کبّؽ ٍ تسک هسشداًِ

زیصغبختبز آلیبض  4یبثد. دز ؾکل  گسم افصایؽ هی داکتیلیتِ

 s-1  01/0 ،1/0ّبی کسًؽ  ٍ ًسخ C1150°ایٌَاز دز دهبی 

  ًوبیؽ دادُ ؾدُ اغ..  1ٍ 

ؾَد کِ دز دهبّبی  ثب تَجِ ثِ ایي ؾکل هؿبّدُ هی      

سخ کسًؽ هیصاى تجلَزهجدد دیٌبهیکی هؿبثِ، ثب افصایؽ ً

یبثد. ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ فسق.  دز آلیبض پبیِ افصایؽ هی

ای ٍجَد ًصَاّد داؾ. ٍ کسًؽ  الشم ثسای لغصؼ هسشداًِ

ذخیسُ ؾدُ دز ًوًَِ ثیؿتس ؾدُ کِ غجت افصایؽ غسػ. 

افصایؽ   داکتیلیتِبی. ًْدز تجلَزهجدد دیٌبهیکی ؾدُ ٍ 

ی ثٌیبدی، ًیبش ثِ تؼییي  هؼبدلِجْ. تؼییي یبثد.  هی

َّلوبى اغ.. زاثطِ ثیي تٌؽ غی ى ٍ  -ثَاث. زاثطِ شًس

 F(σ)ؾَد. ( ثیبى هی1َّلوبى تَغ  زاثطِ ) -پبزاهتس شًس

دز ایي هؼبدلِ، ٍاثػتِ ثِ غطح تٌؽ اغ. کِ اش زٍاث  

ؾَد. ثِ ایي قَزت کِ ثسای هقبدیس تؼییي هی( 5)( تب 2)

ثسای هقبدیس ثبالی تٌؽ اش زاثطِ  (،3کن تٌؽ اش زاثطِ )
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تَاى ( هی5( ٍ ثسای کلیِ هقبدیس تٌؽ اش زاثطِ )4)

 [.14ٍ12اغتفبدُ کسد 

AF(σ)exp(- )                               (2)            

  
σ)= σn1               ασ < 0.8                           (3)  

(σ)= exp(βσ)             ασ > 1.2                      (4)  

(σ) = *sinh(ασ)+n       for all σ                       (5)  

غبشی اش طسیق هؼبدلِ غ زش، ثسای هحبغجِ اًسضی فؼبل    

 ασّبی کن )الشم اغ.. دز تٌؽ α ،n  ٍAتؼییي ثَاث. 

( ثِ تستیت ثب ασ> 1.2ّبی شیبد )( ٍ تٌؽ0.8 >

(، زٍاث  ثیي تٌؽ 1( دز زاثطِ )4( ٍ )3جبیگرازی زٍاث  )

( ثِ دغ. 7) ( 6ٍغی ى ٍ ًسخ کسًؽ اش طسیق هؼبدالت )

 آیٌد:هی

σn1                                                     (6)       

 (7         )                                = Bʹexp(βσ)  

 

( ٍ 6ثَاث. هبدُ ّػتٌد. ثب لگبزیتن هؼبدالت ) ʹB ٍBکِ 

 ؾًَد: ( هی9( ٍ )8( ثِ قَزت زٍاث  )7)

 

(σ)=  ln( ) -  ln(B)                             (8)  

σ= ln( ) -  ln(Bʹ)                                       (9)  

ثب جبیگرازی هقبدیس ًسخ کسًؽ ٍ تٌؽ غی ى )دز         

( زاثطِ ثیي 9( ٍ )8( دز هؼبدالت )1/0کسًؽ حقیقی 

ثِ  n1  ٍβآید. هقداز تٌؽ غی ى ٍ ًسخ کسًؽ ثدغ. هی

 lnσ-lnّبی ٌیتستیت اش ؾیت خطَط هَاشی هٌح

 ة ٍ-5)ؾکل  σ-ln( ٍ 8الف ٍ زاثطِ -5)ؾکل 

ٍ  09/9آید، کِ ثِ تستیت هقبدیس ( ثدغ. هی9زاثطِ  

MPa-118/0  ثدغ. هی آید. ّوچٌیي ثیيβ  ٍα  ٍn1 

 ( ثسقساز اغ.:10زاثطِ )

 

                                                          (10)  

 

 lnو  σو ب(  lnو  lnσرواتط تین الف(  -5شکل 

 

ثدغ.  MPa-10198/0( ثساثس 10اش زاثطِ ) αهقداز  

( 2( ثسای توبم هقبدیس تٌؽ، زاثطِ )4آید. طجق زاثطِ )هی

 تَاًد ثِ قَزت شیس ازائِ ؾَد:هی

 = A[sinh(ασ)]
n
exp (- )  (11)                        

ثب لگبزیتن گسفتي اش دٍ طسف هؼبدلِ ثبال زاثطِ شیس ثِ 

 آید:دغ. هی

ln[sinh(ασ)] =  +  -                   (12)  

 ثب  ثبثساثس  lnثس حػت  +ln*sinh(ασ)ؾیت هٌحٌی 

اش  n( اغ. ٍ ثٌبثسایي هقداز 12الف ٍ زاثطِ -6)ؾکل 

 ثساثس lnثس حػت  +ln*sinh(ασ)هؼکَظ ؾیت  هٌحٌی 

( 12ؾَد. ثب هؿتق گیسی اش زاثطِ )هحبغجِ هی 973/6ثب 

 آید:دز ًسخ کسًؽ ثبث. زاثطِ شیس ثِ دغ. هی

Q= Rn [ ]ἐ                            (13)  
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و ب(  lnو  +ln*sinh(ασ)تین الف( رواتط  -6شکل 

ln*sinh(ασ)+ و  

( اش ؾیت هٌحٌی Qغبشی )ثٌبثسایي هقداز اًسضی فؼبل     

ln[sinh(ασ)]  ( اش 13ة ٍ زاثطِ -6)ؾکل  ثسحػت

ب ّبی هصتلف ثساثس ثکسًؽطسیق هیبًگیي ًسخ

kJ/mol5/411  .آهد. هقداز ثدغlnA  ًیص ثِ غبدگی اش

ثدغ.  ثسحػت  ln[sinh(ασ)]ػسل اش هجدا هٌحٌی 

 هحبغجِ  31/3×1015ثساثس ثب  Aآید ٍ هقداز ثبث. هی

 α ،Q ،n  ٍAؾَد. ثدیي تستیت ثب جبیگرازی هقبدیس  هی

 .د( هؼبدلِ ثٌیبدی ثِ قَزت شیس تؼییي گسدی11دز زاثطِ )

 = 3.31×10
15

*sinh(0.0198σ)+
6.973

exp (- )  (14)  

گیرینتیجه

دز فسآیٌد کؿؽ گسم آلیبض ایٌَاز پبیِ، ثب افصایؽ ًسخ      

ی دهبّب  ای دز کلیِ کسًؽ ٍ کبّؽ ٍقَع لغصؼ هسشداًِ

گسم افصایؽ یبفتِ اغ.. ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ،   داکتیلیتِ

ؾدُ دز هبدُ ثیؿتس ؾدُ ٍ ؾسای  الشم ثسای اًسضی ذخیسُ 

ٍ لرا ًسخ افصایؽ  زٍد هی ثبال ٍقَع تجلَزهجدد

ؾَد. ثَاث. هؼبدلِ ثٌیبدی آلیبض  گسم ثیؿتس هی داکتیلیتِ

 ایٌَاز اش طسیق هؼبدلِ غ زش تؼییي ؾد.
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