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  :چکیده

تأثیر پارامترهاي گوناگون روي رفتار سایشی . د مطالعه قرار گرفترفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم مور

مطالعات نشان داد که با افزایش نیرو و سرعت نرخ . آلیاژهاي منیزیم مورد مطالعه قرار گرفته است

سایش آلیاژهاي منیزیم باال می رود و با عبور از حد آستانه، رژیم سایش خفیف به رژیم سایش شدید 

ندازه دانه تأثیر چندانی روي رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم نمی گذارد بجز در ا. تبدیل می شود

مطالعه ترکیب شیمیایی آلیاژ بیانگر این مطلب بود که با افزایش . مواردي که اندازه دانه نانو باشد

در واقع می توان بیان کرد که . ترکیبات سخت بین فلزي نرخ سایش کاهش چشمگیري می یابد

با . صري که باعث ایجاد ترکیبات بین فلزي سخت می شوند نرخ سایش را کاهش می دهندافزودن عنا

  .افزایش دما نرخ سایش افزایش می یابد و رژیم سایش شدید بر رفتار سایشی غالب می شود

در فصل هاي آینده تأثیر نیرو و سرعت، اندازه دانه، ترکیب شیمیایی و دما روي رفتار سایشی 

. به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت آلیاژهاي منیزیم

  
  
  
  
  


