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تي تنشا تهدف دراسة علم المعادن إلى التعرف على الشبكات البلورية للمواد كيفية تبلور هذه المواد والعيوب ال

واالختبارات .تشكيل المواد على البارد وعلى الحار والية التشكيل اللدن باالنزالق والتوائم .إثناء عملية التبلور 

–اومة الشد مق–المتانة –الطروقية –الميكانيكية الالزمة لمعرفة الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية المطيلية 

ظهر الية تكوين السبائك المعدنية الثنائية واألطوار التي ت.مقاومة المواد للزحف –حد الكلل –اجهاد الخضوع 

مختلفة أنواع األنظمة السبائكية ال.المحلول الصلب بانواعه والمركب المعدني –المعدن النقي .البنية المجهرية 

دراسة ثم. نوع المحلول الصلب واليوتكتك البسيط والنوع المختلط مع التجارب العملية إلنشاء هذه المخططات

الجة الحرارية السمنتايت واالوستنايت والمع–منحني الحديد والكربون واألطوار التي تظهر فيه الفرايت والبراليت 

قسية السطحية للصلب والتخمير والمعادلة والتقسية والتطبيع والمعالجة الحرارية دون الصفرية والتعتيق ثم الت

تجارب العملية استيلين مع إجراء ال-للصلب بأنواعه الكربنة النتردة والتقسية بالتيارات الحثية وشعلة االوكسي

ل عليه لهذه المعالجات الحرارية المختلفة ودراسة منحني التحول الثبوت الحراري والمعالجات الحرارية التي تمث

لب العدد ودراسة الصلب السبائكي وتأثير اإلضافات السبائكية على خواص الصلب المقاوم للصدأ بأنواعه وص

ثم .واع بأنواعه مع دراسة صلب القطع السريع بصورة مفصلة على الفحص المجهري ألنواع مختلفة من هذه األن

التعرف على حديد الزهر واستخداماته الصناعية من حديد زهر ابيض ورمادي وحديد زهر طروق وحديد زهر ذو

تآكل كرافيت متكور مع الفحص المجهري ألنواع حديد الزهر ثم دراسة التآكل بأنواعه الكيمياوية المباشرة وال

لطيف األجواء التآكل المصاحب لإلجهاد والتآكل مابين البلورات وكيفية ت-التنقر-السلبية–االلكتروليتي بإشكاله 

.والطرق الوقاية من التآكل
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6-ج2–ب 4-ا-: الشبكة البلورية من نوع مكعب متمركز الوجه لها ذرات اساسية عددها -1

:  لى البارد تسمى درجة الحرارة التي تحل فيها حبيبات مضلعة جديدة محل الحبيبات المشوهة القديمة نتيجة التشكيل ع-2

درجة الحرارة الحرجة -درجة حرارة اعادة التبلور     ج-درجة حرارة التحول       ب-ا

المطيلية -المتانة     ج-الطروقية   ب-ا: قابلية المعدن على التشكيل تحت تأثير اجهاد شد تسمى -3

: اد في اختبار الكلل للمعادن الحديدية ، قيمة االجهاد التي ال تتسبب في حدوث الكسر مهما سلطت عدد مرات االجه-4

حد التناسب     -حد التحميل        ج-حد الكلل           ب

ثالثة مواد او اكثر –معدنين فقط            ج -مادتين او اكثر       ب-ا: السبيكة هي خليط ميكانيكي من -5

%  65ذرات المذيب اكبر من ذرات المذاب بم ال يقل عن -ا-: في المحلول الصلب االحاللي ، يجب توفر الشرط التالي -6

.المذاب والمذيب لهما نفس الشبكة البلورية -المذيب معدن بينما المذاب ال فلز   ج–ب 

يرايت الف-السمنتايت والفيرايت ج-االوستنايت والسمنتايت  ب-ا: البيراليت هو عبارة عن طبقات متعاقبة من -7

.  واالوستنايت 

ن  الكاربو-النتروجين      ج-الكاربون والنتروجين     ب-ا: الكربنة الصلبة هي عملية اشباع سطح الصلب ب -8

: حديد الزهر يطلق على الحديد الذي يحتوي -9

كاربون% 2.0-0.8-كاربون           ج% 6.67-2.0–كاربون          ب % 0-0.8

االثنين معا-كيمياوي مباشر      ج-الكتروليتي   ب-ا: االكسدة هي عملية تاكل -10
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علم المعادن                                                                             : الوحدة االولى 
7-1االسبوع 

عة فيها ، الى تعرف الطالب بعلم المعادن ، عملية التبلور ، تركيب الكتل المعدنية المسبوكة والعيوب الشائتهدف

ية ، ورسم الشبكات البلورية للمعادن وكيفية حساب معامل االكتظاظ الذري ، تمثيل اماكن الذرات في الشبكة البلور

على     المستويات واالتجاهات الذرية ، التشكيل المرن واللدن ، الية حدوث التشكيل اللدن ، التشكيل على الحار و

.بي النمو الحبي–اعادة التبلور –البارد ، االصالد االنفعالي ، تخمير المعادن المشكلة على البارد ، االستعادة 



7

مادة تعرف المادة بانها كل ما يشغل حيز من الفراغ وله وزن وتتكون المادة من مجموعة من الجزيئات تحمل خواص ال

.الحالة السائلة –الحالة الصلبة –الحالة الغازية : التي تحتويها وتوجد المادة في ثالث حاالت هي  

:وتقسم المواد الصلبة من حيث تركيبها الداخلي الى 

زجاج والبالستك مثل المواد صلبة البلورية.مثل النحاس والحديد وااللمنيوم وباقي العناصر الفلزية مواد صلبة بلورية

:وتتميز المواد الصلبة البلورية عن المواد الصلبة الالبلورية بما يلي ....والشمع الخ

.  ان الذرات فيها ، لها ترتيب هندسي منتظم -1

لها درجة انصهار وانجماد ثابتة-2

تكون غير موحدة الخواص-3

Metallurgyعلم المعادن    
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:Crystal Latticeالشبكات البللورية للمعادن

:  ان معظم المعادن الشائعة االستعمال تترتب في ثالث انواع من الشبكات البلورية هي 

 Face-Center-Cubic( FCC )مكعب متمركز الوجه-1

.......مثل النحاس واأللمنيوم وحديد كاما والنيكل والكوبالت 

-Bodyمكعب متمركز الجسم-2 Center –Cubic ( BCC )

.......مثل الكروم وحديد الفا والتنكستن والليثيوم 

  Closed –Packed –Hexagonal ( CPH )شكل سداسي مكتظ-3

......مثل مغنيسيوم ، زنك ، كادميوم 
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.ويطلق على الذرات المكونة لوحدة الخلية بالذرات االساسية

: عدد الذرات االساسية في مكعب متمركز الوجه 

ذرات اساسية4= 1+3= 1/2*6+ 1/8*8= 

:عدد الذرات االساسية في مكعب متمركز الجسم 

ذرة اساسية2= 1+ 1= 1+ 1/8*8= 

:  عدد الذرات االساسية في الشكل السداسي 

ذرة اساسية6= 3+ 1+ 2= 3+ 1/2*2+ 1/6*12= 

:Packing Factorمعامل االكتظاظ الذري 
.بأنه النسبة بين مجموع حجم الذرات المكونة لوحدة الخلية الى حجم وحدة الخلية يعرف معامل االكتظاظ الذري

:  ولحساب معامل االكتظاظ الذري في الشبكة البلورية مكعب متمركز الوجه 

نصف قطر الذرة  Rنفرض ان 

طول ضلع الوحدة البللورية  aو 

(ذرات اساسية 4لوجود  (ЛR3*4/3*4= فان مجموع حجم الذرات 

كذلك  

a3= حجم وحدة الخلية 

a3/4*4/3лR3 (...........1                                 )= معامل االكتظاظ الذري 

a = 4R/√2: هي كذلك فان العالقة بين طول ضلع الوحدة البللورية ونصف قطر الذرة

:  نحصل 1في المعادلة  aوبالتعويض عن قيمة 

0.74= معامل االكتظاظ الذري لمكعب متمركز الوجه 
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:  ولحساب معامل االكتظاظ الذري في مكعب متمركز الجسم ، فان 

(ذرة اساسية في مكعب متمركز الجسم 2لوجود ) 4/3лR3*2= حجم الذرات 

a3= وحجم الوحدة البلورية 

a = 4R/√3: والعالقة بين طول ضلع وحدة الخلية ونصف قطر الذرة هي 

4R/√3) )  ∕2*4/3лR3 =0.68=      معامل االكتظاظ الذري 

: ولحساب معامل االكتظاظ الذري في الشبكة السداسية ، فان 

(ذرات اساسية 6بسبب وجود ) 4/3лR3*6= حجم الذرات الكلي 

االرتفاع * مساحة القاعدة = اما حجم وحدة الخلية 

( =c*( 6*1/2sin60 a2

4/3ЛR3/c*(6*1/2sin60 a2*6= )معامل االكتظاظ الذري 

a = 2Rوالعالقة بين طول ضلع الوحدة البلورية ونصف قطر الذرة هي 

c= 1.63aكذلك فان العالقة بين طول ضلع الوحدة البلورية وارتفاعها هي 

0.74=  وبهذا فان معامل االكتظاظ الذري 
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:تعيين اماكن الذرات في الوحدة البلورية

. يمكن تعيين الذرات في الوحدة البلورية بالطريقة التالية 

على حواف الوحدة البلورية  x, y ,zنختار نقطة االصل بحيث تنطبق المحاور  

:وكما موضح بالشكل a=1ونعتبر طول ضلع الوحدة البلورية  
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:Miller Incides(  طريقة ميللر ) تمثيل المستويات البلورية 
سيلة كذلك اختار ميلر و. ∞ ان المستويات الموازية لمحور او محورين يعبر عنها انها تتقاطع مع المحور في الماالنهاية 

:ثال التالي اخرى لتجنب ذلك بان يعطي المستوي المطلوب تمثيله ارقاما هي مقلوب النسب بين اطوال المقاطع وكما في الم

أي ان االحداثيات هي . ∞ أي يقطع هذين المحورين في الماالنهاية z,xويوازي المحور 1في yالمستوي المظلل يقطع 

وبنفس الطريقة نرسم( 010) أي ان المستوي هو ( 1/∞، 1/∞، 1/1) ومقلوب هذه االحداثيات هي ( ∞ ، 1، ∞) 

(111)والمستوي ( 011)
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:Allotropyظاهرة التآصل
ة مختلفة ويتوقف حالتين أي طورين مستقرين او اكثر ولكن ببنية بلوريتعرف ظاهرة التاصل بأنها امكانية تواجد  المعدن في

جات فالحديد ذو شبكة بلورية مكعب متمركز الجسم عند در. ذلك على ظروف درجة الحرارة والضغط ومثال ذلك الحديد 

حديدم يتحول حديد الفا الى 910وعندما تتجاوز درجة الحرارة . αحديد الفا م  ويطلق على هذا الطور 910حرارة تحت 

م حيث تتحول الشبكة البلورية الى مكعب 1400يستمر هذا الطور حتى . وبشبكة بلورية مكعب متمركز الوجه γكاما 

والذي يتحول من الحالة الصلبة الى الحالة المنصهرة أي . δحديد دلتا ويطلق على هذا الحديد . متمركز الجسم مرة اخرى 

.السائلة وكما موضح في الشكل 
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:Crystallizationالتبلور 
وى بصورة تنتشر هذه الن. ان عملية التبلور او االنجماد تبدأ بتكوين نوى صغيرة لحظة الوصول الى درجة حرارة االنجماد 

ال هندسيه معينا تتكون هذه النوى من عدد قليل من الذرات ترتب نفسها بصورة منتظمة وتأخذ شك. عشوائية في السائل المبرد 

النمو الثانوي حيث يبدأ. ثم تبدأ النويات بالنمو في االتجاهات الثالثة وكما موضح في الشكل . ، مثال مكعب متمركز الوجه 

لخيص عملية ويمكن ت. من االذرع الرئيسية للبلورة حتى يتشكل هيكل البلورة والذي يعرف بالدندرايت او النمو الشجيري 

: التبلور بالخطوات التالية 

.تكوين نواة في السائل المبرد -1

.  البلورة الشجيرية تنمو منطلقة من النواة -2

تالقي االذرع الشجيرية فيتوقف النمو نحو الخارج فتتكون حدود الحبيبات من اسطح التماس -3

.يتجمد السائل المتبقي بين اذرع البلورات مكونا حبيبات متجانسة-4

جة حرارة المعدن ويطلق على االنخفاض في در. ان لسرعة التبريد للمعدن المنصهر تأثير مبشر على حجم الحبيبات الناتجة 

فكلما زاد فرط التبريد كانت . Super Cooling(فرط التبريد) المنصهر تحت درجة حرارة االنجماد خالل زمن معين 

كذلك تتأثر حجم . ة الحبيبات  ناعمة والتي تمتاز بخواص ميكانيكية افضل من الحبيبات الكبيرة عند درجات الحرارة االعتيادي

:  الحبيبات بالعوامل التالية 

درجة حرارة الصب -1

سمك المقطع -2

نقاوة المعدن -3
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:تركيب الكتل المعدنية المسبوكة 
ا عمليات بعد ان يتم استخالص المعدن من خاماته يسبك في قوالب صب كبيرة تكون هي المادة االولية التي تجرى عليه

.التصنيع االخرى للمعدن وحسب الحاجة 

صهر وفيما يلي ان عدد الطبقات البلورية المتكونة في الصبة بعد انتهاء عملية االنجماد تتوقف على نوع وطبيعة المعدن المن

:  الطبقات البلورية التي تظهر في الكتل المعدنية 

Chill Crystalsالحبيبات المصقعة: الطبقة االولى -1

لقالب عند صب المعدن في القالب الذي تكون درجة حرارته عادة مساوية لدرجة حرارة الغرفة ، فان المعدن المالمس لجدار ا

يب متماثلة أي سوف يبرد بسرعة نتيجة االفراط في التبريد وهذا يؤدي الى تكوين حبيبات صغيرة الحجم عشوائية الترت

.متساوية الحجم يطلق عليها الحبيبات المصقعة او الحبيبات المبردة سريعا 

Columner Crystalsالحبيبات الطولية او العمودية: الطبقة الثانية -2

عمودية على تمتاز هذه البلورات بكونها كبيرة الحجم طولية الشكل وتنمو عكس اتجاه فقدان الحرارة من جدران القالب وتكون

.جدار القالب وتتوجه نحو مركز القالب

-Equiالحبيبات الكروية او متساوية المحاور: الطبقة الثالثة -3 Axed Crystals

.وتمتاز بكونها كبيرة الحجم كروية الشكل نتيجة فقدان الحرارة من جميع االتجاهات وسرعة التبريد البطيئة 

: ان النسبة بين هذه الطبقات تتوقف على عوامل عديدة منها 

حجم الصبة -1

مقدار االفراط في التبريد-2

معدل التبريد-3

تركيب السبيكة -4
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:العيوب الشائعة في الصبات 
:الفجوة المخروطية -1

المعدن المتجمد وتتكون في الجزء العلوي من الصبة والذي يتجمد في االخير وسبب تكونها الفرق بين حجم المعدن المنصهر و

.

:الفجوة االنكماشية -2

.يرية جمد في منطقة االذرع الشجتتظهر الفجوة االنكماشية نتيجة الفرق في الحجم بين المعدن المنصهر والمعدن الم

:الفجوات الغازية -3

درجة الحرارة لذا فان تتكون اثناء التبريد السريع للمعدن الن الغازات الذائبة في المعدن المنصهر تقل قابلية ذوبانها بانخفاض

.الغازات ال تتمكن من الخروج مكونة مسامات او فجوات غازية 

:االنعزال -4

ير في الوزن ويرف بأنه عدم تجانس التركيب الكيمياوي للمسبوكة نتيجة اما الفرق في درجات االنصهار او االختالف الكب

.النوعي 



19

:عيوب الشبكات البلورية 
:Point Defectالعيوب النقطية-1

وتوجد اما على شكل فجوات او ذرات بينية 

:Linear Defectsالعيوب الخطية -2

ذرة في الصف N+1في أي صف من صفوف البلورة يقابله Nوتحدث اثناء انجماد المعدن او تشكيله اذ تكون عدد الذرات 

.Dislocationباالنخالعة المقابل فيتكون ما يسمى 
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:Elastic & Plastic Deformationالتشكيل المرن والتشكيل اللدن 
: التشكيل هو التغير الذي يحدث  في ابعاد المادة تحت تأثير القوى الخارجية المسلطة ويكون اما 

. هطلالمسهرجياتشكيل مرن وهو التشكيل الذي يزول عند زوال القوى الخ

: والتشكيل اللدن وفيه ال ترجع المادة الى وضعها االصلي حتى عند زوال القوة المسلطة ، ويحدث التشكيل اللدن بطريقتين 

Slippingاالنزالق-1

 Twinningالتوأمة او التوائم-2

:التشكيل اللدن باالنزالق 

مكن فبهذه االلية ي. يحدث التشكيل على شكل خطوات بواسطة تحرك االنخالعة على طول مستوي االنزالق 

قد سببت انزالق وبواسطة حركة االنخالعة كليا خالل البلورة فإنها تكون. لالنخالعة ان تسير خالل البلورة وذلك بتسليط قوة 

موضح بالشكلاطبقة من المستويات مسافة ذرية واحدة  وكم
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:التشكيل اللدن بالتوائم 

اثل فيه الجزء يعرف التشكيل بالتوائم انه تشكيل لدن ينتج عن تغيير في دوران جزء من البلورة الى وضع يم

شارك في عملية فنالحظ من الشكل انه جزء صغير من البلورة فقط ي.مستوي التوأمةاالول بالرجوع الى مستوي يفصل بينهما 

.ة بالنسبة لجزئي البلورة بحيث يكون احدهما صورة لألخر آهذا الجزء هو مر. التوأمة 
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– Stainاالصالد االنفعالي Hardening :

قدر اعلى اذا سلط اجهاد على معدن بقدر كاف فان تشوه المعدن باالنزالق او التوائم سوف يقل ، لذلك يحتاج الى

الد لية ويقال ان المعدن حصل فيه اصيمن االجهاد لحدوث االنزالق فتزداد صالدة المعدن ومقاومته القصوى وتقل المط

لية اقل قيمة فان باستمرار تسليط االجهاد الى نقطة تكون فيها الصالدة ومقاومة الشد قد وصلت الى اعلى قيمة والمطي. انفعالي 

التشكيل التالي سوف يؤدي الى حدوث الكسر 
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:Cold Workالتشكيل على البارد 

.  ر للمعدن يعرف التشكيل على البارد بأنه التشكيل الذي يتم عند درجات حرارة اقل من درجة حرارة اعادة التبلو

:  ان من اهم اسباب استخدام التشكيل على البارد هي . مثل عملية سحب االسالك والدرفلة 

زيادة صالدة ومقاومة الشد للمعادن الالحديدية وصلب منخفض الكاربون -1

الحصول على سطح نظيف وناعم للمنتج -2

الحصول على ابعاد دقيقة للمنتج -3

تحسين قابلية التشغيل على المكائن-4
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:Hot Workالتشكيل على الحار او الساخن 

اخن هو التشكيل الذي يتم عند درجة حرارة اعلى من درجة حرارة اعادة التبلور للمعدن ، مثل الدرفلة على الس

النفعالي ونتيجة اجراء التشكيل عند درجات حرارة فوق درجة حرارة اعادة التبلور للمعدن فاالصالد ا...... والحدادة والبثق 

كل المطلوب لذلك يمكن الوصول الى الش. لن يحدث أي لن تتغير الخواص الميكانيكية، أي الصالدة ومقاومة الشد والمطيلية 

انكونين الالزم دية بسبب الطاقة المصروفة والزمالذلك فان هذه الطريقة تكون اقتص. للمنتج باقل قدر من الطاقة المصروفة 

. اقل من التشكيل على البارد

مكن السيطرة كون غير جيد بسبب االكسدة لذلك فان االبعاد ال ييان سطح المنتج بطريقة التشكيل على الساخن 

ية التشكيل على عليها بدقة لذلك دائما نحتاج الى تنظيف السطح بماد كيمياوية للتخلص من طبقة االوكسيد وكذلك تكون عمل

. البارد كمرحلة اخيرة ضرورية للحصول على دقة االبعاد للمنتج 
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:Annealingتخمير المعادن المشكلة على البارد 

يبات حيث ان التشكيل على البارد يؤدي الى زيادة الصالدة ومقاومة الشد ونقصان المطيلية ، كذلك تتشوه الحب

( لشد وزيادة المطيلية أي تقليل الصالدة ومقاومةا) تستطيل الحبيبات باتجاه التشكيل لذلك يصبح من الضروري تليين المعدن 

.المشكل على الباردوالتي تتضمن اعادة تسخين المعدن( التخمير ) عملية التليينويطلق على . لالستمرار بعمليات التشكيل 

:حيث تحدث التغيرات التالية 

Stress Reliefازالة االجهادات الداخلية -1

Recrytallizationاعادة التبلور-2

Grain Growthالنمو الحبيبي -3

( :االستعادة ) ازالة االجهادات الداخلية 

ل االجهادات عند تسخين المعدن الى درجات الحرارة الواطئة نسبيا والتي تعتمد على نوع المعدن او السبيكة تزا

الصالدة ومقاومة أي تبقى) الداخلية الناتجة من التشكيل على البارد ولكن تبقى الخواص الميكانيكية بدون اي تغير ملحوظ 

.الشد مرتفعة والمطيلية كذلك ولكن تبقى الحبيبات مشوهة 
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:اعادة التبلور

. ن لييالتعندما يسخن المعدن الى درجة معينة تحل حبيبات مضلعة جديدة محل الحبيبات المشوهة القديمة ويحدث

جة كما ان العوامل التي تؤثر على در" .درجة حرارة اعادة التبلور" وتعرف درجة الحرارة التي تحدث فيها هذه الظاهرة 

:  حرارة اعادة التبلور هي 

.وراذ كلما زادت نسبة التشكيل على البارد ، قلت درجة حرارة اعادة التبل: درجة التشكيل على البارد المسبقة-1

تؤدي اضافة العناصر االخرى الى المعدن الى زيادة درجة حرارة اعادة التبلور : اضافة العناصر االخرى-2

:لمعادن النقية 

من درجة الحرارة المطلقة لالنصهار.( ر3–. ر2= ) درجة حرارة اعادة التبلور 

:  اما للسبائك 

من درجة الحرارة المطلقة لالنصهار . ( ر6–. ر4=  ) درجة حرارة اعادة التبلور 

: زمن التخمير-3

كلما زاد زمن التخمير قلت درجة حرارة اعادة التبلور 

:نمو الحبيبات  

تبدأ ، تبلورها يثا أي المعاددعند االستمرار في التسخين فوق درجة حرارة اعادة التبلور فان الحبيبات المتكونة ح

.بالنمو حجما بامتصاص الحبيبات االقل استقرارا 
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االختبارات الميكانيكية: الوحدة الثانية 

10-8االسبوع 

ش الى الكسر الهش والكسر المطيلي ، التحول من الكسر اله: ، الكسر ( منحنى الشد ) منحنى االجهاد واالنفعال 

حف الكسر المطيلي ، الكالل والية حدوثه ، العوامل المؤثرة على حد الكالل ، المواد المؤثرة على حد الكالل ، الز

والية حدوثه ، المواد المقاومة للزحف
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– Stress( االنفعال –منحنى االجهاد ) منحنى الشد  Strain Curve:
( اصلي ) وقطر ابتدائي         Lo(  اصلي ) يجرى هذا االختبار على عينات قياسية اسطوانية الشكل عادة بطول ابتدائي 

Do ومن خالل هذا االختبار نحصل على المنحني الموضح في الشكل

S = P / Aoمساحة المقطع االصلية       أي                                               / الحمل ( = S) االجهاد 

e = δL/Loالطول االصلي       أي        / التغير غي الطول = االنفعال  

4/  مربع القطر االبتدائي * النسبة الثابتة = مساحة المقطع االصلي 

، ميل هذا الخط يعطي خاصية ( OA) يالحظ من الشكل ان الحمل يزداد بانتظام مع االستطالة والعالقة هي خط مستقيم 

.  والتشويه خالل هذه المرحلة يكون مرنا ( E) للمعدن تسمى معامل المرونة 

E= б / e ( االنفعال / االجهاد = معامل المرونة)

حد المرونةAوتسمى نقطة  

التي تحدث فيها استطالة بدون ان يصاحبها ( BC) ويعرف الخضوع بأنه المنطقة . فهي تمثل نقطة الخضوع Bاما النقطة 

: ويمكن حساب اجهاد الخضوع من المعادلة . أي زيادة في الحمل 

Sy = P at B / Ao              
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تمر الصالدة وتس. فهي تمثل منطقة االصالد االنفعالي ، حيث تزداد صالدة المعدن نتيجة التشكيل على البارد ( CD) اما 

:ويمكن حساب مقومة الشد من المعادلة . والتي تمثل اقصى حمل Dباالزدياد حتى تصل الى اعلى قيمة عند نقطة 

Su = P at D / Ao ( مساحة المقطع االصلية / الحمل االقصى =  اقصى اجهاد  )

والتي تمثل Eة فهي تمثل منطقة التخصر ، اذ باستمرار تسليط الحمل تبدأ العينة بالتخصر حتى الوصول الى نقطDEاما 

.  نقطة الكسر او الفشل 

لجأ الى ان نقطة الخضوع تظهر بوضوح في الصلب االنشائي ، اما بقية المواد فال تظهر نقطة الخضوع بوضوح لذلك ن

: تعيينها باألسلوب التالي 

، نحدد هذه القيمة على محور االستطالة ، من هذه النقطة نرسم خط يوازي خط Loمن الطول االصلي للعينة % 0.2نأخذ 

يسمى الحمل المبرهن ويسمى االجهاد باإلجهاد Aالمرونة أي منطقة الخط المستقيم من منحنى الشد ، نقطة تقاطع الخطان 

المبرهن كما موضح 

:Spاإلجهاد المبرهن

Sp=SA/AO N/m2
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ف المطيلية بأنها قابلية المادة على التشكيل اللدن تحت تأثير اجهادات شد بدون حدوث فشل وتعرDuctilityليةيالمطتعرف

:في هذا االختبار بأي من المصطلحين 

%100(*الطول االصلي/ الطول االصلي–الطول النهائي = ) % Elongationاالستطالة النسبية

او 

=  % Reducthon in Areaنسبة التناقص في مساحة المقطع

%  100*مساحة المقطع االصلي(/ مساحة المقطع النهائي-مساحة المقطع االصلي)

:اما المواد الهشة فال يحدث فيها اي تشويه لدن قبل الفشل او الكسر وكما موضح في الشكل 
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:Fractureالكسر
يل يتسبب في هذا التشك. قلنا سابقا ان المعادن المطيلة يحصل فيها تشكيل لدن اما باالنزالق او التوائم او الطريقتين معا 

دة حتى تصل وباستمرار التشكيل تزداد الصال. حصول اصالد انفعالي فيها ، فتزداد الصالدة ومقاومة الشد وتقل المطيلية 

.  قيمة عظمى وبعدها يحصل الكسر 

بدونا حدث الكسرفإذ. ان كمية التشويه اللدن والذي يحدث قبل ان ينكسر المعدن ، يعتبر اداة التمييز بين المتانة والهشاشية 

Brittle Fracture”كسر هش" حصول تشويه لدن فهذا يعني ان المعدن هش او قصيف ، والكسر الحاصل يطلق عليه 

قبل حدوث اما اذا حصل تشويه لدن. والذي يمتاز بكونه حبيبي لماع ينتشر على حدود حبيبات المعدن في منطقة الكسر 

.بات والذي يمتاز بكونه ليفي داكن وينتشر الكسر داخل الحبيDuctile Fractureالمطيليالكسرالكسر ، فهذا يطلق عليه ب

:تحول الكسر من الكسر المطيلي الى الكسر الهش 

خفاضا اظهرت نتائج اختبار الصدمات والتي اجريت عند درجات حرارية مختلفة ، ان مقاومة المعدن للصدمات تنخفض ان

ن الصفر كذلك يكون الكسر مطيليا في نطاق درجات الحرارة اعلى م. مفاجئا عندما تنخفض درجات الحرارة في نطاق معين 

ول الى الكسر ليبدأ بعدها وبانخفاض درجات الحرارة ، الكسر المطيلي بالتح. المئوي ، وكذلك تكون قيمة طاقة الصدمة عالية 

لمطيلي وعرف نطاق درجات الحرارة والذي يتحول فيه الكسر ا. الهش تدريجيا ، ومع التحول تقل قيمة طاقة الصدمة بشدة 

رية من نوع ويظهر نطاق التحول  في المعادن التي تملك شبكة بلو. بنطاق التحول او درجة حرارة التحولالى الكسر الهش 

:  وكما موضح في الشكل . مكعب متمركز الجسم وال تظهر في النوعين االخرين 
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شكل يوضح فيه تحول الكسر الميلي الى كسر هش
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:Fatigue(الكالل ) الكلل 
المادة يطلق الكلل على الفشل الذي يحصل في المواد عند تعرضها الى حمل ديناميكي متكرر ، هذا الحمل لو سلط على

.  ستاتيكيا لما سبب هذا الفشل 

نمو باستمرار حتى االولى تكون ملساء ناعمة ، حيث يبدأ فيها شق صغير جدا بالظهور ثم ي: يتميز كسر الكلل بوجود منطقتين 

حبيبي براق وكما يصل الى مقدار معين لتنكسر المادة فجأة ، وتتكون المنطقة الثانية والتي تمتاز بكون طبيعة الكسر هش اي

.يوضحه الشكل 

يدية ، ان كما يمكن من مالحظة منحني الكلل للمواد الحديدية والمواد الالحديدية ، انه في منحنى الكلل للمواد الحد

لى هذا ويطلق ع. هناك اجهاد له قيمة معينة ال تتسبب في كسر الكلل حتى لو سلط هذا الجهد بعدد ما ال نهاية من المرات 

الكلل اما في المعادن الالحديدية ، فليس هناك قيمة معينة لإلجهاد ال تتسبب في كسر( . fatigue limitحد الكلل) الجهد 

(  endurance limitحد التحميل) وتم االستعاضة عن حد الكلل بقيمة اخرى يطلق عليها  . كما في المواد الالحديدية 

.والتي تعرف بأنها الجهد الالزم لكسر النموذج عند تعريضه الى عدد معين من دورات االجهاد 
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:العوامل المؤثرة على حد الكلل 

متوسط االجهاد -1

التصميم وانجاز السطح -2

معاملة السطوح معالجة او-3

وجود الشوائب -4

درجة الحرارة -5

االجواء المساعدة على التآكل -6

كروم ، السبائك الفائقة –صلب النيكل ، صلب النيكل : ان اهم المواد المقاومة للكلل هي 
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:Creepالزحف 
، واعتياديا يعرف الزحف بأنه الفشل الذي يصيب المواد عند تعرضها الى اجهادات ثابتة ولفترات زمنية طويلة

ند درجات ويؤخذ تأثير الزحف عند تصميم التوربينات الغازية والحرارية ، وأي جزء يعمل تحت ضغط ع. بوجود الحرارة 

.الحرارة العالية 

: ويتميز منحنى الزحف وكما موضح في الشكل ، ان باإلمكان تقسيمه الى ثالث مراحل 

.تدريجيا وتسمى بالمرحلة االبتدائية حيث يكون معدل انفعال الزحف عاليا في البداية ثم يقل هذا المعدلالمرحلة االولى

معظم ففي.وهي اهم جزء في منحنى الزحف . او الزحف الرئيسي حيث تمتاز بكون معدل الزحف ثابتا المرحلة الثانية

.التطبيقات يجب ان ال يزيد عمر الجزء المعرض للزحف لهذه المرحلة 

خدام السبائك ويجب تجنب است.او الزحف النهائي حيث يزداد معدل الزحف مؤديا الى كسر النموذج في النهاية المرحلة الثالثة

.  في هذه المرحلة 

نم دليبيجب ان تحتوي على معرقالت حركة االنخالعات ، وهذا يحصل بإضافة عنصر الموالسبائك المقاومة للزحفان اهم 

.الى السبائك 
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:اسئلة عامة 
.  مستعينا بالرسم ، قارن بين منحنى التبريد لمعدن نقي وأخر لسبيكة -1

.  وضح وبشكل موجز ، كل من االنعزال في المسبوكات والعيوب النقطية في الشبكات البلورية -2

ما هي تاثيرات التشكيل على البارد على خواص المعدن المشكل ؟ . عرف التشكيل على البارد -3

اكثر اكتظاظا بالذرات ؟ FCCام  BCCاثبت رياضيا اي من الشبكتين -4

ماذا يقصد بالتصليد االنفعالي في المعادن ؟ -5

ما هو الزحف ، وما هي المواصفات السبائك المقاومة للزحف ؟ -6

. عدد العوامل المؤثرة على درجة حرارة اعادة التبلور -7

م ؟ 1535م تشكيال على البارد ، علما ان درجة انصهار الحديد 300لماذا نعتبر تشكيل الحديد عند -8

. االنخالعة –حد الكلل –التآصل –التبلور –الدندرايت : عرف ما يلي -9

(100) –( 101) –[011]–( 0، 2/1، 2/1: ) وضح بالرسم -10

.ما المقصود بالنمو الحبيبي ؟ عدد اهم العوامل المؤثرة على النمو الحبيبي في معدن شكل على البارد -11

بين تأثير كل من درجة الحرارة واإلجهاد المسلط على منحنى الزحف . وضح مع الرسم اهم اجزاء منحنى الزحف -12

.  وبالرسم فقط 

.0.74اثبت ان معامل االكتظاظ الذري للشكل السداسي المكتظ هو -13

.وضح مستعينا بالرسم ، مراحل عملية التبلور -14

.  صل في الحديد اوضح مع الرسم ظاهرة الت-15

.قارن بين التشكيل على البارد والتشكيل على الحار -16

لماذا تكون الحبيبات القريبة من سطح المعدن المسبوك اصغر حجما من الحبيبات الداخلية ؟ -17

.  وضح بالرسم الية التشكيل اللدن باالنزالق -18

ما هي مراحل عملية التخمير ، عددها ؟ . عرف التخمير -19

.قارن بين الكسر المطيلي والكسر الهش -20
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االنظمة السبائكية: الوحدة الثالثة 

14–11االسبوع 

انواع المركب المعدني ،المعدن النقي ، المحلول الصلب ،: تكوين السبائك ، االطوار التي تظهر في االنظمة السبائكية 

رتكتك ، نوع االنظمة السبائكية الثنائية ،نوع المحلول الصلب ، نوع اليوتكتك البسيط ، النوع المختلط ، نوع تفاعل البي

.  المركب المعدني 
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Phase  Diagramsالحراريمخططات االتزان

دامات واسعة في المعادن النقية تكون عادة لينة وغير صالحة لكثير من االستخدامات الصناعية ، بينما نجد ان للسبائك استخ

.الصناعة 

ر االكبر نسبة في ويسمى العنص. فالسبيكة هي خليط معدني من عنصرين او اكثر يمكن الحصول عليها اما بالصهر او التلبيد 

ناصر االخرى في حين ان الع( .معدنا ) السبيكة بالعنصر االساس ، وتسمى السبيكة عادة باسمه ، والذي يجب ان يكون فلزا 

، وإنما من االسهل ونظرا لتعدد السبائك اصبح دراستها بشكل مفرد صعبا.المكونة للسبيكة يمكن ان تكون اما فلزا او الفلزا 

ن عناصر النظام فالنظام السبائكي الواحد يشمل جميع السبائك الممكن تكوينها م. دراستها على شكل مجاميع او انظمة سبائكية 

:  واألنظمة السبائكية على نوعين . السبائكي 

.يتكون النظام السبائكي من عنصرين فقط : Binary Alloy Systemالنظام السبائكي الثنائي-1

.يتكون النظام السبائكي من ثالثة عناصر : Tertiary Alloy Systemالنظام السبائكي الثالثي-2

ه بأنه تركيب متجانس كيمياويا وفيزياويا ، يمكن تمييزPhaseالطوروعندما تتكون السبائك ، تتكون االطوار ، ويعرف 

و متعددة والسبيكة في حالتها الصلبة تكون اما احادية الطور ا. بالمجهر ويفصل الطور عن االطوار االخرى سطح انفصال 

االطوار 
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:انواع االطوار في السبائك 
تم دراسته سابقا. Pure Metalالمعدن النقي-1

في الحالة يتكون المحلول الصلب من تذاوب العنصرين المكونين للسبيكة ببعضهما: Solid Solutionالمحلول الصلب-2

ال يمكن تمييز حيث تختفي ذرات المذاب بين ذرات المذيب ، فيبدو المحلول الصلب تحت المجهر كتركيب متجانس. الصلبة 

.........γ، كاما β، بيتا αوقد جرت العادة على استخدام الرموز الالتينية للمحاليل الصلبة مثل الفا. العنصرين المكونين له 

:  انواع المحاليل الصلبة 

:Interstitialمحلول صلب بيني:اوال

ب ان يكون ولهذا فان حجم ذرات المذاب يج.يتكون عندما تحتل ذرات المذاب المواقع البينية للشبكة البلورية للمذيب 

% .10كذلك قابلية الذوبان تكون محدودة وال تتجاوز % . 65اصغر من حجم ذرات المذيب بما ال يقل عن 

:  Substitutionalمحلول صلب احاللي: ثانيا 

الحجام الذرية تقارب ا: ويشترط لتكونه . حيث تحتل ذرات المذاب محل بعضا من ذرات المذيب في الشبكة البلورية للمذيب 

ان و. كذلك يجب ان تتشابه الشبكة البلورية للمذاب والمذيب %. 15لكل من المذاب والمذيب ، على ان ال يتجاوز الفرق عن 

.ولهذا فان نسبة التذاوب تكون عالية . تتساوى اليكترونات التكافؤ لكل من المذاب والمذيب 

الشبكة ، عندما تحتل ذرة المذاب موقعا محددا فيمحاليل صلبة احاللية نظامية: على نوعين والمحاليل الصلبة االحاللية

قع عشوائية في ، حيث تحتل ذرات المذاب مواومحاليل صلبة النظامية. البلورية للمذيب ، وتمتاز بصالدة عالية ولدونة قليلة 

.وتمتاز هذه المحاليل بصالدة ولدونة اقل مقارنة بالمحاليل النظامية . الشبكة البلورية للمذيب 
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:المركب المعدني -3

لكيمياوي او قد ال باإلمكان حدوث تفاعالت معقدة بين عنصري النظام السبائكي ، وقد تخضع هذه التفاعالت لقوانين التفاعل ا

.دمات ويمتاز المركب المعدني بارتفاع درجة حرارة االنصهار ، وارتفاع الصالدة ، وانخفاض مقاومته للص. تخضع له 

محلول صلب احاللي غير نظاميمحلول صلب احاللي نظاميمحلول صلب بيني

ذرات المذاب

ذرات المذيب
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:انواع االنظمة السبائكية 

.لبنوع المحلول الصائكي لمعدنين قابلية ذوبانهما في الحالتين السائلة والصلبة غير محدودة اي بالنظام الس-1

.ليوتكتكنوع االنظام السبائكي لمعدنين يذوبان ببعضهما في الحالة السائلة وعديمي الذوبان في الحالة الصلبة اي -2

ي الحالة الصلبة ، النظام السبائكي لمعدنين يذوبان ببعضهما في الحالة السائلة ، بينما قابلية ذوبانهما ببعضهما محدودة ف-3

.اعل البيرتكتك تف، والنوع االخر يكون (النوع المختلط ) النوع االول يكون يوتكتك في المحاليل الصلبة : وهو على نوعين 

.النظام السبائكي لمعدنين يذوبان ببعضهما في الحالة السائلة وتكون مركبات معدنية في الحالة الصلبة -4

.وسنأخذ مثاال لكل نوع من االنظمة السبائكية التي ذكرت اعاله 
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لسائلة تين النوع المحلول الصلب اي قابلية ذوبان المعدنين ببعضهما غير محدودة في الحا

:Solid Solutionوالصلبة

وأدناه .اص النحاس مع النيكل ، الفضة مع الذهب ، البزموث مع االنتيمون ، الذهب مع الرص: امثلة على هذا النظام السبائكي 

.مخطط االتزان الحراري للنحاس مع النيكل 

الجزء . م °1458هي Niم ، بينما درجة انصهار النيكل 1083°هي Cuمن مالحظة هذا المخطط ، درجة انصهار النحاس 

الجزء السفلي من . Liquid ( L )العلوي من المنحني يسمى بخط السيولة ، والسبيكة اعلى منه تكون في الحالة السائلة 

بين خطي السيولة . α، وتكون المحلول الصلب solidالمنحني يسمى بخط الصالبة ، والسبيكة تحته تكون في الحالة الصلبة 

(.  αمحلول صلب + Lالسائل ) والصالبة تكون السبيكة عبارة عن 

من المخطط ، نالحظ ان السبيكة . من حالة االنصهار حتى درجة حرارة الغرفة .Ni-40%Cu%60ة لنتبع تبريد السبيك

م تبدأ السبيكة بالتبلور بتكون نوىA :°1325وعندما تنخفض درجة حرارتها الى . اعلى خط السيولة هي في الحالة السائلة 

م ، فتتحول السبيكة الى الحالة الصلبة 1195، وتستمر عملية التبلور حتى الوصول الى خط الصالبة  αمن المحلول الصلب 

م ، فان احداثيات  النقطة°1300اذا اردنا معرفة التركيب الكيمياوي للسبيكة عند .αبتكون بلورات المحلول الصلب 

A1(52%Ni-48%Cu) . اما احداثيات النقطة. تعطي التركيب الكيمياوي للسائلB1(75%Ni-25%Cu) تعطي

:  اما النسب الوزنية لألطوار ، فيمكن حسابها كاآلتي . αالتركيب الكيمياوي للمحلول الصلب 

%55.5= 27/ 15= 48–75/ 60–75% = النسبة الوزنية للسائل 

%44.5= 27/ 12= 48–75/ 48–60% = النسبة الوزنية للمحلول الصلب 
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مخطط االتزان الحراري للنحاس والنيكل
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بة مع  أرسم مخطط االتزان الحراري لمعدنين يذوبان  ببعضهما تماما في الحالتين السائلة والصل: 1سؤال 
.التأشير 
:المعلومات التالية A,Bاعطت منحنيات التبريد للنظام السبائكي وللمعدنين : 2سؤال 

B%020406080100تركيز المعدن 
270400490550600630درجة حرارة بداية االنجماد م        
270280320370450630درجة حرارة نهاية االنجماد م       

: المطلوب 
.رسم المخطط االتزان الحراري مع التأشير على االجزاء -1
– B%35رسم منحنى التبريد للسبيكة -2 65% A.
.م °400ايجاد نسب االطوار للسبيكة اعاله عند -3
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نوع اليوتكتك البسيط/ النظام السبائكي لمعدنين تامي الذوبان في الحالة السائلة وغير قابلين للذوبان في الحالة الصلبة

Eutectic

.الرصاص واالنتيمون ، البزموث والكادميوم ، الزنك والقصدير : امثلة على هذه المخططات 

:  سناخذ مخطط االتزان الحراري للبزموث والكادميوم ، مثاال لهذه المخططات ، وكما موضح في الشكل ادناه 

مخطط االتزان الحراري للبزموث والكادميوم 
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بزموث ،تملك درجة االنصهار االقل في النظام % 60–كادميوم % 40من مالحظة هذا المخطط ، نرى ان السبيكة 

كن التعبير عن ويعني اليوتكتك سهل االنصهار ، كما يم.م ، ويطلق على هذه السبيكة بسبيكة اليوتكتك °140السبائكي وهي  

:  هذا التفاعل بالمعادلة العكسية اي في حالة التبريد او التسخين ، التالية 

2الطور الصلب + 1الطور الصلب ↔ ( L )السائل 

:  وبهذا يمكن كتابة معادلة اليوتكتك لهذا النظام السائكي بالشكل التالي 

L ( 401% Cd – 60% Bi ) ↔ 60 Bi + 40 Cd 

:  كادميوم من الحالة السائلة وحتى درجة حرارة الغرفة % 80ولنتتبع االن تبريد السبيكة 

.  بزموث % 20+ كادميوم % 80اعلى خط السيولة السبيكة تكون عبارة عن محلول متجانس منصهر تركيبه الكيمياوي 

تستمر هذه. ، تبدأ نوى بلورات الكادميوم بالتكون ( م ° 250)وعند انخفاض درجة الحرارة الى درجة حرارة انجماد السبيكة 

ي فيدخل السائل المتبق. م والتي هي درجة حرارة اليوتكتك ° 140النوى بالنمو مع انخفاض درجة الحرارة حتى الوصول الى 

وال يتغير ( . وتكتك ي+ كادميوم ) تفاعل اليوتكتك ويتحول الى طور اليوتكتك  ، ليكون التركيب المجهري للسبيكة عبارة عن 

.التركيب المجهري بانخفاض درجة الحرارة 

: م ° 240ولحساب نسب االطوار في السبيكة عند   

– 100 = ( L )النسبة المئوية للسائل  80 / 100 – 75 = 20 / 25 = 80%

% 80–75 /100–75 =5 /20 =20=  ( Cd )النسبة المئوية للكادميوم 

.  كادميوم % 20وبنفس الطريقة يمكننا تتبع تبريد السبيكة 
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ان في الحالة ارسم مع التأشير مخطط االتزان الحراري لمعدنين يذوبان ببعضهما في الحالة السائلة ، وعديمي الذوب:1سؤال 

. الصلبة 

المعدنان يذوبان ببعضهما تماما في . م ° 630م بينما درجة انصهار االنتيمون ° 327درجة انصهار الرصاص :2سؤال 

.  م ° 257انتيمون عند درجة حرارة % 12.5ويكونان يوتكتك يحتوي . الحالة السائلة وعديمي الذوبان في الحالة الصلبة 

. ارسم مع التأشير مخطط االتزان الحراري لهذا النظام السبائكي 

:  انتيمون % 70للسبيكة 

.  ارسم منحنى التبريد لهذه السبيكة -1

.  م ° 300جد نسب االطوار في السبيكة عند -2

.اكتب معادلة اليوتكتك لهذا النظام السبائكي -3
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الة   النظام السبائكي لمعدنين تامي الذوبان في الحالة السائلة ومحدودي الذوبان في الح

:  النوع المختلط / الصلبة 
، المنيوم الرصاص مع القصدير ، النحاس مع الفضة ، البزموث مع القصدير ، الرصاص مع البزموث: امثلة على هذا النوع 

.  مع النحاس 

بعضهما ، كما يحدث في هذا النظام السبائكي تتكون محاليل صلبة على طرفي المخطط ، والتي تمثل قابلية ذوبان العنصرين ب

. ايضا تفاعل اليوتكتك 

.وسنأخذ مثاال على هذا النوع  ، مخطط االتزان الحراري للرصاص مع القصدير 

مخطط االتزان الحراري للرصاص والقصدير
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ABCم الخط 327تمثل درجة حرارة انصهار الرصاص Dم ، بينما النقطة 232تمثل درجة انصهار القصدير Aالنقطة 

يمثل قابلية ذوبان القصدير في DFG، بينما الخط αيمثل قابلية ذوبان  الرصاص في القصدير لتكوين المحلول الصلب 

( رصاص % 38–قصدير % 62) هي نقطة اليوتكتك                    Eوالنقطة . βالرصاص لتكوين المحلول الصلب 

ويمكن التعبير عن تفاعل اليوتكتك بالمعادلة التالية . م 183ودرجة حرارة اليوتكتك هي 

– 38Pb]  ( L )السائل  62Sn] ↔ ( محلول صلبα + محلول صلبβ ) وهو خليط اليوتكتكE

% 2.5) تمثله اي        Bم فان النقطة 183عند درجة حرارة اليوتكتك αولمعرفة التركيب الكيمياوي لمحلول صلب 

–قصدير % 19.2) اي      βتمثل التركيب الكيمياوي للمحلول الصلب Fكما ان النقطة ( . قصدير % 97.5–رصاص 

( .رصاص 80.8

:م 183وإليجاد النسب الوزنية لالطوار في سبيكة اليوتكتك عند درجة حرارة اليوتكتك 

α% = 80.8 – 62 / 80.8 – 2.5 = 18.8/ 78.3 = 24%

β% = 62 – 2.5 / 80.8 – 2.5 = 59.5 / 78.3 = 76%

:  وإليجاد النسب الوزنية لالطوار في سبيكة اليوتكتك عند درجة الصفر المئوي 

α% = 96 – 62 / 96 -0 = 34 / 96 = 35.4%

β% = 62 – 0 / 96 – 0 = 62 / 96 = 64.6%

رصاص % 70رصاص ، والسبيكة بعد اليوتكتك % 10هل بإمكانك ان تتبع تبريد كل من السبيكة قبل اليوتكتك واالن 

من الحالة السائلة وحتى درجة الصفر المئوي ؟

ارسم مع التأشير مخطط االتزان الحراري لمعدنين قابلية الذوبان ببعضهما محدودة في الحالة الصلبة: سؤال
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:Peritectic Reactionنظام سبائكي يحدث فيه تفاعل البيرتكتك
مثال على هذا المخطط ، مخطط االتزان الحراري للبالتين مع الفضة 

متبقي لتكوين طور في بعض السبائك يحدث تفاعل البيرتكتك عند عملية االنجماد ، حيث يتفاعل الطور الصلب مع السائل ال

ويمكن . تك وهو تفاعل عكسي مثل تفاعل اليوتكتك ، يحدث عند درجة حرارة ثابتة تسمى درجة حرارة البيرتك. صلب اخر 

:  التعبير عنه بالمعادة التالية 

2طور صلب ↔ 1طور صلب + ( L)السائل 

، السبيكة تكون Yفوق نقطة . حرارة الغرفة فضة من حالة االنصهار وحتى درجة% 55من المخطط ، لتتبع تبريد السبيكة 

ومع انخفاض درجة الحرارة يتغير التركيب .αم وذلك بترسيب المحلول الصلب 1375منصهرة وتبدأ باالنجماد في 

وعند الوصول الى . SPحسب الخط α، كما يتغير التركيب الكيمياوي للمحلول الصلب SRالكيمياوي للسائل حسب الخط 

:  م ، يحدث تفاعل البيرتكتك وحسب المعادلة 1185درجة حرارة البيرتكتك 

L ( 69% Ag – 31% Pt ( + α ) 12% Ag – 88% Pt ) ↔ δ ) 45% Ag – 55% Pt )

، ويتبقى جزء منه δلتكوين محلول صلب αوبما ان السائل غني بمعدن الفضة ، لهذا فان جزءا منه يتفاعل مع محلول صلب 

ة وال يحصل اي تغيير للتركيب المجهري للسبيك. δليتحول كامال الى محلول صلب Y2، حتى الوصول الى درجة الحرارة 

.  حتى درجة حرارة الغرفة 

:  لمعرفة نسب االطوار الداخلة في تفاعل البيرتكتك 

45–12 /69–12 =33 /57 =57.8%=  ( L )النسبة المئوية للسائل 

– α = 69النسبة المئوية للمحلول الصلب  45 / 69 – 12 = 24 / 57 = 42.2%

:سؤال 

.م وعند درجة الصفر المئوي 1185فضة ، عند % 25احسب نسب االطوار في السبيكة 

.ارسم منحنى التبريد لهذه السبيكة 
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مخطط االتزان الحراري للبالتين والفضة



53

:Intermetallic Compoundنظام سبائكي لمعدنين يكونان مركب معدني

.امثلة على هذا النوع المغنيسيوم مع الرصاص ، المغنيسيوم مع القصدير 

فالمركب المعدني . عندما يكون التكافؤ الكيمياوي للمعدنين المكونان للسبيكة مختلف كثيرا ، تتكون مركبات معدنية بينهما

فالمركب . فا كبيرا يختلف في خواصه الميكانيكية والفيزياوية والكيمياوية عن خواص العنصرين المكونين للسبيكة ، اختال

ي الى وعادة يقسم المركب المعدني مخطط االتزان الحرار. المعدني يمتاز بالصالدة العالية ودرجة حرارة انصهار مرتفعة 

.القصدير وسنأخذ مثاال عليه مخطط االتزان الحراري للمغنيسيوم مع. جزأين من النوع المختلط اي قابلية الذوبان المحدود 

والذي يقسم المخطط الى قسمين من النوع .م 778مغنيسيوم درجة انصهاره %29عند Mg2Snالحظ تكون مركب معدني 

م والذي يمكن التعبير عنه بالمعادلة 200عند درجة حرارة فالقسم االول يحدث فيه تفاعل اليوتكتك . المختلط 

SnMg2+( L ) [ 2.5% Mg – 97.5%Sn ] ↔ Snالسائل

: م ، يمكن التعبير عنه بالمعادلة 560كما يحدث تفاعل يوتكتك ثاني عند درجة حرارة 

L [ 63.6% Mg – 36.4% Sn ] ↔ Mg2Sn + α
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مخطط االتزان الحراري للقصدير والمغنيسيوم 
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:اسئلة عامة 
:  قارن بين –1سؤال 

.محلول صلب بيني ومحلول صلب احاللي 

تفاعل اليوتكتك وتفاعل البيرتكتك 

محلول صلب ومركب معدني 

.  عدد انواع االنظمة السبائكية حسب قابلية عناصرها للذوبان في الحالة الصلبة –2سؤال 

.عدد انواع االطوار في السائك –3سؤال 

.ما هي شروط تكوين محلول صلب احاللي -4سؤال 
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مخطط االتزان الحراري للحدي والكاربون                                                               :  الوحدة الرابعة 

18-15االسبوع 

تحول مخطط االتزان الحراري للحديد مع الكاربون ،االطوار والتفاعالت الميتالورجية التي يتضمنها المخطط ،الية

.  االوستنايت الى بيراليت ، التبريد البطيء والسريع لالوستنايت 
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:يمكن مالحظة االطوار التالية في هذا المخطط 

يتواجد بين درجات الحرارة BCCذو شبكة بلورية مكعب متمركز الجسم δمحلول صلب للكاربون في الحديد دلتا : δحديد 

.م 1496عند درجة حرارة % 0.1اعلى نسبة لذوبان الكاربون فيه هي . م 1539–140

– γ () االوستنايت  Iron : محلول صلب للكاربون في حديدγ ذو شبكة بلورية مكعب متمركز الوجهFCC يتواجد بين

كما يمكن الحصول عليه في درجات الحرارة الغرفة بوسائل خاصة كما في الصلب .م 1496–723درجات الحرارة 

له مقاومة عالية للصدمات وصالدته . م 1130عند درجة الحرارة % 2اعلى نسبة لذوبان الكاربون فيه هي . المقاوم للصدأ 

HRC40                                                                                                                              .

– ά) الفيرايت  iron )Ferrite:

يتواجد في درجات . BCCمحلول صلب للكاربون الذائب قي حديد الفا ، شبكته البلورية مكعب متمركز الوجه 

صالدته قليلة ومطيليته عالية . م 723عند درجة حرارة % 0.02اعلى نسبة ذوبان الكاربون فيه هي . م 910الحرارة تحت 

.  ومقاومته للصدمات جيدة 

– Cementite( كاربيد الحديد ) السمنتايت  Fe3C  :

، صالدته عالية ومقاومته للشد قليلة ، هش وسهل االنكسار ، يقاوم% 6.67مركب معدني ونسبة الكاربون فيه 

. من اصلد االطوار التي تظهر في منحنى الحديد مع الكاربون . االنضغاط 

Pearlite :البيراليت 

يتكون نتيجة . م 723عند درجة حرارة % 0.8خليط يوتكتويدي من الفيرايت والسمنتايت ، نسبة الكاربون فيه 

مقة تحت المجهر ، حبيباته تظهر غا. التبريد البطىء لالوستنايت ، وهو عبارة عن طبقات متعاقبة من الفيرايت والسمنتايت 

.HRC20صالدته . فان الحبيبات تبدو مخططة 400وإذا زيدت قوة التكبير اكبر من 

: Ledeburiteليدوبورايت 

.  م 1130ويتكون عند درجة حرارة %  4.3نسبة الكاربون فيه . خليط يوتكتي من االوستنايت والسمنتايت 

. م 723ويتحول الى البيراليت والسمنتايت عند 
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حتوي سبائك وت. ان درجة الحرارة التي تحدث عندها التحوالت الطورية تتاثر بتغير نسبة الكاربون في الحديد 

تزان وسندرس االن منحنى اال. الحديد والكاربون على عناصر اخرى ، والتي تأثيرها اقل اذا ما قورن بتأثير الكاربون 

وبهذا فان منحنى .  Fe 3Cيتكون عند هذه النسبة المركب المعدني السمنتايت % . 6.67الحراري للحديد والكاربون ولحد 

ميته بمنحنى ولذلك يمكن تس. الحديد النقي و بين كاربيد الحديدالتوازن الحراري للحديد والكاربون يكون محصورا بين 

. التوازن الحراري للحديد وكاربيد الحديد 

ولكن . يت ان كاربيد الحديد أي السمنتايت  مركب شبه مستقر، يتفتت الى الحديد والكاربون على شكل كراف

به لذا فان منحنى االتزان الحراري للحديد والكاربون يمثل حالة ش. عملية التحول بطيئة جدا عند درجة حرارة الغرفة 

:  وفيما يلي مخطط االتزان الحراري للحديد مع الكاربون . Meta-stable Conditionمستقرة 
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نا مالحظة ويمكن. نالحظ في هذا المخطط وجود ثالثة خطوط افقية ، تمثل التفاعالت المتالورجية عند درجات حرارة ثابتة 
ولسهولة فهم هذا .الفيرايت واالوستنايت وحديد دلتا : والتي تمثل المحاليل الصلبة والتي تكلمنا عنها سابقا أي ά ,γ ,δ: الرموز الالتينية 

.  المخطط ، سنقسمه الى ثالثة مناطق تمثل التفاعالت الميتالورجية والتي سندرسها بشكل تفصيلي 
:  جزء التفاعل البيرتكتي -1

وكما موضح بالشكل  ، ويمكن التعبير عن هذاالتفاعل  MPBم وعلى الخط 1496يحدث هذا التفاعل عند درجة الحرارة 
:  بالمعادلة التالية  

L   ( 0.5% (   +  δ ) 0.1%)                  1496C      γ ) 0.18% )
يمثل قابلية AMNوالخط . Lيمثل جزءا من خط السيولة ، فالسبائك فوق هذا الخط تكون في حالة سائلة ABالخط 

، تتكون من الطورين AMNالمنطقة . م 1496عند درجة الحرارة % 0.1، واعلى نسبة ذوبان الكاربون فيه هي δذوبان الكاربون في حديد 
δ+L النقطة ،P تمثل نقطة تفاعل البيرتكنك ، والخطBPM حيث . م 1496يمثل خط تفاعل البيرتكتك والذي يحدث عند درجة الحرارة

.γمع حديد دلتا  لتكوين االوستنايت Lيتفاعل السائل 
وعند . AB، فوق الخط Lسائلة كاربون اعلى من درجة االنصهار  ، تكون السبيكة في حالة% 0.18عند تبريد السبيكة 

ويتبع التركيب . Lبالتكون وتزداد نسبتها باستمرار التبريد على حساب السائل δتبدا بلورات المحلول الصلب ABالتبريد والوصول الى الخط 
، يكون التركيب الكيمياوي Pوعند الوصول الى النقطة . AB، اما السائل فتركيبه الكيمياوي يتبع الخط AMالكيمياوي لحديد دلتا الخط 

:  كما تكون نسبة تواجد الطورين كما يلي % . 0.5كاربون ، والسائل نسبة الكاربون % 0.1لحديد دلتا 
– MB / MP*100% = ( 0.18% = نسبة السائل  0.1) / ( 0.5 – 0.1 ) = 20%

– BM  /PB * 100% = ( 0.5% = كما ان نسبة حديد دلتا  0.18 ) / ( 0.5 – 0.1 ) = 80%

لتكوين طور جديد هو المحلول الصلب δمع جميع المحلول الصلب Lم ، يتفاعل جميع السائل 1496أي Pوعند النقطة  
γ وعند الوصول الى الخط % 0.1–0.18وعند تبريد السبائك المحتوية على كاربون . كاربون % 0.18والذي يحتوي على ،MB تكون ،

فيحدث تفاعل. ، أي ان هناك زيادة في نسبة المحلول الصلب دلتا % 20ونسبة السائل اقل من % 80نسبة المحلول الصلب دلتا اكثر من 
(  γ+α) هو MPN، لذلك يكون التركيب في المنطقة γوين االوستنايت كتا لتلالبيرتكتك بتفاعل جميع السائل مع جزء من المحلول الصلب د

.  تتحول دلتا تدريجيا الى كاما NPوعند الوصول الى الخط . 
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:جزء التفاعل اليوتكتويدي -2

.  هذا اهم جزء من مخطط االتزان الحراري للحديد الكاربون 

م 723عند % 0.02، حيث تتغير قابلية الذوبان من αيمثل قابلية ذوبان الكاربون في حديد الفا  GHOالخط 

% 0.8هي نقطة اليوتكتويد حيث نسبة ذوبان الكاربون في الحديد هي Jالنقطة . عند درجة حرارة الغرفة % 0.006الى 

:  حيث يحدث التفاعل التالي . م 723عند 

% Fe3C   (6.67)سمنتايت   +   %0.01 ))فيرايت م 723(كاربون % 0.8) اوستنايت 

.  البيراليت الخليط اليوتكتويدي من الفيرايت والسمنتايت يطلق عليه اسم 

اما . Steelالصلب اسم % 2.0الكاربون والتي تحتوي على نسبة كاربون اقل من –يطلق على سبائك الحديد 

ولندرس االن . Cast Ironحديد الزهر ، فيطلق عليها اسم % 6.67-2.0السبائك التي تحتوي على نسبة كاربون بين 

:  التبريد البطيء ألنواع مختلفة من الصلب 

:  (كاربون % 0.8) Eutectiod Steelصلب اليوتكتويد–أ 

م ، يكون على شكل محلول صلب كاما أي االوستنايت ، هذا االوستنايت 723أي Jهذا الصلب اعلى من نقطة 

.فتكون بنيته المجهرية هي البيراليت . يتحول الى البيراليت ، عبر التفاعل اليوتكتويدي 

: (كاربون % 0.006-0.8) Hypoeutectoid Steelصلب قبل اليوتكتويد –ب 

ايت لكن لحظة اجتياز هذا الخط ، تبدأ بلورات الفير. ، الصلب يكون على شكل اوستنايت GJاعلى الخط 

تى الوصول بالتكون على حدود بلورات االوستنايت ، فيزداد تركيز الكاربون في االوستنايت مع انخفاض درجة الحرارة ح

واالوستنايت الذي نسبة الكاربون فيه % 0.02الفيرايت نسبة الكاربون فيه : ، حيث يكون التركيب HJالى خط اليوتكتويد 

.يت بيرال+ فيرايت : ، فيدخل تفاعل اليوتكتويد ويتحول الى البيراليت ، لتكون البنية المجهرية هي % 0.8

:  (كاربون % 2.0-6.67) Hypereutectoid Steelصلب بعد اليوتكتويد –ج 

ب على وعند اجتياز هذا الخط ، يبدأ السمنتايت بالترس. ، الصلب يكون على شكل اوستنايت CJاعلى الخط 

ارة ، حتى الوصول فتقل نسبة الكاربون في االوستنايت المتبقي باستمرار انخفاض درجات الحر. حدود حبيبات االوستنايت 

تكون البنية حول الى البيراليت عبر تفاعل اليوتكتويد ، ليتاالوستنايت . م والتي هي درجة حرارة اليوتكتويد 723الى 

.المجهرية هي البيراليت والسمنتايت 
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:  صلب قبل اليوتكتويد 

فيرايت+ بيراليت

:            صلب بعد اليوتكتويد يتبيرال: صلب اليوتكتويد 

سمنتايت+ بيراليت 
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:  ومن المفيد ان نتذكر ان الصلب يصنف حسب نسبة الكاربون الى 

-Lowصلب منخفض الكاربون-1 Carbon Steel (0.006-0.3 ) %

– Mediumصلب متوسط الكاربون–2 Carbon Steel  (0.3-0.6  ) %

-Highصلب عالي الكاربون–3 Carbon Steel (0.6-0.8 ) %

Tool Steel (0.8-2.0%)صلب العدة الكاربوني–4

: جزء تفاعل اليوتكتك –3

، أي في حديد الزهر وعلى الخط % 6.67-2.0يحدث هذا التفاعل للسبائك التي تحتوي على نسبة كاربون 

CED م ، وحسب المعادلة 1130، أي عند درجة حرارة اليوتكتك :

(كاربون % 6.67) سمنتايت(   +   كاربون %2.0) اوستنايت (كاربون 4.3%) Lالسائل 

ند درجة الحرارة والذي يتحول الى البيراليت ع. الليدوبورايتخليط اليوتكتك من االوستنايت والسمنتايت يطلق عليه اسم 

.م 723
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-:Pearlite Formationالية تكوين البيراليت 

كاربون الى طبقات من الفيرايت والسمنتايت 0.8م حيث يتحول االوستنايت والمحتوي على 723يتكون البيراليت من تفاعل اليونكتويد عند 

-: والخطوات التالية توضح الية تكوين البيراليت . والذي يسمى البيراليت 

ت الغنية م يكون االوستنايت مشبع بالكاربون وتتكون انباتات من السمنتاي723كاربون والوصول الى 0.8عند تبريد االوستنايت المحتوي -1

.  بالكاربون عند حدود االوستنايت وتعتبر هذه االنباتات نوى لتكوين البيراليت 

.  تتجمع ذرات الكاربون حول هذه االنباتات تاركة المنطقة المحيطة بها فقيرة بالكاربون وعلى شكل فيرايت -2

.  ايت يستمر نمو الفيرايت بطرد الكاربون الزائد عن قابلية الذوبان الى المناطق المحيطة به مكونا انباتات اخرى من السمنت-3

ى البيراليت تحدث انباتات اخرى وفي مناطق اخرى من حدود البلورات لالوستنايت في نفس الوقت حيث يتحول جميع االوستنايت ال-4

-: وكما في الشكل 
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:التبريد السريع لالوستنايت 

.3Aدرجة الحرارة الحرجة العليا للصلب قبل اليوتكتويد GJيطلق على الخط 

.1Aدرجة الحرارة الحرجة السفلى للصلب قبل اليوتكتويد HJوعلى الخط 

Acmِِ درجة حرارة الحرجة العليا للصلب بعد اليوتكتويد CJِوعلى الخط 

.3,1Aدرجة الحرارة الحرجة السفلى للصلب بعد اليوتكتويد CKوعلى الخط 

:قاط التالية نيمكن تلخيص تأثير سرعة التبريد على عملية تحول االوستنايت بال

. انخفاض درجات الحرارة الحرجة العليا والسفلى للصلب قبل وبعد اليوتكتويد -

ض وتزحف نحو اليمين نقطة اليوتكتويد تنخفض وتزحف باتجاه اليسار في الصلب قبل اليوتكتويد ، بينما تنخف-

.  في الصلب بعد اليوتكتويد 

تايت في الصلب تزداد نسبة البيراليت على حساب الفيرايت في الصلب قبل اليوتكتويد ، وعلى حساب السمن-

.  بعد اليوتكتويد 

.او الرقيقبالبيراليت الناعمالبيراليت المتكون له طبقات رقيقة من الفيرايت والسمنتايت يطلق عليه -

درجة . تكتويد يتكون لعدم توفر القت الكافي لحصول تفاعل اليواذا زيدت سرعة التبريد ، فان البيراليت ال-

، والذي يمتاز (الباينايت العلوي ) م ، ويتكون تركيب جديد يسمى 560الحرارة الحرجة السفلى ستنخفض الى اقل من 

.رايت بصالدة اعلى من البيراليت ، تركيبه المجهري هو عبارة عن صفائح رقيقة من السمنتايت في ارضية من الفي

فيتكون . م 300اذا زيدت سرعة التبريد بدرجة اكبر ، فان درجة الحرارة الحرجة السفلى ستنخفض الى -

السمنتايت مائلة والذي يمتاز بصالدة اعلى من الباينايت العلوي ، تركيبه المجهري عبارة عن رقائق من(الباينايت السفلي ) 

.درجة في ارضية الفيرايت 45بزاوية 

ذي يمتاز ال(المارتنسايت ) اذا كان التبريد مفاجئا كاإلخماد بالماء مثال ، يتكون تركيب جديد يطلق عليه -

ن بأنه محلول صلب فوق االشباع للكاربوالمارتنسايتيعرف. م 250ويتكون عند درجة حرارة اقل من . بصالدة عالية جدا 

ته بزيادة نسبة بنيته المجهرية عبارة عن تركيب ابري فاتح ، وتزداد صالد. الذائب في حديد الفا ، شبكته البلورية مشوهة 

.  الكاربون فيه 
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المعالجات الحرارية للصلب                                                                         :  الوحدة الخامسة 
21–19االسبوع 

المعالجة التقسية التطبيع ، منحنى التحول بالثبوت الحراري ،–المعادلة –التخمير : المعالجات الحرارية للصلب 

ها ، النتردة ، الحراري دون الصفرية ، التعتيق ، التقسية السطحية ؛ الكربنة وأنواعها والمعالجات الحرارية التي تتبع

.السيندة ، التقسية السطحية باللهب وبالتيارات الحثية

  .
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 Heat Treatment of Steelsالمعالجات الحرارية للصلب 
نة ثم المعالجة او المعاملة الحرارية هي عملية تسخين الصلب الى درجة حرارة معينة ثم االبقاء عند هذه الدرجة لفترة معي

.  ان سرع التبريد هي التي تحدد الخواص الميكانيكية للصلب . التبريد بسرعة مناسبة 

:  المعالجات الحرارية التي تجرى للصلب هي

Annealing( التلدين ) التخمير -1

Normalizingالمعادلة -2

 Quenching ( Hardening )التقسية -3

 Tempering( التطبيع ) المراجعة -4

ويقسم الى االنواع التالية:التخمير او التلدين

:  التخميرلغرض التشكيل -ا

م 650-550يتم عند درجات حرارة -

يل كما في كذلك عند الرغبة باالستمرار في عملية التشك. م إلزالة االجهادات الداخلية ولألجزاء المشكلة على البارد ديستخ-

.السحب العميق مثال 

:  تخمير التكور -ب

.تستخدم في تخمير الصلب عالي الكاربون عادة -

.م ولفترة زمنية طويلة 700-650تتم عند درجات حرارة -

.البنية المجهرية الناتجة هي سمنتايت متكور في ارضية من الفيرايت -

.ل على المكائن تؤدي عملية التخمير هذه الى انخفاض الصالدة ، زيادة قابلية التشكيل على البارد ، تحسين قابلية التشغي-

:  التخمير التام او الشامل -ج

االبقاء عند هذه .للصلب بعد اليوتكتويد 3,1Aللصلب قبل اليوتكتويد ، وفوق  3Aم فوق 50-30تتم بتسخين الصلب -

.، ثم التبريد البطيء في الفرن المطفأ عادة ( دقيقة 2ملم سمك او قطر 1كل ) الدرجة لفترة مناسبة 

لمحاط بشبكة من التركيب المجهري الناتج هو البيراليت الخشن والفيرايت للصلب قبل اليوتكتويد ، والبيراليت الخشن ا-

.  السمنتايت للصلب بعد اليوتكتويد 

.  ة الصدمات ماقل صالدة ومقاومة شد  ، مع اعلى مطيلية ومقاو: الخواص الميكانيكية -

.قاصر فرط التسخين ، االحتراق ، التخمير ال: عدم السيطرة على درجة وزمن التسخين تؤدي الى ظهور العيوب التالية -
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:Normalizingالمعادلة 
م من درجات الحرارة الحرجة العليا ، ثم االبقاء لفترة 50-30تتم بتسخين الصلب قبل وبعد اليوتكتويد اعلى -

.  مناسبة كما في التخمير التام ، ثم التبريد في الهواء الساكن 

بيراليت ناعموفي الصلب قبل اليوتكتويد فيرايت+بيراليت ناعم البنية المجهرية الناتجة بعد المعادلة هي -

.في الصلب بعد اليوتكتويد سمنتايت+

.ل صالدة ومقاومة شد اعلى مقارنة بالصلب المخمر ، مع مطيلية ومقاومة صدمات اق: الخواص الميكانيكية -

:  غراض التالية تجرى المعادلة لأل-

.زيادة مقاومة الشد للصلب متوسط الكاربون -1

.تحسين قابلية الصلب منخفض الكاربون للتشغيل على المكائن -2

.تحسين بنية وصالت اللحام -3

.ازالة االجهادات الداخلية -4

.التخلص من شبكة السمنتايت في الصلب بعد اليوتكتويد -5



70

:Quenchingالتقسية 
اإلخماد في الماء او تتم بتسخين الصلب وإبقائه كما في التخمير التام ، ثم التبريد السريع جدا والذي يتم عادة ب-

.الماء الملحي او الزيت 

.عادة المارتنسايت البنية المجهرية الناتجة بعد التقسية هي -

.اعلى صالدة ومقاومة شد ، واقل مقاومة صدمات مع مطيلية معدومة : الخواص الميكانيكية-

.باالصالدية ( باينايت % 50+ مارتنسايت % 50) يطلق على قابلية الصلب للتقسية الى عمق معين -

:من عيوب التقسية -

.اعوجاج القطع المقساة وتشققها بسبب االجهادات الداخلية الناتجة من عملية التقسية -1

.  عدم استقرار ابعاد القطع المقساة نتيجة تخلف اوستنايت متبقي -2

.انخفاض مقاومة الصدمات وانعدام المطيلية -3

.الصالدة الغير متجانسة للجزء المقسى نتيجة التسخين الغير منتظم -4

.  الصالدة القليلة للجزء المقسى نتيجة التسخين او التبريد الغير المالئم -5
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:Temperingالمراجعة او التطبيع 
.تجرى للقطع التي تم تقسيتها -

.  م 723يتم التسخين الى اقل من -

.يعتبر زمن ودرجة حرارة التسخين العامالن الرئيسيان في عملية المراجعة -

.  التخلص من االجهادات الداخلية ، واالوستنايت المتبقي : الغرض من المراجعة -

:تقسم المراجعة الى 

:   Low Temperingمراجعة منخفضة -1

. م 200-150يتم التسخين الى -

.  يتم التخلص من االوستنايت المتبقي واالجهادات الداخلية مع االحتفاظ بالصالدة العالية -

.  راجعالمارتنسايت المالبنية المجهرية بعد المراجعة المنخفضة هي -

.تعالج القطع المكربنة وأدوات القطع بهذه الطريقة -

: Medium Temperingمراجعة متوسطة -2

. م 450-350يتم التسخين الى -

.سطة هو الحصول على المتانة والمرونة العالية والمتعةالغرض من المراج-

. ستايت مراجعروتالبنية المجهرية الناتجة هي -

. تعالج بهذه الطريقة النوابض وقوالب الحدادة -

: High Temperingمراجعة مرتفعة-3

. م 650-550يتم التسخين الى -

.  الغرض منها هو الحصول على المتانة العالية مع مقاومة الصدمات -

.  سوربايت مراجعالبنية المجهرية الناتجة هي -

.تعالج بهذه الطريقة االعمدة الدوارة -
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جزء من مخطط االتزان الحراري للحديد والكاربون ، موضحا فيه المعالجات الحرارية للصلب 
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                  T.T.T. DIAGRAMمنحنى التحول بالثبوت الحراري 
.هو المنحني الذي يبين تحول االوستنايت غير المستقر في درجات حرارة ثابتة -

.لكل نوع من الصلب منحنيه الخاص به -

.  ويصبح غير مستقرا اذا تواجد عند درجات حرارة اقل .م 723االوستنايت يكون مستقرا اعلى من -

.م 723عند درجات حرارة قريبة من 20HRCصالدتهبيراليت خشناالوستنايت غير المستقر يتحول الى -

.30HRCبيراليت ناعمم االوستنايت الغير مستقر يتحول الى 550اعلى من -

.  40HRCباينايت علويم ، االوستنايت غير المستقر يتحول الى 550-350بين -

. 60HRCباينايت سفليم ، يتحول االوستنايت غير المستقر الى 350-250بين -

وينتهي ( نسايت تبداية التحول الى مار) Msعند 65HRCمارتنسايتم يبدأ االوستنايت غير المستقر الى 250اقل من -

( .نهاية التحول الى مارتنسايت ) Mfالتحول عند 

.مارتنسايت % 100هي اقل سرعة تبريد التي يمكن بواسطتها الحصول على بنية مجهرية سرعة التبريد الحرج-
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:  Sub-Zero Treatmentالمعالجة الحرارية دون الصفرية
-Mf ألكثر انواع الصلب تقع تحت الصفر المئوي  .

ة مع حدوث والذي وجوده يؤدي الى انخفاض في قيمة الصالداالوستنايت المتبقيالصلب المقسى يحتوي على كمية من -

. تغير في ابعاد القطع المصلدة 

( .م 195-) او النتروجين المسال ( م 183-) يتم تبريد القطع المقساة مباشرة اما بواسطة االوكسجين المسال -

اس ولتبيت ابعاد ادوات القي.....( اقالم خراطة ، سكاكين تفريز ) تستخدم هذه الطريقة لزيادة صالدة ادوات القطع -

.......( .  الفيرنيات ، قدود القياس ) 

:Agingالتعتيق 
تغير مع الزمن بدون حدوث( زيادة الصالدة مع انخفاض شديد في مقاومة الصدمات ) هو التغير في الخواص الميكانيكية 

.تعتيق التقسية وتعتيق بعد التشكيل اللدن : وهو نوعان . ملحوظ في البنية المجهرية 



77

SURFACE HARDENINGالتقسية السطحية للصلب 

. الصدمات تحتاج كثير من اجزاء المكائن الى ان يكون سطحها صلدا ومقاوما للسوفان ، مع متانة عالية في القلب لتتحمل-

.الكربنة ، النتردة ، التقسية السطحية باللهب ، التقسية بالتيارات الحثية: انواع هذه التقسية -

ية المجهرية نتيجة الكربنة والنتردة تتضمن تغير المكونات الكيمياوية للسطح ، بينما الطرق االخرى يحصل تغير في البن-

. المعالجة الحرارية الموضعية 
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CARBURIZINGالكربنة 

.هي عملية اشباع سطح الصلب بالكاربون -

.للقطع المراد كربنتها الصلب منخفض الكاربونيستخدم -

.السطح بالكاربون تتم العملية بتسخين الصلب العى من درجات الحرارة الحرجة العليا في وسط مادة غنية بالكاربون ليتشبع-

.  تتبع الكربنة معالجة حرارية مناسبة للحصول على سطح صلد ووسط متين -

:تجرى الكربنة بإحدى الطرق التالية -

.كوك يتم الحصول على الكاربون من وسط صلب والذي يكون عادة فحم نباتي او مسحوق من فحم ال: كربنة صلبة -1

. لصوديوم تتم بغمر الجزء في منصهر من امالح سيانيد الصوديوم وكاربونات الصوديوم وكلوريد ا: الكربنة السائلة -2

كربنتها على القطع المراد...( الغاز الطبيعي ، الميثان ، البروبان ) يتم بإمرار غازات هيدروكاربونية : كربنة غازية -3

.م 950-900والموجودة في الفرن 
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:      Nitridingالنتردة 

.  اكساب سطح الصلب بالنتروجين -

.والذي يحتوي على االلمنيوم والكروم والمنغنيز صلب سبائكي متوسط الكاربون: الصلب المستخدم -

فيتحلل غاز االمونيا الى .م 540تتم العملية بإمرار غاز االمونيا على القطع المشكلة بصورة نهائية، داخل فرن مسخن الى -

.هيدروجين ونتروجين الذي يتغلغل في سطح الصلب مكونا نتريدات صلدة 

: مزايا النتردة مقارنة بطرق التقسية السطحية االخرى -

.الحصول على صالدة اعلى -1

.  مقاومة سوفان اعلى -2

.  مقاومة كلل افضل -3

.م200م بينما في الطرق االخرى تفقد الصالدة اذا سخنت اعلى من 500القطع المنتردة تحتفظ بصالدتها حتى -4

.  كلفة النتردة اقل اذا كانت القطع المنتجة كبيرا -5

:مساوئ النتردة -

.  التكاليف االبتدائية عالية ، ولهذا الطريقة غير اقتصادية في حالة كون القطع المنتجة قليلة -1

.م وال يمكن استرجاع الصالدة إال بالنتردة مرة اخرى 500تفقد القطعة صالدتها نهائيا اذا سخنت اعلى من -2
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      Flame Hardeningالتقسية السطحية باللهب 

ريد برشاش من الماء اسيتينيلية الى اعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا ، ثم التب-تتم بتسخين القطعة بواسطة شعلة اوكسي-

.  مباشرة 

.  الصلب متوسط الكاربونالقطع تكون عادة مصنعة من -

.تستخدم هذه الطرية اذا كان عدد القطع قليلة -

:Eddy Current Hardeningالتقسية السطحية بالتيارات الحثية 
ة حرارتها فتتسخن اعلى من درج. لف حول القطعة المراد تقسيتها ييتم التسخين بإمرار تيار كهربائي ذو تردد عالي -

.الحرجة خالل فترة قصيرة ، تتبعها التقسية بالماء عبر ثقوب في الملف 

.الصلب متوسط الكاربونالقطع تكون عادة مصنعة من -

.تستخدم هذه الطريقة اذا كان عدد القطع كبيرا -
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الصلب السائكي                                                          : الوحدة الخامسة 

23-22االسبوع 

ب العدد الصلب السبائكي ، تأثير االضافات السبائكية على خواص الصلب ، الصلب المقاوم للصدأ ، صل

.  وأنواعه 
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: Alloy Steelالصلب السبائكي 
: من مساوئ الصلب الكاربوني 

.يمكن الحصول على مقاومة شد عالية ، مع االحتفاظ بمطيلية ومتانة معقولة ال-1

. انخفاض نفاذية التقسية -2

. اعوجاج واعوجاج الصلب المقسى عادة نتيجة استخدام الماء كوسط تقسية -3

. مقاومة السوفان والصدأ ضعيفة -4

. انخفاض الصالدة عند التسخين -5
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:على خواص الصلب Alloying Elementsتأثير اضافة العناصر السبائكية
.زيادة مقاومة الشد -1

زيادة الصالدة -2

. قد تنخفض المطيلية ومقاومة الشد في حالة تكون الكرافيت -3

.بعض العناصر المضافة قد تتسبب في نمو الحبيبات ، في حين قسم منها يعيق نمو الحبيبات -4

.تخفض نسبة الكاربون في البيراليت -5

. اضافة بعض العناصر قد يؤدي الى استقرار الفيرايت بسبب ارتفاع درجات الحرارة الحرجة -6

. اضافة بعض العناصر قد يؤدي الى استقرار االوستنايت بسبب انخفاض درجات الحرارة الحرجة -7

. تزداد االصالدية نتيجة خفض معدل التبريد الحرج -8

. تزداد مقاومة الصلب للصدأ -9

. تتحسن الخواص المغناطيسية -10
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:   Stainless Steelالصلب المقاوم للصدأ 
% .  11يحتوي على نسبة كروم ال تقل عن -

. يمتاز بمقاومته العالية للتآكل بالصدأ وكذلك مقاومته درجات الحرارة المرتفعة -

. هذه الخاصية تنتج نتيجة تكون طبقة اوكسيد الكروم الغير مسامية على سطحه -

:انواع الصلب المقاوم للصدأ 

:   .Martensitic St. Stالصلب المقاوم للصدأ المارتنسايتي-1

% .16.0وكروم لحد % 1.0يحتوي على نسبة كاربون لحد -

. م 700م ثم المراجعة عند 1000تتم مالجته حراريا بالتقسية بالزيت من -

.....يستعمل لصناعة ريش التوربينات ، االدوات المنزلية ، ادوات الجراحة -

:  .Austinitic St. Stالصلب المقاوم للصدأ االوستنايتي-2

. نيكل % 8.0كروم ، % 18.0كاربون ، % 0.1تحتوي عادة على اقل من -

.يمكن معالجته حراريا ، وغير مغناطيسي بنيته المجهرية هي االوستنايت ، لذا ال-

.  صعب اللحام -

.......يستخدم في معامل االلبان ولألغراض المنزلية والديكورات -

: .Ferritic St. Stالصلب المقاوم للصدأ الفيرايتي-3

.  كروم عادة % 30-16كاربون و % 05.يحتوي على -

.جته حراريا لكون بنيته المجهرية فيرايت ليمكن معاال-

........يستخدم في مصانع البتروكيمياويات  واألفران -
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:     Tool Steelصلب العدد 
: الية هذا الصلب تتوفر فيه المواصفات الت. يشمل جميع انواع الصلب المستخدمة في صناعة العدد وأدوات القطع -

....االصالدية العالية ، المتانة ومقاومة السوفان ، الصالدة العالية ، قابلية التشغيل والتشكيل

:اما انواعه فهي 

صلب العدة الكاربوني -

صلب العدة السبائكي -

صلب عدد التشكيل على البارد -

صلب عدد التشكيل على الحار -

High Speed Steel HSSصلب السرعات العالية -

.  مقاومة صدمات وسوفان جيدة . م 500يمتاز باحتفاظه بصالدته العالية حتى . من اكثر االنواع استخداما 

:ويقسم الى مجموعتين 

ويعتبر . كوبالت% 0.5+فناديوم % 1+ كروم % 4+ تنكستن % 18+ كاربون % 0.6تحتوي : مجموعة التنكستن -1

.غالي الثمن الحتوائه على التنكستن الغالي 

% 2+ موليبدنم % 15+ فناديوم % 1+ كروم % 4+تنكستن 1.5+ كاربون % 0.6يحتوي : مجموعة الموليبدنم -2

. يمتاز بمواصفات مماثلة للنوع االول ولكن ارخص ثمنا . كوبالت 

:المعالجة الحرارية للصلب السريع القطع 

.يتم التسخين في اوساط ملحية لمنع فقدان الكاربون -

.  م إلذابة جميع الكاربيدات في  االوستنايت 1280يجري التسخين على مراحل حتى -

تتم التقسية اما بالزيت او الهواء -

.  اوستنايت متبقي + كاربيدات في ارضية مارتنسايتية : االبنية المجهرية بعد التقسية -

.الدة م لمرحلتين للتخلص من االوستنايت المتبقي والذي يتحول الى تراكيب صلدة فتزداد الص560المراجعة عند -
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حديد الزهر:   الوحدةالسادسة 
25-24االسبوع 

حديد زهر ابيض والرمادي والمرقش والطروق وذو كرافيت متكور ، : طرق انتاجه ، انواعه : حديد الزهر 

.معالجاته الحرارية 
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: Cast Ironحديد الزهر 

. عادة% 4.5-2.5سبائك بين الحديد والكاربون بنسبة -

:ان اهم خواص حديد الزهر والتي جعلت منه مادة صناعية مهمة -

. درجة انصهار منخفضة مقارنة بالصلب مع سيولة عالية جعلته مناسبا للسباكة -1

. رخيص الثمن -2

له خاصية اخماد االهتزازات لذا يستخدم لصناعة ابدان المكائن -3

. ممكن تحسين خواصه الميكانيكية بالمعالجات الحرارية واإلضافات السبائكية -4

اكثر انواعه قابلة للتشغيل على المكائن -5

.يقاوم السوفان ويتحمل اجهادات ضغط عالية -6
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:  انواع حديد الزهر 
:  White C. Ironحديد زهر ابيض-1

.  سمنتايت+ بيراليت :البنية المجهرية -

. لون مقطع الكسر ابيض ، لذا سمي بحديد زهر ابيض -

.يمتاز بكونه هش ، صلد ، مقاومته للصدمات قليلة ، صعب التشغيل على المكائن -

.استخداماته محدودة ، ويستخدم في المجاالت التي تتطلب مقاومة سوفان عالية -

:  Grey C. Ironحديد زهر رمادي-2

. شرائح كرافيتية في ارضية من البيراليت: البنية المجهرية -

.  لون مقطع الكسر رمادي مسود ، لذا سمي بحديد زهر رمادي -

.  خواصه الميكانيكية تعتمد على شكل وحجم شرائح الكرافيت -

:  Malleable C. Ironحديد زهر طروق-3

. ساعة 70م ولمدة تتجاوز 950-900يصنع بتخمير حديد الزهر االبيض عند -

او كرافيت نجمي في ارضية من ( . Black Heartذو قلب اسود ) كرافيت نجمي في ارضية فيراتية : بنيته المجهرية -

( .White Heartذو قلب ابيض ) البيراليت 

. يمتاز بكونه لين وقابل للتشغيل على المكائن -

. يستخدم في صناعة اجزاء كثيرة للسيارات -

: Spheroidal C. Ironحديد زهر ذو كرافيت متكور -4

.يحصل عليه باضافة عنصري المغنيسيوم والكاليسيوم قبل الصب مباشرة -

.  كرافيت كروي في ارضية من البيراليت: البنية المجهرية -

.يماثل الزهر الطروق في خواصه واستخداماته -

: Mottled C. Ironحديد زهر مرقش -5

.بيراليت+ سمنتايت + كرافيت : البنية المجهرية -

.سمي بالمرقش بسبب الترقيش الذي يظهر على سطحه عند الكسر -
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التآكل                                                                        : الوحدة السابعة 

30–26االسبوع 

بة ، التآكل ما التآكل ومظاهره والية حدوثه ، السلبية ، التآكل االلكتروليتي ، التآكل الكهفي ، التآكل المصاحب للتر

.تآكل بين البلورات ، التآكل المصاحب لالجهادات ، االختيار االمثل للمادة ، تلطيف المحيط ، طرق الوقاية من ال

:اهداف هذه الوحدة 

: سيكون الطالب قادرا على 

.يتعرف على التآكل وامكانيكية حدوثه -

.يتعرف على االكسدة والعوامل المؤثرة عليها -

يسمي ويعرف انواع التآكل االلكتروليتي -

.يعدد الطرق المختلفة للوقاية من التآكل -
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:         corrosionالتآكل  
و السبب المعادن في الطبيعة غير مستقرة كيمياويا ، لذا لها الميل للتفاعل مع محيطها لتكوين مركبات مستقرة ، وهذا ه

.الرئيسي للتآكل 

:وينتج التآكل عادة عن طريقين 

دية سطحية فتتكون طبقة اوكسي. التآكل الناتج عن التفاعل الكيمياوي المباشر مع الغازات المحيطة وأهمها االوكسجين -1

يد غير مسامية او طبقة االوكس. والتي قد تكون مسامية وال تلتصق بسطح المعدن بشدة وبهذا االكسدة مستمرة والتآكل مستمر 

.  وتلتصق بالسطح بشدة ، فتتكون طبقة واقية تمنع استمرار التاكل 

:تعتمد على  Oxidationقابلية المعدن على التأكسد-

.االلفة الكيمياوية بين المعدن واالوكسجين -ا

.  تزداد االكسدة مع زيادة درجة حرارة المعدن -ب

.طبيعة طبقة االوكسيد والتي شرحت سابقا -ج

( :  االلكتروليتي ) التآكل الكلفاني -2

.  معظم التآكل المعدني ناتج لهذا النوع من التآكل -

ا االعلى جهدا بينم( انود ) فيصبح االقل جهدا . ينتج نتيجة وجود مادتين بينهما فرق للجهد مع وجود محلول الكتروليتي -

:امثلة على ذلك . التآكل يحدث لالنود فقط ( . كاثود ) يصبح 

.  تأكل الصلب في الصفائح المطلية بالقصدير -1

. تأكل الزنك في الصلب المغلون -2

تأكل سطح المعدن الذي يحتوي على الشوائب -3
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ديرتآكل صفائح الصلب المطلية بالقص

(المطلي بالزنك ) تآكل الصلب المغلون 

تآكل سطح الصلب عند وجود الشوائب 
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:السلبية 

سدة مثل بعض المعادن مثل الصلب المقاوم للصدأ ، تكون غشاء رقيق من االوكسيد الواقي عند تواجدها في االوساط المؤك

. حامض النتريك ، والتي تمنع استمرار التآكل ، فيقال ان المعدن اصبح سلبيا 

:التآكل االختياري 

بة للمناطق جيدة المناطق الفقيرة باالوكسجين تصبح انودا بالنس. عند تواجد سبيكة احادية الطور تتعرض الى تهوية رديئة 

.  وبهذا تتآكل المناطق رديئة التهوية . التهوية 

( :التنقر ) التآكل الكهفي 

تيجة التهوية اذا احتوى سطح السبيكة على شوائب او فجوات ، وفي حالة تواجد الكتروليت ، فان هذه الفجوات تصبح انودا ن

. الرديئة ، فيبدأ التآكل من هذه الفجوات 

:التآكل ما بين البلورات 

.  كل منها منطقة حدود البلورات تكون عادة غنية بالشوائب والعناصر السبائكية ، فتصبح هذه المناطق انودا ويبدأ التآ

:التآكل المصاحب لالجهاد 

و طاقة داخلية االحهادات الداخلية الناتجة من التشكيل على البارد او التقسية او من اللحام ، تعتبر مناطق تجمع االنخالعات وذ

، فتسلك هذه المناطق كانود بالنسبة لباقي القطعة ، فيحدث لها تاكل 

:التآكل المصاحب للتربة 

.  وجود البكتيريا وعدم تجانس انتشار الهواء في التربة يؤدي الى حدوث تآكل الكتروليتي بسهولة

:االختيار االمثل للمادة 

.وقع افضل طريقة لتقليل التآكل هو اختيار المادة المناسبة والتي لها مقاومة تآكل عالية ضمن ظروف استخدامها المت

:تلطيف االجواء 

كييف الماء فيقصد اما ت. فتكييف الهواء يقصد به ازالة الرطوبة منه أي جعله جافا . يستخدم تكييف الهواء والماء لتقليل التآكل 

....  به ازالة الغازات المذابة بالماء كاالوكسجين والكلور 
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:طرق الوقاية من التآكل 
.استخدام معادن او سبائك مقاومة للتآكل مثل الصلب المقاوم للصدأ-1

.التغطيس ، الطالء الكهربائي ، التصفيح:التغليف بالمعادن ويقسم الى -2

الطالء بالمواد الالمعدنية مثل الطالء باالصباغ والوارنيش-3

الحماية الكاثودية-4

الحماية االنودية-5
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-:اسئلة
.ما هي العوامل التي جعلت من حديد الزهر مادة صناعية مهمة -1

كاربون % 0.8كاربون   وتخمير التكور للصلب المحتوي على % 0.15تخمير لغرض التشكيل للصلب المحتوي : صف مع االستعانة بالرسم -2

  .

التآكل الكهفي      الحماية االنودية       السلبية : وضح المصطلحات التالية -3

.  وضح تأثير معدل التبريد والتركيب الكيمياوي على نوعية حديد الزهر -4

تطبيع المارتنسايت      المعادلة           حديد زهر طروق ذو قلب ابيض : وضح مستخدما المخططات الالزمة كل من -5

.ادوات العمليات الجراحية -صلب القطع السريع -الكربنة  -عملية النتردة : ما هو التركيب الكيمياوي المالئم ألغراض التالية -6

.ارسم مع التأشير منحنى التحول بالثبوت الحراري لصلب اليوتكتويد -7

.قارن بين الصالدة واالصالدية -8

.اشرح الطرق المختلفة لحماية المعادن من التآكل -9

:  م ثم عوملت بالطرق التالية 860كاربون ، سخنت في الفرن الى % 0.6اربعة نماذج من الصلب -10

.  النموذج االول اخمد بالماء-ا

.  النموذج الثاني برد في الهواء الساكن -ب

.  م لمدة ساعة 600النموذج الثالث اخمد في الماء ثم اعيد تسخينه في الفرن الى -ج

.النموذج الرابع تم تبريده في الفرن المطفأ -د

ما اسم المعالجة الحرارية لكل نموذج ؟ –اوال 

ما هي البنية المجهرية المتوقعة في كل نموذج ؟ –ثانيا 

ما هي الخواص الميكانيكية المتوقعة في كل نموذج ؟ –ثالثا 
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-: المصادر 

.م 1988–رمزي السيد احمد ، المعادن ، دار التقني -1

. م 1979–كاوتسور ، مقدمة في علم التركيب الميتالوكرافي ، دار شبر للنشر . ا-2

.م 1984–محمد باقر ، مطبعة جامعة الموصل .بيلي ، علم المعادن ، ترجمة د . ف-3

4-W.D. Callistor , Materials Science & Engineering , 1999

5- R.A. Higgins , Materials for Engineering Technicians , 1988 .

6- R.A. Higgins , Engineering Metallurgy Part 1 , 2004.               
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-:االختبار البعدي 

.مكعب متمركز الجسم ام الشكل السداسي ؟ اثبت ذلك : اكثر اكتظاظا بالذرات ايهما-1

( 1، ½، ½ (        ) 122(    ) 101(    ) 1،0،1: ) مثل لما يأتي -2

.وضح مع الرسم ، مراحل عملية التبلور للمعدن النقي -3

. عرف ظاهرة التآصل ، باالستعانة بالرسم وضح هذه الظاهرة للحديد النقي -4

.  م 1535م تشكيال على البارد ، علما ان درجة انصهار الحديد 300لماذا يعتبر تشكيل الحديد عند -5

.قارن مستعينا بالرسم ، بين الكسر الهش والكسر المطيلي -6

.  ماذا يقصد بالزحف ؟ ارسم منحنى الزحف النموذجي ، مع التأشير الكامل على االجزاء -7

المعدنان ال يذوبان ببعضهما في الحالة الصلبة بل. م 800ينصهر عند Bم ، والمعدن 600ينصهر عند Aالمعدن -8

:  المطلوب . م 250عند درجة حرارة Bالمعدن % 25يكونان يوتكتك يحتوي 

.ارسم مخطط االتزان الحراري مع التأشير الكامل على االجزاء -ا

.م 850، ارسم منحنى التبريد لها من Bالمعدن % 50للسبيكة -ب

.  قارن بين محلول صلب احاللي ومحلول صلب بيني ، مستعينا بالمخططات الالزمة -9

ة التي وضح بالمعادالت الالزمة ، التفاعالت الميتالورجي. ارسم منحنى االتزان الحراري للحديد مع الكاربون -10

.تحدث في هذا النظام 
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.  عزز اجابتك بالمخطط الالزم . بين تأثير التبريد السريع على تحول االوستنايت -11

ما هي مزايا ومساوئ عملية النتردة عند مقارنتها بطرق التقسية السطحية االخرى ؟ -12

تطبيع         –معدل التبريد الحرج : ارسم منحنى التحول بالثبوت الحراري لصلب اليوتكتويد موضحا عليه -13

المارتنسايت

ما هي اهم تحديدات استخدام الصلب الكاربوني ؟ -14

. وضح مستعينا بالرسم ، المعالجة الحرارية لصلب القطع السريع -15

” ه المجهرية يعتمد نوع وخواص حديد الزهر على شكل ونوع تواجد الكاربون في بنيت” : ناقش العبارة التالية -16

.مستعينا بالمخطط الالزم ، وضح الية الحصول على حديد زهر طروق ذو قلب اسود -17

ما هي الطرق المختلفة للوقاية من التآكل ؟ -18

.  عدد الطرق المختلفة لتآكل المعادن -19

ماذج من ما اسم المعالجة الحرارية ، والبنية المجهرية المتوقعة ، والخواص الميكانيكية الناتجة عند معالجة ن-20

: الصلب بالطرق التالية 

.م في الفرن ثم برد الى درجة حرارة الغرفة في الهواء الساكن 880كاربون ، سخن الى % 0.4-ا

.م 600م برد في الماء ثم اعيد تسخينه الى 860كاربون ، سخن الى % 0.6–ب 

.ساعة ثم برد في الهواء 70م وترك عند هذه الدرجة لمدة 700كاربون ، سخن الى % 1.0-ج

.  م ثم برد في الزيت 760كاربون سخن الى % 0.8-د
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:الىالتحملطريقةحسبالميكانيكيةاالختباراتتقسيميمكن

Static Tests))اختبارات استاتيكية.-1

وع من ومن امثلة هذا الن.و تعني تعرض عينة االختبار الى تحميل تدريجي بادئا من الصفر

(  رات الضغطاختبا،اختبارات الشد،روكويل،فيكرز،برينيل)اختبار الصالدة بطريقة .االختبارات

.وغيرها

(Dynamic Tests))اختبارات ديناميكية.-2

الصدم و تعني تعرض عينة االختبار الى تحميل سريع وبصورة مفاجئة ومثال ذلك اختبار

(  شور)بطريقة شاربي وايزود وكذلك اختبار الصالدة بطريقة 

الجهد(متغيرة)اختبارات متكررة. -3

رة االختبار و تعني تعرض عينة االختبار الى تحميل يتغير مقداره واتجاهه باستمرار خالل فت

.مثال ذلك اختبار الكلل
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التيالمقاومةهيأوالخدشأوللتغلغلالمعدنمقاومةهي:(Hardness)الصالدة

.منهأكثرصالدةذاتأخرىمادةفيهتحدثهالذيالتغلغلضدالمعدنيبديها

:الصالدةقياسطرق

Brinell.الصالدةالختباربرينيلطريقة:أوال Hardness Tests

Vickers.الصالدةفيكرزالختبارطريقة:ثانيا Hardness Tests

Rockewlالصالدةالختبارروكويلطريقة:ثالثا Hardness Tests
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:التجربةمنالغرض

(وسبائكهاللمعادن)الميكانيكيةالخواصلمعرفةالطريقةهذهتستعمل

ياتالعملأجراءبعدوذلكللعينات(الصالدة،الشدمقاومة،الطروقية،المتانة،المطيلية)مثل

.(لربطواواللحامالتشكيلعمليات،والسباكةالصبوعملياتالحراريةالمعامالت)مثلعليها

دنالمعهذاوقوععندانهيارهأوشكلهتغيرمقاومةعلىوسبائكهللمعدنالخواصوتحدد

.عليهتؤثرخارجيةقوىتأثيرتحت
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:تركيب ووصف الجهاز
لووم حيو  ذات قطر مع(المصلد)يتم في هذه الطريقة الضغط على كرة من الصلب المقسى

:أن أقطار الكرات هي
10mm  ),5mm,2.5mm,1mm ) علوى المعوادن أو الموواد وسواسوطة اسوتعمال

ها أوزان مختلفووة والتووي تسوومى بالحموول ويختلووف الحموول حسووب اخووتال  المعووادن وسوومك
:والتي نحصل عليها من تطبيق القانون التالي

C
D

P


2 :حي  ان

:P(     kg) لحمل المسلط  

:D(     mm) قطر الكرة  

  C: ثابت              

30=للصلب(  C: ) حي  إن
10=للنحاس وسبائكه
5=لأللمنيوم وسبائكه
1=للرصاص والقصدير
وستطبيق القانون أعاله وستحديد قطر الكرة المستخدمة إثناء عملية االختبار نحصل

.على مقدار تسليط الحمل
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CDP 2/

2)5.2(*10P

kgP 25.31)5.2(*5 2 

D=2.5mmنقوم باختبار: ومثال ذلك

إذن
1

............................
:حي  أن

P=الحمل المسلط(kg)
D=قطر الكرة(mm)
C=ثابت

(C)حي  أن
30=للصلب

10=للنحاس وسبائكه

5=لاللمنيوم وسبائكه
1=للرصاص والقصدير

ل وستحديد قطر الكرة المستخدمة أثناء عملية االختبار نحص(1)وستطبيق القانون أعاله
على مقدار تسليط الحمل

للصلب:مثال ذلك

=kg62.5للنحاس        
لأللمنيوم

cDP 2/
kgP 5.187)5.2(*30 2 
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 من قة  ه     ث  
 

  لفي نية              ق   م   
 
ع سة مكب    
  بلة  لعينة       لت ل ل 
 
 

   حمال
 عتلة ل فع  ل بلة    خفضها  
 

عتلة تسلي   لحمل 

يبين جهاز حديث لقياس الصالدة بطريقة برينيل(1)شكل رقم 
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CDP 2/(

)(

2

22 dDDD

P
HBN





:والنتائجالحسابات
)القانون خاللمنالمسلطالحملعلىالحصولبعد
القانون طريقعنوذلكبرينيلصالدةرقملمعرفةالتاليالقانون تطبيقيتم

.
المساحة السطحية لألثر/الحمل المسلط=برينيلصالدة

:حي  أن
HBN:رقم الصالدة بجهاز برينيل

P:الحمل المسلط(kg)
π:النسبة الثابتة
D: قطر الكرة المستخدمة(mm)
:dقطر األثر(mm)
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يوضح فيه االثر الناتج على العينة(2)شكل رقم 

:التاليةالخطواتنتبعالصحيحةالنتائجعلىنحصلولكي

kg187.5=المسلطوالحمل،(mm2.5)بقطرتغلغلأداةنختار.1

المتكوناألثرقطرنقرأ.2

القانونمنبرينيلصالدةرقمنحسب.3

لنحاسوااأللمنيوم–البراصمنعينةعلىالسابقةالخطواتنفسنعيد.4
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نوع 
العينة

قطر اداة 
التغلغل

الحمل 
المسلط

قطر 
االثر

رقم 
صالدة 
برنيل

2.5187.5صلب
2.562.5نحاس
2.562.5براص
2.531.25ألمنيوم

يبين فيه كيفية الحصول على رقم الصالدة(1)جدول رقم 
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:المناقشة

.بالصالدةماالمقصودوضح:1س

.برينيلبطريقةالصالدةقياسإلتمامالمهمةالشروطماهي:2س

.الطريقةبهذهصالدتهاقياسيمكنالموادأي:3س

.المختلفةللمعادنالمسلطالحملاختياريمكنكيف:4س

انهثحيالصالدةوالقليلةالمتوسطةالمعادنصالدةلقياسالطريقةهذهتستخدم:مالحظة

إلىيوديالحدهذاعنالصالدةزيادةالن450عنقياسهاالمرادالقطعةألتزيدإنيجب

.الصلبكرةتشوه
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هذامويستخدعاليةصالدةذاتعيناتلقياسفيكرزجهازيستخدم:التجربةمنالغرض

لهايأجرالتيالمعادنوخاصة(المصلدة)والمقساةالصالدةشديدةالمعادنلقياساالختبار

.المعدنيةالرقائقصالدةلقياسفيكرزاختباريستخدموكذلكسطحيةتقسية

هرمعنعبارة(Indenters)التغلغلأداةتكوناالختبارهذافي:الجهازووصفتركيب

حملتأثيرتحتاألداةهذاوتضغط(o136)رأسهوزاويةالماسمنورأسهالقاعدةرباعي

سمكحسبالمناسبالحملمقداراختياريتمأنهحيث(d)قطرهمعينشكلعلىأثرهيترك

المثبتةةالفيرنيطريقعنالناتجاألثرقراءةويتمكماصالدتهاقياسالمرادالعينةوصالدة

.ونظيفصقيلسطحذاتعيناتاالختبارلهذايستخدمأنيجبلذاالجهازعلى
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 من قة  ه     ث  
 

  لفي نية              ق   م   
 
ع سة مكب    
  بلة  لعينة       لت ل ل 
 
 

   حمال
 عتلة ل فع  ل بلة    خفضها  
 

عتلة تسلي   لحمل 

يبين جهاز حديث لقياس الصالدة بطريقة فيكرز(1)شكل رقم 
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:انحي 

A:الماسلهرمالتالمسمساحة(mm2)

P:المسلطالحمل(kg)

HVN:فيكرزصالدةرقم(kg/mm2)

d:االثرقطرمعدل(mm)

ثابتةقيمة:1.854

3.............
2

21 dd
d
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(                         أ (                                                               ) ب) 

االثر المتكون على سطح العينة وقياس قطريه:أ( 2)شكل رقم 

انضغاط الرأس الهرمي على سطح العينة:ب



115

2

21 dd
d




الحمل العينات
المسلط

رقم قطر االثر
صالدة 
فيكرز d2d1

50الصلب

30البراص
30ألمنيوم
30نحاس

يبين فيه كيفية الحصول على رقم صالدة فيكرز(1)جدول رقم 
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:المناقشة

ألثرا،التغلغلأداةحيثمنالصالدةلقياسفيكرز،برينيلطريقتيبينقارن.1

مكنيالتيوالموادالصالدةلحسابالمستخدمالرياضيالقانون،المسلطالحمل،الناتج

.الطريقةبهذهصالدتهاقياس

بينتقاربهنالكوهلبرينيلوفيكرزبطريقتيعليهاحصلتالتيالنتائجبينقارن.2

.الواحدللمعدنالصالدةقيم

معرةالظاههذهقارنالمسلطالحملتغيرعندالصالدةقيمةتتغيرهل-الصلبلعينة.3

.برينيلطريقة
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ريقةالطهذهوتعتبر.مختلفةصالداتلقياسروكويلجهازيستخدم:التجربةمنالغرض

حالياهازالجهذااستخداملسهولةنتيجةالسابقةالطرقمنانتشاراالطرقوأكثرأبسطحاليا

أنواعلكلاستخدامهاوألمكان-الجهازتدريجمنمباشرةالصالدةرقمعلىوللحصول

.المعادن

:الجهازوتركيبوصف

زاويةالماسمن(Cone)مخروطإماتكونالجهازهذافيالتغلغلأداة

ويستخدم(mm)0.2مقدارهقطربنصفمكورالمخروطرأسويكون(o120)رأس

.الصالدةشديدةالمعادنالختبار

المعادنالختباروتستخدم(mm1.59)قطرهاالمصلدالصلبمن(ball)صغيرةكرةأو

.صالدةاألقل

لتغلغلاأداةضغطمنالناتجاألثرعمقأساسعلىالصالدةتحسبالطريقةهذهفيأنهحيث

وبهذا(F1)رئيسيحملتأثيرتحتثم(kg10)قدرهFO))ابتدائيحملتأثيرتحتامآل

(F=FO+F1)يساويالعينةعلىالمسلطالكليالحملفان
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قدارهمكليحملتأثيروتحتالمخروطباستخدامسطحياالمصلدةالمعادنتقاس

(kg150RC=)دامباستخوالمتوسطةالصالدةقليلةالمعادنتختبربينما

.(=kg100RB)مقدارهكليحملتأثيروتحتالكرة

تخدم كما ويوجد بعض التدريجات والتي تستخدم في هذه الطريقة حيث أنه يس

التدريج الذي يحمل الرمز

(C ) لتعين رقم الصالدة باستخدام المخروط ويرمز لرقم الصالدة بالرمز

(HRC )ويستخدم التدريج الذي يحمل الرمز (( Bلتعيين رقم الصالدة باستخدام

(.HRB)الكرة ويرمز له بالحروف 

ويستخدم في هذه ( A)وفي بعض األجهزة يوجد تدريج أضافي يحمل الرمز 

ت الحالة المخروط الماسي كأداة تغلغل لقياس صالدة المعادن شديدة الصالدة ذا

ويسلط في هذه الحالة حمل كلي ((HRAالمقاطع الرقيقة ويرمز له بالرمز

.فقط(kg RA=60)مقداره
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 من قة  ه     ث  
 

  لفي نية              ق   م   
 
ع سة مكب    
  بلة  لعينة       لت ل ل 
 
 

   حمال
 عتلة ل فع  ل بلة    خفضها  
 

عتلة تسلي   لحمل 

جهاز حديث لقياس الصالدة بطريقة روكويل(1)شكل رقم 



120

:والنتائجالحسابات

يينالتالالقانونينطريقعناألثرعمققياسيمكن(روكويلطريقة)الطريقةهذهفي

1130-HRB)*0.002………=h

الكرةحالةفياألثرعمقيكونعندما(1)رقمقانونيستخدم

h=(100-HRA) *0.002………2

المخروطحالةفياألثرعمقيكونعندما(2)رقمالقانونيستخدم
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يبككين فيككه عمككق األثككر المتكككون والنككاتج عككن اختبككار روكويككل    لقيككاس(2)شكككل رقككم 

الصالدة



122

أسود س عمق األثر فهنالك تدريجان األول يكون ذات لون بالنسبة لقيا: مالحظة
جزء(100)ويستعمل أداة التغلغل مخروط من الماس مقسم إلى 

أنوبماجزء(130)إلىمقسمالصلبمنكرةتغلغلأداةويستعملأحمروالثاني
التدريجقيمة
(mm0.2)(0.002)جزءلكلوتساوي التدريجأجزاءعلىونقسم

المعدل3قراءة2قراءة1قراءة المعدل3قراءة1قراءة نوع العينة

صلب

براص

المنيوم

نحاس

HRA(   kg60)الحمل kg0(10HRB)الحمل

يبين فيه القراءات بطريقة روكويل(1)جدول رقم 
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:المناقشة

.الصالدةلقياسواسعةبصورةروكويلطريقةتستعمللماذا:1

.HRA-HRB-HRCبالتدريجاتصالدتهاتقاسالموادأي:2

.التدريجاستخدامعندالصلبلعينةاألثرعمقأحسب:3 HRA-HRB

.أخرىجهةمنروكويلوطريقةجهةمنوفيكرزبرينيلطريقةبينقارن:4
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:الغرض من التجربة

عندللكسرالمعدنمقاومةخاصيةوهي(TOUGHNESS)المعادنمتانةتحديد

تيالالطاقةكميةلمعرفةيجري(الصدم)االختبارهذاأنحيث.المفاجئةلالجهاداتتعرضه

.هومرونتالمعدنلمتانةمقياسوذلكلصدمةتتعرضعندماالكسرقبلالعينةتمتصها

الخاصيةهذهمنالعكسعلىويكون

هذافانلذا.ودقةبسهولةاالختبارهذافيوحسابهامالحظتهاويمكنالهشاشةهي

.اللينةللمعادنيصلحالاالختبار

في ويكون في هذه العينة شق.ويستخدم لهذا االختبار عينات ذات شكل قياسي موحد

يوضح االبعاد القياسية للعينة(1)احد جوانبها  والشكل رقم

(1)شكل رقم 
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يجري هذا أالختبار الديناميكي على جهاز خاص كما موضح :تركيب ووصف الجهاز

ا من حيث يتم كسر عينة من المعدن بواسطة صدمها ببندول ثقيل يسقط عليه( 2)بالشكل

:وهنالك طريقتين مختلفتين الختبار الصدمة هما. ارتفاع ثابت ومحدد

(2)شكل رقم 
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GHARPYشاربياختبار- TEST))

عكسحزاليكونبحيثمستعرضأفقيوضعفيمكانهافيالعينةتثبتاالختبارهذافي

عندهاتتركزمنطقةاليجادهوالموجودالحزوفائدة.الصدمعندالبندولسقوطاتجاه

.للكسرمكاناوتكوناالجهادات

(IZODTEST):ايزوداختبار-

المطرقةوطسقاتجاهمقابلالحزيكونبحيث.عموديوضعفيالعينةتثبتاالختبارهذاوفي

.االختبارينكالفيالعينةوضعطريقةيوضح(3)رقموالشكل.الصدمعند

طريقة آيزود                                   طريقة شاربي

ولاتجاه ضربة البند

ولاتجاه ضربة البند

الحز

الحز

ندولالبضربةواتجاهالعينةتثبيتطريقة

وشاربيآيزودطريقتيمنكلفي
(3)شكل رقم 
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اختباربعينةوباالستعانة(2)بالشكلوالمبينشاربيجهازباستخدام:التجربةخطوات

.قياسية

التجربةاجراءقبل(الحزمنطقة)الكسرمنطقةفيالعينةمقطعمساحةتحديديتم-1

االحمرالتدريجعلى(α)الرفعزاوية(4)المؤشرويبيناعلىالى(1)البندولرفعيتم-2

(141.5o)تعادلثابتةزاويةوهيللجهاز

(1)المطرقةاتجاهعكسالحزيكونوبحيثأفقيةبصورةمكانهافي(7)العينةتوضع-3

(β)االرتدادزاويةقياسمنتمكننابصورة(5)المؤشرضبطيتم-4

تدوترفتكسرهاالعينةوتصدمبسرعةالمطرقةفتهوى(2)البندولتحريريدةعلىيضغط-5

.االسودالتدريجعلىاالرتدادزاويةالى(5)ويؤشراالخرىالجهةإلى

للخارجبذلكالخاصةاليدةبسحبوذلكالترددعنالبندولايقافيتم-6

الشغلقيمةايجاديمكنخاصةوقوانينجداولوباستخدام(β)االرتدادزاويةبمعلومية-7

(E)العينةكسرفيالمبذول

مقاومةتحديديمكن(E)الكسروبمعلوميةمنطقةفيللعينةالمقطعمساحةبمعلومية-8

.(1)رقمالقانونفيوبالتطبيق(R)للصدماتالمعدن
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2/. cmmkg
A

E
R 

21 whwhE 

)( 21 hhw 

)cos(cos   wl

:الحسابات والنتائج 
:لحساب مقاومة المعدن للصدمات نطبق في المعادلة التالية
..........1 :حيث ان 

R: (2سم/م.ك م)مقاومة المعدن للصدمات
E: (م.ك م)الش ل المبذول في كسر العينة
A: (2سم)مساحة مقطع العينة مكان الكسر

.......2

=

........2
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:أنحيث

W:ويساويثابتمقداروهو(كغم)البندولوزنkg)25.81)

L:ثابتمقداروهو(م)البندولطول(0.75m)

α:الصدمقبلالبندولارتفاعزاوية(o141.5)

β:(الجهازمنتقرأ)العينةوكسرالصدمةبعدالبندولارتدادزاوية
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:المناقشة

الهشوالكسرالمطيليالكسربينالفرقماهو:1س

االنفعال-االجهادمنحنيارسم:2س

ايزودواختبارشاربياختباربينقارن:3س

A=0.8cm2)بانهعلمتاذاللصدماتالمعدنمقاومةاحسب:4س ,

W=25.81kg,α=141.5o ,L=0.75m,β=112o)
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دراسةضوءعلىللمعادنالهامةالميكانيكيةالخواصبعضلتعين:التجربةمنالغرض

هيالخواصهذهواهمالتجربةهذهمنعليهتحصلالذياالنفعال-االجهادمنحني

(ductility)المطيليةخاصية

وهي(1)بالشكلمبينكماخاصةماكيناتاالختبارلهذاتستخدم:الجهازووصفتركيب

:رئيسينجزئينمنعادةتتكون

-Aيةاوميكانيكهيدروليكيةوسائلبواسطةالعينةعلىالمؤثرالحملالحداثوحدة.

B-العينةعلىالمؤثرالحمللقياسوحدة.

حدثتالتيالتغيراتلتسجيلبوسيلةالماكيناتهذهعادةوتزودكما

العينةعلىالمسلط(stress)لالجهاداتبالنسبة(strain()االنفعال)العينةطولفي

stress-strain)االنفعال-االجهادبمنحنييسمىماوهذا diagram).
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جهاز الشد(1)شكل رقم 
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هل تثبيتها وتستخدم لهذا االختبار عينات قياسية ذات ابعاد ثابتة حتى يس:وصف عينة الشد

لكن بين مقبضي الجهاز وهذه العينات تكون دائريةالمقطع أو مربعة أو مستطيلة المقطع و

.تستخدم عادة العينات ذات المقطع الدائري حيث انها تعطي نتائج أدق

يةيبين اشكال وابعاد العينة القياس(2)شكل رقم 
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Stress-Strain)االنفعال-االجهادمنحني Diagram)

نةماكمنعليهالحصوليتمالذيالمثالياالنفعال-االجهادمنحنييوضح(3)رقمالشكل

(الكاربونمنخفضالصلب)المخمرالطريالصلبمنعينةاختبارعندالشد

(3)شكل رقم 
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:التاليةالنقاطتحديديمكنالسابقالمنحنيومن

elasticالمرونةحد:(a)النقطة limit

yieldالخضوعنقطة:(b)النقطة point

maxشدقوةأقصى:(c)النقطة tensile force

breakingالكسرنقطة:d))النقطة point

:مناطقثالثالىينقسمالمنحنيانالشكلمننرىوكما

A:المرنالتشكيلمنطقةelastic deformation

B:اللدنالتشكيلمنطقةplastic deformation

C:الرقبةتكوينnecking
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انصادفهالتيالحاالتبعضفيامامثاليةحالةيمثلالمنحنيهذاأن

تباراخاجراءعندوخاصةالدقةبهذهالمنحنيهذاعلىالتتحملفقدعمليا

كلوالشحراريةمعالجاتعليهايجرىالتيالمعدنيةالسبائكعلىالشد

لصلبلاالنفعال-االجهادمنحنيعلىالحراريةالمعالجاتتاثيريوضح(4)

.مخمرةعينة(C)والمراجعةالتقسيةبعد(B)التقسيةبعد(A)الكاربوني

(4)شكل رقم
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منكانفقدللشدحملأقصىحساباهميةعنتقلالوالتيالخضوعنقطةالهميةونظرا  

منضئيالمعينامقدارايمثلالذيللشدتحملأقصىيمثلالذيالجهدتحديدالضروري

الالتيوالسبائكالمعادنحالةفيالخضوعنقطةعنكبديلبهاالمسموحالمئويةاالستطالة

.المماثلةالحالةفيكماالشدبمنحنيواضحةخضوعنقطةلهاتظهر

وضحيادناهوالشكلالمبرهنبالجهدالحالةهذهفيالخضوعنقطةعنالبديلالجهدويسمى

الشدمنحنيعلىالمبرهنالجهدتحديدطريقة

(5)شكل رقم 
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2/mmN
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:والنتائجالحسابات
العينةمقطعمساحة/الخضوعنقطةعندالقوة=الخضوعحد-1

مساحة مقطع العينة/أقصى قوة شد= أقصى تحمل للشد -2

مساحة مقطع العينة /القوة عند نقطة الكسر =االجهاد عند نقطة الكسر -3

الطول االصلي للعينة/التغير في الطول االصلي للعينة =االستطالة النسبية -4

مساحة مقطع العينة االصلي /التغير في مساحة مقطع العينة =التناقص النسبي -5
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لبالصمنلعينةالشداختباراثناءالتاليةالنتائجعلىالحصولتم-1س:المناقشة

حملوكان(40mm)االصليوطولها((8mmاالصليقطرهاالكاربونمتوسط

النهائيالطول،KN22.5للشدتحملقصىا،KN18.5،الخضوع

46mm6الكسرنقطةعندالقطرmmمقاومة،الخضوعاجهادمنكالأحسب

.المقطعمساحةفيالنقصاننسبة،المئويةاالستطالةنسبة،الشد

المطيلية-4اللدونة-3المرونة-2المتانة-1:ياتيمامنكالعرف2س
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اجهاداتتاثيرتحتالتشكيلتحملعلىالمعدنقدرةتحديد:التجربةمنالغرض

الطروقيةمثلالمهمةالميكانيكيةالخواصعلىوالتعرفالضغط

.(MALEABILITY

جهاز الشد المستخدم (1)شكل رقم 

الختبار الضغط
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تتعرضفاذاالزهرحديدمثلالهشةالموادعلىاالختبارهذايجري:التجربةنظرية

نضغطتفانهاضغطحملالىنسبياقصيربارتفاعالشكلاسطوانيةمعدنيةعينة

فيوكمالالطوفيونقصانالعرضفيللزيادةنتيجةالبرميليالشكلللعينةويحدث

:التاليالشكل

(2)شكل رقم 
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ومن العالقة بين الحمل واالستطالة نحصل على 

االنفعال -منحني االجهاد

OA- منطقة مرنة

A- نقطة حد التناسب

Y- نقطة الخضوع

YB-نقطة اقصى حمل انضغاط

B-نقطة الفشل

(3)شكل رقم 
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.(الكسر)الفشلنقطةحتىضغطقوةتاثيرتحتالعينةتحميليتم:مالحظة

الفشلالنالقوةتاثيراتجاهعلى(o45)بزاويةيميلبمستويتنكسر:الهشةالمواد*

حديدمثل()o45)درجتهتكوندائماالقصاجهادالنالقصاجهادتاثيرتحتدائمايتم

.(الزهر

حالسطعلىتشققيحصلوإنماابداتفشلفالالمطيليةالمواد:المطيليةالمواد*

.القوةتأثيرباتجاهالخارجي

قطعممساحةعلىالضغطاجهادتوزيعلضماناالسطوانيالشكلذاتالعيناتوتستخدم

انيجبوكماالعينةمحورعلىومتعامدينتمامامتوازينسطحينذاتوتكونبانتظامالعينة

(1-2)مابين(D)قطرهاالى(h)العينةطولبينالنسبةتتراوح

i.e

h/D=1:2
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المعدنمنبعينةوباالستعانة(1)رقمبالشكلالمبينةالشدماكنةبأستخدام:التجربةخطوات

.ذكرهاالسابقالشروطفيهاتتوفربحيثأختبارهالمراد

(hالعينةطولقياسيتم-1 اوتشحيمتزيتيتمثمالتجربةاجراءقبل(D)وقطرها)

.(العينةطرفيعنداالحتكاكمنللتقليلوذلك)جيداسطحها

الحملتياراخيتمثموالسفليالعلويللضغطقرصتركيبطريقعنالضغطتسليطيتم-2

.المختبرالمعدننوعحسب

فيالموشرأيبدثمطويلةليستفترةبعدتنكسرفسوفقصيفمعدنمنالعينةكانتاذا-3

.الخلفالىالعودة

ظهوربدايةحتىالتشوهفيالعينةتستمرفسوفعاليةالمادةطروقيةكانتاذااما

التجربةتنتهيأنيجبوهناالعينةعلىالتشققات

.التجربةمنالناتجالضغطمنحنيدراسةويتمالمطلوبةالقراءاتنسجل-4

.(العينةمنتصففي()(D1لهاقطراقصىوكذلك(h1)التجربةبعدالعينةطولقياسيتم-5

.التاليةالتالمعادفيالتطبيقيجبالتجربةمنعليهاحصلناالتيبالنتائجوباالستعانة-6



146

Ao

PY
Y 

Ao

PY
C 

%100*
1

)(
Lo

LLo
Cwcoldwork




%100*)(
Ao

AoAf
McnttycofficieMalleabili




:والنتائجالحسابات
االصليةالمقطعمساحة/الخضوعنقطةعندالحمل=الخضوعاجهاد-1

مساحة المقطع االصلية /اقصى حمل انضغاط=مقاومة االنضغاط-2

%100*الطول االصلي  (/الطول النهائي–الطول االصلي للعينة =)نسبة التشكيل على البارد-3

% 100*مساحة المقطع االصلية (/مساحة المقطع االصلية-مساحة المقطع النهائية=)معامل الطروقية-4
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10mm) ,)اثناء االختبار لعينة من الصلب متوسط الكرسون قطرها االصلي : سؤال

تم الحصول على   20mm))طولها االصلي
:  النتائج التالية

22.5KN=الحمل عند نقطة الخضوع 

61.5KN=اقصى حمل انضغاط

11mm=الطول النهائي 

14mm=القطر النهائي 

احسب كال من ماياتي 
اجهاد الخضوع 
مقاومة االنضغاط

نسبة التشكيل على البارد 
معامل الطروقية



148

:المناقشة

.عنهانعبروكيفالطروقيةهيما:1س

.المنحنيوشكلالعينةشكلحيثمنواالنضغاطالشدأختباربينقارن:2س

.االنضغاطاختباراثناءمواجهتهاتمالتيالمشاكلماهي:3س
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الحالةيفببعضهماللذوبانقابلينلمعدنينالحراري االتزانمخططنشاءأ:التجرسةمنالغرض
غيربصورةوالصلبةالسائلة

.(الصلبالمحلولنوع)محدودة
حصلنا(Sb)واالنتيمون (Bi)للبزمو الحراري االتزانمنحنيعلىالحصولولغرض
النسوووووووبة:التاليةالنتائجعلى

المئويووووة
لالنتموووووو

ن
0%20%40%60%80%100%

نقطوووووووووووة 
بدايوووووووووووة 
االنجموواد

oم
271400490550600631

نقطوووووووووووة 
نهايووووووووووة 
االنجموواد 

oم
271285320370450631
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.ارسم مخطط االتزان الحراري -1

بزموث عند الدرجة (%50)احسب نسبة الطور الصلب والسائل للسبيكة -2

(400CO.)

:ولغرض الحصول على مخطط االتزان الحراري نتبع الخطوات التالية 

ن حتى يوضع االنتمون لكل سبيكة في بودقة ثم نضع البوادق الستة في فر-1

ره وذلك الن االنتمون تكون درجة انصها)ينصهر االنتمون ثم نضيف البزموث 

عالية ولذلك توضع في البداية حتى يكتمل انصهارها
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فيتاكسدفيحد عاليةحرارةدرجةالىنحتاجاالنتمون وضعناثملتنصهرالبوادقفياوالالبزمو وضعنااذا:مالحظة
سامةتكون قدغازاتشكلعلىالتبخيرالىثمالسائلةالحالةالىالصلبةالحالةمنفيتحولالبزمو معدن
والجدولالزمنلحسابتوقيتوساعةالحرارةدرجةلقياسبودقةكلفيحراري مزدوجندخلثمالفرن منالبوادقنخرج-2

ذلكيوضحالتالي

التركيبببببببببببببببببببببببببب 
الكيميبببببببببببببببببببائي 

للسبيكة
0%Sb20%Sb40%Sb60%Sb80%Sb

0%Bi

100%Bi80%Bi60%Bi40%Bi20%Bi

درجبببببة حبببببرارة 
بدايببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

Oاالنجماد م

271400490550600631

درجبببببة حبببببرارة 
نهايبببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
Oاالنجماد م 

271285320370450631
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ي نرسم مخطط االتزان الحراري من الجدول المبين في اعاله وباالستعانة بالمخطط نرسم منحن-3

(Sb%50وBi%50)التبريد لهذه السبيكة 

(Bi%50)للسبيكة (oم400)نحسب وزن السائل الى وزن الصلب عند -4

نرسم خط عمودي وحتى الوصول الى (Sb-50%Bi%50)من التركيب الكيميائي للسبيكة :الجواب

وخط ((Yوخط السبيكة عند (X)الذي يقطع خط السيولة عند (XYZ)ثم نرسم خط افقي (oم400)

(  Z)الصالبة عند النقطة 

(L)تمثل التركيب الكيميائي للسائل (X)النقطة 

L=20 

%Sb                                                                                                                           

80 %Bi=
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BiSb

xz

xy







(α)تمثل التركيب الكيميائي للمحلول الصلب (Z)والنقطة 
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Sb/Biالنظام السبائكي 
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CdوالكادميومZNللزنكالحراري االتزانمخططرسم:التجرسةمنالغرض

:العملطريقة
التاليالجدولفيالمبينةالوزنيةالنسبوحسب(7)عددسبائكتكوين-1

ةرقم السبيك
1234567

ZN%10080604017100

Cd%02040608390100

ينصهرحتىالفرن فيالبوادقتوضعثمالبوادقفياعالهللسبائكالزنكيوضع-2
الكادميوميضا ثمالزنك
كلفيحراري مزدوجندخلثمرمليةصناديقفيوتوضعالفرن منالبوادقنخرج-3

توقيتبساعةيقاسالذيالزمنمرورمعالحرارةدرجةونسجلبودقة
من النتائج اعاله نرسم منحنيات التبريد للسبائك السبعة ومنها نحدد نقطة بداية -4

االنجماد ونهاية 
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التركي
ب 
الكيمي
ائي 
كللسبي
ة

100%

ZN

80%

ZN

60%Z

N

40%Z

N

17%

ZN

10%Z

N
100%Cd

0%C

d

20%

Cd

40%

Cd

60%

Cd

83%

Cd

90%

Cd

بداية 
االنجما
oد م

419382345310266280321

نهاية 
االنجما
oد م

419266266266266266321

.نرسم مخطط االتزان الحراري من الجدول اعاله-5
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كبادميوم –باستخدام ورق بياني ارسم مخطط االتزان الحراري للزنبك -1:المطلوب
.  مع التاشير الكامل على االجزاء

(.AECخط)حدد خط السيولة -2
(. (ABEDCحدد خط الصالبة -3
.حدد نقطة اليوتكتك -4
.  ماهي السبائك قبل اليوتكك-5
.  ماهي السبائك بعد اليوتكتك-6
.  اكتب معادلة اليوتكتك لهذا النظام السبائكي-7
البببببى درجبببببة 400COمبببببن (  ZN-50%Cd%50) تتببببببع تبريبببببد السببببببيكة-8

.حرارة ال رفة 
ة احسبببب نسبببب االطبببوار فبببي السببببيكة اعبببالح عنبببدما نصبببل البببى درحبببة الحبببرار -9

300CO.
:   الحل

266ودرجة حرارة Cd-17%ZN%83)) عندEالنقطة -4

سبببببائك قبببببل (   %83-0) تسببببمى السبببببائك التببببي فيهببببا نسبببببة كببببادميوم مببببن-5
(ZN+E)اليوتكتك وتركيبها المجهري 

(Cd+E)سبائك بعد اليوتكتك  وتركيبها المجهري (%100-83) تسمى السبائك التي فيها نسبة الكادميوم من-6
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CdZNCTEL  )266( 0

ETEL )266( 
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xz

xy
L

7-0

) التوي هوي نقطوة بدايوة االنجمواد(2)وعنود الوصوول الوى نقطوة (2-1)السبيكة تكوون فوي حالوة انصوهار خوالل المرحلوة -8
(327CO حيو  يكوون (   3)تبدأ نوى بلورات الزنك بالتكور وتزداد كميتها أي كمية الزنك المنجمد حتى الوصول الوى نقطوة

هوذا السوائل يودخل تفاعول اليوتكتوك ويتحوول الوى يوتكتوك حسوب(ZN+17%Cd)L+ZN%83التركيوب الكيميواوي للسوبيكة 
المعادلة 

ولم يحصل تغير بعدها للسبيكة حتى الوصول الى درجة حرارة الغرفة 
تتكوون مون ( Y) وحسوب موا موضوح فوي المخطوط أي عنود300CO)) السبيكة عندما تصل درجة حرارة-9

L+ZN) ) والنسب الوزنية
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Cd/Biالنظام السبائكي 
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مع القصدير ( ( Biكيفية رسم منحني االتزان الحراري للبزموث : الغرض من التجربة

Sn))

ان الحراري تم الحصول على النتائج التالية للحصول على مخطط االتز: الحسابات والنتائج

(  (Bi/Snللنظام السبائكي 

Bi(271Co)درجة انصهار البزموث -1

Sn(232Co)درجة انصهارالقصدير -2

132CO)) عند درجة حرارة (Sn%44) نقطة اليوتكتك-3

وعند درجة حرارة اليوتكتك

%4قابلية ذوبان القصدير في البزموث هي 

%12وقابلية ذوبان البزموث في القصدير هي 
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:المطلوب 

رسم مخطط االتزان الحراري مع التاشير الكامل على االجزاء-1

وضح المناطق المهمة في المخطط-2

وحتى درجة حرارة 200Coعند درجة حرارة Sn%60))تتبع تبريد السبيكة -3

الغرفة 

(150Co) ماهي التراكيب الكيمياوية لالطوار اعاله عند-4

(132Co)جد نسب االطوار للسبيكة اعاله عند درجة حرارة اليوتكتك عند -5

(150Co) جد نسب االطوار للسبيكة اعاله عند درجة حرارة-6

:الحل 

AEBخط السيولة 

ACEDBخط الصالبة 

αلتكوين محلول صلب ACFقابلية ذوبان القصدير في البزموث 4%

βلتكوين محلول صلب BDGقابلية ذوبان البزموث في القصدير 12%

E:   هي نقطة اليوتكتك (Sn+56%Bi (44%وعند درجة حرارة (132Co)

يحدث فيها تفاعل((CEDكل السبائك التي تركيبها الكيمياوي بين الخط 
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  )132( oCTEL

ECTEL O  )132(
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%100*% 






XZ

YZ
L

L=44%Sn+56%Bi 

α=4%Sn +96%Bi                                                                                   

β=88%Sn+12.5Bi                                                                                  

وحتى درجة حرارة ا ل رفة(200Co) عند درجة حرارة( Sn%60)تتبع تبريد السبيكة 
ة بدايببة السبببيكة تكببون فببي حالببة االنصببهار  ويوجببد الطببور السببائل فقببط وعنببد الوصببول الببى نقطبب((2-1خببالل المرحلببة :الجببواب

االنجمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباد
(2  )160Co تبدأ بلورات المحلبول الصبلبβ 3(ببالتكون وتبزداد حتبى الوصبول البى نقطبة)Co)132) حيبث يكبون التركيبب

. وهو تركيب اليوتكتكSn%44))الكيمياوي للسائل 
)حيث يدخل هذا السائل تفاعل اليوتكتك ويتحول الى خليط اليوتكتك وحسب المعادلة 

( β+E) ي حيببث تتحببول السبببيكة الببى الطببور الصببلب ويكببون التركيببب المجهببر (
ولن يحدث أي ت ير حتى الوصول الى درجة حرارة ال رفة 

(X(   )53.5%Sn+46.5%Bi) التركيب الكيمياوي للسائل-4
((90%Sn+10%Bi(          β()Z) التركيب الكيمياوي 
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Bi/Snالنظام السبائكي  
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الخواصاستنتاجوالكيمياويالتركيبلمعرفةالمجهريالفحصبعمليةالقيامثمالعينةتحضيركيفية:التجربةمنالغرض

(الخ......المطيلية،المرونة،الجساءة،التحملقوة)مثلالميكانيكية

:العينةتحضيرخطوات

.والمربعالدائريللمقطعبالنسبة(20mm-15)منالعينةطولفيكونمناسبوبحجممناسبمكانمنالعينةاختيار-1

.تبريدسائلوجودمعأويدويكهربائيبمنشارالعينةتقطع-2

.بالكوسرةالعينةحافاتعلىالمتبقيالرايشأوالزوائدتزال-3

الىاألخشنمنوهذا(600-400-320-220-180)بدرجةتبدأصنفرةورقويستعملالتنعيماجهزةعلىالعينةتنعم-4

.(الواحدالمربعاالنجفيالتنعيممادةحبيباتعدديعنيالرقموهذا)األنعم

(مراحل التنعيم اليدوي الجافة )

220 320 400 600
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.o90بالعينةاتجاهبتغيراخرىالىمرحلةمنالتنعيمعمليةتجري-5

وبدرجاتالصنفرةاوراقعلىوتحتويدوارةاجهزةعلىالتنعيمعمليةاجراءيمكن-6

.مختلفة

تويتحدوارةاقراصذاتاجهزةعلىالصقلمرحلةالىالتنعيممرحلةمنالعينةتنتقل-7

.(الملمسالخشن)القديفةمنقماشعلى

االلمنيوماوكسيدمنمحلولمعماءالدوراناثناءالدوارالقرصالىيضاف-8

(AL2O3)المغنيسيوماوكسيداويضاف(التلميع)التنعيمزيادةعلىيساعدالذي

(MgO)لهذااخصيصتصنعاقمشةاوالخشنةالقطيفةقماشويستخدمالماسمناومعجون

.الغرض

.يمياويةالكالمعالجةمرحلةالىالعينةتنقلتماماصقيلمستويسطحعلىالحصولبعد-9

وبعدعتممالعينةسطحيصبحأنوبعد(بالعينةالخاص)الكاشفبالمحلولالعينةنعالج-10

.بالماءالعينةتغسلالمحلولفيالعينةتغطيسمنثوانيبضع

.الساخنالهواءمنتيارفيالعينةتجفف-11

ثمصغيرةرتكبيبقوةتبدأضوئيمجهريستعملحيثالمجهريالفحصالىالعينةتنقل-12

.مرة(400-100)بينتكوناالكثروعلىاالمراحتاجكلماتزيد
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ئوية فحص عينات مختلفة من الصلب الكاربوني وايجاد النسبة الم: الغرض من التجربة

.  للكاربون في هذه العينات بعد اكتمال تحضيرها بنفس الخطوات السابقة

ها توخذ عينات ذات نسب مختلفة من الصلب الكاربوني وبعد تنعيم:نظرية التجربة 

ومعالجتها كيمياويا تفحص تحت المجهر
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:  حيث ان الصلب يصنف حسب نسبة الكاربون الى

-0)حيث تكون نسبة الكاربون فيه من : الصلب قبل اليوتكتويد-1

0.08%C ) لى ويصنف ا( بيراليت+فيرايت )ويكون التركيب المجهري له

ويكثر استخدامه في ( C0.3%)  ويحتوي لحد :صلب منخفض الكاربون-أ

( .الشرائط المدرفلة-البراغي–المسامير ) صناعة

ويستخدم C%0.6-0.3))ويحتوي على : صلب متوسط الكاربون-ب

اع بيت االكسل وذر–الكرنك شفت –صناعة قلب المحرك –الحدادة ) الغراض

( .التدوير

ويستخدم (C%0.8-0.6)ويحتوي على : صلب عالي اليوتكتويد-ج

–ية النوابض الورق–االطارات المعدنية –قضبان السكك الحديدية )الغراض 

(.الحبال السلكية 

والبنية المجهرية هي بيراليت C%0.8))ويحتوي على :صلب اليوتكتويد-2

.  فقط

C2%ولحد C %0.8ويحتوي على اعلى من :صلب بعد اليوتكتويد-3

لب ويطلق على هذا النوع بص(سمنتايت +بيراليت )والبنية المجهرية هي 

(.المبارد –البريمة –اداة التخريم –شفرات القص )العدة ويستخدم في 
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مخطط االتزان الحراري الخاص بالصلب
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:التجرسةخطوات
.العينةفيصقيلسطحعلىللحصولوتصقلالعينةتنعم-1
%98النتريكحامضمن%2علىيحتوي والذيالكاشفبالمحلولالعينةتعالج-2

.االثيليالكحولمن
المرئيةورةالصوتقسمالمجهرتحتالعينةتوضعالصحيحةالكيمياويةالمعالجةبعد-3
.تخيلياالتقسيمهذاويكون قطاعاتارسعةالى
الستخراجساماقارسعةعلىوتقسمالنسبتجمعثمالفرايتالىالبيراليتنسبةتقدر-4

.بأجمعهاالعينةفيللبيراليتالتقديريةالنسبة
دالشمقاومةأحسبثمالتاليالجدولمنالمقدرةالكارسون نسبةأحسب:االولمثال
مننوعأيالىالعينةصنفثماليوتكتويدقبلللصلببرنيلصالدةأحسبثمللعينة
.استخدامتهوحددالصلب

نسبة البيراليت المقدرةنسبة الفرايت المقدرةقطاعات العينة

17030

24060

37525

46040

4=∑245=∑=155∑
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(245/4):=المقدرةالفرايتنسبة:الحل

=61.25

(155/4=)المقدرةالبيراليتنسبة

=38.75

المقدرةالفيرايتنسبة+0.8*المقدرةالبيراليتنسبة=)المقدرةالكاربوننسبةاذن

(6.67*المقدرةالسمنتايتنسبة+0.008*

(6.67*0+0.008*61.25+8*(38.75المقدرةالكاربوننسبة

بالمئة31.49=

الكاربونمتوسطصلب0.3149=

(340+المقدرةالكاربوننسبة*700=)الشدمقاومة

=700*0.3149+340

2ملم/نيوتن560.43=

3.34/الشدمقاومة=برنيلصالدة

=560.43/3.34

=167.79
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:المناقشة

ل أحسب نسبة الكربون المقدرة ثم أحسب مقاومة الشد وصالدة برينيل للصلب قب

ونسبة البيراليت المقدرة( %42.5)اليوتكتويد اذا علمت أن نسبة الفرايت المقدرة 

 (57.5%)
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رةحرادرجةالىالمعدنتسخينعمليةالحراريةبالمعالجاتيقصد:التجربةنظرية

محددتبريدلوبمعدالتبريدثمكافيةزمنيةلفترةالدرجةتلكعندبالمعدناالحتفاظثممعينة

.المعالجةالقطعةلخواصالمحددةاالساسيةالعمليةهيالتبريدعمليةوتعتبر

افاالهدمنمجموعةولتحقيقالمعدنخواصلتغيرالحراريةالمعالجاتعملياتوتجرى

المعدنةقابليوزيادةوالمتانةالمطيليةوزيادةالميكانيكيةالمقاومةرفعالصالدةزيادةاهمها

التخلصوباآلالتالتشغيلعمليةمنالناتجةالداخليةاالجهاداتوإزالةوالتشغيلللتشكيل

عملياتمنالناتجةالحبيباتفياالستطالةازالةاوالتشكيلعملياتتأثيروإزالةاثارهامن

رارةالحدرجاتوتحددمنتظمحبيبيوحجمشكلعلىللحصولوذلكالباردعلىالتشكيل

–للحديدالحرارياالتزانمخططمنالكربونيللصلبالحراريةالمعالجةإلجراءالالزمة

.بالشكلمبينوكماالكربون

بونيالكرالصلبعلىتجرىالتياالساسيةالحراريةالمعالجاتإلجراءطرقاربعةهناك

التيالتغيراتالىيعودوالسببفعالةبصورةالميكانيكيةخواصهتغيرعلىالقابليةلهوالذي

وهيلهوالتسخينالتبريدعمليةخاللالمجهريةالبنيةفيتحصل
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:انواععلىوهيANNEALINGالتخمير-1

PROCESS:التشكيللغرضتخمير-1 ANNEALING

SPHEROI:التكورتخمير-2 DISE ANNEALING

FULL:الشاملأوالتامتخمير-3 ANNEALING

التبريدبويسمىاطفاءهبعدالفرنداخلالتبريديكونالمعالجةمنالنوعهذاوفي

البطئ

NORMALISING:المعادلة-2

الساكنالهواءطريقعنيكونهناوالتبريد

HARDENING:التقسية-3 –QUENCHING

أوالملحيالماءأوبالماءالقطعةغمرطريقعنومفاجئسريعيكونوالتبريد

الزيت

TEMPERING:(التطبيع)المراجعة-4

تنايتاالوسمنوالتخلصالداخليةاالجهاداتإلزالةوذلكالتقسيةعمليةبعدوتتم

.انواععلىوهيالمتبقي

.مراجعمارتنسايتهيالمجهريةوالبنية(oم200-150)منخفضةمراجعة-1

.مراجعتروستايتهيالمجهريةوالبنية(oم450-350)متوسطةمراجعة-2

.مراجعسوربايتهيالمجهريةوالبنية(oم650-550)عاليةمراجعة-3
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:طريقة اجراء التجربة

.870Coتسخين الفرن الى -1

شرين ضع ثالث عينات من الصلب الكربوني في الفرن واتركها داخل الفرن لمدة ع-2

.  دقيقة

(.تقسية )اخرج احدى القطع وبردها في الماء -3

(.معادلة )واخرج العينة الثانية واتركها في الهواء لتبرد 

(.تخمير )واترك العينة الثالثة في الفرن واطفئ الفرن 

.قم بقياس الصالدة للعينات الثالثة بطريقة روكويل -4

.ثم قم بفحص العينة المجهرية-5
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المعالجات الحرارية ألنواع الصلب الكربوني
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:المناقشة

ربون  الك–مستعينا بالجزء الخاص بالصلب من مخطط االتزان الحراري للحديد 

أذكر نوع المعالجة الحرارية وارسم البنية

لمجهرية لكل من ماياتي 

هواءفيوبرد870CoالىمسخنCo%0.4علىيحتويكربونيصلب-1

.ساكن

فيوبرد870CoالىمسخنCo%0.4علىيحتويكربونيصلب-2

.الفرن

الماءفيوبرد870CoالىمسخنCo%0.4علىيحتويكربونيصلب-3

.

الزيتفيوبرد770CoالىمسخنCo%1.2علىيحتويكربونيصلب-4

.الفرنفيوبرد350Coالىتسخينهاعيدوبعدها
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المعدنداخلالموجودةالصالدةمنأعلىصالدةالمعدنسطحأكساب:التجربةمنالغرض

)الحديدوسككواالعمدةوالكاماتكالترووسالمكائنأجزاءمنكثير:التجربةنظرية

لكي)السطحعلىعاليةصالدةلهاتكونأنالىتحتاجالخ...(للحركةتتعرضالتياالجزاء

لتقاوم(عاليةمتانةلهاتكونالوقتنفسوفي(والسوفانللتاكلعاليةمقاومتهاتكون

تحقيقمويتالسطحيةبالتقسيةالمتطلباتهذهعلىالحصوليتمانهحيث)الصدميةاالحمال

:الطريقتينباحدىالشئهذا

لطرقابإحدىالسطحيةالتقسيةثمالكربونمتوسطالصلبلسطحالسريعالتسخين-1

ناستيلياالوكسيباللهبالتسخين-بالحثيةبالتياراتالتسخين-أ.التالية

بااللكتروليتالتسخين-دالمنصهرالرصاصمنباحواضالتسخين-ج

–ينالنتروج–كالسيلكونالسبائكيةالعناصرمناكثراوبإحدىالصلبسطحأكساب-2

(الكربونمتوسطسبائكيصلب)وغيرهاالكروم–الكربون–االلمنيوم

.الكربنة-أ

.النتردة-ب

.السيندة-ج
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32CONa3BaCO

22 COOC 

2...........22 COCCO 

: carburizingالكرسنة 
-0.1)عوادة وهي عملية اشباع الطبقة السطحية من الصلب بالكارسون اوهي عملية تشبع سطح الصلب مونخفض الكوارسون 

:  بالكارسون حي  انه عمق طبقة الكرسنة يعتمد على( كارسون 0.2
التركيب الكيمياوي للصلب ويستخدم عادة صلب منخفض الكارسون -1
(  غازي –سائل –صلب )وسط الكرسنة -2
زمن ودرجة حرارة الكرسنة -3

:ان طبقة الكرسنة تتكون من ثال  مناطق
فيرايووت )كووارسون أي بعوود اليوتكتويوود والبنيووة المجهريووة %1.2الطبقووة االولووى علووى السووطح للجووزء المكوورسن يحتوووي علووى -1
(بيراليت +
كارسون أي اليوتكتويد والبنية المجهرية هي بيراليت فقط %0.8على المنطقة تحت السطحية تحتوي على -2
(ملم2-0.1)نة من وتكون سمك طبقة الكرس(فيرايت +بيراليت )المنطقة الداخلية تكون قبل اليوتكتويد والبنية المجهرية -3

ان المزيج المستخدم يتكون عادة من 
فحم نباتي%80-75-أ
اوكاربونات الباريومكارسونات الصوديوم%25-20-ب

وتحد  داخل صندوق الكرسنة التفاعالت التالية 
1............
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ان فائوووودة كارسونووووات الصوووووديوم اوكارسونووووات البوووواريوم كعواموووول مسوووواعدة حيوووو  ان كميووووة 
نتواج غواز االوكسجين الجوي في صندوق الكرسنوة تتغيور كموا يمكون ان تكوون غيور كافيوة ال 

الكرسنوووووة فلهوووووذا يوضوووووع الفحوووووم النبووووواتي موووووع منشوووووط عوووووادة يكوووووون كارسونوووووات البووووواريوم 
(BACO3)والذي يتفاعل اثناء التسخين وكاالتي  :

4.....................2

3...........

2

23

COCCO

COBaOBaCO





:التاليةالطرق باحدىالكرسنةاجراءيمكنكما
نباتيمفحعادةيكون والذيصلبوسطمنالكرسون علىالحصولويتم:صلبةكرسنة-1
الكوكفحممسحوق او
ملحيرمنصهيكون والذيسائلوسطمنالكرسون علىالحصولويتم:سائلةكرسنة-2
الطريقةههذعلىويطلقالصوديوموكلوريدالصوديوموكارسوناتالصوديومسيانيدمن

معاوالنتروجينبالكرسون الصلبسطحيتشبعانهحي بالسيندة
ويتم الحصول على الكرسون من الغاز الطبيعي او غاز الميثان :الكرسنة الغازية -3

CH4 أو غاز البروبانC3H8
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:العملطريقة

(كربنتهاالمرادالمنطقة)الكربنةمزيجالكربنةصندوقداخلتضع-1

950Coالىيسخنثمالفرنفيالصندوقتضع-2

الفرنتطفئثمساعاتثالثلمدةتتركه950Coالحرارةدرجةالىالوصولبعد-3

الصندوقمنالقطعةتخرجالغرفةحرارةدرجةالىالفرنتبريدبعد-4

يادةزالىتؤديالكربنةعملية)غايتها:الكربنةعمليةبعدللصلبالحراريةالمعالجة-5

محجزيادةالىمؤدياطوياليكونالكربنةزمنوكذلكالصلبسطحعلىالكربوننسبة

لخواصاعلىللحصولمناسبةحراريةمعالجةأجراءضروريايصبحلذلكللصلبالحبيبات

.المطلوبةالميكانيكية

:التاليبالشكلالقطعةتعالجانهحيث

القلبلمعالجةالزيتأوبالماءالتقسيةثم870Coالىالقطعةبتسخيننقوم-1

السطحلمعالجةالزيتاوبالماءالتقسيةثم870Coالىالتسخيناعادة-2

الداخليةاالجهاداتإلزالة150Coعندالمراجعة-3



182 المعاملة الحرارية للصلب المكربن
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:والنتائجالحسابات

الكربنةعمليةبعدللعينة-ألـالمجهريةالبنيةارسم-أ

الحراريةالمعالجةبعدللعينة-ب

الحراريةالمعالجةوبعدالكربنةعمليةوبعدقبلالقطعصالدةبينقارن-2

:المناقشة

.السطحيةالتقسيةمنالغايةماهي-1س

:علىالسطحيةالتقسيةألجراءالمثلىالطريقةماهي-2

.كربون%0.2الكربونمنخفضالصلبمنعينة-أ

.الكربونمتوسطسبائكيصلب-ب
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تهواستخداماالزهرحديدفيالكربونونسبةمكوناتعلىالتعرف:التجربةمنالغرض

مواصفاتهعلىوالتعرف

فيهنالكربوونسبةوالكربونالحديدمنسبائكعنعبارةهوالزهرحديد:التجربةنظرية

كاربون%4-2)علىيحتويالصناعةفيالزهرحديدلكن(كربون%6.6-2)بينتتراوح

(فسفور%1-0.05+كبريت%0.35-0.1+منغنيز%1-0.5+سيلكون1-3%+

:التاليةمواصفاتههيمهماالزهرحديدجعلوالذي

.للسباكةمناسباماجعلهوهذااالنصهارسهل-1

.ثمنهرخص-2

.السياراتابدانصناعةفييستخدملذلكاالهتزازاتاخمادخاصيةله-3

.يةسبائكعناصراضافةاوالحراريةبالمعالجاتالميكانيكيةخواصهتحسينيمكن-4

.المكائنعلىللتشغيلقابلةانواعهاكثر-5

.عاليةضغطاجهاداتويتحملللسوفانمقاوم-6
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CFe3(

CFeCFe  33

: أن الكارسون في حديد الزهر يتواجد على شكلين هما

)كارسون متحد على شكل سمنتايت -أ

لسومنتايت حي  أن الكوارسون متحود كيميائيوا موع الحديود مكونوا السومنتايت  كارسيود الحديود وا)
يزيد من صالدة وهشاشية الحديد

ة كارسون حر على شكل كرافيت نتيجة تحلل السمنتايت وحسب المعادلة التالي-ب

:العوامل التي تؤثر على شكل تواجد الكارسون في حديد الزهر*
وسوورعة حيوو  ان سوورعة التبريوود العاليووة تسوواعد علووى تكوووين السوومنتايت: معوودل التبريوود-1

.  التبريد البطيئة تساعد على تكوين الكرافيت
تسواعد علوى وخاصة نسبة السيليكون حي  أنها من العناصر التي: التركيب الكيمياوي -2

.  تفكك السمنتايت
واسووطة يمكوون تكوووين الكرافيووت فووي حديوود الزهوور االبوويض ب: المعووامالت الحراريووة الالحقووة-3

.  اجراء عملية التخمير كما في صناعة حديد الزهر الطروق 
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بتخميريصنعانهحيثالزهرحديدانواعاحسنمنيكونالطروقالزهرحديد:مالحظة

.مرحلتينعلىهذاويتماالبيضالزهرحديد

:الزهرحديدانواع

يتسمنتابهيئةاالبيضالزهرحديدفيموجوداالكاربونيكون:االبيضالزهرحديد-1

تهومقاومالمكائنعلىالتشغيلصعبيكونوبالتاليوهشاصلدابكونهيمتازوالذي

لمجاالتافيفقطويستخدمالصناعةفيمحدودةاستخداماتهمجاالتفانلذاقليلةللصدمات

عاليةسوفانمقاومةالىتحتاجالتي

التصنيععمليات-الشفرات-القوالب-السحقكرات:استخداماته

كلشعلىفيهالكاربونيكونأستخداماالزهرحديدأنواعاكثروهو:الرماديالزهرحديد-2

المكائنعلىتشغيلهويمكنصالدةاقلالحالةهذهفيويكونكرافيت

صناعةوفي-الفالويل-البوليات-االرجلدواسات-البستن-المحركاتسلندرات:أستخداماته

الخراطةمكائن

ةباضافالزهرحديدمنالنوعهذاعلىالحصوليتم:المتكورالكرافيتذوالزهرحديد-3

والكالسيومالمغنيسيومانحيثمباشرةالصبعمليةقبلوالكالسيومالمغنيسيوممنعناصر

ويختلفعاليةبمطيليةهذاالزهرحديدويمتازالكرافيتتكورعلىيساعدان
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فيدمويستخالكرافيتكرياتحجموصغرالكرافيتتكوربانتظامالطروقالزهرحديدعن

يلةالثقالمكائنوهياكل-والغاز-المياهوأنابيب-اليدويةوالعدد-الزراعيةاالدواتصناعة

خراالوالقسمسمنتايتشكلعلىمتواجدالكاربونمنقسميكون:المرقشالزهرحديد-4

سرالكعندسطحهعلىيظهرالذيالترقيشبسبببالمرقشوسميكرافيتشكلعلى

يليوكمااالبيضالزهرحديدبتخميريصنع:الطروقالزهرحديد-5

فيرةالصغيواالجزاء-الصغيرةاالنشائيةوالمواد-السياراتاجزاءصناعةفيويستخدم

الزراعيةالمكائن



188 مخطط يوضح تحويل حديد الزهر االبيض الى حديد زهر طروق
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:الطريقتينبأحدىالزهرلحديدالشدمقاومةتحسينويمكن

لطروقاالزهرحديدتصنيعطريقةفيكماكرويشكلالىالكرافيتشرائحشكلتغير-1

الصبليةعمقبلوالكالسيومالمغنيسيومباضافةويكونالمتكورالكرافيتذوالزهروحديد

مثلسبائكيةعناصرأوعنصربإضافةالزهرحديدارضيةتقوية-2

يةسبائكزهرحديدعلىللحصولوذلكالنحاس-فناديوم-مولبيديوم–الكروم-النيكل
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المناقشة

مهمةصناعيةمادةالزهرحديدمنجعلتالتياالسبابماهي:1س

يةكيفباختصاروضحالزهرحديدعلىاجراؤهايمكنالتيالحراريةالمعالجاتماهي-2س

ذوزهرحديدعلىالحصولوكذلكاسودقلبوذوابيضقلبذوزهرحديدعلىالحصول

المتكورالكرافيت

وضحهاالزهرحديدألنواعوالصناعيةالهندسيةاالستخداماتاهمماهي-3س
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اومةمقفيوكذلكبالصدأللتآكلالعاليةبمقاومتهاللصدأالمقاومالصلبانواعتتصف

.العاليةالحرارةدرجات

يحميوالذيالمتراصمساميالغيرالكروماوكسيدتكوينمنينتجالصدأمقاومةان

.(%10)عنالكرومنسبةزادتاذاللصدأمقاومالصلبويصبحللصلبالداخليةالطبقات
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:ويصنف الصلب المقاوم للصدأ الى

( B.C.Cينجذب للمغناطيس:  )الصلب المقاوم للصدأ المارتنسايتي-1

(.كروم%16+كاربون%1)ويحتوي على 

ثم المراجعة المرتفعة عند Oم1000تقسية في الزيت من -المعالجات الحرارية

Oم700

ادوات الجراحة-االدوات المنزلية-ريش التوربينات-االستعمالت

(F.C.Cالينجذب للمغناطيس :)الصلب المقاوم للصدأاالوستنيايتي -2

.نيكل%8+كروم%18+كاربون% 0.1يحتوي على 

ي منطقة ان هذا النوع من الصلب صعب اللحام بسبب ترسب كاربيدات غنية بالكروم ف

رة اللحام مكونة مناطق فقيرة بالكروم فتنخفض مقاومتها للصدأ مكونة بذلك ظاه

.انحالل اللحام

ولالغراض المنزلية والديكور-الكيمياويات-معامل األلبان: االستعماالت

(B.C.Cينجذب للمغناطيس ):الصلب المقاوم للصدأ الفيرايتي-3

.كروم%(30-16)-كاربون%0.5يحتوي على 

اجزاء االفران واألنابيب -الديكور-صناعة بعض اجزاء المكائن-االستعمالت

المستخدمة في اجواء غنية بعنصر الكبريت
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أواكثريلغي تأثير الكروم ويكون% 8وجود الكروم والنيكل حيث وجود النيكل فوق : مالحظة

له الدور األساس وعندما يكون النيكل موجود في درجات الحرارة العالية سوف تنخفض

واذا تواجد % 0.15وتتغلب على التأثير العاكس للكروم والكاربون يجب ان يكون اقل من 

.بهذه النسبة فما فوق فيكون كاربيد الكروم وعليه فانه يصبح فاقد للتأكل
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