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 الملخص
یھدف البحث الى دراسة تأثیر المعامالت الحراریة على الخواص المیكانیكیة والفیزیائیة        

عند تثبیتھ لفترات مختلفة داخل الفرن )  (steel grid 60لمعدن الفوالذ منخفض الكاربون نوع
والتخلص من االجتھادات  ،ة البلوریةواكثر تجانسا في البنیإلمكانیة الحصول على خواص أفضل 

ده في عملیة ) ذو مواصفات جی shieldالموجودة داخل المعدن وذلك باستخدام سائل تبرید ( 
لدرجة حرارة مقدارھا المنخفض الكاربون ثالث قطع من معدن الفوالذ  التبرید حیث تم تسخین

( نصف ساعة ،و ساعة, و ساعة  التثبیت لفترة یھا ثالث أنواع مختلفة من وأجریت عل° ) 930( 
 .ونصف ) على التوالي 

بالنسبة الى البنیة المجھریة للمعدن وكذلك الصالدة ، فعند  التي نم الحصول علیھاالنتائج  بینت  
) وعند التثبیت لفترة  H.R.C 40.1التثبیت لفترة زمنیة مقدارھا نصف ساعة كانت الصالدة (

) اما التثبیت لفترة ساعة ونصف تكون  H.R.C 40.9(زمنیة مقدارھا ساعة كانت الصالدة 
) ، فعلیھ ان التثبیت لفترة زمنیة مقدارھا ساعة داخل الفرن تعطي  H.R.C 39.4الصالدة (

وكذلك عند اجراء عملیة التنعیم واالظھار لوحظ ان القطعة المثبتة ،الصالدة نتائج افضل من ناحیة 
 . تجانس مبلوري لفترة ساعة من الوقت لھا تركیب 

Abstract  
The aim of this research is to study the effect of thermal 

processes on the mechanical and physical properties of ( steel grid 
(60) when soaking for different periods inside the furnace to obtain 
better and more homogeneous properties in the crystalline structure 
and to eliminate the in - It is characterized by a good cooling process 
where three pieces of low carbon steel were heated to a 
temperature of 930 ° and three different types of stabilization were 
performed (half an hour, one hour and an hour and a half) 
respectively.  

The results obtained for the microscopic structure of the metal 
as well as the hardness showed that at the time of soaking for a 
period of half an hour was hardness ( 40.1 HRC) and at an hour-
long hardness ( 40.9 HRC). The one-and-a-half hour fixation (39.4 
HRC) , The soaking of a period of one hour in the furnace gives 
better results in terms of hardness, as well as when the process of 
smoothing and show it was observed that the piece soaking for an 
hour of time has a homogeneous crystalline soaking. 
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 المقدمة

ھیكل بتتعلق معظم الخصائص الھندسیة للمعادن والسبائك ببنیتھا ویمكن التنبؤ        
. یمكن أن تتغیر الخصائص المیكانیكیة من  لتوازنللسبائك مع مساعدة الرسم البیاني لالتوازن 

للمكونات الصغیرة في الممارسة العملیة، یتم تحقیق التغییر في خالل تغییر الخصائص النسبیة 
وتتكون ھذه العملیة من  الخواص المیكانیكیة من خالل عملیة تعرف باسم المعالجة الحراریة

للوقت  الحراریةدرجة الفي ھذه  التثبیتتسخین معدن أو سبیكة إلى درجة حرارة محددة مسبقا، و
یتم تنفیذ جمیع ھذه العملیات في الحالة الصلبة. في حیث .  ه الدرجةالالزم، وأخیرا التبرید من ھذ

بعض األحیان، یصبح من الضروري تكرار ھذه العملیات إلضفاء بعض الخصائص. لذلك، یمكن 
تعریف المعالجة الحراریة على أنھا عملیات التبرید التي یتم تطبیقھا على المعادن والسبائك في 

ل على الخصائص المطلوبة. المعالجة الحراریة للمعادن ھي عملیة الحالة الصلبة وذلك للحصو
.  ]1[ ھامة في عملیة التصنیع النھائي للعدید من مكونات المھندس

ھي عملیة تسخین المعدن إلى درجة حرارة معینة :  المعامالت الحراریة للصلب الكربوني      
تبرید بمعدل تبرید محدد .وتجرى عملیات ثم االحتفاظ بھ عند تلك الدرجة لفترة من الزمن ثم ال

وتجري المعاملة الحراریة على المعادن إلحداث تغیر لتغیر خواص المعدن  المعالجة الحراریة
في خواصھا المیكانیكیة والفیزیائیة والتخلص من العیوب الموجودة في الفوالذ وإكسابھ خواص 

درجة حرارة مالئمة وكافیة لتحویل الفوالذ . حیث تتضمن عملیة التقسیة تسخین الفوالذ إلى  جیدة
( الفرایتـــــي) إلى فوالذ (أوستنایتـــي) متجانس من حیث التركیب الكیماوي ودرجة الحرارة، 
بعدھا یتم التثبیت لغرض احداث التجانس بالنسبة الى التوزیع الحراري وكذلك التركیب البلوري 

مقدار الصالدة المطلوبة. إن درجة الحرارة التي  للمعدن ومن ثم یبرد المعدن بسرعة تتالءم مع
یسخن إلیھا الفوالذ وزمن المعاملة ومعدل التبرید تعتمد على عدة عوامل منھا (التركیب الكیماوي 
، حجم  الجزء ,الخواص المیكانیكیة المطلوبة) إن اختیار وسط التقسیة یتأثر بنــــوع المادة المراد 

 . ]2لمطلوبة للمنتج [ا تھیئتھا والخواص النھائیة
 -ومن أھم الخواص التي یجب أن  تتوفر في وسط التقسیة ھي :

 معدل تبرید عالي في مدى التحوالت االنتشاریة والتي تكون أعلى من معدل التبرید الحرج . -أ
معدل تبرید واطئ في مدى التحوالت المارتنسایتیھ ، وذلك لتفادي حصول االجھادات  -ب

 والتشققات
 ] . 3حراریة نوعیة عالیة [ سعة -د

 الھدف 
الھدف من ھذا البحث ھو ان نجعل المعدن اكثر مالئمة من حیث البنیة المجھریة وكذلك الصالدة 

داخل الفرن لیكون المعدن )  °930وذلك من خالل تثبیت المعدن لفترات مختلفة بدرجة حرارة ( 
 . المحدودة للتطبیقات اكثر تجانسا وجیدا 

التصلید او التقسیة 

) الى   hypo-eutectoidان ھذه العملیة تتضمن تسخین الصلب فبل الیوتكتویدي  ( 
) درجة مئویة فوق درجة الحرارة الحرجة العلیا وابقاءه عند  50 – 30درجة حراریة ھي ( 

(          تلك الدرجة الحرجة فترة زمنیة مناسبة تعتمد على سمك المقطع العرضي ثم یتم اخماده 
quenching   بعد ذلك بواسطة الماء او الماء الملحي او الزیت . عندما یكون معدل التبرید (

واطئا فان االوستنایت یتحول الى بیرالیت رقائقي او طبقي وبازدیاد معدل التبرید فان درجة 
جة حرارة( الحرارة التي یبدا عندھا التحول تزاح الى قیمة اوطا معطیة بنیة ھي عبارة عن در

وعندما یتجاوز معدل التبرید قیمة ت یاكون المارتنس) درجة مئویة ذلك عندما یت350 – 150

146



 2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419           

معینھ ھي معدل التبرید الحرج فان االوستنایت یتحول مباشرة الى المارتنسایت والمارتنسایت ھو 
فانھ یجب اصلد البنى التي یمكن ان توجد في الصلب لذا فان لغرض تصلید الصلب تصلیدا كامال 

 .ان یبرد بمعدل اعلى من معدل التبرید الحرج لذلك الصلب  
أساس  ذاتھي الزیوت المعدنیة ، بشكل عام،  كسوائل تبریدمعظم الزیوت المستخدمة            

التبرید ھا یحققبالمقارنة مع تلك التي  التبریدالبارافین . التبرید في الزیوت یوفر أبطأ معدالت 
معدل التبرید البطيء المطور أثناء تبرید الزیت یقلل من إمكانیة إدخال عیوب تصلب في بالمیاه و

من قطعة العمل ھو أقل  النقطة الحرجة . الفرق في درجة الحرارة بین حالة المقساةقطعة العمل 
 من لمیاه التبرید. الزیتللتبرید 

زیوت التبرید المستخدمة عادة  نحیث ا یتم تصنیف زیوت التبرید وفقا لقیم اللزوجة           
. بالنسبة لھذه الزیوت، یتم العثور  ) c40 ( ) عندSUS(  100لدیھا قیم اللزوجة من حوالي 

على مدة المرحلة األولى لتكون أطول من القیمة المقابلة التي یحققھا تبرید المیاه. باإلضافة إلى 
قل بكثیر، ومدة ھذه المرحلة ھي أقصر من ذلك، فإن معدل التبرید في المرحلة الثانیة ھو أیضا أ

تلك المرتبطة تبرید المیاه. على حساب كل ھذه العوامل، ھذه الزیوت ال تعتبر مناسبة تماما كما 
لتبرید الشدید ھو المطلوب. ومع ذلك، فإنھا توفر أقل تشویھ. بالنسبة لغالبیة التطبیقات یتم استخدام ل

. ومع ذلك، في )  c65 ( ن درجة حرارة الغرفة إلىھذه الزیوت في درجة حرارة تتراوح م
بعض الحاالت، خاصة حیث تتطلب معدالت التبرید بطیئة، والحفاظ على الزیوت في درجة 

 .)c65 -95 ( حرارة
للحصول على معدل تبرید أسرع، یتم استخدام الزیوت ذات قیم اللزوجة منخفضة تصل            

إلى ھذه الزیوت باسم زیوت التبرید السریع. مدة المرحلة . ویشار c40عند )  SUS( 50إلى 
السریعة ھي أقل بكثیر لھذه الزیوت من الزیوت الشائعة. معدل التبرید األولي المرتبطة بھذه 

 الزیوت من االقتراب من القیمة التي وضعتھا تبرید المیاه.
 )  SUS( 3000 -250طاق الزیوت الساخنة التبرید عموما تمتلك قیم اللزوجة في ن           

. وتشمل ھذه الزیوت المعدنیة العادیة والمثبطة، والتي تستخدم عادة في نطاق درجة  c40في 
 . )c100- 150(حرارة 

إن وجود الماء كشوائب في تبرید الزیوت ھو أمر غیر مرغوب فیھ. قد یؤدي ذلك إلى        
إزالة المیاه عن طریق زیوت التدفئة إلى  تطویر توزیع صالبة غیر موحدة، والتشویھ ، ویمكن

] إذا كان ھناك حاجة إلى معدل تبرید أبطأ، وغالبا 4ساعات تقریبا. [ 4درجة مئویة لمدة  130
. الزیوت المختلفة المتاحة التي لدیھا نقاط فالش عالیة ودرجات مختلفة الزیوت ما تستخدم أقنعة 

أن یكون تماما. عالیة، واالنتقال إلى مرحلة التبرید الثالث من فعالیة التبرید. منذ نقاط الغلیان یمكن 
یت. ویؤدي التبرید البطيء من خالل التحول من مارتنسایسبق عادة درجة الحرارة بدایة 

، ویقلل من التشوه، ویقلل من احتمال حدوث تكسیر. تسخین الزیت في الواقع )  (M یتالمارتنسا
یساعد تشكیل فقاعة وإزالتھا. وتشمل المشاكل  ةخفضلمنازیادة قدرتھ التبرید، ألن اللزوجة 

المرتبطة بالروائح النفطیة تلوث المیاه الدخان تسرب األبخرة والتخلص من المشاكل ومخاطر 
 ]5الحریق باإلضافة إلى إخماد الزیوت تمیل إلى أن تكون مكلفة بعض الشيء. [

  بالمعامالت الحراریةالعیوب الموجودة في الفوالذ التي یجب  معالجتھا 
 الحبیبات الكبیرة الحجم : -1

من خواص الفوالذ السیئة ھو حجم الحبیبات الكبیرة عند التحول االوستنایتي حیث إن الحبیبات 
تبدأ بالنمو كلما زادت درجة الحرارة وزمن اإلبقاء للتبرید حیث إن الحجم الحبیبي الكبیر یسيء 

ومتانة الشد والصدمة واالستطالة النسبیة وتقل قابلیتھ على إلى الخواص بان تقل متانة الخضوع 
 التشكیل البارد.
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 عدم التجانس البلوري : -2
حیث یجعل الفوالذ غیر متساوي في جمیع أجزاء الفوالذ مما یعطي خواص مختلفة ونقاط ضعف 

 بحیث یشكل خطرا.
 االجھادات الداخلیة : -3

الحراري إثناء التبرید كما یحدث في اللحام وقد یكون ویكون منشاءھا ھو بسبب عدم التجانس 
 میكانیكیا بسبب عملیات التصنیع لألجزاء الفوالذیة مما قد یحدث تشوھات.

 التشوه البلوري بالتشكیل البارد: -4
طرق،....) تستطیل البلورات في اتجاه معین ویفقد المعدن  سحب ، إثناء التشكیل البارد (درفلة ،

قبل الدخول في عملیات التعامل الحراري البد  یر قابل على الزیادة في التشكیل .لدونتھ ویصبح غ
من دراسة تحول االوستنایتي إلى بیرالیت عند درجات الحرارة الثابتة وباستمرار التبرید وذلك 

تحول الألوستنایت إن ألنھا األساس في بعض عملیات التعامل الحراري مثل التقسیة والمراجعة .
ت الحرارة الثابتة (التحول االیزوثرمى) و سبب تحول االوستنایتي إلى بیرالیت عند درجا

) الذي یبین 1الحظ شكل ( -وبالعكس ھو تقید الطاقة الحرة لكل منھما مع تغیر درجة الحرارة 
 العالقة بین الطاقة الحرة ودرجة الحرارة لكل من الطورین ( البرالیت واالوستنایت )

 
 الطاقة الحرة مع درجة الحرارة لألوستنایت والبیرالیت ) التغیر في1شكل (

) (عند التبرید) تكون Ac1من الشكل یمكن أن نستنتج أن في درجات الحرارة التي تقل عن (
الطاقة الحرة (لألوستنایت) أعلى منھا ( للبیرالیت) وھذا یعنى أن البرالیت أكثر استقرارا من 

     الفرایت  فیتحلل االوستنایت إلى خلیط من ( ) عند درجات الحرارة ھذه االوستنایتي (
) ، إن عملیة تحول االوستنایت إلى بیرالیت ھي عملیة تبلور تتسم باالنتشار وذلك  والسمنتایت

ألن نواتج التحول تختلف من حیث تركیز الكربون فیھا اختالفا كبیرا فالفرایت یعتبر تقریبا خالیا 
) ولكي ندرس عملیة تحول %6.67الكربون فیھ ( من الكربون بینما السمنتایت یكون تركیز

االوستنایتي إلى بیرالیت فإننا سندرس تحولھ أوال في درجات الحرارة الثابتة ویطلق على 
) أو T.T.Tالمنحنیات التي تمثل التحول مع مرور الزمن وعند درجات حرارة ثابتة بمنحنیات (

 ).Cمنحنى بشكل حرف (
خن عینات صغیرة من الصلب إلى درجة حرارة واحدة أعلى من وإلنشاء مثل ھذه المنحنیات تس

م) لتصبح بنیتھا الداخلیة من االوستنایتي المستقر ثم تبرد العینات بسرعة إلى درجات 723(
م) وتحفظ عند ھذه الدرجات مع دراسة تحول  250،  400، 500، 650حرارة معینة مثل (

لطرق المغناطیسیة حیث ترسم العالقة بین كمیة االوستنایت المتحول إما بالطرق الحجمیة أو با
 ) .2تي المتحول والزمن كما في شكل (االوستنای
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 ) العالقة بین كمیة االوستنایتي المتحول والزمن2شكل (
من الشكل نالحظ أنھ في كل درجة حرارة ھناك فترة أولیة ال یحدث فیھا تحول االوستنایت قبل 

الفترة بفترة (التریث أو الحضانة) ، كما ونالحظ أنھ  وتسمى ھذه )S4,S3,S2,S1مرورھا (
بعد قضاء التریث یبدأ االوستنایتي بالتفكك ویتزاید معدل تفككھ مع مرور الزمن ثم یبدأ المعدل 

تكتمل عملیة التفكك أو  )F4,F3,F2,F1بالنقصان تدریجیا وبعد مرور فترة زمنیة محددة (
ننقل أطوال الفترات الزمنیة لبدایة التحول  ) فإنناT.T.Tتتوقف .ولكي نرسم منحنى (

)S4,S3,S2,S1) ونھایة التحول (F4,F3,F2 F1 على االحداثى السیني مقابل درجات(
 )3رارة على االحداثى الصادي شكل (الح

 لصلب یوتكتویدي .T.T.T) منحني  3 شكل (
 ومن ھذا الشكل نالحظ ما یلي:

 ستنایتي.المنحنى األول یمثل بدایة تحول االو 1-
 المنحنى الثاني یمثل نھایة تحول االوستنایتي. 2-
المسافة بین ھذین المنحنیین عند أي درجة حرارة تمثل الزمن الالزم إلتمام عملیــــة تحول  3-
Ɣ  إلىP )ɑ + Fe3C.(بیرالیت) ( 
 المنطقة الواقعة على یسار المنحنى األول تمثل طول فترة التریث عند درجة حرارة. 4-
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طول فترة التریث وفترة التحول تمثل مدى استقراري االوستنایتي فكلما طالت ھذه الفترة دل  5-
)حیث 4-1ھذا على أن االوستنایت أكثر استقرارا.إن التغیر في استقرار االوستنایت بینھ الشكل   (

 أن استقراري االوستنایت تنخفض بسرعة انخفاض درجة الحرارة ، حیث تصل إلى أقل مما یمكن
 ].6[ م) وبعدھا تبدأ بالزیادة مرة أخرى550-500عند حوالي (

 

 )  experimental procedureالجانب العملي (  

كما في  ) (steel grid 60 منخفض الكاربون نوعتم اختیار ثالث قطع من معدن الفوالذ  -1
 ) 1( رقم الشكل

 
 .)steel gird 60لمقطع من عینة ( ) توضیح 1 شكل (رقم

) داخل الفرن وترفع   c°930بعد ذلك یتم وضع قطع المعدن المراد تسخینھا إلى درجة حرارة ( 
یتم تثبت  ) c°930درجة حرارة الفرن إلى الدرجة المطلوبة وبعد وصول درجة حرارتھا إلى ( 

 الفترة الزمنیة لتلك القطع ( الفوالذ المنخفض الكاربون ) بحیث یكون التثبیت للقطعة االولى (
نصف ساعة ) وللثانیة ( ساعة كاملة ) وللثالثة ( ساعة ونصف الساعة ) وبعد التثبیت یتم تبریدھا( 

) ) ذات مواصفات جیدة لعملة التبرید كما في جدول رقم  shieldتقسیتھا ) بوسط ( زیت نوع (
  ) المبین ادناه : 1( 

 .] shield  ] (7) مواصفات زیت ( 1جدول رقم (

TYPICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS 

CHARACTERISTICS 20W-50 

Kinematic Viscosity (IP 71)@ 40°C mm2/s@ 100°C mm2/s 15719.0 

Viscosity Index (IP 226)  137 

Density @ 15 kg/m3 (IP 365) 888 

Flash Point °C (PMCC) (IP 34) 215 

Pour Point °C (IP 15) –27 
  

 ˚ )320) بتسخین المعدن الى درجة حرارة (  temperingثم تجري عملیة المراجعة (  
) ومن polishingعملیة (وبعد ذلك تجرى  ات المتبقیة اثناء عملیة التقسیةللتخلص من االجھاد
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رقم  ) وشكل 2وكما ھو موضح في الشكل رقم ( ل (االمونیا) ثم عملیة اإلظھار باستخدام محلو
 ). 5رقم (  وشكل ) 4رقم (  ) وشكل 3 (

 ) بزمن C930( ) صورة للعینھ بعده اخراجھا من الفرن وتعریضھا لدجة حراره2رقم ( شكل
 (نصف ساعھ)

یتبین من خالل الصورة اعاله ان التركیب البلوري غیر متجانس كفایة وھذا بسبب زمن التثبیت 
ذات الشكل الغامق  المارتنسایتث ان مما یشیر الى عدم التوزیع الحراري بشكل متجانس حی

رج الى احجام اصغر وھذا بدوره یؤثر ایضا على دمتوزع بشكل كتل ذات احجام كبیرة ومن ثم یت
  ) . H.R.C 40.1 مما اعطى صالدة مقدارھا ( الصالدة 

بزمن  ) C 930( بعد اخراجھا من الفرن درجة حراره العینة) یوضح صورة 3( رقم شكل
 (ساعھ واحده )
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من خالل الصورة اعاله تبین ان البنیة المجھریة للمعدن متجانس كفایة حیث ان حجم المارتنسایت 
متجانس وھذا بسبب زمن التثبیت ( ساعة واحدة ) مما یشیر الى التوزیع الحراري المتجانس 
وكذلك الصالدة المعطاة كانت اعلى من التثبیت لفترة زمنیة ( نصف ساعة  ) ، اذ اعطى صالدة 

 ) . H.R.C 40.9قدارھا (م

بزمن  ) C930( بعد اخراجھا من الفرن درجة حراره العینة) یوضح صورة 4( رقم  شكل
 (ساعھ ونصف )

توضح الصورة اعاله عم تجانسیة البنیة المجھریة وھذا ایضا بسبب التوزیع الحراري الغیر 
زمنیة ( نصف ساعة ) وكذلك فادى بذلك الى ان تكون الصالدة اقل من التثبیت لفترة متجانس 

 ) H.R.C 39.4اقل من الفترة الزمنیة ( ساعة ) حیث كانت الصالدة المعطاة ھي (

والمناقشة النتائج 

یادة في الحجم الحبیبي للمارتنسایت مما یدل على ان زمن نالحظ ز)  2رقم (  شكلمن ال -1
التثبیت لھ مدخلة     بزیادة حجم المارتنسایت وتاثیره ایضا على الصالدة بسبب التوزیع 

 .  ) H.R.C 40.1حیث كان الصالدة (الغیر منتظم للحرارة ( زمن التثبیت ) 
یؤدي الى تحول الفرایت والبرالیت الى )  C°) 900عند تسخین الفوالذ الى درجة حراره -2

مما یعني وصول المعدن الى طور واحد لیتم توزیع الحرارة بشكل منتظم ومن ثم االوستنایت 
اجراء المعاملة الحراریة الالزمة لھ والتثبیت بحسب سمك المعدن المراد اجراء المعاملة علیھ 

. 
ریع یتكون بنیات ضخمة التبرید السعند زیاده زمن التسخین یزداد نمو االوستنایت وعند  -3

للمارتنسایت المتحول من االوستنایت  فلذلك البد من مراعات زمن التثبیت قیاسا بقطر المعدن 
ساعة ونصف (             نة التثبیت فعندما كان التثبیت وھذا ما ظھرعند اختالف ازمالمسخن 

الوستنایت وكما ھو مبین حبیبات ا ) ازدادت حجوم حبیبات المارتنسایت وھذا یدل على زیادة
وكلما ازدادة حجم الحبیبات قلت الصالدة حیث كانت الصالدة عند ھذا )  4رقم (  في الشكل

 .)  H.R.C 39.4الزمن من التثبیت ھي (
تكون ثالث اطوار وھي االوستنایت والبرالیت  ) دقیقھ 90(عند زیادة زمن التسخین الى   -4

 والفرایت.
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ن المسخن والمثبت لفترة زمنیة ( ساعة كاملة ) افضل من من التثبیت تكون صالدة المعد -5

 وھذا واضح من خالل حجم حبیبات المارتنسایت الصغیرلنصف ساعة وكذلك لساعة ونصف 
) مما یعني التوزیع الحراري المنتظم لھ تاثیر على الحجم  3رقم     (  المبینة في الشكل 

 . الحبیبي لالوستنایت ومن ثم على المارتنسایت 
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