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ABSTRACT 
   The aim of this work is to study the effect of heat treatments on the wear rate of 
the medium carbon steel which included normalizing and  different quenching 
media  (air, oil, salt solution at concentration %25). Quenching Include  heating to 
a temperature of 870Co and then rapid cooling.  A Pin -on-Disc technique was used 
to measure the wear rate under dry sliding conditions with applied and different 
sliding times with constant sliding speed of disc (641 r.p.m) and hardness of the 
steel disc (48 HRC).  
      The results show that the wear rate increases with applied loads, and with 
increasing sliding time for all heat treated specimens it was found that the hardness 
values of the quench specimens at salt solution is higher than that of  normalized 
specimens and quenched specimens in the oil.     
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  البلى االنزالقي لفوالذ متوسط الكاربون سلوكتاثير المعامالت الحرارية على 
  

  الخالصة
تضمن هذا البحث دراسة تاثير المعامالت الحرارية على معدل البلـى االنزالقـي لفـوالذ         

محلـول ملحـي    الزيـت،  (متوسط الكاربون وهي المعادلة والتقسية باوساط تقسـية مختلفـة  

ثم التبريد السريع لكـل   °م) 870(وتضمنت التقسية التسخين عند درجة حرارة   .)%25بتركيز

لقياس معدل البلى ) Pin – on Disc(وقد استخدمت تقنية المسمار على القرص العينات المقساة ،
االنزالق الجاف وعند تسليط احمال مختلفة وتثبيت زمن االنزالق ، وفترات انزالق تحت ظروف 

 HRC(دقيقة وصالدة القرص الفوالذي /دورة) 641(مختلفة مع تثبيت سرعة الدورانية للقرص
وقد اظهرت النتائج ان معدل البلى يزداد بزيادة الحمل المسلط والفترة الزمنية لالنـزالق     .)48

واظهرت النتائج ان قيم الصالدة للعينات المقساة بالمحلول الملحي  ات المعاملة حرارياالعينلجميع 

  .اعلى من العينات المقساة بالزيت والعينات المعاملة بالمعادلة
  المعامالت الحرارية ،البلى االنزالقي  :الكلمات المرشدة
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