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ABSTRACT  
     The phase transformations occur in metals and alloys involves important changes in 
microstructures according to chemical composition and kinetic of transformations in alloy ,this 
work deals with many operations and investigation, especially dilatometric test , which enable 
the achievement of important results for the aim of research. 
    Phase transformation points during heating and cooling by different rates (2-100) C◦/min , for 
high CR-Fe with high Cr , using dilatometric tests . these tests showed that cooling of this alloy 
from (950)C◦ , had more than phase transformation during cooling at rate (2-50)C◦/min . while 
only one transformation –martinsite –during cooling at a rate of (100)C◦/min , as no other 
transformation at that low temperature . This transformation has high importance to obtain high 
,strength, hardness and wear resistance .Those properties are useful for many applications. The 
phase transformation points of alloy enable the choose of heat treatment required to get the 
suitable properties. The important results achieved by heating and cooling rates were indication 
of phase transformation and the time periods of those transformations . 

 

  التسخين والتبريد لسبيكة تحديد نقاط التحول الطوري عند
  الحديد عالية الكروم بطريقة التمدد

  الخالصة : 
التحول الطوري في المعادن والسبائك يشمل تغيرات مھمة في التركيب البنيوي تعتمد على تركيب السبيكة  إن    

الفحوصات وخاصة تناول ھذا البحث مجموعة من العمليات والكيمياوي وآلية التحول الحاصل في السبيكة لذا فقد 
البحث. فقد تم تحديد نقاط التحول الطوري  أھدافمن خاللھا تحقيق نتائج مھمة تحقق  أمكنالتي  فحوصات التمدد

/دقيقة لسبيكة الحديد عالية الكروم  ◦) م 2-100عند التسخين والتبريد بمعدالت تسخين وتبريد مختلفة تراوحت بين (
تلك الفحوصات وما نتج منھا من مخططات عديدة  أظھرتي الحق البحث . لقد باستخدام جھاز التمدد الوارد ذكره ف

  من تحول طوري في معدالت التبريد بين  بأكثرتمر  ◦م) 950(تبريد السبيكة المذكورة من درجة حرارة  أما,
مارتنسايتي ال  /دقيقة , وھذا ھو تحول◦) م100ريد بمعدل (ما يحدث تحول واحد عند التبن/دقيقة بي◦) م 2 – 50(     

كبيرة لتحقيق خواص , متانة وصالدة ومقاومة احتكاك عالية  أھمية. ولھذا التحول  آخريحدث عادة دونه تحول 
إن تحديد تركيب السبيكة ونقاط تحولھا الطوري يضع األساس  عديدة ومھمة . ألغراضوھي صفات مطلوبة 

واھم نتائج البحث تم تحديد نقاط التحول  لمطلوبة .المعامالت الحرارية المناسبة للخواص ا باختيارالصحيح 
  تحديد فترات زمنية لتلك التحوالت . إلى إضافةالطوري باستخدام معدالت تسخين وتبريد مختلفة 

  
  
  
  
  
  


