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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 

  
  - ھدف البحث :

-2من التسخين والتبريد بمعدالت مختلفة  أثناءھدف ھذا البحث ھو دراسة سلوك سبيكة حديد عالية الكروم  إن
ذلك . وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد  أثناءوتحديد نقاط بدايات ونھايات التحوالت الطورية الحاصلة /دقيقة ◦ ) م(100

معدالت التبريد المناسبة للطلب للحصول على المواصفات المطلوبة في العمليات التكنولوجية الالحقة والتي تتحقق 
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الخواص  أعلىالتبريد السريع يحقق  أن السبيكة واختالف خواص كل طور منھا , حيث أطوارمن خالل تحول 
  الميكانيكية وأن التبريد البطيء يحقق خواص واطئة نسبياً.

  
  المقدمة:

عاملي الزمن ودرجة الحرارة فھو  إلىالتحول الطوري في الحالة الصلبة يعتمد على عدة عوامل إضافة  إن    
  يحدث على ثالث مراحل :

 التحول . آلية -1
 ول .عملية تكون نويات التح -2
  [1]عملية نمو النويات وتكوين التركيب النھائي .  -3

كبيرة في تحسين الفوالذ عالي المتانة.وھذا ما شجع  أھميةالتحوالت الطورية في السبائك والمعادن لھا  أھمية إن     
بالتركيب  الكثير من الباحثين في دخول ھذا المجال الواسع الذي يرتبط بكثير من العمليات التكنولوجية المتعلقة

) واالجھادات الناتجة من عمليات اكتساب الحرارة  creepكذلك يتعلق بالية الزحف ( [2]البنيوي وآلية التبلور 
  وفقدانھا وفق نظام معين .

  [3]تعقيدا عند توفر عدد من العناصر السبائكية فيھا وخاصة في نسبھا العالية . أكثروتكون تلك التحوالت 
التركيب الكيمياوي عموما يلعب دورا ھاما في  إناثر واضح على خواص الفوالذ , كما  الكروم إلضافة إن     

  [4]تركيب السبائك ومن ثم خواصھا المختلفة وسلوكھا عند التسخين والتبريد . 
ً في عملية التحول الطوري خاصة عندما تزيد نسبته في الفوالذ عن  إن % (بالوزن) (7.5)الكروم يلعب دوراً مھما

  .[5]تحسين مطيلية الفوالذ إلىالمارتنسايت مما يؤدي  إلىيسھل تحول التركيب حيث 
في  –معظم سبائك الحديد عالية الكروم والكربون تمتلك قابلية عالية على التحوالت من حالة االوستنايت  إن    

تلك التحوالت تكتب  إنة البنيوية وخواصھا الميكانيكيتختلف في تراكيبھا  أطوارعدة  إلىدرجات الحرارة العالية 
 ◦م )910(يكون مستقرا فوق درجة حرارة  FCCالتركيب االوستنايتي ذا النظام البلوري أنكبيرة ,حيث  أھمية
) يحاول االستقرار Ϫتركيب حديد ( أن إلى اإلشارة ر. تجدالحقا"المعامالت الحرارية المناسبة  باستعمال) 1(شكل

  ) .Ϫيقع ضمن الحلقة المغلقة لحديد ( نهأل بوجود الكروم وھو استقرار نسبي 
.  [6]معه  بونرا% يتسع مداه كلما زادت نسبة الك)13.5(كون االوستنايت عند التسخين بوجود نسبة كروم ت أن    

 )α(في حديد %  كما يذوب بال حدود )12() تصل Ϫنسبة الذوبان الكروم في الحديد ( إنومن الطبيعي ھذه السبائك 
  ].A1(-]9-8م درجة التحول اليوتكتويدي (ِ. ويرفع الكرو

  - لعنصر الكروم ثالثة ادوار رئيسية في الحديد المصبوب  : إن
  تكوين الكربيدات -1
  المحافظة على استقرار التركيب في درجات الحرارة العالية . -2
  . ]12[ .ت الحواومة التآكل الكيميائي زيادة مق -3

سبة الكروم والكربون كذلك بينھا وبين درجات الحرارة , ففي النسب العالية الكربيدات وعالقتھا بن أنواع إن    
  ] M3C].(12 – 11) وكذلك (CrM7C3( أنواعتتكون كاربيدات من 

التحوالت الطورية التي تحدث في السبيكة عالية الكروم عند التبريد بسرعة عالية ھي التحول  أھم إن    
بزيادة  أو]ويستمر ھذا التحول عند زيادة نسبة الكاربون Ms], (16 - 14رة (المارتنسايتي الذي يبدأ في درجة حرا

 ):1نسب عناصر السبيكة كما في المعادلة (
Ms=561-474(C%)-33(Mn%)-17(Ni%)-17(Cr%)-21(Mo%)                       ... (1) 

 
  ].17ن خواصھا [) عالية الكاربون قابلة للمعامالت الحرارية وتحسيFe-Crوتكون سبيكة (    

ً  ◦)م200وعند انخفاض درجة الحرارة دون ( ً .وقد يستمر التحول  أويأخذ المارتنسايت شكالً مسطحا متشابكا
  ]15درجات واطئة [ إلىالمارتنسايتي 

استعماال في التسخين او التبريد البطيء  وأكثرھا ويعتبر التحليل الحراري ابسط طرق فحص التحوالت الطورية
  فة التركيب الكيمياوي .لذلك تم اختيارھا طريقة الفحص لھذا البحث .لسبائك معرو

  
  تكوين مخططات األطوار:

  إن المعلومات الالزمة لتكوين أو رسم مخططات األطوار يمكن الحصول عليھا بعدة طرق أو (تقنيات ):    
 THENMAL ANALYSIS0)(التحليل الحراري -1
 .)MICROSCOPIC  STUDIES( الميكروسكوبيةالدراسات  -2
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 .)X(.  )X-RAY DIFFRACTIONالفحص بأشعة ( -3
لسبائك  البطيءالتبريد  أو البطيءفي التسخين .استعماال  وأكثرھاالحراري ابسط تلك الطرق  ويعتبر التحليل    

ولذلك تم اختيار   0قياس دقيق لدرجات الحرارة للسبيكة بفترات زمنية مناسبة وأثناء الكيماويمعروفة التركيب 
  ) .Delatometricاألطوار (ة التمدد لتحديد مخططات طريق
المخطط ( المنحني) تغير في اتجاه  أن أي أيويمكن الحصول على مخطط يبين تغير درجة الحرارة مع الزمن،      

مخططات أكثر  إلىالزمن)  - في الطور في تلك الدرجة. ويمكن تحويل مخططات (درجة الحرارة يمثل تغير
ً تشمل العال رسم خطوط بداية ونھاية التحول في الطور يمكن وبقة بين سرعة التبريد واالستطالة النسبية .وضوحا

   ويمكن تحديد درجات حرارة حدوث التحوالت الطورية في السبيكةألطوري.كما تحديد حدود مجال التحول 
. تكون صالبته شباعاإل) يحتوي على نسبة من الكاربون تفوق αمحلول صلب لحديد ( بأنهيعرف المارتنسايت و

ويحدث    . )BC 18عالية جدا خاصة عندما يحتوي على توزيع متجانس من الكربيدات كما في حالة السبيكة (
التحول المارتنسايتي لالوستنايت عادة في درجات حرارة تقل كثيرا عن درجة حرارة التحول اليوتكتويدي , عندما 

يد الحرجة للتحول اليوتكتويدي وال تعتبرعملية تكوين المارتنسايت تزيد سرعة تبريده االوستنايت عن سرعة التبر
  ال يتحول اوستنايت مره ثانية عند تسخينه الى درجات حرارة اقل من درجة حرارة التحول البوتكتويدي . إذعكسية 

ويستمر .[16,14]بداية ذلك التحول  إلى) التي ترمز MSويبدأ التحول المارتنسايتي عند درجة الحرارة (    
  . وستنايت على مدى واسع نسبيا من درجات الحرارةالتحول المارتنسايتي لأل

وتنخفض درجة حرارة بداية التحول المارتنسايتي عند زيادة نسبة الكاربون أو بزيادة عناصر السبيكة كما في 
 : ]15[المعادلة التالية 

MS(Cº)=561-474(C%)-33(MN%)–17(NI%)-17(CR%)-21 ( MO %)       …..(2) 
 

  المواد والطرق المستخدمة :
  تضمن ھذا القسم من البحث مجموعة من الفحوصات التي أظھرت النتائج الواردة في أدناه.

 
  :عملية صھر السبيكة وفحص تركيبھا

) في فرن حث كھربائي متوسط التردد BC 18لقد تمت عملية صھر سبيكة الحديد عالية الكروم نوع (      
)induction furnacecorelessMedium Frequency 3.5(   تتراوح   ) ھيرتز 600 -400 تردد (  ) ذي  - 
ذات  من المنصھر وتصب في قالب نحاسي بشكل أقراصأولية وبعد صھرشحنة المواد تؤخذ عينة ميغاواط . )4

ً 30قطر ( يب السبيكة المصھورة ليتم تحليل تركيبھا الكيميائي بجھاز التحليل الطيفي وعند معرفة ترك ) ملم تقريبا
تحسب كميات المواد المراد إضافتھا لتحقيق التركيب الكيميائي المطلوب من سبائك الكروم المولبيدنيوم والمنغنيز 

يؤخذ نموذج جديد من السبيكة لفحصه والتأكد من مطابقة تركيبه  الصھروعند إتمام عملية .والسيلكون مع الحديد
وفي الجدول .وضمن حدود المسموح بھا صھره وأخرىالتغيرات البسيطة بين وقد تحدث بعض . للنسب المطلوبة 

  . ) المستعملة في البحثBC18كروم ( عالية ال –الحديد الكيمياوي لسبيكة تركيب نتيجة تحليل ال) يظھر 1رقم (
  

  ) Dialatationعملية فحص التمدد (
 BC 18كروم نوع  -تحدث في سبيكة الحديد BC 18كروم  -لتحديد نقاط التحول ألطوري لسبيكة الحديد     

 وقد استعمل جھاز فحص التمدد .تحوالت طورية عديدة في تركيبھا المجھري أثناء تسخينھا وتبريدھا بسرع مختلفة
 )Dilatometer(  ) 402نوعES 3/6  (شركة  إنتاجGeratebau  طول  في الحاصل  التغيير  تسجيل  لغرض  

ملم) أثناء  5.5–5ملم  والقطر  50: ( الطول  األولية  أبعاده  تكون  والذي الغرض   لھذا  النموذج  المستعمل
  .عملية التسخين أو التبريد بسرع معينة

في المنحني الذي يرسمه الجھاز يمثل الزمن في حين يمثل االحداثي  األفقياالحداثي  إنى إل اإلشارةوتجدر 
فولت) والتغيير بالطول ( ميكرون)، كما يتضح في ي الجھد ( مل الشاقولي درجة الحرارة معبر عنھا بوحدات فرق

ومن اجل تحديد واضح لنقاط التحول فقد تم تحويل  تلك .) ومنھا يمكن معرفة وقت التحول الطوري4,5الشكلين (
 يمثلفيھا درجة الحرارة والشاقولي  األفقييمثل االحداثي  أخرىمنحنيات  إلىالمنحنيات باالستعانة بجداول خاصة 

  .مقدار التمدد النسبي للنموذج المستعمل في الفحص
) مواقع التحوالت الطورية الحاصلة في ھذه السبيكة عند التسخين والتبريد 6-10ويتضح من خالل األشكال  (    

وللزيادة في توضيح مواقع درجات حرارة التحول الطوري عند .م/ الدقيقة˚) 100و  50، 20، 10، 2بسرعة ( 
قد تم تصنيع نماذج فحص و .)2فقد نظمت في الجدول رقم (BC 18) كروم (–والتبريد لسبيكة الحديد التسخين 

) وذلك BC 18كروم نوع (  - التمدد لتحديد بداية ونھاية التحوالت الطورية من أجزاء مصبوبة من سبيكة الحديد
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مة للفحص ، حيث كان طول كل نموذج والمالئبعملية التشغيل بالمخرطة للحصول على األبعاد القياسية المطلوبة 
) ملم توضع في فرن التسخين العائد لجھاز الفحص ويربط مع النموذج 5.5 -5) ملم وقطره يتراوح بين (50(

متصل بمنظومة لرسم منحني يمثل االحداثي الشاقولي  درجات الحرارة ) Thermocoupleمزدوج حراري (
) ويمثل Micronوكذلك التغير الحاصل من طول النموذج ()Microvoltالمعبر عنھا بوحدات فرق الجھد( 

  0الزمنية ( بالدقيقة)الفترة  األفقياالحداثي 
 

  النتائج:
  لقد أمكن التوصل إلى  النتائج التالية من خالل ھذا البحث وكما يلي :

تسخين ال أثناءتحديد بداية ونھاية التحوالت الطورية في سبيكة الحديد عالية الكروم موضوعة البحث  -1
 0) 2/ الدقيقة وكما مؤشر في الجدول ( م˚)100, 50, 20, 10, 2والتبريد بمعدالت  سرع مختلفة(

  0االوستنايت أثناء التسخين ازدادت بزيادة سرعة التسخين إلىإن درجة حرارة بداية ونھاية التحول  -2
 0إن فترة التحول إلى االوستنايت عند التسخين قلت بزيادة سرعة التسخين -3
) 1جات حرارة بداية ونھاية التحوالت الطورية عند التبريد بمعدالت التبريد المشار إليھا في الفقرة (إن در -4

 0أعاله قلت بزيادة سرعة التبريد
 0إن الفترة الزمنية للتحوالت الطورية أثناء التبريد قلت كذلك بزيادة سرعة التبريد -5
)في التبريد بطيء  (α-Crتحوالت إلى محلول  ھابأنيمكن تحديد التحوالت الطورية الحاصلة عند التبريد  -6

ي وكذلك تكوين كربيدات الكروم أو الحديد كروم أو الحديد كروم عند سرع دوتكتوييالسرعة وظھور التحول ال
  ./ الدقيقة إلى جانب وجود نسبة من بقايا االوستنايتم˚) 50-10التبريد المتزايدة (

/ الدقيقة وانتھى في درجة م˚)144ة بدء التحول المارتنسايتي في درجة (/ الدقيق م˚) 100عند التبريد بمعدل ( -7
دقيقة، حيث اليحدث تحول غيره في ھذه الدرجة 43.5كما يتضح من المنحني واستغرق فترة  م˚)55حرارة (

البحث  المبينة في نھايةالمارتنسايت بالتمدد كما يظھر من المخططات  إلىوقد تميز ھذا التحول الحرارية الواطئة 
  .التبريد  أثناءحيث تميزت بقية التحوالت الحاصلة بالتقلص 

  
  مناقشة النتائج:

التحوالت الطورية تحتل مكانة عالية في تحسين مواصفات الفوالذ وخاصة متانة الشد تحديد نقاط  أھمية إن      
د من الباحثين مجال واسعاً . لقد وجد العديبعد المعامالت الحرارية التي ھي ليست ضمن مجال بحثناوالصالدة 

وال يزال وخواصه والعمليات التكنولوجية الالزمة للحصول على الخواص المطلوبة .للبحث في تركيب الفوالذ 
تم تخصيص التركيب المجھري المراد البحث مستمر لتحسين خواص الفوالذ عالي المتانة . وفي ھذا المجال 

تسخين ھذه السبيكة  إن ئھا .االطورية وعمليات التبلور الحاصلة جروتحديد ديناميكية والية التحوالت تحسينه 
 أواالوستنايت  إلىتحولھا  إلىقليال تؤدي  أعلى أو م˚) 950درجات حرارة ( إلى/دقيقة م˚) 100-2(بالمعدالت 

عن  ةكثير من االجھادات تكون مسؤول ) . 1) حسب نسب الكربون والكروم كما مبين في الشكل (  Ϫ -αمحلول (
تحول  إنالطوري .لعملية التحول الباحثون التأثيرات الحرارية الميكانيكية لتركيب الناتج . لم يحدد ل المھمة األشكال

 Ms) (راتنسايتي اوبداية التحول الم األولىوطريقة تكون النواة  االوستنايت يزيد من الخواص الميكانيكية للسبيكة 
الحجم الن كثافة  أووان ھذا التحول يصاحبه تقلص في الطول [16]وللدرجة الحرارة بعد عملية التح بالنسبة

ني وكما ي، في حين يحصل التمدد عند التحول المارتنسااألطوارمن كثافة بقية نواتج التحوالت من  أكثراالوستنايت 
ضوء  ) وعلى Dilatometric testsالحصول عليھا نتيجة فحص التمدد ( أمكنيظھر بوضوح في المنحنيات التي 

تحديد معدل سرعة التبريد)  لغرض الحصول على التركيب  أيوسائل تبريد السبيكة ( أنواعھذه النتائج يمكن تحديد 
المطلوب وذلك بالمعامالت الحرارية كما يمكن تقليل نسبة االوستنايت المتبقي بمراجعة السبيكة بعد تصليدھا ، في 

التي الكثير من االجھادات الداخلية  وإزالة تالمارتنساي إلىالتحول درجات حرارة مناسبة تسمح لبقايا االوستنايت ب
استقرارا في التركيب البنيوي لھذه السبيكة مع  أكثروبذلك تتحقق حالة تسبب تشوھات في التركيب البلوري للسبيكة 

  الحتفاظ بخواص ميكانيكية عالية. ا
  

  ) بنسب وزنيه BC 18( * كروم - ) التركيب الكيميائي لسبيكة الحديد 1جدول رقم (

 Al v P-S Cu Mo Ni Cr Mn Si C  العناصر  
 0.932.45 0.45 0.050.0330.220.350.2214.7 0.002 نسبھا %
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  ) نتائج الفحص بجھاز التمدد يبين بداية ونھاية التحوالت الطورية2جدول (

    التحوالت
    التسخين أثناء  التبريد أثناء

طول فترة 
  التحول
  دقيقة

رجة د
نھاية 
  التحول
  ◦م

درجة 
بداية 
  التحول
  ◦م

طول 
فترة 
  التحول
  دقيقة

درجة 
نھاية 
  التحول
  ◦م

درجة بداية 
  التحول
  ◦م

سرعة 
التبريد 

  / د◦م

سرعة 
التسخين  

  / د◦م

نوع 
  السبيكة

23.5 736 777 20.5 851 804  2 2 BC 18  
  

حديد 
عالي 
 الكروم

7.0 690 758 4.5 866 819 10 10 
4.0 679 742 2.25 888 833 20 20 

3.75 656 722 1.0 918 847 50 50 
43.5 55 144 ---  ---  ----  100 ---  

  
  ) العالقة بين الحديد والكروم1شكل رقم (

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

) تأثير نسبة الكربون ودرجة الحرارة على نوع الكربيدات المتكونة والتراكيب االساسي للسبيكة 2شكل رقم (
  %) كروم .15المحتوية (
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 ) العالقة بين نسبة الكروم والكربون وانواع الكربيداتالمتكونه في تركيب السبيكة3الشكل رقم (
  )Fe- Cr – C. ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 ) عند التسخين والتبريد بمعدل Bc18) تحديد نقاط التحول الطوري للسبيكة (4شكل رقم (
 ) م / دقيقة .10(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 
  ) عند التسخينBc18) تحديد نقاط التحول الطوري للسبيكة (5شكل رقم (

  / دقيقة .◦) م100والتبريد بمعدل ( أعالهكما مبين 
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  ) م/ دقيقة .2) بمعدل (Bc18) منحنى التمدد عند التسخين والتبريد للسبيكة (6شكل رقم (   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  / دقيقة◦) م10) بمعدل (Bc18لتسخين والتبريد للسبيكة () منحنى التمدد عند ا7شكل رقم (

 
  

  ةدقيق◦/ ) م20) بمعدل (Bc18) منحنى التمدد عند التسخين والتبريد للسبيكة (8شكل رقم (
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 ة .ق/ دقي◦) م50) بمعدل (Bc18) منحنى التمدد عند التسخين والتبريد للسبيكة (9شكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  / دقيقة ᵒ) م100) بمعدل (Bc18) منحنى التمدد عند التسخين والتبريد للسبيكة (10شكل رقم (
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