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ABSTRACT 
     This work shows the evaluation process of the surface temperature by using heat sink 
(thermocouple) technique from type Alumel-Chromel (Ni-Al/ Ni-Cr) and to study its effect on 
the dry sliding wear characteristics of a bainitic ductile cast – iron. These characteristics 
represented with wear rates and coefficient of friction, which evaluated by using Pin on Disc 
machine under different laboratories conditions involved four applied normal loads (10, 20, 30, 
40)N and three linear sliding speeds (1.4, 2.2, 3.0)mm/sec at room temperature. The present 
work shows the dry sliding wear characteristics and variables depend on the surface temperature 
generated during wear test. So, it can’t ignore these effects during the service. In addition to, it 
must be avoided using loads range (30-40)N and temperature range (310-360)Cͦ  during 
practical applications it may be used this alloy within these ranges, because of both the two 
ranges may be led to occur severe wear of the bainitic ductile cast – iron surfaces with other  
counter surfaces of its working conditions.  
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 لحديد الزھر على خصائص البلى األنزالقي الجافودراسة تاثيرھا  السطحية الحرارةرجة د تقييم
  نايتي يااللدن الب
   

  الخالصة
السطحية باستخدام تقنية الغاطس الحراري (المزدوج الحراري) من نوع  الحرارة درجة تقييمالدراسة  تتضمن     

والتي تمثلت نايتي يااللدن الب الزھر لحديد الجاف نزالقياال البلى صخصائ على رھايالكروميل وتاث –االلوميل 
 على المسمار ترتيبة ذي الجاف االنزالقي البلى قياس جھاز بأستخداملى ومعامل االحتكاك فقد تم تقييمھا ببمعدالت ال
 عسر وثالثة ) نيوتن10,20,30,40( وديةعم احمال اربعة باستخدام تمثلت مختلفة مختبرية روفظ وتحت القرص
االنزالقي  البلىعملية  متغيرات بأن تبين .الغرفة حرارة درجة وعند  متر/ثانية (3.0 ,2.2 ,1.4)  خطية انزالقية

 وكبيرة جدا رئيسية بصورة تعتمد في ھذه الدراسة البحثية  المستخدمة االنزالقية والسرع االحمالب  الجاف والمتمثلة
ً  يھمل ان اليمكن البلى على تأثيرھما ان من الرغمب عنھما الناتجة السطحية الحرارة درجات على  باالضافة .عمليا
 دعن º) م360-310من ( الحرارة درجات ) نيوتن ومدى40-30( االحمال مدى استخدام تجنب يجب ذلك الى

د من االخرى في العدي المواد مع واحتكاكھا انزالقھا عملية اثناء سبيكةھذه ال فيھا تستخدم التي ليةمالع التطبيقات
 الى تودي الحرارة ودرجاتوذلك لكون ھذه المديات من االحمال  ,العملية التي تسستخدم فيھا   والتطبيقاتالتصاميم 
وذلك نتيجة  كبيرة بمعدالتوحديد الزھر اللدن الباينايتي  سبيكة لسطوح )severe wear( شديد بليان حصول

االحتكاك  عمليات اثناء مادة المحتكة معھا والمرافقة لھا لحدوث انتقال مادة ھذه السبيكة الصناعية الى سطح ال
  .الجاف التي تحدث اثناء العمل والخدمة االنزالقو
  
  
  
  


