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 الخالصة

ص یة الش كل ذات   لدراس ة تغی ر ابع اد نم اذج قر    C#2008 تم استخدام لغة الحاسـوب   في هذا البحث       
الخ واص  , أبعاد ثابتة عند التصنیع لفوالذ منخفض الكاربون ذو نفس الخ واص م ن ناحی ة التركی ب الكمی ائي      

الحاص ل ف ي االبع اد    ) التش وه (المیكانیكة والبنیة المجھریة  أثناء عملیة الكربنة بحیث یتم حساب مقدار التغیر 
ملیة الكربنة الص لبة  ة باستخدام عینات أجریت لھا عـنعن طریق الحاسوب بادخال درجة حرارة وزمن الكرب

س  اعة عل  ى الت  والي ث  م اجری  ت لھ  ا     ) 3,6,8(وألزم  ان ) oC )850,900,950ة ـــــــــــــ ـ ب  درجات حراری
لتحس ین الخ واص المیكانیكی ة حی ث ت م فح ص         تقس یة ومراجع ة الحق ة   , تض منت  معادل ة   معامالت حراریة 

اد بدق  ة لدراس  ة التغی  رات الناتج  ة ع  ن المعامل  ة الحراری  ة قب  ل وبع  د الكربن  ة       التركی  ب ال  دقیق وقی  اس االبع    
وبالت  الي تالف  ي بع  ض المش  اكل الناتج  ة ع  ن التغی  رات الطفیف  ة نس  بیا ف  ي األبع  اد والحاص  لة بس  بب التغی  ر           

تج ات  باألطوار والناتج من التح والت المارتنس ایتیة  والت ي ت ودي ب دورھا ال ى ع دم تط ابق وتالئ م ابع اد المن          
باختصار ھذه الدراسة مفی دة لحس اب أبع اد ألمن تج قب ل أج راء المع امالت        . لھا ةالمكربنة مع األبعاد التصمیمی

 . الحراریة للحصول علیھ بأبعاده المطلوبة
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 الكربنة
  

Study Relationship Between The Dimensional Change – 
Temperature and Carburizing Time of Low Carbon Steel By 

Using (C#2008) Programming Language 
 
Abstract 
    In this paper a program was build by (C#2008) programming language to calculate a 
dimensional change in specimens of low carbon steel during solid carburizing process. 
The chemical composition, mechanical properties and microstructure for all specimens 
was the same. Carburizing process was done in different temperatures ( 850 , 900 and 
950 ) oC for holding times of ( 3 , 6 and 8 hours ) respectively flowed by normalizing , 
quenching and tempering to improve mechanical and microstructure properties. The 
specimens was measured dimensionally with high accuracy before and after mentioned 
above heat treatments processes to identify the change in dimensions due to change in 
phases of the surface layer of metals during martenstic  transformation. Briefly this work 
is useful in determining the right dimensions of parts before applying heat treatments to 
obtain the final desired dimension of the final product.                   
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