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Abstract 
      The research aims to study the effect of laser surface treatment on mechanical 
properties of CK45 steel which is widely used in Bolts, Axles Various, 
Connecting Rods and Hydraulic clamps. 
        Trails of laser hardening were carried out by using CW Nd: YAG laser with 
different powers 2.7, 3.3, and 4.3 Watt.  
           Mechanical tests were done for the specimens who were used in the 
research before and after treated by laser such as: Tensile test, Micro hardness.  
Also grain size measurement and microstructural evaluation were done by using 
computerized optical microscope. The results show that improvement in 
mechanical properties at laser power 4.3 watt obviously when compared with 
other laser powers.                       
           From tensile test we show that increasing in yield strength, ultimate tensile 
strength Poisson's ratio and plasticity constant (k). Also decreasing in Young 
modulus, Rigidity of modulus and strain hardening coefficient (n).  While 
microhardness results show that the highest value was obtained at laser with 4.3 
watt power and decreased far from the surface. Metallographic of the specimen 
show that refining in grains size after the treatment with laser. 
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   CK45تاثير المعاملة الحرارية السطحية بالليزر على الخواص الميكانيكية لفو�ذ 

        الخ�صة
على الخواص الميكانيكية يھدف البحث الى دراسة تاثير المعاملة الحرارية السطحية بالليزر      

الذي يستخدم بشكل واسع في المسامير، مختلف انواع المساند ، اذرع  CK45لسبيكة الفو�ذ 
ياك المستمر  –تمت عملية التصليد باستخدام ليزر نيديميوم . التوصيل والمقابض الھيدروليكية

أجريت اختبارات ميكانيكية للعينات المستخدمة في .    واط  4.3،  3.3،  2.7مختلفة   وبقدرات
كذلك تم قياس . اختبار الشد واختبار الص3دة الدقيقة: المعاملة بالليزر مثل البحث قبل وبعد اجراء

اظھرت النتائج . الحجم الحبيبي وفحص البنية المجھرية باستعمال مجھر ضوئي مرتبط بحاسوب
. واط مقارنة مع قدرات الليزر ا�خرى 4.3تحسن واضح في الخواص الميكانيكية عند قدرة ليزر 

، σU.T. S، مقاومة الشد القصوى   σyالشد  ن3حظ زيادة في مقاومة الخضوع من نتائج اختبار 
ومعامل الجساءة  Eك ن3حظ ايضا نقصان في معامل يون  K.، وكذلك ثابت اللدونةPنسبة بويسن

G  نفعالي�                                                                                                                         .nوثابت التصليد ا
واط وتقل 4.3 بينما اظھرت نتائج اختبار الص3دة الدقيقة ان اعلى قيمة لھاعند قدرة ليزر        

اظھرت الصور المجھرية تنعيم في حجم . عند ا�بتعاد عن السطح وكذلك للقدرات ا�خرى 
 .الحبيبات بعد المعاملة بالليزر


