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 الخالصة
معامالت الحرارية على الخواص الميكانيكية والكالل لفوالذ       هدف البحث هو دراسة تاثير درجة حرارة ال          

CK35 اجريت اختبارات الشد والصدمة والكالل باالحناء الدوار بمتوسط اجهاد )Mean Stress  (   قيمتـه
وتقسيته في  ºم) ٨٤٠( عند درجة حرارة   CK35تمت عمليات المعاملة الحرارية في تسخين الفوالذ        . صفر

سـاهمت درجـات    .  وتبريد بـالهواء   ºم) ٦٠٠،٤٠٠،٢٠٠(جعة عند درجات حرارية     الماء ثم اجراء مرا   
الحرارة للمعامالت الحرارية في تحسين الخواص الميكانيكية وتحسين مقاومة الكالل واعتمد مقدار التحسين 

ـ , على قيم الخواص الميكانيكية وحد الكالل قبل وبعد المعامالت الحرارية      ( ن اذ تغير التركيب المجهري م
) تروسـتايت او سـوربايت   ( قبل المعامالت الحرارية الى مارتنزايت مراجع سواء كان ) براليت , فرايت  

حيث ساهمت هذه التراكيب في تكوين الحواجز البنيانية التي عملت على توقف نمـو الشـقوق وبالتـالي               
) SEM(لكتروني الماسح   لقد اظهرت صور المجهر اال    . تحسين في حد الكلل والخواص الميكانيكية االخرى      

لسطح الكسر صور تتبع نمو شقوق الكالل وان شق الكالل ينشى في االطوار المصلدة وينمو في المنطقـة         
 . اللدنة بشكل اقل
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A Study on The Effect Heat Treatment Tempretature On Mechanical Properties  
And Fatigue For Steel CK35 

 
Abstract 
The aim of  the research is to study the influence of heat treatment temperature on mechanical 
properties and limit fatigue of steel CK35. Tensile, impact and fatigue rotating bending tests with 
the mean stress estimated to zero. All the tests of heat treatment were conducted which include 
heating the steel to 840 ºC and then quenching by water and after that tempering at temperature 
of (200, 400, 600) ºC and then cooling in air, show that the temperatures of heat treatment 
improve the mechanical properties and fatigue limit before and after heat treatment. The change 
in microstructure of steel before heat treatment (ferrite and pearlite) and after quenching 
martensite and martempering (Trostite or Sorbite) microstructures. Shown that structural 
barriers that may help in depriving the growth of the crack. The mechanical properties and 
fatigue limit were improved. The electronic microscope slides-scanner (SEM) of the fractured 
surface showed the fatigue cracks growth which may be formed under the hard phases and then 
reduction in growth in the plasticity region. 
 


