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  النتردة كأسلوب إلطالة عمر األجزاء المعرضة لتحميل كالل متغير
 يسرى توما العمران      و      *أمين دواي التميمي

     :تاريخ التسليم
  :تاريخ القبول

  
        الخالصة

 أعمارعلى ) النتردة( تأثير إحدى طرائق التصليد السطحي ةلمعرفالدراسة  تهدف هذه
سط الكربون حيث أجريت جميع اختبارات الكالل لالنحناء الدوار في الكالل لفوالذ سيانكي متو

) R=-1(إجهاد ةصفر ونسبقيمته  (Mean Stress )ظروف المختبر االعتيادية بمتوسط إجهاد 
حيث تم تسليط اجهادات ثابتة السعة ومتغيرة السعة وذلك لمعرفة مدى مقاومة المعدن لهذه 

تم إجراء . ناميكية المختلفة وإعطاء عمر األمان لهذا المعدناالجهادات تحت تأثير األحمال الداي
للمعدن والتي ساهمت في تحسين مقاومة الكالل واعتمد مقدار ) السائلة والغازية( عملية النتردة

التحسن على عمق الطبقة المصلدة في الحالتين وإن حد الكالل يزداد مع زيادة عمق الطبقة 
  .المنتردة

ات الشد والصالدة الدقيقة لظروف المعاملة المستخدمة وذلك لكون هذه كما تم إجراء اختبار
كما أجري فحص للبنية . االختبارات تعد معايير وترتبط ارتباطاً وثيقاً بنتائج اختبارات الكالل
في حين ) براليب+ فرايت ( الدقيقة قبل وبعد المعاملة فوجدت البنية الدقيقة قبل إجراء المعاملة

ار نتروجينية عالية مع ترسب طبقة من نتريدات حديد كروم على السطح لوحظ تكون أطو
المعامل بالنتردة مما يؤكد دور النتردة في تكوين الحواجز البنيانية على السطح والتي تعمل على 

  .توقف نمو الشق

لسطح الكسر صور تتبع نمو شقوق  (SEM )لقد أظهرت صور المجهر االلكتروني الماسح 
الكالل ينشأ تحت الطبقة السطحية المصلدة السميكة وينمو في المنطقة اللدنة أقل  الكالل وأن شق

في اختبارات الكالل المتغيرة ) واطئ -عالي(  ووجد إن أعمار الكالل أكبر عند التحميل من
      ).عالي -واطئ( السعة مما عليه في حاالت

Abstract  

This study has aimed to illustrate the effect of one surface hardening method( 
Nitriding) upon fatigue life time of medium carbon steel  alloys . Therefore all 
tests. concerning  round bending of fatigue ,have been conducted at ordinary 
laboratory circumstances , within amean stress , [ value = 0&stress ratio ,R = -1], 
as stable and changing stress capacities , were forced in order to know the metal 
resistance to these stresses under the different dynamic loading .There by to give 
the safety life time of this metal , nitriding process (liquid & Gas ) was carried out 
to the metal ,which contributed in improving the fatigue resistance , as the 
improvement amount was based on the hardened depth , and the fatigue boundary , 
increases with nitriding layer depth . strength tests, micro and hardening were 
carried out for the applied heat treatment circumstances ,because these tests are 
considered to be as criteria and connected with revelant correlation , concerning 
fatigue tests results . 
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Actually , micro structure examination has carried often before treatment , 
where as the micro structure was found before treatment [ ferrit & perlite ] while 
nitrogen phases were observed to be high with a layer of crome iron nitrides on the 
treated service with nitriding , that confirm the nitriding role in structural barriers 
formation on the service , that acts on stopping towards the crack.. 

Consequently, the images of (SEM) , regarding the fracture service , have 
declared a follow up images towards fatigue cracks . This crack is originated under 
the thick hardened serface.Layer and developes , is a lease plastic region , as it was 
detected that fatigue life time , increases when loading from (high – low ) at the 
changing capacity of fatigue tests rather than( Low- High). 

  


