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  الخالصة 
في فرن صهر ) Cr Mo4 25( واطئ السبيكة نوع اإلنشائيفي هذا البحث تم صهر الفوالذ      

ـ 400(م فوالذ متوسط الذبذبة     كغ ) 60(بالحث الكهربائي سعة     هيرتـز مـبطن    ) 600ـــــ
  .المتعادلة ) AI2O3(بمسحوق االلومينا 

) Ø - 25Ø 30(  لفحص التركيب الكيمياوي بالتحليل الطيفـي    أقراص  وتم صب نماذج بشكل     
ملم لغرض تصنيع    ) Ø 10 ×100( اسطوانية   أجزاءكما تم صب    . ملم  ) 10(وسمك حوالي   ملم  

  .بالتشغيل الميكانيكي )  Dilatation(دد نماذج فحص التم
ملم وباسـتعمال جهـاز      ) 5.5Ø×  50  (بأبعادنموذج لفحص التمدد مصنعة     ) 12(تم استخدام   

 تسجيل نتائج فحص الصالدة أمكن. وبمعدالت سرع تبريد مختلفة )  402(التمدد االلكتروني نوع 
  .والتركيب البنيوي للنماذج المذكورة 

 0.10.2, ( التركيب الناتج جراء معدالت التبريد البطيئـة  أن ألمجهري الفحص  نتائجأظهرتلقد 
في حين بدا ظهور التركيب البراليتـي مـع   .  قبل اليوتكتويدي –" دقيقة كان فيرايتيا/ ˚م ) , 0.5

/ ˚م) 10.0(دقيقة وباستمرار زيادة معدالت التبريـد الـى         / ˚م) 1.0(رايت عند معدل التبريد     يالف
دقيقة ،  / ˚م ) 20.0(وعند معدل تبريد    .  التركيب براليتي واختفى التركيب الفيرايتي       بحأصدقيقة  

) 100(بدا ظهور التركيب الباينايتي مع البراليت حتى بلوغ التركيب الباينايتي عند معدل تبريـد               
  .دقيقة واختفاء تركيب البراليت / ˚م

بمعـدل  ( كذلك عند التبريد فـي المـاء        و) ثا  / ˚ م 120بمعدل يقارب   ( وعند التبريد في الزيت     
  . التركيب مارتنسانيا أصبح، ) ثا / ˚ م400يقارب 

مـع  ) 175( مـن    زلقد رافق هذه التحوالت في التركيب البنيوي تزايد قيم الصالدة بمقياس فيكر           
 إلىأي تضاعفت الصالدة .  عند التبريد في الماء البارد  )579 (إلىدقيقة / ˚م)  0.1(معدل تبريد 

   .أضعافما يزيد على ثالثة 
المناسـب عنـد   )  وسط التبريـد     أو( وعلى ضوء هذه النتائج يمكن اختيار معدل سرعة التبريد          

  .مالت الحرارية للحصول على الصالدة والتركيب المطلوبين لهذا النوع من الفوالذ االمع
  -:الغاية من البحث 

ب البنيوي لهـذه الـسبيكة عنـد التبريـد                دراسة التغيرات الحاصلة على الصالدة والتركي     
بمعدالت تبريد مختلفة مسيطر عليها لالستفادة من نتائج البحث فـي تحديـد اسـلوب المعاملـة                 

  .المناسب للصالدة المطلوبة لالجزاء المراد انتاجها ) سرعة التبريد ( الحرارية 
  

Effect of cooling rate of steel ( 25 Cr Mo4 ) on its hardness 
and microstructure 

Abstract  
  In this work , structural low – alloyed steel (25 Cr Mo4 ) was melted in medium 
frequency coreless induction furnace of (60) kgs . capacity , lined with high 
alumina lining powder .    
Samples of disc shaped (Ø25- Ø30) mm and about (10) mm thick ,for spectro – 
analyzing      and cylindrical parts (Ø10×100) mm, were poured to manufacture 
dilatometric specimens by machining to the  required standard dimensions of 
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(Ø5.5×50) mm. Testing of (12) specimens by electronic dilatometer type ( 402) , 
using different cooling rates  , enable getting results of hardness and 
microstructures Tests showed that ferritic structure       with slow cooling i.e.( 0.1 , 
0.2 and 0.5) ˚C /min .was obtained –(hipoeutectoid). While pearlite started with 
(1.0) ˚C /min .Cooling rate , and full pearlitic appeared by (10.0) ˚c /min  .             
Bainitic structure , started with ( 20.0) ˚C /min .cooling rate together with pearlite , 
reaching full bainitic by cooling with (100) ˚C /min.                                                                                 
By oil guenching (i.e about 120 ˚C / sec .) and by water guenching ( i.e about 400 
˚C/ sec.) [ 8] martensitic structure was achieved. Those transformations in the 
structure was accomplished with increasment of Vickers hardness values from (175 
) HV with ( 0.1˚C /min ) cooling rate to ( 579 ) HV with water guenching . Those 
results enable the choosing of suitable cooling rate ( cooling medium) to obtain the 
required hardness and microstructure of this steel  
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