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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of adding different amounts 
(2, 4, 6% of Cu) on properties and microstructure of low carbon steel .Also study 
the effect of  the same amounts of Cu with half amount of Ni(1,2,3%Ni) are added 
on  properties of low carbon steels. All these alloys(Fe-Cu,Fe-Cu-Ni)  appear an 
increase of hardness and strength with increase of the amount of Cu or Cu-Ni. The 
microstructure obtained after heat treated(quenched and aging) of Fe-Cu and Fe-
Cu-Ni alloys has been studied by optical microscopy, investigated by X-ray 
diffraction and hardness measurement. The microstructures obtained after 
quenching depending on composition and cooling rate, the massive ferrite and 
massive martensite appears on most of structures in above alloys. The 
microstructure after aging of above alloys shown some of precipitates appear as 
dash plates, rod and spheres in ferrite or martensite structure and this precipitates 
appear as X-ray diffraction were identified the copper rich phase €. 
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نحاس وعنصري النحاس والنيكل على التركيب والخواص عنصر ال إضافة تأثير
 للفوالذ المنخفض الكربون

 الخالصة
عنصر النحاس بنسبة  إضافة كميات مختلفة من تأثير بحثالغرض من هذه الدراسة هو        

والتركيب المجهري للفوالذ المنخفض الكاربون كذلك  كيةالميكانيعلى الخواص ) 2,4,6(%
بنفس النسبة اعالة مع نصف كمية النحاس من عنصر اس عنصر النح دراسة تأثير إضافة

جميع .الكاربونوالتركيب المجهري للفوالذ المنخفض  الميكانيكيةالخواص  على )1,2,3%(النيكل
. ع زيادة كمية النحاس او كمية النحاس والنيكلم مقاومة الشد السبائك تظهر زيادة في الصالدة و

نحاس - لسبائك الحديد )والتعتيقااالخماد (المعاملة الحرارية التركيب المجهري الناتج بعد عملية 
 X نيكل يدرس بواسطة المايكروسكوب الضوئي ويفحص بواسطة اشعة الحيود-نحاس- والحديد

كمية النحاس ى عل يعتمد فقطاالخماد ا مليةع التركيب المجهري التي يظهر بعد. وتقاس صالدتة
في  تليومارتنسايت كا تليفرايت ك حيث يالحظ ظهور ,وعلى معدل التبريد السبيكةوالنيكل في 

ظهر رواسب بشكل الواح ي التعتيق ةعملي لتركيب المجهري الناتج بعدا . سبائك اعالةاغلب ال
تؤشر رواسب هي على االغلب الوهذه  في قوام فيراتي او مارتنسايتي متقطعة وقضبان وكرات
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