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  :الخالصة

تناول البحث أجراء معاملة حرارية سطحية  لتحوير الخصائص الميكانيكية لسطح السبيكة       
باستعمال واحدة من طرق المعامالت الحراريـة  ) 305(األساس وهو الصلب السبائكي السبيكة 

الكيميائية السطحية وهي عملية السمنتة وهي واحدة من طرق الطالء االنتشاري حيث تمت عملية 
ساعة وقد تم ) 10,8,6,4,2(م وأزمان ) 1100,1000,900ْ(الطالء باأللمنيوم بدرجات حرارية 

ئج إن سمك طبقة الطالء يزداد بزيـادة درجـة   قياس سمك طبقة الطالء المتكون وأظهرت النتا
الحرارة والزمن كما تم قياس الصالدة المايكروية ووجد إن مقدار الصالدة المايكروية يزداد عند 

) 6(األطراف ويقل كلما اتجهنا نحو القلب وان أفضل مقدار للصالدة حصلنا عليه عنـد زمـن   
كذلك تم قياس إجهاد االنحناء ووجد إن م و) ْ 1100, 1000, 900(ساعة وللدرجات الحرارية 

  .ساعة وللدرجات الحرارية الثالث ) 6(أفضل قيمة إلجهاد االنحناء حصلنا عليها عند زمن 
  

  االلمنة ، االنتشار ، السمك ، الصالدة المايكروية ، إجهاد االنحناء:  الكلمات المرشدة
  

Effect of Aluminizing Process on The Mechanical Properties 
of Stainless Steel Type (305) 

Abstract 
         The aim of this work is to study the thermal surface treatment by Aluminizing 
process  of stainless steel (305) to modify the mechanical properties of the surface 
by pack cementation process. The coating process was done with various periods 
of time (2, 4, 6, 8, 10) hours and temperatures (900 1000 1100)°C. The results 
showed that the thickness of coating  layer was  increased with the increment of 
time and temperature. The microhardness values of coating  layer was reduced 
from the outer surface to the core, also the results showed that the highest 
microhardness of the coating was obtained at period of (6) hours and temperature 
of (900, 1000, 1100)°C, also the highest bending stress was obtained at the period 
of (6) hours and at all temperature. 
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