
 
                    :لعاشرةالمحاضرة ا

  
  :علىقادرا  الطالب أن یكون : فاھداأل

 .معرفة أقسام الصلب الكربوني •
 .فھم تأثیر نسبة الكربون على البنیة الدقیقة للفوالذ •
 .معرفة أنواع الحدید الزھر •
 .معرفة مزایا وعیوب السبائك الحدیدیة •
 .اس واأللمونیوماإللمام بسبائك النح •

  
  : الصلب الكربونيأقسام

لكن الفوالذ الذي یحوي نسبة ،  % ٢٫١١ – ٠٫٠٠٨تحتوي سبائك الفوالذ على نسبة كربون تتراوح بین 
  . وتقترب خواصھ من حدید الزھریعتبر قصفا % ١٫٤كربون أكثر من 

  
  االستعماالت  الخواص  نسبة الكربون  نوع الفوالذ

  :لىإمنخفض الكربون وینقسم 
  طري خامد -١
  طري -٢

  
٠٫١٥ – ٠٫٠٠٨  
٠٫٣ - ٠٫١٥  

  . سھل التصنیع-
  . قابلیة التشكیل-
  . متانة عالیة-

  
   مسامیر البرشام-
   صفائح السفن-

  ٠٫٦ – ٠٫٣  متوسط الكربون
   قابل للطرق والتشغیل-
   تقبل  أنواعھ بعض -

  .  المعالجات الحراریة

  . القضبان الرابطة-
   المحاور-

  ٠٫٨ – ٠٫٦  عالي الكربون

  . صالدة عالیة-
  . مقاوم للتآكل االحتكاكي-
 قابل للمعالجة -

  .الحراریة

 قضبان السكك -
  .الحدیدیة

  . الحبال السلكیة-
  . المناشیر الشریطیة-

  ١٫٤ – ٠٫٨  فوالذ العدة

  . صالدة عالیة جدا-
   مقاوم للتآكل االحتكاكي-
 قابل للمعالجة -

  .الحراریة

  أزمیل -
   مبارد-
  اطة وقشط خرأقالم -

                                              
  أنواع الصلب الكربوني) ١-١٠(                                        جدول 

  
  :تأثیر نسبة الكربون على التركیب الدقیق للفوالذ 
  
  

             
             
             
             
             
             
             
              
  )١ -١٠(شكل       

٢٫٠٦ %٠٫٧٧  %٠%  

  سمنتیت و برلیت  سمنتیت و برلیت  برلیت  فریت و برلیت فریت
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من الشكل السابق یتح لنا تأثیر نسبة الكربون على البنی ة الدقیق ة للف والذ ف نالحظ أن ھ بزی ادة ن سبة الكرب ون عل ى                       

ویطل ق عل ھ أی ضا    ) عل ى ش كل م صفوفة    Fe3Cخلیط من الفری ت و ال سمنتیت   (الفریت یتكون ما یسمى البرلیت  
، أو م ا ی سمى التركی ب الیوتكتوی دي یتك ون البرلی ت             % ٠٫٧٧وعن د ن سبة كرب ون       ، لتركیب تحت الیوتكتوی دي   ا

وبزیادة النسبة أو بمعنى آخ ر عن د التركی ب الف وق یوتكتوی دي  نالح ظ  تك ون أغلف ة ال سمنتیت وت زداد س ماكتھا                      
  %.٢٫٠٦بارتفاع نسبة الكربون حتى القیمة القصوى عند 

   
  :وضح تأثیر الكربون على تركیب الفوالذصور مجھریھ ت

  
  

                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التركی               ب ) ٤-١٠(ش               كل 
   أو البرلیتييالیوتكتوید

 

ف والذ بن سبة كرب ون      ) ١-١٠(شكل  
) درفل     ة عل     ى ال     ساخن  % (٠٫٢

و ) الل   ون الف   اتح(ویظھ   ر الفری   ت 
  ).ناللون الداك(البرلیت 

 

ف والذ بن سبة كرب ون      ) ٢-١٠(شكل  
) درفل    ة عل    ى ال    ساخن % (٠٫٣٦

و ) الل   ون الف   اتح(ویظھ   ر الفری   ت 
  ).اللون الداكن(البرلیت 

 

ف والذ بن سبة كرب ون      ) ٣-١٠(شكل  
الل    ون (ویظھ    ر الفری    ت   % ٠٫٤

  ).اللون الداكن(و البرلیت ) الفاتح
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AISI(nstituteIteel Sron and Imerican A (        :الجمعیة األمریكیة للحدید والفوالذ

  
بمواص  فات الحدی  د والف  والذ وت  ضم ف  ي ع  ضویتھا      والف  والذ تھ  تم  ھ  ي جمعی  ة علمی  ة متخص  صة ف  ي الحدی  د     

ولقد استخدمت ھذه الجمعیة أربعة أرقام لتسمیة ك ل ن وع م ن أن واع     . المھندسین والعلماء العاملین في ھذا المجال  
یم ة  ویدل الرقمان األوالن من الیسار على عناصر ال سبیكة األساس یة والرقم ان اآلخ ران ی دالن عل ى الق                   ، الفوالذ

  :أما األعداد التي تشیر إلى نوع السبیكة فھي). ٢-١٠(االسمیة لنسبة الكربون في السبیكة جدول
  

  كربون -١
 نیكل -٢
  كروم-نیكل -٣
 مولیبدنوم -٤
 كروم -٥
  فاندیوم-كروم -٦
 تنجستن -٧
  منجنیز- سیلكون- مولیبدنوم- كروم-نیكل -٨

  
  وھذه طریقة سھلة للتعرف على سبائك الحدید

   
  :أمثلة

  
AISI 1020   

  
   على أن الفوالذ كربوني وال یحوي عناصر أخرى 10الرقمان األوالن یدل 

   %٢٥ – ١٥ على أن نسبة الكربون تتراوح بین 20یدل الرقمان اآلخران 
  

AISI 2340   
  

   %٣٫٢٥ – ٢٫٧٥ على أن الفوالذ سبائكي یحتوي على النیكل بنسبة تتراوح بین  23یدل الرقمان 
   %٠٫٤٥ – ٠٫٣٥بون تتراوح بین  على أن نسبة الكر40یدل الرقمان 

  .أمثلة أخرى على سبائك الفوالذ القیاسیة) ٢-١٠(ویبین الجدول 
  
  

 الت  ي ت  ضم E.A.S( Society of Automotive Engineers (جمعی  ة مھندس  ي ال  سیاراتكم  ا أن ھن  اك 
  .  األمریكیة للحدید والفوالذ وتستخدم نفس التقسیم أو التصنیف للجمعیةالمھتمین بھندسة السیارات
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  بعض سبائك الفوالذ القیاسیة) ٢-١٠(                                        جدول 
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  ):Cast Iron(حدید الزھر 
على  كما تحتوي  %٤ – ٢٫٤ھي سبائك من الحدید والكربون تحتوي على نسبة كربون عالیة تتراوح بین 

  .وأیضا المنجنیز والكبریت بنسب متفاوتة % ٣السیلكون بنسبة 
وھناك أنواع ، وفي بعض األحیان یحتوي حدید الزھر على عناصر سبائكیة ویطلق علیھ حدید الزھر السبائكي

  :نواعوھذا االختالف یعتمد على طبیعة الكربون في الحدید ومن ھذه األ، من حدید الزھر تختلف في خواصھا
  

  Grey Cast Ironحدید الزھر الرمادي  -١
  White Cast Ironحدید الزھر األبیض  -٢
 Malleable Cast Iron قحدید الزھر الطرو -٣
 Ductile Cast Ironحدید الزھر المطیل  -٤
  Acicular Cast Ironحدید الزھر االبري  -٥

  
  :أنواع حدید الزھرصور مجھریھ توضح 

  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

 

  بیضھر األحدید الز) ٦-١٠(شكل حدید الزھر الرمادي) ٥-١٠(شكل

 مطیلحدید الزھر ال) ٨-١٠(شكل طروقحدید الزھر ال) ٧-١٠(شكل

 برياالحدید الزھر ) ٩-١٠(شكل
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  :السبائك الحدیدیة والغیر حدیدیة

  
السبائك الحدیدیة ھي السبائك التي عنصرھا األساسي ھو الحدید أما الغیر حدیدیة فھي التي یكون عنصرھا 

 .ألمثلة سبائك النحاس وسبائك األلمونیوماألساسي غیر الحدید ومن أھم ا
  :ممیزات السبائك الحدیدیة

  .تعدد الخواص المیكانیكیة وبالتالي سھولة االختیار -١
 .سھلة التصنیع -٢
 .اقتصادیة -٣

  
  :عیوب السبائك الحدیدیة

  ثقل وزنھا -١
 االنخفاض النسبي لتوصیل الكھرباء -٢
 .تعرضھا للتآكل بسھولة -٣

  
  :سبائك النحاس

  
  :صل جید للكھرباء وذو مقاومة عالیة للتآكل ومن أشھر سبائكھیعتبر النحاس مو
  )Brass(النحاس األصفر 

  .ھي سبیكة من النحاس والخارصین تستخدم كثیرا في العمالت المعدنیة
  )Bronze(البرونز

 سبیكة من النحاس والقصدیر و األلمونیوم والسیلكون والنیكل ویعتبر أقوى من النحاس األصفر ویتمتع بخاص یة           
  .مقاومة التآكل

  
  :سبائك األلمونیوم

  
یعتبر األلمونیوم وسبائكھ من أھم المعادن وأكثرھا استخداما في الوقت الحاضر وذلك لم ا یتمت ع ب ھ م ن خ واص                    

  :أھمھا
  خفة الوزن -١
 توصیل الحرارة والكھرباء -٢
 سھولة التشكیل -٣
 مقاومة التآكل -٤

  
  الفضة و الزنك،الماغنسیوم،یزالمنجن،النحاس: ومن أشھر العناصر في سبائك األلمونیوم
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