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ABSTRACT
This work shows the evaluation process of the surface temperature by using heat sink
(thermocouple) technique from type Alumel-Chromel (Ni-Al/ Ni-Cr) and to study its effect on
the dry sliding wear characteristics of a bainitic ductile cast – iron. These characteristics
represented with wear rates and coefficient of friction, which evaluated by using Pin on Disc
machine under different laboratories conditions involved four applied normal loads (10, 20, 30,
40)N and three linear sliding speeds (1.4, 2.2, 3.0)mm/sec at room temperature. The present
work shows the dry sliding wear characteristics and variables depend on the surface temperature
generated during wear test. So, it can’t ignore these effects during the service. In addition to, it
must be avoided using loads range (30-40)N and temperature range (310-360)Cͦ during
practical applications it may be used this alloy within these ranges, because of both the two
ranges may be led to occur severe wear of the bainitic ductile cast – iron surfaces with other
counter surfaces of its working conditions.
Keywords: - Surface temperature, dry sliding wear characteristics, bainitic ductile cast-iron.

تقييم درجة الحرارة السطحية ودراسة تاثيرھا على خصائص البلى األنزالقي الجاف لحديد الزھر
اللدن الباينايتي
الخالصة
تضمنت الدراسة تقييم درجة الحرارة السطحية باستخدام تقنية الغاطس الحراري )المزدوج الحراري( من نوع
االلوميل – الكروميل وتاثيرھا على خصائص البلى االنزالقي الجاف لحديد الزھر اللدن الباينايتي والتي تمثلت
بمعدالت البلى ومعامل االحتكاك فقد تم تقييمھا بأستخدام جھاز قياس البلى االنزالقي الجاف ذي ترتيبة المسمار على
القرص وتحت ظروف مختبرية مختلفة تمثلت باستخدام اربعة احمال عمودية ) (10,20,30,40نيوتن وثالثة سرع
انزالقية خطية ) (1.4, 2.2, 3.0متر/ثانية وعند درجة حرارة الغرفة .تبين بأن متغيرات عملية البلى االنزالقي
الجاف والمتمثلة باالحمال والسرع االنزالقية المستخدمة في ھذه الدراسة البحثية تعتمد بصورة رئيسية وكبيرة جدا
على درجات الحرارة السطحية الناتجة عنھما بالرغم من ان تأثيرھما على البلى اليمكن ان يھمل عمليا ً .باالضافة
الى ذلك يجب تجنب استخدام مدى االحمال ) (40-30نيوتن ومدى درجات الحرارة من ) (360-310م ºعند
التطبيقات العملية التي تستخدم فيھا ھذه السبيكة اثناء عملية انزالقھا واحتكاكھا مع المواد االخرى في العديد من
التصاميم والتطبيقات العملية التي تسستخدم فيھا  ,وذلك لكون ھذه المديات من االحمال ودرجات الحرارة تودي الى
حصول بليان شديد ) (severe wearلسطوح سبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي وبمعدالت كبيرة وذلك نتيجة
لحدوث انتقال مادة ھذه السبيكة الصناعية الى سطح المادة المحتكة معھا والمرافقة لھا اثناء عمليات االحتكاك
واالنزالق الجاف التي تحدث اثناء العمل والخدمة.
المقدمة
أن درجة الحرارة السطحية تلعب دورا مھما في عمليات البلى حتى وأن كان حدوث عملية االنزالق عند
الظروف الجوية االعتيادية وأن األجسام المنزلقة تكون معزولة ومحفوظة عند درجة حرارة المحيط (Ambient
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) Temperatureفأن حرارة االحتكاك ترفع درجة حرارة السطوح األنزالقية المحتكة والمرافقة بعضھا لبعض.
ولقد بين الباحث  [1] A.D. Sarkarأن ظاھرتي االحتكاك والبلى للمعادن والسبائك مرتبطة ولدرجة كبيرة بتفاعل
النتوآت السطحية ) (Surface Asperitiesللسطحين المنزلقين على بعضھما البعض ،لذلك فأن طاقة االحتكاك
المتبددة ) (Friction Energy Dissipatedبسبب الشغل الميكانيكي سوف تتحول إلى حرارة  ،ھذه الحرارة
تدعى بحرارة االحتكاك ) .(Friction Heatان ھذه الحرارة تسبب ارتفاعا سريعا جدا في درجة حرارة سطوح
األجسام االنزالقية المحتكة  ،وبشكل خاص في نقاط التالمس الحقيقية ) (Points of Actual Contactما بين
السطحين المنزلقين وحدوث التصاق )(Stickingوانزالق ) (Slippingلنقاط االتصال ) .(Junctionsأن تلك
الدرجات الحرارية اللحظية سوف تبقى مرتفعة لفترة زمنية قصيرة جدا تقدر بحدود  4¯10ثانية ] .[2أن الحرارة
الناتجة عن االحتكاك تتسرب إلى المحيط وبالنتيجة فأن قمم النتوات ) ( Asperities Tipsالسطحية تكون عندھا
درجة الحرارة عالية جدا بينما كتلة المركب المعدني الباقية تبقى باردة نسبيا حيث يتم تبدد وضياع الحرارة بطريقة
التوصيل ) .[2] (Conductionلقد بين الباحث سركار ) [2] (A.D. Sarkarأنه عند زيادة الحمل المسلط أو
السرعة أألنزالقية ترتفع درجات الحرارة لنقاط االتصال مابين السطحين المحتكين وفي الحاالت القصوى للحمل
المسلط والسرعة أألنزالقية قد يحصل انصھار موضعي ) (Localized Fusionوذلك بسبب التاثير القوي لحرارة
االحتكاك على الخصائص الترايبولوجية وفشل اغلب المركبات االنزالقية .ان درجة الحرارة السطحية والقريبة من
السطح قد حظت باھتمام كبير من قبل العديد من الباحثين الترايبولوجيين وعلى مدى سنوات عديدة ] ,[7-3حيث
أستخدموا الطرق التجريبية والتحليلية ) (Experimental and Analytical Methodsفي تحديدھا ألھميتھا
الكبيرة في الدراسات الترايبولوجية  .لقد قام الباحث ) (B.K. Guptaوجماعته] [8بدراسة تاثير درجة الحرارة
على السلوك الترايبولوجي للمعادن ,حيث انھم بينوا عندما ترتفع درجة الحرارة لألسطح االنزالقية المحتكة ،فأن
الطاقة الالزمة النصھار والتحام كل زوج من النتوآت السطحية ) (Pair of Asperitiesالمتقابلة سوف تقل وبھذه
الحالة سوف يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى الزيادة في معدل البلى .اما الباحثان ) C.Lipson& L.V.
 [9](Colwellفقد توصال الى ان ارتفاع درجة حرارة االحتكاك للسطح المعدني يؤدي الى تغيير خصائص الطبقة
السطحية كما يؤدي ايضا الى قص رؤؤس وقمم النتوءات السطحية الموجودة على الطبقة السطحية.
أن الباحثين ) [13-10] (Sakman, Barwell, Welsh, and Wilsonقد بينت أن ارتفاع درجة الحرارة على
األسطح االنزالقية المترافقة) (Mating Sliding Surfacesيعتمد على مدى السرع األنزالقية المستخدمة وعلى
شدة التحميل ) (The Severity of Loadingوالتي ينتج عنھا تغيرات في البنية المجھرية (Microstructural
) Changesلسطوح األزواج األنزالقية المحتكة ,بأالضافة إلى قيم الصالدة التي تحسب عن طريق االنفعال
الحاصل للسطح نتيجة ارتفاع درجة الحرارة  .وأن التحميل الشديد )العالي( والسرع االنزالقية العالية كالھما
يزيدان من احتمالية حصول التفاعالت الكيماوية السطحية ) (Surface Chemical Reactionsوذلك نتيجة
الرتفاع درجة حرارة السطوح االنزالقية المحتكة  .اما الباحثين )[16-14](Tabor, Bunny, and Earlesss
فقد بينوا ان التحميل الشديد والعالي والسرع االنزالقية العالية كالھما يزيدان من احتمالية حصول تفاعالت كيمياوية
سطحية وذلك الرتفاع درجة حرارة السطوح االنزالقية المحتكة ھذا من جھة ,ومن جھة اخرى فان ھذه العوامل
سوف يكون لھا تاثير مھم على معدل البلى ,كما وتعتبر عوامل لھا تاثير قوي جدا على معدل ازالة الدقائق المعدنية
من السطوح االنزالقية المحتكة.
أن الباحث ) [17](L.E. Sibleyوجماعته قد درسوا تأثير الموصيلية الحرارية )(Thermal Conductivity
للمعادن على سلوك البلى  ،حيث انھم توصلوا من خالل دراستھم الى أن المعادن ذات الموصلية الحرارية العالية
تمتلك مقاومة جيدة للبلى وذلك بسبب أن تبدد الحرارة خاللھا يتم بوقت أقل مما في المعادن ذات الموصلية الحرارية
المنخفضة .لذلك فان عمر البلى لكل المركبات الھندسية يتأثر بارتفاع درجة الحرارة السطحية أثناء العمليات
األنزالقية ].[18
لقد حظت سبائك حديد الزھر اللدن وبمختلف حاالتھا الميتالورجية )الفيرايتية ,الباينايتية ,المارتنزايتية ,المراجعة
حراريا ً ,المطبعة تطبيع اوستينايتي ,والمعاملة حراريا بالليزر( باھتمام كبير من قبل العديد من الباحثيين
الترايبولوجيين خالل العشر سنوات الماضية لما لھذه السبائك الھندسية من تطبيقات صناعية متعددة في العديد من
اجزاء المكائن والمعدات الميكانيكية ] . [24-19حيث قام الباحثان )[25](M.Kawamoto& K.Okabayshi
بدراسة البلى االنزالقي الجاف لحديد الزھر ذي الكرافيت القشري ولحديد الزھر ذي الكرافيت الكروي ( Flake
) and Spheroidal G.C.I.كدالة لدرجات حرارة السطوح االنزالقية المحتكة .وتوصال ان ھناك درجتان
حراريتان للسطوح االنزالقية ,ھما درجة الحرارة اللحظية ) (Flash Temperatureوالتي تمثل معدل درجة
الحرارة لمساحات التماس الحقيقية ما بين السطوح االنزالقية المحتكة .ومتوسط درجة الحرارة ( The Mean
) Temperatureوالتي تمثل متوسط درجة الحرارة لمساحات التماس الظاھرية .فعندما يكون متوسط درجة
الحرارة أقل من ) (400مͦ فأن البلى يصل إلى أقصى قيمة عندما تكون درجة الحرارة اللحظية ضمن مدى يتراوح
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مابين ) (300-400م ºوفيما بعد يتناقص مع الزيادة المستجدة في درجة الحرارة اللحظية  .حيث انھما الحظا ايضا
ان البلى يكون منخفضا عند درجات الحرارة األدنى من ) (250م ºوأنه غير معتمد على ظروف االنزالق كالسرعة
 ،الحمل  ،درجة حرارة المحيط والضغط الجوي  .مع ذلك عندما تقترب درجة الحرارة اللحظية من نقطة االنصھار
فأن البلى يعتمد وبشدة على متوسط درجة الحرارة ألنه يصل الى أدنى قيمة عندما يكون متوسط درجة الحرارة
ادنى من ) (400م ,ºاال انه تجاوز متوسط درجة الحرارة ال ) (400م ºفي ھذه الحالة سوف يحدث بليان وسوفان
عالي جدا لسطوح حديد الزھر وذلك نتيجة لحدوث انتقال وتحول مادة حديد الذھر اللدن الى سطح المادة المحتكة
معھا والمرافقة لھا أثناء عملية االنزالق.
ونظراً للتأثير القوي لحرارة االحتكاك على السلوك الترايبولوجي وفشل أغلب المركبات االنزالقية في اجزاء
المكائن بسببه ،فأن عملية تقييم وقياس درجة الحرارة السطحية والقريبة من السطح ومعرفتھا تعتبر بالغة االھمية
في العديد من التطبيقات الھندسية والصناعية بشكل عام والتطبيقات الترايبولوجية بشكل خاص ,ولكون البحوث
والدراسات التي بينت مدى تاثير درجة الحرارة السطحية على خصائص البلى االنزالقي الجاف لحديد الزھر اللدن
الباينايتي قليلة جدا ولغرض التعرف بصورة جلية ومفصلة على مدى تأثير درجة الحرارة السطحية على معدالت
السوفان والبليان ومعامل االحتكاك لھذه السبيكة الھندسية ذات التطبيقات الصناعية الواسعة والمھمة تم إنجاز
وأجراء ھذه الدراسة البحثية الحالية.
االجراءات المختبرية
في ھذه الدراسة البحثية تم تقييم درجة الحرارة السطحية المتولدة عن االحتكاك ودراسة تاثيرھا على
خصائص وسلوك البلى االنزالقي الجاف لحديد الزھر اللدن الباينايتي باستخدام جھاز قياس البلى االنزالقي الجاف
ذي ترتيبه المسمار على القرص ) (Pin – On –Diskوالمصمم طبقا لمواصفات (American Society for
) Testing and Materialsلغرض الحصول على حالة التالمس مابين العينة والقرص الدوار تحت تأثير الحمل
العمودي المسلط .يتكون ھذا الجھاز من محرك ذي سرعة دورانية ثابتة مقدارھا ) (940دورة/دقيقة وذراع ذي
مقطع مستطيل تثبت فيه العينة بواسطة ماسك ) ( Holderذي قطر  11ملم  ،وقد ثبت على الذراع مقياس انفعال (
) Strain Gaugeقياس قوة االحتكاك ) ، ( Friction Forceحيث يربط بمقياس انفعال رقمي (Strain
) Meterنوع  (Strain Indicator P –3500, Serial: No. 60850):لغرض قياس مقدار االنفعال في الذراع
نتيجة لتأثير قوة االحتكاك .ولقد تم استخدام أربعة أحمال عمودية ھي ) (40,30,20,10نيوتن وثالث سرع
انزالقية خطية ) (1.4, 2.2, 3.0متر/ثانية  .وأجريت االختبارات لجميع العينات في الھواء الجوي االعتيادي وعند
درجة حرارة الغرفة .
العينات
تم أستخدام عينات من حديد الزھر اللدن الباينايتي كمسبوكة ) (As – Castوالموضحة بنيتھا المجھرية في
الشكل )  ( 1وقطر كل عينة مستخدمة في اختبار فحص البلى كان ) (10ملم وبطول ) (15ملم  .اما التركيب
الكيمياوي للعينات المستخدمة في ھذه الدراسة موضح في الجدول ). (1
قياس متغيرات ومعامالت االحتكاك والبلى Measurement of Variables& Parameters for
Friction and Wear
تقييم وقياس درجة الحرارة السطحية الناتجةعن االحتكاك Surface Temperature
أن الحرارة المتولدة على األوجه البينية االنزالقية ) ( Sliding Interfacesبسبب االحتكاك تم تقييمھا
) )Alumel -Chroml
وقياسھا بواسطة مزدوج حراري ) (Thermocoupleمن نوع األلوميل والكروميل
 ( (Ni-Al/ Ni- Crفي ثقب دقيق جدا ذي قطر ) (1ملم في عينة حديد الزھر اللدن الباينايتي )المسمار( وقريب
جدا إلى سطحھا المنزلق على القرص  ،حيث أن المسافة مابين المزدوج الحراري المدفون وسطح العينة المنزلق
على القرص ) (2ملم .المزدوج الحراري مربوط ومتصل مع مقياس حرارة رقمي )Thermometer 5000
 (Digitalمن نوع ) (Comork, type5015, Serial No. 11024لقراءة وتسجيل درجة الحرارة أثناء عملية
النزالق واالحتكاك ،حيث إن الشكل ) (2يبين الجھاز والترتيبة المستخدمة في قياس درجة حرارة االحتكاك لعينة
حديد الزھر اللدن الباينايتي ،وذلك عند تماسھا مع قرص الفوالذ الكاربوني ) (Carbon Steel Diskالدوار ذي
صالدة ) ،(Hv=674 Kgf/mm2حيث أن درجة الحرارة تسجل من خالل مقياس الحرارة الرقمي بعد زمن
انزالقي مقداره ) (5دقائق وعلى مسافة ) (2ملم من سطح العينة المنزلقة على القرص وتقاس وتحسب باستخدام
الصيغ الرياضة االتية ]-: [18
70

مجلة الھندسة والتكنولوجيا ،المجلد، 34الجزء ) (Aالعدد2016،.2

تقييم درجة الحرارة السطحية ودراسة تاثيرھا على خصائص البلى
األنزالقي الجاف لحديد الزھر اللدن الباينايتي

 WV s L b

]………… (1) [18

An K m

 T0 

b

T

حيث أن
 : Tدرجة الحرارة السطحية لكتلة العينة )المسمار( )م.(The Bulk Surface Temperature) (º
b
 : Tدرجة حرارة الغاطس )المزدوج الحراري( والتي تأخذ من قراءة الثرمومتر الرقمي )مThe Sink ) (º
o
.(Temperature Which Taken from Thermometer Reading
 : معامل كمية حرارة االحتكاك الجزئية ) (Fraction Factor of the Frictional Heatالمتولدة على
األوجه البينية )  ( Interfacesالمنزلقة لكل من العينة والقرص ,حيث توخذ قيمته ) (α = 1/2عندما يكون
توزيع درجة الحرارة بحالة اتزان ) (Steady Stateفي كل من العينة والقرص.
 -:µمعامل االحتكاك ) (Coefficient of Frictionويوخذ من التجارب العملية للعينات حيث تم تقيمه عمليا.
 - :Wالحمل العمودي المسلط بالنيوتن ,حيث تم اسستخدام اربعة احمال عمودية )(40, 30, 20, 10نيوتن.
 -:Vsسرعة االنزالق حيث استخدمت ثالث سرع انزالقية خطية ) (1.4, 2.2, 3.0متر/ثانية.
 -:Lbمكافئ مسافة االنتشار الخطي )متر( ) (The Equivalent Linear Diffusion Distanceويمثل مسافة
بعد المزودج الحراري عن سطح العينة المنزلقة على القرص.
 -:Anمساحة التماس الظاھرية )متر مربع( ) ,(The Nominal Contact Areaحيث انھا تمثل مساحة نھاية
العينة ) (Pinوتحسب باستخدام القانون االتي  ,(An = 3.14 D2/ 4) -:حيث ان-:
 -:Dيمثل قطر العينة )" (Pinمتر".
 -:Kmالموصيلية الحرارية )واط  /متر .م.(Thermal Conductivity) (º
Tb

قياس قوة ومعامل االحتكاك Measurement of the Force and Coefficient of Friction
تم قياس قوة االحتكاك من منحنى المعايرة ) (Calibration Curveالخاص بجھاز مقياس االنفعال
) (Strain Meterالمستخدم في ھذه الدراسة البحثية الحالية .اما حساب معامل االحتكاك ) Friction
 (Coefficientفيتم باستخدام القانون الرياضي االتي-:
]µ = F/W ………………………. (2) [1
حيث ان-:
 -:µمعامل االحتكاك.
 -:Fقوة االحتكاك )نيوتن( حيث تستخرج من منحنى المعايرة الخاص بجھاز مقياس االنفعال.
 -:Wالحمل العمودي المسلط )نيوتن(.
حساب معدل السوفان والبلى
يتم حساب معدل السوفان والبلى باستخدام الصيغة الرياضية االتية -:
W
S

]…………… (3) [6



WearRate

حيث إن :
 : Wالوزن المفقود )غرام( وھو االختالف و الفرق بالوزن للعينة قبل وبعد االختيار والتشغيل .
W

أي أن الفقدان بالوزن -:

)……….(4

2

 W

 : W1وزن العينة قبل التشغيل والفحص )غرام( .
 : W2وزن العينة بعد التشغيل والفحص )غرام( .
 : Sمسافة االنزالق )سم( .
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تقييم درجة الحرارة السطحية ودراسة تاثيرھا على خصائص البلى
األنزالقي الجاف لحديد الزھر اللدن الباينايتي

النتائج والمناقشة
أن النتائج المختبرية التي تم الحصول عليھا عمليا عند السرع االنزالقية المستخدمة في ھذه الدراسة البحثة
موضحة في الشكل ) , (3يالحظ من الشكل بأن درجة الحرارة السطحية والمقاسة على بعد ) (2ملم من سطح العينة
تصبح تقريبا ثابتة بعد مرور زمن انزالقي قدره ) (3دقائق على الرغم من أن ھناك بعض التذبذب في قراءات
درجة الحرارة المسجلة مع الزمن وقد جاء ذلك مطابقا لما تم التوصل أليه من قبل الباحث ) Kawamoto et.
 .[25] (al.حيث يفسرذلك على أساس افتراض أن انسياب حرارة االحتكاك خالل العينة والقرص المحتك معھا
يكون بحالة أتزان ) (Steady Stateأثناء عملية انزالقھما على بعضھما البعض عند االختبار والتشغيل  .كما
ويتيبين من الشكل اعاله بان متوسط درجة الحرارة السطحية يزداد كلما زادت سرعة االنزالق حيث انھا تكون
اقصى مايمكن عند السرعة االنزالقية ) (3.0متر /ثانية .ويعزى سبب ذلك الى أن تسرب الحرارة خالل معدن
العينة والقرص يكون عند السرع االنزالقية العالية أقل مما عليه في السرع االنزالقية الواطئة  ،مما ينتج عن ذلك
ارتفاع درجة حرارة سطح التالمس عند السرع العالية وزيادة قابلية السطوح المنزلقة على التفاعل مع الرطوبة
والھواء الجوي  .ان تكون طبقة من أالوكسيد على سطح التالمس تعمل على تقليل حصول االتصال المعدني
المباشر مابين السطحين المنزلقين مؤديا إلى خفض وتقليل معدالت البلى ھذا ما اكدته الدراسات ] .[25, 23, 21لقد
وجد من خالل قياس مقاومة التماس ما بين السطوح االنزالقية المحتكة بأن حدوث التماس فيما بينھما يكون متقطع
) (Intermittent Contactأثناء عملية االنزالق عند السرع االنزالقية العالية  .فعند احتكاك سطح عينة حديد
الزھراللدن الباينايتي على سطح القرص الفوالذي يحدث انتقال دقائق وقطع معدنية من مادة العينة إلى سطح
القرص المحتك معھا )شكل  ، (4لوحظ بأن ھذه الدقائق التكون مقصوصة من سطح العينة بل منتزعة منه  .ويفسر
ذلك على أساس أن ھناك فترات انزالقية حقيقية وظاھرية  ،تكون ھذه الفترات متساوية عند السرعة ) (2.2متر/
ثانية كما اشار اليه الباحث ) .[25] (Kawamoto et. al.إال أنه الفترات المتقطعة )الحقيقية( تنشأ وتبدأ بالظھور
عند ھذه السرعة  .وفيما بعد تزداد بزيادة سرعة االنزالق  .فلو أن كل فترة متقطعة )حقيقية( تكون مساوية إلى
 103ثانية فأن فترة االنزالق تصل آلي حوالي ) (20%من فترة االنزالق الظاھرية عند السرع االنزالقية األعلى
من السرع المستخدمة في ھذه الدراسة الحالية )أعلى من  6متر /ثانية( لذلك فأن الحرارة المجھزة إلى عينة االختبار
)المسمار( أثناء عملية االنزالق وخالل زمن التماس الحقيقي والظاھري سوف تزداد بازدياد سرعة النزالق على
افتراض أن حرارة االحتكاك الناتجة عن عملية النزالق تكون بنفس المعدل عند كال التماسين المتقطع والمستمر .
لذلك فأن درجة الحرارة السطحية تزداد مع زيادة سرعة النزالق.
أن درجة الحرارة اللحظية المتولدة نتيجة النزالق السطوح على بعضھا البعض تزداد مع زيادة سرعة االنزالق,
حيث عندما تكون درجة الحرارة السطحية المتوسطة أقل من )(400م ºفأن عملية البلى لسطوح حديد الزھر اللدن
تعتمد بصورة رئيسية على درجة الحرارة اللحظية حسسب ما اكده الباحث ) [25](Kawamoto et. al.وال يؤخذ
بنظر االعتبار كل من شكل دقائق الكرافيت  ،بنية األرضية وظروف االنزالق كالحمل والسرعة .حيث أن معدل
البلى لحديد الزھر اللدن يصل إلى قيمة عالية عند مدى درجة الحرارة اللحظية من ) (400—300م . [25] ºفيما
بعد يتناقص معدل البلى مع زيادة درجة الحرارة اللحظية  .يالحظ من خالل الشكل ) (5بأن معدل البلى يصل إلى
أقصى قيمة عند السرعة االنزالقية )(1.4متر/ثانية ويعزى سبب ذلك أن درجة الحرارة اللحظية لعينة االختبار
واقعة ضمن مدى درجة الحرارة )(400—300م ºعند ھذه السرعة مما ينتج عن ذلك معدل بلى عالي عند ھذه
السرعة األنزالقية الواطئة كما بينه الشكل ) (5االنف الذكر .إال أن زيادة سرعة االنزالق إلى أعلى من ) (1.4متر/
ثانية يسبب حصول ارتفاع في درجة الحرارة السطحية مما يودي ذلك الى حصول تناقص تدريجي في معدل البلى
كما ھو مبين في الشكل ) ,(6اي انه مع زيادة سرعة االنزالق ينتج عن ذلك تناقص في معدالت البلى بسبب ارتفاع
درجة الحرارة السطحية لعينة االختبار .ان زيادة سرعة االنزالق تسبب حصول تغيرات كبيرة في عملية السوفان
والبلى مع الحمل العمودي المسلط ودرجة حرارة المحيط والضغط الجوي  ،حيث أن تلك العوامل ممكن أن تعمل
على تغير مدى درجات الحرارة الناتجة عن سرعة االنزالق بحيث تجعل درجة الحرارة اللحظية الناتجة عنھا واقعة
ضمن المدى )(400—300م ºمما ينتج عن ذلك معدالت بليان وسوفان عالية لحديد الزھر اللدن الباينايتي كما ھو
موضح في الشكل ).(6
من المعروف أن معدل البلى االنزالقي الجاف لحديد الزھر والفوالذ عند حمل ثابت في الھواء الجوي
االعتيادي يتغير مع سرعة االنزالق] . [3,6حيث يكون ذا قيمة عالية عند السرعة االنزالقية المنخفضة نسبيا وذا
قيمة منخفضة عند السرعة االنزالقية العالية نسبة للمواد اللينة كالمواد الملدنة ،المعادلة أو المواد المبردة تبريدا
بطيئا أثناء عمليات سباكتھا ,ويعزى سبب ذلك إلى أنه عند السرع االنزالقية المنخفضة احتمالية حصول عملية
األكسدة تكون قليلة  ،مما ينتج عن ذلك معدالت بلى عالية بسبب حصول اتصال معدني مباشرة ما بين سطح العينة
والقرص وتوليد حطام بلى معدني كما ھو مبين في الشكل ) (7أما عند السرع االنزالقية العالية فيالحظ بأن درجة
الحرارة السطحية المتوسطة تصل أقصى ما يمكن عند السرعة ) (3.0متر /ثانية  ،حيث أنھا تتجاوز درجة
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الحرارة )(400م. ºكما أن تسرب الحرارة خالل معدن العينة عند ھذه السرعة يكون أقل مما عند السرعة )(1.4
متر /ثانية مما ينتج عن ذلك تكون طبقة من األوكسيد على سطح التالمس لكل من العينة والقرص مؤديا إلى تقليل
وانخفاض معدل البلى لسبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي.
يبين الشكل ) (8بأن متوسط درجة الحرارة السطحية الناتجة عن عملية انزالق واحتكاك عينة حديد الزھر اللدن
الباينايتي على سطح القرص الفوالذي الدوار يزداد بازدياد الحمل العمودي المسلط مما ينتج عن ذلك ازدياد معدل
البلى ايضا مع ازدياد الحمل العمودي المسلط )الشكل  .( 9ان معدل البلى للفوالذ يتغير مع الحمل العمودي المسلط
ويمكن أن يصل إلى أقصى وأدنى قيمة عند بعض السرع االنزالقية  ،اال أنه لحديد الزھر اللدن فأن زيادة الحمل
العمودي المسلط ينتج عنھما معدالت بليان وسوفان عالية وعند جميع السرع كما ھو مبين في الشكل ) (9أعاله
.حيث أن كل من متوسط درجة الحرارة السطحية ومعدل البلى يكونان منخفضين عند األحمال األقل من )(20
نيوتن ومرتفعين عند األحمال االعلى من ذلك ويعزى سبب ذلك إلى أنه بزيادة الحمل العمودي المسلط تحصل زيادة
تدرجية في درجة الحرارة اللحظية لعينة حديد الزھر اللدن حيث تصبح مرتفعة جدا عند بعض مساحات التالمس
بحيث تصل أو تقترب من نقطة االنصھار  .في ھذه الحالة سوف يكون بلى سطح العينة مسيطر عليه بصورة
رئيسية عن طريق متوسط درجة الحرارة السطحية كما أن ھذه الدرجة تزداد مع زيادة الحمل المسلط كما اكدته
الدراسة ] [25لكنه إذا تجاوز متوسط درجة الحرارة ال ) (400م ºفانه سوف يحدث التصاق وتلف كبير لسطح
العينة وذلك بسبب انتقال مادة حديد الزھر اللدن الباينايتي إلى سطح المادة المرافقة لھا والمحتكة معھا )القرص
الدوار(  .ومن خالل الشكل ) (9يالحظ بأن معدل البلى يكون ذا قيمة عالية عند مدى األحمال من ) (30-40نيوتن
ألنه عند ھذا المدى من األحمال وخاصة عند الحمل ) (40نيوتن يصبح متوسط درجة الحرارة أعلى من )(400مº
إضافة إلى أنه ھذا المدى ينتج عنه مدى من درجات الحرارة السطحية ما بين ) (310-360م ºبالنسبة لھذه السبيكة
حيث بين ھذا المدى من األحمال ودرجات الحرارة يحصل تحول في نوع البلى من البلى المتوسط ( The Mild
) Wearإلى البلى الشديد ) ( The Severe Wearمما ينتج عن ذلك معدالت بليان وسوفان عالية جدا لسبيكة
حديد الزھر اللدن الباينايتي.
من خالل النتائج يتبين بإن تغيًرات البلى مع السرع االنزالقية واالحمال العمودية المسلطة تعتمد بصورة رئيسية
على درجات الحرارة السطحية الناتجة عنھما على الرغم من أن تأثيرھما على البلى ال يمكن أن يھمل عمليا ً
ومختبريا ً  .إضافة إلى ذلك يجب تجنب استخدام مدى األحمال ) (30-40نيوتن اثناء العمل والخدمة لسبيكة حديد
الزھر اللدن الباينايتي وكذلك مدى درجات الحرارة ) (310-360م ºالناتجة عن التطبيقات العملية التي تستخدم فيھا
ھذه السبيكة الصناعية أثناء عملية انزالقھا واحتكاكھا مع المواد األخرى  ,حيث يتم ذلك عمليا ً أما بواسطة تغير
سرعة االنزالق  ،الحمل العمودي المسلط أو درجة حرارة المحيط ألنه ينتج عن ھذين المديين من األحمال
ودرجات الحرارة بليان سطوح ھذه السبيكة بمعدالت كبيرة جدا أثناء عمليات االحتكاك واالنزالق .
يوضح الشكل ) (10تأثير متوسط درجة الحرارة السطحية على معامل االحتكاك ,أنه كلما تزداد درجة الحرارة
السطحية يزداد معامل االحتكاك ويعزى سبب ذلك إلى أن ارتفاع درجة حرارة السطوح المنزلقة يؤدي إلى حصول
تلين حراري ) (Thermal Softeningلنتوءاتھما السطحية ونتيجة للحمل العالي المسلط على قمم ھذه النتوآت
أثناء عملية االنزالق سوف يحصل لھا انسياب لدن كبير مسببا تسطح ھذه النتوآت عند منطقة التالمس  ،مما ينتج
عن ذلك زيادة في منطقة التالمس الحقيقية ما بين العينة والقرص وھذا يؤدي إلى ازدياد معامل االحتكاك مع زيادة
درجه الحرارة كما أن لدرجة الحرارة تأثير كبير على خصائص طبقة الكرافيت المتكونة ما بين سطح العينة
والقرص المحتك معھا حسب ما ھو مبين في الشكل ) ,(11حيث يتبين من خالل ھذا الشكل أن قابلية التزييت لطبقة
الكرافيت تصبح جيدة عند درجات الحرارة األقل من ) (100م ºاال أنه مع ارتفاع درجة الحرارة السطحية يزداد
معامل االحتكاك وذلك بسبب حدوث تقسية وتصليد لطبقة الكرافيت مع ارتفاع درجة الحرارة .
االستنتاجات
ان اھم االستنتاجات التي تم التوصل اليھا من خالل ھذه الدراسة البحثية ھي-:
 .1ان درجة الحرارة المقاسة من خالل ھذ الدراسة السطح عينات سبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي تصبح
ثابتة تقريبا بعد مرور زمن انزالقي قدره ) (3دقائق الن انسياب حرارة االحتكاك يكون بحالة اتزان اثناء
عملية احتكاك وانزالق عينة السبيكة على القرص الدوار.
 .2يزداد متوسط درجة الحرارة السطحية كلما زادت سرعة االنزالق مما ينتج عن ذلك تناقص معدالت
البليان والسوفان مع زيادة سرعة االنزالق.
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ان معدل البلى االنزالقي الجاف لسبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي يتغير مع تغير سرعة االنزالق ،
حيث يكون ذا قيمة عالية عند السرعة االنزالقية المنخفضة نسبيا )1.4متر/ثا( وذا قيمة منخفضة عند
السرعة االنزالقية العالية ) 3.0متر/ثا(.
ان د رجة الحرارة السطحية تتغير مع سرعة االنزالق  ،وتسجل اعلى قيمھا عند السرعة االنزالقية )3.0
متر/ثا(.
ان درجة الحرارة السطحية الناتجة عن عملية انزالق واحتكاك حديد الزھر اللدن على سطح القرص
الفوالذي الدوار تزداد بازدياد الحمل العمودي المسلط مما ينتج عن ذلك ازدياد معدل البلى وعند جميع
السرع االنزالقية المستخدمة في ھذه الدراسة البحثية .وان معدل البلى يكون ذا قيمة عالية عند مد ى
االحمال من  30الى  40نيوتن م ºودرجات الحرارة السطحية تكون ما بين  360 -310م , ºلذلك يجب
تجنب مثل ھكذا مديات من االحمال ودرجات الحرارة في التطبيقات الصناعية التي تستخدم فيھا ھذه
السبيكة اثناء عملية انزالقھا واحتكاكھا مع االجزاء الميكانيكية االخرى حسب ما تم التوصل اليه من خالل
ھذه الدراسة ويتم ذلك اما بواسطة تغير سرعة االنزالق المستخدمة  ،الحمل العمودي المسلط او درجة
حرارة المحيط النه ينتج عن ھذين المديات من االحمال ودرجات الحرارة بليان سطوح ھذه السبيكة
بمعدالت كبيرة جدا اثناء العمل والخدمة.
يزداد معامل االحتكاك لسبيكة حديد الزھر الباينايتي مع زيادة درجة الحرارة.
ان درجة الحرارة السطحية لھا تاثير كبير على خصائص طبقة الكرافيت المتكونة ما بين سطح عينة حديد
الزھر اللدن الباينايتي والقرص المحتك معھا والمرافق لھا وان قابلية التزييت لطبقة الكرافيت تصبح جيدة
عند درجات الحرارة االقل من  100م ºاال انه مع ارتفاع درجة الحرارة السطحية يزداد معامل االحتكاك
بسبب حدوث تقسية وتصليد لطبقة الكرافيت مع ارتفاع درجة الحرارة باالضافة الى حصول تلين حراري
للنتوءات السطحية وزيادة المساحة السطحية للالسطح االنزالقية المترافقة.
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كريات الكرافيت الكروية

ارضية من الباينايت مع كمية
من االوستينايت المتبقي

 يوضح البنية المجھرية لسبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي والتي تتكون من-:(1) الشكل
.(467X)  قوة التكبير,كريات الكرافيت في ارضية باينايتية مع كمية من االوستينايت المتبقي
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الجدول ) -:(1يبين التركيب الكيمياوي ) (%كنسبة مئوية لمكونات سبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي
المستخدمة في البحث الحالي.
C
الكاربون
3.2

Al
االلمنيوم
0.002

Mg
المغنيسيوم
0.0327

Ni
النيكل
3.8

Cu
النحاس
0.08

Mo
المولبدنوم
0.028

Cr
الكروم
0.05

S
الكبريت
0.01

P
الفسفور
0.02

Mn
المنغنيز
0.3

الشكل ) -:(2يوضح الترتيبة المستخدمة في في تقييم وقياس درجة الحرارة السطحية لسبيكة حديد
الزھر اللدن الباينايتي اثناء انزالقھا على القرص الفوالذي الدوار المرافق لھا.
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الشكل ) -:(3يوضح العالقة مابين متوسط درجة الحرارة السطحية ) (Cºوسرعة االنزالق لسبيكة حديد
الزھر اللدن الباينايتي عند حمل عمودي مسلط ) (30نيوتن وزمن انزالفي قدره ) (30دقيقة.
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الدقائق الكرافيتية المنتقلة الى
سطح
االقرص الدوار المرافق

الشكل ) -:(4يوضح صورة بالمجھر الضوئي تبين ان الدقائق المعدنية والكرافيتية المنتقلة من سطح سبيكة
حديد الزھر اللدن الباينايتي الى سطح القرص الفوالذي الدوار المرافق لھا اثناء عملية االنزالق ,قوة التكبير
).(144X
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الشكل ) -:(5يوضح العالقة مابين معدل البلى وسرعة االنزالق لسبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي عند
حمل عمودي مسلط ) (30نيوتن وزمن انزالفي قدره ) (30دقيقة.
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الشكل ) -:(6يوضح العالقة مابين معدل البلى ومتوسط درجة الحرارة السطحية لسبيكة حديد الزھر اللدن
الباينايتي عند حمل عمودي مسلط ) (30نيوتن وزمن انزالفي قدره ) (30دقيقة.
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الشكل ) -:(7يوضح صورة بالمجھر االلكتروني الماسح ) (SEMتبين دقائق حطام السوفان والبلى
المعدنية لسبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي المتكونة عند سرعة انزالقية ) (1.4متر/ثانية وحمل عمودي
مسلط قدره ) (30نيوتن ,قوة التكبير ).(125X
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الشكل ) -:(8يبين العالقة مابين متوسط درجة الحرارة السطحية لسبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي والحمل
العمودي المسلط عند سرعة انزالقية ) (3.0متر/ثانية وزمن انزالقي قدره ) (30دقيقة.
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سرعة انزالقية ) (3.0متر/ثانية وزمن انزالقي قدره ) (30دقيقة.
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الشكل ) -:(10يبين العالقة مابين معامل االحتكاك لسبيكة حديد الزھر اللدن الباينايتي ومتوسط درجة الحرارة
السطحية عند حمل عمودي مسلط )(30نيوتن ,سرعة انزالقية ) (3.0متر/ثانية وزمن انزالقي قدره ) (30دقيقة.
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الشكل ) -:(11صور المجھر الضوئي توضح االثر لمسار عينة حديد الزھر اللدن الباينايتي على سطح القرص
الفوالذي الدوار عند حمل عمودي مسلط ) (40نيوتن ,سرعة انزالقية ) (1.4متر/ثانية ,زمن انزالقي ) (30دقيقة,
ودرجة حرارة سطحية اقل من ) (100م . ºقوة التكبير عند  ,(2X)= Aوعند .(144X) = B

79

