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الخواص الميكانيكية هي تصرررأو أل كرررلوا المواد المخحلفة تحر ت يأ
القوى الخارجية ،فعند تعأض أي مادة إلى قوة خارجية تنشررررررر قوى داخلية
تحالل معادلة ت يأ القوى الخارجية أي بمعنى آخأ لو اعحبأنا المادة كنابض
فعند كرررررحبض أل برررررا ض بقوة خارجية تنشررررر فيض قوة داخلية معاك رررررة لتكون
لابحة لنا عند إزالة القوة الخارجية حيث يعود النابض إلى لبعض األصلي،
هذا لأن القوى الداخلية هي قوى االرتباط (األلاصررررررأ) المخحلفة بين الذرات
كرررررروا كانر أيونية أل معدنية أل ت رررررراهمية ليمكن أن تكون القوى الخارجية
لاحدة من القوى الحالية:

شكل (  ( 1-5أنواع القوى الخارجية المؤثرة على المواد
 1-5الجهد واالنفعال في المعادنStress and Strain in Metals :
عند إخضرررران عينة من معدن لقوة وررررد طولية ،ف نها كرررروو تعاني تايأ
ملحوظ في وكلها يقال عنض تشوه ( )deformationفلو اكحعادت العينة وكلها
األصرررررررلي بعرررد زلال تررر يأ القوة فرررالعينرررة مأت بحايأ مأن ( elastic
 ،)deformationأما إذا لم ت ررررررحعيد العينة ورررررركلها األصررررررلي في هذه الحالة
فالعينة عانر تايأ لدن ) ،)plastic deformationأن مقدار تايأ األبعاد في
الحايأ المأن صرررررايأ جدا ،حيث أن الذرات تنام عن مواقعها األصرررررلية ليس
بالم قدار ا لذي يجعل ها تنح قل إلى مواقع جد يدة ،ل لذ لك ع ند زلال القوة تعود
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الذرات إلى مواقعها األصلية لت حعيد العينة وكلها األصلي ،أما إذا كان ت يأ
القوة بحيث يحأتب عليض إنحقال الذرات إلى مواقع جديدة فلن ت ررررررحعيد العينة
وكلها األصلي بعد زلال القوة ليصبح تشوهها دائم.
 1 – 1 – 5الجهد الهندسيEngineering Stress σ :
الجهد الهندكررررري أل الجهد االكرررررمي ( )nominal stressيعحبأ مقياس
لكثافة القوى الم ررررررل ة على المعدن ليعأو ب نض القوة الم ررررررل ة على لحدة
الم رراحة .فالجهد في حالة الشررد لاإلنضررااط لكما في الشرركل ( a -1-5ل ،)b
هو:
F
Ao

1-5

σ

حيث  Fهي القوة المؤ أة بوحدات نيوتن (  ) Nل  Aoالم احة األصلية
لمق ع العينررة قبررل ت ررررررليح القوة بوحرردات محأ مأبع (  ) m2لبررذلررك تكون
لحدات الجهد  ، N/m2لهذه الوحدة هي الباكرررررركال (  ) Pascal-Paلكون
الوحدة  Paصررايأة لقياس الجهد يحم الحعامل مع مضرراعفات هذه الوحدة kPa
ل : MPa
MPa = MN/m2 = 103 kPa
مثال :1-5
كرررا معدني ق أه  1.25 cmمعأض لقوة ورررد قدرها . 24.525 kN
اح ب الجهد الهندكي بوحدات . MPa
الحل:
do


4

Ao 

24525 N
F

 199847679 Pa
Ao 
2
2
(0.0125) m
4



1 MPa = 106 Pa
199.847679106
 199.85 MPa
106
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 2 – 1 – 5االنفعال الهندسي:

Engineering Strain ε

الجهد المؤ أ على عينة المعدن يولد انفعال في العينة لالذي يعني تايأ
في األبعاد ،لاالنفعال الهندكررري أل االكرررمي هو تعأي يعبأ عن ن ررربة الحايأ
الحاصررررررل في طول العينة باتجاه القوة مق رررررروما على طول العينة األصررررررلي
لكالحالي:
l  l o l

lo
lo

2- 5

ليمكن كحابة اإلنفعال الهندكي بالصياة= ε + 1 :

𝑙



̶ 1 or

𝑙0

𝑙
𝑙0

=ε

حيث 𝑜𝑙 = ال ول األصررررررلي للعينة ،ل 𝑙 = ال ول الجديد بعد ت ررررررليح
القوة ،أن االنفعال عديم الوحدات ،لمن المعحاد في الح بيقات الصررررررناع ية أن
يكحب االنفعال بشكل ن بة مئوية من ال ول.
مثال : 2-5
ال ول األصرلي لعينة كرلك من األلمنيوم هو  ،40 mmكرلح عليها جهد
ود بحيث أصبح طولها  42.3 mmاح ب االنفعال المحولد.
الحل:
l  lo
42.3  40

 0.0575
lo
40

لكن بة مئوية من ال ول
 3 – 1 – 5نسبة بويزن :



ε = 5.75 %

Poisson's Ratio 

تايأ طول العينة الحاصل من ت بيق جهد يصاحبض في نفس الوقر تايأ
باألبعاد العأبية ليعبأ عن هذا الحايأ بن بة بوينن ،ح ب المعادلة الحالية:
3–5

اإلنفعال االعأبي
اإلنفعال ال ولي
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ن رررررربة بوينن للمعادن المثالية ت رررررررالي  0.5إال إنها للمعادن الحقيقية
تحأالم بين  0.25ل . 0.4
 4 – 1 – 5الجهد الحقيقي واالنفعال الحقيقيTrue Stress and True Strain :

لما كانر م رررراحة لطول العينة المعدنية يحايأان بشرررركل م ررررحمأ خ ل
اخحبار الشرررررررد ،مما يعني إن تعأي الجهد لاالنفعال الهندكرررررريين يأ دقيق،
للذلك ادخل تعأي الجهد لاالنفعال الحقيقي لبالصياة الحالية:
4-5

F
A

True Stress  t 

 Aهي م احة مق ع العينة الفعلي بعد ت ليح القوة .F
5-5

dl
l
 ln
l
lo

l

True Strain  t  
lo

l
1 
lo

من المعادلة (  ) 2 - 5نحصل على:

)  ln (l  

6-5

t



ح يث 𝑙 يم ثل ال ول الن هائي للعي نة ب عد ت ررررررليح القوة ،إن حجم العي نة ق بل
االخحبار ي الي حجمها بعد االخحبار أي أن:
𝑙𝐴 = 𝐴0 𝑙0
lo
Ao
l

7–5

A
l
A
 o
lo
A

لكذلك فان:
Ao
A

8–5

l
lo

  t  ln  ln

من تعويض المعادلة (  ) 7 - 5في المعادلة (  ) 4 - 5نحصل على:
F l
Ao  l o
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)  t   (1  

9–5
 5 – 1 – 5جهد القص وانفعال القص:

∴

Shear Stress and Shear Strain

عند ت يأ قوة كما في الشرررررركل ( )2 – 5فهي تعحبأ قوة قص ( )Fلهي
عادة ازدلاج مؤ أ على الم رراحة  Aالمضررللة ،لبذلك يمكن كحابة معادلة جهد
القص بالصياة الحالية:
F

10 - 5
A
لحدات جهد القص مثل لحدات جهد الشد لهي الباككال (  ) Paلمضاعفاتها
 kPaل MPa

وكل (  ) 2 – 5جهد القص
االنفعال القصرررررري  ، يعأو بمقدار اإلزاحة باتجاه ت يأ قوة القص x
مق وما على ال ول 𝑙  ،أي أن :
x
   tan 
11 – 5
l
 2 -5اختبار الشدTensile Test :
يعحبأ اخحبار الشررررد أهم االخحبارات الميكانيكية ل ررررهولة إجأا ه لإمكانية
الحصرررررول منض على معلومات كثيأة لمحنوعة تع ي صرررررورة لابرررررحة ألهم
الخواص الميكانيكية للمادة.
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يجأى اخحبار الشرررد للمعادن على عينات ذات مقاطع دائأية أل م رررح يلة
كما في الشررركل (  ) 3 - 5لالجدلل (  ) 1-5أكرررفل الشررركل يبين أبعاد العينات
الم حعملة في االخحبار.
Ao
أ

ب
ب -العينة الم ح يلة المق ع

أ -العينة الدائأية المق ع

جـ  -تفاصيل أبعاد العينة
شكل (  ( 3-5عينات اختبار الشد القياسية
عينة االخحبار القياكية المحددة ح ب المواصفات المذكورة في الجدلل
( )1-5تثبر بين فكي آلة اخحبار الشـد لت ـلح عليها قوة وـد لاـاية الك ـأ
لالشـكل ( )4- 5يوبح آلة االخحبار مع كيفية تثبـير العيـنة دائأية المق ع بين
فكي اآللة لبعد الحثبير ت لح قوة الشد ،لهناا آالت فحص اخحبار حديثة
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جدلل (  ( 1-5األبعاد القياكية لعينات االخحبارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عينة االختبار المستطيلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)b (mm
)Lo (mm
)Lc (mm
)Lt (mm
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20
80
120
140
12.5
50
75
87.5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عينة االختبار الدائرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)d (mm
)A (mm2
)Lo (mm
)Lc (mm
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20
314.2
100
110
10
78.5
50
55
5
19.6
25
28
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقوم بح ررررجيل بيانات القوة الم ررررل ة آنيا مع االكررررح الة لتجهينها على لر
بياني أل تأبح مع حاكررررروب لفي نفس الوقر توفأ هذه اآلالت إمكانية القأا ة
المباوررأة لكل من القوة لاالكررح الة بإلبررافة إلى أن خلية القوة ()load cell
الم ررررحعملة لقياس القوة ممكن إن تكون محولة جهد كهأبائي (،)transducer
أل مقياس انفعال (اكررح الة  )strain gauge -عالي الح رراكررية ،بعد ت ررليح
القوة يحولد خارج كهأبائي من خلية القوة يعالج ليضررررررخم بواكرررررر ة دلائأ
كهأبائية مصررررممة خصرررريصررررا م يعأض بواكرررر ة مقياس رقمي للقأا ة ،أما
االكررررررح الة ف نها تقاس بواكرررررر ة جهاز يعأو باكررررررم مقياس االكررررررح الة
(  )extensometerلهو ب نوان محعددة منها الميكانيكي لمنها الضوئي لمنها
االلكحألني الذي ي ررررررحخدم تايأ مقالمة المادة الم ررررررحعملة للقياس عند تايأ
أبعررادهرا (  ) electrical resistance strain gaugeلالخررارج الكهأبرائي
منض يعأض رقميا بهيئة اكررررح الة بعد معالجحض لالشرررركل ( )5-5يوبررررح أنوان
مخحلفة من مقاييس اإلكح الة.
المعلومات المستخلصة من اختبار الشد:
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الخواص الميكانيكية ذات األهمية الهندكية الم حخلصة من اخحبار الشد
الهندكي هي:
 -1معامل المألنةModulus of Elasticity .
 -2مقالمة الخضون لن بة انفعال .% 0.2
 -3مقالمة الشد القصوىUltimate Tensile Strength .
 -4الن بة المئوية ل كح الة عند الك أpercent elongation at .
fracture
 -5الن بة المئوية لحقلص الم احة عند الك أ.

وكل ( ) 4 -5آلة اخحبار الشد
221

أ.م.د .محمد علي عبد الهادي

الفصل الخامس – الخواص الميكانيكية للمعادن

وكل ( )5 – 5جهاز قياس االكح الة الميكانيكي
لمبدأ عملض

مقياس استطالة ميكانيكي مزدوج

مقياس استطالة كهربائية

وكل (  ) 5 – 5أنوان مخحلفة من مقاييس اإلكح الة
عند ركرررم النحائج الحي يحم الحصرررول عليها من اخحبار الشرررد في صرررورة
منحني الجهد – االنفعال يحبين أن كل مادة لها منحناها الممين الخاص بها،
فالمواد ذات الم ول ية الضررررررعي فة جدا ( ،)non-ductileم ثل ال رررررريأام يك
لالنجاج لالخأكرررانة ل حديد الصرررب لالفوالذ كامل الحق رررية ،كررريكون وررركل
المنحني لها كما في  Bمن الشرررررركل ( ،)6 -5ال يححوي على نق ة خضررررررون
( ،)yield pointللكن الذي تمدد ب يح م تنك أ المادة ،على الجانب اآلخأ
من هذا ال رررررلوا هناا مواد ذات م يلية عالية ( )ductile materialsحيث
يظهأ منحناها جن مأن ينحهي بنق ة ت ررررررمى حد المألنة ()limit elastic
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أل حد الحناكررررب ( )proportionality limitلبعد هذه النق ة يظهأ اإلنفعال
اللدن ،لكن في ال رررررربائك الحديدية اللينة مثل الحديد الم الن لالحديد منخفض
الكأبون تكون نق ة الخضررون لابررحة لكما في المنحني  Eمن الشرركل ( - 5
 ) 6للذلك فمن ال هل تحديد جهد الخضون فيها ،بينما جميع المعادن لال بائك
الم ولية األخأى تظهأ منحني يشررررربض تقأيبا المنحني  Cفي الشررررركل ()6 -5
حيث ال تظهأ نق ة الخضرررون بشررركل لابرررح ،أما المواد المصرررلدة بالحشررركيل
(  ) work-hardeningأل في بعض ال ررررربائك المعالجة حأاريا لالحي تكون
أصررلد لأقل م ولية من مواد النون ال ررابق فيكون منحناها ورركلض يشرربض  Aفي
وكل ( ،)6 -5لالمنحني  Bفي الشكل فهو يمثل المادة وديدة الص دة كالحديد
ال بائكي.

وكل (  ) 6 -5منحنيات الجهد  -االنفعال لمواد محنوعة
 1 – 2 – 5معامل المرونةModulus of Elasticity :
الشرررررركل ( (7-5يمثل منحني جهد  -انفعال نموذجي يظهأ فيض حد
الحناكرررب ( )Proportionality Limitعند النق ة  Eلالنق حين العليا لالدنيا
لجهد الخضررررررون أل االنصرررررريان ( YL )Yield Stressل  YUعلى الحوالي
لنق ة  Sتمثل أقصرررررى قيمة لمقالمة الشرررررد أل اخحصرررررارا مقالمة الشرررررد فقح
(  ،) Tensile Strengthلالنق ة  Bهي النق ة الحي ينك ررررررأ فيها المعدن
( .) Breaking Strength
الجن  OEمن المنحني هو تشرررررروه مأن للمعدن لهنا البد أن نذكأ إن
أكبأ تشرروه مأن للمعادن ال يحجالز  %0.5من ال ول األصررلي ،كما أن ورركل
الجن  OEخح هو م حقيم لمعادلحض هي:
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وكل ( (7-5منحني
جهد  -انفعال نموذجي

  E

12 - 5
أل

)  ( stress
)  ( strain

E

الثابر  Eيعأو باكررررررم معامل المألنة ) (modulus of Elasticityأل
معامل يونك ).(Young's Modulus
 2 – 2 – 5مقاومة الخضوعYield Strength :
مقدار مقالمة الخضون مهم جدا في الح بيقات الهندكية ،حيث إنها تبين
مقدار القوة الحي يححملها المعدن قبل أن يحصررررررل االنفعال اللدن فالمعادن الحي
كرررلوكها مشرررابض للمنحني في الشررركل ( (7-5يكون من ال رررهل جدا تحديد جهد
الخ ضون لها لالذي يعأو أي ضا با كم مقالمة الخ ضون ،أما في المعادن الحي
ال تظهأ حد فاصرررررررل بين االنفعال المأن ل االنفعال اللدن في منحنى الجهد -
االنفعال يحم اخحيار جهد الخضرررررون الم ررررربب النفعال لدن قدره  ،%0.2لكما
موبح في الشكل ( .( 8-5
يحم الحوصرررل إلى جهد أل مقالمة خضرررون  %0.2انفعال لالموبرررح
في الشرررررركل ( (8-5بأكررررررم ألال خح م ررررررحقيم من انفعال  0.002مواز للجن
الم ررررررحقيم من منحني الجهد  -االنفعال لمن نق ة تقاطع هذا الخح مع منحني
الجهد  -االنفعال يأكررررررم خح أفقي ليق ع إحدا ي الجهد لمقدار الجهد عند هذه
النق ة هو جهد "  %0.2انفعال " لالجديأ بالذكأ هنا إن اخحيار انفعال 0.2
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 %هو اخحيار ع شوائي للذلك يمكن اخحيار أي قيمة أخأى أ صاأ أل أكبأ من
 %0.2انفعال ،لالمقدار  %0.1انفعال قيمة وائعة أيضا ،كما أن جهد % 0.2
انفعال لض ت مية أخأى هي"الجهد األمين" .Proof Stress

وكل (  ( 8-5مخ ح يبين كيفية إيجاد
الخضون الم بب النفعال % 0.2
في حالة عدم اححوا منحني الجهد  -االنفعال على جن الخح الم ررحقيم،
نلحجئ إلى معرررامرررل القررراطع ( )Secant Modulusأل معرررامرررل الممررراس
) (Tangent Modulusلححرد يد الجهرد األمين للمرادة لمعرا مل القراطع يمثررل
حاصررررل ق ررررمة الجهد الم رررربب النفعال  % 0.2على ذلك االنفعال أما معامل
المماس فهو يمثل ميل المماس المار بنق ة تقاطع العمود المقام من انفعال 0.2
 %لالمنحني لالشكل ( )9 -5يوبح ذلك.

وكل (  ) 9 -5طأيقة تحديد معامل القاطع لمعامل المماس
 3 – 2 – 5مقاومة الشد القصوىUltimate Tensile Strength :
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أكبأ مقررالمررة (جهررد) وررررررررد هي أعلى قيمررة للجهررد في منحنى الجهررد -
االنفعال لتحدد هذه القيمة من ركررررررم خح أفقي يمس منحني الجهد  -االنفعال
لمقدار الجهد عند نق ة تقاطع هذا الخح مع محور الجهد هي قيمة أكبأ ج هد
وررررد ،لنخلص للقول هنا إن منحني الجهد  -االنفعال الهندكرررري يكون ألط من
الحقيقي كما مبين في األورركال ( 7 – 5ل )10لال رربب هو إن الجهد الهندكرري
يح ررررب باكررررحعمال الم رررراحة األصررررلية للعينة قبل ت ررررليح القوة لهي أكبأ من
الم احة بعد ت ليح القوة.
الجهد -االنفعال الحقيقي

الجهد -االنفعال النظري

شكل (  ) 10 -5مقارنة بين منحنيا الجهد  -االنفعال الحقيقي والهندسي

علما أن قيمة اكبأ جهد ود ال تؤخذ في الح بيقات الهندكية ب بب الحايأ
الكبيأ الذي يحصل في أبعاد المعدن ،لإنما يؤخذ كدليل ل كحأواد فقح.
 4 – 2 – 5نسبة االستطالة:

Percent Elongation

االكح الة الحي تحصل في عينة االخحبار دليل على مدى م ولية المعدن
لالم ولية يعبأ عنها بشكل ن بة مئوية من االكح الة:
ال ول النهائي – ال ول االبحدائي × %100
 %االكح الة =
ال ول االبحدائي
l  lo
13 - 5
% elongation 
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ن ررربة االكرررح الة عند الك رررأ لها أهمية خاصرررة حيث إنها لي رررر مقياس
لم ولية المعدن فقح بل دليل على جودة المعدن فعند لجود فجوات أل ورروائب
داخل المعدن أل لجود تل ما ب رررررربب اإلفأاط بالح ررررررخين كل ذلك يؤدي إلى
تخفيض ن بة اكح الة العينة إلى اقل من المعحاد.
 5 – 2 – 5نسبة تخفيض المساحةPercent Reduction in Area :
ن رررربة تخفيض الم رررراحة هو إكررررلوب آخأ لعأض مدى م ولية المعدن
ليحم الحصررررول على هذه الن رررربة من اخحبار الشررررد ،فعند انحها االخحبار يقاس
ق أ الجن المحخصررررررأ من العينة بعد الك ررررررأ ،لباكررررررحخدام الق أ االبحدائي
لالنهائي للعينة تح ب ن بة تخفيض الم احة من المعادلة:
 %تخفيض المساحة = المساحة االبتدائية للمقطع – المساحة النهائية للمقطع × %100
مساحة المقطع االبتدائية

أل
14 – 5

 100%

Ao  A f
Ao

% reduction in area 

علمررا أن مقرردار االنخفرراض بررالم رررررررراحررة يمكن أن يقررل بوجود العيوب
لالشوائب لالحجالي داخل المعدن.
 3 -5الصالدة وفحص الصالدةHardness and Hardness Test :
الص دة هي مقالمة ك ح المادة للخدش أل مقالمة الحشوه اللدن المأكن
لهناا العديد من اخحبارات الصرررررر دة ،كل اخحبار يناكرررررررب ظألو العينة
لطبيعحها :كاخحبار صرررررر دة األ أ لالصرررررر دة االرتدادية لصرررررر دة الخدش
لص دة الحآكل ،إال إن أهمها لأكثأها ويوعا هو ص دة األ أ.
 1 – 3 – 5مقياس مو للصالدةMoh's Hardness Scale :
هذا القياس يعحبأ أللى المحالالت لححديد صرررررر دة المواد حيث رتب"
مو" المواد في جدلل بحيث أي مادة تحمكن من خدش المادة الحي تليها لعلى
هذا األكرراس فالماس تأأس القائمة لكونض أصررلب المواد ال بيعية المعألفة لقد
أع ى لض رقم صرررررر دة  ،10بينما الحالك ( )Talcلم يحمكن من خدش أي مادة
جعلض أكفل الجدلل لأع ى لض رقم ص دة .1
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لم يكن مقياس" مو" مناكرررربا لقياس صرررر دة المواد المعدنية لكرررربائكها،
للهذا طورت طأ أخأى لقياس الص دة لالحي تحضمن أس وكل هندكي
(كأة أل مخألط أل هأم) في كرررررر ح العينة ل البا ما يكون الضرررررراح بحمل
كرررررحاتيكي م يحدد مدى الحالال الناتج بعد رفع الشررررركل المحالال (الباعج) عن
طأيق قياس عمق أل م احة األ أ ب أ ميكانيكية أل بوئية ليدل كبأ ق أ
أل عمق األ أ على طبيعة المادة المفحوصة ،مقياس الص دة هو مقياس ن بي
لعليررض يجررب اإلنحبرراه لهررذه الحقيقررة عنررد مقررارنررة األرقررام النرراتجررة من الحقنيررات
المخحلفة.
كما أن فحوصررات الص ر دة تفضررل عن بقية أنوان الفحوصررات ألكررباب
عديدة أهمها:
 – 1اخحبار الصرررر دة أكررررهل بكثيأ من اخحبار الشررررد لبنفس الوقر هو
اخحبارا ال إت فيا (  ) non-destructiveحيث ال يؤ أ على عمل الق عة.
 – 2إمكانية اكررحنحاج الخواص الميكانيكية األخأى من نحائج فحوصررات
الص دة للهذا ال بب انحشأ اخحبار الص دة في الصناعة أل أاض ال ي أة
النوعية.
 – 3ب ي ة لرخيصة الثمن حيث ال تححاج إلى تحضيأ عينة خاصة بل
تجأى على المنحج نف ض.
 2- 3 – 5طرق قياس صالدة األثر:
إختبار برينل للصالدةBrinell Hardness Test :
يعحبأ ألل اخحبار ورررران اكررررحعمالض لصرررر دة األ أ لي ررررحعمل في أ لب
األحيان للمواد الحديدية لال رربائك المشررابهة لها في الص ر دة حيث أن الحأكيبة
المجهأية لهذه المواد يأ محجان ررة لذلك ت ررحخدم كأة فوالذية مصررلدة ق أها
 10 mmيحم بررا ها على كر ح العينة باكررحخدام قوة  3000 kgأل 29.43
 kNلمدة  15-10انية ،أما في المواد ال حديدية اللينة لللحصول على مقياس
موحد من أرقام صررر دة بأينل )  ( BHNي رررحح رررن الحفاظ على ن ررربة القوة
الم رررل ة مق ررروما على مأبع ق أ الكأة ) (P/D2لعليض يمكن اكرررحعمال أ قال
مخحلفة مع تاييأ ق أ الكأة لالجدلل أدناه يع ي أمثلة لذلك:
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)Force (Kg
3000
Ball diameter (mm) 10

750
5

ب تبان هذا اإلكررررررلوب يمكن فحص عينات مثل كرررررربائك األلمنيوم لالنحاس
لعينات ب ررماكة قليلة إبررافة إلى العينات ذات الم العة العالية لهنا يجب أن
نذكأ القوة الم ل ة لق أ الكأة الم حعملة لنوعها (فوالذية أم تنك حن).
لرقم ص دة بأينل يح ب من المعادلة الحالية:
القوة المؤ أة 𝑔𝑘

رقم ص دة بأينل =
15 - 5

م احة ك ح األ أ ( 𝑚𝑚)2
2P
BHN 
)  D ( D  D2  d 2

حيث  Dهو ق أ الكأة الم ررررررحخدمة إلحدا األ أ ل  dق أ األ أ ،لالشرررررركل
(  (11-5يبين ع قة هذه األق ار.

وكل (  ( 11-5الع قة بين  Dل d
توجد عدة كلبيات لهذه ال أيقة لكما يلي:
 - 1ت يأ عمق األ أ :إذا كانر القوة  Pكبيأة كيكون العمق كبيأ
ليقحأب  dمن  Dلتصبح ال ع قة للق أ  dبحاييأ القوة لتفقد النحائج
معناها لكما في الشكل (  ) 12 - 5أما إذا كانر القوة  Pقليلة فان األ أ
كيكون صايأ لتنداد ن بة الخ في قياس ق أ األ أ هذا يعني إن
القوة  Pيجب أن تحايأ مع تايأ ق أ كأة االخحبار ) (Dللمعادن
المخحلفة للحصول على نحائج أفضل ،لالجدلل أدناه يبين تناكب القوة P
مع ق أ الكأة لبعض المعادن.
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وكل ( (12-5يمثل كلبيات طأيقة
بأينل

جدلل ( (4-5ع قة القوة لق أ الباعج بأقم ص دة بأينل
BHN
P/D2
المـعــدن
أعلى من 100
30
الفوالذ لحديد الصب
200 – 30
10
كبائك النحاس لكبائك األلمنيوم
100 – 15
5
ألمنيوم نقي
20 – 3
1
قصديأ – رصاص لكبائكهما
 -2هذه ال أيقة يأ مناكبة للمواد عالية الص دة ب بب إمكانية تشوه كأة
االخحبار لعدم الحصول على نحائج دقيقة.
 -3ال ت رررحخدم هذه ال أيقة للصرررفائح الأقيقة ليجب أن ال يقل كرررمك العينة
عن مانية أبعاو عمق األ أ.
 -4عدم الحصرررررول على نحائج جيدة ب ررررربب ان أكررررر ح العينة يأ نظيفة
لتواجد القشور عليها أل يأ م حوية ل يأ محوازية.
مثال:
اجأي اخحبار صرررررر دة على عينة من الفوالذ باكررررررحخدام طأيقة بأينل
لذلك بح ررليح قوة مقدارها  3000 kgلباكررحخدام كأة ق أها  ،10 mmف ذا
كان ق أ األ أ  4.1 mmألجد رقم بأينل للص دة حقق صحة اإلجابة.
الحل:
2  3000
) 10 (10  102  4.12



2P

)  D ( D  D2  d 2

BHN 

= 217.2 kg/mm2
P 3000

 30
d 2 100
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فمن الجدلل ( (4-5لللححقق من صررررررحة النحيجة نجد أن رقم صرررررر دة بأينل
لهذه الن بة يجب أن يكون أعلى من  100لبذلك ف ن ) (BHNم حخأجة في
الحل صحيح.
اختبار فيكرز للصالدةVickers Hardness Test :
ي ررررحخدم في هذه ال أيقة هأم ماكرررري رباعي ،يحصررررأ زالية مقدارها
 o136بين كل كرر حين محقابلين من أكرر حض ،لكما موبررح في الشرركل ( - 5
.) 13

وكل ( )13 - 5الهأم الأباعي الخحبار فيكأز للص دة
ت ليح القوة على عينة االخحبار يحم بنفس ال أيقة في اخحبار بأينل .رأس
الهأم يخحأ كررر ح العينة ،لت رررليح القوة ي رررحمأ لمدة تحأالم بين 15 – 10
انية لبمقدار من  120kg – 1kgح ب ص دة ال ح ،م يح ب رقم ص دة
فيكأز كما يلي:
القوة الم ل ة ( ) kg
رقم ص دة فيكأز =
2
م احة ك ح األ أ ( ) mm
16 – 5


2

2 P sin
d2

= VHN

الناليررة  تمثررل زاليررة رأس الهأم لهي في هررذه الحررالررة =  ،o136ل  dهو
محو كح ق أي األ أ  d1ل  .d2يحأالم رقم ص دة فيكأز بين  8000للماس ل
 5للأصاص كما تحمين هذه ال أيقة بالممينات الحالية:
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 -1زالية الهأم ابحة مما يجعل االخحيار المناكرررررررب للن رررررربة  P/d2يأ
بألري.
 -2الهأم الماكي قليل الحشوه عند ت ليح أحمال عالية.
لعندما نعوض عن  بقيمة  o136نحصل على الع قة الحالية:

𝑘𝑔/𝑚𝑚2

1.8544
𝑑2

= 𝑁𝐻𝑉

في الاالب توجد جدالل خاصررررة تع ي قيم لأقم الصرررر دة مباوررررأة بعد
معأفة محوكرررح ق أي األ أ لإن أد النحائج يحم الحصرررول عليها عندما تكون
 dبحدلد  o.5 mmكما أن كرررمك العينة المأاد فحصرررها يجب أن ال يقل عن
.1.5d
مثال:
اجأي اخحبار فيكأز على عينة من األلمنيوم باكررررررحخدام حمل ،2.5 kg
ف ذا كان ق أي األ أ هما  0.360mmل  ،0.364 mmألجد رقم صرررررر دة
فيكأز.
الحل:
1.8544 P
d2
0.364  0.360
 0.362 mm
2
1.8544  2.5
 35.4
0.362 2

= VHN
=d
= VHN

اختبار روكويل للصالدةRockwell Hardness Test :

وكل (  ) 14 – 5المخألط الخحبار رلكويل
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يخحل هذا االخحبار عن اخحباري بأينل ل فيكأز بكونض ال يع ي الص دة
بداللة م احة األ أ لإنما بداللة عمقض في حعمل في االخحبار إما مخألط ماكي
أل كأة فوالذية م صلدة فعند االخحبار ( وكل  )14 – 5ت لح قوة ابحدائية ()F0
قدرها  10kgأل ما يعادل  98.1Nلحضررررراح الباعج ( )indenterعلى كررررر ح
العينة لبعد ذلك تضرراو قوة إبررافية (  ) F1للحصررول على أ أ أعمق م تأفع
القوة اإلبررررافية ،فيأتفع الباعج بفعل مألنة المعدن ،حيث إن تشرررروه المعدن لم
يكن لدنا كليا ليليض ح رراب الفأ بين عمق الباعج النهائي لاالبحدائي لهو يمثل
الحشرررررروه اللدن الدائم (  ) eالناتج عن القوة اإلبررررررافية لرقم صرررررر دة رلكويل
يح ب من المعادلة:
RHN = E – e
17 - 5
حيث  Eابر يحدد من وكل الباعج ،فهو للمخألط الماكي ي الي 100
لللكأة الفوالذية  ،130ليوجد عدد من الحدريجات الم ررررررحعملة لح ررررررراب رقم
ص دة رلكويل ب بب تعدد أوكال األج ام الهندكية الم حخدمة إلحدا األ أ
لالجدلل ( )2 - 5يوبح مخحل هذه الحدريجات مع الأمن الممثل لكل اخحبار،
لالجدلل ( )5-3يوبح ال أ الح اب المخحلفة لفحص الص دة لنون الباعج
الم حخدم:
اختبار نووب للصالدة الدقيقةKnoop Diamond Micro-harness Test :

المقصود بالص دة الدقيقة هو إحدا أ أ دقيق جدا لاكحعمال ميكألككوب
خاص معد لفحص المعادن لتهيئحض لقياس أبعاد األ أ .األ قال الحي ت حعمل في
االخحبار تحأالم بين  100 -1أام لهناا نوعان من االخحبارات الدقيقة :األلل
هو اخحبار فيكأز ليكون مشابض تماما للفحص القياكي ما عدا أن األحمال تكون
بالاأامات بدال من الكيلو أامات لاالخحبار الثاني هو اخحبار نولب ابحكأ في
الواليات المححدة لي حعمل فيض هأم ماكي مصمم بشكل يكون أ أه طويل لرفيع
ليبلغ طول األ أ كبعة أبعاو عأبض لحوالي ين بع عمقض لكما
موبح في الشكل ( )15 - 5حيث أن وكل الهأم ال ويل يوفأ مينة عن الهأم
المأبع في اخحبار فيكأز من حيث طول األ أ الناتج منض )  )Lأطول بث
مأات من طول محوكح الق أ (  ) dلأل أ الناتج عن اخحبار فيكأز لبذلك يمكن
قياس ) )Lبدقة أكبأ ،لرقم ص دة نولب يح ب من المعادلة (:)17-5
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جدلل (  ( 2-5تدريجات اخحبار رلكويل للص دة

القوة ) ( kg
رقم ص دة نولب =
م احة م قح األ أ () mm2
17 - 5

10 P
1.423 P

l  7.028
l2
2
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وكل ( )15 - 5األ أ الناتج عن هأم ص دة نولب
هذا لأن األحمال الم ررحعملة في هذا االخحبار مما لة لحلك الم ررحعملة في اخحبار
فيكأز.
 4 -5المتانة وفحص المتانةToughness and Toughness Test :

المحانة هي مقياس لمقدار ال اقة الممحصرررررة من قبل المادة لااية الك رررررأ
لهنا يجب الحميين بين هذا المفهوم لمفهوم المقالمة الذي يمثل مقياس للجهد
الم لوب لك رررأ المادة فال اقة هي حاصرررل برررأب القوة المؤ أة في الم رررافة
الحي تحأكحها تلك القوة ،لذلك فالم ررررررراحة تحر منحني الجهد  -االنفعال تمثل
ال اقة الم لوبة لك ررررررأ المادة فعند تصررررررليد لتقوية بعض المواد بمعالجات
خاصرررة تفقد هذه المواد جن من محانحها ،الشررركل ( )16 - 5ي ررراعدنا على فهم
ذلك فمنحنى الجهد  -االنفعال في الشرركل ( )a -16-5يعود ل رربيكة فوالذ عالي
الكأبون مقالمحها لصرررر بحها عاليحين ،أما الشرررركل ( )b -16-5فهو ل رررربيكة
فوالذ محوك ة الكأبون لالشكل ( )c 16 – 5يعود ل بيكة فوالذ قليل الكأبون
لين م ولي إن الم رررررراحة تحر المنحني لالحي تمثل ال اقة الم لوبة للك ررررررأ
( المحانة ) فهي في الحالة ( )bأكبأ من الحالحين ( aل  )cأي أن محانة المادة
في  bهي األعلى.
عند ق مة الم احة تحر منحني الجهد -االنفعال لااية الك أ على حجم
العينة نحصررررل على قيمة ابحة للمادة الواحدة لحاصررررل الق ررررمة هذا ،ي ررررمى
"معامل المحانة "modulus of toughness -لهو خاصررررررية من خواص
المادة ،إن الم ررررررراحة تحر منحني الجهد-االنفعال لااية حد الحناكرررررررب أل حد
الخضررررون تعحبأ مقياس لل اقة الحي يمحصررررها المعدن دلن حدل تشرررروه لدن
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لعند زلال ت يأ القوة الم رررل ة تححأر هذه ال اقة ،للذلك ت رررمى هذه ال اقة
بالأجوعية (  ،) resilienceللو ق رررمر الأجوعية على حجم العينة نحصرررل
على خاصررررية أخأى للمعدن تعأو باكررررم " معامل الأجوعية – modulus
 " of resilienceأل معامل االرتداد.

(ب)

(أ)

وكل (( )16 - 5أ) مخ ح يوبح مفهوم الأجوعية لالمحانة
(ب) مخ ات جهد – انفعال للفوالذ بن ب مخحلفة من الكأبون
فحص المتانةToughness Test :
يوجد نوعين من اخحبارات المحانة هما ،Charpy & Izod :يحشابض االخحباران
في طأيقة االخحبار ليخحلفان في كيفية إعداد العينة أما جهاز اإلخحبار
الم حعمل فهو لاحد في ك االخحبارين ل كما موبح في الشكل ()5-17
ليححوي على قل مثبر في بندلل مح رجح (الم أقة ) لح ليح حمل صدمة
على العينة للهذا ي لق على هذه الفحوصات اكم فحوصات الصدمة
( )impact testsفجن من ال اقة الكامنة الحي يمحلكها الثقل المح رجح تمحص
من قبل العينة المصنوعة خصيصا ل خحبار لالعينة الموبحة في الشكل ( -5
 ) 17تححوي على حن (  ) notchفي احد جوانبها ،توبع العينة بين فكي
اآللة م يأفع الثقل إلى ارتفان معين ( )hليحأا لي قح على العينة ،بعد
االرت ام بالعينة يأتفع الثقل إلى االرتفان ̅ ℎلال اقة الممحصة (Absorbed
) Energyمن قبل العينة المك ورة ،تكون م الية للمقدار:
)̅Absorbed energy = ( mgh - mgℎ̅) = mg (h - ℎ
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 5 – 5اللي واختبار اللي:
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Torsion and Torsion test

عند ت ررررليح عنم ( )Torqueاللي عينة اكرررر وانية حول محورها ،فهو
يعحبأ جهد قص في نفس الوقر .الشرررررركل ( (18-5يوبررررررح عينة اكرررررر وانية
الشرررررركل ،طول القياس فيها  50mmمثبحة بين فكي آلة اللي ،لمأكب عليها
جهاز قياس زالية االلحوا (  .) torsion meterأحد فكي اآللة يثبر لاآلخأ
يدلر ،ليقاس بوقر لاحد القوة الم ررررررل ة لالنالية الحي تحد ها القوة بالقياس
النالي.

تأكرررررم نحائج اخحبار اللي بهيئة عنم  Tمع زالية االلحوا  θهذا لأن ميل
الجن المأن" الجن الم حقيم" هو معامل الق الة ()modulus of rigidity
للمادة ليأمن لض :G
18 – 5

T



=G

للح اب جهد القص  τعند أي نص

ق أ(  ) rللعينة
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االك وانية يمكن اكحخدام الع قة الحالية:
T G

J
L

19 – 5




r

 Jهو عنم الم ررررررراحة الق بي الثاني second polar moment of area
لقيمحض الك وانة صما ق أها  Dهي:
 D4
=J
m4
32

لالك وانة مجوفة ق أها الخارجي  Dلالداخلي  dقيمحض هي:
m4

)  ( D4  d 4
32

=J

وكل (  ) 18 - 5جهاز قياس زالية االلحوا
 6 – 5اختبارات ميكانيكية أخرى:
يوجد العديد من االخحبارات المصرررررممة خصررررريصرررررا لدراكرررررة خواص
ميكانيكية معينة للح بيقات هندكررية محددة ،مثل فحوصررات الثني لالشرركل (-5
 )19يوبررح بعض من فحوصررات الثني لالشرركل ( )20 - 5يوبررح نماذج
لفحص االنضررررااط لكيفية حصررررول الحشرررروه اللدن بعد الحعأض لقوة برررراح،
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لكذلك يوبررح الشرركل الفشررل الحاصررل في المادة الهشررة بعد ت ررليح قوة برراح
عليها.

آلة فحص الثني

وكل ( )19 – 5فحوصات الثني
هناا أيضا فحوصات لقياس قابلية المعدن للحشكيل البارد ( cold
 )formingلفحوصات تعأو باكم الفحوصات ال إت فية (non-
 )destructive testingلهي فحوصات ت حخدم لححديد الخواص الميكانيكية
الم لوبة دلن الح يأ على المظهأ الخارجي للعينة ،لأب ح هذه الفحوصات هو
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فحص النظأ إبافة إلى اكحا ل الخواص الماناطي ية أل الكهأبائية للمعدن
لاأض الفحص لكذلك اكحخدام الموجات فو الصوتية للفحص......الخ.

وكل (  ) 20 - 5فحوصات اإلنضااط
 7 – 5التشوووووود اللدن للمعدن أحادي التبلور:

Plastic Deformation of

Metal Single Crystal

ي لق على المعدن ت ررررررمية أحادي البلورة عندما تكون جميع لحدات
خ ياه مأتبة بن ررررق لإتجاه لاحد ليمكن الحصررررول على تبلور بهذه الصررررورة
ب أيقة مما لة لحلك الموبحة في البند (  ) 6 – 4لل ليكون مث .
فعنررد إجأا إخحبررارات ميكررانيكيررة على عينررة معرردة من معرردن موحررد
البلورات نحمكن من الحصرررررول على معلومات ابحدائية أكررررراكرررررية حول طبيعة
اإلننال  ،ففي اخحبار وررررررد على هذه العينة لااية الفشررررررل يحد اإلننال عند
م ررررحويات معينة محوازية يأ منحظمة الحوزيع لتظهأ لابررررحة على كرررر ح
عينة الننك ذل البلورات الموحدة نون )  ( CPHلكما مو بح في ال شكل ( 5
–  .) 21م حويات اإلننال هذه ت مى " رزم اإلننال –  "slip bandلهي
تمثل الم حويات المارة بقاعدة لحدة الخلية  CPHلكما موبح في الشكل (5
–  21ب) .إن اإلننال في بلورة ( FCCمثل النحاس لاأللمنيوم) يحد في
م رررحويات محعددة أكثأ انحظاما من الننك لال ررربب في ذلك هو إمكانية حدل
اإلننال ب كثأ من م حوي لاحد في الخلية الواحدة لالم حوي الذي تننلق فيض
الذرات ي مى م حوي اإلننال (.(slip plane
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(ب)

(جـ)

وكل (  ) 21 – 5الحشوه اللدن في بلورة الننك الموحدة الحبلور CPH
لنعحبأ النموذج الموبح بالشكل ( )22 – 5لاأض ح اب مقالمة الشد
لمعدن تعأض إلننال في م حوي لاحد لذلك ب عحماد قوى الألابح المحواجد
بين الج رررريمات األكرررراكررررية (الذرات) المكونة للمادة لنحيجة لذلك نجد أن تلك
المقالمة أكبأ بحدلد  10000 – 1000مأة من ج هد القص المح رررررروب من
إخحبار عملي لهذا يعني أن آلية اإلننال الذري المفحأبرررررررة في النموذج ال
تن بق في البلورات

وكل ( )22 – 5اننال
م حويات الذرات
المعدنية الحقيقية ،أن انخفاض جهد القص في االخحبار العملي يعنى كببض إلى
لجود العيوب ( (dislocationفي الب نا البلوري للم عدن ل عدد هذه العيوب
لالحي ت ررمى أيضررا باكررم انخ عات ،قد يبلغ مليون عيب في ال ررنحمحأ المكعب
الواحد لهذا يجعل االننال كررررررهل بين هذه العيوب ألنض كرررررريحصرررررررل بين
مجموعات صررررررايأة من الذرات للذلك فهو يححاج إلى جهد أصرررررراأ ،لمن
الممكن تشبيض هذه الحالة من حأكة الخلل أل العيب في المعدن تحر ت يأ جهد
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القص بحأكة طيض صررررايأة موجودة في لكررررح كررررجادة كبيأة مفألوررررة على
أربية م حوية فعند محاللة كحب ال جادة ب كملها لفحح ال ية نححاج إلى قوة
كبيأة ب رربب االححكاا بين ال ررجادة لاألربررية ،أما عندما نحأا ال ية نف ررها
بدفعها خ وة  -خ وة كحأكة اليأقة ،كررررررنححاج إلى قوة اصرررررراأ بكثيأ من
األللى.
عندما يححأا خلل الحافة ( )edge dislocationبح يأ القوة الم ررل ة
ف نض يححأا ذرة ذرة لكما موبرررح في الشررركل ( )23 – 5بدال من أن يححأا
الم ررررحوي بجميع ذراتض مأة لاحدة لعندما يقحأب خلل الحافة من آخأ كرررروو
يحد لاحد من اإلححماالت الموبحة في الشكل (:)24 – 5

وكل  23 – 5مخ ح يوبح حأكة خلل الحافة
إذا كان ك الخللين إنضااط يؤدي اقحأابهما من بعض إلى الحنافأ بينهما وكل
(  24 – 5أ ) ،لإذا كانا محعاك رررين في اإلتجاه احدهما إنضرررااط لاآلخأ ورررد
يلاي أحدهما اآلخأ ورررركل (  24 – 5ب ) ،لإذا كانا محعاك ررررين يححأكان في
م حويين مخحلفين تحصل فجوة بينهما وكل.

(ب)

(أ)

شكل  24 – 5حركة اإلنخالعات (أ) متشابهين في اإلتجاد (ب) متعاكسين في اإلتجاد

الخلل في البنا البلوري يجعل الذرات تننلق في م ررررررحويات خاصرررررررة
بمن البلورة لب تجاه معين حيث أن اإلننال يحصل في الم حويات البلورية
ذات اإلكحظاظ األكبأ أل األكثأ كثافة ليمكن أن يحصررل في أكثأ من إتجاه في
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نفس الم رررررحوي ،كما أن الجمع بين م رررررحوي اإلننال لإتجاه اإلننال يعأو
ب كررم " نظام اإلننال –  " slip systemلالشرركل ( )25 – 5يوبررح أنظمة
اإلننال لعدد من األنماط البلورية للمعادن.

ب

أ

شكل ( )25 – 5أنظمة اإلنزالق (أ) نمط  FCCيوجد  12اتجاد لالنزالق (ب) نمط CPH

وكل ( )25 – 5تحمة لبيان
م حويات اإلننال لأعدادها

جهد القص الحرج:

Critical resolved shear stress

عندما يصرررررربح جهد القص في م ررررررحويات اإلننال لبلورة معينة ب تجاه
اإلننال بمقدار يعادل جهد خضررررررون تلك البلورة يبدأ اإلننال ل هذا الجهد
يعأو ب كرررررم جهد القص الحأج لهو ي رررررالي جهد خضرررررون المعدن المحعدد
الحبيبات لالمحدد من منحنى الجهد – اإلنفعال.
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إليجاد ع قة بين جهد القص (  ) σالعمودي على م رررراحة مق ع العينة
لجهد القص الحأج (  ،) σcنعحبأ لدينا عينة أحادية البلورة وررركلها اكررر واني
م ررلح عليها قوة وررد  Fكما في الشرركل ( )26 – 5فعند حصررول اإلننال ف نض
يحصرررل في م رررحوي يميل بنالية  αمع اإلتجاه المحوري ،ف ذا كانر م ررراحة
مق ع العينة  ، Aف ن م احة مق ع العينة في م حوي اإلننال هو:
A
cos 

شكل  26 – 5اإلنزالق في معدن
أحادي التبلور

لبححليل القوة  Fب تجاه اإلننال نحصل على القوة ب تجاه اإلننال : T
T = F cos β
F cos 
c 
A
cos 
F
cos  cos 
A
 c   cos  cos 

c 

20 – 5
لمن االخحبارات العملية على حبيبات المعدن الواحد لجد أن اإلننال يحد
بنلايا مخحلفة من عينة إلى أخأى لعند تحليل اإلجهاد للحصول على  σcتبين
أن جميع العينات لها نفس المقدار من .σc
التوأمةTwining :
عند إجأا إخحبار ود على عينة المعدن أحادي الحبيبة (الحبلور) بظألو
خراصرررررررة ،كمررا في الفحص بر حمررال اعحيرراديرة مفرراجئررة لعنررد درجرات حأارة
منخفضرررررة جدا ،أل إجأا الفحص في درجات الحأارة اإلعحيادية لكن ب حمال
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مفاجئة عالية جدا لهنا تحد ظاهأة تشرررررروه لدن تعأو ب كررررررم الحوأمة ،لقد
تحصرررل الحوأمة في بعض األحيان أ نا عمليات الحلدين ( )annealingلبعض
المعادن المعأبررررة للحشرررركيل البارد فعينة اإلخحبار بعد الفشررررل تظهأ انحأاو
بمحورها في من قة محدلدة لصررررررايأة م يعود المحور إلى اكررررررحقامحض لكن
بم ررحوي آخأ مواز لإلكررحقامة األللى لمن قة اإلنحأاو ت ررمى من قة الحوأمة
( .) twining region
الحوأمة تنحج عن خلل كرررررر حي لليس كما في اإلننال الناتج عن خلل
خ ي ،ففي آلية الحوأمة هناا جن صررايأ من ورربكية المعدن يحشرروه فحنحأو
ذراتض عن أماكنها بم رررررافات تحناكرررررب مع إبعادها عن حدلد الحوأمة لبالنحيجة
عند نهاية الحوأمة يحايأ اتجاه الشرربكية فيصرربح نصررفها المنحأو صررورة مأآة
للنص ر اآلخأ لالم ررحويات الحي تحد من قة الحوأمة ت ررمى م ررحويات الحوأمة
( )planes twiningلآلية الحوأمة موبحة في الشكل (.)27 – 5

شكل  27 – 5آلية التوأمة
 8 – 5التشود اللدن في المعادن متعددة البلورات:
Plastic Deformation of Polycrystalline Metals
المواد األحادية الحبلور اكرررحعمالها نادر في الح بيقات الهندكرررية ليقحصرررأ
في أ لب األحيان على أ أاض بحثية أل بعض الح بيقات الخاصرررررررة ،تقأيبا
جميع المعادن لال رررربائك الهندكررررية هي محعددة الحبلور فوجود الحدلد البلورية
يعمل على تقوية المعدن أل ال ررربيكة لزيادة مقالمحض للجهد ،فهي تشررركل مصرررد
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لحأكة الخلل لإعاقة انحقالض من حبيبة إلى أخأى ،إال إ نض في درجات الحأارة
العالية تصبح الحدلد مناطق بع .
هذا لقد بر من خ ل االخحبارات العملية أن مقالمة الشرررررررد للمعدن
محعدد البلورات أكبأ بكثيأ من مقالمة الشد للمعادن أحادية الحبلور لالشكل (5
–  )28يوبرررررح المقارنة بين منحني الجهد – اإلنفعال لك النوعين ،لقد بر
عمليا أيضرررررا أن المعدن أل ال ررررربيكة المعدنية محعددة البلورات تنداد مقالمحها
كلما كثأ عدد البلورات لصاأ حجمها.

وكل ( )28 – 5منحنيات الجهد – االنفعال للنحاس أحادي
الحبلور لمحعدد البلورات
يحد تايأ في ورررررركل جميع المواد عندما يؤ أ عليها بجهد لالكثيأ من
هذه المواد ت رررحعيد وررركلها األصرررلي بعد زلال الح يأ لذلك عندما يكون الجهد
الم لح عليها ليس بالمقدار الكبيأ ليقال على المواد الحي ا كحعادت وكلها إنها
تمحلررك مألنررة ( ،)elasticityإن ترر يأ القوة يعمررل على إزاحررة المكونررات
األكرررراكررررية للمادة (أيونات أل جنيئات) عن لبررررع الحوازن لعند زلال ت يأ
القوة تعود هذه الج يمات إلى موقعها األصلي.
عند زيادة القوة الم ررررررحعملة تدريجيا كررررررحصررررررل المادة إلى حد المألنة
(  ) elastic limitللكن بنيادة القوة أكثأعن هذا الحد يحد أحد أمأين:
 -1إما فشرررل المادة لك رررأها لأوررركال الفشرررل تخحل ح رررب طبيعة المادة
لالشكل ( )29 – 5يوبح بعض األمثلة على ذلك.
246

أ.م.د .محمد علي عبد الهادي

الفصل الخامس – الخواص الميكانيكية للمعادن

 -2أل تبقى المادة محماكرركة إال أنها لن ت ررحعيد ورركلها األصررلي بعد زلال
القوة المؤ أة ليقال حينئذ أن المادة أصرررررررابها تشرررررروه لدن ( plastic
.)deformation

وكل  29 – 5كلوا المواد تحر ت يأ الجهد
بصرررورة عامة العناصرررأ ال فلنية لمعظم المأكبات ذات اآلصرررأة
األيونية تنحمي للمجموعة ( )1في حين المعادن لالبوليمأات العضررررروية تمحلك
درجة عالية من ك الخاصيحين المألنة لاللدلنة حيث يمكن تشكيلها بالضاح
لالشررررد مع بقا هياكلها البلورة يأ مح أة على الأ م من أن ورررركلها العام قد
تايأ لتبقى محماككة في لحدة لاحدة.
اإلخح و في كررررررلوا الفلنات ل ال فلنات تحررر تر يأ اإلجهرراد يمكن
توبرررررريحض كما يلي :البلورة الفلنية تححوي أيونات موجبة الشررررررحنة محاطة
ب ررررحابة من االلكحألنات ،لالذي يحفي األيونات الموجبة الشررررحنة في أماكنها
الم ررررررحقأة بالأ م من لجود قوى الحنافأ بينها هو قوى الحجاذب بينها لبين
كررررحابة االلكحألنات ال ررررالبة الشررررحنة ،فعند ت ررررليح قوة إلزاحة األيونات في
م ررررررحوي معين عن مواقع اكررررررحقأارها إلى مواقع أخأى قأي بة من األيونات
الموجبة المجالرة ف ن ذلك ينيد من قوى الحنافأ بين األيونات المحشرررررررابهة
الشحنة الى أقصى حد لهو يقابل حد المألنة ،بعدها تحالب القوة الم ل ة
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(أ)

(ب)
وكل  30 – 5تشوه البلورات ( أ ) يحد اننال في البلورة المعدنية
( ب ) يحد وج في البلورة األيونية
الم ل ة على قوى الحنافأ فحححأا طبقة االيونات إلى موبع جديد ت حقأ فيض
لهو موقع األيونات المجالرة لهذه اإلزاحة لن تؤدي إلى تشرررروه الشرررربيكة بل
تبقى المادة مححفظة بهيئحها العامة ب رررربب قوى الحجاذب بين االيونات الموجبة
لكحابة االلكحألنات ال البة كما في الشكل (-30-5أ(.
أما في البلورات األيونية مثل بلورة مادة ملح ال عام (كلوريد الصوديوم)
الحي تححوي على أيون الصوديوم الموجب محاط ب يونات الكلور ال البة لبنا ً
على ما تقدم ف ن أية محاللة على اإلننال في الم حوي  100كوو تفشل ألن
المحاللة كررحجعل األيونات المحشررابهة تقحأب من بعضررها مما يؤدي إلى نش رو
قوى تنافأ فيما بينها لهذا بدلره يؤدي إلى انق ررررررام البلورة إلى ورررررر أين أي
تهشم البلورة لالم حوي الذي تح مر منض ي مى م حوي الشج ( cleavage
 ) planeكما في الشررررركل (-30-5ب) .لنحيجة لعدم لجود اإلننال في المواد
ذات اآلصأة األيونية تحهشم هذه المواد ب كحعمال إجهادات ب ي ة أقل من تلك
الم لوبة لحصرررررول اإلننال في المواد الفلنية ،في حين المواد ال ررررريأاميكية
تمحلك ك اآلصررررررأتين األيونية لالح ررررررراهمية معا للذلك ف هذه المواد تححمل
إجهادات الضررررراح حيث لها مألنة عالية عند برررررا ها إال أنها برررررعيفة عند
ودها.
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 9 – 5تصليد المعادنStrengthening of Metals :
عنرررد الأ برررة في تقويرررة المعررردن يح لرررب ذلرررك إعررراقرررة حأكرررة الخلرررل
(  ) dislocationليحم ذلك ب حدى ال أ الحالية:
Strain hardening
 -1الحصليد اإلنفعالي
Solutions hardening
 -2تصليد بالمحاليل
 -3تصليد بالحشحير Dispersion hardening
 -1التصليد اإلنفعالي:
ينحج هذا الحصرررررليد عن الحشررررركيل البارد للمعادن فعند ت رررررليح جهد على
المعدن تنداد كثافة العيوب "إنخ عات" داخل البنا البلوري أل وبكية المعدن
لبنيادة هذه العيوب تنداد صررررررعوبة تحأيكها مما يعني زيادة مقالمة المعدن
بالحشكيل البارد.
يمكن تلخيص الحشرررررروه اللدن كما يلي :عند ت ررررررليح جهد مناكررررررب على
المعدن يحد اننال ( أل توأمة ) داخل بلورات منفأدة لعند االكررررحمأار في
زيادة الجهد تححأا اإلنخ عات المحولدة إلى الحد الذي ال ت ررررررح يع الحأكة
بعده لبذلك يفقد المعدن قابليحض للحشررررركيل البارد فنيادة الجهد عن هذا الحد يولد
انخ عات جديدة لهذه تححأا بدلرها إلى أقصررى حد ،لبالنحيجة كررنصررل إلى
نق ة تنحهي فيها حأكة اإلنخ عات ،هذه النق ة تعني أقصى جهد لهي النق ة
الحي ال يمكن تشررررركيل المعدن بعدها إال بعد إجأا عملية تلدين ()annealing
للمعدن لعند تجالز نق ة أكبأ مقالمة ( )ultimate strengthكرررروو يؤدي
ذلك إلى ك أ المعدن.
 -2تصليد المحاليل:
يصرررراحب تكوين المحاليل الجامدة تشرررروهات في الم ررررحويات البلورية
حيث تميل م ررحويات الذرات إلى االبحعاد أل االقحأاب من بعضررها ح ررب حجم
الذرات المضافة لكوو يؤدي ذلك بدلره إلى صعوبة اننال تلك الم حويات
بعضها فو بعض لبالحالي تقوية المعدن.
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 -3التصليد بالتشتيت:
يحم تقوية ال شبكية البلورية للمادة عن طأيق ن شأ دقائق لمادة انية أقوى
لأصلب لذلك بنيادة تأكين هذه المادة عن حد اإلوبان فححأكب الدقائق داخل
الشبكية البلورية مشكلة عوائق إبافية لحأكة العيوب.
 10 – 5التخلص من اإلجهادات:

Stress Relief

أ نا الحشرررررركيل البارد للمادة تحأاكم داخلها كمية كبيأة من اإلجهادات
النرراتجررة عن اإلنفعرراالت الم ررررررحقأة داخرل الشرررررربكيررة لمعظم هرذه اإلنفعرراالت
المحصرررررورة هي نحيجة لجود اإلنخ عات لتمحلك طاقة ففي الموبرررررع  Pفي
الشرركل ( )31 – 5على كرربيل المثال تكون الشرربيكة في حالة وررد في جهة لفي
حالة انضرررااط في األخأى لالموبرررع حول  Pيمحلك طاقة كامنة ب ررربب تايأ
أماكن الذرات عن موابررررع اإلكررررحقأار ل كذلك ف ن ال اقة العالية المصرررراحبة
لحأاكم اإلنخ عات عند حدلد الحبيبات ،تح رررررربب في إمكانية حدل الحآكل
( )corrosionفي هذه المناطق أكثأ من يأها ،مناطق ارتفان ال اقة هذه
كررررررحكون المنشرررررر إلعادة الحبلور ( )Recrystallizationخ ل عملية الحلدين
حيث أن نش ة البلورات الجديدة تبدأ من حدلد البلورات القديمة المشوه لالشكل
(  ) 33 – 5يوبح ذلك.

وكل  31 – 5موبع يخنن
طاقة

يصررررررراحب المأاحل األللى من عملية الحلدين (  ) annealingمأاحل
للحخلص من اإلجهررادات الررداخليررة لذلررك ب رررررربررب تحأا الررذرات المنحأفررة
لاقحأابها من مواقع اكررررررحقأارها لفي هذه المأحلة ال ي أأ تايأ ملحوظ على
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تشرروهات الشرربيكة لتبقى كل من مقالمة الشررد ل الصرر دة على حالها مأتفعة،
إن حأكة اإلنخ عات أ نا عملية الحلدين عند درجات الحأارة المنخفضرررررررة
تكون في م ررررررحويات اإلننال لكن ب رتفان درجات الحأارة تحمكن انخ عات
الحواو من اإلنحقال خارج م حوي اإلننال لهذه الحأكة تعأو ب كم الح لق
( ،)climbأل العبور فعندما يعبأ الصرررررر ال أفي (عمودي على م ررررررحوي
الورقة) من نص الم حوي النائد إلى موبع مجالر ينخفض م حوي ال اقة
الكامنة لذرات الجوار للهذا فهو ت ررررلق موجب ( ،)positive climbأما عند
إبرررافة صررر زائد من الذرات إلى نصررر الم رررحوي النائد فهو عبور كرررالب
( )negative climbب رررررربب النيادة في ال اقة االنفعالية الكامنة في ذرات
الجوار.
المهم لدينا هنا هو الح ررلق الموجب لانخفاض طاقة اإلنفعال المصرراحبة لض
فالح لق الموجب يحد ب هولة أكثأ عند انحشار الفأا ات ب تجاه اإلنخ عات
بالصررررورة الموبررررحة في الشرررركل ( )32 – 5حيث تنحقل الذرات من الصرررر
بنهاية الم رررررحوي النائد لحمأل الفأا ات الحي تقحأب منها ،إن انحشرررررار الذرات
المقحمة ب تجاه انخ ن حافة بالصرررورة الموبرررحة في الشررركل ( - 32 – 5أ )
يصرررراحبض عبور كررررالب ،في حين انحشررررار الذرات بعيدا عن الم ررررحوي النائد
لحصبح ذرات مقحمة ينحج عنض عبور موجب كما موبح في الشكل(- 32 – 5
ب) ،هذا لأن جميع عمليات اإلنحشرررررار هذه تححاج إلى تنشررررريح لحأكة الذرات
المنحقلة لعملية الحنشيح هذه تحم بالح خين لطاقة اإلنفعال المفقودة خ ل عملية
الحلدين تكون مصرررحوبة البا بعملية عبور موجب ناتج عن انحشرررار للفأا ات
(.)vacancies

وكل  32 – 5العبور الموجب لال الب لحالحين من حاالت انحشار
الفأا ات
251

أ.م.د .محمد علي عبد الهادي

الفصل الخامس – الخواص الميكانيكية للمعادن

 11 – 5إعادة التبلورRecrystallization :
عند رفع درجة حأارة الحلدين كرررررروو نصرررررررل إلى نق ة يبدأ فيها نمو
البلورات من أنوية تنشرررررر في المناطق األكثأ تشرررررروها لذلك ألن هذه المناطق
تمحلك طاقة كامنة عالية لالمناطق األكثأ تشرررررروها تحمثل في حدلد البلورات
لموابررررررع اإلنخ عات المحأاك مة ،البلورات ال جد يدة الحكوين يكون حجمهرا
صرررايأ في بداية تشررركيلها إال أنها تكبأ باكرررحمأار إلى أن تححوي جميع الهيكل
المشررررروه الناتج عن اإلجهاد الميكانيكي كما في الشررررركل ( )33 – 5لكذلك ف ن
البلورات الجديدة تكون موحدة المحالر تقأيبا.

شكل  33 – 5إعادة التبلور ونمو الحبيبة لمعدن مشكل على البارد
أصاأ درجة حأارة يمكن أن يحصل عندها إعادة الحبلور ت مى درجة
حأارة إعادة الحبلور (  ) Recrystallization temperatureلهذه الدرجة
تكون منخفضررة للمعدن النقي لتأتفع بشرركل ملحوظ مع لجود كميات قليلة من
الشررروائب ،فمث األلمنيوم النقي ذل النقالة الحجارية درجة حأارة إعادة تبلوره
 150oCبعرد اإلجهراد الميكرانيكي في حين األلمنيوم ا لذي نقرال تض %99.999
درجة إعادة تبلوره أقل من درجة حأارة الاأفة ،القصررديأ لالأصرراص درجة
إعادة تبلورهما اقل من درجة حأارة الاأفة مما يعني أنهما كرررررري ررررررحعيدان
تبلورهما خ ل عملية الحشرررررركيل علما أنض ال يمكن إع ا درجة حأارة إعادة
الحبلور بدقة ألي معدن لذلك ألنها تعحمد على درجة نقالتض ألال لعلى مقدار
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اإلجهادات الم ل ة عليض خ ل عملية الح شكيل انيا لب صورة عامة ف ن درجة
حأارة إعادة الحبلور تقع بين ⅓ إلى ½ درجة حأارة انصهار المعدن.
نمو الحبيبة:

Grain Growth

عند درجات حأارة أعلى من درجة حأارة إعادة الحبلور للمعدن تميل
البلورات الجديدة إلى النمو مبحلعة الواحد لألخأى لنحيجة هذا ال رررررلوا تحكون
حبيبات كبيأة ن بيا لحجم الحبيبة الواحدة يعحمد على عاملين معا ،األلل زمن
المعالجة الحأارية لالثاني درجة الحأارة الم رررحعملة للمعالجة لالشررركل (– 5
 )34يوبح هذه الع قة.
نظأا إلمح ا حدلد البلورات طاقات كامنة أعلى من بقية المناطق
ف لذ لك الكحل البلورية ال جديدة المحكونة تحخلص من جن من ال حدلد ال قدي مة
لحخفيض ال اقة الكامنة المخنلنة داخلها فحصرربح بذلك أكثأ اكررحقأارا علما أن
حدلد البلورات تححأا

وكل  34 – 5الع قة بين حجم الحبيبة
لدرجة حأارة لزمن الحلدين

ب تجاه مأكن الحقوس كما موبرررررح في الشررررركل ( )35 – 5فهي بذلك تقلل من
طولها لللوصررررررول إلى هذا الهدو تححأا الذرات عبأ الحدلد من ال رررررر وم
المحدبة إلى مواقع جديدة أكثأ ا كحقأارا في ال وم المقعأة حيث تحاط بعدد
أكبأ من الذرات.
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وكل  35 – 5نمو البلورة على
ح اب البلورات المجالرة

 12 – 5كلل المعادن:

Fatigue of Metals

ربما فشررررررل معظم الق ع ل األجنا ل الهياكل المعدنية الم ررررررحعملة في
الح بيقات الهندكررررررية المخحلفة يعود كررررررببض إلى ظاهأة تعأو ب كررررررم الكلل
(  ،) fatigueإن الكلرررل يحرررد عنرررد تعأيض المرررادة إلى إجهرررادات تحايأ
باكرررررحمأار فعند تعأيض المادة إلى هذا النون من اإلجهادات ف نها تنهار تحر
ت يأ جهد أقل بكثيأ من مقالمة الشرررررررد للمادة ل ال با ما يكون اقل من مقالمة
خضرررررروعها ،هناا العديد من األمث لة على األجنا الحي تحعأض للكلل مثل
النوابض بمخحل أنواعهررا لأعمرردة المأافق لأعمرردة الحرردبررات في محأكررات
ال رريارات لأجنحة ال ائأات  ....الخ فقد يصررل عدد مأات تكأار الحمل لااية
حدل الك أ إلى عدة م يين أل عدة آالو تبعا لظألو الجن .
لاأض تحديد خصائص الكلل لعينة معينة توبع تحر ت يأ جهد يحايأ
دلريرررا ً ع لى وررررررركرررل جهرررد م حنرررالب ) (alternatingأل جهرررد م حأالم
) (fluctuatingأل جهد محايأ .لالشكل ( )36 – 5يوبح هذه اإلجهادات.

(جـ) محايأ

(ب) محأالم

(أ) محنالب

شكل  36 – 5دورات الجهد المختلفة ( :أ ) متناوب؛ (ب ) متراوح؛ (جـ ) متغير
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في دلرة الجهد المحنالب محوكح الجهد الدلري )  ( 𝜎𝑚 = 0لفي دلرة
الجهد المحأالم تكون لض قيمة يأ الصفأ م أن مدى الجهد  لدلرة
لاحدة هو     max   minلكعة الجهد الدلري
1
2

)   a  ( max   minلمحوكح الدلرة

1
) ( max   min
2
اختبار الكللFatigue Test :
اخحبارات الكلل المخحبأية تجأي بح رررليح إجهادات منحظمة على عينات
مصررررنعة خصرررريصررررا ً لهذا الاأض باكررررحعمال آالت خاصررررة ،أكثأ هذه اآلالت
وررررررريوعرررا ً هي آلرررة للهلأ ) (Wöhlerذات العحبرررة الررردلارة (rotating
) cantileverالموبحة في الشكل ( - 37 – 5أ).

m 

تثبر عينة االخحبار من أحد طأفيها في جن اآللة الدلار ،ليعلق في
نهايحها ال ليقة قل عن طأيق ركينة ،لمن اآلالت الشرررررائعة أيضرررررا آلة ألحني
ذات األربع نقاط ) (four – point bendingففي هذه اآللة تحعأض عينة
الفحص إلى جهد يحنالب بين الشررررد لالضرررراح بقيم مح ررررالية خ ل لفة لاحدة
لكما موبررررررح في الشرررررركل ( -37 – 5ب) لفي كل دلرة خ ل االخحيارين
ال ابقين يحعأض جن من

وكل  ( 37 – 5أ ) آلة اخحبار كلل الحني لولهلأ ذات العحبة الدلارة
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وكل  ( 37 – 5ب ) آلة اخحبار ألحني ذات النقاط األربع
ك ر ح العينة إلى جهد وررد في حين يحعأض الجن الواقع على ال أو المقابل
من الق أ إلى جهد برررررراح ،لخ ل اللفة الواحدة جميع أجنا كرررررر ح العينة
تحعأض ل جهادات بحيث تكون المحصرررلة النهائية م رررالية إلى الصرررفأ ،هنا
يجب االهحمام ب عداد العينة بحيث يكون كرررررر حها الخارجي م ررررررقول لأملس
خالي من الع مات لالخدلش لينصرررح أن تكون كرررأعة دلران العينة بحدلد
 50إلى  120دلرة بالدقيقة  ، Hzلمن هذا اإلخحبار نحصرررررررل على منحنيات
مشرررابهض لمنحنيات الشررركل (  ) 38 – 5لالذي يظهأ فيض نوعان من منحنيات
 S-Nهي )  ( aلمواد يظهأ في ها حد الك لل )  ( fatigue limitليأمن لض
 ، FLل )  ( bلمواد ال تظهأ حداً لك لل هذا لأن أ لب أنوان الفوالذ ينحمي
إلى المنحني )  ( SNنون )  ( aلحد الكلل لهذه المواد يحد عند نص قيمة
مقالمة الشررد تقأيبا ً بعد مليون إلى عشررأة م يين دلرة إجهاد لهذا يعني إذا لم
يحجالز الجهد حد الكلل فلن يفشررررررل المعدن أبدا مهما بلغ عدد الدلرات  ،Nأما
منحني  SNللمعادن ال حديدية فهو من النون )  ( bالذي ال يححوي على حد
للكلل لهذا يعني أن المادة كررحفشررل ححما ً مهما صرراأ الجهد الم ررلح عليها ففي
هذا النون من المواد ي حعمل حد الصمود )  ( endurance limitبدالً من حد
الكلل ليعأو حد الصرررمود ب نض أكبأ جهد  σ Nم رررلح على المادة لحححمل عدد
معين من الرردلرات  Nليحأتررب على ذلررك بر ن ق ع من هررذا النون من المواد
يجب اكحبدالها بعد عدد من دلرات الجهد اقل من  Nقبل أن تفشل.
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وكل  38 – 5منحنيات  ) a ( log N – Sمعدن يظهأ فيض حد الكلل
(  ) bمعدن ال يظهأ فيض حدا للكلل
العوامل المؤثرة على الكلل:
هناا العديد من العوامل الحي لها ت يأ مباوررررررأ على خصررررررائص الكلل
للمادة لمن أهم هذه العوامل ما يلي:
 -1تأكين اإلجهادات ) : (Stress Concentrationيعحبأ الكلل ح اس
جداً ل جهادات حيث تنخفض مقالمة الكلل بشرررررركل كبيأ عند لجود
مأكنات للجهد ) (Stress Raisersمثل الحنلز لالثقوب لالخوابيأ
نحيجررة الحايأات المفرراجئررة بم ررررررراحرة مق ع الق عررة ممررا يعني تجنررب
مأكنات الجهد كلما كان ذلك ممكناً.
 -2حالة ال رررر ح )  : ( Surface Conditionحالة كرررر ح العينة يؤ أ
ت يأاً كبيأاً على عمأ الكلل حيث لجد أن بداية فشرررل الكلل ينشررر عند
كر ح المعدن للهذا يجب العناية بحالة كر ح الق عة فخشررونة ال ر ح
لتواجد الع مات لالخدلش يولد نقاط تأكين الجهد لهذه كحكون نقاط
بداية تشررررقق المعدن عند تعأبررررض لظألو تؤدي للكلل ،لمقامة الكلل
تنداد بنيادة نعومة ال ح بمعنى أن معالجة ك ح العينة يؤ أ ت يأا
ايجابيا على عمأ الكلل لكذلك تصررررليد ال رررر ح ي يل من عمأ العينة
كمررا أن إزالررة كأبون ال رررررر ح ) ) Decarburizingيقلررل من عمأ
الكلل ليمكن إطالة عمل الكلل بحأصرررريع ) (peeningكرررر ح المعدن
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ب أقررض بم أقررة ذات رأس كألي أل بقررذو العينررة بكأات معرردنيررة
الكهأبائي لها ت يأ
صررررررلدة ،إبررررررافة لذلك ف ن بعض عمليات ال
ايجابي على عمأ الكلل.
 -3ت يأات المحيح ) :(Environmental Effectsعند تعأض كرررر ح
المعدن لظألو تؤدي إلى تآكل كرررر ح المعدن أل الصرررردأ فذلك يؤدي
ليس ألنخفاض حد الكلل فقح بل كرروو ينداد معدل الحآكل أيضررا لفي
بعض المواد ب ضمنها بعض أنوان الفوالذ ،كوو تف شل مهما انخفض
م رررحوى اإلجهاد الم رررلح عليها هذا لإن ارتفان درجة حأارة المحيح
تضع خواص الكلل.
نشوووو ونمو شووقوق الكللThe Development and Growth of :
Fatigue Crakes
بينر اخحبارات الكلل أن وررررق الكلل ينشرررر من نق ة بداية هي في العادة
نق ة تأكين اجهادات من األنوان الحي ذكأت كابقا لعند خلو ك ح العينة من
أي من هذه المأكنات ف ن اكررررررحمأار دلرات إج هاد الم عدن كرررررروو يؤدي
بالنحيجة إلى ظهور حنم اننال ) (Slip Bandعلى كرررررر ح العينة ،حجمها
صرررايأ جدا بحدلد )  ،(1mبعضرررها بارز إلى الخارج لبعضرررها منبعج إلى
الداخل كما في الشررركل ( .)39 – 5لبالأ م من صررراأحجم هذه الحنم إال أنها
تعمل كمأكنات ل جهادات لينش منها وق الكلل.

وكل ( )39 – 5حنم اإلننال المحكونة
في المأاحل األللى من الكلل
مأاحل – مأحلة توليد حنم
إن الك أ الناتج عن الكلل يمأ عموما ً بث
االننال م الحشقق لأخيأا الفشل المفاجئ لعند فحص الك أ بالنظأ نجده
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يححوي على جنأين محمينين عن بعضهما بشكل لابح احدهما أملس ليححوي
على حنلز مقوكة لاآلخأ خشن مظهأه بلوري المع لالشكل ()40 – 5
يوبح ذلك ،إن حنلز الجن األملس تمثل مأاحل تقدم وق الكلل من لقا ً من
نق ة بداية لالحي هي نق ة تأكين إجهادات.

وكل  40 – 5مأاحل الكلل في ك ح العينة
عند تولد حنم االننال تحكون البؤرة الحي ين لق منها وق الكلل لينمو
بالحدريج إلى ان تصبح م احة مق ع العينة أصاأ من أن تححمل أعظم حمل
في دلرة إجهاد مما يؤدي إلى فشل العينة المفاجئ.
الضرر المتراكمCumulative Damage :
ت يأات الكلل تأاكمية لمن الصعب اكحنحاج عمأ الكلل لجن يعمل تحر
ظألو إجهاد محايأة فمث طيأان طائأة خ ل جو عاص يقلل من عمأ
الكلل ألجنائها مما لو كان طيأانها في جو اعحيادي هادئ لح اب بأر هذه
الظألو يكون مهم جدا عندما تكون األجنا يأ حديدية لالحي يقاس عمأ
الق عة بحد الصمود بدال من حد الكلل ،لقد جأت محالالت عديدة لححديد عمأ
الكلل لمثل هذه األجنا لمعظم هذه المحالالت معقدة لمن أب ها لأكثأها
اكحعماال معادلة ( )Minerفقد اقحأم ماينأ ما يلي  :في حالة تعأض جن إلى
كل لة اجهادات مخحلفة كل إجهاد بعدد من الدلرات يخحل عن البقية ،فلو اجهد
الجن لعدد  n1من الدلرات في تحميل يحصل فيض الفشل عند  N1دلرة م اجهد
مأة انية لعدد  n2من الدلرات في تحميل يحصل فيض الفشل عند  N2دلرة
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لبذلك ف ن الجن قد اكحهلك فحأة من عمأ الكلل لض في الححميل األلل يعادل
n
n
 1لفحأة أخأى من عمأ كللض في الححميل الثاني يعادل  2لبالحالي فمن
N2
N1
الممكن الحصول على المعادلة (: (21-5
n
 ( ) 1
21 – 5
N
 13 – 5الزحف واختبار الزحف:

Creep and Creep Testing

النح هو تشوه ب ي م حمأ بمألر النمن يحصل في المواد الحي
تحعأض إلجهادات ابحة لم حقأة في هذه الحالة يكون الحشوه لدن ليحد ححى
إذا كان اإلجهاد الم لح أقل من جهد الخضون لتوجد ظاهأة أخأى على ع قة
بالنح هي االكحأخا ( )relaxationلالحي تعني انخفاض م حوى اإلجهاد
داخل المادة بمألر النمن عند بوت اإلنفعال.
لاالكحأخا ظاهأتان مهمحان في اللدائن الحأارية
النح
( )thermoplasticsعند درجات الحأارة االعحيادية لتقل هذه األهمية في
ال يأاميك لالنجاج للكثيأ من المعادن عند درجات الحأارة المنخفضة للااية
 Tm ، 0.4Tmهنا تعني درجة حأارة انصهار المادة بالكلفن ( .) K
المنحني النموذجي للنح في المعادن يظهأ كما في الشكل ()41 – 5
مأاحل ممينة :المأحلة االبحدائية لهي مأحلة النح
حيث يححوي على
االنحقالي ( )transient creepلالمأحلة الثانية هي مأحلة النح الم حقأ
( ،)steady state creepلالمأحلة األخيأة هي مأحلة الفشل ال أيع
(.)rapid failure
يعنى كبب النح االبحدائي إلى عملية االننال االعحيادية الحي تؤدي
حصول إص د انفعالي للمادة فيقود ذلك إلى تخفيض معدل االنفعال لبعد نهاية
مأحلة النح االنحقالي ي حمأ تشوه المادة
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وكل  41 – 5منحني زح

نموذجي لمعدن

بمعدل منخفض جدا للفحأة زمنية طويلة جدا بينما مأحلة النح الثانية ح اكة
لدرجة الحأارة إن االنحقال من المأحلة األللى إلى المأحلة الثانية يحصل بعد
ظهور حفأ صايأة أل تخصأ في المادة مما يجعل اإلجهادات تحأكن عند هذه
الحشوهات فينداد معدل االنفعال لهذا يمثل بداية المأحلة الثالثة ،بعدها يفشل
المعدن بفحأة زمنية قصيأة ن بيا.
منحني النح الموبح في الشكل ( )41 – 5يمثل نحائج اخحبار لاحد
ليبين تايأ االنفعال مع النمن بح ليح حمل ابر بدرجة حأارة ابحة لللحصول
على صورة كاملة لحصأو المادة تحر ت يأ إجهاد النح يحوجب إجأا
العديد من االخحبارات المحنوعة ،كحاييأ اإلجهاد لإبقا درجة الحأارة ابحة كما
في وكل ( - 42 – 5أ ) أل تاييأ درجة الحأارة ل إبقا اإلجهاد ابر كما في
وكل (  - 42 – 5ب ) لن حي في ك النوعين من االخحبارات أن معدل
النح ينداد بنيادة درجة الحأارة عند بوت االجهاد ل بنيادة اإلجهادةعند
بوت درجة الحأارة.
 14 – 3االسترخاوRelaxation :
عند إحدا انفعال لق عة معينة (لولب مث ) لإبقا هذا االنفعال على حالض
لمدة من النمن بدلن تاييأ فان اإلجهادات المحولدة عنض داخل المادة كوو
تنخفض بمألر النمن لهذا هو ما يعأو باالكحأخا  ،إن االكحأخا ح اس
جدا لدرجة الجأارة ف لوكض هذا يشابض كلوا النح لالشكل العام لمنحنيات
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وكل( )42 – 5معدل النح (أ) عند تاييأ الجهد ل بوت درجة الحأارة
(ب)عند تاييأ درجة الحأارة ل بوت الحمل (الجهد)
االكحأخا يكون كما موبح في الشكل ( ،)43 – 5إن دراكة ظاهأة
االكحأخا مهمة للوالب (البأا ي) ،خاصة عند اكحعمالها بدرجات حأارة
عالية فاكحأخا اإلجهادات بمألر النمن يعمل على ارتخا البأا ي للحد الذي
قد يجعلها يأ أمينة لذلك يصبح من الضألري تحديد الفحأات النمنية الحي
يجب ود هذه البأا ي بعدها.
فحص االكررررررحأخا يحم عن طأيق إجهاد العينة النفعال محدد م رررررربقا
لالمحافظة عليض ابر طول فحأة االخحبار لي ررررررجل بنفس الوقر تايأ اإلجهاد
للدراكرررررة ت يأ درجة الحأارة تحاط العينة بفأن اكررررر واني للحصرررررول على
درجة الحأارة الم لوبة م يحم ت ررررررليح جهد الشررررررد الم لوب ،إن آلة االخحبار
مشرررررررابهة نوعا ً ما آللة فحص الشرررررررد على أن تمحلك اإلمكانية للمحافظة على
االنفعال الم لح ابر.

وكل  43 – 5منحنيات االكحأخا بدرجات حأارة مخحلفة
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اختبار الزحفCreep Test :
جميع اخحبارات الشررد تنفذ تقأيبا بح ررليح إجهاد وررد للذلك فعينة اخحبار
النح تكون مشررررررراب هة لعي نة فحص الشرررررررد فهي ممكن أن تكون دائأ ية أل
م ح يلة المق ع لال توجد مواصفات محددة ألبعاد العينة.
آالت فحص النح هي باألكراس آالت ورد مصرممة بحيث تثبر العينة
فيها بوبررع عمودي ليحم ت ررليح الحمل عن طأيق آلية قل معلق بعحلة أل عن
طأيق آلية عمود لصرررامولة تدار فيأتفع احد األطأاو الماكررركة للعينة ليقاس
الحمل بواكرر ة خلية حمل )  ،( Load Cellتنلد هذه اآلالت بفأن كهأبائي
اكرر واني الشرركل كما موبررح في ورركل ( (45-5حيث يثبر على إطار اآللة
لح ررررررخين العي نة (أل عي نات مح عددة) ل لدر جة الحأار ية الم لو بة ل خح بار
لإبقائها ابحة برررمن حدلد  .  ( 1 – 3 ) oCأ لب األفأان الم رررحخدمة في
اخحبار النح مق رررمة إلى مناطق يمكن الححكم بدرجة حأارة كل من قة على
حدة لاأض توفيأ الفأصرررررررة إلم كان ية فحص عي نات مح ما لة بححم يل لا حد
لدرجات حأارة مخحلفة مما يوفأ دراكة أكثأ من محايأ لاحد في نفس الوقر
لحوفيأ الوقر لالمال لآالت االخحبار تنلد بوكيلة لقياس االكح الة.
قبل البد باالخحيار ت رررررخن العينة لجهاز قياس االكرررررح الة لالملحقات
األخأى للدرجة الحأارية الم لوبة ل خحبار م ي ررررلح الحمل بالحدريج لقياس
االكررررح الة مع كل زيادة بالحمل لااية الحمل الم لوب ل خحبار لهذا اإلجأا
بألري لقياس قيم كل من االنفعال المأن لاللدن عند الححميل االبحدائي لبعد
توق االنفعال االبحدائي اللدن ي ررجل تايأ االنفعال على فحأات زمنية منحظمة
طيلة فحأة االخحبار لعند ركم نحائج الفحص نحصل على منحني مشابض للشكل
( .) 44 – 5
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شكل  44 -5منحني نموذجي لفحص الزحف ،مع كيفية تحديد االنفعال االبتدائي
اللدن

الشكل ( )45 – 5آلة فحص النح
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أمثلة محلولة للفصل الخامس
 )1كلك فوالذي م احة مق عض  0.55 mm2لطولض  .100 mmإزداد طولض
بمقدار  ،1.68 mmبح ليح قوة قدرها  .17.24 Nإح ب معامل يونك
للفوالذ.
الحل:
𝜎
=𝐸
𝑎𝑃𝑀 𝑟𝑜

𝑁𝑀
𝑚2

𝑁

𝑟𝑜

𝑚𝑚2

17.24

= 31.34

= 0.000168

0.55
1.68×10−3

𝜀
𝑃

=
=

𝐴
𝑙∆

=𝜎

𝑜𝑙
0.1
𝑎𝑃𝑀 31.34

𝑎𝑃𝐺 = 186547 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑟 186.547

0.0000168

=𝜀
=𝐸∴

 )1اجأي فحص ود على عينة من األلمنيوم طولها  50 mmلق أها 12
 mmلكانر النحائج كما مبينة في الجدلل ادناه .إركم منحني الجهد –
االنفعال ،م اح ب( :أ) معامل المألنة( ،ب) اجهاد أمين إلنفعال 0.2
( ،%جـ) مقالمة الشد القصوى.
الحمل kN

20

40

50

60

65

اإلستطالة mm

0.1

0.2

0.25

0.3

0.5 0. 36

70

80

80

76

1.26

2.48

3.35

كسر

الحل:
نححاج م احة مق ع العينة لاأض ح اب الجهد.
(12)2 = 113.1 𝑚𝑚2
م احة مق ع العينة
اإلنفعال:
الجهد
MN/m2
اإلنفعال %

𝜋
4
𝑙∆
𝑜𝑙

575 531 442 354 178 0
0.4 0.2 0

0.5

619

= 𝑜𝐴
=𝜀

 672 707 707كسر

6.7 4.96 2.52 1.02 0.72 0.6
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اآلن يحم ركم منحني الجهد – اإلنفعال ب كحخدام القيم المح وبة لالمدرجة
في الجدلل أع ه.
أ - :معامل المألنة هو ميل الجن الم حقيم من المنحني في وكل
(مثال ،)2نخحار أي إنفعال بمن هذا الجن
لليكن  .% 0.5قيمة الجهد المقابل لهذا اإلنفعال هي  ،422 kPaأي أن:
𝑎𝑃𝑀 = 88400

422
0.005

=𝐸

= 88.4 GPa
ب - :إجهاد أمين (صمود) إلنفعال % 0.2؛ ي حخأج بعد ركم خح من
إنفعال  %0.2مواز
للجن الم حقيم ،قيمة الجهد في نق ة تقاطعض مع المنحني تمثل اإلجهاد
األمين لمقداره:
620 MPa

وكل ( مثال)2

 )2عند إخحبار عينة من الفوالذ محوكح الكاربون ب خحبار الشد ،كانر النحائج
كالحالي:
حمل الخضون =  ، 25 kNأقصى حمل =  ،37 kNال ول النهائي للعينة
= 50 mm
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م احة مق ع العينة قبل اإلخحبار ، 60 mm2إح ب:
أ – إجهاد الخضون.
ب – معامل المألنة.
جـ  -إجهاد الشد األقص.
د – مقدار الحخصأ بالم احة.
الحل:
لااية نق ة الخظون ) (yieldيكون اإلنفعال الحقيقي م اليا تقأيبا
لإلنفعال الهندكي .لكذلك يمكن إهمال الحاي بالم احة.
أ -:إجهاد الخضون:
106 𝑚𝑚2
𝑚2

𝑁𝑘

×

𝑚𝑚2
2

= 0.417

25
60

=

Py
A

= 𝜎y

𝑚= 417 × 103 𝑁𝑘/
𝑎𝑃𝐺 = 417
ب -:معامل المألنة:
𝑦𝜎

= 0.12

=𝐸

𝑦𝜀
60−50
60
417

= 3475 GPa

= 𝑦𝜀
=𝐸

0.12

جـ  -:اجهاد الشد األقصى:
𝑎𝑃𝐺 = 617

𝑁𝑘
𝑚2

= 617 × 103

𝑁𝑘
𝑚𝑚2

= 0.617

37
60

= 𝑢𝜎

د  -:مقدار الحخصأ بالم احة:
= 0.833

50
60

=

lo
l

=

𝐴
Ao

A = 1.2×Ao = 0.833×60 = 50 mm2
Ao – A = 60 – 50 =10 mm2
= 0.167
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 )3كبيكة بألنن معامل المألنة لها  110 GPaل مقالمة خضوعها 158
 ، MPaإجهاد الك أ لها  ،238 GPaالن بة المئوية للحقلص بالم احة
عند الك أ هي  .% 34إح ب اآلتي:
 -1اإلنفعال الحقيقي قبل بداية الخضون مباوأة.
 -2اإلجهاد الحقيقي عند الك أ.
الحل:
اإلنفعال لااية نق ة الخضون يكون اإلنفعال الحقيقي م اليا تقأيبا لإلنفعال
الهندكي
𝜎

𝑚𝑚 = 14.36 × 10−4 𝑚 = 1.43
𝐵𝜎

158
110000

=

= 𝐵𝜎 &

𝑜𝐴

𝜀
𝜎
𝐸
𝑃

=𝐸
=𝜀
= 𝑡𝜎

𝑡𝐴

𝑜𝐴 × 𝜎𝐵 = 238
𝑡𝐴 𝐴 𝑜 −
𝑜𝐴

𝑜𝐴 = 0.66 ⟾ 𝐴𝑡 = 0.66

𝑡𝐴
𝑜𝐴

= 𝑅𝐴%

⟾ = 0.34

𝑎𝑃𝐺 = 360.6

𝑡𝐴
𝑜𝐴

𝑜𝐴 238
𝑜𝐴 𝑜.66

1−
= 𝑡𝜎

 )4بدأَ من المبادئ األكاكية  ،ا بر أن الع قة بين اإلجهاد الحقيقي   Tل
اإلجهاد الهندكي  ،σممثلة بالع قة الحالية:

) T   ( n  1

حيث   nهو اإلنفعال الهن ي.
الحل:

𝑃
𝑡𝐴
𝑡𝑙

اإلنفعال الحقيقي

𝑜𝑙

268

= 𝑡𝜎

= ln

𝑙𝑑 𝑙
𝑙

𝑡 𝑙∫ = 𝑡𝜀
𝑜
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اإلنفعال الهندكي
= 𝜀𝑛 + 1

𝑡𝑙
𝑜𝑙

𝑜𝑙𝑙𝑡 −

= 𝑛𝜀

𝑡𝑙

= 𝑛𝜀

𝑜𝑙

− 1

⟾

𝑜𝑙

) ∴ 𝜀𝑡 = ln( 𝜀𝑛 + 1
𝑜𝐴 𝑜𝑙 = 𝑡𝐴 𝑡𝑙
𝑜𝐴
𝑡𝑙
𝑜𝑙

𝑜𝑙
𝑡𝑙

= 𝑡𝐴

× 𝜎 =

𝑡𝑙
𝑜𝑙

𝑜𝐴

⟾
×

𝑃
𝑜𝐴

𝑡𝐴

=

𝑃
𝑜𝑙
𝐴
𝑜 𝑡𝑙

=

=
𝑃
𝑡𝐴

𝑡𝑙
𝑜𝑙

𝑟𝑂

= 𝑡𝜎

) 𝜎𝑡 = (𝜀𝑛 + 1
 )5وكل (مثال  ) 1 - 6يمثل النحائج الكاملة لفحص ود لعينة من االلمنيوم
ق أها  12 mmل طولها  ،50 mmوكل  )2 - 6يمثل تكبيأ للجن المأن
من المخ ح .إح ب( :أ) مقدار الحمل الم لوب إلحدا إكح الة قدرها
( .0.51 mmب) معامل المألنة(.جـ) أقصى مقالمة.

وكل (مثال )6
الحل:
= =𝜀
= 0.01
(أ)
𝑙
50
نقيم خح عمودي من هذا اإلنفعال ححى يق ع المنحني ،لالجهد في نق ة
الحقاطع يمثل الجهد
الم لوب لهو350 MPa :
0.51

𝑙∆
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(ب) معامل المألنة هو ميل الجن الم حقيم من المنحني ،للذلك نححاج
الشكل ( )2إلكحخأاج
القيم الم لوبة؛ عند إنفعال  0.001الجهد الم لوب هو .170 MPa
𝜎
170
= 𝐸
𝑎𝑃𝐺 = 170 × 103 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑟 170
𝜀
0.001
(جـ) أقصى مقالمة ت حخأج من الشكل األلل لهي تمثل قيمة اإلجهاد في
نق ة تماس خح أفقي مع أعلى نق ة في المنحني.
 )6أجأي فحص ود على عينة من الحديد الم الن ذات مق ع م ح يل
 ( 4.8 x 15.9) mmلطول  ،75mmاكحعمل نحائج الفحص المدرجة في
الجدلل لجد الحالي:
إركم (أ):االجهاد الهندكي -االنفعال الهندكي( .ب) :معامل المألنة( .جـ):
جهد الخضون النفعال ( .0.002د) :أقصى مقالمة ود.
الحمل N
االستطالة mm

0.0
0.0

4.7
0.025

9.1
0.05

28.6 26.8
25.1
الحمل N
االستطالة 1.50 .7500 0.525 mm

12.9
0.075
30.2
3.00

الحل:
(أ) -:الجهد =
اإلنفعال =

القوة
الم احة

بال ول الحايأ
األصلي ال ول
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16.5
0.113
31.1
4.50

18.3
0.150
31.3
6.00

20.2
0.225
30.8
7.50

22.9
0.375
19.0
13.73
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الجهد kN/m2
االنفعال 10-4×ε

62
3.3

0
0

الجهد kN
االنفعال

10-4×ε
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120
6.67
377
200

353 331 302 266 241 218 160
100 70 50 30 20 15 10
398
400

410
600

412
800

406
1000

251
1773

اآلن نأكم منحني الجهد – اإلنفعال كما مبين في الشكل (مثال :)7
(ب) -:لح اب معامل المألنة نجد ميل الجن الم حقيم من المنحني:
241
20×10−4

=

𝜎
𝜀

=𝐸

= E = 12.05×104 kN/m2
120.5 ×104 MPa

وكل (مثال)6-

 )7خ ل إخحبار أجأي على كبيكة فوالذ -نيكل – كألم – مولبدنوم،
معالجة حأاريا ،تم الحصول على النحائج المدرجة في الجدلل أدناه:
القوة kN
اإلستطالة mm

100
50
0.19 0.01

 kNالقوة
اإلستطالةmm

310
6.4

150
0.28
310
7.4

175
0.33

200
0.39

225
0.49

250
0.59

325 300 275
5.0 3.4 1.1

290
كسر

الق أ األصلي للعينة  16mmلطولها  .80mmالق أ عند الك أ هو
 .12.4mmألجد:
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(أ) -:مقالمة الشد القصوى.
(ب) -:معامل المألنة.
(جـ) -:الجهد األمين إلنفعال .%0.2
(د) -:الن بة المئوية لإلكح الة لتقلص الم احة عند الك أ.
الحل:
(أ) -:نأكم ألال منحني القوة – اإلكح الة كما في وكل (مثال :)8
من الأكم أقصى قوة تعادل 315 kN
(ب)-:

𝜎
𝜀

=𝐸

315

𝜋
(16)2
4

=

𝑁𝑘 315
𝑜𝐴

= 𝑢𝜎

= 1.6 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 = 1.6 GPa
معامل المألنة يمثل ميل الجن الم ررررررحقيم من المنحني ،لذلك نخحار أي نق ة
للحكن إحدا ياتها (قوة  ،175kNلإكح الة )0.59mm
=
𝑎𝑃𝐺 𝑜𝑟211.1

𝑁𝑘
𝑚𝑚2

272

175
𝑜.33
𝐴
𝑜 80

= 211.1

=𝐸
175×80
0.33×201
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(جـ) -:إنفعال  %0.2يعادل إكح الة  0.16 mmللاأض إيجاد الجهد األمين
لهذه اإل كح الة بدقة نلج لأ كم الجن الجن اإلبحدائي للمنحني مكبأا ،كما في
الشكل أدناه:
يحم ركررم خح مواز للجن الم ررحقيم من المنحني كما موبررح لنق ة تقاطع
هرررذا الخح مع المنحني تمثرررل القوة الم لوب إلحررردا الجهرررد األمين .القوة
الم لوبة هي  257 kNلعليض
𝑎𝑃𝐺 = 1.29
(د)-:

𝑁𝑘
𝑚𝑚2

= 1.29

الك أ عند االكح الة
األصلي ال ول

𝜋

× 100 = 39.9%

201

201𝑚𝑚2

= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑔𝑛𝑜𝑙𝐸 %

× 100 = 9.25%
201− 4 (12.4)2

𝑁𝑘 257

= 𝑝𝜎

7.4
80

=

= % Reduction in area

عينة من احدى كرررربائك الحيحانيوم ق أها  4mmكررررلك عليها قوة وررررد
)8
بمقدار  ،2500 Nف كررررح الر إكررررح الة مأنة بمقدار  .0.422 mmف ذا كان
معامل المألنة لهذه العينة هو .107 GPaإح ب طول العينة قبل الفحص.
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الحل:
(4)2 = 12.566 𝑚𝑚2 = 12.65 × 10−6 𝑚2
𝜎

=𝜀 ⟾

𝐸

𝐹
𝑜𝐴

=𝜎

𝜎

4

= (𝑑𝑜 )2

𝜀
𝑙∆ 𝐸
𝜎

= 𝑜𝑙 ⟾
𝑜𝐴 𝑙∆ 𝐸
𝐹

= 𝑜𝐴

4

𝑙∆

=𝐸 &

=
𝑚= 0.23

𝜋

𝜋

=

𝑜𝑙
𝜎

=𝜀

=

𝐸
𝑙∆ 𝐸
𝐹
𝑜𝐴

𝑙∆
𝑜𝑙

∴

= 𝑜𝑙

𝑁 109
×0.422 ×10−6 𝑚×12.65×10−6 𝑚2
𝑚2

× 107

𝑁2500

= 230 mm
 )9أح ررررررب رقم صرررررر دة بأينل لعينة تم فحصررررررها بكأة فوالذية ق أها
 10mmبقوة  ،3000kgلكان ق أ األ أ الناتج .5mm
الحل:
=

𝑔𝑘2×3000
) 𝜋×10(10−√102 −52

=

𝑃2
) 𝜋𝐷(𝐷− √𝐷2 − 𝑑 2

= 𝑁𝐻𝐵

142.6 𝑘𝑔/𝑚𝑚2

أسئلة الفصل الخامس
اإلجهاد واالنفعال:
 )1عأو اإلجهاد الهندكي لماهي لحداتض؟
 )2إح ب الجهد الهندكي الناتج من ت ليح حمل ود  14.22 kNعلى كا
ق أه .2.4 cm
 )3إح ب الجهد الهندكي الناتج من ت ليح حمل ود  44.15 kNعلى
عاربة طولها  20 cmلمق عها .8.5 mm  4 mm
 )4ماهي الع قة بين االنفعال الهندكي لن بة االكح الة؟
 )5عينة فحص من األلمنيوم ق أها األصلي  ،1.28 cmكلح عليها حمل
 .110,000 Nف ذا كان ق أ العينة عند هذا الحمل هو ،1.24 cm
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إح ب( :أ) الجهد لاالنفعال الهندكيين (ب) الجهد لاالنفعال الحقيقيين
عند هذا الحمل.
 )6ما هو وكل منحني الجهد – االنفعال للمعادن الحالية :األلمنيوم (معدن
م يلي ال حديدي) ،حديد النهأ (معدن محين هش) ،الفوالذ قليل
الكاربون (معدن م يلي حديدي) .م لبح على الأكم أهم اإلجهادات.
 )7ماهو المقصود بالمحانة الديناميكية؟ كي يحم قياكها؟ لبح مع الأكم
طأيقة إجأا االخحبار.
 )8عأو مايلي( :أ) إجهاد الصمود (ب) نق ة الخضون (جـ) حد الحناكب
(د) الص دة (هـ) اإلجهاد األقصى (ل) الم يلية (ز) المحانة (م)
االنفعال (ط) الجهد
 )9تم اخحيار عينة من الفوالذ محوكح الكاربون باخحبار الشد ،م احة مق ع
العينة  64 mm2لطولها القياكي  50 mmلكانر النحائج كما يلي-:
حمل الخضون =  ،25 kNال ول النهائي =  ،56 cmأقصى حمل =
.37 kN
إح ب :معامل المألنة ،إجهاد الشد األقصى ،إجهاد الخضون ،مقدار
الحخصأ بالم احة.
 )10عينة من الفوالذ بق أ  10 mmتعأبر لحمل قدره  5.9 kNدلن
أن يحد فيها اكح الة لدنة ،ف ذا كان معامل يونك للفوالذ ،205 GPa
إح ب( :أ) الجهد( ،ب) االنفعال .عند زيادة الحمل إلى 110 kN
انك أت العينة لكان الق أ عند الك أ  .6.5 mmإح ب :إجهاد
الك أ الهندكي لالحقيقي.
 )11بد اً من المبادئ األكاكية ا بر أن الع قة بين اإلجهاد الحقيقي σT
لاإلجهاد الهندكي  σممثلة بالع قة الحالية:
)، σT = σ (ϵn + 1
حيث أن  nϵهو االنفعال الهندكي.
 )12عينة طولها  20 cmلق أها  ،0.2 cmكلح عليها حمل 3000 N؛
ف ذا أصبح الق أ بعد الححميل  ،0.17 cmإح ب( :أ) الجهد لاالنفعال
الهندكيين (ب) الجهد لاالنفعال الحقيقيين.
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 )13إجأي فحص ود على عينة من األلمنيوم طولها  50 mmلق أها 12
 ،mmلكانر النحائج كاآلتي:
الحمل
()KN
االكح الة
()mm

20

40

60

50

70

65

80

80

76

3.35
2.48 1.26 0.5 0.36 0.3 0.25 0.2 0.1
(ك أ)

إركم منحنى اإلجهاد – االنفعال م جد مايلي:
(جـ) معامل المألنة
(أ)  % 0.2إجهاد صمود
(د) معامل الأجوعية
(ب) مقالمة الشد القصوى
 )14تم الحصول على النحائج المدرجة في الجدلل أدناه من خ ل اخحبار ود
أجأي على عينة من كبيكة فوالذ – نيكل – مولبدنوم معالجة حأارياً:
100

الحمل (50 )KN
االكح الة
1.10 0.59 0.47 0.39 0.33 0.28 0.19 0.009
()mm
) (KNالحمل
االستطالة
)(mm

175

150

300

310

310

3.4

5.0

6.4

200

225

250

275

290
7.4
كسر

الق أ األصلي للعينة ي الي  16 mmلطولها األصلي هو ،80 mm
الق أ عند الك أ  .12.4 mmإح ب:
(جـ) الجهد األمين النفعال 0.2%
(أ) مقالمة الشد القصوى
(د) الن بة المئوية ل كح الة
(ب) معامل يونك
لتقلص الم احة عند الك أ
 )15كبيكة بألنن لها معامل مألنة  110 GPaلمقالمة خضوعها 158
 ،MPaللها إجهاد ك أ  ،238 MPaالن بة المئوية للحقلص بالم احة عند
الك أ  34 %إح ب:
(أ) االنفعال الحقيقي قبل بداية الخضون مباوأة
(ب) اإلجهاد الحقيقي عند الك أ
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 )16عأو مايلي:
Proof
Stress
Ultimate
Stress

Yield Stress

Young’s
Modulus

Secant Modulus

Poisson’s
Ratio

Elastic Limit

Extensometer

 )17ماهو ت يأ درجة الحأارة على الخواص الحالية للمعادن ،مع تعليل ذلك:
(أ) الجهد األقصى( ،ب) مقالمة الخضون( ،جـ) حجم الحبيبات( ،د)
الخلل الموبعي( ،هـ) الهيكل البلوري لو كان المعدن حديد.
 )18ب كحخدام المع يات في ال ؤال ()13؛ لإركم منحني اإلجهاد الحقيقي-
اإلنفعال الحقيقي
التصلب (اإلنجماد)
 )19ماهي مأاحل عملية الحصلب في المعادن؟
 )20ماهو الحصلب الشحأي؟
 )21ماهي أنوان الخلل البلوري؟
الصالدة
)22
)23
)24

)25
)26

)27

عأو ص دة المادة.
ماهي ال أ المحبعة إليجاد ص دة المادة؟
ماهو المقصود بص دة المادة؟ عدد ة أنوان أكاكية الخحبار
الص دة ،لاعح مينة لعيب كل منها ،م اذكأ القوانين الم حخدمة
لح اب رقم الص دة لكل نون مع تعأي الأموز الم حعملة.
ماهو الباعج المح خدم لقياس الص دة ب أيقة :بأينل ،فيكأز،
رلكويل
أجأي اخحبار ص دة ب أيقة بأينل على مادة ما باكحعمال حمل 750
 kgfلكأة فوالذية ق أها  ،5 mmف ذا كان محوكح ق أ األ أ الناتج
=  ،2.35 mmإح ب رقم ص دة بأينل.
أجأي إخحبار فيكأز على عينة من األلمنيوم ب كحخدام حمل ،2.5 kgf
لكان ق أي األ أ الناتج هما؛  o.36 mmل  .0.364mmإح ب رقم
ص دة فيكأز.
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االنزالق
 )28ماهي حنم االننال .
 )29لماذا يحصل االننال في المادة عادة عند أكثأ الم حويات اكحظاظاً؟
 )30لماذا يحصل االننال في المادة عادة باالتجاه األكثأ اكحظاظاً؟
 )31ماهي م حويات لاتجاه االننال األكاكية في المواد ذات الهيكل
البلوري FCC؟
 )32ماهي م حويات لاتجاه االننال األكاكية في المواد ذات الهيكل
البلوري BCC؟
 )33ماهي م حويات لاتجاه االننال األكاكية في المواد ذات الهيكل البلوري
CPH؟
 )34ماهو إجهاد القص الحأج في البلورة المفأدة للمعدن النقي؟
 )35لبح خلل الحوأمة.
 )36ماهو الفأ بين االننال لالحوأمة في الحشوه اللدن للمادة؟
اإلصالد
 )37مين بين المحانة لالأجوعية
 )38ماهي طأ تصليد المعادن؟ اوأم الحصليد بالمحاليل.
 )39عدد خم ة عوامل تؤ أ على عملية إعادة الحبلور.
 )40لبح عملية اإلص د بالمحاليل الجامدة.
 )41عند ت خين معدن مشاول على البارد إلى الدرجة الحأارية الحي
يحصل فيها اكحعادة الحبلور ،كي يح أ كل من:
(جـ) الم ولية لالص دة
(أ) بقايا اإلجهادات الداخلية
(ب) المقالمة ()Strength
 )42مين بين الحشوه المأن لالحشوه اللدن.
الزحف والكلل:
 )43ماهو النح في المعدن؟
 )44اركم منحني زح نموذجي لمعدن يمثل االنفعال مع النمن ،مع بيان
المأاحل المخحلفة للنح عليض.
 )45لبح باخحصار مع الأكم كي يحصل الكلل في المعدن؟
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)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54
)55
)56
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ماهي الم احات الحي ت حي على ك ح مق ع المعدن بعد فشلض بالكلل؟
ماهو فشل الكلل في المعادن؟
أين يبدأ فشل الكلل في مق ع العينة؟
ماهو منحني  SNلفحص الكلل؟ لكي يمكن الحصول على البيانات لهذا
الفحص؟
لبح االخح و في منحنى  SNللفوالذ عن بقية المواد ال حديدة.
ماهو األكلوب الذي تعمل بض حدلد البلورات لحقوية المعادن؟
أذكأ أربعة عوامل مؤ أة على الكلل ،لماهو ت يأها؟
ماذا يحصل على الم حوى الذري لخ يا البلورات في كل مأحلة من
مأاحل النح ؟
عند أي ظألو تكون أهمية النح كبيأة في الصناعة؟
ماهو أقل معدل للنح من خ ل منحني النح النموذجي؟
اركم منحنى النح لعينة من الحيحانيوم باكحخدام البيانات الحالية ،بعد
تعأبها إلجهاد  275.6 Paعند درجة حأارة :400 Co

)0.03 0.01 Strain  10-2 (mm/mm
18
2
)Time (h

إح ب معدل النح

0.05
40

0.075
80

0.09
120

0.11
160

الم حقأ لهذا االخحبار.

الزجاج:
 )57عأو النجاج.
 )58اركم للنجاج مخ ح الحجم النوعي إزا درجة الحأارة مع مقارنحض
بال يليكا البلورية.
 )59عأو درجة الحأارة االنحقالية للنجاج.
 )60ماهو المقصود باالخحبارات ال إت فية لححديد الخواص الميكانيكية
طأ على األقل من هذه الفحوصات.
للمعادن .عدد
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