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الخالصة

استخدام تحليل االرتباط  Correlation Analysisفي تحديد قوة ونوع عالقة االرتباط بين االجهاد المسلط وعدد

دورات الكالل ( ) Fatigue Cyclesلحين حصول الفشل (كسر العينة) وصوال الى حد الكالل ( )Fatigue Limitلسبيكة
الفوالذ المنخفض الكاربون لمعامالت سطحية مختلفة وكذلك تحديد تأثير المعاملة السطحية على هذة العالقة .تم اجراء
اختبار الكالل على أربع مجاميع من العينات ( ) A,B,C,Dتتكون كل مجموعة من ست عينات اجري لكل مجموعة
معاملة سطحية مختلفة ) (Surface Treatmentهي على التوالي :مجموعة ( )Aبدون معاملة ح اررية ( As
 ،)Receivedمجموعة ( )Bالقذف بالكرات(  ،)Shot Penningمجموعة ( )Cالنتردة ( ،)Nitridingمجموعة ()D
النتردة والقذف بالكرات (.)Shot Penning & Nitriding
تم استخدام البرنامج الحاسوبي  Win QSBفي تحديد مقدارقوة ونوع االرتباط بين االجهاد المسلط وعدد دورات

الكالل لحين حصول الفشل حيث وجد ان هناك عالقة سالبة قوة العالقة تختلف باختالف المعاملة السطحية بين االجهاد
المسلط وعدد دورات الكالل للمجاميع االربعة وهي على التوالي :سالبة عكسية قوية مقدارها )  (-236134في حالة
المعدن غير المعامل ،سالبة عكسية قوية جدا مقدارها ) (-231343في حالة المعدن المعامل بالقذف بالكرات ،سالبة
عكسية قوية جدا في حالة المعدن المعامل بالنتردة مقدارها ) ،(-231315وسالبة عكسية قوية جدا مقدارها) (-2316في
حالة النتردة والقذف بالكرات.
الكلمات المفتاحية  -:اجهاد وعدد دورات الكالل ،الفوالذ السبائكي المنخفض الكاربون ،المعامالت السطحية ،معامل

االرتباط .Win QSB,

 -1المقدمة

تتعرض العديد من االجزاء الهندسية للفشل نتيجة لالجهادات الميكانيكية السباب تصميمية او ميتالوريجية وتمثل

ظاهرة فشل الكالل الحيز االكبر من فشل االجزاء الهندسية والتي تكون معرضة الى اجهادات دورية .ان خطورة فشل
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الكالل تكمن في حصوله بدون سابق انذار ,لذلك اخذت ظاهرة الكالل جانب كبير من الدراسات والبحوث التي تعالج فشل
المعادن ,حيث تركز هذه البحوث على طبيعة الكالل وألية الكسر ابتداءا من تكون الشقوق وسلوكها خالل فترات نموها
وانتهاءا بالعمر العملي لالجزاء التي تتعرض لالجهادات المتكررة التي تسبب الكالل (.)9
المعامالت الح اررية الكيميائية السطحية ،هي اشباع السطح الخارجي للمعادن والسبائك باحد العناصر السريعة
االنتشار بطريقة بينية اواستبدالية بتاثير درجة الح اررة والزمن كالكربنة والنتردة وهي اشباع السطح الخارجي للفوالذ بالكاربون
والنتروجين بطريقة بينية اماالطريقة االستبدالية فهي اشباع السطح الخارجي باحد العناصرالتي تستبدل مواقع ذرات العناصر

المراد اشباعها بالعنصر الجديد كاشباع الفوالذ بالكروم او االلمنيوم اوالتيتانيوم مع تاثير درجة الح اررة والزمن ايضا ،ان
لهذه الطرق االنتشارية البينية واالستبدالية في المعامالت الح اررية الكيميائية السطحية تاثير على التحوالت الطورية مما
يؤدي الى ظهوركاربيدات العناصر على السطح عند )(M03C8, M1C3, M8Cالكربنة عند )(M0N, M3N,M4N
اونتريدات العناصر النتردة وهذه االطوار الكاربيدية و النتريدية تؤدي الى زيادة الصالدة ومقاومة الشد وانخفاض المطيلية
او نتريدات وكاربيدات العناصر عند عملية الكاربونتردة .ولها ايضا تاثير في تحسين الخواص الميكانيكية للفوالذ.ان
المعامالت الح اررية الكيميائية السطحية (الكربنة ،والنتردة ،والكاربونتردة) لها تطبيقات هندسية كثيرة كاستخدامها في تحسين
الخواص الميكانيكية للدرافيل ،اجزاء نقل الحركة (الدشالي) ،المحاور القالبة ،عدد القطع بكافة انواعها(.)0( ) 3وتمثل طريقة
تشكيل على البارد (القذف بالكرات) احد الطرائق الميكانيكية للمعالجة السطحية ،حيث تتكون نتيجة العملية اجهادات

ضغطية عالية على السطح .وتتم العملية بتوجيه ضربات صدمية بدقائق صلدة وبسرعة عالية وبظروف مسيطر عليها
على سطح المشغولة فتعمل الدقائق المقذوفة على تشويه السطح وتحميله اجهادات ضغطية وقد يصل عمق التشوه
السطحي ال 235ملم .طريقة القذف بالكرات تحسن خصائص الكالل

).(4

عدة بحوث تطرقت لموضوع الكالل فالباحث (براكاش وجماعتة  )0221توصلوا الى نموذج رياضي اعطى تخمين
جيد العمار االجزاءالمعرضة للكالل معتمدا على المواصفات الميكانيكية للمادة حيث تم تطبيق هذاالنموذج على عينات
من سبائك االلمنيوم والنحاس والفوالذ والتيتانيوم واعطت نتائج امينة ومرضية من حيث التصميم والتنبؤباعماراالجزاء(.)5
)الباحث Huifengوجماعتة  )0226توصلوا الى بناء نموذج رياضي يعتمد على النتائج العملية لعملية -تداخل ظاهرتي
الكالل والزحف  Fatigue creep interactionحيث استخدم هذا النموذج لتخمبن اعمار الكالل تحت حالةالسيطرة على

االجهاد واعطى نتائج جيدة جدا لمعادن حديدية وال حديدية ( .)8الباحثون (د .حسين العلكاوي واخرون  )0292قاموا بدراسة
ظاهرة الكالل لسبيكة األلمنيوم ذات الرمز ( (0204-T3تحت اجهادات ثابتة ومتغيرة السعة لدراسة تأثيرات تتابع اإلجهاد
والضرر المتراكم .الحمل المسلط من نوع االنحناء الدوار ومقطع العينة دائري بقطر )(8318ملم جميع الفحوصات العملية
تمت تحت نسبة إجهاد R = -9ودرجة ح اررة الغرفة .وتم بناء نموذج رياضي نظري سمي نموذج مرونة  -لدونه لتقييم

األعمار لألجزاء و اجراء مقارنة النموذج المقترح مع نظرية ماينر الخطية ونظرية نمو الشقوق المرنة .باالعتماد على
النتائج العملية واتضح إن النموذج المقترح هو اقرب إلى النتائج العملية(.)1الباحث ( )0292 Takahashiقام باجراء
معاملة السطحية لسبيكة التيتانيوم  Ti8Al4Vباستخدام انتشار االوكسجين لتحسين خواص الكالل الن وجود االوكسجين
بنسبة عالية يقلل من مقاومة الكالل بسبب تفاعل االوكسجين مع التيتانيوم مكونا اجهادات متبقية .حيث تم تقليل تاثير
االوكجسين بأجراء معاملة سطحية (القذف بالكرات) وهي تقنية فعالة لتحسين مقاومة الكالل للتيتانيوم المعالج بأنتشار

االوكسجين( .)6وقام الباحث حسين علي حسين واخرون ( )0290بدراسة تحليل المعولية باستخدام توزيع بيرنبام –
ساندرس لدراسة اجهاد الكالل لسبيكة الفوالذ المنخفض الكاربون الربع مجاميع من العينات اجري لها معامالت سطحية
مختلفة ،حيث عالج توزيع بيرنبام-ساندرس مسالة معدل النمو غير الثابت للشقوق على السبيكة وايضاتم تقدير معلمات
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التوزيع باستخدام طريقة االمكان االعظم ) ،(Maximum likelihood Methodوتم ايجاد قيم تقديرية لمعلمات التوزيع
وايجاد دالة المعولية ودالة الخطورة (.)1
في هذا البحث تم استخدام تحليل االرتباط والذي هو مقياس لتوضيح قوة ونوع العالقة بين متغيرين لتحديد قوة
ونوع االرتباط بين الجهد المسلط على الفوالذ السبائكي المنخفض الكاربون بعدد دورات الكالل لحين حصول الفشل وصوال
الى حد الكالل

-2الجــــانـــب العمــــلي
 -1المــادة المستخدمــــة

تم أجراء التحليل الكيميائي للحديد الكاربوني المنخفض السبائكية والموضح بالجدول ( )9بأستخدام جهاز

المطياف ( )Spectrometerفي الشركة العامة للصناعات الميكانيكية.
 - 2تصنيـــع العـــينات

صنعت عينات اختبارالكالل وفق المواصفةالقياسية لفحصهاعلى جهازاختبارالكالل باالنحناء الدوار Rotating

Bendingعينة الكالل موضحة بالشكل (.)9
 -3ترميز العي ـــنات Specimen classification

صنفت عينات الكالل الربع مجاميع رئيسية  A,B,C,Dجدول ( )0حسب معاملتها ح ارريا او ميكانيكيالغرض

اجراءاالختبار3تتكون كل مجموعة من ست عينات ،تم للمجاميع االربع استبعاد العينة السادسة عند احتساب قوة ونوع

عالقة االرتباط بين اجهاد المسلط وعدد الدورات لحين حدوث الفشل النها تمثل حد الكالل (”)Fatigue Limit “ F.L
الذي اليحدث بعده كسر للعينة مهما سلط عليها من جهد اقل اويساوي جهد حد الكالل.
- 4المعامالت الحرارية والميكانيكية:

 - 9التقسية  :اجريت المعاملة الح اررية (التقسية) قبل عملية النتردة عند درجة ح اررة  C632والتثبيت لمدة  05دقيقة بعدها
التبريد في الماء للحصول على البنية المارتنزايتية.
 - 0عملية تصليد سطحي من خالل قذفها بكرات بقطرهي, 935تم تثبيت زمن القذف لمدةخمسة عشرة دقيقة.
 - 3معاملة ح اررية كيميائية هي النتردة السائلة عند درجة ح اررة 5625Cو لمدة ساعة في محلول ملحي وهو ملح االمونيا
الذي يرمز له ) (TF9وبمساعدة عامل منشط ) (REG9وهذة االمالح مصنعة من قبل الشركة االلمانية (Degossa
) Durfcrritعند التحلل يتحرر النتروجين الذري الذي ينتشر خالل سطح الفوالذ مكونا النتريدات.
 -5الفحوصات واالختبارات:
-1التركيب المجهري

تم فحص العينات باستخدام مجهر ضوئي نوع

(Universed Camera Microscope,M0F0,Serial

)No383153
-2اختبار الكالل

تم أجراء أختبارات الكالل على اربع مجاميع من العينات ( )A,B,C,Dتتكون كل مجموعة من ست عينات ،تم

للمجاميع االربع استبعاد العينة السادسة عند احتساب قوة ونوع عالقة االرتباط بين اجهاد المسلط وعدد الدورات لحين
حدوث الفشل النها تمثل حد الكالل (” )Fatigue Limit “F.Lالذي اليحدث بعده كسر للعينة مهما سلط عليها من جهد
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اقل اويساوي جهد حد الكالل .االحمال ثابتة السعة بأستخدام جهاز االنحناء الدوار ) )Rotating Bendingنوع
 Schenchpunn Rotating Bending Machineبظروف المختبر.

 -3حساب معامل االرتباط باستخــــدام برنـــامج  Win QSBالحاسوبي
 1-3استخدام البرنامج الحاسوبيWin QSB

تم أستخدام البرنامج الحاسوبي  Win QSBومعادلة بيرسون لحساب معامل االرتباط لتحديد قوة ونوع العالقة

االرتباط بين االجهاد وعدد دورات الكالل لبيان تاثير نوع المعاملة السطحية على قوة ونوع االرتباط للمجاميع االربعة،
ومعادلة بيرسون لحساب معامل االرتباط هي

)(92

-:

)… … … … … . (9

∑(x-x̅)(y-y
)̅
√∑(x-x̅)0√∑(y-y
̅) 0

=r

حيث- :
 =yمتوسط االجهاد المسلط )( N / mm2

 =xعدد الدورات بالدقيقة )(Cycle

 = nعدد العينات المدروسة.
¯ =xمعدل عدد الدورات
¯ =yمعدل االجهاد المسلط
ويتم احتساب ¯ xو ¯ yباستخدام المعادلتين ( )0()3بالشكل التالي - :
)x¯ =∑x / n…… (0
)y¯ =∑y / n…… (3
 -2-3تحليل االرتباط Correlation Analysis

يستخدام تحليل االرتباط لتحديد قوة ونوع العالقة بين متغيرين ويتم هذا التحليل باستخدام مقياس رقمي يسمى

معامل االرتباط  Correlation Coefficientويرمز له ) (rوتتراوح قيمته بين 3 -9 ≥ r ≤ +9فاإلشارة الموجبة لمعامل

االرتباط تدل على العالقة الطردية بينما االشارة السالبة تشير للعالقة العكسية ،ويعتبر معامل بيرسون الكمي Pearson
 Correlation Coefficientمن اكثر معامالت االرتباط استخداما 3يركز معامل االرتباط على نقطتين هم(-:(99)(90
 - 9تحديد نوع العالقة

تحديد شكل العالقة بين المتغيرين باستخدام الشكل ( )0والشكل ( )3الذي يوضح اشكال انواع االرتباط بين متغيرين ،يمثل

( )Xالمتغير االول و( )Yالمتغير الثاني .ومن خالل مقارنة الشكل البياني الممثل باستخدام البرنامج الحاسوبيWin QSB
لكل مجموعة من مجاميع العينات مع االشكال الرئيسية الموضحة بالشكل ( 3و)0

ويحدد شكل عالقة االرتباط اعتمادا على أشارة معامل االرتباط وكما يلي

()93

-:

أ  -أشارة معامل االرتباط سالبة ( )r < 2توجد عالقة عكسية بين المتغيرين .
ب -اذا كانت اشارة معامل االرتباط موجبة ( )r > 2توجد عالقة طردية بين المتغيرين.
ج -اذا كان معامل االرتباط قيمتة صفر( )r=2دل ذلك على انعدام العالقة بين المتغيرين.
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 -2قوة العالقة -:ويمكن الحكم على قوة العالقة من حيث درجة قربها او بعدها عن ( ،)±9حيث ان قيمة معامل

االرتباط تقع في المدى ( ) -9˂ r ˂ 9ويمكن وصف العالقة ومدى قوتها من خالل مطابقة قيمة معامل االرتباط
المستخرجة باستخدام البرنامج الحاسوبي Win QSBمع درجات قوة العالقة بين المتغيرين الموضحة في الشكل ()4

 -4المناقشـــة والنتائـــج

تم اجراء اختبارات الفحص المجهري واختبار الكالل وكذلك تطبيق عامل االرتباط الرياضي.

 1-4الفحص المجهري:

وجد ان الفرايت والبراليت هو الطور السائد والنتريدات المتكونة  Cr0N, Fe4N,Fe3N,بعد النتردة السائلةعلى

السطح باستخدام حيود االشعة السنية والشكل ( )5يوضح البنية المجهرية.
 2-4اختبار الكالل

من نتائج اختبار الكالل لمجاميع العينات ( (B, C, Dوجد تحسن في مقاومة الكالل مقارنة مع المجموعة ()A

المعدن االساس اذ تؤدي المعاملة السطحية الميكانيكية (القذف بالكرات) الى تكوين انخالعات بكثافة عالية وكذلك تؤدي
الى تنعيم الحبيبات في الطبقة السطحية المنفعلة بعد القذف والتي تحسن من خواص الكالل .وكذلك المعاملة السطحية

بالنتردة اد ت الى تحسين في خواص الكالل بسبب تكوين النتريدات على السطح 3ودمج عمليتي القذف بالكرات والمعاملة
الكيمياوية (النتردة) ادت الى تحسن واضح في مقاومة الكالل من خالل زيادة في االجهادات الضغطية والصالة السطحية
كما مبين في الشكل ()8
 3-4ايجاد معامل االرتباط (تحديد قوة ونوع العالقة بين االجهاد وعدد دورات الكالل)

تم استخدام البرنامج الحاسوبي  WINQSBفي تحديد قوة وشكل عالقة االرتباط بين االجهاد وعدد دورات الكالل

وللمجاميع االربعة وبالشكل االتي- :
المجموعة االولى ( 3)Aبعد اجراء االختبار للعينات من الفوالذ السبائكي المنخفض الكاربون وبدون تعامل حراري
( )As Receivedتم الحصول على البيانات الموضحة بالجدول (3)3تم ادخال بياناتلجدول ( )3للعينات الخمس في
واجهة ادخال بيانات المتغيرين في البرنامج الحاسوبي الحتساب مقدار قوة العالقة بين المتغيرين من خالل البرنامج كما
موضح في عامود ( )Correlationبالشكل ( )6حيث وجد ان معامل االرتباط =  3 -236134وبمطابقة هذة القيمة مع
درجات قوة العالقة الشكل ( ) 4نجد ان العالقة بين المتغيرين قوية سالبة  .وايضا بمقارنة شكل العالقة الموضحة بواسطة

برنامج

 WINQSBشكل ( )1مع االشكال الرئيسية النواع عالقات االرتباط شكل ( )0حيث نالحظ تباعد توزيع

النقاط3تباعد وتقارب النقاط من الخط يوثر على شكل العالقة فكلما اقتربت النقاط من الخط كانت العالقة اقوى وكلما
ابتعدت ضعفت عالقة االرتباط نجد ان شكل العالقة بين المتغيرين في حالة المعدن االساس بدون معاملة ح اررية يماثل
شكل العالقة ( )dعالقة وارتباط عكسي.

اما بالنسبة للمجموعة الثانية ( 3)Bبعد اجراء االختبار للعينات من الفوالذ السبائكي المنخفض الكاربون المقذوف

( )Shot Penningتم الحصول على البيانات جدول رقم (.)4
بعد ادخال بيانات المتغيرين ،اظهرت النتائج ان قوة االرتباط بين المتغيرين =  -2. 1345كما موضح بالشكل
( )92وبمقارنة هذة النتيجة مع درجات قوة العالقة الشكل ( )4نجد ان العالقة بين المتغيرين سالبة قوية جدا ،وشكل توزيع
النقاط وتقاربها من الخط كما موضح في شكل ( ) 99تبين ان نوع العالقة لهذة المجموعة من العينات المعاملة بالقذف
بالكرات ارتباط وعالقة عكسية سالبه كما موضح بالشكل ( )0وتماثل النوع)(e
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اما بالنسبة للمجموعة الثالثة ( 3)Cبعد اجراء االختبار للعينات من الفوالذ السبائكي المنخفض الكاربون المعاملة
سطحيا بالنتردة( )nitridingكانت نتائج اختبارالكالل كما موضح بالجدول (.)5
بعد ادخال بيانات االجهاد وعدد دو ارت الكالل جدول ( )5اظهرت النتائج المستخرجة بواسطة البرنامج الحاسوبي
ان قوة االرتباط بين المتغيرين =  -231315كما موضح بالشكل ( )90وبمقارنة هذة النتيجة مع درجات قوة العالقة
الشكل ( )4نجد ان العالقة بين المتغيرين سالبة قوية جدا ،وشكل توزيع النقاط وتقاربها من الخط كما موضح في شكل

( ) 93تبين ان نوع العالقة لهذة المجموعة من العينات المعاملة سطحيا بالنتردة ارتباط وعالقة عكسية سالبه كما موضح
بالشكل ( )0وتماثل النوع). (e
المجموعةالرابعة( )Dبعد اجراء االختبار الكالل لعينات من الفوالذالسبائكي المنخفض الكاربون القذف بالكرات
( )Penning Shotوالمنترد ( )Nitritingالمعامل ح اررياً تم تم الحصول على البيانات جدول (.)8

بتطبيق هذه البيانات في برنامج  WINQSBاليجاد قوة عالقة االرتباط بين االجهاد وعدد دورات الكالل وجد انها

=  -231622شكل ( 3 )94وبمقارنة هذة القيمة مع قيم درجات قوة العالقة شكل ( )4نجدها من النوع سالبة قوية جدا،
وبمقارنة نوع العالقة بين المتغيرين في حالة المعاملة السطحية بالنتردة والقذف بالكرات الموضحة بالشكل ( )95مع
االشكال الرئيسية النواع العالقات شكل ( )0شكل توزيع النقاط يقابل النوع ( )eنوع العالقة عكسية قوية.
جدول ( )1يلخص النتائج ،حيث يبين الجدول ان مدى قوة ونوع العالقة بين االجهاد وعدد الدورات سالبة قوية

للمعدن لمختلف المعامالت السطحية لكن مقدارالقوة تتباين قليال من معاملة سطحية الى اخرى 3حيث كانت العالقة االقوى
في حالة المعدن المعامل سطحيا بالنتردة والقذف بالكرات تليها النتردة وبعدها القذف بالكرات والعالقة االقل في حالة
المعدن االساس بدون معاملة سطحية اي ان المعاملة السطحية كان لها تأثير واضح ومتباين حسب نوع المعاملة السطحية
على اجهاد الكالل.

 -5االســـتنتاجــــــات
 - 9ان المعاملة السطحية كان لها تأثير واضح ومتباين حسب نوع المعاملة السطحية على اجهاد الكالل.
 - 0العالقة بين االجهاد المسلط وعدد دورات الكالل لحين حصول الفشل بالعينة وصوال الى حد الكالل سالبة عكسية
دائما.

 - 3توثر نوع المعاملة السطحية على درجة قوة العالقة بين المتغيرين.
 - 4تزداد قوة العالقة عند اجراء معاملة سطحية للمعدن حيث كانت العالقة قوية فقط في حالة المعدن االساس وقوية جدا
في حالة المعدن المعامل سطحيا.
 - 5اظهرت النتائج ان اكبر تأثير للمعاملة السطحية على خواص الكالل كانت في حالة المعاملة السطحية بالنتردة والقذف
بالكرات .

 -6المصـــادر

 - 9دواي ،د .أمين ثامر)" ،(0221دراسة تأثير درجة ح اررة المعامالت الح اررية على الخواص الميكانيكية والكالل للفوالذ
الكاربوني) CK 35كاربون(" ،مجلة الهندسة والتكنولوجيا ،المجلد  ،05العدد.6
 - 0دواي ،د.أمين ثامر)" ،(0226دراسة تاثير المعامالت الح اررية الكيميائية السطحية على الخواص الميكانيكية
لفوالذ) ،(42 Crمجلة الهندسة والتكنولوجيا ،المجلد  ،08العدد .6
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جدول رقم ) :(1التركيب الكيمياوي لفوالذسبائكي منخفض الكربون.
V
.0..1

Mo

Cr

P

23293

23166

23220

Mn

Si

23141

23916

C
23490

العنصر
النسبة المئوية %

جدول ( :)2مجاميع عينات الكالل.
نوع التعامل

رمز المجموعة

بدون تعامل

A

قذف بالكرات

B

نتردة

C

نتردة  +قذف بالكرات

D

الجدول ( :)3يوضح بيانات المجموعة ( (Aبدون تعامل حراري
عدد الدورات بالدقائق

متوسط االجهاد

عينات المجموعة

)f ( N / mm2

A

415..

35.

A1

1.5...

325

A2

121...

3..

A3

405...

205

A4

1.55...

25.

A5

F.L

252

A6

)Nf (Cycle

الجدول ( :)4بيانات المجموعة معاملة سطحية ميكانيكية (القذف بالكرات)
عدد الدورات بالدقائق

)Nf (Cycle

متوسط االجهاد

)f ( N / mm2

عينات المجموعة B

655..

35.

B1

152...

325

B2

221...

3..

B3

605...

205

B4

1161...

25.

B5

F.L

252

B6
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الجدول ( :)5بيانات المجموعة ) (Cمعاملة سطحية بالنتردة.
عدد الدورات بالدقائق

متوسط االجهاد

عينات المجموعة

)f ( N / mm2

C

10....

05.

C1

2.0...

025

C2

4.0...

0..

C3

500...

605

C4

1110...

65.

C5

F.L

625

C6

)Nf (Cycle

الجدول ( :)6بيانات المجموعة ( (Dتعامل بالنتردة والقذف بالكرات( .)Shot Penning &Nitriding
عدد الدورات بالدقائق

متوسط االجهاد

عينات المجموعة

)f ( N / mm2

D

206...

05.

D1

435...

025

D2

0.6...

0..

D3

005...

605

D4

1455...

65.

D5

F.L

625

D6

)Nf (Cycle

جدول ( :)0يوضح النتائج المستحصلة لقوة ونوع االرتباط بين اجهاد الكالل وعدد دورات جهاز الكالل لحين الفشل.
المجموعة
A
B
C
D

نوع المعاملة السطحية
بدون معاملة
القذف بالكرات
النتردة
النتردة والقذف بالكرات

مقدار قوة االرتباط
-032434
-034343
-034344
-034200

نوع االرتباط
سالبة قوية
سالبة قوية جدا
سالبة قوية جدا
سالبة قوية جدا
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تسلسل قوة االرتباط
4
3
2
1
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الشكل( :)1ابعادعينةالكالل وفق المواصفة القياسية .ASTM

شكل( :)2يوضح اشكال االرتباط بين متغيرين

()94

شكل ( :)3يوضح شكل وقوة االرتباط بين المتغيرين

() 95

ارتباط طردي
قوي

قوي

جدا

1

تام

.00

متوسط
.00

ارتباط عكسي
ضعيف

.05

ضعيف

ضعيف
جدا

.03

جدا

.

منعدمة

ضعيف

-.03

شكل( :)4درجات قوة معامل االرتباط

-.05

() 98

مجلة ديالى للعلوم الهندسية ،المجلدالسابع ،العدد الثالث ،أيلول 1024

42

متوسط
-.00

قوي

قوي
جدا

-.00

1-

تام
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شكل ( :)5البنية المجهرية ) (aالطور السائد ) (bطور النتريدات

شكل ( :)6يوضح المقارنة بين المجاميع االربعة.

شكل( :)0بيانات المتغيرين في حالة بدون معاملة ح اررية.

شكل( :)0يوضح مقدارقوة العالقة بين عدد الدورات واجهاد الكالل في حالة المعدن بدون معاملة ح اررية.
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شكل ( :)0يوضح شكل ونوع العالقة بين عدد الدورات واجهاد الكالل في حالة المعدن بدون معاملة ح اررية.

شكل ( :)1.يوضح مقدارقوة العالقة بين عدد الدورات واجهاد الكالل في حالة المعاملة السطحية الميكانيكية (القذف بالكرات).

شكل ( :)11يوضح شكل ونوع العالقة بين عدد الدورات واجهاد الكالل في حالة المعاملة السطحية الميكانيكية بالقذف بالكرات

شكل( :)12يوضح مقدار قوة العالقة بين عدد الدورات واجهاد الكالل في حالة التعامل بالنتردة.
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شكل ( :)13يوضح شكل ونوع العالقة بين االجهاد وعدد دورات الكالل في حالة معاملة سطحية بالنتردة.

.
شكل( :)14يوضح مقدارقوة العالقة بين عدد الدورات واجهاد الكالل في حالة المعاملة السطحية بالنتردة والقذف بالكرات.

شكل ( :)15يوضح شكل ونوع العالقة بين عدد الدورات واجهاد الكالل في حالة التعامل سطحيا بالنترد والقذف بالكرات.
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DETERMINE AND ANALYZE THE RELATIONSHIP BETWEEN
STRESS AND THE NUMBER OF CYCLES FOR LOW CARBON
STEEL ALLOY FOR VARIOUS SURFACE TREATMENTS BY
USING CORRELATION COEFFICIENT
Abdul-jabar saad jomah 1, Zainab Allawi Ibrahim 2, Hussein Ali Hussein 3
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ABSTRACT: In this research used correlation analysis in determining the strength and type
of correlation between fatigue stress and the number of fatigue cycles while the sample
failure reaching to Fatigue Limit, for low carbon alloy steel for various surface treatments as
well as determine the effect of treatment surface on this relationship.
The Win QSB Program has been used in determining the strength and type of
correlation between fatigue stress and the fatigue cycles number. results of the present work
show that there is a strong negative relationship between stress and the cycles number of
fatigue machine for four groups vary depending on the surface treatment respectively: - alloy
steel without treatment is strong negative relation =-032434, negative & very strong relation
= -034343 in case of shoot penning treatment, negative & very strong relation= -034344 in
case nitriding treatment, negative & very strong relation = -0342 in case shoot penning
&intruding.
Key words: Win QSB, treatment surface, low carbon alloy steel, stress and the number
of fatigue cycles.
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