
 
  العیوب في المواد الصلبة                          :                

  
  :علىقادرا الطالب أن یكون : فاھداأل

 .)االنخالعات(التعرف على العیوب الخطیة  •
 .فھم العالقة بین عملیة التشكیل وحركة االنخالعات •
 .نخالعاتالتعرف على بعض العوامل التي تؤثر في حركة اال •

  
  Dislocations(: http://en.wikipedia.org/wiki/Dislocation ()االنخالعات(العیوب الخطیة  -٣

تعتبر حركة االنخالعات السبب الرئیسي لعملیات تشكیل المعادن كما یعتبر ایضا من العوامل المؤثرة على 
 المادة الصالحة والمناسبة لالستخدام عند خاصیة الزحف وھي الخاصیة المیكانیكیة التي یتم على اساسھا اختیار

 وكلما زادت سھولة حركة االنخالعات زادت قابلیة المادة للتشكیل أو ما یسمى بخاصیة .درجات الحرارة العالیة
  .اللدونة وھي احدى الخواص المیكانیكیة للمادة

  
  :وھناك نوعین من االنخالعات

   انخالع لولبي-٢                             ┴ انخالع حافي - ١                         
 من الذرات المقحمة ذاتیا یعمل على  عبارة عن وجود مستوى)١-٥( كما ھو موضح بالشكل واالنخالع الحافي

  .ازاحة الذرات المجاورة
  
                            

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                            

                                                
  )١-٥(     شكل                                              

وھناك حركة للالنخالع الحافي او انتقال من مكان الى اخرحتى ینتھي إلى الحافة أو یفنى نتیجة لتعرض الم ادة              
  .الضغط  أو درجة الحرارةلقوى او تأثیرات خارجیة مثل الشد و 

  
  

                                   
                          

  
  

  
  

  )٢-٥(شكل                                                 
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  :العوامل المؤثرة على حركة االنخالعات
  

  :ھناك عدة عوامل تؤثر على حركة االنخالعات وبالتالي تؤثر على قابلیة المادة للتشكیل ونذكر منھا
  
 : )grain size (حجم الحبیبات -١
  

كلم  ا ق  ل حج  م الحبیب  ات زادت ح  دود الحبیب  ات الت  ي تعی  ق تح  رك االنخالع  ات وبالت  الي ت  صبح الم  ادة مقاوم  ة    
  ).اكثر صالدة(ومقاومة لإلحتكاك ) أقل لدونة(للتشكیل 

  
  :Temperature)  (درجة الحراة -٢

  .لي تصبح المادة اكثر قابلیة للتشكیل كلما زادت درجة الحرارة زادت حركة االنخالعات وبالتا 
  

  :) Coled Forming (التشكیل على البارد -٣
   أو بمعنى آخر تأثیر القوة على المادة والتي تساعد على تولد االنخالعات واعاقة حركة بعضھا البعض وتصبح   

  . المادة مقاومة للتشكیل
    

  :وجود الشوائب -٤
رات المادة االصلیة یعیق حركة االنخالعات ویقلل من قابلی ة الم ادة            بین ذ ) الذرات الغریبة ( إن وجود الشوائب    

  .للتشكیل
  
  :Annealing)(عملیة التخمیر -٥

  ھي احدى عملیات المعالجة الحراریة التي تتم على المعادن وفیھا یتم تسخین المعدن لدرجة حرارة معینة ثم    
  : العملیةالتبرید البطيء وتسمى ایضا عملیة التلدین وینتج عن ھذه

  
  .تقل كثافة االنخالعات عن طریق فناء االنخالعات  - أ

 . یزداد حجم الحبیبات وبالتالي یقل حجم حدود الحبیبات مما یسھل حركة االنخالعات - ب
 

  :فناء االنخالعات -٦
  . وتتحد مع بعضھا┬ مع انخالع آخر سفلي ┴ویحدث الفناء عندما یتقابل انخالع حافي علوي 
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