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مقدمه

ت  در بسياري از کاربردهاي صنعتي نياز به قطعاتي است که داراي سطحي سخ   ⇨
.  باشندبوده و در عين حال از چقرمگي يا مقاومت به ضربه خوبي نيز برخوردار       

ميل : زاز جمله مواردي که مي توان در اين زمينه به آن اشاره کرد عبارتند ا     
اين قطعات بايد سطحي بسيار    .  لنگ، ميل بادامک، چرخدنده و قطعات مشابه   

برابر    سخت و مقاوم در برابر سايش داشته و همچنين بسيار چقرمه و مقاوم در         
.ضربه هاي وارده در حين کار باشند 

سخت کاري سطحي آخرين عملياتي است که بايد در مرحله پاياني ساخت      ⇨
غيره  قطعه و پس از انجام تمام مراحل مربوط به شکل دهي نظير ماشينکاري و        

.  انجام شود 



سختکاري سطحی 

روشهاي مختلف عمليات حرارتي که به کمک آن مي توان سطح قطعات را       ⇨
:سخت کرد، عمدتاً به دو دسته تقسيم مي شوند    

د و  دسته اول عملياتي که منجر به تغيير ترکيب شيميايي سطح فوالد مي شون      ⇨
شيميايي يا عمليات ترمو شيمي موسوم اند، نظير کربن       -به عمليات حرارتي 

دهي، نيتروژن دهي و کربن نيتروژن دهي 

دسته دوم روشهايي هستند که بدون تغيير ترکيب شيميايي سطح و فقط به      ⇨
کمک عمليات حرارتي که در اليه سطحي متمرکز شده و باعث سخت شدن      

مانند سخت کردن   .  سطح مي شوند و به عمليات حرارتي موضعي موسوم اند   
.  شعله اي و سخت کردن القايي   



کربن دهی

در معرض مواد کربن    ) درصد۱۵/۰مثالً  ( هنگامي که يک قطعه فوالد کم کربن    ⇨
درجه سانتيگراد حرارت ۹۲۵ده مانند ذغال قرار گرفته و در دمايي باال نظير     

نفوذ   داده شود، کربن اتمي از ماده کربن ده آزاد شده و به داخل سطح قطعه      
گرچه اين عمليات نياز به زمان دارد ولي در مدت چند ساعت سطح     . مي کند

به اين  . جذب کند) درصد۲/۱تا (قطعه مي تواند مقدار قابل مالحظه اي کربن     
ا  ترتيب قطعه اي ساخته مي شود که مغز آن را فوالد کم کربن و سطح آن ر       

. فوالد پرکربن تشکيل مي دهد  



میکروساختار سرد شده الیه کربن داده شده   



)جامد (کربن دهی پودي
و يک  در اين روش قطعات مورد نظر همراه با مواد کربن ده که اغلب زغال چوب     ⇨

به  ماده انرژي زا است را در يک جعبه فوالدي که از جنس فوالد نسوز است،    
.  ميليمتر باشد ۵۰نحوي بسته بندي مي کنند که فاصله بين قطعات در حدود     

شته  سپس در جعبه را به نحوي مي بندند که هيچگونه تبادل هوا با خارج ندا   
درجه ۹۲۵تا   ۸۷۵اين جعبه را تا دماي کربن دهي که اغلب بين      . باشد

سانتيگراد است حرارت داده و براي مدت زمان مشخصي در اين دما نگه مي     
.دارند

زمان نگهداري در دماي کربن دهي بستگي به ضخامت اليه سطحي مورد نياز   ⇨
.دارد

. ابدبا افزايش دما و يا زمان کربن دهي ضخامت اليه سطحي نيز افزايش مي ي         ⇨
.در اين فرآيند نقش مواد انرژي زا افزايش نرخ کربن دهي است        ⇨
را مي  اگر نياز باشد که قسمتهايي از سطح قطعه کربن داده نشود، اين نواحي       ⇨

.  ميليمتر پوشش داد  ۷۵/۰تا  ۱/۰توان توسط يک اليه مسي به ضخامت    
۱/ ۴فوالدهايي که براي کربن دهي استفاده مي شوند گاهي در حدود حداکثر   ⇨

نقش منگنز پايداري سمنتيت و در نتيجه کمک به جذب    . درصد منگنز دارند
به عالوه منگنز عمق سخت شده را نيز افزايش مي       .  بيشتر کربن در فوالد است 

ولي از سوي ديگر تمايل فوالد به ترک برداشتن را در ضمن سريع سرد       . دهد
. کردن افزايش مي دهد 



... کربن دهی جامد
به ويژه در آب   (چرا معموال قطعات فوالدي را پس از کربن دهي مستقيما       : سوال⇨

سريع سرد نمي کنند؟ زيرا امکان شکسته شدن آنها در ضمن سريع سرد      ) سرد
.  کردن و يا عدم دستيابي به سختي مورد نياز زياد است  

ه،  به منظور جلوگيري از به وجود آمدن اين معايب در قطعات کربن داده شد    ⇨
و مناسبترين روش عبارتند از سرد کردن فوالد از دماي کربن دهي در هوا    

:سپس انجام دادن يکي از فرآيندهاي عمليات حرارتي زير   
حرارت دادن قطعه کربن داده شده تا دماي سخت کردن مناسب، نگه داشتن       ١.

اغلب   . براي مدت زمان مشخص و سپس سريع سرد کردن در آب و يا روغن     
. روغن محيط مناسبتري است  

:اين روش شامل دو مرحله است  ٢.
درجه ۸۵۰فوالد کربن داده شده را در دمايي در حدود  :  در مرحله اول⇨

اين عمليات به منظور   .  سانتيگراد آستنيته کرده و سپس در هوا سرد مي کنند 
. ريز دانه کردن مغز فوالد است  

درجه ۷۶۰قطعه را دوباره حرارت داده و در دمايي در حدود   : در مرحله دوم⇨
.  سپس نمونه را در روغن سريع سرد مي کنند  .  سانتيگراد آستنيته مي کنند

هدف از اين مرحله ريز کردن دانه هاي اليه سطحي کربن داده شده و سخت     
.    کردن همزمان آن است 



کربن دهی مایع
، کربنات )درصد۵۰تا  ۲۰(کربن دهي مايع در مذاب مخلوط نمکهاي سيانيد سديم  ⇨

.   و مقادير متنابهي کلريد سديم و يا کلريد باريم انجام مي شود     ) درصد۲۰(سديم
ده سپس اين مخلوط غني از سيانيد سديم را در بوته هاي آلومينيوم کاري ش   

قطعات  . درجه سانتيگراد نگه مي دارند۹۵۰تا ۸۷۰ذوب کرده و در دمايي بين 
دقيقه تا يک ساعت نگهداري  ۵مورد نظر را در مذاب فوق براي مدت زمان حدود  

پس از پايان عمليات، قطعات مورد نظر را در آب و يا روغن فرو مي       . مي کنند
. برند

.  زمان کربن دهي بستگي به عمق نفوذ کربن دارد   ⇨
کمي  کربن دهي مايع معموال براي قطعات کوچک که نياز به ضخامت اليه سطحي        ⇨

. داشته باشند به کار مي برند 



کربن دهی گازي

۴تا  ۳درجه سانتيگراد براي مدت ۹۰۰در کربن دهي گازي قطعات کار را در  ⇨
رارت  ساعت در محيطي که شامل گازي باشد که بتواند توليد کربن اتمي کند، ح   

، اتان و   )گاز طبيعي(اين محيط معموال از هيدروکربنهايي نظير متان    . مي دهند
که به طور جزئي در کوره سوخته شده و يا اينکه با    .  پروپان تشکيل شده است

. يک گاز رقيق کننده موسوم به گاز حامل محلوط مي باشند  
تحت شرايطي که ضخامت اليه سطحي کربني کمي مدنظر باشد، روش کربن        ⇨

فاده مي   دهي گازي بسيار سريعتر و اقتصاديتر مي باشد و در توليدات انبوه است   
به عالوه در اين روش کربن سطح را بسيار دقيقتر و ساده تر از روشهاي    . شود

. ديگر مي توان کنترل کرد 
درصد از جمله نکات بسيار مهم در رابطه با کربن دهي قطعات فوالدي توجه به    ⇨

هر چه درصد کربن در اليه کربن داده و سريع سرد شده      . کربن اليه سطحي است 
از طرف ديگر با   .  بيشتر باشد ميزان آستنيت باقيمانده نيز بيشتر خواهد بود    

درصد، سمنتيت پرويوتکتوئيد بيشتر شده و  ۸/۰افزايش درصد کربن بيشتر از    
.در مرز دانه هاي آستنيت به طور پيوسته تر تشکيل مي شود  

حالت  درصد زياد کربن در سطح ممکن است ناشي از زمان کوتاه نفوذ پس از به     ⇨
خاص اشباه رسيدن اليه سطحي از کربن بوده و يا اينکه ناشي از شکل هندسي     

به نحوی که کربن به راحتی وارد سطح قطعه شده ولی نفوذ آن به      .  قطعه باشد
.داخل قطعه به کندی انجام می شود   



نیتروژن دهی

د  نيتروژن دهي عبارت است از وارد کردن نيتروژن اتمي در اليه سطحي فوال ⇨
.است

نها در حالي که امکان نيتروژن دهي براي بسياري از فوالدها وجود دارد، ت  ⇨
جنس  هنگامي مي توان سختي زياد در سطح به دست آورد که قطعه مورد نظر از   

دن و يا  فوالد آلياژي مخصوص، شامل عناصر آلياژي نظير آلومينيوم، کرم، موليب     
. واناديم باشد

(      )  ، اين فاز به نيتريد آلفا   bccمحلول جامد نيتروژن در آهن با شبکه بلوري    ⇨
درصد و در دماي اتاق  ۱/۰درجه سانتيگراد حداکثر ۹۵۰موسوم است و در 

.درصد نيتروژن را در خود حل مي کند ۰۱/۰حداکثر 
لفا   تحت شرايطي که مقدار نيتروژن موجود بيشتر از حد حالليت آن در فاز آ  ⇨

اين فاز تا   .  با فرمول شيميايي              به وجود مي آيد        (        ) باشد، فاز گاما پرين  
.درصد نيتروژن پايدار است ۶حداکثر 

با فرمول   (      )  درصد باشد، فاز نيتريد اپسيلين  ۶اگر مقدار نيتروژن بيشتر از    ⇨
رصد ۱۱اين فاز که تا   . به وجود مي آيد hcpشيميايي             و شبکه بلوري       

. ستنيتروژن پايدار است از استحکام کم و شکنندگي بسيار زياد برخوردار ا   

a
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... نیتروژن دهی

درجه ۵۰۰درصد هم تجاوز کند، در دماهاي کمتر از   ۱۱اگر درصد نيتروژن از ⇨
.  به فرمول شيميايي           به وجود مي آيد      (        )  سانتيگراد، نيتريد زتا

آهن، کرم، منگنز، واناديم، تنگستن، موليبدن و       (به طور کلي عناصر گروه انتقالي  ⇨
در حقيقت سختي   . با نيتروژن ترکيب شده و تشکيل نيتريد مي دهند  ) تيتانيم

بسيار زياد اليه سطحي فوالدهاي نيتروژن داده شده ناشي از وجود همين ذرات  
.ريز و پراکنده نيتريد آلياژي است  

دهي با توجه به آنچه گفته شد، تفاوت بين عملياتهاي کربن دهي و نيتروژن        ⇨
۹۲۵تا ۸۷۵(کربن دهي در گستره دمايي پايداري آستنيت   . مشخص مي شود 
انجام مي شود در حالي که نيتروژن دهي را مي توان در گستره   ) درجه سانتيگراد

بعالوه پس از   . انجام داد ) درجه سانتيگراد۶۵۰تا  ۵۵۰(دمايي پايداري فريت
معموال قطعات نيتروژن دهي   .  نيتروژن دهي نياز به سريع سرد کردن قطعه نيست  

. شده را در هوا سرد مي کنند
راي  ميکروساختار پوسته نيتروژن دهي شده در اين حالت از خارج به داخل دا⇨

عالوه بر اين فازها نيتريدهاي آلياژي که عامل اصلي      . فازهاي                 است     
حي  سختي سطح اند، به صورت ذرات بسيار ريز و پراکنده در ساختار اليه سط  

.  وجود دارند

VNFe2
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... نیتروژن دهی

اگر فوالدهاي کربني ساده نيتروژن دهي شوند، سختي سطح در حد متوسط   ⇨
دليل اين موضوع اين است که در دماي نيتروژن دهي، نيتروژن    . افزايش مي يابد  

از  . مي دهد  نسبتاً سريع به داخل فوالد نفوذ کرده و تشکيل          و گاهي             
سختي  آنجايي که نيتريدهاي ياد شده در عمق نسبتاً زيادي پراکنده مي شوند،    

.سطح را نمي توانند در حد زيادي افزايش دهند 
نيتروژن  آلومينيوم و تا حدودي کرم، واناديم و موليبدن ميل ترکيبي زيادي با     ⇨

اليه نسبتاً   دارند، بنابراين از نفوذ آن به داخل قطعه جلوگيري کرده و تشکيل يک       
و سخت نيتريدي بر روي سطح قطعه مي     ) ميليمتر  ۱تا حداکثر  ( نازک پايدار

با افزايش درصد اين عناصر آلياژي سختي سطح نيتروژن داده شده      . دهند
. دافزايش يافته، در حالي که ضخامت اليه نيتروژن داده شده کاهش مي ياب     

موليبدن عالوه بر مشارکت در سخت کردن سطح باعث افزايش چقرمگي مغز        ⇨
. قطعه نيز مي شود 

ند را  براي نيتروژن دهي موضعي، مناطقي که نياز به نيتروژن دهي نداشته باش    ⇨
.توسط مخلوطي از سيليکات سديم و پودر گچ پوشش مي دهند  

NFe4
NFe2



نیتروژن دهی-کربن 

نيتروژن دهي عمليات سخت کردن سطحي است که در آن نيتروژن و کربن      -کربن ⇨
سطح هر دو جذب سطح فوالد مي شوند و به اين ترتيب نيتروژن جذب شده، سختي   

. کربن داده شده را بيشتر افزايش مي دهد   
درجه سانتيگراد ۸۷۵تا   ۸۰۰نيتروژن دهي معموال در گستره دمايي   -عمليات کربن ⇨

درصد آمونياک   ۸تا ۳و در محيطي از مخلوط منو اکسيد کربن و هيدرو کربن شامل      
درصد کربن و نيتروژن جذب شده توسط فوالد را مي توان با کنترل      . انجام مي شود 

.دما و غلظت آمونياک تغيير داد    
.با افزايش دما قابليت انحالل نيتروژن در آستنيت کاهش مي يابد       ⇨
درصد کربن در پوسته، آهنگ  ۸/۰درصد نيتروژن همراه با ۲/۰حضور بيشتر از ⇨

ه گاهي  تجزيه آستنيت به مارتنزيت در هنگام سرد شدن را آنقدر کاهش مي دهد ک   
.براي سخت کردن سطح حتي سريع سرد کردن در روغن نيز کافي نمی باشد     

درصد باشد دماي شروع تشکيل    ۴/۰در صورتي که مقدار نيتروژن بيشتر از  ⇨
مارتنزيت آنقدر کاهش مي يابد که در پوسته قطعه سريع سرد شده مقداري   

.آستنيت باقيمانده وجود خواهد داشت
ري و   نيتروژن دهي در مقايسه با نيتروژن دهي يا کربن دهي تنها، سختي پذي   -کربن ⇨

. مقاومت به سايش را بيشتر افزايش مي دهد     



کربن دهی -نیتروژن

نيتروژن دهي همزمان در گستره دمايي نيتروژن   -در صورتي که عمليات کربن ⇨
-انجام شود، اصطالحا به نيتروژن  ) درجه سانتيگراد۶۵۰تا  ۵۰۰يعني بين (دهي 

. کربن دهي معروف است  
در گستره  اين فرآيند که شامل نفوذ همزمان نيتروژن و کربن به داخل فوالد است       ⇨

.انجام مي شود  ) A1زير دماي   ( دمايي پايداري فاز فريت 
تايي از  در اين روش اليه نازک تکفازي از کربونيتريد اپسيلين و يک ترکيب سه      ⇨

درجه سانتيگراد تشکيل مي  ۵۹۰تا ۴۵۰نيتروژن و کربن در گستره دمايي    -آهن
اين اليه داراي مقاومت به سايش و ضد پوسته شدن عالي بوده و هنگام      . شود

.تشکيل کمترين اعوجاج قطعه را به همراه دارد    
اژي  سختي زياد سطح و ضخامت کم اليه سطحي توليد شده بر روي فوالدهاي آلي   ⇨

. ن استو حتي فوالدهاي کربني ساده در اين فرآيند از جمله مشخصه هاي ويژه آ     



... کربن دهی -نیتروژن

کربن داده شده گازي در   -تشکيل فازها و ساختارهاي زير بر روي آهن نيتروژن  ⇨
:به ترتيب از سطح به داخل  . درجه سانتيگراد حاصل شده است۵۷۰

کاربونيتريد اپسيلين ١.

سمنتيت با تخلخل زياد ٢.

کاربونيتريد اپسيلين با درصد کربن کمتر   ٣.

کاربونيتريد کم کربن     در مجاور زير اليه آهن     ۴.

ساعت  ۱۵اين اليه ها و چگونگي تغييرات درصد کربن و نيتروژن پس از    ⇨
.کربن دهي حاصل شده است -نيتروژن

g ¢



سخت کردن سطحی به کمک عملیات حرارتی      
موضعی

در اين روش مغز و سطح قطعه داراي ترکيب شيميايي يکسان بوده و تنها       ⇨
از آنجايي   . عمليات حرارتي سخت کردن، بر روي سطح قطعه متمرکز مي شود      

بر   که سطح بايد کربن کافي جهت سخت شدن داشته باشد، اين عمليات معموال      
درصد کربن داشته باشند اعمال    ۵/۰تا ۳۵/۰روي فوالدهاي کربني که شامل  

.مي شود
در اين روش تنشهاي فشاري حاصل از مارتنزيت شدن اليه سطحي استحکام      ⇨

.خستگي قطعه را افزايش مي دهد  
در مغز ) چقرمگي خوب (براي بدست آوردن ساختار و خواص مکانيکي مناسب  ⇨

قطعاتي که به روش عمليات حرارتي موضعي سخت مي شوند، ابتدا آنها را       
ضعي،  مارتنزيت کرده و بازپخت و يا نرماله مي کنند، سپس با حرارت دادن مو     

.سطح قطعات را آستنيته کرده و بالفاصله سريع سرد مي کنند    
شده و  سطح و مغز در اين قطعات معموال توسط يک اليه بينيتي از يکديگر جدا       ⇨

. به اين ترتيب احتمال پوسته شدن به نحو قابل مالحظه اي کاهش مي يابد      
عمليات سخت کردن سطحي به کمک حرارت دادن موضعي به دو روش امکان      ⇨

:پذير است
سخت کردن شعله اي  ١.
سخت کردن القايي ٢.



سخت کردن شعله اي  

در اين روش سطح قطعه به کمک يک شعله گازي حرارت داده شده و پس از     ⇨
. آستنيته شدن بالفاصله سريع سرد مي شود  

ق  مشعل با سرعت مناسبي بر روي سطح قطعه به نحوي حرکت مي کند که تا عم       ⇨
شده را مشخصي از آن را آستنيته کرده و به همراه آن آب افشان ناحيه آستنيت        

. سريع سرد مي کند
از جمله معايب عمده سخت کردن شعله اي، اکسايش سطح و يا کاهش درصد        ⇨

اين امر ناشي از تماس مستقيم قطعه گرم شده با اکسيژن          .  کربن سطح قطعه است 
با استفاده از شعله هاي    . بعالوه نوع شعله نيز در اين رابطه دخالت دارد   . هواست

هش داد  اکسيد کننده ضعيف و يا احيا کننده، اين عيب را تا حدودي مي توان کا     
. و يا حتي برطرف کرد 



... سخت کردن شعله اي  

خت  مقدار کربن توصيه شده و مناسب براي فوالدهايي که قرار است به روش س      ⇨
.درصد است ۵/۰تا ۴/۰کردن شعله اي سخت شوند، در حدود    

اين فوالدها   . .. فوالدهايي با درصد کربن باال را مي توان با اين روش سخت کرد اما     ⇨
ا ترک   بايد با دقت بسيار زياد حرارت داده و خنک شوند تا از شکسته شدن و ي  

.برداشتن احتمالي جلوگيري شود 
براي سخت کردن ضخامت مشخصي از سطح      ⇨

قطعه، آهنگ حرارت دادن و هدايت حرارت   
به داخل قطعه در مقايسه با سختي پذيري      

.فوالد از اهميت بيشتري برخوردار است     



سخت کردن القایی  

به اين صورت که تنها سطح   . اصول اين روش شبيه به سخت کردن شعله اي است    ⇨
اما در اين روش حرارت دادن   .  قطعه آستنيته شده و سپس سريع سرد مي شود 

در (سطح به کمک يک سيم پيچ هادي که از آن جريان متناوب با فرکانس زياد     
. عبورر مي کند، انجام مي شود  ) کيلو هرتز۵۰تا ۲حدود 

هر چه  . سختي و ضخامت پوسته آستنيته شده بستگي به فرکانس جريان دارد    ⇨
خت  فرکانس جريان بيشتر باشد، عمق نفوذ جريان و بنابراين ضخامت پوسته س        

.شده کمتر خواهد شد
راکول سي را در برخي از فوالدها تا    ۶۰در اين روش به راحتي مي توان سختي  ⇨

اليي  ميليمتر توليد کرد به دليل زمان کوتاهي که قطعه در دماي بحراني با     ۳عمق 
.  قرار دارد، اکسايش يا کاهش کربن سطح و يا رشد دانه ها ناچيز است     



اصول سخت کاري القایی



... سخت کردن القایی
تاه و   مدت زمان حرارت دادن توسط جريانهاي القايي با فرکانس باال بسيار کو     ⇨

.اغلب در حدود فقط چند ثانيه است  

ت زمان از جمله نتایج قابل توجه در رابطه با آستنيته شدن سريع فوالد در مد   ⇨
با   بسيار کوتاه در سخت کردن القايي عبارت است از سختي بيشتر در مقايسه    

اين افزايش سختي گاهي به ابر سختي و       . سخت کردن به روشهاي معمولي است  
علت اين پديده تشکيل مارتنزيت از آستنيت با    .  يا سختي اضافي موسوم است  

. دانه هاي بسيار ريز بوده که معايب بلوري بسيار زيادي دارد   



بوردهی 
ت بوردهي مستلزم نفوذ بور به صورت بين نشيني به داخل شبکه بلوري فلزا   ⇨

. است و همچنين نفوذ عناصر جانشيني به داخل شبکه بلوري فلزات است    
براي سخت کردن    ) ترموشيمي(حرارتي -بوردهي يک فرآيند نفوذي شيميايي ⇨

اين عمليات شامل    .  سطحي گستره وسيعي از آلياژهاي آهني، غير آهني است  
درجه سانتيگراد ۱۰۰۰تا  ۷۰۰حرارت دادن قطعه کامال تميز شده در گستره دمايي   

. ساعت در محيطي که قادر باشد اتمهاي عنصر بور را آزاد کند    ۱۲تا  ۱به مدت 
و دماي ذوب  ) ويکرز ۵۰۰۰تا  ۱۴۵۰بين (اليه بورايد از سختي فوق العاده زياد ⇨

حضور اين اليه سطحي موجب مي شود که سختي،    . بااليي برخوردار است
ل مقاومت به سايش، اکسايش، خوردگي و همچنين استحکام فوالد به طور قاب      

. مالحظه اي افزايش يابد  
ي   مجموعه اي از سختي زياد و ضريب اصطحکاک کم موجب شده است که اليه ها     ⇨

بورايد مقاومت سايشي بسيار خوبي در برابر پديده هاي مختلف سايش و        
.همچنين خستگي داشته باشند 



... بوردهی
:مزاياي بوردهي به طور کلي ⇨

هي در مقايسه با سطوح نيتروژن داده شده، اليه هاي بورايد حاصل از بورد   ١.
. سختي خود را تا دماهاي باالتري حفظ مي کند   

.ندگستره وسيعي از فوالدها شامل فوالدهاي سخت شونده قابليت بوردهي دار    ٢.

افزايش مقاومت خوردگي سايشي آلياژهاي غير آهني در محيطهاي اسيدي     ٣.
اين  رقيق غير اکسيدان و بازي در اثر حضور اليه بورايد سطحي موجب شده که    

. اليه فرآيند کاربردهاي صنعتي زيادي پيدا کند  

ب  سطوح بور داده شده مقاومت اکسايشي خوبي داشته و در برابر فلزات مذا     ۴.
. کامال مقاومند 

قطعات بور داده شده، مقاومت خستگي خوبي در محيطهاي اکسيدان و    ۵.
.محيطهاي خورنده دارند



فرآیندهاي نفوذي جانشینی
نظير   اين فرآيندها مستلزم نفوذ يک يا چند عنصر همزمان از عناصر جانشيني        ⇨

از بين اين   .  است.. . آلومينيوم، کرم، سيليسيم، منگنز، تيتانيم، واناديم و      
ي  فرآيندها، تيتانيم دهي سختي سطح را به طور قابل مالحظه اي افزايش م     
ي   دهد، در حالي که فرآيندهاي آلومينيوم، سيليسيم و کرم دهي بيشتر برا    

. افزايش مقاومت به خوردگي و اکسايش به کار مي رود    
ه  شرايط الزم براي تشکيل پوششهاي نفوذي فلزي بر روي آهن را مي توان ب        ⇨

:صورت زير خالصه کرد
درصد از شعاع اتمي آهن بيشتر     ۱۶تا  ۱۵شعاع اتمي فلز پوشش نبايد بيشتر از    ١.

.باشد
.فلز پوشش بايد در دماهاي پايين و باال در آهن حل شود   ٢.
در اين حالت  .  يک تماس فلزي بايد بين زير اليه و فلز پوشش به وجود آيد      ٣.

. تماس عنصري بين تمام فازها از جمله شرايط الزم است     



روشهاي نوین سخت کاري سطحی  

سخت کردن به کمک ليزر ⇨

سخت کردن توسط پرتو الکتروني  ⇨

)سختکاري پالسمايي (القاء يا کاشت يوني ⇨



عملیات حرارتی سطحی به کمک لیزر    

ا  اين فرآيند به طور گسترده اي براي سخت کردن موضعي قطعات فوالدي و ي      ⇨
حرارت توليد شده توسط جذب نور ليزر . چدني ماشين آالت استفاده مي شود  

ه  براي آستنيته کردن موضعي سطح استفاده شده و به نحوي کنترل مي شود ک      
.از ذوب شدن سطح مورد برخورد جلوگيري شود

، از مزاياي اين روش مي توان به امکان کم تاب برداشتن، سختي زياد سطح       ⇨
مقاومت به سايش و بهبود خواص خستگي، نام برد که سبب شده است که اين     
فرآيند روش بسيار مناسبي براي سخت کردن سطحي موضعي قطعات ماشين      

.  آالت نظير ميل لنگ و ميل بادامک باشد  
ه  با هدايت حرارت به سمت مغز قطعه، سرد شدن سريع خود به خود انجام شد      ⇨

.و ناحيه مورد نظر به مارتنزيت تبديل مي شود  



سختکاري توسط پرتو الکترونی 

عنوان  در اين فرآيند يک پرتو متمرکز شده اي از الکترونها با سرعت زياد به       ⇨
ده  منبع حرارتي جهت گرم کردن موضعي نواحي مورد نظر قطعات فوالدي استفا   

اين  .  براي توليد پرتو الکتروني نياز به يک خالء زياد در محفظه است   . مي شود
ز  خالء براي جلوگيري از اکسايش المان ساطع کننده الکترون و جلوگيري ا    

. پراکنده شدن الکترونها در ضمن حرکت نياز است 
ع  مشابه با سخت کردن ليزري، در اين فرآيند نيز نيازي به سرد کردن سري      ⇨

خود قطعه نيست اما ابعاد قطعه بايد در حدي باشد که سريع سرد شدن خود به      
. سطح امکانپذير باشد 



عملیات حرارتی سطحی به روش کاشت اکترون    

با   فرآيند کاشت يون براي اصالح ترکيب شيميايي سطح است که در آن يونها      ⇨
از اين فرآيند به طور   . انرژي بسيار زياد به داخل سطح فرستاده مي شوند  

ده گسترده اي براي نفوذ يون نيتروژن جهت بهبود مقاومت به خوردگي استفا      
.مي شود

ن در در مقايسه با فرآيند نيتروژن دهي بايد عنوان کرد که فرآيند کاشت يو      ⇨
شن  دماي اتاق انجام مي شود، لذا تشکيل رسوبات کنترل شده توسط نفوذ و خ     

.شدن ساختار به حداقل مي رسد
در اين ) ضخامت پوسته  (به دليل عدم نفوذ در فرآيند کاشت يون، عمق نفوذ   ⇨

ولي استحکام يا سختي بسيار زياد اليه    ) ميکرون ۲۵/۰کمتر از (روش کم است
را  هاي سطحي حاصل از کاشت يون نيتروژن، ضخامت کم پوسته در اين فرآيند     

. جبران مي کند
ه کاشت يون يک فرآيند پيچيده و ناتعادلي است که در اثر آن خسارات شبک     ⇨

جود مي  اي زياد در قالب جاهاي خالي و معايب نقطه اي از نوع بين نشيني به و     
.آيد


