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 نيتروژن دهي پالسمايي و اليه نشاني شيميايي از بخار به كمك پالسمافرآيند  روند توسعه 

  در ايران
  

  فرزاد محبوبي
  شيار دانشكده مهندسي معدن و متالورژيدان

  كبيردانشگاه صنعتي امير
  

اصالح ساختار سطوح قطعات صنعتي اسـت كـه در آن    ينيتروژن دهي پالسمايي يكي از فرآيندها
محيط پالسماي مخلـوط گازهـاي نيتـروژن و هيـدروژن      ،و كاتد و اعمال ولتاژ بين آند خألبا استفاده 

داخل قطعه نفوذ كرده و توليد نيتريدهاي عناصر آلياژي نيتريدزا از قبيـل   تشكيل شده، نيتروژن اتمي به
. اليه نيتروره شده متشكل از الية سفيد و اليه نفوذي است ،حاصل كار .نمايد كرم، آلومينيم و تيتانيم مي

در ايـن  . شـود  ، خوردگي و خستگي قطعات مـي يمقاومت سايش سختي، اين عمليات منجر به افزايش
كربن دهي و اكسـيژن دهـي پالسـمايي را نيـز      -عمليات نيتروژن  مصرفي،توان با تغيير گاز  مي فرايند

  .امكان پذير است همبعالوه عمليات نيتروژن دهي پالسمايي با توري فعال . انجام داد
با ساخت اولين دستگاه آزمايشگاهي اين فرايند شروع و تا كنون  1379خوشبختانه در ايران از سال 

 بـومي سـازي فنـاوري آن و    همچنـين بـا  . كه منجر به توليد مقاالت علمي زيادي شده است داردادامه 
اولين  .هم اكنون اين فرآيند در صنعت تا حدودي توسعه يافته استتجهيزات صنعتي مربوطه، ساخت 
هاي سخت از قبيـل   جهت ايجاد پوشش  (PACVD)اليه نشاني شيميايي از بخار به كمك پالسما دستگاه

TiN ،TiCN  وTiC  در ايران ساخته شده و توليدات عملي زيادي نيز در ايـن زمينـه    1386و غيره از سال
  .انتشار يافته است

هـاي آن و   و سـاير شـاخه  ، متغيـر هـا   اين سخنراني ابتدا به معرفي فرآيند نيتروژن دهي پالسـمايي 
بـر تجهيـزات سـاخته شـده و     سـپس مـروري   . پردازد همچنين اليه نشايي از بخار به كمك پالسما مي
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ها و پژوهشـگران   همچنين دانشگاه. داردهمچنين قطعات صنعتي عمليات شده با اين فرايندها در ايران 
 .كند فعال در زمينه نيتروژن دهي پالسمايي را در ايران و جهان معرفي كرده و با يكديگر مقايسه مي

 

  
  .ايران در رديف دوازدهم قرار دارد. يي به تفكيك كشورنمودار توليدات علمي در زمينه نيتروژن دهي پالسما

  

  
  .دستگاه نيتروژن دهي پالسمايي و اليه نشاني از بخار به كمك پالسما
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