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اصالح سطح آلیاژ آلومیناید تیتانیم گاما به روش نیتروژندهی پالسمایی متداول
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 . 1دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان (دانشجوي کارشناسی ارشد شناسايی و انتخاب مواد)
 .2دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان (استاديار)
 .3دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان (دانشجوي دکتراي مهندسی مواد)
چکیده

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تأثیرات فرايند نیتروژندهی پالسمايی متداول بر ترکیب شیمیايی ،ريزساختار و
سختی سطح آلیاژ آلومینايد تیتانیم است .فرايند نیتروژندهی در دماي  800درجه سانتیگراد ،زمانهاي 20 ،10
و  30ساعت و با نسبت گاز  N2/H2=1انجام شد .آزمونهاي مشخصهيابی با استفاده از ،XRD ،EDS ،FESEM
 RBSو ريزسختیسنج انجام شدند .بررسی سطح نمونهها ،دو منطقه مجزاي نیتروژندهیشده در نزديک لبه و
منطقهاي شامل اکسیدهاي سطحی را در مرکز نمونه نشان میدهد .تمايل باالي آلیاژ به تشکیل اکسید و شدت
ناکافی و توزيع غیريکنواخت پالسما روي سطح ،منجر به تشکیل اليههاي غیرفعال سطحی شده و از نفوذ
نیتروژن به زيراليه جلوگیري کرده است .نتايج آزمون سختیسنجی توزيع غیريکنواخت سختی در سطح را نشان
میدهد؛ بهطوريکه حداکثر سختی  1100 HV0.01بعد از  30ساعت عملیات تنها در ناحیه نیتريدشده بهدست آمد.
بر اساس نتايج آزمونهاي مشخصهيابی و زمان باالي عملیات ،استفاده از روش نیتروژندهی پالسمايی متداول،
انتخاب مناسبی براي کاربردهاي صنعتی آلیاژهاي آلومینايد تیتانیم گاما به نظر نمیرسد.
واژههای کلیدی :آلومینايد تیتانیم گاما؛ نیتروژندهی پالسمايی؛ سد نفوذي؛ اکسید سطحی.
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مقدمه

محلولهاي جامد و ترکیبات بینفلزي نظیر آلومینايدها دستهاي از مواد پیشرفته هستند که تلفیقی از خواص فلزي
و سرامیکی را دارند .گروه آلومینايدهاي تیتانیمی از جمله محلولهاي جامد بینفلزي هستند که جهت ارتقاء
خواص خوردگی و مکانیکی در دماهاي باال مورد استفاده قرار میگیرند .در اين گروه ،آلومینايد تیتانیم گاما با
حدود  50درصد اتمی آلومینیم ،کاربرد فراوانتري در صنايع هوافضايی دارد [ .]1آلیاژهاي آلومینايد تیتانیم گاما
بهدلیل نسبت استحکام تسلیم به چگالی و دماي ذوب باال ،مقاومت به خوردگی ،اکسايش و خواص مکانیکی
مناسب تا حدود دماي  ،600˚Cجايگزين مناسبی براي ابرآلیاژهاي پايهنیکل در ساخت اجزاي موتورهاي جت
هستند [ .]2با وجود خواص فیزيکی و مکانیکی مناسب ،آلومینايدهاي تیتانیم همانند ديگر آلیاژهاي تیتانیمی
داراي خواص تريبولوژيکی ضعیفی هستند که توجه به موضوع اصالح رفتار تربولوژيکی آنها را ضروري
میسازد [.]3
فرايندهاي پوششدهی و اصالح سطح مختلفی جهت ارتقاء خواص سايشی مواد وجود دارند که اکثر آنها براي
آلیاژهاي تیتانیمی قابل استفاده هستند .از جمله شناختهشدهترين اين روشها میتوان به فرايند نیتروژندهی
پالسمايی اشاره نمود .در اين فرايند که از تخلیه تابناک الکتريکی در ولتاژ باال و در محیط خأل حاصل میشود،
جهت ايجاد نیتروژن اتمی فعال و نفوذ آن به داخل قطعه استفاده میشود .طی اين عملیات ،نیتروژن به داخل
سطح آلومینايد تیتانیم نفوذ میکند و با تشکیل اليه سخت نیتريدي 1در سطح و نیز ناحیهاي با تغییر تدريجی
نیتروژن ،2سختی و مقاومت به سايش سطح را افزايش میدهد [ .]4در اين فرايند ،میزان افزايش سختی سطح به
دما ،زمان ،ترکیب گاز و نیز روش انجام نیتروژندهی پالسمايی بستگی دارد.
بررسی تحقیقات پیشین نشان میدهد که در دو دهه اخیر ،پوششدهی آلیاژهاي آلومینايد تیتانیم گاما مورد توجه
پژوهشگران بوده است []9-5؛ با اين وجود ،گزارشات محدودي در زمینه اصالح سطح آلیاژهاي آلومینايد
تیتانیم با استفاده از فرايند نیتروژندهی پالسمايی وجود دارد [ .]12-10در اين تحقیقات که عمدتاً از فرايند
نیتروژندهی پالسمايی متداول استفاده شده است ،تأثیر متغیرهاي دما ،زمان ،نسبت گازها و فشار کاري بر
خواص سطحی آلومینايدهاي تیتانیم مورد بررسی قرار گرفته است .بر طبق نتايج محققین ،متغیرهاي زمان و به
ويژه دماي عملیات در مقايسه با فشار کاري و ترکیب گازها تأثیر بیشتري در سختی سطح دارند .همچنین تشکیل
اليه ترکیبی ،شامل يک اليه خارجی  TiNو يک اليه زيرين  Ti2AlNبه حداکثر ضخامت  2میکرومتر گزارش
شده است .رنگ سطح آلیاژ آلومینايد تیتانیم گاما پس از نیتروژندهی پالسمايی از خاکستري به طاليی کدر
مايل به سرخ تغییر میکند که محققین علت اين تغییر رنگ را ناشی از حضور اکسیدها در سطح نمونه ذکر
کردهاند .عالوه بر اين ،همه نتايج تحقیقات گذشته بر انجام فرايند نیتروژندهی پالسمايی در دماي حدود 800
درجه سانتیگراد و در زمانهايی در حدود  30تا  100ساعت تأکید دارند .زمان و دماي باالي فرايند
1. nitrided compound layer
2. diffusion zone
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نیتروژندهی پالسمايی آلومینايد تیتانیم گاما ،ناشی از ضريب نفوذ پايین نیتروژن به زيراليه [ ]13و تشکیل
اليههاي غیرفعال اکسیدي در سطح است [ ]14که محدوديتهاي اقتصادي و صنعتی زيادي را با خود به همراه
دارد .در تحقیقات گذشته علت اين موضوع مورد بررسی قرار نگرفته و تنها به انجام عملیات در زمانهاي
طوالنی و حصول اليههاي نازک نیتريدي بسنده شده است .با توجه به اهمیت آلیاژهاي آلومینايد تیتانیم گاما و
نیز موضوع اصالح سطح آنها به خصوص در صنايع دفاعی و هوافضايی ،در اين مقاله تأثیر نیتروژندهی
پالسمايی متداول 1و زمان فرايند بر نوع و ضخامت اليههاي نیتريدي و نیز اليههاي سد نفوذي براي اولین بار،
مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است .در اين پژوهش از  XRD ،RBS ،EDS ،FESEMو نیز آزمونهاي
سختیسنجی سطح جهت بررسی و تحلیل موضوع استفاده شده است.
مواد و روش تحقیق

در اين تحقیق از آلیاژ آلومینايد تیتانیم گاما با ترکیب شیمیايی اسمی ) Ti-48Al-2Cr-2Nb (at.%بهعنوان
زيراليه استفاده شد .ترکیب شیمیايی آلیاژ بر اساس آزمون طیفسنجی فلورسانس اشعه ايکس با تفکیک طول
موج ،(Phlips-PW2404( 2در جدول  1آورده شده است .با استفاده از دستگاه برش با سیمCharmilles-( 3

 ،)Robofil 200قرصهايی با قطر  58و ضخامت  4میلیمتر از گرده اولیه بريده شد .جهت حصول ريزساختاري
با دانههاي هممحور ،فرايند نرمالهکردن نمونهها در دماي  1385درجه سانتیگراد و به مدت  15دقیقه در
مجاورت با گاز آرگن انجام شد .پس از اتمام فرايند ،همه نمونهها در هواي محیط و با سرعت متوسط  30درجه
سانتیگراد بر دقیقه سرد شدند .بهمنظور حصول صافی سطح مناسب و نیز حذف اليه اکسیدي ناشی از عملیات
حرارتی و برشکاري ،سطوح نمونهها با استفاده از سنگ مغناطیس به اندازه  200میکرومتر باربرداري شدند.
درنهايت جهت کاهش زبري سطح ،نمونهها با استفاده از سنبادههاي شماره  80تا  3000به صورت دستی و
يکنواخت پرداختکاري شدند.
در اين تحقیق از دستگاه نیتروژندهی پالسمايی جريان مستقیم پالسی (موجود در آزمايشگاه دانشکده مواد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان) استفاده شد .اين دستگاه مجهز به سامانه آبگرد براي خنککردن محفظه
است .اختالط گازها با استفاده از شارسنج4هاي نصبشده به صورت مجزا در مسیر هر گاز ،انجام میشود .در
کلیه فرايندها از گازهاي نیتروژن ،هیدروژن و آرگن با خلوص  99/999درصد حجمی استفاده شد .بهمنظور
افزايش سقف دماي کاري دستگاه تا  900درجه سانتیگراد ،از يک سامانه گرمايشی کمکی تابشی استفاده شد.
بهمنظور کاهش پراکنش عناصر موجود در پايه محفظه ،از يک صفحه تیتانیمی از جنس ) Ti-6Al-4V (wt.%با
قطر  150و ضخامت  20میلیمتر بهعنوان کاتد متصل به قطب منفی استفاده شد .نمونهها با چینش متقارن ،روي
)1. conventional plasma nitriding (CPN
)2. wavelength dispersive X-ray fluorescence (WD-XRF
3. wire cut
4. flowmeter
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کاتد اصلی قرار گرفتند .دماي فرايند ،توسط دماپاي 1متصل به نمونهها اندازهگیري شد.
بهدلیل حساسیت شديد آلیاژهاي تیتانیمی به آلودگیهاي محیطی ،سطح داخلی سامانه و صفحه کاتد قبل از هر
بار اجراي چرخه توسط سنبادههاي شماره  600و  1000پرداخت و در ادامه با مايع استُن شسته شد .نمونهها پس
از آمادهسازي به مدت پانزده دقیقه در دستگاه فراصوت درون مايع استن قرار گرفتند تا آلودگیهاي سطحی
برطرف شوند .همچنین بهمنظور حذف اثرات لبه 2پالسمايی ،کلیه نمونهها به فاصله يک سانتیمتر از لبه کاتد و
يکديگر قرار گرفتند .بعد از چیدمان نمونهها و بستن درب محفظه ،پمپ خالء دستگاه روشن و خالء  0/036تور
در داخل محفظه دستگاه ايجاد شد .در مرحله بعدي با ورود گازهاي هیدروژن و آرگن ،فشار تا  10تور افزايش
يافت .افزايش فشار در اين مرحله بهمنظور تخلیه هواي داخل محفظه انجام شد .مجدداً ،فشار با فعالیت پمپ
خالء چرخشی تا  5×10-3تور کاهش يافت .پس از ايجاد خالء مناسب ،اين بار گازهاي آرگن و هیدروژن با
نسبت دو به يک و فشار  0/3تور ،بهمنظور ايجاد پراکنش وارد مجموعه شدند .با برقراري جريان بین آند و کاتد،
پالسما فعال شد و به مدت يک ساعت عملیات پراکنش سطحی ادامه يافت .اين عمل بهمنظور حذف اليه
اکسیدي سطح و ايجاد شرايط مناسب براي نفوذ اتمهاي نیتروژن انجام شد .در اثر عملیات پراکنش دماي نمونه-
ها تا  100درجه سانتیگراد افزايش يافت .پس از اين مرحله و رسیدن دما به کمک منبع پالسما تا حدود 300
درجه سانتیگراد (با نرخ  2/5درجه بر دقیقه) ،ولتاژ دستگاه بر اساس دماي نمونه افزايش يافت و منبع حرارتی
کمکی وارد مدار شد .در مرحله دوم نرخ افزايش دما  2درجه بر دقیقه اندازهگیري شد .با رسیدن دماي محفظه به
 780درجه سانتیگراد ،گاز نیتروژن به آرامی وارد محفظه شد .در دماي  800درجه سانتیگراد ،نسبت حجمی
نیتروژن و هیدروژن ( )N2/H2به عدد يک رسید و تا پايان آزمايش اين نسبت گازي با حدود فشار  5تور رعايت
شد .پس از پايان زمان نیتروژندهی ،پالسما قطع شد و فشار مجدداً تا  5×10-3تور کاهش يافت .اين عمل به-
منظور حذف واکنشهاي احتمالی نمونه با اتمسفر داخلی انجام شد .سرمايش نمونهها و سامانه گرمايشی تابشی
در محیط خالء با سرعت متوسط  2/6درجه بر دقیقه و به مدت  270دقیقه به طول انجامید .پس از سرمايش کامل
نمونه ها ،خالء محفظه شکسته شد .در اين تحقیق ،ولتاژ کاري ،دوره کاري و فرکانس در مرحله نیتروژندهی به
ترتیب در مقدار ثابت  600± 20ولت 70 ،درصد و  8کیلوهرتز تنظیم شد .همچنین جريان در مرحله پراکنش و
نیتروژندهی به ترتیب برابر  0/9و  4/5آمپر در نظر گرفته شد .عملیات نیتروژندهی پالسمايی در دماي 800
درجه سانتیگراد به مدت  20 ،10و  30ساعت انجام شد .نمونههاي حاصل از هر فرايند بسته به زمان عملیات با
نمادهاي  CPN20 ،CPN10و  CPN30نامگذاري شدند.
بهمنظور جلوگیري از تخريب اليههاي نیتريدي حین عملیات آمادهسازي سطح اليهاي از جنس مس و با
ضخامتی در حدود  5میکرون به روش آبکاري برقی روي نمونهها ترسیب شد .کلیه نمونهها بعد از
پوششدهی ،مانت و سپس پرداخت شدند .در انتها از پودر آلومیناي  1میکرونی و پارچه نمدي بهمنظور پرداخت
1. thermocouple
2. edge effect

www.SID.ir

Archive of SID

شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

نهايی سطح استفاده شد .بهمنظور حکاکیکردن 1نمونهها از محلولی 2شامل  50میلیلیتر گلیسیرين 25 ،میلیلیتر
اسید نیتريک 2 ،میلیلیتر اسید فلئوريدريک و  25میلیلیتر آب مقطر دوبار تقطیر ،به روش مالشی و به مدت 5
ثانیه استفاده شد [.]15
از میکروسکپ الکترونی روبشی با نشر میدانی ،)TESCAN-MIRA3 LMU( 3جهت تصويربرداري در
بزرگنمايیهاي باال و تهیه آنالیز خطی به روش طیفسنجی به کمک تفکیک انرژي 4استفاده شد .بهمنظور
شناسايی نوع فازها از دستگاه پراشسنج پرتو ايکس ( )Philips MPD-Xpertبا شعاع کاري  5تا  140درجه با
هدف مسی و فیلتر نیکلی استفاده شد .آزمون پراشسنجی اشعه ايکس با اندازه گام  0/026درجه ،زمان توقف 1
ثانیه و محدوده  2θاز  30تا  80درجه روي نمونه اولیه و نیتروره انجام شد .از دستگاه طیفسنج پَسپراکندگی
رادرفورد (RBS-HVEC KN3000) 5با استفاده از برخورد يون  +Hبا انرژي  2 MeVدر جهت  165درجه و
فشار  10-4پاسکال جهت شناسايی عناصر سبک (نیتروژن و اکسیژن) سطح نمونهها استفاده شد .نتايج مجموعه
نقاط آزمون  ،RBSبا استفاده از نرمافزار  SIMNRA 6.06شبیهسازي و منطبقترين خط بهعنوان میانگین نقاط
آزمون انتخاب شد .بهمنظور ارزيابی خواص سطحی ،ريزسختیسنجی سطح زيراليه و نیتروره در بار اعمالی 0/1
نیوتن با استفاده از دستگاه سختیسنج ) (Wilson-MVD 402با زمان اعمال نیروي  10ثانیه و در مقیاس ويکرز
استفاده شد .تمامی آزمونهاي سختیسنجی با  10بار تکرار انجام شدند.
نتایج و بحث

شکل  1تصاوير ريزنگاري الکترونی روبشی از فاصله  1میلیمتري مقطع عرضی نمونههاي نیتروژندهیشده را
نشان میدهد .مطابق با شکل  1قسمت الف ،محدوده ناحیه نفوذي  CPN10در تصوير ريزنگاري الکترونی قابل
تشخیص نیست .با توجه به تشکیل اليه ترکیبی و عدم حضور محدوده نفوذي پس از  10ساعت ،میتوان نتیجه
گرفت که ابتدا اليه ترکیبی و سپس ناحیه نفوذي ايجاد شده است .علت تراکم نیتروژن در اليههاي سطحی را
میتوان ناشی از ضريب نفوذ پايین نیتروژن در آلومینايد تیتانیم گاما و اليه ترکیبی دانست []16؛ بنابراين ،نیتروژن
در اليههاي سطحی تجمع میکند و شرايط مناسب براي تشکیل و رشد اليه ترکیبی را فراهم میسازد [ .]4بر
اساس سازوکار "تجمع و رهايی" نیتروژن ،با افزايش زمان عملیات ،ضخامت اليه ترکیبی افزايش میيابد و
نیتروژن اضافی به اليههاي پايینتر منتقل میشود و ناحیه نفوذي را تشکیل میدهد .کمبودن میزان عمق ناحیه
نفوذي نسبت به اليه ترکیبی در تصاوير ريزنگاري شکل  1قسمتهاي ب و ج ،صحت اين فرضیه را اثبات
میکند .مقايسه ضخامت اليههاي نیتريدي و ناحیه نفوذي براي نمونههاي مختلف در شکل  2نمايش داده شده
است .نمودار شکل  2وجود يک رابطه معنیدار بین ضخامت اليه ترکیبی ( )Rcو ناحیه نفوذي ( )Rdرا نشان
1. etching
2. Baeslack
)3. field emission scanning electron microscopy (FE-SEM
)4. energy dispersive spectroscopy (EDS
)5. Rutherford backscattering spectrometry (RBS
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میدهد .نسبت ضخامت اليه ترکیبی به ناحیه نفوذي ( )Rc/dدر فرايند نیتروژندهی پالسمايی متداول آلیاژ
آلومینايد تیتانیم گاما ،عددي در حدود  2است؛ در صورت محاسبه اين نسبت براي ديگر آلیاژهاي تیتانیم با
مقدار آلومینیم کمتر ،عدد  0/05تا  0/1بهدست خواهد آمد که نقش عنصرآلومینیم و ضريب نفوذ پايین نیتروژن
در آلومینیم را به خوبی تأيید میکند [ 17و .]18
شکل  3نتايج آزمون ريزسختیسنجی سطح نمونهها بعد از فرايند نیتروژندهی پالسمايی را نشان میدهد .پس از
نیتروژندهی به مدت  10و  20ساعت ،تغییرات محسوسی روي سختی ايجاد نشده است .اين امر میتواند ناشی از
ناکافیبودن زمان عملیات و شدت پالسما براي تشکیل اليههاي نیتريدي با ضخامت مناسب (بهعلت ضريب نفوذ
پايین نیتروژن در آلیاژ) روي سطح باشد [ .]19با توجه به نتايج سختیسنجی ،محدوده نیترورهشده حداکثر تا
فاصله  4میلیمتري از لبه نمونهها وجود دارد و با حرکت به سمت مرکز نمونهها (با کاهش شدت پالسما) از
مقادير آنها کاسته شده است .در لبه نمونهها ،اتمهاي نیتروژن با شدت بیشتري به سطح برخورد میکنند و
منجر به پر اکنش بهتر (حذف اليه اکسید سطحی) و نیز نفوذ با انرژي اولیه باالتري خواهند شد؛ لذا غلظت
نیتروژن در اين منطقه افزايش میيابد و منجر به ضخیمترشدن اليه نیتريدي میشود.
شکل  4نتايج آنالیز عنصري خطی به کمک طیفسنجی توزيع انرژي براي مقطع عرضی نمونههاي نیتروژن-
دهیشده را نشان میدهد .مطابق شکل  ،4مقدار اکسیژن اتمی سطح ،از مقدار همه عناصر بیشتر است و به
سمت زيراليه از مقدار آن کاسته شده است .باالبودن میزان اکسیژن در سطح را میتوان ناشی از نرخ کم
پراکنش اتمهاي سطح و در نتیجه عدم حذف اکسیدهاي سطحی حین فرايند نیتروژندهی دانست [ .]14با مقايسه
کیفی بین تصاوير شکل  4مشخص است که با حرکت به سمت زيراليه از مقدار نیتروژن موجود کاسته شده
است .در تمامی نمودارها غلظت عناصر تیتانیم ،آلومینیم ،نیوبیم و کروم در سطح کاهش يافته است و بهعبارتی
اين عناصر از سطح ماده به سمت زيراليه حرکت کردهاند .ضريب نفوذ در سامانه آلیاژي آلومینايد تیتانیم گاما و
در دماي فرايند نیتروژندهی پالسمايی يعنی  800درجه سانتیگراد به صورت  DNbDTiDAlDCrاست [.]20
از آنجا که آلومینیم داراي ضريب نفوذ باالتري نسبت به تیتانیم است با سرعت باالتري حرکت میکند و مقدار
آن در سطح با کاهش بیشتري همراه است؛ بنابراين ،اليه نیتريدي سطحی بیرونی و داخلی به ترتیب حاوي درصد
اتمی کمتر و بیشتري از عنصر آلومینیم است.
نتايج آزمون طیفسنجی پسپراکندگی رادرفورد از سطح زيراليه و نمونههاي نیترورهشده در شکل  5نمايش
داده شده است .نتیجه آزمون رادرفورد وجود اکسیژن در سطح نمونههاي حاصل از فرايند نیتروژندهی
پالسمايی را تأيید میکند .وجود اکسیژن در سطح به معنی تشکیل اکسیدها يا اکسینیتريدها در سطح ماده است.
با وجود خلوص باالي گازهاي مصرفی و خأل مناسب محفظه ،تشکیل اکسید در سطح آلیاژ میتواند ناشی از
دماي باالي فرايند ،نرخ پايین پراکنش و نیز چگالی پايین يون احیاکننده هیدروژن در محیط پالسما باشد.
اليههاي اکسیدي سطحی از نفوذ نیتروژن به زيراليه ممانعت میکنند .ضريب نفوذ پايین نیتروژن به زيراليه،
علتی ديگر در افزايش زمان عملیات نیتروژندهی و پايینبودن ضخامت اليههاي نیتريدي است .آلیاژ آلومینايد
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تیتانیم گاما داراي حدود  48درصد اتمی آلومینیم است که داراي ضريب نفوذ بسیار پايین نیتروژن (حدود 10-19
تا  10-17متر مربع بر ثانیه) و حساس در برابر اکسايش است [ .]14بنابراين ،باالبودن مقدار آلومینیم در اين آلیاژ،
عامل اصلی کنترلکننده سرعت و مقدار نفوذ نیتروژن در سطح است .اين موضوع با عمق باالي نواحی نیتريدي
در آلیاژهاي تیتانیمی کمآلومینیم مانند ) Ti-6Al-4V (wt.%قابل اثبات است [.]21
بررسی نتايج آزمون تفرق اشعه ايکس براي زيراليه و نیز نمونههاي نیتروژندهیشده در شکل  ،6وجود فازهاي
) TiAl (γو ) Ti3Al (α2در زيراليه و تشکیل فازهاي نیتريدي  TiNو  Ti2AlNرا براي نمونههاي نیتروژندهی
شده نمايش میدهد .نتايج آزمون تفرقسنجی اشعه ايکس با تحقیقات مشابه در اين زمینه مطابقت دارد [.]12-10

مطابق نتايج تفرقسنجی نمونه  ،CPN10تفرق اشعه ايکس از اليههاي نیتريدي و زيراليه به صورت همزمان
صورت گرفته است .اين موضوع ضخامت کم اليههاي نیتريدي را تأيید میکند .از آنجا که با افزايش زمان
فرايند نیتروژندهی پالسمايی ،ضخامت اليه نیتريدي افزايش يافته است ،به تدريج از شدت تفرق صفحات
بلوري زيراليه نیز کاسته شده است.
نتیجهگیری
با توجه به مطالعات ،تحلیل و بررسی نتايج آزمونهاي مشخصهيابی ،نتايج زير را میتوان استنباط نمود:
 )1در فرايند نیتروژندهی پالسمايی متداول ،توزيع يکنواختی از اليههاي نیتريدي و سختی در سطح آلومینايد
تیتانیم گاما حاصل نمیشود.
 )2در فرايند نیتروژندهی متداول ،اکسايش سطح و تشکیل اليه غیرفعال سطحی مانع از نفوذ نیتروژن به زيراليه
جلوگیري میکند.
 )3سازوکار اصلی در فرايند نیتروژندهی آلومینايد تیتانیم گاما ،تحت تأثیر ضريب نفوذ پايین نیتروژن در
آلومینیم قرار دارد و به صورت "تجمع و رهايی" صورت میپذيرد.
 )4ترکیبات  TiNو  Ti2AlNفازهاي اصلی سازنده اليه ترکیبی بعد از فرايند نیتروژندهی پالسمايی آلومینايد
تیتانیم گاما هستند.
 )5اليههاي نیتريدي تنها در نوار باريکی نزديک لبه نمونه ايجاد میشوند که نقش شدت پالسما بر نفوذ نیتروژن
در آلومینايد تیتانیم گاما را تأيید میکنند.
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جدول  :1ترکیب شیمیايی آلیاژ آلومینايد تیتانیم گاما که در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
نوع عنصر
میزان عناصر (درصد اتمی)

تیتانیم

آلومینیم

کروم

نیوبیم

ساير

46/718

49/789

1/612

1/88

0/001

شکل  :1تصاوير ريزنگاري الکترونی روبشی با نشر میدانی از مقطع عرضی نمونهها پس از نیتروژندهی پالسمايی به
مدت الف)  10ساعت ( ،)CPN10ب)  20ساعت ( )CPN20و ج)  30ساعت (.)CPN30

شکل  :2روند تغییرات ضخامت اليه ترکیبی و ناحیه نفوذي پس از فرايند نیتروژندهی پالسمايی.

شکل  :3روند تغییرات سختی در مقیاس ريزويکرز تحت بار  0/1نیوتن ( )HV0.01در سطح زيراليه و نمونههاي
نیتروژندهیشده به روش متداول ( )CPNدر زمانهاي  20 ،10و  30ساعت.
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شکل  :4نتايج طیفسنجی توزيع انرژي خطی در  30نقطه منطبق بر تصاوير ريزنگاري الکترونی روبشی با استفاده از
الکترونهاي برگشتی ،براي نمونههاي حاصل از فرايند نیتروژندهی در زمانهاي (الف) ( ،10ب)  20و (ج)  30ساعت.

شکل  :5نتايج طیفسنجی پسپراکندگی رادرفورد از سطح زيراليه و نمونههاي نیترورهشده در زمانهاي مختلف.

شکل :6تصوير الگويهاي پراش پرتو ايکس قبل و بعد از فرايند نیتروژندهی پالسمايی در زمانهاي مختلف.
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