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���نار م�ی ��ند�ی ��ح پا�د���ن 
 

پژوهشگاه مواد و انرژي   

1393ماه مهر 30و  29  

 

 انجمن علوم و تکنولوژي سطح ایران

 

ایجاد و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش ایجاد شده بر روي فوالد زنگ نزن 

316L به روش نیتروژن دهی پالسمایی 

 

 2بابک قربانیان ،1مهسا نوروند

 
 )دانشجوي کارشناسی(دانشگاه پیام نور تهران. 1

 )دانشجوي کارشناسی ارشد(دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 2

 

 چکیده

مختلف در زمانیکه نمونه هاي فـوالد ضـدزنگ اسـتوانه اي بـه صـورت پالسـمایی       برخی از حلقه هاي رنگ هاي 

شـناخته مـی شـود کـه      2اینها به دلیل پدیده اي ظاهر می شوند که به نام اثـر لبـه  . نیتریده می شوند تشکیل می شوند

هـاي ایـن    در مقاله حاضر، ما نسبت به بررسی برخی از مشخصات و ویژگـی . مرتبط با تکنیک نیتروژن دهی است

بعـد،  : نیتریـده شـده تشـکیل مـی شـوند اقـدام مـی کنـیم         AISI 316 Lی تیآسـتن حلقـه کـه در فـوالد ضـدزنگ     

دو نمونه استوانه اي با قطرهاي مختلف به صـورت پالسـمایی   . میکروسختی، ترکیب و مقاومت در برابر خوردگی

درجـه   TN = 400سـاعت ، در   4، بـراي   torr 4، در یک فشـار در حـدود    H2-N2 %80در یک ترکیب گازي 

یکی از نمونه ها توسط یک نمونه حلقه اي شکل دیگر احاطه شده اسـت ، کـه   . سانتی گراد نیتروژن دهی شده اند

و در    .ابعاد آن به طور انتخاب شده است که حلقه هاي شکل گرفته در طی فرایند نیتروژن دهـی را در  بـر گیـرد   

 .دگی بر روي پوشش صورت میگیردنهایت آزمون پراش پرتو ایکس و خور

 

 .، نیتروژن دهی، تست خوردگی316Lفوالد زنگ نزن  :ي کلیديها هواژ

 

 

                                                
١. Mahak_aroom@yahoo.com 
٢ Ghorbanian.babak@yahoo.com  
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 ....ایجاد و بررسی مقاومت 

 مقدمه

ی مقاومت خوبی را در مقابل خوردگی عمومی به دلیل شکل گیري یک نوار سطحی تیآستنفوالدهاي ضدزنگ 

با . ز حوزه هاي صنعتی به کار می روندبه همین دلیل، به طور گسترده اي در بسیاري ا. غیر فعال ارائه می کنند

ی ضعیف این مواد می تواند باعث کوتاه شدن کیبولوژیتراین حال، سختی پایین و مشخصات و ویژگی هاي 

، ]1-5[تکنیک هاي چندي ، مانند نیتروژن دهی پالسمایی . عمر قطعاتی شود که در معرض سایش قرار دارند

 . اي اجزا و قطعات فوالد ضد زنگ می شودههبود مشخصات و ویژگیدهند که باعث بالیه  سطحی شکل مییک

نیتروژن دهی پالسمایی باعث بهبود خواص و ویژگی هاي فیزیکی متعددي از سطوح متالیک مانند سختی، 

این . مقاومت در برابر خوردگی و ساییدگی می شود که باعث ترویج استفاده از نمونه هاي نیتریده شده می شود

چنین داراي مزیت هایی می باشد در زمانیکه با فرایندهاي سنتی و معمول نیتروژن دهی مقایسه می فرایند هم

مانند عدم انتشار آالینده ها، صرفه جویی در انرژي و زمان عمل اوري و عملیات کوتاه تر، که این علیرغم : شود

ي مثال، نیتروژن دهی پالماسیی برا. عدم سهولت و راحتی عمل آوردن قطعات با شکل هاي هندسی پیچیده است

داراي یک پدیده مرتبط است که به نام اثر لبه شناخته می شود که یک سطح غیریکپارچه و غیریکنواخت بر 

اثر لبه . روي نمونه هاي استوانه اي شکل با رنگ هاي مختلف در ناحیه هاي حاشیه اي و مرکزي ایجاد می کند 

عمل آورده شده در معرض یک پتانسیل کاتدي باال براي تولید پالسما به  به این دلیل رخ می دهد که نمونه هاي

در نتیجه اختالالت در میدان الکتریکی در پیرامون گوشه ها و لبه . طور مستقیم بر روي سطح آنها قرار می گیرند

ه هاي ها، شکل غالف پالسما که مرتبط با شکل نمونه ها است تعیین کننده توزیع شار یونی است، که حلق

این اثر عمدتاً در عمل . فرسایش مشخص شده توسط رنگ هاي مختلف و سختی گسسته را ایجاد می کند

آوردن موادي که حاوي درصد هاي باالیی از عنصرهاي الیاژي می باشند مانند کروم رخ می دهد که باعث 

 ].7و6[می شود  AISI 316 Lتولید نیترید ها مانند در مورد 

یک تجزیه و تحلیل چشمی اولیه حاکی از این است . نه هاي نیتریده شده را نشان می دهدتصاویر نمو 1شکل 

، که در اینجا Dو  Bاز این رو، مرزهاي نمونه هاي . که ناحیه ها را می توان بر اساس رنگ آنها دسته بندي کرد

اره گذاري می شوند، به شم 4و  1به عنوان حلقه ها نامیده می شوند، داراي رنگ خاکستري روشن می باشد، و 

شماره ) Dنمونه ( 5و ) Bنمونه ( 2به سوي مرکز، یک ناحیه به رنگ آبی و قهوه اي وجود دارد که . ترتیب

، که در  Cنمونه . شماره گذاري می شود 3رنگ زرد تیره دارد که  Bناحیه مرکزي نمونه . گذاري می شوند

 . شماره گذاري می شود 6ابهی را نشان می دهد و نیتریده شده است ، سایه زرد رنگ مش Dداخل حلقه 

 

  تحقیقمواد و روش 

ترکیب . تولید شده اند Villaresتولید شده توسط فلزهاي  AISI 316 Lدر تحقیق حاضر، ما از فوالد ضدزنگ 

سه . Feو توازن  Cr (17.03) ،Ni (10.16) ،Mo (2.16) ،C(0.03): عبارت است از) %.wtدر (شیمیایی آن 
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 سمینار ملی مهندسی سطح  پانزدهمین

نامیده می شود آماده سازي  Dنامیده می شوند و یک حلقه که نمونه  Cو  A  ،Bک که در اینجا نمونه هاي دیس

 . ارائه شده است 1شده اند که ابعاد آنها در جدول 

جال ) میکرومتر 1و   0.3(سنباده شده و با آلومینیوم  mesh 1200تا  220تمامی نمونه ها با استفاده از کاغذ سنباده 

سپس، در . شده و به طور التراسونیک در یک حمام استون تمیز شده و سپس در مجاورت هوا خشک شدندداده 

 %80ترکیب گاز به صورت . در طی چهارساعت به صورت پالسمایی نیتروژن دهی شدند .d.cتجهیزات با پودر 

H2-N2  4، در یک فشار در حدود torr میلی آمپر500کم جریانو ترا ) ولت450ولتاژ. بوده است 

 . تعدیل شده است)   TN = 400یا دماي نیتروژن دهی ، (براي حفظ فشار کاتدي  )

که در زیر نمونه قرار داده ) Kنوع ( alumel–chromelکرومی   –دما با یک ترموکوبل میله بلند آلومینیومی 

 . شده است اندازه گیري شده است

 . یتریده نشده است تا براي مقایسه به کار رودن Aنمونه 

به گونه اي انتخاب شده است که تیره ترین حلقه تشکیل شده را در حین فاریند نیتروژن گیري  Dابعاد نمونه 

 . قرار می گیرد بتواند یک رنگ یکپارچه را نشان دهد D، که در داخل نمونه Cاحاطه کند، به طوریکه نمونه 

، )Geigerflexمدل ( Rigakuي نیتریده نشده و نیتریده شده با استفاده از یک پراش سنج نمونه ها XRDطیف 

گام  2θ: شرایط به صورت . بدست آمده است نانومتر 0.154با طول موج  Cu Kαتابش 

عه ایکس معمول در نفوذ اش. ثانیه بوده است 2درجه و زمان شمارش  100درجه تا  30، در بازه 0.02اسکن 

  ].8و9[میکرومتر از سطح بوده است 3حدود  نمونه در

در بار   2با استفاده از گوه ویکرز ) VMHT-MOTمدل ( 1سختی سطح با یک تست کننده میکروسختی الیکا

10 g سختی در موقعیت هاي مختلف اندازه گیري شده است، که به طور برابر در . اندازه گیري شده است

 . از همدیگر قرار داده شده است ، که هدف از این کار دستیابی به نتایج بهتر بوده است 0.3فواصل 

و نیتریده  (A)آزمایش هاي الکتروشیمیایی در یک سلول پیرکس معمولی ، با استفاده از نمونه هاي نیتریده نشده 

و ) طحی آشکار و لخت شدهسانتی متر از ناحیه س  0.20با حدود ( به عنوان الکترودهاي کاري) Cو  B(شده 

در یک محلول  3 (SCE) شده اشباع دیسف وهیج الکترودپتانسیل ها به . یک ورقه پالتینیوم به عنوان ضد الکترود

KCL ی هواده یتیالکترولتمامی آزمایش هاي الکتروشیمیایی در دماي اتاق و در محلول . ارجاع داده شده اند

3% NaCl اجرا شده اند، با استفاده از Autolab PGSTAT 30 شرکت (  گالوانواستات/ پتانسیواستات

Ecochemicپتانسیل پویا توسط میانگین هاي نرم افزار ) قطبش(  پالریزاسیون منحنی هاي ) . ، هلندGPES 

Autolab   از یک پتانسیل کاتدي(-1.0 V(SCE))  به یک پتانسیل آندي(+1.2 V(SCE))  در یک نرخ رفت و

mVs 1برگشتی 
تجزیه و تحلیل میکروساختار براي ارزیابی مورفولوژي خوردگی و . ه دست آمده استب 1-

                                                
١ Leica microhardness tester 
٢ Vickers indenter 
٣ Saturated calomel electrode (SCE) 
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، با استفاده   پالریزاسیونمیزان صدمه و آسیب به سطح نمونه هاي نیتریده شده و نیتریده نشده بعد از تست هاي 

براي همین تجهیزات . اجرا شده است) jSM-5800 LVمدل ( JEOLاز یک اسکن میکروسکوپ الکترون 

 . اندازه گیري ضخامت الیه نیتریده شده نیز به کار رفته است

 

 و بحث نتایج

 عمق الیه نیتریده شده و اندازه گیري هاي سختی  -1

را براي  Cو  Bیک بخش و قسمت از نمونه هاي  (SEM)اسکن میکروسکوپی الکترون  (b)و  (a) 2شکل 

 . شده نشان می دهد نشان دادن اندازه گیري هاي عمق الیه هاي نیتریده

 2.3برابر با  Cعمق نمونه . اندازه گیري هاي مختلف مقدار میانگین ریاضی براي هر دو نمونه انجام شده است 13

گزینه بزرگتر در باال یا گزینه : ، دو گزینه براي عمق امکان پذیر استBبراي نمونه . میکرو متر است  0.2

که این به دلیل  (µm 0.1 1.5)ترین مقدار انتخاب شده است کوچک. (b) 2کوچکتر در پایین ، در شکل 

 . انسجام آن با بحث زیر است

 27 183برابر با  Aاندازه گیري از سطح نمونه  10در خصوص اندازه گیري هاي سختی، مقدار میانگین ریاضی 

HV0.01 می باشد . 

شماره گذاري شده  1بر اساس شکل  6تا  1که از (مقادیر سختی در ناحیه هاي مختلف را نشان می دهد  3شکل 

مقدار میانگین براي هر ناحیه توسط یک خط پیوسته . Dو  B ،Cبر روي سطح نمونه هاي نیتریده شده ) است

و ) 4ناحیه (میکرومتر  0.66نفوذ تورفتگی در حین اندازه گیري هاي سختی در حدود بین . نشان داده می شود

 . ستبوده ا) 2ناحیه (میکرومتر  1.3

مقایسه می شوند،  Aنمونه هاي نیتریده شده مقادیر میکروسختی باالتري را نشان می دهند هنگامی که با نمونه 

 . که نیتریده نشده است

به . کاهش می یابد 5و 2می رسد که به طور ناگهانی در نواحی  4و  1سختی به یک مقدار حداکثر در ناحیه 

ک است که بعد از آن سختی مجدداً افزایش می یابد و تمایل به ثابت سوي مرکز نمونه، یک ناحیه اتصال کوچ

نیز همچنین مشاهده  1این رفتار در تحقیق آلویس جونیور و همکاران. را دارد 6و  3شدن در ناحیه هاي مرکزي 

   ].6[شده است 

ن ریاضی سختی در و نیز مقادیر میانگی 1انبساط برآورده شده ناحیه هاي عالمت گذاري شده در شکل  2جدول 

ردیف آخر مقادیر سختی بدست آمده توسط آلویس . را نشان می دهد 3بازه هاي عالمت گذاري شده در شکل 

 ].6[جونیور و همکاران را نشان می دهد

بر اساس این جدول می توان مشاهده کرد که علیرغم تفاوت در قطرها، انبساط ناحیه هاي معادل در نمونه هاي 

B )1 4و ( وD )2  است% 98، داراي توافقی بهتر از  4، نشان داده شده در ردیف ) 5و . 

                                                
١ Alves Jr. et al.  
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با این حال، می توان در هر دو حالت و شرایط سازگاري و توافق را در آنها . این مقادیر داراي دقت نمی باشند

داراي  را نشان می دهند که Dو  Bحلقه هاي تشکیل شده در نمونه هاي . C+Dو گروه  Bنمونه : مشاهده کرد 

بنابراین ، حلقه ها به نظر نمی رسد که بستگی به هندسه نمونه ها داشته باشند، یا . مشخصات مشابه می باشند

 . حداقل در ابعاد فعلی خود بستگی به هندسه نمونه ها داشته باشند

نیتروژن جاي دارد که مقادیر سختی بدست آمده در تحقیق خود را با مقادیر بدست آمده در یک ترکیب گازي 

، در ]10[یک ترکیب گازي داراي نفوذ و تاثیر قابل توجهی بر روي سختی است  ].6[دهی مشابه مقایسه کنیم 

، تحقیق خود را با  ]6[اگرچه آلویس جونیور و همکاران ]. 11[حالیکه فشار گاز عمالً تاثیري بر روي آن ندارد 

اجرا کرده اند، مقادیر سختی اي که آنها به دست آورده  نمونه کوچکتري از نمونه هاي به کار رفته در تحقیق ما

در یک روش . ، از مقادیر بدست آمده توسط ما باالتر می باشند)2اشاره شده در ردیف آخر جدول (اند 

با این حال، علیرغم ترکیب گازي مشابه در هر دو . مقدماتی، این به نظر می رسد که با نتایج ما در تناقض باشد

 500(و دماي باالتري ) ساعت 5(یس جونیور و همکاران از یک زمان عمل آوري طوالنی تري مطالعه، آلو

هر دو متغیر مساعد براي مقادیر  باالتر سختی در الیه هاي نیتریده شده می . استفاده کرده اند) درجه سانتی گراد

  ].14-11[باشند 

 750ازه گیري شده توسط دیگر محققان است، سازگار با مقادیر اند 6از طرف دیگر، مقدار سختی در ناحیه 

HV0.1 ]15[ که تحقیق خود را تحت شرایط مشابهی مانند تحقیق ما اجرا کرده اند، به غیر از شرایط مربوط به ،

 . می باشد mbar (4.5 torr) 6فشار، که در تحقیق آنها برابر با 

  (XRD)پراش اشعه ایکس   -2

نقاط اوج فاز  Aنمونه . را نشان می دهد Dو  Cو  A ،Bنه هاي نمو XRD 1پراش هاي ثبت شده 4شکل 

FCC   عالوه بر نقاط اوج الیه، نمونه هاي . را نشان می دهدB  ،C  وD  نشان می دهد که نقاط اوج گسترده

اوج نتیجه گرادیان احتماالً ، گسترده شدگی نقاط . به سوي زاویه هاي پایین تر حرکت کرده اند  فاز 

دیگر فازهاي  ].16[نیتروژن، تنش هاي پسماند و ساختار آسیب دیده احتمالی در الیه هاي نیتریده شده است 

) است شش ضلعیبه همراه نیترید آهن  ε(  احتمالی تولید شده در حین فرایندهاي نیتروژن دهی 

موقعیت هاي اوج در هر فاز در زیر الگوهاي پراش اشعه . ]18-12[ است و نیتریدهاي کروم   (f.c.c) /یا 

 . عالمت گذاري شده اند  4ایکس نمونه هاي در شکل 

نشان  Cبسیار بیشتري را از نمونه  فاز  Bنمونه : می توان مشاهده کرد که  Cو  Bنمونه هاي  XRDبا مقایسه 

می باشد، که در  Cداراي الیه نیتریده شده نازك تري از الیه  Bین است که نمونه می دهد که حاکی از ا

 3این مسئله همچنین با مقدار کوچکتر براي سختی در ناحیه . نشان داده شده است (b) 2قسمت پایین شکل 

(431 HV0.01)  6در مقایسه با ناحیه (775 HV0.01)  نشان  2ول و جد 3نیز توافق و همسویی دارد که در شکل

                                                
١ diffractograms 
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نزدیک تر است که این حاکی از  (C)از نمونه بدون حلقه  به فاز  (B)نمونه با حلقه  فاز . داده شده است

 ].20-18[است  Bاز  Cي براي بیشتر Nداراي  این است که که فاز 

مچنین می تواند باالترین مقادیر سختی براي ناحیه حلقه را توضیح دهد، زیرا ه Bبر روي نمونه  Cr2Nوجود 

پیشنهاد می کنند  ] 21[عالوه بر این، بورگیولی و همکاران ].20-19[است  HV 1479مقادیر سختی آن باالتر از 

حتی اگرچه . ردکه این جزء اصلی تشکیل دهنده تمایل به متمرکز شدن در قسمت بیرونی الیه تغییر داده شده دا

درجه نیز در مرز هاي نمونه  420درجه سانتی گرادي به کار رفته است، احتمال دارد که دما از  400یک دماي 

ی به دست می آید ، فاز کم تیآستندر این دما، حد حاللیت نیتروژن در ساختار . به دلیل اثرهاي لبه تجاوز کند

در نتیجه ]. 15و21[رخ می دهد که به طور نسبی با ثبات است  Crتریدهاي تجزیه می شود، و رسوب نی ثبات 

، که در آن نمونه 4مشاهده شد ، در شکل  XRDکاهش می یابد، همانطور که می توان در الگوهاي  ، فاز 

بدون حلقه را نشان می  Cاز نمونه  ، که حاوي حلقه می باشند، از خود مقادیر کوچکتر از فاز  Dو  Bهاي 

 . دهند

 رفتار خوردگی -3

در  Cو  A ،Bنیتریده شده  AISI 316 Lمنحنی هاي قطبش پتانسیل پویا براي نمونه هاي فوالد ضد زنگ 

 . نشان داده شده اند 1تست هاي خوردگی اجرا شده در ناحیه ها در شکل . نشان داده شده اند 5شکل 

نیز همچنین به عنوان یک مرجع در شرایط آزمایشی مشابه گزارش شده  Aنیتریده نشده  Aي خطی نمونه تامترول

هر دو نمونه هاي نیتریده شده و نیتریده نشده رفتار خوردگی معمولی از یک ماده غیرفعال  قرار گرفته در . است

اساس این منحنی ها، پتانسیل خوردگی  بر. را نشان می دهند) یا خوردگی متمرکز (معرض خوردگی حفره اي 

(ECORR)  و تراکم جریان آندي(j)  براي مقادیر پتانسیل ،E=0.1 ،E=0.5 V و  E=1.0 V   ارائه  4در جدول

 Bرا در مقایسه با نمونه نیتریده شده  Ecorr، مقدار مثبت بیشتري از ) 6ناحیه ( C، نمونه نیتریده شده . شده است

نمونه نیتریده نشده به وضوح پایین تر است هنگامی  Ecorr عالوه بر این، مقدار. شان می دهدن) 2و  1ناحیه هاي (

 . که با مقادیر نمونه هاي نیتریده شده مقایسه می شود

 V 0.20مشاهده می شود، و خوردگی حفره اي در یک مقدار پتانسیل درح دود  Aیک رفتار غیرفعال در نمونه 

براي این نمونه  V 0.20بیشتر ، تراکم جریان به طور ناگهانی در پتانسیل باالي  با قطبش آندي. شروع می شود

بنابراین، مقدار . است Cو  Bافزایش می یابد، که حاکی از یک انحالل بسیار باالتر از انحالل در نمونه هاي 

ي سطح نمونه به توسعه و رشد حفره ها بر رو) E=1.0 Vبراي (  x 104 µA cm-2 9.7تراکم جریان حدودي  

A در نمونه . شدت می بخشدB ) مقدار تراکم جریان ، براي ) 2و  1ناحیه هاي ،E = 1.0 V به صورت ، 

9.4*103  µAcm-2 است که بسیار نزدیک به مقدار به دست آمده براي نمونهA در همین پتانسیل است .

حاوي حاومی مقدار کافی ) 1(احیه بنابراین ، ن. در حلقه موجود است Cr2Nهمانطور که پیشتر ذکر کردیم، 

 . ]29-21[غلظت کروم نیست و در معرض یک فرایند خوردگی فعال قرار می گیرد 
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 x 103 µA 8.0در حدود  Cبدست آمده براي نمونه )  (E = 1.0 Vبراي (از طرف دیگر، مقدار ترااکم جریان 

cm-2 یر کمتر براي این نمونه است که حاکی است که نشان دهنده یک جابجایی در تراکم جریان به سوي مقاد

 :علت این امر. از یک نرخ انحالل پایین تر از حفره ها است

، که باعث تسهیل تغییر پی هاش می شود ، که bدر مقایسه با نمونه  Cتراکم بزرگتر و باالتر نیتروژن در نمونه 

 ].30[تداراي تاثیر خنثی کننده بر روي حفره هاي اسید بر روي سطح خوردگی اس

با برخی از نتایج پیشین ، بدست آمده براي  L 316از نتایج کنونی براي ) 4جدول (مقایسه تراکم جریان آندي  

و تحت شرایط مشابه زمانی و دمایی جالب توجه  mbar (4.5 torr) 6در فشار  L 316نمونه هاي نیتریده شده 

نسبت به نمونه نیتریده نشده نرمال ) E = 1.0 Vي برا(براي این مقایسه، یک مقدار تراکم جریان  ]. 17[است 

بدست آمده در این تحقیق را می توان با نسبت پیشین  0.081 = 0.78/9.63در نتیجه، نسبت . سازي می شود

یک  torr 4.5از این رو، سطح تولید شده در فشار . است 0.081مقایسه کرد که بسیار بهتر از  0.020 = 5.7/280

. نشان می دهد  torr 4تر در برابر خوردگی را در مقایسه با سطح تولید شده در فشار  مقاومت بسیار قوي

 ].30[می تواند این رفتار را توضیح دهد  ]17[تحقیق پیشین   Nباالترین تراکم و غلظت نیتروژن در فاز

  (SEM)اسکن میکروسکوپی الکترون -4

و نیتریده شده ) a، شکل Aنمونه (مونه هاي نیتریده نشده ن (SEM)اسکن میکروسکوپی الکترون  6شکل 

بعد از  AISI 316 L فوالد ضدزنگ ) 8c، شکل 6، ناحیه  C؛ و نمونه 8b، شکل  2و  1، ناحیه هاي Bنمونه (

 . می باشد NaCl %3تست هاي قطبش در محلول الکترولیتی هوادهی 

نیتریده نشده را نشان  Aع شده بر روي سطح نمونه این شکل ها وجود یک مقدار بزرگتري از حفره هاي توزی

. است) 6ناحیه (  Cمی دهند، در حالیکه یک مقدار کوچکتر از حفره ها قابل مشاهده در نمونه نیتریده شده  

در (در یک محیط مهاجم یونی با مقدار تراکم جریانی پایین تر ) 6ناحیه ( Cنمونه  j/Eپروفایل پتانسیل پویا 

حاکی از حفره هاي به مراتب کوچک تر در مقدار و سایر در ) E=1.0 V، براي  x 104 µA cm-2 0.8حدود 

 . ، که این همان چیزي است که انتظار می رود) (b)و   (a)6شکل (مقایسه با دیگر نمونه ها می باشد 

 

 نتیجه گیري

 AISIنیتریده شده پژوهش حاضر نسبت به بررسی برخی از مشخصات حلقه هاي تشکیل شده در نمونه هاي 

316 L مقاله حاضر به نتیجه گیري زیر دست یافته است. اقدام می کند ، که با دو قطر متفاوت آماده شده اند : 

 . هر دو نمونه مشخصات حلقه اي مشابهی را در خصوص ابعاد و سختی از خود نشان می دهند) 1(

عالوه بر این فاز، . کمتر از در ناحیه مرکزي است Nه ، تراکم در حلق. را نشان می دهدNγفاز  XRDنتایج ) 2(

GAXRD  نیز همچنین حضور و وجودCr2N را در حلقه نشان می دهد . 

 . نمونه با یک حلقه مقاومت ضعیفتري را در مقابل خوردگی در مقایسه با نمونه بدون آن از خود نشان میدهد) 3( 
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)ابعاد نمونه : 1جدول 0.05 mm) . 

 نمونه قطر ضخامت قطر داخلی قطر خارجی

- - 3.9 19.5 A,B,C 

31.6 19.7 3.9 - D 

 

 

 . Dو  B ،Cنگین سختی براي نمونه هاي اندازه گیري هاي انبساط ناحیه اي و مقادیر میا: 2جدول
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 . Dو  B ،Cنسبت بین مقادیر سختی اندازه گیري براي ناحیه هاي معادل در نمونه هاي :  3جدول  

منطقه معادل نمونه  2و1 5و4 3و1 6و4

B,C,D 

    
 سختی اندازه گیري

 

 

  

 E = 0.1 V ،E = 0.5 Vبراي مقادیر پتانسیل  ، (j)و تراکم جریان آندي  (Ecorr)پتانسیل خوردگی : 4جدول 

 .براي نمونه هاي نیتریده شده و نیتریده نشده E = 1.0 Vو 

j [for E=1.0 

V(SCE)] 

(μA cm−2×104) 

j [for E=0.5 

V(SCE)] 

(μA cm−2×103) 

j [for E=0.1 

V(SCE)] 

(μA cm−2) 

Ecorr 
(V(SCE)) 

 نمونه

9,63 23.9 0.24 -0.2 A 

9.37 4.23 0.49 -0.16 B 

0.78 1.45 1.43 -0.11 C 

 

 
 

 

 
جنبه تصویري نمونه هاي نیترید شده، که ناحیه هاي مختلف آن بر اساس رنگ هاي متمایز آن دسته : 1شکل 

 .تست هاي خوردگی در دایره هاي سفید رنگ اجرا شده اند. بندي می شوند
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 . B (b)و  C (a)نمونه هاي  SEMمیکروگراف هاي : 2شکل 

 

 

 
 . Dو  B ،Cسختی در ناحیه هاي مختلف سطح نیتریده شده نمونه هاي : 3شکل
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 .Dو  A ،B ،Cالگوهاي پراش اشعه ایکس نمونه هاي نیتریده شده : 4شکل 

 

 

 
 . NaCl %3ی  هواده یتیالکترولدر محلول  Cو  A ،Bمنحنی هاي قطبش پتانسیل پویا نمونه هاي : 5شکل 
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بعد از تست هاي قطبش در محلول  C (c)و  A (a) ،B (b)نمونه هاي  SEMمیکروگراف هاي : 6شکل 

 .NaCl %3الکترولیتی هوادهی 
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