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ABSTRACT   
    This paper describes the effect of laser surface treatment on wearesistance of steel 
Ck45 .A Pulse Nd:YAG laser  with wave length 1064 nm and pulse duration 100 ns 
was used by applying one pulse ,two pulses with different laser energies (500, 750, 
1000  mJ). Pin-on-disc technique was done to define wear rate with different forces 
(5, 10, 15, 20, 25 N) and different  sliding speeds (1.319 ,2.199, 3.078, 3.958 m/s) for 
constant time (20 min)  and constant rotating disc  720 r.p.m with 45HRC .Also 
defined microhardness which decreases far from the hardened surface , depth of 
hardening  was evaluated through optical microscopy . The results of this work 
demonstrated that improvement in wear resistance for 1000 mJ laser energy more 
than the other energies for one pulse and two pulses ,while wear resistance for two 
pulses more than one pulse for all the energies . X-ray analysis results show that 
precipitation of another carbides like iron carbides ,chromium carbides ,manganese 
carbides after the treatment by laser. 

  
  Ck45 ذتاثير التصليد السطحي بالليزر على سلوك البلى االنزالقي الجاف للفوال

  
  الخالصة

تـم  . Ck45 ذيوضح البحث تاثير المعاملة الحرارية السطحية بالليزر على مقاومة البلى للفوال      
و نـان  100نانوميتر وزمن نبضه  1064و الطول الموجي ذ ياك النبضي –يميوم  ديناستخدام ليزر 

  .)جـول  ملي 1000, 750, 500(ليزرية مختلفة  بطاقات و) نبضتين , ةنبضة واحد(بتسليط  ثانيه
, 20, 15, 10, 5( القرص لتحديد معدل البلى عند قوى مختلفـة  - لىع-استخدمت تقنية المسمار 

 20ولفتـرة زمنيـة    ) ثا/متر  3.958, 3.078,2.199,1.319(وسرع انزالق مختلفة ) نيوتن  25
تم تحديـد  . مقياس روكويل ب 45دقيقة وصالدة قرص  /دورة 720وقرص دوارثابت بسرعة قة دقي

  .بالليزرسطح العينة المصلد   والتي  تقل باالبتعاد عن, الصالدة الدقيقة باستخدام المجهر الضوئي 
عليـه   واكبر مما ه جول ليم1000ليزر طاقةا البحث تحسن في مقاومة البلى عند ذاظهرت نتائج ه

بينما مقاومة البلى عند نبضتين اكبر ممـا هـو عليـه    , او نبضتين االخرى ولنبضة واحدة للطاقات
اخـرى مثـل    ترسيب كاربيداتاما نتائج حيود االشعة السينية  فقد اظهرت حدوث . لنبضة واحدة 
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