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ABSTRACT 

High power pulsed Neodymium doped Yttrium Aluminum Garnet-                          
(Nd– YAG)- laser with 1J power was used to fuse coatings containing a mixture of 
FeAlO and Al. This mixture produced by aluminizing pack cementation treatment 
and thermal spray  of low alloy steel, That is for  Studying  the mechanical , 
surface and metallurgical properties for each coating system , and to make a 
comparison before and after irradiation , and also the specified properties including 
the coating thickness . Aluminum Coated samples were made  by two advanced 
techniques pack cementation and thermal spray methods in order to  compare the 
resulted coating layer properties before and after irradiation, and also to determine 
the technique role from one hand ,also fusing effect and thermal residual stresses 
role which resulted from irradiation in the variation of studied properties on the 
other. Results showed that pack cementation coating layer has roughness, Micro 
hardness and wear resistance higher than thermal spray coating layer. Irradiation 
results was showed an improvement in studied properties, this was attributed to the 
fusing, thermal residual stresses and laser rays role in refining the grains which are 
in conjunction with finer microstructure   . After irradiation a formation of a hard 
phase (martensite) was recorded, this was attributed to the sufficient percentage of 
carbon (0.4%) in the selected alloy, this was enshured by microstructure images 
taken by optical microscopy. X-ray diffraction showed, for laser surface irradiated 
coating layers, presence of the phase due to interaction between the base metal 
constituents. A modification of coating phases composition could be concluded for 
both coating techniques.  Also the two techniques illustrate a formation of coating 
layer with a different thickness. 
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یاك النبضي لمعالجة طبقات الطالء االنتشاري والرش  - استخدام لیزر ندمیوم
 منخفض السبك متوسط الكربون سبیكة الصلب علىبااللمنیوم  الحراري

  قسم ھندسة المواد/ الجامعة التكنولوجیة  ,
  الخالصة

البحث الحـالي   جول قد أستخدم في 1ياك بطاقة –ليزر نبضي عالي الطاقة من نوع نديميوم   
والمنتجة من الطـالء بـاأللمنيوم     FeAlOو  FeAlلصهر الطالءات المحتوية على مزيج من 
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بطريقتي السمنتة والرش الحراري لسبيكة من الصلب منخفض السبك متوسط الكاربون ، وذلـك  
 كـل ل نتـائج ال ومقارنة واص الميكانيكية والسطحية والطورية لكل نظام طالء لغرض دراسة الخ

متضـمنة  سـمك    المحـددة دراسة الخواص   وتمت .بالحزم الليزرية تشعيعال بعد أجراء معاملة
بتقنيتين مختلفتين هما السمنتة والرش الحراري  قـد اسـتخدمت   أنظمة الطالء باأللمنيوم . الطالء

وذلـك لتحديـد   . طبقات الطالء المنجزة قبل التشعيع مرة وبعده مرة أخرىللمقارنة بين خواص 
فـي   الحرارية الناتجة عن التشعيع بـالحزم الليزريـة  اإلجهادات المتبقية تقنية الطالء مرة و دور
تمتلـك   السـمنتة أن طبقة الطالء ب الطالء بينت نتائجالمدروسة مرة ثانية، وقد الخواص  ريوتح

،كمـا   الرش الحراريمن طبقة الطالء ب أعلى البلىمقاومة  ، ودقيقةالة صالد،  خشونة  خواص
حدوث تطورا في الخواص المدروسة وقد أعزي ذلك إلى دور الصهر ،  التشعيع نتائج أوضحت

االجهادات المتبقية الحرارية ودور الحزم الليزرية في تنعيم الحبيبات  ، كما تم  تسجيل  ظهـور  
تشعيع وأعزي ذلك إلى وجود الكربون في السبيكة المختارة بنسبة كافية لطور المارتنسايت بعد ال

إضافة إلى اإلخماد الذاتي مما يعزز من قابلية التصليد كما أكدت ذلك الصور الملتقطة بـالمجهر  
وقد بينت نتائج الفحص باألشعة السينية للطالءات المشععة باليزر تكون أطوار نتجـت  .الضوئي 

دة األساس ، وأن ذلك أكد على أحداث تحوير فـي أطـوار كلتـا التقنيتـين     من التفاعل مع الما
   .تكون طبقات طالء بأسماك مختلفةتقنيتي الطالء المستخدمة  أظهرتو المستخدمتين ،كما
التشعيع بالحزم الليزرية ،االلمنة ،الطالء بالسمنتة، الرش الحراري، الصلب : الكلمات المفتاحية

 .الكاربونمنخفض السبك متوسط 
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