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  الخ.صة 
الكربنة السائلة في مقاومة البلى ا�لتصاقي ھدف البحث دراسة تاثير عملية النتردة السائلة ثم 

 ا*لتص""اقي أذ ت""م تص""نيع أربع""ة مج""اميع م""ن عين""ات البل""ى   AISI 1020لف""و�ذ ك""اربون 
(A,B,C,D) با*بعاد )D20*H10 mm ( وحس"ب المواص"فات القياس"ية )ASTM  ( وت"م أج"راء

كربن"ة س"ائلة , ) B(وع"ة لمدة س"اعة واح"دة  للمجم) C°550(عملية نتردة سائلة عند درجة حرارة 
كم"ا ت"م اج"راء ) C(لم"دة س"اعه واح"دة ف"ي اوس"اط ملحي"ة للمجموع"ة ) C°950(عند درجة ح"رارة 

بع"دھا ) D(لعينات المجموع"ة " معاملة مزدوجة نتردة تتبعھا كربنة وبنفس الظروف المذكورة سابقا
ا�ربع"ة بواس"طة مجھ"ر تم فحص الص3دة العيانية والمجھرية للطبقة المصلدة لعين"ات المجموع"ات 

ض""وئي ذو ك""اميرا ام""ا ا�ط""وار ف""تم فحص""ھا بواس""طة جھ""از حي""ود ا�ش""عة الس""ينية بع""د ك""ل معامل""ة 
حرارية واظھرت النتائج ان مقاومة البلى ا�لتص"اقي ت"زداد بع"د المع"ام3ت الحراري"ة وق"د وج"د ان 

  .النتروكربنة اعطت افضل النتائج 
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The Effect of Liquid Nitriding and Carborizing on Adhesive 
Wear Resistance of Carbon Steel 1020 

 
Abstract  

The aim of this paper is to study the effect of Nitro carburizing on adhesive 
wear resistance of carbon steel (1020 AISI). Four groups of specimens were 
manufactured (A, B, C, D) with dimensions (D20*10 mm) according to ASTM 
standard . Liquid nitriding at 550 °C for one hour was applied for group B, liquid 
carburizing at 950°C for one hour was applied for group C, and double process of 
nitriding the carburizing in the same conditions as mentioned before was applied 
for group D. The hardness test, the adhesive wear resistance at different conditions 
(time, sliding velocity and load) and photo microstructure was checked by optical 
microscope, then phases was examined by the X-ray diffraction technique for all 
the specimens. It is found that the adhesive wear resistance was improved by all 
surface heat treatment. Nitriding and carburizing but Nitro carburizing it found that 
best improvement. 
 

 
 
 
 
  
 
  

 


