
 2008, 2العدد ,26المجلد ,مجلة الهندسة والتكنولوجيا    

 قسم هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية

 

  دراسة عملية النترده لعينات مطلية بالكروم بطريقة الترسيب

  
 *مهدي مطر حنون*          م ايمان عدنان عنون.م*        ين دواي ثامرام.د                   

 
 29/3/2007االستالم   

  5/7/2007القبول   
  الخالصة

) 135Nitralloy(نـوع  من الفوالذ السـبائكي  ات اجريت في هذا البحث عملية النتردة على عين
ـ املة اجراء الفحوعتم في هذه الم فقد,التي تم طالئها قبل المعاملة بالكروم بطريقة الترسيب ات ص

و المتمثلة باختبار عمق الطبقة و الصالدة و التركيب المجهري وكانـت   الزمة و االختبارات ال
ملم عنـد زمـن   )  0.45(نتائج االختبارات اننا قد حصلنا على عمق طبقة منتردة مناسب وهو 

. تم استخدام ازمان نتردة مختلفة تزايد مع زيادتهاعمق الطبقة المنتـرده   فقد .دقيقة)  90(نتردة 
اذامكن من خالل استخدامه زيادة عمق الطبقة المنترده , تاثيره) الكروم(كذلك كان لعنصر السبك 

تـم   فقـد , ي التركيب المجهريكما  اظهرت عملية النتردة التغير الذي حصل ف.تقليل الزمن  و 
  .الحصول على عينة منتردة ذات سطح ناعم و متجانس وكذلك اطوار الفوالذ المتكونة ثابتة 

اذ )م  °550(الصالدة عند درجـة حـرارة النتـردة     تاما بالنسبة للخواص الميكانيكية فقد تحسن
باالضـافة إلـى    )HV1000(حصلنا عليها عند تلك الدرجة وهيكانت اعلى صالدة  عالوة على

 ,Tensile Stress, Yield Point(ذلك تحسنت الخواص الميكانيكيـة االخـرى التـي هـي     
Elongation (وبذلك نكون قد حصلنا علـى عينـة  مصـلدة     .كما موضح في جدول الخواص

  .وبخواص جيدة وهذا ماكان الهدف منه في هذا البحث 
  
  

Abstract 
In this paper nitriding is performed on (Nitralloy135) alloyed steel which is 
coated with chromium before heat treatment. Tests and inspections were 
preformed like coated layer depth and hardness .The result show that 
nitriding layer depth increases with nitriding time. Max. Layer depth is 
(0.45) mm with nitriding time (90) min.  , when chromium is added to the 
alloy the nitriding depth layer increased with time decrease, and also in 
micro structure test shows fine and uniform structure and stable steel 
phases. 
As for mechanical properties hardness was (1000HV) at (550°C), Also other 
mechanical properties (Tensile Stress, Yield Point, Elongation) as shown in 
properties  table ,So we have a hard tough sample with good properties as 
the objective of this paper.  
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