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 چکیده 
های فوالد های محافظ با روش رسوب فیزیکی بخار قوس کاتدی بر زیرالیهبه عنوان الیه  CrNو  ZrN  ،TiNهای نیتریدی  پوششدر این مطالعه،  

نشانی در صنعت، بسیار رایج است به  امروزه کاربرد این نوع الیهدهی شدند.  پوشش  CK45آلیاژی    دو فوال  H13، فوالد ابزار  420زنگ نزن  
های سخت نیتریدی با پوشششوند.  ای که بخش بزرگی از تولیدات مهندسی برای بهبود عملکرد با استفاده از این فرایند، الیه نشانی میگونه

دارا بودن خواصی از جمله پایداری شیمیایی باال، چقرمگی مناسب، سختی و چسبندگی باال و مقاومت به سایش و خوردگی عالی توسط روش  
PVD  افزایش سختی زیرالیهاند.  های اخیر بسیار توسعه یافتهها در سالوند. این پوششش تولید می ها از عملیات به منظور بهبود ریزساختار و 

(  XRDها از آزمون پراش پرتو ایکس )دانه پوششحرارتی متناسب با هر فوالد استفاده شد. در ادامه برای ارزیابی ساختار کریستالی و اندازه
های محتوای نیتروژن کمتر منجر به  پوششکه    دارد،  یبستگ  2N  انیجر   زانیبه م  NxCrساختار    بیترکهای نیترید کروم  در پوشش  استفاده شد.

و   یسازآماده  یهاکیدر تکن  و دارد  یبستگ  گذاریو رسوب   کندوپاش  طیبه شرا ها  ساختار پوشششود. از طرف دیگرمی  N2Crایجاد پوشش  
افزایش    CK45بر زیرالیه      N2Crهای مربوط به فاز  شدت پیک   XRD. طبق نتایج به دست آمده از آنالیز  متفاوت است   ،مختلف  یهاهیرالیز

رفولوژی سطح و شیار سایش توسط میکروسکوپ  و ضخامت پوشش، مباشد.  دانه کوچکتری دارا میاندازه  CrNیافته است. هم چنین پوشش  
گیری و مشخص شد اندازهها  ( مورد بررسی قرار گرفت. زبری سطح نمونه EDS( و طیف سنجی پراش پرتو ایکس )SEMالکترونی روبشی )

و آزمون سختی  Pull Offاست. با استفاده از آزمون  دهی به علت وجود ماکروذرات بر سطح، افزایش یافتهزبری سطح پس از عملیات پوشش
بر   TiNپوشش    Pull Off  یدر آزمون چسبندگ  ها مورد ارزیابی قرار  گرفت و مشخص شد که، چسبندگی پوشش به زیرالیهCسنجی راکول  

دل  420  هیرالیز ب  هیرالیز  ی باال  یسخت  لی به  پوشش،  ز  ZrNو پوشش    یاستحکام چسبندگ  نیشتری و ضخامت کمتر    ن یترکم  H13  هیرالیبر 
و به منظور ارزیابی   سختی سنجی بررسیمیکروها توسط آزمون  ی پوششخواص مکانیک  .را به خود اختصاص داده است  یاستحکام چسبندگ 

قرار داده و نسبت به    ری تحت تأثرا    H13  هیرالیز  یسخت  ZrNپوشش  بهره گرفته شد.  آزمون سایش و اصطکاک    زها ارفتار تریبولوژی نمونه
و استحکام را به خود اختصاص داده است و پوشش    یسخت  نیشتریاندازه دانه کوچکتر ب  لیبه دل  CrNکاهش داده است. پوشش    CK45  هیرالیز

ZrN  هیرالیبر ز  CK45  پوشش    میانگین ضریب اصطکاک و نرخ سایش بررسی و گزارش شد.را دارد.  یسخت  زانیم  ن یکمترCrN    بر زیرالیه
ها توسط آزمون  رفتار خوردگی نمونه.  شان دادندبیشترین نرخ سایش را از خود ن  CK45زیرالیه  بر    ZrNهای  کمترین نرخ سایش و پوشش  420

  و مشخص شد  مورد ارزیابی قرار گرفت  NaClدرصد  5/3طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی و آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک با محلول 
رفتار خوردگی بهتری از خود    تر و تعداد ماکروذرات و حفره کمتری بر سطح داشتند بنابراین ،  به دلیل این که سطح صافCrN  هایکه پوشش

را اثبات کرد. نتایج مربوط به    420بر زیرالیه    CrNودینامیک نیز چگالی جریان خوردگی کمتر پوشش  پتانسی  آزمون پالریزاسیوننشان دادند.  
  ZrNآزمون خوردگی و زبری سنجی نشان داد که وجود ماکروذرات و حفرات بر سطح به شدت بر میزان خوردگی تأثیرگذار است. پوشش  

های این  تری از خود نشان داده است. بر اساس یافتهمقاومت به خوردگی ضعیف  به علت تعداد ماکروذرات بیشتر بر سطح،  CK45بر زیرالیه  
ها روندکلی مقاومت به  شدند، این پوشش  420باعث کاهش مقاومت به خوردگی زیرالیه فوالد زنگ نزن  TiNو    ZrNهای  پوششتحقیق،  

زیرالیه نزن    CK45و    H13های  خوردگی  فوالدزنگ  زیرالیه  ترکیب  خوردگی  لحاظ  به  دادند.  تغییر  نیز  زیرالیه    420را  ترکیب   CrNو 
 .باشد پایدارتری به لحاظ خوردگی می
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