
 

 

 

 



 

 

 

رخواص مکانیکی و ریزساختاری دهی الکترولس ببررسی تاثیر پوشش

جوشی پالسمای شده به روش تفساخته  Cr/ZrO-Ni%220 کامپوزیتنانو

 ایجرقه

 4، لیلی مومنی3باباخانیابوالفضل ، 2سیدعبدالکریم سجادی ، 1 زهرا فتاحی

  چکیده

علت استحکام و سختی باال کاربردهای وسیعی در صنایع های زمینه فلزی، کم وزن و سبک بوده و به نانوکامپوزیت

های مختلفی شود. روشمیکامپوزیت سبب افزایش استحکام اند. تبدیل کامپوزیت به نانوردهخودرو و هوافضا پیدا ک

ین گری از جمله اپودر، آلیاژسازی مکانیکی و ریختههای متالوژی اند. روشمعرفی شده هابرای تولید نانوکامپوزیت

باشند. اما های متالورژی پودر میروش هاهای تولید  نانوکامپوزیتباشند. یکی از متداول ترین روشها میروش

ی این فرایند هاباال و تجهیزات پیشرفته از محدودیت جوشیتفدر زمینه، دمای  کنندهتقویتتوزیع ناهمگن 

زیرکونیا،  کروم/%02-کامپوزیت نیکلای تولید نانویی براهاین پژوهش به منظور کاهش چنین محدودیت باشد. درمی

توسط روش الکترولس پوشش داده شدند. این پودرهای پوشش  Niبا الیه نازکی از  2ZrOپودرهای میکرو و نانو 

ی پرچگال با ها( مخلوط شدند و به منظور دستیابی به نمونهNi-20%Crداده شده و پوشش داده نشده با آلیاژ )

در این تحقیق مورفولوژی و ترکیب  ی بالک در آمدند.هاشدند و به صورت نمونه جوشیتفای سمای جرههروش پال

(، EDS( مجهز به )SEMشیمیایی پودرهای پوشش داده شده با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی)

روی خواص  2ZrOذرات ی ده( مشخص شد و اثر پوششXRD( و دستگاه)TEM) میکروسکوپ الکترونی عبوری

باعث  کنندهتقویتدهی ذرات د که پوششدا. نتایج نشان ین نانوکامپوزیت بررسی گردیدساختاری اریز مکانیکی و

خواص مکانیکی و  در زمینه بهبود یابد و کنندهتقویتهابل توجهی ترشوندگی ذرات  شوند که به طورمی

 گردد.بهبود ریزساختاری 
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 مقدمه

نانومتر(  1-122ابعاد نانومتر ) دهنده آن درلز اجزای تشکیای است که دست کم یکی اکامپوزیت مادهنانو

عموما به شکل  کنندهتقویتباشند. مواد می کنندهتقویتیکی از این اجزا، فاز زمینه و مابقی فاز یا فازهای . باشد

ی هااساس فاز زمینه به سه دسته کلی نانوکامپوزیت بر هاکامپوزیت. نانو[1]ذره، الیاف کوتاه یا الیاف بلند هستند

 شوند.میزمینه فلزی، زمینه پلیمری و زمینه سرامیکی تقسیم 

نایی الکتریکی مناسب ی زمینه فلزی دارای خواصی ویژه از جمله مقاومت به سایش باال، رساهاکامپوزیتنانو

شده با زیرکونیا تقویت Ni  یهآلیاژهای پا، هاکامپوزیتنانوترین این مهم ازباشند. میو استحکام دمای باالی خوب 

و  قاومت اکسیداسیونمپایداری حرارتی، خواص مکانیکی خوب، دارای باشد که می  Ni-20%Crاژیزمینه آل است.

هطعات و دیگر  های دمای باال مثل پره،هسمتوان پوشش حفاظت حرارتی و به عنباشد میمقاومت خوردگی داغ 

 .[0]شود استفاده میو موتورجت ی کوره الکتریکی هاداغ توربین گازی و ساخت المنت

دهد که خواص ای را نتیجه میافزودن ذرات دیرگداز مستحکم با مدول االستیته باال به زمینه فلزی ماده

زیرکونیا دارای خواصی مانند، مقاومت  کنندهتقویتفاز . [3]بینابینی ذرات سرامیکی و آلیاژ زمینه را داشته باشد

در برابر سایش و خوردگی، پایداری حرارتی و تطبیق حرارتی خوب با فلزات و باالترین مقاومت به ضربه را در 

 .[4]ها داردبین سرامیک

تهیه مخلوط که شامل  باشدمیی پودر ، متالورژزمینه فلزیی هاکامپوزیتترین روش تولید یکی از متداول

ترشوندگی بسیار ضعیف ذرات یی چون هابه علت محدودیت .باشدمی پودر جوشیتفپودری، شکل دادن پودر و 

برای  [6, 5]باال  جوشیتفرشد ذرات و دمای  سرامیکی در فلزات، توزیع ناهمگن ذرات در زمینه، عدم کنترل

روی پودرهای سرامیکی ی فلزی هاروش الکترولس برای ایجاد پوششاز  جوشیتفآماده سازی پودرها هبل از 

باشد که برای اعمال می دهی الکترولس یک واکنش الکتروشیمیایی خود کاتالیسترسوب .[7]شودمیاستفاده 

در این  رود.میرسانا بدون استفاده از جریان الکتریکی به کار ی فلزی روی هرگونه از سطوح رسانا یا غیرهاپوشش

کننده تامین شمیایی یک احیالکتروی اهای فلزی توسط واکنشهای الزم برای احیای یونهاروش الکترون

کروم/زیرکونیا( ابتدا ذرات میکرو و نانو اکسید زیرکونیا به %02-کامپوزیت )نیکلبرای تولید نانو. [9, 8] شوندمی

شوند و آنگاه پودرهای میکرو و نانو میسیله روش الکترولس پوشش داده به و Niصورت جداگانه با الیه نازکی از 

گردند. و برای میمخلوط ( Ni - 20% Cr) آلیاژمیکرو( با زمینه  82نانو/02زیرکونیا پوشش داده شده با نسبت )

نو و ر اکسید زیرکونیم نادپو گردند تا مخلوطی ازمیپودرهای پوشش داده نشده نیز به همین صورت مخلوط 

پالسمای  جوشیتف. مخلوط پودری سپس طی فرایند شودایجاد می هادر نمونهCr 02%-  Niژامیکرونی و آلی

 آیند. میی بالک در هاجرهه ای به صورت نمونه



 

 

انواع پودرهای رسانا و  جوشیتفاست که هابلیت  جوشیتفیک روش پخت جدید و سریع  SPS روش

)برای تولید حرارت(  DC ی جریانهاین روش به طور همزمان از فشار محوری و پالسباشد در امینارسانا را دارا 

. [12]تحت فشار به حساب آورد  جوشیتفتوان یک روش میاین تکنیک را  شود. بنابراینمیاستفاده 

بر اساس پدیده تخلیه الکتریکی و که باشد. میترین تئوری پذیرفته شده، تئوری میکرو اسپارک/پالسما متداول

ای ی جریان با آمپر باال و ولتاژ پایین، بطور لحظههاای جرهه پالسما استوار است که در آن پالستولید لحظه

 .[11]کند ک بین ذرات پودر ایجاد میجرهه پالسمای با دمای باال را در یک ناحیه موضعی کوچ

خواص مکانیکی و ریزساختاری  دهی الکترولس بردر این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر روش پوشش

دمای  ،PH=10) با ثابت در نظرگرفتن پارامترهای حمامدر حمام الکترولس  دهیپوششفرآیند ، هاکامپوزیتنانو

درحالت پوشش داده شده و  دهکننتقویتدرصد وزنی 15نمونه با  دهیقه( انجام شد. 30دهی و زمان پوشش ℃80

 .با هم مقایسه گردید هاپوشش داده نشده تهیه شد و خواص مکانیکی و ریزساختاری آن

 مواد و روش تحقیق

 مواد مورد استفاده

( با  Merck ,ZrO2 , %99م )نوان زمینه و پودر اکسید زیرکونیکروم به ع %02-پودر آلیاژی نیکل

برای ساخت کامپوزیت مورد استفاده  کنندهتقویتنانومتر به عنوان ذرات 02ر و میکرومت 5 میانگین اندازه ذرات

 اکسید زیرکونیا و اکسید زیرکونیا از موادعمال پوشش نیکل روی پودرهای نانوهرار گرفتند. همچنین برای ا

 ذکر شده استفاه شده است. 1جدول شیمیایی مختلفی که در 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : 1جدول 

 شرکت مواد شیمیایی مصرفی

Acetone Dr.m-Iran 

HNO3 65% Merck-Germany 

HCl 37% Merck-Germany 

SnCl2 Industrial-Iran 

PdCl2 Merck-Germany 

Deionized water FUM central lab, Iran 

Nickel Sulphate (NiSO4. 6H2O) Merck-Germany 

Sdium hypophosphite (NaH2PO2. H2O) Sigma 

Sodium citrate (Na3C6H5O7. 2H2O) Merck-Germany 

Sodium hydrOxide (NaOH) Industrial-Iran 

 

 دهی الکترولس سطح ذرات اکسید زیرکونیا با نیکلپوشش

دهی برای پوشش حمام هیپوفسفیتی، ترین نوع حمام شیمیایی الکترولس نیکل،دراین آزمایش از معمول

اکسید از آنجایی که سطح ذرات  م و نانو اکسید زیرکونیم استفاده شده است.ای اکسید زیرکونیدرهنیکل روی پو

باشند، در ابتدا بایستی سطح این مناسب نمی نیکل دهیپوششبه لحاظ شیمیایی خنثی بوده و برای م زیرکونی

 مرحله: چهارسازی شامل  شوند. فرآیند آمادهسازی ستیابی به خاصیت کاتالیستی آمادهذرات، به منظور د

دهیقه درمعرض  15در مرحله اول ذرات به مدت باشد. و فعال کردن می حساس کردن، زبر کردنشستشو، 

 دومدر مرحله  ی احتمالی هرار داده شدند.هاو ناخالصی هااستون به منظور شست و شوی ذرات و حذف آلودگی

ذرات زبر شده  سومرار داده شدند. پس از آن در مرحله رهیق ه 3HNOدهیقه در معرض اسید  15ذرات به مدت 

آخر  یهرار گرفتند. در مرحله 2SnClو  HClدهیقه در معرض ترکیبی از محلول  15به مدت   3HNO توسط



 

 

بهره گرفته شد و ذراتی که پیش از آن در  2PdCl و  HClهایسازی از ترکیب محلولجهت تکمیل فرآیند فعال

دهیقه در معرض محلول مذکور هرار گرفتند. کلیه 32بلی آماده شده بودند به مدت مرحله نامبرده شده ه

های مربوط به آماده سازی پودرهای اکسیدی در دمای محیط صورت گرفت. پس از هر مرحله، پودرهای آزمایش

ا به بدست آمده چندین بار توسط آب دیونیزه شستشو داده شدند و در آخرین مرحله، پس از جداسازی پودره

سازی بعد از فرایند آماده ساعت خشک گردیدند. 0به مدت  c°122با دمای  آون وسیله دستگاه گریزانه، آنها در

م پودرهای اکسید زیرکونیم و نانواکسید زیرکونی دهی نیکل رویسازی شده برای پوششپودرها از پودرهای فعال

 ،PH=10) با ثابت در نظرگرفتن پارامترهای حماملس در حمام الکترو دهیپوششدر ادامه فرآیند استفاد شد که 

سازی شده به داخل بشر تزریق پودرهای از پیش آماده دهیقه( انجام شد. 32 دهیپوششو زمان  82  ℃دمای

ی یکنواخت و کم هاو به منظور تولید پوششیونیزه از هسمت باالی آن صورت گرفت آب دی cc 122 حاوی

ی فعال شده بایستی به صورت کامال یکنواخت در حمام الکترولس ها، پودرذرات شدن، کاهش آگلومره ضخامت

ی مغناطیسی و اولتراسونیک به ترتیب برای توزیع ذرات میکرونی و نانو هازندر این پژوهش از هم توزیع شوند.

از چندین  داده شده پس پودرهای پوششدر نهایت ی الکترولس استفاده شده است. هادر حمام 2ZrO ذرات 

ساعت خشک  3به مدت  c° 82 با دمای آوننوبت شستشو با آب دیونیزه، توسط گریزانه جداسازی شده و در 

زیرکونیا به وسیله روش الکترولس براساس افزایش وزن پودرها پس  رسوب دهی ذرات اکسیدنرخ نهایت در .شد

 گزارش شده است. 0جدول ترکیب حمام در  محاسبه شده است. دهیپوششاز 

 

 : 0جدول 

 ترکیبات شیمیایی عوامل مصرفی مرحله

 آماده سازی

 ml Acetone100 شستشو

 ml/l HNO3100 زبرکردن

 حساس کردن
g/l SnCl215 

And 
m/l HCl 60 

 g/l PdCl2. 0.5 فعال کردن

And  10 m/l HCl 

دهیپوشش  

 NiCkel Sulfate(0.85g) (NiSO4 .6H2O) نمک اصلی
 

هعامل احیا کنند  Sodium hyphosphite  (5.55g) 
(NaH2PO2. H2O) 

 Sodium Citrate(1.17g) عامل کمپلکس

(Na3C6H5O7. H2O) 

 Sodium hydroxide(2.5g) عامل بافر
(NaOH) 



 

 

 

م از د زیرکونینانواکسی م و( با اکسیدزیرکونی Ni-20Cr)آلیاژ به منظور اختالط پودر زمینهمرحله بعد  در

ای استفاده شد. در نهایت پودرهای کامپوزیتی با درصدهای وزنی مختلف از ذرات ای ماهوارهدستگاه آسیای گلوله

در حالت پوشش داده شده و پوشش داده نشده تهیه شد. پودرهای کامپوزیتی طی  (19و  15،11) کنندهتقویت

دهیقه( به  12مگاپاسکال و زمان  52فشار -ه سانتی گراددرج 1022)دمای  ایپالسمای جرهه جوشیتففرایند 

 آیند.میی بالک در هاصورت نمونه

.آورده شده است 3جدول و بررسی نتایج در  هالیست تجهیزات و آنالیزهای مورد نیاز برای انجام آزمایش  

 : 3جدول 

 هابلیت انجام در کشور نام دستگاه ردیف

پالسمای جرهه ای جوشیتف 1    

   ترازوی دیجیتال با دهت باال 0

   آسیای گلوله ای 3

   هیتر 4

   حمام آلتراسونیک 5

   پروب 6

   میکروسکوپ نوری 7

   سانتریفیوژ 8

   میکرو سختی)ویکرز( 9

   اندازه گیری مقاومت سایشی 12

11 XRD   

10 SEM   

13 TEM   

   

 نتایج و بحث
 ی ریزساختاری و فازی پودرهاهابررسی

م ذرات اکسید زیرکونی دهد.میرا نشان  دهیپوششذرات زیرکونیا پیش از  SEMالف تصویر – 1شکل 

ذرات زیرکونیای پوشش داده شده با نیکل را نشان SEM ب تصویر -1شکل  باشد.میاولیه به شکل چند وجهی 



 

 

ششی نازک و نانومتری اطراف ذرات زیرکونیا را فراگرفته دهند که با رسوب ذرات نیکل در سطح زیرکونیا، پومی

نشان داده شده ج -1در شکل  EDS  همین نمونه در بزرگنمایی کمتر برای گرفتن آنالیزSEM  است. تصویر

. آنالیز دهدمیپودرهای زیرکونیای میکرونی پوشش داده شده با نیکل را نشان  EDSد نتایج آنالیز -1است. شکل 

ی روی و اکسیژن مربوط به هاکند. درحالی که پیکمیی روی، اکسیژن و نیکل را شناسایی هایکاین نمونه پ

 دهند.میاصلی پوشش را تشکیل  باشد و نیکل نیز ترکیبمیهسته زیرکونیا 

 

  
 ب( الف(

  

(ج (د   

 : 1شکل 

 



 

 

ن داده شده است. مشاهده م پوشش داده شده با نیکل نشانانوذرات اکسید زیرکونی TEMتصویر  0 شکل

 ات کروی زیرکونیا اعمال شده است.روی سطح نانو ذره و یکنواختی از نیکل ی پیوستهاشود که پوششمی

 

 

 .نانو ذرات اکسید زیرکونیا پوشش داده شده با نیکل TEMصویر ت -0شکل 

ند الکترولس نشان پودرهای زیرکونیایی پوشش داده شده با نیکل را پس از فرای XRDالگوی  3شکل 

کند. در این میذرات زیرکونیا توسط نیکل را تایید  دهیپوششدر این الگو  Niو  Zrی هادهد. وجود پیکمی

باشد که در مرحله میشود که بیانگر این مطلب میم و نیکل مشاهده نو، هیچ پیکی از اکسیدهای زیرکونیالگ

در طول مرحله خشک کردن پودرها در خشک کن، زدن در حمام آبی و داغ الکترولس و همچنین هم

 افتد.میاکسیداسیون سطح ذرات اتفاق ن

 

 های ریزساختاری و فازی نانو کامپوزیتهابررسی

 15تقویت شده با  2ZrOCr/%20-Niی نانو کامپوزیت  هاتصاویر میکروسکوپ نوری سطح نمونه 4شکل 

را نشان 1022  ℃ ا نیکل و پوشش داده نشده در دمایدرصد وزنی زیر کونیا در حالتی پوشش داده شده ب

 دهد.می



 

 

 

 .پودرهای زیرکونیایی XRDالگوی  - 3شکل 

 

 

پوشش  الف( :درصد وزنی زیرکونیا در حالت 15کامپوزیتی تقویت شده با ی نانوهاساختار نمونهریز -4شکل 

 .ب( پوشش داده نشده داده شده با نیکل،

در حالت پوشش داده شده نسبت به حالت پوشش داده نشده مشاهده  هاتار نمونهبا مقایسه کیفی ریزساخ

 کنندهتقویتذرات  دهیپوشش باشد ومیکنندگی ذرات در زمینه را دارا دهی هابلیت ترپوشششود که روش می

ات زمینه تاثیر-ی مستحکم ذرههاو ایجاد فصل مشترک کنندهتقویتشوندگی ذرات عالوه بر بهبود تر

اند. اما در حالت در مرزدانه توزیع شده 2ZrOریزساختارها ذرات  میریزساختاری دیگری را نیز در پی دارد: در تما

اند و به صورت کامال یکنواختی، در مرزدانه توزیع شده  2ZrOپوشش داده شده به خوبی نمایان است که ذرات 



 

 

به  هادر این نمونه کنندهتقویتعیوب آگلومره شدن ذرات توزیع یکنواختی از ذرات و زمینه را داریم در نتیجه 

 خورد.میدلیل افزایش سطح ویژه و کاهش انرژی سطح ذرات به ندرت به چشم 

پالسمای  جوشیتفتولید شده به روش  2Cr/ZrO%20-Niکامپوزیت الگوی پراش اشعه ایکس نانو 5 شکل

ی نیکل، کروم و اکسید زیرکونیا به وضوح دیده هاگو پیکدهد. در این المیرا نشان 1022 ℃ای در دمای جرهه

دهنده تشکیل فازهای که نشان شودمینیز مشاهده  XRDدر الگوی  NiZrو  Zr3Niی هاشود. همچنین پیکمی

زمینه عالوه بر بهبود ترشوندگی ذرات زیرکونیا در -باشد که تشکیل این فازها در فصل مشترک ذرهمیبین فلزی 

رود، هیچ میهمانگونه که انتظار  شوند.میغلب باعث ایجاد پیوندهای بسیار هوی نیز در فصل مشترک زمینه، ا

 شود.میده نمشاه XRDترکیب اکسیدی و فازهای مضری در الگوی 

 

پالسمای  جوشیتفتولید شده به روش  2Cr/ZrO%20-Niنانو کامپوزیت  XRDالگوی  - 5شکل 

 .ایجرهه

 

 کیبررسی خواص مکانی

را در درصدهای مختلف  2Cr/ZrO%20-Niی نانو کامپوزیتی هامقادیر دانسیته و سختی نمونه 5جدول 

 دهد.میدر حالت پوشش داده شده با نیکل و پوشش داده نشده نشان  کنندهتقویت

 



 

 

 

پالسمای  جوشیتفده به روش کامپوزیتی تولید شی نانوهادانسیته نسبی و سختی نمونه دانسیته تئوری، دانسیته عملی، -4جدول 

 .ایجرهه

پارامترهای مورد 

 بررسی

درصد وزنی 

 کنندهتقویت

دانسیته 

 (3g/cmتئوری)

دانسیته 

 (3g/cmعملی)

دانسیته 

 (3g/cmنسبی)

میکرو سختی 

 (HVویکرز)

      

2ZrO  پوشش داده

 شده با نیکل
15 8.11 7.87 97.10 567 

      

2ZrO  پوشش داده

 نشده
     

 15 8.11 7.30 92.36 450 

      

 

ی های نمونهگیری شده و دانسیته نسبدانسیته عملی اندازه مقادیر دانسیته تئوری، 5 در جدول

مقداری  هاآید، میان تمام نمونهمیهمانگونه که از نتایج این جدول بر نانوکامپوزیتی تولید شده آورده شده است.

درصد وزنی زیرکونیا  15که با  Cr/ZrO-Ni%220 کامپوزیتیی نانوهای مختلف برای نمونههانرخ سایش در مسافت -5جدول 

 .شده در حالت پوشش داده شده و پوشش داده نشدهتقویت

ندهکنتقویتدرصد وزنی  پارامترهای مورد بررسی  
ی مختلف سایشهاوزن نمونه در مسافت  

522 422 322 022 122 2 

 ZrO2 15 13.041 13.042 13.037 13.034 13.032 13.005 پوشش داده شده با نیکل

 ZrO2 پوشش داده نشده

 
15 13.046 13.041 13.036 13.031 13.007 13.004 



 

 

دهنده آن است که همواره مقداری عملی وجود دارد. این اختالف نشانبین دانسیته تئوری و دانسیته اختالف 

 د. شده وجود دار جوشیتفی هاتخلخل در نمونه

باشد میشوند، امری معمول میمتالورژی پودر تولید ی نانوکامپوزیتی که به روش هامسئله تخلخل در نمونه

پوشش داده شده  کنندهتقویتشود در حالتی که میکه با توجه به ماهیت روش هابل مشاهده است. که مشاهده 

ی پوشش داده شده هاار تخلخل در نمونهدهنده آن است که مقدیابد که نشانمیاست چگالی نسبی افزایش 

الکترولس به دلیل توزیع یکنواخت  دهیپوششنسبت به پوشش داده نشده کاهش یافته است. در واهع با روش 

 شود.میافتد و این باعث افزایش چگالی میذرات و زمینه، آگلومره شدن ذرات کمتر اتفاق 

داده داده شده و پوششپوشش 2ZrOتقویت شده با ذرات ی کامپوزیتی هاهمچنین با مقایسه سختی نمونه

یی های کامپوزیتی تقویت شده با ذرات پوشش داده شده بیشتر از نمونههاشویم که سختی نمونهمینشده متوجه 

توان به دلیل توزیع میرا  هاافزایش سختی در این نمونه اند.باشد که با ذرات پوشش داده نشده تقویت شدهمی

، کاهش [10]و نیکل کنندهتقویتدر زمینه کامپوزیتی و افزایش پیوند بین ذرات  کنندهتقویتتر ذرات واختیکن

زمینه  عیوب و همچنین تشکیل فصل مشترک بسیار مناسب و عاری از هرگونه حفره و تخلخل بین ذرات و

 .توجیه نمود

 

 6شکل 



 

 

شده با ذرات افت سایشی نمونه کامپوزیتی تقویتبا مقایسه مقادیر کاهش وزن و نمودار کاهش وزن بر حسب مس

2ZrO شویم که کاهش وزن نمونه کامپوزیتی تقویت شده با می پوشش داده شده و پوشش داده نشده متوجه

اند. زیرا در داده نشده تقویت شدهبا ذرات پوششباشد که مییی اهپوشش داده شده کمتر از نمونه 2ZrOذرات 

ی گازی و تخلخل اطراف هایی از حبابهانمونه کامپوزیتی تقویت شده با نانوذرات پوشش داده نشده، وجود گونه

 یی مناسب برایهاشوند به عنوان محلمیذرات)تخلخل همراه با ذرات مجزا و ذرات آگلومره شده( باعث 

اند، حذف ای که با ذرات پوشش داده شده تقویت شدهبا این حال در نمونه زنی و رشد ترک عمل کنند.جوانه

و همچنین ترکیبات بین فلزی که به واسطه  و زمینه، کنندهتقویتعیوب و ایجاد پیوندهای هوی ما بین ذرات 

شوند. با مشاهده میمقاومت سایشی  شوند باعث افزایشمیواکنش میان مواد پوشش و آلیاژ زمینه تشکیل 

داده نشده دارای رفتار پوشششود که نمونه پوشش داده شده دارای رفتار نمایی و نمونه مینمودار مشاهده 

داده شده به دلیل توزیع همگن و یکنواخت ذرات و زمینه، پس ا خطی هستند. زیرا در نمونه پوششسایشی تقریب

شود و میاعث ممانعت از کنده شدن ذرات و مقاومت در برابر نیروهای ساینده از یک مسافت سایشی به تدریج ب

داده نشده وجود شود، ولی در نمونه پوششمیدر دراز مدت به تدریج نرخ سایش نمونه به این دلیل کم 

باعث )تخلخل همراه با ذرات مجزا و ذرات آگلومره شده(  ی گازی و تخلخل اطراف ذراتهایی از حبابهاگونه

یی مناسب هاشود تا ذرات نتوانند به درستی نقش استحکام بخشی خود را ایفا کنند و بلعکس به عنوان محلمی

ی هاباشند و در مسافتمیزنی و رشد ترک عمل کنند در نتیجه دارای نرخ سایشی تقریبا ثابتی برای جوانه

 [13]سایشی باالتر این مواد کاهش وزن بیشتری نشان خواهند داد.

 نتایج:

به وسیله  نو اکسید زیرکونیا با نیکل در حمام الکترولس هیپوفسفیتی انجام گرفت.ذرات میکرو و نا دهیپوشش-1

 .روی سطح نانوذرات اکسید زیرکونیا اعمال شدی نانومتری و یکنواختی هااین روش پوشش

ر ذرات اکسید زیرکونیا و نانو اکسید زیرکونیا با نیکل، باعث افزایش هابلیت ترشوندگی و اتصال بهت دهیپوشش-0

شود و عالوه بر این نحوه توزیع ذرات در زمینه را بهبود داده و باعث کاهش میدر زمینه  کنندهتقویتذرات 

 شود.میعیوب جدایش و آگلومره شدن ذرات 



 

 

نتایج ریزساختاری نمونه کامپوزیتی نشان داد که در حالتی که زیرکونیا با نیکل پوشش داده شده اتصال -3

 د زیرکونیا و نیکل برهرار شده است.مناسبی بین ذرات اکسی

کامپوزیت مورد بررسی ای روش مناسبی جهت تولید نانوپالسمای جرهه جوشیتفنتایج نشان داد که روش -4

 باشد.می

با نیکل دانسیته و سختی نسبت به  کنندهتقویت دهیپوششنتایج تست سختی و دانسیته نشان داد که در اثر -5

 یابد.میفزایش حالت پوشش داده نشده ا

ی هامونهی پوشش داده شده با نیکل نرخ سایشی نسبت به نهانتایج تست سایش نشان داد که در نمونه-7

یابد.میپوشش داده نشده کاهش   
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