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 :چکیده 

 ميپتاس یو د S1عنوان محلول  ( به KF) دیفلور ميپتاس یها یو افزودن یموج اعمال شکل یعنیمهم  ريپژوهش به اثر دو متغ نیدر ا

 AZ31 میزيمن اژيبر آل ییپالسما یتيالکترول ونيداسياکس یها بر خواص پوشش S2عنوان محلول  ( به K2TiF6) تاناتيهگزا فلوروت

 یپوشش با کاهش درصد تخلخل و زبر یدر مورفولوژ یجزئ راتييتغ یکاتد پالس یموج و پهنا  شکل رييشده است. تغ  پرداخته

مسدود و کامالً  مهيباز، ن یاه با دهانه رمنظميصورت منظم و غ ها به در ساختار پوشش کروحفراتيها به وجود آورد. م پوشش

با  یکاتد یها نواقص توسط پالس ميو ترم TiO2 یديورود ذرات کلوئ ه،يتخل کرويم یها کانال لياز تشک یناش بيمسدود به ترت

 هیمقاومت ال نیشترياز آن است که ب یبلندمدت حاک یعملکرد خوردگ یبررس جیظاهر شدند. نتا یموج اعمال توجه به شکل

 یبرا یداخل هیمقاومت ال ریمقاد نیاالترو ب K2TiF6 یافزودن یحاو S2در محلول  دشدهيتول یها مربوط به پوشش یخارج

درصد  30 یپالس کاتد ینرم با پهنا یزن حاصل از جرقه  پوششهمچنين به دست آمد.  S1شده در محلول  پوشش داده  یها نمونه

(، اما یور روز غوطه کینشان داد )پس از  یور وطهغ هياول یها را در زمان یداخل هیمقدار مقاومت ال نیدر هر دو حمام باالتر

همچنان  یور روز غوطه 14و  7، 4درصد بعد از  20 یپالس کاتد ینرم با پهنا یزن حاصل از جرقه یها پوشش یداخل هیمقاومت ال

پوشش های  و شد شیدرصد سبب بهبود مقاومت به سا 20تا  10از  یپالس کاتد یپهنا شیافزا. همچنين را داشتند ریمقاد نیباالتر

 .هستند S1های محلول  دارای مقاومت به سایش باالتری نسبت به پوشش TiO2ذرات  حاوی

 شیسا ،یخوردگ د،یفلور ميپتاس تانات،يهگزا فلوروت ميپتاس یموج، د شکل م،یزيمن ،ییپالسما یتيالکترول ونيداسياکس کلمات کلیدی:


