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 چکیده
بعد از آن سنتز شد.    رتي توسط آلیاژسازی مکانیکي و عملیات حرا  C-W-NiO-Al از مخلوط پودرهای اولیه  3O2Al-WC-NiAlدر این پژوهش، نانوکامپوزیت  

، میکروسکوپ الکتروني روبشي و میکروسکپوپ الکتروني عبوری مورد مطالعه و ایکس های ریزساختاری با استفاده از پراش پرتو  رات فازی و دگرگوني یتغی
به طور محدود   C2Wو    lNiA  ،3O2Alهای  ترکیبسازی مکانیکي ناپدید شده و  پس از یک ساعت آلیاژ  NiO  نشان داد که  XRDبررسي قرار گرفت. نتایج  

. بنابراین  شکل نگرفتو فاز جدیدی در این بین    بود   XRDتنها فازهای دیده شده در نتایج    C2Wو    NiAl ساعت آلیاژسازی مکانیکي    20و در ادامه تا  تشکیل شد  
 XRDگراد تحت عملیات حرارتي قرار گرفت و نتایج  سانتي درجه    1200ساعت در دمای    3ساعت آسیاشده به مدت    20برای دسترسي به ترکیبات مورد نظر، پودر  

نانومتر تایید کرد. در ادامه کامپوزیت مورد نظر با استفاده از فرایند تفجوشي   100را با اندازه متوسط کمتر از  3O2Al-WC-NiAlتشکیل نانوکامپوزیت  TEMو 
تهیه شدند و از نظر ریزساختاری،چگالي، سختي،   ،ای برای دستیابي به شرایط بهینه برای ایجاد پوشش در شرایط دما و زماني مختلف زینترینگپالسمای جرقه

مگاپاسکال    60دقیقه و فشار وارده    10گراد و زمان نگهداری درجه سانتي   1100دگي مورد ارزیابي قرار گرفتند. در نهایت نمونه زینتر شده در دمای  زبری و خور
بر روی زیرالیه   3O2Al-WC-NiAlای پوشش کامپوزیتي  جوشي پالسمای جرقهفتفرایند  به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد. با اعمال شرایط مورد نظر با کمک  

یه ( پوشش داده شد و از نظر ریزساختاری و رفتار خوردگي و خواص مکانیکي مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج نشان داد که اتصال پوشش با زیرالSt37فوالدی )
ضخامت  وسکوپ الکتروني روبشي نشان داد کهدر ادامه تصاویر میکر به خوبي برقرار شده و میزان تخلخل و ناهمگوني بین پوشش و زیرالیه حداقل بوده است و 

  ،ویکرز رسیده است و به نسبت زیرالیه فوالدی  800آزمون میکرو سختي نشان داد که سختي پوشش کامپوزیتي به باالی    میکرومتر رسیده است.   500پوشش به  
و پتانسیل خوردگي   A.cmμ  94/0-2مپوزیتي با جریان خوردگي  پوشش کا بر اساس آزمون پالریزاسیون خوردگي،  برابر افزایش یافته است.  5/4  سختي بیش از

های پوشش  تجزیه و تحلیل سایش همچنین ثابت کرد که میزان نرخ سایش نمونه  رفتار خوردگي بهتری نسبت به زیرالیه فوالدی از خود نشان داد.ولت     -223/0
سایش، افزایش دما در افزایش میزان نرخ سایش تاثیر گذار روند رایج    طبق  ،است. با این حالهای بدون پوشش بوده  برابر کمتر از نمونه  10دار به طور متوسط  

گراد و تشکیل الیه محافظ بر روی کامپوزیت میزان سانتي   درجه  400و با رسیدن دما به    اتفاق افتاده استافزایش دما خالف این رویه  با در این کامپوزیت  اما    است
های  کمتر از نمونه شرایط آزمون های پوشش دار در تمامي نمونهبرای نرخ سایش به کمترین مقدار خود رسید. بررسي تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب فاصله 

   شد. تعیینبدون پوشش 
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