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 چکیده  

اصطکاک کم،  ی باال، ضریبسختبههایی در مهندسی سطح است که در آن پوشش پس از اجرا به لحاظ تربیولوژی روش ازجملهفسفر  -پوشش دهی الکترولس نیکل

حاوی  P-Niکامپوزیتی  الکترولس و پوشش P-Ni الکترولس پوشش  مطالعهدر این  .یابدیمیکنواختی در ضخامت، چسبندگی خوب، خواص سایشی مطلوب دست 

 هایمشخصهمیکرومتری اعمال شد و اثر  30به ضخامت پوشش  Ck45از جنس فوالد  هایینمونهبر روی  در حمام گرم بر لیتر ده الی پنجمختلف  مقادیر با 2SiOذرات 

ساعت در محدوده  1مدت دور بر دقیقه و عملیات حرارتی به  500 الی 250 هم زدن، سرعت 5/5 الی pH 5/4، گرادیسانتدرجه  90الی 80ی یدما در محدوده حمام

 منظوربهبهینه  هاینمونهتخاب ناازپس سختی پوشش انتخاب گردید. ازنظربهینه  هاینمونه. سپس گردیدپوشش بررسی  خواصبر  گرادسانتیدرجه  500 الی 200ی دمای

در تماس  2SiOبا پوشش کامپوزیتی  هانمونه. در مطالعات سایش قرار گرفتسایش و خوردگی  هایآزمایشبررسی مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی تحت 

  . از طرفی مطالعات خوردگی با استفاده از آزمون پالریزاسیون تافل و بررسی قرار گرفت مطالعه موردمتر تحت بار یک کیلوگرم  200حدود  هایمسافتدر  با فوالد

، EDXالیز ننوری، آ میکروسکوپسنجی،  میکرو سختیدستگاه  ساختار پوشش از و مورفولوژی بررسی خواص، منظوربهبرای انجام این مطالعات  گردید. انجام

 حدود و افزایشباعث افزایش حدود دو برابری سختی   Ni-Pالکترولس  پوشش ( استفاده شد.گرچهXRD)پرتوایکسو پراش  (SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی

ه ترتیب  باعث گرم به حمام الکترولس، ب ده وپنج  با افزودن ذرات اکسید سیلیسیم به میزان ولی ، شدنسبت به فلز پایه بدون پوشش درصدی مقاومت به سایش  80

انجام . گردیددرصد نسبت به حالت بدون ذرات اکسید سیلیسیم  50و 30 حدود مقاومت به سایش به میزان افزایش و درصد 30و  20به میزان حدود  افزایش سختی

 افزایش و Ni-Pدرصد برای پوشش  30و  20 حدود به میزانبه ترتیب  باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش ، ساختار کریستالیایجاد  به علت  عملیات حرارتی

 P-Niنسبت به پوشش  SiO-P-Ni 2کامپوزیتی  هایپوشش. گردیدذرات اکسید سیلیسیم در حمام، حاوی  در پوشش و مقاومت به سایش سختی درصدی 40 حدود

 ره شدنگرم بر لیتر در حمام، به علت افزایش احتمال آگلوم پنج  به دهبا افزایش میزان اکسید سیلیسیم از ضمن آنکه  مقاومت به خوردگی بهتری را از خود نشان داد

 . را نشان داد پوشش مقاومت به خوردگی کاهش 

 خوردگی سایش، ، سختی، (2SiOسیلیس) میکرو ذرات، پوشش کامپوزیتی، فسفر-لکترولس نیکلا: کلمات کلیدی

 


