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 چکیده
این فرایند در ولتاژی بیشتر از  .شوددهی آلیاژهای سبک از جمله آلومینیوم، منیزیم و تیتانیوم استفاده میبه عنوان یک روش اصالح سطح برای پوشش (PEO) اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی

های گونه اکسیدو اکسید عناصر زیرالیه متشکل ازخل های الکتریکی است که منجر به تشکیل پوشش سرامیکی متخلگیرد و همراه با تخلیهصورت می یولتاژ شکست دی الکتریک الیه اکسید

های مختلف تهیه آلومینا نقش کاهش تخلخل و است و همچنین تیتانیا در فرایند PEOهای های اساسی پوشششود. با توجه به اینکه تخلخل یکی از چالشمی دهیپوشش موجود در الکترولیت

. در این های حاصل استو مشخصات پوشش PEOدهی در فرایند در الکترولیت پوشش پایه تیتانیومپژوهش، بررسی نقش حضور افزودنی را داشته است، هدف از این  سدیافزایش مقاومت 

بررسی شد.  نمک پایه تیتانیوم() داخل الکترولیت شامل سیلیکات، هیدروکسید و پتاسیم تایتانیل اگزاالت ءراستا، ابتدا تحت شکل موج تک قطبی و شرایط چگالی جریان متوسط ثابت، نقش اجزا

بیانگر مشارکت تیتانیوم به صورت  سنجی رامانطیف زمونآشد.  پوشش حاصل های سطحی، افزایش ضخامت داخلی و متراکم شدن الیه بیرونیباعث کاهش تخلخل تیتانیوم در آلومینا مشارکت

که  شد MΩ cm2 10به  MΩ cm23/0 از سدی پوششنشان داد که اکسید تیتانیوم سبب افزایش چشمگیر مقاومت پوشش ی بررسی رفتار الکتروشیمیای. آناتاز و روتایل دوپ شده در آلومینا بود

بررسی نیز شده های تهیه و پوشش PEOپتاسیم تایتانیل اگزاالت، نقش سیلیکات و هیدروکسید در فرایند  غلظت نسبت داده شد. با ثابت نگه داشتن پوشش به افزایش ضخامت و تراکم الیه داخلی

و پتاسیم هیدروکسید،  باعث افزایش ضخامت پوشش به ویژه ضخامت الیه بیرونی شد. ولی با افزودن مقادیر بیشتر سیلیکات g L-1 2و هیدورکسید به میزان  g L-1 3شد. افزودن سیلیکات به میزان 

دهی، سیلیکات که عمدتا در سطح پوشش و دیواره عیوب تر پوششهای غلیظایجاد شد. نقشه توزیع عنصری نشان داد که در محلول پوشش داخلی بیرونی و های های زیادی در الیهترک و تخلخل

 در الیه داخلی ،یژه سیلیکاتبه و ،سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که مشارکت تیتانیوم و سیلیکات. آزمون طیفه استتر پوشش نیز مشارکت کردهای داخلیکند، در قسمتمشارکت می

های به این منظور پوشش .های دو قطبی بررسی شددر ادامه نقش افزودنی پتاسیم تایتانیل اگزاالت در شکل موج .سدی پوشش شدسبب بروز رفتار اتالف دی الکتریک و کاهش مقاومت  پوشش

PEO شکل موج دو قطبی تهیه شدند. نانو ذرات آناتاز با مشارکت خنثی وارد پوشش شدند و سبب کاهش ضخامت الیه داخلی  در حضور افزودنی نانوذرات آناتاز و پتاسیم تایتانیل اگزاالت تحت

-یل شد. آزمونانیوم پلیمری در سطح پوشش تشکپوشش شدند. اما پتاسیم تایتانیل اگزالت ضمن افزایش ضخامت الیه داخلی پوشش، منجر به دوپ شدن تیتانیا در پوشش شد و همچنین اکسید تیت

-های آلومیناهای اکسیدی رشد یافته در حضور پتاسیم تایتانیل اگزاالت سختی و همچنین ظرفیت بارپذیری بیشتری دارند. در نهایت، پوششالیه های نانو سختی و گلوله روی دیسک نشان داد که

 Aها به صورت بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت. در چگالی جریان کاتدی بیشتر از رفتار الکتروشیمیای پوشش های دو قطبی با پارامترهای پالس کاتدی مختلف تهیه شد وتیتانیا تحت شکل موج

dm-2 6  های ششها با آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که پو% نرخ رشد پوشش به طور چشمگیر افزایش یافت. بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش40و چرخه کاری کاتدی

وری در محلول خورنده دارند، به طوری که بعد از حدود هشت ماه همچنان خاصیت حفاظت خوردگی از زیرالیه در شوندگی موثر در طول غوطهتیتانیا ضخیم حاصل، خاصیت خود ترمیم-آلومینا

 برابر تماس با محلول خورنده را حفظ کردند. 
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