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(مقاله پژوهشی)

بررسی اثر الکترولیت بر رفتار صوتی پوششهای سرامیکی ایجادشده به شیوه
اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی روی تیتانیوم
1

عباس بحرینی ،1علی عیوضزاده ،2محمد تالفی نوغانی* ،1مرتضی ثقفی یزدی
 .1گروه مواد ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
 .2دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

چکیده
در این مقاله ،پوشش اکسید تیتانیوم ( )TiO2به روش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی (پیاییاُ) روی آلیاژ تیتانیوم  Ti6Al4Vایجاد شده
است .الکترولیتهای بر پایه سدیم سیلیکات ( )Na2SiO3و سدیم آلومینات ( )NaAlO2در فرآیند پیایییاُ انتخیا شیدند .تیثییرات غلظیت
سدیم آلومینات ( 7/5 ،5 ،2/5 ،0و  10گرم بر لیتر) بر ریزساختار و رفتار صوتی پوششهای ایجادشده مطالعه شدند .نتایج نشان دادند کیه
مقدار بیشینه ضریب جذ صدا از  0/17برای نمونه بدون پوشش به  0/44برای نمونهای که از الکترولیتی با ترکیب  10گرم بر لیتر سیدیم
سیلیکات و  10گرم بر لیتر سدیم آلومینات (نمونه  )A10بهدستآمده ،ارتقاء یافته است .این رفتار صوتی با مشخصات پوشیش در ارتایا
است .بهطوریکه نمونه با  10گرم بر لیتر سدیم آلومینات ( )A10کمینه اندازه حفرات و بیشینه ضیخامت و تخلخی در مقایسیه بیا سیایر
پوششها را دارد.
کلیدواژهها :تیتانیوم ،اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی (پیاییاُ) ،رفتار صوتی ،سدیم آلومینات.

 .1مقدمه



میشوند .بنابراین برای بهاود عملکرد تیتانیوم در زمینیهی
خواص صوتی و مکانیکی میتوان از پوشیشهیای سیطحی
استفاده کرد [ .]7-6برای این منظور پوشش های بسیااری
(پلیمری) ،کاشت یونی و پوششهای تادیلی مانند فرآینید
1
پوششدهی اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی (پیایییاُ)
و آندایزینگ 2قاب استفاده هستند [.]4
روش اکسیداسیییون الکترولیتییی پالسییمایی بییر پایییهی
پالریزاسیون آندی مواد تحیت فرآینید در ییک الکترولییت
آبی در شرایط تخلیهی پالسیمایی بیر سیطن آنید ،اسیتوار
است .این فرآیند بیرای فلزاتیی نیون آلیومینیم ،تیتیانیم،
منیزیم و آلیاژهای آنها بهکار برده میشود .در واقع ایجیاد
حفرهها و تخلخ هیای متعیدد در مقییا نیانو بیهوسییله

پوشییشهییای متخلخ ی پ ییاییییاُ باعییم م ییشییوند کییه
آلودگیهای صوتی و نوفههای مزاحم در داخ پوشیش بیه
دام افتاده و انرژی این امواج صوتی بهصورت انرژی گرمایی
در پوشش آزاد شوند [.]9

موج صوتی یک موج طولی مکانیکی است که مییتوانید در
جامدات ،مایعات و گازها منتشر شود ولی قابی انتشیار در
خأل نیست [ .]1امروزه علییرغیم پیشیرفتهیای صینعتی،
مواجهه با صدای بیش از حد مجاز یکی از معضالت جیدی
در دنیا محسو میشود .به همین دلی  ،تولید مواد بیرای
کنترل صدا و نوفیه (نیویز) بواسیطه تغیییرات فیناورانیه و
الزامات محصول در بسیاری از زمینیههیا از جملیه هوافضیا
(مث کابین هواپیما) ،وسای حم ونق درییایی و زمینیی،
ساختمانها و تثسیسات افزایش یافته است [.]4-2
تیتانیوم و آلیاژهای آن ،به دلی خواص عالی مانند نسیات
استحکام به وزن بیا  ،دمیای وو بیا  ،خیواص مکیانیکی
مناسب و زیستسازگاری در صنایع مختلف مانند هوافضیا،
صنایع شیمیایی و پزشکی به طور گسترده ای مورد استفاده
قرار می گیرند [ .]5فرآیندهای اصالح سطحی عموماً بیرای
بهاود خواص صوتی ،مکیانیکی ،برقیی و حرارتیی اسیتفاده
 نویسنده پاسخگو:

PEO; Plasma Electrolytic Oxidation
Anodizing
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نربیییزدایییی در محفظییه فراآوایییی (آلتراسییونیک) حییاوی
استون به مدت  3دقیقه؛ نمونهها توسط آ مقطر شستشو
شدند و ساس در هوای گیرم ،خشیک گردیدنید .در ادامیه
نمونه ها درون سامانه پوششدهی قیرار گرفتنید و مراحی
پوششدهی انجام شد.

بررسی خواص صوتی پوشش های اکسیداسیون الکترولیتی
پالسمایی به ندرت در پژوهشهای سایر محققان مشیاهده
میشود.
لیو و همکاران رفتار صوتی پوششهیای اکسییدی پیی ای اُ
ایجادشده روی فوم های تیتانیومی را بررسی نمودند .آنهیا
نشان دادند که بیا اعمیال پوشیشهیای اکسییدی پییایاُ،
میزان حفرات میکرومتری و نانومتری روی سیطن افیزایش
مییابد .آن هیا بیا ترین مییزان ضیریب جیذ صیدا را در
بسامد  4000هرتز مشاهده نمودند [.]10
جین و همکاران با ایجاد پوششهای پیایاُ روی فومهیای
آلومینیومی به بررسی ضریب جذ صدای این پوشیشهیا
پرداختهاند .در این تحقیق میزان ضریب جذ صدا بعید از
فرایند پیایاُ حدود  5/5درصد بهاود یافته است .همننین
براسا نتیایج حاصی از ایین تحقییق ،بیا کیاهش انیدازه
حفرات و افیزایش مییزان تخلخی پوشیش پییایاُ ،امیواج
صوتی بیشتری به دام افتاده و ضریب جذ صدا افیزایش
مییابد [.]11
برخورداری و همکاران پژوهش تجربیی بیا عنیوان بررسیی
ضریب جذ صدا بر روی نانوکاماوزیتهیای آلومینییوم را
انجام دادند [.]12
برای اینکه پوشش ایجادشده بتواند جذ صوتی خیوبی از
خود نشان دهد باید ساختار مناسای از نظر قطیر حفیرات،
باز و بسته بودن حفرات ،ضخامت پوشش ،میزان تخلخی ،
نگیالی ،سییاختار شیییمایی ترکیییب و غیییره داشییته باشیید.
بنابراین هدف از این تحقیق ،بررسیی اییر تغیییرات سیدیم
آلومینات بیر رییزسیاختار و خیواص صیوتی پوشیش هیای
ایجادشده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پالسیمایی بیر
روی زیر یه فلز تیتانیوم میباشد.

شکل  1نمونههای دایرهای تیتانیوم مورد آزمایش.


 .2-2اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی

بییهمنظییور ایجییاد پوشییشهییای اکسیییدی (پیییاییییاُ) از
الکترولیتهای با ترکیب مختلف سدیم آلومینیات اسیتفاده
شد .برای بررسی ایر غلظت ییون آلومینییوم ،پینج غلظیت
متفاوت از سدیم آلومینات در نظر گرفته شد؛ که ترکیب و
غلظت الکترولیت هیای میورد آزمیایش در جیدول  1ارائیه
شدهاند .برای انجام این فرآیند از مناع تغذیه جرییان تایی
(پالسی) با نگالی جریان  250میلییآمایر بیر سیانتیمتیر
مربع استفاده شد .سایر مؤلفهها مانند زمان پوششدهیی 4
دقیقه ،بسامد  1000هرتز و دوره کیاری  40درصید بیرای
تمام نمونهها بهصورت یکسان انتخا شدند.
جدول  1ترکیب الکترولیتهای پوششدهی.

الکترولیت

سدیم سیلیکات
(گرم بر لیتر)

سدیم آلومینات
(گرم بر لیتر)

A0

10

0

A2/5

10

2/5

A5

10

5

 .1-2آمادهسازی نمونه

A7/5

10

7/5

در این تحقیق نمونههیای داییرهای شیک بیه ضیخامت 3
میلیمتر و قطر  30و  100میلیمتر از جنس آلیاژ تیتانیوم
( )Ti6Al4Vمورد استفاده قرار گرفته اند (تصاویر نمونیههیا
در شک  1ارائه شیدهانید) از کاغیذهیای سیمااده کاربیید
سیلیسیم با مش  60الیی  1500بیه منظیور ایجیاد سیطن
صیقلی و حذف آلودگیهای سطحی اسیتفاده شید .بعید از

A10

10

10

 .2مواد و روشها

 .3-2روشهای مشخصهیابی پوشش

ریختشناختی (مورفولوژی) سیطحی ،ضیخامت و سیاختار
سطن مقطع پوشش اعمالی با میکروسکوپهیای الکترونیی
روبشی مورد بررسی قرار گرفتند .بیه منظیور دسیتیابی بیه
8
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ارائهشدهاند.
در هر پنج پوشش ساختار شاه آتشفشانی شام اکسییدها
و مجراهای تخلیه (مسیرهای خروج مذا در حین فراینید
پوششدهی) مشاهده شد .تشکی ایین سیاختار بیه دلیی
ماهیییت روش اکسیداسیییون الکترولیتییی پالسییمایی و آزاد
شییدن گییاز در طییول فرآینیید اکسیداسیییون اسییت [.]13
همننیین بیه دلیی حضیور سیدیم آلومینیات تینشهیای
حرارتی ایجادشده افزایش یافته و ریزترک های متعددی بر
روی پوشش دیده میشوند؛ اما به دلی تفیاوت در غلظیت
الکترولیت مورد استفاده برای هر یک از نمونههیا ،انیدازه و
شک توزیع حفرات و همننین ضخامت پوششهای ایجاد
شده متفاوت خواهند بود [.]14
همانطورکه در شک  3مشیخ اسیت بیا تغیییر غلظیت
الکترولییییت ،ضیییخامتهیییای متفیییاوتی بیییرای پوشیییش
اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی بدست آمده است.

تصاویری با وضوح مناسب پوششدهی یهنازک طیال روی
نمونهها قا از قرارگیری در محفظیه میکروسیکوپ انجیام
شد .همننین برای بررسی اندازه ضخامت ،قطیر حفیرات و
میزان تخلخ از نرمافزارهای تحلی تصاویر استفاده شد.
 .4-2اندازهگیری صوتی

جهییت انییدازهگیییری ضییریب جییذ صییوتی از روش دو
میکروفیون در دسییتگاه لولییه مقاومییت هییاهری (اماییدانس
تیو ) استفاده شد که تصویر آن در شک  2ارائه گردییده
است .برای انجام آزمون ،یک نمونه از تیتانیوم به قطیر 30
میلیمتر برای محدوده بسامدی  500تا  6000هرتز میورد
آزمایش قرار گرفتند .در یک سمت این دستگاه نمونه و در
سمت دیگر بلندگو قرار میگییرد .از سیمت بلنیدگو امیواج
صوتی به سمت نمونه منتشر میشوند .ایین امیواج پیس از
برخورد به نمونه به سه قسمت تقسیم میشوند ،مقداری از
ماده عاور میکنند ،مقداری جذ ماده میشوند و مقداری
از سطن ماده برگشت داده میشوند .انیدازهگییری ضیریب
3
جذ صدا بر طاق اسیتاندارد ایا تییامئیی 04-1050
انجام گرفته است.

شکل  2دستگاه لوله مقاومت هاهری مورد استفاده در این پژوهش.

 .3نتایج و بحث
 .1-3بررسی ریزساختاری پوشش

شییک  3تص یویر مقطییع عرضییی پوشییشهییا (بییه صییورت
مانتشده) در الکترولیتهیای مختلیف را نشیان مییدهید
هم ننین در شک  3تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
از سطن پوششها نشان داده شده است.
برای اطالع از مییزان حضیور عناصیر مختلیف در پوشیش
دارای سدیم آلومینات از روش طیف سینجی توزییع انیرژی
(اییییدیا  )4اسییتفاده شیید کییه نتییایج آن در شییک 5
ASTM E1050-08
EDS; Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy

شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مقطع عرضی
پوششها.

در شک  4اندازه حفرات سطحی پوشیش حاصی از روش
اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی با تغییر غلظیت سیدیم
آلومینات در الکترولیت تغییر میکند ،که این تغیییرات بیا
پژوهشهای قالی نیز همخوانی داشته است [.]16-15

3
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شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطن پوششها.

شکل  5نتایج طیفسنجی توزیع انرژی (اییدیا ) نمونههای داری سدیم آلومینات.
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هر پنج نمونه پوششدهیشده ضریب جذ صدای با تری
را نسات به نمونه بدون پوشش داشیته انید .هیمننیین بیا
افزایش ضخامت پوشیش ،تعیداد حفیرات و کیاهش انیدازه
حفرات ضریب جذ صدا در بسامدهای متوسیط افیزایش
مییابد .الگوی نتایج حاص شده مشابه نتایج بهدست آمیده
در تحقیقات سایر محققین بر روی فومهای آلومینییومی و
تیتانیومی است [ .]14-17از طرف دیگر مشاهده شید کیه
با ترین ضریب جذ صدا در هر پنج پوشیش مربیو بیه
محدوده بسامدی  2000تا  3000هرتز میباشد.
ارتاا بین با ترین ضریب جذ صدا ،غلظیت الکترولییت
سیلیکاتی -آلومیناتی ،مییزان تخلخی و قطیر حفیرات در
شک  7نشان داده شدهاند.

اندازه میانگین حفرات سطحی ،ضخامت و مییزان تخلخی
پوششها براسا تصاویر میکروسیکوپ الکترونیی روبشیی
محاساه و نتایج در جدول  2ارائه شدهاند .مطابق اطالعیات
جدول  ،2با افزایش غلظت سدیم آلومینات از  0تا  10گرم
بر لیتر ،اندازه حفرات سطحی از  15/10تا  7/01میکرومتر
کاهش یافته است که این کاهش مربو به کیاهش انیرژی
در مجراهای تخلیه است .از طرفی افزایش در غلظت سدیم
آلومینات باعم افزایش میزان تخلخ و هیم ننیین سیاب
افییزایش در ضییخامت پوشییش اعمییالی از  3/71تییا 12/2
میکرومتر میشود.
جدول  2میانگین قطر حفرات ،ضخامت پوشش و میزان تخلخ
پوششها.

ضخامت
پوشش

الکترولیت

قطر
حفرات

تخلخ

A0

15/10

12/75

3/71

A2/5

11/94

13/47

5/27

A5

10/05

15/10

9/70

A7/5

4/36

14/56

12/00

A10

7/01

14/25

12/20

 .2-3بررسی رفتار صوتی

در شییک ضییریب جییذ صییدای نمونییههییای پوشییش
سیلیکاتی -آلومیناتی با اندازه حفیرات ،ضیخامت و مییزان
تخلخ متفاوت نشان داده شدهاند.

شکل  7ارتاا بین ریختشناختی (مورفولوژی) و ضریب جذ
صدای پوشش.

بنابراین با افزایش غلظت آلومینات ،بیشینه ضیریب جیذ
صدا برای نمونههای پوشیشدهییشیده افیزایش میییابید.
هیییمننی یین در نمونیییههیییای  A2/5 ،A0و  A5تفیییاوت
نشمگیری در ضریب جذ صیدا حاصی نشید و ایین در
حالی است که نمونههای  A7/5و  A10عملکرد بهتیری را
نسات به سایر نمونهها نشان دادهاند .به نظیر مییرسید بیا
افزایش غلظت آلومینیات؛ انیدازه حفیرات کیاهش یافتیه و
تعداد حفرات و ضخامت پوشش افزایش مییابید .بنیابراین
ارتعاش هوا در پیچ وخمهیای پوشیش افیزایش میییابید و
انرژی امواج صدا به دلی اصطکاک بین هوا و دییوارههیای
حفرهها بیهصیورت حرارتیی تلیف مییشیود .پوشیشهیای
سرامیکی ایجادشده در این تحقیق ،ضریب جیذ صیدا را
 142درصد نسات به نمونه بدون پوشش بهاود دادند .این

شکل  6ضریب جذ صدای نمونههای پوششدهیشده.

با استفاده از نتایج بهدستآمده از شک  ،6مشاهده شد که
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]11[ در حییالی اسییت کییه در پییژوهش جییین و همکییاران
 نتیایج. درصید بهایود یافتیه اسیت5/5 ضریب جذ صیدا
] نشان داد که بیشترین ضریب12[ برخورداری و همکاران
 هرتز است کیه بیا نتیایج ایین2000 جذ صدا در بسامد
پژوهش همخوانی دارد؛ با این حال مییزان ضیریب جیذ
. درصدی را نشان میدهید36 صدا در این پژوهش افزایش
در واقع حفرههای نانومتری و میکرومتیری ایجیادشیده بیر
روی تیتانیوم مسیرهای نانومتری در داخ پوشیش ایجیاد
میکنند و این مسییرها باعیم افیزایش مقاومیت در برابیر
] معتقدنید10[ امیواج صیوتی مییشیوند؛ لییو و همکیاران
افزایش حفرهها و مسیرهای حرکت امواج درون پوششهیا
 در برخورد امیواج.باعم افزایش ضریب جذ صدا میشود
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ایجادشده بلکه تاادل حرارتی نیز باعیم اسیتهالک انیرژی
.امواج صوتی میشود
نتیجهگیری

.4
در اییین پییژوهش مشخصییهی یابی و بررسییی رفتییار صییوتی
پوشیییشهیییای سیییرامیکی ایجادشیییده از طرییییق روش
اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی بر روی فلز تیتانیوم در
غلظتهای مختلف الکترولیتسدیم آلومینات انجام شید و
:نتایج زیر حاص گردید
 ایجاد پوشش های اکسیدی تثییر قابی تیوجهی روی
ضریب جذ صدا دارند و از این خاصییت مییتیوان
برای ساخت نانوکاماوزیتهای جاو صدا در صنعت
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 ضریب جذ صدای بهتری نسات بیه،پوشش بیشتر
.سایر نمونهها از خود نشان میدهد
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Abstract
In this paper, titanium oxide coating (TiO2) was produced on titanium alloy Ti6Al4V by Plasma
Electrolytic Oxidation (PEO) Method. Sodium Silicate (Na2SiO3) and Sodium Aluminate (NaAlO2)
based electrolytes were selected in PEO process. The effects of concentration of Sodium Aluminate
(0, 2.5, 5, 7.5, and 10 g/L) on the microstructure and acoustical behaviour of the formed coatings were
studied. The results show that maximum value of sound absorption coefficient from 0.17 for the bare
sample increased to 0.48 for the sample which was coated in an electrolyte with the combination of
10g/L Na2SiO3 and 10g/L NaAlO2 (sample A10). This acoustical behaviour was related to the coating
characteristics. So that in the sample with 10g/L NaAlO2 (A10) has minimum size of the pores and
maximum thickness and porosity comparison to other coatings.

Keywords: Titanium, Plasma Electrolytic Oxidation (PEO), Acoustical behaviour, Sodium
Aluminate.
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