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 )مقاله پژوهشی(

 شیوهسرامیکی ایجادشده به  های پوشش صوتیرفتار بر الکترولیت بررسی اثر 

 روی تیتانیومی الکترولیتی پالسمای اکسیداسیون

 

  1مرتضی ثقفی یزدی ،1*محمد تالفی نوغانی، 2زاده علی عیوض، 1یعباس بحرین
 خمینی )ره(  المللی امام دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بینگروه مواد، . 1

 های فنی، دانشگاه تهران . دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده2

00/01/1311، پذیرش: 11/07/1318دریافت:   

 چکیده
 شده جادیا V4Al0Tiتیتانیوم ( روی آلیاژ اُ ایی پی) ( به روش اکسیداسیون الکترولیتی پالسماییTiO 2پوشش اکسید تیتانیوم )مقاله، در این 

غلظیت   اتتیثییر  .ندانتخیا  شید  اُ  اییی  در فرآیند پی (2NaAlO) سدیم آلومیناتو  (3SiO2Na) کاتیلیسسدیم  بر پایه های است. الکترولیت

کیه   ندداد . نتایج نشانشدند مطالعه جادشدهیا های پوشش صوتیو رفتار  ساختارریزبر  (گرم بر لیتر 10و  5/7، 5، 5/2، 0سدیم آلومینات )

گرم بر لیتر سیدیم   10 الکترولیتی با ترکیبای که از  برای نمونه 48/0 برای نمونه بدون پوشش به 17/0ضریب جذ  صدا از بیشینه مقدار 

با مشخصات پوشیش در ارتایا     صوتی. این رفتار ه استارتقاء یافت ،آمده دست به (10Aگرم بر لیتر سدیم آلومینات )نمونه  10سیلیکات و 

در مقایسیه بیا سیایر    تخلخی    و ضیخامت و بیشینه  حفرات اندازه کمینه (10A) سدیم آلومیناتگرم بر لیتر  10 بانمونه  که یطور بهاست. 

  .را دارد ها پوشش

 

 .، سدیم آلومیناتصوتی، رفتار اُ( ایی )پی تیتانیوم، اکسیداسیون الکترولیتی پالسماییها:  کلیدواژه

 

  مقدمه .1

در  توانید  یاست که م یکیمکان یموج طول یک یوتصموج 

انتشیار در    قابی   یو گازها منتشر شود ول یعاتما ،جامدات

 ی،صینعت  هیای  یشیرفت پ رغیم  ی. امروزه علی [1] یستخأل ن

 یاز معضالت جید  یکیحد مجاز  از  شیب یمواجهه با صدا

 یمواد بیرا  یدتول ی ،دل ین. به همشود یمحسو  م یادر دن

و  اورانیه  فین  یییرات تغبواسیطه   فیه )نیویز(  کنترل صدا و نو

هوافضیا  جملیه   از هیا  ینیه از زم یاریالزامات محصول در بس

 ینیی، و زم یاییونق  در حم  ی (، وسایماهواپ  ین  کاب)مث

 .[4-2] است یافته  یشافزا یساتو تثس ها ساختمان

خواص عالی مانند نسیات    یبه دلتیتانیوم و آلیاژهای آن، 

، دمیای وو  بیا ، خیواص مکیانیکی     بیا   استحکام به وزن

ی در صنایع مختلف مانند هوافضیا،  سازگار ستیزمناسب و 

 استفاده مورد یا گسترده طور به  پزشکی و  صنایع شیمیایی

بیرای   عموماًفرآیندهای اصالح سطحی . [5] گیرند قرار می

اسیتفاده   یو حرارتی  برقیی  یکی،، مکیان صوتیخواص بهاود 

                                                           
 :نویسنده پاسخگو noghani@eng.ikiu.ac.ir 

ی  نیه یزم دربرای بهاود عملکرد تیتانیوم . بنابراین شوند می

 ی سیطحی هیا  پوشیش توان از  مکانیکی می صوتی و خواص

بسیااری   های پوششبرای این منظور  .[7-0] استفاده کرد

 ینید مانند فرآ یلیتاد های پوششو  یونیکاشت  ،(یمریپل)

 1(اُ اییی  پی) ییپالسما یتیالکترول یداسیوناکس یده پوشش

  .[8] قاب  استفاده هستند 2یزینگو آندا

ی  روش اکسیداسیییون الکترولیتییی پالسییمایی بییر پایییه   

پالریزاسیون آندی مواد تحیت فرآینید در ییک الکترولییت     

ی پالسیمایی بیر سیطن آنید، اسیتوار       آبی در شرایط تخلیه

است. این فرآیند بیرای فلزاتیی نیون آلیومینیم، تیتیانیم،      

 یجادقع اشود. در وا کار برده می ها به منیزیم و آلیاژهای آن

 یلهوسی  نیانو بیه   ییا  متعیدد در مق  یهیا  تخلخ  و هاحفره

کییه  دنشییو یباعییم میی اُ ایییی یمتخلخیی  پیی یهییا پوشییش

مزاحم در داخ  پوشیش بیه    های فهو نو یصوت های یآلودگ

 ییگرما یصورت انرژ به یامواج صوت ینا یدام افتاده و انرژ

 .[1] در پوشش آزاد شوند

                                                           
1 PEO; Plasma Electrolytic Oxidation 
2 Anodizing 

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

13-7، صفحات: 1، شماره: 8، دوره: 1311سال   
 مقاله پژوهشی
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ن الکترولیتی های اکسیداسیو بررسی خواص صوتی پوشش

های سایر محققان مشیاهده   پالسمایی به ندرت در پژوهش

 شود.  می

 اُ ای پیی هیای اکسییدی    رفتار صوتی پوشش کارانو هم لیو

هیا   های تیتانیومی را بررسی نمودند. آن روی فومایجادشده 

، اُ ای پیی هیای اکسییدی    نشان دادند که بیا اعمیال پوشیش   

  میزان حفرات میکرومتری و نانومتری روی سیطن افیزایش  

هیا بیا ترین مییزان ضیریب جیذ  صیدا را در        یابد. آن می

 .[10]هرتز مشاهده نمودند  4000بسامد 

هیای   روی فوم اُ ای پیهای  با ایجاد پوشش و همکاران جین

هیا   آلومینیومی به بررسی ضریب جذ  صدای این پوشیش 

اند. در این تحقیق میزان ضریب جذ  صدا بعید از   پرداخته

ننین  بهاود یافته است. هم درصد 5/5حدود  اُ ای پیفرایند 

 انیدازه اسا  نتیایج حاصی  از ایین تحقییق، بیا کیاهش       بر

میواج  ، ااُ ای پیی حفرات و افیزایش مییزان تخلخی  پوشیش     

تری به دام افتاده و ضریب جذ  صدا افیزایش   صوتی بیش

 .[11]یابد  می

بیا عنیوان بررسیی    پژوهش تجربیی   برخورداری و همکاران

را  هیای آلومینییوم   روی نانوکاماوزیت ضریب جذ  صدا بر

 .[12] انجام دادند

از  یذ  صوتی خیوب ج بتواند ایجادشده برای اینکه پوشش

قطیر حفیرات،   از نظر  یباید ساختار مناسا خود نشان دهد

تخلخی ،   باز و بسته بودن حفرات، ضخامت پوشش، میزان

باشید.  داشیته   غییره ، سیاختار شییمایی ترکییب و    نگالی

سیدیم   ییرات یاییر تغ  یبررس یق،تحق ینهدف از ا بنابراین

 هیای  پوشیش  صیوتی خیواص  سیاختار و   ییز بیر ر  آلومینات

بیر   ییپالسیما  یتیالکترول یداسیونشده به روش اکسیجادا

  .باشد یم تیتانیومفلز  یر یهز یرو

 

 ها مواد و روش .2
 نمونه سازی آماده. 2-1

 3شیک  بیه ضیخامت     ای داییره هیای  در این تحقیق نمونه

تیتانیوم از جنس آلیاژ متر  میلی 100و  30 و قطرمتر  میلی

(V4Al0Ti ) هیا  )تصاویر نمونیه  اند قرار گرفتهاستفاده مورد 

کاربیید    سیمااده  یهیا از کاغیذ  (نید ا شیده  ارائه 1شک  در 

ایجیاد سیطن   منظیور   بیه  1500الیی   00 با مشسیلیسیم 

بعید از   د.سطحی اسیتفاده شی   یها یو حذف آلودگصیقلی 

حییاوی  (لتراسییونیکآفراآوایییی )زدایییی در محفظییه  نربییی

   مقطر شستشوآها توسط نمونه ؛دقیقه 3 مدت استون به

 . در ادامیه نید خشیک گردید  ،در هوای گیرم  شدند و ساس

و مراحی    نید دهی قیرار گرفت  پوشش انهمادرون سها  نمونه

  شد. انجامدهی پوشش

 

 
 .تیتانیوم مورد آزمایش ای دایرههای  نمونه 1شکل 



 ییپالسما یتیالکترول یداسیوناکس .2-2

از  اُ( ایییی )پییی یدیاکسیی هییای پوشییش یجییادمنظییور ا بییه

اسیتفاده   سدیم آلومیناتمختلف   یببا ترک های یتالکترول

، پینج غلظیت   آلومینییوم  ییون ایر غلظت  یبررس یشد. برا

و  یبدر نظر گرفته شد؛ که ترک سدیم آلومیناتمتفاوت از 

 ارائیه  1در جیدول   یشمیورد آزمیا   هیای  یتغلظت الکترول

تایی   ییان جر یهاز مناع تغذ یندن فرآیانجام ا ی. براندا شده 

 متیر  یبیر سیانت   آمایر  یلیی م 250 یانجر نگالیبا  (یپالس)

 4 دهی مانند زمان پوشش ها مؤلفه یرمربع استفاده شد. سا

 یدرصید بیرا   40 یهرتز و دوره کیار  1000 بسامد یقه،دق

  .انتخا  شدند یکسانصورت  ها به تمام نمونه
 

 دهی. های پوشش ترکیب الکترولیت 1جدول 

سدیم آلومینات 

 )گرم بر لیتر(

  کاتیلیسسدیم 

 (گرم بر لیتر)
 الکترولیت

0 10 A0 

5/2 10 5/2A 

5 10 5A 

5/7 10 5/7A 

10 10 10A 

 
 یابی پوشش های مشخصه روش .2-3

ضیخامت و سیاختار    ی،سیطح  (یمورفولوژشناختی ) ریخت

 یالکترونی  هیای  یکروسکوپبا م یسطن مقطع پوشش اعمال

بیه   یابیمنظیور دسیت   . بیه ندقرار گرفت یمورد بررس یروبش
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روی طیال   نازک یه  دهی با وضوح مناسب پوشش یریتصاو

 انجیام  میکروسیکوپ  در محفظیه  یریقا  از قرارگها  نمونه

و  قطیر حفیرات  ، اندازه ضخامت یبررس یبرا یننن شد. هم

 استفاده شد. یرتصاو تحلی  یافزارها از نرم میزان تخلخ 

 

 صوتی گیری اندازه. 2-4

ضییریب جییذ  صییوتی از روش دو   گیییری انییدازهجهییت 

)امایدانس   مقاومیت ایاهری  میکروفیون در دسیتگاه لولیه    

ارائه گردییده   2شک  که تصویر آن در  استفاده شد تیو (

 30یک نمونه از تیتانیوم به قطیر   ،انجام آزمون یبرا .است

میورد  هرتز  0000تا  500 بسامدیبرای محدوده  متر میلی

در یک سمت این دستگاه نمونه و در  .ندآزمایش قرار گرفت

امیواج  گیرد. از سیمت بلنیدگو    سمت دیگر بلندگو قرار می

ایین امیواج پیس از    . دنشو می منتشر به سمت نمونه صوتی

د، مقداری از نشو برخورد به نمونه به سه قسمت تقسیم می

د و مقداری نشو د، مقداری جذ  ماده مینکن ماده عاور می

ضیریب   گییری  انیدازه د. نشو از سطن ماده برگشت داده می

 083-1050 ئیی  ما  تیی   ا  یبر طاق اسیتاندارد ا   جذ  صدا

 انجام گرفته است.
 

 
 .مورد استفاده در این پژوهش مقاومت ااهریلوله دستگاه  2شکل 

 

 و بحث نتایج .3
 پوشش یساختارریزبررسی  .3-1

)بییه صییورت  هییا ویر مقطییع عرضییی پوشییشتصیی 3شییک  

دهید   را نشیان میی   مختلیف  هیای  یتدر الکترول شده( مانت

 یروبش یالکترون یکروسکوپمتصویر  3شک   ننین در هم

 نشان داده شده است. ها پوششسطن  از

برای اطالع از مییزان حضیور عناصیر مختلیف در پوشیش      

توزییع انیرژی    یسینج  فیطآلومینات از روش  دارای سدیم

 5( اسییتفاده شیید کییه نتییایج آن در شییک    4 ا  دی ی)اییی
                                                           
3 ASTM E1050-08 
4 EDS; Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy 

 . اند شده ارائه

 یدهاشام  اکسی  یدر هر پنج پوشش ساختار شاه آتشفشان

یه )مسیرهای خروج مذا  در حین فراینید  تخل مجراهایو 

 یی  سیاختار بیه دل   یین ا ی مشاهده شد. تشک دهی( پوشش

آزاد  و الکترولیتییی پالسییماییاکسیداسیییون  روش یییتماه

. [13] اسییت یداسیییوناکس ینییدشییدن گییاز در طییول فرآ

 یهیا  تینش  ینیات آلوم  سیدیم حضیور   یی  بیه دل  یننن هم

بر  یهای متعدد ترکریزو  یافته یششده افزایجادا یحرارت

 غلظیت  تفیاوت در  ی اما به دل د؛نشو یم یدهپوشش د یرو

هیا، انیدازه و    از نمونه یکهر  یمورد استفاده برا یتالکترول

 یجادهای ا پوشش تضخام یننن حفرات و هم یعشک  توز

 . [14] د بودنشده متفاوت خواه

مشیخ  اسیت بیا تغیییر غلظیت       3 طورکه در شک  همان

  هیییای متفیییاوتی بیییرای پوشیییش الکترولییییت، ضیییخامت

 بدست آمده است. الکترولیتی پالسمایی  اکسیداسیون
 

 
مقطع عرضی  میکروسکوپ الکترونی روبشی از یرتصاو 3شکل 

 ها. پوشش
 

 حاصی  از روش  پوشیش  اندازه حفرات سطحی 4شک  در 

 یمغلظیت سید   ییربا تغالکترولیتی پالسمایی  اکسیداسیون

 اکند، که این تغیییرات بی   یم ییرتغ یتدر الکترول یناتآلوم

 .[10-15]خوانی داشته است  های قالی نیز هم پژوهش
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 ها. از سطن پوششمیکروسکوپ الکترونی روبشی  تصاویر 3شکل 

 

 
 های داری سدیم آلومینات. نمونه ( ا  دی ییا) یانرژ عیتوز یسنج فیط جینتا 5شکل 
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و مییزان تخلخی    ضخامت  ی،حفرات سطح یانگینم اندازه

 یروبشی  یالکترونی  یکروسیکوپ م یراسا  تصاوبر ها پوشش

عات مطابق اطال. ندا شده  ارائه 2جدول در  یجمحاساه و نتا

گرم  10تا  0از  یناتآلوم یمغلظت سد یشبا افزا، 2جدول 

میکرومتر  01/7تا  10/15از  یاندازه حفرات سطح ،بر لیتر

 رژیکاهش مربو  به کیاهش انی   یناست که ا یافته  کاهش

 یمدر غلظت سد یشافزا یاست. از طرف یهتخل مجراهایدر 

سیاب  ننیین   باعم افزایش میزان تخلخ  و هیم  یناتآلوم

 2/12تییا  71/3از  یدر ضییخامت پوشییش اعمییال  یشافییزا

  .شود یممیکرومتر 

 
و میزان تخلخ   ضخامت پوشش ،قطر حفرات نیانگیم 2جدول 

.ها پوشش  

ضخامت 

 پوشش
 تخلخ 

قطر 

 حفرات
 الکترولیت

71/3  75/12  10/15  0A 

27/5  87/13  14/11  5/2A 

70/1  10/15  05/10  5A 

00/12  50/14  30/8  5/7A 

20/12  25/18  01/7  10A 

 

 صوتیبررسی رفتار . 3-2

  پوشییشی هییا نمونییهضییریب جییذ  صییدای  شییک  در 

و مییزان   ضیخامت  آلومیناتی با اندازه حفیرات،  -سیلیکاتی

 . اند داده شدهنشان  تخلخ  متفاوت
 

 
 .شده دهی پوشش یها نمونه صدای ضریب جذ  6شکل 

 

مشاهده شد که ، 0شک  آمده از  دست با استفاده از نتایج به

شده ضریب جذ  صدای با تری  دهی هر پنج نمونه پوشش

ننیین بیا    . هیم انید  داشیته را نسات به نمونه بدون پوشش 

افزایش ضخامت پوشیش، تعیداد حفیرات و کیاهش انیدازه      

متوسیط افیزایش    بسامدهایدر  صدا حفرات ضریب جذ 

 آمیده  دست به شده مشابه نتایج حاص . الگوی نتایج ابدی یم

ی و ومیی نیآلومی ها فومدر تحقیقات سایر محققین بر روی 

. از طرف دیگر مشاهده شید کیه   [18-17]تیتانیومی است 

هر پنج پوشیش مربیو  بیه     با ترین ضریب جذ  صدا در

 .باشد یمهرتز  3000تا  2000 بسامدیمحدوده 

  تیی الکترولغلظیت  ، صدا ضریب جذ با ترین ارتاا  بین 

 در حفیرات  و قطیر  آلومیناتی، مییزان تخلخی    -سیلیکاتی

 .اند داده شده نشان 7شک  
 

 
جذ   بیو ضر (یمورفولوژشناختی ) ریخت نیارتاا  ب 7شکل 

 پوشش. یصدا

 

 ضیریب جیذ    بیشینهبا افزایش غلظت آلومینات، نابراین ب

 .ابید ی یمی شیده افیزایش    دهیی  ی پوششها نمونهبرای  صدا

تفیییاوت  5Aو  0A ،5/2Aی هیییا نمونیییهدر  نیننییی هیییم

گیری در ضریب جذ  صیدا حاصی  نشید و ایین در      نشم

عملکرد بهتیری را   10Aو  5/7Aی ها نمونهحالی است که 

بیا   رسید  یمی . به نظیر  اند دادهنشان  ها نمونهنسات به سایر 

حفیرات کیاهش یافتیه و     انیدازه افزایش غلظت آلومینیات؛  

 بنیابراین  .ابید ی یمافزایش  و ضخامت پوشش تعداد حفرات

و  ابید ی یمی افیزایش   هیای پوشیش   وخم پیچارتعاش هوا در 

ی هیا  وارهیی دانرژی امواج صدا به دلی  اصطکاک بین هوا و 

هیای   پوشیش  .شیود  یمی حرارتیی تلیف    صیورت  بیه  ها حفره

 صیدا را  در این تحقیق، ضریب جیذ   سرامیکی ایجادشده

این  .بهاود دادندنسات به نمونه بدون پوشش  درصد 182
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[ 11و همکییاران ] جیییناسییت کییه در پییژوهش   در حییالی

نتیایج   درصید بهایود یافتیه اسیت.     5/5ضریب جذ  صدا 

نشان داد که بیشترین ضریب [ 12] برخورداری و همکاران

هرتز است کیه بیا نتیایج ایین      2000در بسامد  داجذ  ص

 خوانی دارد؛ با این حال مییزان ضیریب جیذ     پژوهش هم

دهید.   درصدی را نشان می 30صدا در این پژوهش افزایش 

شیده بیر    میکرومتیری ایجیاد  ی نانومتری و ها حفرهواقع  در

در داخ  پوشیش ایجیاد   روی تیتانیوم مسیرهای نانومتری 

و این مسییرها باعیم افیزایش مقاومیت در برابیر       دنکن یم

معتقدنید   [10لییو و همکیاران ]  ؛ دنشیو  یمی امواج صیوتی  

 هیا  مسیرهای حرکت امواج درون پوشش وها  افزایش حفره

 برخورد امیواج در د. شو باعم افزایش ضریب جذ  صدا می

اصیطکاک   تنها  نه ها تخلخ و دیواره  حفراتکرویمبا هوای 

 اسیتهالک انیرژی  شده بلکه تاادل حرارتی نیز باعیم  ایجاد

 . شود یمامواج صوتی 

 

 گیرینتیجه. 4

 صییوتیرفتییار  و بررسیییابی ییی مشخصییه پییژوهشدر اییین 

از طرییییق روش  جادشیییدهیا سیییرامیکی هیییای پوشیییش

در تیتانیوم فلز  یاکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی بر رو

و  شید  انجام سدیم آلومیناتولیتهای مختلف الکترغلظت

 نتایج زیر حاص  گردید:

  روی قابی  تیوجهی    تثییر اکسیدیی ها پوششایجاد

 تیوان  میی د و از این خاصییت  ندار صدا ضریب جذ 

 تصدا در صنعهای جاو   زیتوبرای ساخت نانوکاما

 استفاده کرد.

  گرم بر لیتر سدیم آلومینات به دلی   10نمونه حاوی

ضیخامت  ، مییزان تخلخی  و   تیر  کونیک قطر حفرات 

پوشش بیشتر، ضریب جذ  صدای بهتری نسات به 

 دهد.از خود نشان می ها هسایر نمون

 

 . تقدیر و تشکر5

المللیی امیام    بیین بدینوسیله از معاونت پژوهشیی دانشیگاه   

 گردد. تقدیر و تشکر می خمینی )ره(
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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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