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 کاربزد َمشن آلتزاسًویک در حیه پًشش دَی بز خًاص پًشش واوً کامپًسیت 

 واوً آلًمیىا حاصل اس آبکاری الکتزیکی مىقطع -ویکل 
 

سیذ جًاد داوشی

 ششكت رٍب آّي اصفْاى

 علیزضا وصز اصفُاوی

 داًشگاُ صٌؼتی هالک اشتشاصفْاى -داًشکذُ هٌْذسی هَاد

 عبذالحمیذ جعفزی

 داًشگاُ شْیذ تا ٌّش كشهاى -ادداًشکذُ هٌْذسی هَ
( 11/2/89: مقالٍ  پذیزش - 13/11/88: مقالٍ  دریافت )  

 

کیاس  الکتشیکیی   دس ایي پظٍّش پَشش دّی ًاًَكاهپَصیتی صهیٌِ ًیکلی تا حضَس رسات ًاًَ آلَهیٌا ٍ دس حضَس ّوضى آلتشاسًَیک دس حیي پَشش دّیی تیِ سٍآ آت  

 Pin on Plateآ سفتاس سایشی پَشش تِ سٍ. اس گشفتهَسد تشسسی قش (SEM)  پَشش تا استفادُ اص هیکشٍسکَج الکتشًٍی سٍتشیسپس هَسفَلَط. هٌقغغ اًدام شذ

ًتایح ًشاى داد كِ تیشتشیي دسصذ ٍصًی رسات خٌثی پَشیش سا  . هَسد اسصیاتی قشاس گشفت( EIS)ٍ سپس سفتاس خَسدگی آى تا استفادُ اص سٍآ اهپذاًس الکتشٍشیویایی 

ّوچٌیي استفادُ اص ّویضى آلتشاسیًَیک دس حییي پَشیش دّیی اص ایدیاد        .حاصل هی گشدد w/cm2  63دس هَقغ استفادُ اص ّوضى آلتشاسًَیک تغَس هتصل ٍ تا شذت 

ػ هَسفَلیَط  ٍ خیَا    ًتیدِ آًکِ پَشش ًاًَ كیاهپَصیتی تیا كیفییت تْتیش اص ل یا     . آگلَهشُ دس پَشش خلَگیش  خَاّذ كشد ٍ هکاًیضم سایش اص ًَع خشاشاى است

 .یافتهکاًیکی ٍ سایشی  دس حالتی تْیٌِ اص شذت ّوضدى آلتشاسًَیک دس هقایسِ تا شذت ّا  دیگش  اص ّوضدى آلتشاسًَیک ٍ ًیض ّوضى هگٌتیت دست 

 .سایش ،خَسدگی ،آتکاس  الکتشیکی هٌقغغ ًاًَكاهپَصیت ًیکل آلَهیٌا، :کلیذی ياصٌ َای
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Abstract
In this research a nanocomposite coating with a Nickel background at the presence of nano alumina and at the presence of ultrasonic stirrer 

during coating were carried out by pulse electroplating. The coating morphology was then examined by a scanning electron microscope 

(SEM). The wear behavior of the coating was first evaluated by Pin on Plate method and then its corrosion behavior was evaluated by 

electrochemical impedance (EIS). Results showed that the highest weight neutral particles in the coating when using ultrasonic mixer and 

fully connected with the intensity 63  w/cm,2 by using ultrasonic mixer during the development of coated lump would will preveuted wearing 

and mechanism type is scratched. The results showed that it was possible to attain a nano composite coating with a better quality with regard 
to its morphology, wear, and mechanical properties in an optimal state with better severity of the ultrasonic stirring as compared with the 

severity of other ultrasonic stirrers as well as a magnetic stirrer. 
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 مقذمٍ

ٍخَد ًاًَ رسات كاهپَصییت دس پَشیش ّیا دس ًقیش رسات      

م تِ سایش، سختی ٍ خَسدگی اهشٍصُ تغیَس ششیوگیش    هقاٍ

تذیْی است كیِ دس شٌییي   .  ]1-4[هَسد تَخِ قشاس گشفتِ اًذ 

   حییالتی پشاكٌییذگی رسات اص پاساهتشّییا  هْیین دس ایفییا  تْتییش

لزا تشا  سسیذى تِ هییضاى   ،ًقش ّا  یاد شذُ ایي رسات است

 پشاكٌییذگی هٌاسییة دس آصهایشییْا  اًدییام شییذُ تییاكٌَى،  اص 

، 5-7[سشػت ّا  هختلف ّوضى هگٌتیک استفادُ شذُ اسیت  

تشخی پظٍّشگشاى ًیض دس تؼضی اص آصهایشیْا ، تیشا  تیا     . ]2

تشدى ضشیة اعویٌاى خْت خَب تْن خَسدى ه لَل قثیل اص  

ششٍع آصهایش تا اسیتفادُ اص ّویضى آلتشاسیًَیک ، ه تَییات     

. ]8-13[دسٍى ٍاى آتکاس  سا شٌذ ساػتی خَب تْن صدُ اًیذ  

دس ایییي تیییي پظٍّشییگشاى اًییذكی تییِ تشسسییی ا ییش ّوییضى    

آلتشاسًَیک دس حیي آتکاس  پشداختٌذ ٍ آ اس هثثت آى سا  ثیت  

ًوَدًذ كِ دس آى آصهایشْا تٌْا اص حالت هوتذ ّوضدى دسیتگاُ  

تا تَاًْا  هختلف اسیتفادُ شیذُ اسیت دس حیالی كیِ حالیت       

د كیِ دس  هٌفصل ّوضدى آًشا ًیض هی تَاى هَسد پظٍّش قشاس دا

ّوچٌییي تٌْیا تیِ ا یش     . ایي پظٍّش تذاى پشداختِ شذُ اسیت 

یکٌَاختی رسات دس پَشش پشداختِ شذُ ٍ ا ش اییي سٍآ تیش   

هیضاى دسصذ ٍصًیی رسات دس پَشیش سا هیَسد تشسسیی قیشاس      

تا تَخِ تِ آًچِ گفتِ شیذ پیشداختي تیِ     .   ]14 [ًگشفتِ است

ایییي  ًقییش ٍ ا ییش  ّوییضى آلتشاسییًَیک دس حیییي آتکییاس  دس

پظٍّش تصَست كاهلتش، هَسد تَخِ قشاس گشفت كیِ شیشآ آى   

 .آهذُ است صیشدس 

 

 آسمایش َامًارد ي ريش 

 تًلیذ پًشش

تییا اتؼییاد خییالت تدییاس  هییس خییٌس ٍسقییِ ّییایی اص  اتتییذا

cm10×3×1/0 1عثی  خیذٍل   یٌذّا  آهادُ ساص  آتْیِ ٍ فش 

تش سٍ  آًْا اًدام شذُ، سپس شیشایظ آتکیاس  تیا تَخیِ تیِ       

 2، هغات  خذٍل  ]15-16[قیقات اًدام شذُ دس ایي صهیٌِ  ت 

ه لَل قثل ٍ دس عَل آصهایش تا ّوضى آلتشاسیًَیک  . تْیِ شذ

 H22(mm) Horn ; hielscher ) ٍ(UP400S: هییذل

 تصییَست هٌقغییغ ٍ هتصییل ٍ اص تَاًْییا   1 شییکل هغییات 

w/cm
 اضافی تالعن كاّش تشا  ٍ شذ صدُ تْن  100تا  50 2

 .اص یک ّوضى هگٌتیک  استفادُ شذٍاى ًیض  دس

 

 

 

 

لظتغ تزکیب  

 6H2O NiSO4 300 gr/lit.سَلفات ًیکل
 6H2O NiCl2 50 gr/lit.كلشیذ ًیکل

 H3BO4 40 gr/litاسیذ تَسیک 
 ًیکل خالت تداس  آًذ اص ًَع هصشفی

pH 5/4 

 دسخِ ساًتیگشاد 60 دها  آصهایش

 دس لیتشگشم  nm100 ( 80) دسصذ آلَهیٌا دس ه لَل

A/dm)شگالی خشیاى 
2) 3 

 10 (٪)سیکل كاس  

 Hz 50 فشكاًس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فزایىذ

ٍ پَلیش تا ًوذ 800، 400،600، 280سٌثادُ ّا   پَلیش  

ٍصًی ّیذسٍكسیذ سذین ٍپتاسین% 20ه لَل  ششتی صدایی  

اسیذ سَلفَسیک% 10ه لَل  اسیذ شَیی  

 شستشَ تا آب هقغش، الکل ٍ خشک كشدى هشحلِ ًْایی

 فشایٌذ آهادُ ساص  ًوًَِ ّا خْت پَشش دّی .1جذيل 

 ششایظ پَشش دّی تِ سٍآ آتکاس  الکتشیکی .2جذيل 

 مىقطع

یک اص سیستن آتکاس  الکتشیکی هٌقغغ دس تًوایی شوا .1 شکل

 هٌقغغ حضَس ّوضى آلتشاسًَیک
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 بزرسی مًرفًلًصی ي آوالیش کمی

        تییا پشتییَ تکفییام  EDX  ٍXRDتییا اسییتفادُ اص سٍشییْا   

Cu Kα   آًیییالیض فیییاص  ٍ ػٌصیییش  گشدییییذ ٍ تَسیییظ ،

هیَسد اسصییاتی    Philipsهذل  SEMهیکشٍسکَج الکتشًٍی 

 .ٍ تَپَگشافی قشاس گشفت ساختاس 

 

 خًردگی آسمًن

سفتییاس خییَسدگی پَشییش تییا سٍآ اهپییذاًس تَسییظ دسییتگاُ 

دسصیذ ًویک    3دس ه لیَل   EG & Gپتاًسیَاسیتات هیذل   

عؼام، دها  ه یظ ٍ تا سشػت یک هیلی ٍلت دس  اًیِ تشسسی 

 صم تِ ركش است كِ ًوًَِ قثل اص اًدام آصهایش تا سغ ی .شذ

دقیقِ دس ه لَل  اتت  15تِ هذت  cm1  2خذا شذُ تِ هیضاى 

 .ًگاُ داشتِ شذ

 

 سایش آسمًن

گشهیی ٍ   600تا ٍصًِ  Pin-on-Plateسفتاس سایشی تا سٍآ 

سیاًتی هتیش تیش  اًییِ     20تِ سٍآ سفت ٍ تشگشتی ٍ تا سشػت 

 .هَسد تشسسی قشاس گشفت

 

 وتایج ي بحث

 تزکیب ي مًرفًلًصی سطح

 XRDتَسظ آًیالیض  ٍخَد ًاًَ رسات آلَهیٌا دس دسٍى پَشش 

هَسد تشسسی قشاس گشفت ٍ ٍخَد ایي رسات دس دسٍى پَشیش  

ّوچٌیي تشا  تشسسی دقی  تیش ٍخیَد   .  2ا ثات گشدیذ شکل 

ایي رسات، پَشش هزكَس اص سٍ  سغح خیذا شیذُ ٍ تَسیظ    

شسة كِ سیاختاس  آهیَسد داشیت تیش سٍ  سیغ ی قیشاس       

 گشفت ًتیدِ حاصلِ تاص ّن حضَس ًیاًَ رسات دس پَشیش سا  

تیا آًیالیض دسصیذ ػٌاصیش دسٍى پَشیش ًتیدیِ        .تاییذ هیٌوایذ

گشدیذ دس تکاس گیش  ّوضى آلتشاسًَیک تِ ییک هقیذاس تْیٌیِ    

 .قاتل هشیاّذُ اسیت   3تایذ دست یافت كِ هیضاى آى دس شکل 

تِ ػلت حضَس ّوضى آلتشاسًَیک دس حیي آتکاس ، حثاتْیایی  

ذ كیِ  دس ٍاى تِ سشػت تشکیل شذُ ٍ تش سغح كاتذ هی تشكٌی 

اصغالحا تیِ آى كاٍیتاسییَى هیی گَیٌیذ دس اییي حالیت، دس       

 كِ سغح كاتذ اص پشٍب ّوضى آلتشاسًَیک  فاصلِ  صَستی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًذاشتِ تاشیذ تیش سٍ  سیغح پَشیش،  شیاّذ حفیشات       .كافی

هَسفَلیَط  پَشیش ًییض تَسیظ      4هتؼذد  خَاّین تَد شکل

رسات تَسیظ آًیالیض    ٍ شگًَگی پخش  SEMهیکشٍسکَج 

EDX پخیش یکٌَاخیت    5شیکل  .قشاس گشفیت  هَسد تشسسی

دس هقیام هقایسیِ تییي    . ات دسٍى پَشش سا ًشاى هی دّیذ رس

استفادُ اص ّوضى آلتشاسًَیک ٍ ّوضى هگٌتیک هشاّذُ گشدییذ  

كِ پَشیش ایدیاد شیذُ دس حضیَس ّویضى هگٌتییک  پذییذُ        

هشیخت   6آگلَهشُ شیذى رسات سا ّواًگًَیِ كیِ دس شیکل     

 .است، تِ ّوشاُ خَاّذ داشت

 

اص دٍ پَشش هختلف تا شذت ّوضدى  XRDآًالیض  .2 شکل

(w/cm
2  )51  ٍ63 

 سثت تغییش شذت ّوضى آلتشاسًَیک تش حسة ً .3 شکل

((w/cm
 تا هیضاى دسصذ ٍصًی آلَهیٌا هَخَد دس پَشش 2
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بزرسی مکااویشم ياکاىش خاًردگی تًسام آسماًن َاای       

 امپذاوس الکتزيشیمیایی

 -تِ تشتیة هٌ ٌی ّا  ًایکَئیست، تُذ ٍ تُذ 8ٍ  7شکل ّا  

فاص ٍ هذاس هؼیادل پَششیْا  كیاهپَصیتی ٍ ًیکیل خیالت سا      

هالحظیِ هیی شیَد،     7دس شیکل ّواًگًَیِ كیِ   .ًشاى هی دّذ

هٌ ٌی ّا  تُیذ تیشا  پَشیش ّیا  ًیکلیی دٍ ًقغیِ ػغیف        

 . فاص دٍ هاكضیون صاٍیِ فاص سا ًشاى هی دّذ –ٍهٌ ٌی ّا  تُذ 

 .تٌاتشایي دس ایي پَشش ّا ٍاكٌش داسا  دٍ  اتت صهاًی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تشكْیا  هَخیَد دس   دلیل ایي اهش شایذ تؼلیت ٍخیَد هیکیشٍ    

      8تٌیاتش اییي هیذاس هؼیادل شیکل      .پَشش ّیا  ًیکلیی تاشیذ   

تشا  ٍاكٌش خَسدگی دس ًظش گشفتیِ شیذ كیِ هیذاس هؼیادلی      

تیشا  ًیکیل هیی    ( حیاٍ  تیش   )هؼییَب   هشاتِ پَشش ّا 

هٌ ٌی ّیا  تُیذ تیشا      6اص عشد دیگش تا تَخِ تِ شکل.تاشذ

 ٌی ّا ی یک ًقغِ ػغف داشتِ ٍ هٌ ّا  كاهپَصیتپَشش 

 

ًضدیک تِ سغح كاتذ، پذیذُ  تسیاساستفادُ اص ّوضى آلتشاسًَیک دس فاصلِ  .4 شکل

 .كاٍیتاسیَى سا هَخة خَاّذ شذ

(الف) (ب)   

(ج)  

w/cm آًالیض پخش ػٌصش  ٍ هَسفَلَط  سغح پَشش ایداد شذُ دس حضَس ّوضى آلتشاسًَیک تا شذت  .5 شکل
2

 63  

 .سا ًشاى هی دّذ ًقاط سٍشي رسات ًاًَ آلَهیٌا( ج)ًقاط سٍشي رسات ًیکل  ( ب)هَسفَلَط  سغح  ( الف)  

 

 هَسفَلَط  سغح  ( الف) آًالیض پخش ػٌصش  ٍ هَسفَلَط  سغح پَشش ایداد شذُ دسحضَس ّوضى هگٌتیک    .6 شکل

 .سا ًشاى هی دّذ هیٌاًقاط سٍشي رسات ًاًَ آلَ( ج)ًقاط سٍشي رسات ًیکل  ( ب)

 

(الف) (ب)   

(ج)  
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یک هاكضیون صاٍییِ فیاص داسد تٌیاتشایي ٍاكیٌش داسا      فاص  -تُذ

دس ًتیدیِ اییي پَشیش ّیا فاقیذ      . یک  اتت صهاًی خَاّذ تَد

هیکشٍ تشكْا ٍ ػییَب هَخیَد دس پَشیش ّیا  ًیکلیی هیی       

ّوچٌیي هقادیش هیاكضیون صاٍییِ فیاص دس پَشیش ّیا       . تاشٌذ

دسخییِ هیثاشییذ ٍ ًشییاى دٌّییذُ ( 80)كییاهپَصیتی ًضدیییک تییِ 

خَسدگی یکٌَاخت دس ایي پَشش ّا ًسثت تِ پَشیش ّیا    

هقییادیش هقاٍهییت اًتقییال تییاس دس پَشییش ّییا  . ًیکییل اسییت

kΩ.cm كاهپَصیتی
است كِ تا تش اص هقذاس هقاٍهیت  ( 899) 2

kΩ.cm اًتقال تاس تِ دست آهذُ تشا  پَشش ًیکلیی 
2(308 )

ى ًتیدِ گشفت كِ پَشش ّا  تِ ایي تشتیة هی تَا. هی تاشذ

كیاهپَصیتی داسا  هقاٍهیت تیِ خیَسدگی تیا تش  ًسیثت تیِ        

 .ّستٌذ ًیکلی پَشش ّا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ًوًَِ ا  اص هٌ ٌی ّا  اهپذاًس شیثیِ سیاص  شیذُ     9شکل 

  سا تشا  پَشیش ّیا  ًیکلیی ًشیاى      Zviewتَسظ ًشم افضاس 

ًشیاى دادُ   ایي شکل تِ خَتی دادُ ّیا  تدشتیی سا  . هی دّذ

تا تَخِ تِ آًچِ كِ گفتِ شذ هیتیَاى ًتیدیِ گشفیت كیِ     . است

دس  ًاًَ رسات سشاهیکی ًقش هواًؼت كٌٌذُ اص اشیاػِ تیش  سا  

پَشش تاص  هی كٌٌیذ ٍ پخیش یکٌَاخیت رسات دس پَشیش     

ّوشاُ تا حدن هٌاسثی اص ایي رسات دس تْثَد كیفییت هقاٍهیت   

 10شیکل   ّواًگًَیِ كیِ دس  . تِ خَسدگی پَشش هَ ش اسیت 

دیذُ هی شَد پَشش ّا  هختلیف دس شیذت ّیا  ّویضدى     

هتفاٍت سفتاسّا  گًَاگًَی سا اص خَد تشٍص هی دٌّیذ ٍ اییي   

ً َُ ّوضدى ٍاى دس كیفیت پَشیش تیا یش   تذاى ػلت است كِ 

گزاسد تِ گًَِ ا  كِ ّوضدى هٌفصیل تاػیض ضیؼیف تیش      هی

     شذى پَشیش تیِ سیثة ٍاسدى شیذى شیک هکیاًیکی تیش آى        

شَد ٍ ًیض ّوضدى هتصل اگش اص هقذاس هؼیٌیی كوتیش تاشیذ     هی

پَشیش  ٍ ًییض    ٍىس صذ ٍصًیی  رسات دس دتاػض كوتش شذى 

    ّوییضدى شییذیذ ٍاى تغییَس كلییی اص ًشسییت رسات خلییَگیش  

ِ    .ذكٌ هی دس  اص ایٌشٍ تا تشسسی ّا  اًدام شذُ ًتیدیِ شیذ كی

w/cm) شذت ّوضدى هتصل 
تْتشیي حالت اص پَشش (  60 2

تِ ٍ ّش گًَِ تغییش اص هیضاى اپتییون تیِ كیاّش كیفییت     سا داش

 .هی اًداهذ خَسدگی پَشش

 

قغِ شیي هٌ ٌی پیَستِ هشتَط تِ ًوًَِ ًاًَكاهپَصیت تا ششایظ تْیٌِ ٍ هٌ ٌی ً)پَشش كاهپَصیتی ٍ ًیکل خالت  EISهٌ ٌی  .7 شکل

 (هشتَط تِ ًیکل خالت  است

 

 پَشش ًیکلی تش  داس ( هذاس هؼادل تِ دست آهذُ تشا   الف .8 شکل

 آلَهیٌا -ا  ًاًَ كاهپَصیت ًیکلپَشش ّ( ب 
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 بزرسی رفتار سایشی ي مکاویشم آن 3-3

تصَیش هیکشٍسکَج الکتشًٍی اص هسییش سیایش ٍ    11شکل

ًتایح كاّش ٍصى پَشش تش حسیة هسیافت عیی     12شکل

 شذُ دس آصهَى سایش سا تش سٍ  پَشش حاصل اص آتکاس 

     هٌقغغ ًیکیل تیا ّین ًشسیت رسات ًیاًَ آلَهیٌیا سا ًشیاى        

هشاّذُ هی شیَد تیشادُ    11ّواًگًَِ كِ دس شکل. دّذ هی

ًییض ًشیاى    12شکل. تشداس  دس یک خْت اًدام شذُ است

هتش اٍل، هیضاى سایش تیِ خیاعش    200دٌّذُ آى است كِ دس

ٍلیی دس   حضَس رسات آلَهیٌا دس پَشش، تسیاس كین تیَدُ   

صهایش رسات ًاشی اص سایش كِ تِ ًَ  پیي شسثیذُ اداهِ آ

است هَخة خشاآ سغح ٍ كاّش ٍصى تیشیتش  گشدییذُ   

لزا هی تَاى ًتیدِ گشفت كِ هکاًیضم سایش خشاشاى  ،است

اها تا تَخِ تِ ایٌکِ خشم حدوی ًیکل حیذٍد  . حاكن است

شْاس تشاتش خشم حدوی آلَهیٌا هی تاشذ، لزا افضایش دسصذ 

افضایش حدن آى تِ هیضاى شْاس یٌا هَخة ٍصًی رسات آلَه

  تٌییاتشایي دس. تشاتییش حدیین ًیکییل دس پَشییش خَاّییذ شییذ

 آلَهیٌا تیش اص حذ اًدام صَستی كِ هیضاى ًشست ًاًَ رسات

شَد،  هیضاى ًیکل تِ اًذاصُ ا  ًخَاّذ تَد كِ تتَاًیذ ًیاًَ   

 لزا پَشش سست ٍ دس ،رسات آلَهیٌا سا دس خَد ًگْذاسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هکاًیضم  تٌاتشایي. هَقغ سایش تِ ساحتی تخشیة خَاّذ شذ

تا تَخیِ تیِ خشاشیْا  لثیِ ّیا       )سایش دس ایي هَسد ًیض 

 .اص ًَع خشاشاى خَاّذ تَد( تخشیة 

 

 وتیجٍ گیزی

هیضاى دسصذ ٍصًیی ًیاًَ رسات آلَهیٌیا دس پَشیش تیِ       -1

س شذت ٍ ً َُ ّوضدى ٍاى هشتَط است تِ گًَِ ا  كیِ د 

هَقغ استفادُ اص ّوضى آلتشاسًَیک تغَس هتصل ٍ تا شیذت  

w/cm
2
تذلیل ًاص  شذى  یِ ًفَر  ٍ تالعن هٌاسة  63  

 .ٍاى تیشتشیي دسصذ ٍصًی رسات دس پَشش سا شاّذ ّستین

استفادُ اص ّویضى آلتشاسیًَیک دس آتکیاس  الکتشیکیی  دس      -2

هقایسییِ تییا ّوییضى هگٌتیییک تییِ ل ییاػ پخییش تْتییش رسات ٍ  

لزا تاییذ شیذت    ،یش  اص آگلَهشُ شذى آًْا هفیذ تش استخلَگ

. ّوضدى ٍ ًَع هتصیل ٍ هٌفصیل تیَدى آى سا دس ًظیش داشیت     

ّوچٌیي تایذ داًست كِ دس صَست ًضدیک تَدى تیش اص حیذ  

پشٍب ّوضى آلتشاسًَیک تِ سغح كاتذ، پذیذُ كاٍیتاسییَى سا  

 .خَاّین داشت

 

 Zviewًوًَِ ا  اص هٌ ٌی ّا  اهپذاًس شثیِ ساص  شذُ تشا  پَشش ًیکل تَسظ ًشم افضاس  .9 شکل

 

 هقایسِ كیفیتْا  هختلف شذت ّن صدى ٍاى دس سفتاس خَسدگی پَششْا .10شکل
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ًاًَ كاهپَصیتی تْتش اص پَشش  هقاٍهت تِ خَسدگی پَشش -3

ًیکل خالت است ٍ ایي تخاعش ٍخیَد ًیاًَ رسات آلَهیٌیا دس    

      پَشییش، دس ًقییش رسات خلییَگیش  كٌٌییذُ اص اشییاػِ تییش    

لزا پخش هٌاسة ایي رسات دس كیفیت پَشش تسیاس ، هی تاشذ

 .هَ ش است

هیضاى سایش تِ خیاعش حضیَس رسات آلَهیٌیا دس پَشیش،      -4

ٍلی دس اداهِ آصهایش رسات ًاشی اص سایش كیِ   تسیاس كن تَدُ

تِ ًَ  پیي شسثیذُ است هَخة خشاآ سغح ٍ كاّش ٍصى 

لزا هی تَاى ًتیدِ گشفیت كیِ هکیاًیضم     ،تیشتش  گشدیذُ است

 .سایش خشاشاى حاكن است
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