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5 CONCLUSIONS 

Amb els resultats obtinguts en el projecte s’ha arribat a les següents conclusions: 

• A partir d’un bany de composició simple, s’ha aconseguit la codeposició de 

NiP amb SiC. Les partícules SiC nano mostren una menor incorporació a la 

matriu (4% en pes) que les partícules SiC α (8% en pes). 

• La incorporació augmenta amb la concentració de partícules en el bany fins 

que s’estabilitza per un cert valor (10-15 g/L). El percentatge de fòsfor en la 

matriu no varia, respecte al NiP.  

• La velocitat de deposició del NiP no varia quan s’incorporen partícules. 

• Respecte a l’addició del tensioactiu s’observa que, en la concentració 

utilitzada, no afecta a cap de les codeposicions estudiades. 

• Es produeix una aglomeració de les partícules nanomètriques quan estan en 

suspensió.  

• L’agitació mecànica produeix una millor dispersió de les partícules que 

l’agitació amb ultrasons. Aquest fet fa que la incorporació de les partícules 

presenti menys aglomeracions. 

• Els dipòsits amb partícules SiC milloren la resistència a l’abrasió i la duresa 

respecte el NiP. Les partícules nanomètriques afecten a aquestes propietats 

de la mateixa manera que les partícules SiC α, tot i tenir una incorporació a la 

matriu més baixa. 

• S’ha aconseguit la incorporació, tot i que amb poca proporció (1% en pes) de 

partícules de Si3N4 nanomètriques. Aquestes,  modifiquen el creixement de la 

matriu i n’augmenten el contingut en fòsfor. 
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6 ACTUACIONS FUTURES 

En aquest projecte s’han iniciat diferents tipus de caracterització i s’han presentat els 

primers resultats obtinguts en cada cas. En general, es pot dir que les actuacions 

futures consistiran en la continuació i aprofundiment de cada una d’aquestes 

caracteritzacions que podem resumir en: 

• Continuar amb la caracterització de les dispersions en quant a l’anàlisi de la 

mida i distribució de la partícula. 

• Determinar les propietats mecàniques i de corrosió del dipòsit amb Si3N4. 

• Atès el fenomen aglomerant que pateixen les partícules i sabent que la 

quantitat de tensioactiu addicionat no ha tingut cap tipus d’efecte; es pot 

comprovar si augmentant la concentració de tensioactiu s’eviten les 

aglomeracions. 

• De la mateixa manera, seguir amb l’estudi de l’efecte del sistema d’agitació i 

del temps d’agitació. 

• Optimitzar les condicions de l’assaig de desgast i caracteritzar altres 

propietats tribològiques dels dipòsits obtinguts, com ara la influència en el 

coeficient de fricció, ja que les principals aplicacions d’aquest tipus de 

recobriments són sota condicions extremes de desgast i abrasió. 

 


