
 

ي علوم دانشکده  

 گروه آموزشی شیمی کاربردي

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي شیمی گرایش شیمی فیزیکدر رشته

  :عنوان

کاربید زیرکونیوم به روش آبکاري بدون برق  -فسفر - نیکلنانوکامپوزیتی اعمال پوشش 

و بررسی خواص مکانیکی و الکتروشیمیایی آن و همچنین بررسی امکان آبکاري بدون 

  برق در دماي پایین

  :راهنما استاد

  دکتر داود سیف زاده

  :استاد مشاور

  دکتر علی نعمت اله زاده

 :پژوهشگر

 پیام شوقی

  96 شهریور



 
 

  پیام: نامشوقی                                     : دانشجو خانوادگی نام

کاربید زیرکونیوم به روش آبکاري بدون برق و بررسی خواص  -فسفر - نانوکامپوزیتی نیکلاعمال پوشش : نامهپایان عنوان

  مکانیکی و الکتروشیمیایی آن و همچنین بررسی امکان آبکاري بدون برق در دماي پایین

  له زادهدکتر علی نعمت ا: استاد مشاور   دکتر داود سیف زاده                                  : راهنما استاد

  شیمی: رشته                                                           کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه                            شیمی فیزیک                                           : گرایش

  114 :اتصفح تعداد                       29/06/1396  :دفاع تاریخ                     علوم      :دانشکده

آبکاري  کاربید زیرکونیوم به روش -فسفر -نیکل هاي نانوکامپوزیتیپوششپایان نامه حاضر  بخش اول در: چکیده

ساختار ستونی بدون حفره و متراکم و ) SEM(میکروسکوپ روبشی الکترونی . تهیه شدندفسفر  - الکترولس نیکل

ها به طور هاي مذکور نشان داد که این پوششها را براي پوششهاي خوردگی در مرز بین ستونهمچنین بدون نقص

لیتر نانوذرات کاربید زیرکونیوم یر روي سطح بستر برنجی اعمال گرم بر  2/0و  1/0هاي آمیزي با افزودن غلظتموفقیت

 نرژي پرتوسنجی پراش ا فترسیب همزمان نانوذرات کاربید زیرکونیوم با پوشش الکترولس توسط تکنیک طی. شدند

فسفر با  - عالوه بر این توزیع یکنواخت نانوذرات ممزوج شده با ماتریس پوشش نیکل. بررسی گردید) EDS(ایکس 

- پوشش نانوکامپوزیتی پیک) XRD(در الگوي پراش اشعه ایکس . نشان داده شد EDS عنصري تصاویر نقشه برداري

. ها باشدتواند مربوط به توزیع یکنواخت نانوذرات یا مقدار نسبی کم آنهاي مربوط به نانوذرات مشاهده نشد که می

متري در حمام آبکاري نشان داد که جذب  pHهاي اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و گیرياندازه

هاي ضدخوردگی پوشش ویژگی. باشدالکتروستاتیکی فاکتور موثري در به دام اندازي نانوذرات در ماتریس پوشش می

وزنی کلرید سدیم و همچنین میکروسختی آن پس از ممزوج کردن % 5/3فسفر در الکترولیت خورنده  -الکترولس نیکل

نامه از تکنیک آبکاري الکترولس توسعه داده در بخش دوم پایان. ور قابل توجهی افزایش یافته استنانوذرات مذکور بط

 AM60Bفسفر، بدون پیش تیمار و در دماي پایین بر روي آلیاژ  -براي اعمال پوشش نیکل) EPEP(شده با برق 

به ترتیب براي ارزیابی  XRDو  SEM ،AFM ،EDSهاي مطالعه سطح مختلفی شامل روش. منیزیم استفاده شد

فسفر متراکم، یکنواخت،  -پوشش نیکل. مورفولوژي، زبري، ترکیب عنصري و ریزساختار پوشش اعمالی استفاده شدند

میلی آمپر بر سانتی متر مربع به سطح  4کریستالی با اعمال جریان کاتدي - با محتواي فسفر متوسط و ساختار آمورف

همچنین مشاهده شد که در شرایط یکسان ولی بدون . در دماي پایین تهیه شدآلیاژ و بدون هیچ پیش تیمار خاص 

مقاومت خوردگی آلیاژ منیزیم پس از . توانند رسوب کننداعمال جریان کاتدي تنها رسوبات جزیره مانند نیکل می

پدانس هاي اسپکتروسکوپی امبطور چشمگیري افزایش پیدا کرده است که با تکنیک EPEPاعمال پوشش به روش 

همچنین ضخامت، میکروسختی، تخلخل . بررسی شدند) PDP(و پالریزاسیون پتانسیودینامیک ) EIS(الکتروشیمیایی 

  .مورد بررسی قرار گرفتند EPEPهاي تهیه شده به روش و چسبندگی پوشش

  نانوکامپوزیت، میکروسختی، آلیاژ  منیزیم، خوردگی، دماي پایین، الکترولس آبکاري: ها دواژهیکل
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 فهرست مطالب

  

  صفحه                                                      عنوان مطالب

  مقدمه: فصل اول

 14 ---------------------------------------------------------------------------------- فلزات یدهپوشش -1-1

 14 ------------------------------------------------------------------------------------------- يآبکار -1-2

 16 ---------------------------------------------------------------------------------- الکترولس يآبکار -1-3

 17 --------------------------------------------------------------------------- الکترولس يآبکار خچهیتار -1-4

 18 -------------------------------------------------------------------- الکترولس يآبکار يادیبن يهاجنبه -1-5

 18 ---------------------------------------------------------------------------------------- اءکنندهیاح عامل -1-5-1

 19 ------------------------------------------------------------------------------------کننده کمپلکس عامل -1-5-2

 20 --------------------------------------------------------------------------------------- دهندهشتاب عامل -1-5-3

 20 ------------------------------------------------------------------------------------------- هادارکنندهیپا -1-5-4

 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------- دما فاکتور -1-5-5

 pH --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 فاکتور -1-5-6

 21 --------------------------------------------------------------------- الکترولس يآبکار يایمزا و بیمعا -1-6
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 22 ----------------------------------------------------------------------- فسفر -کلین الکترولس يآبکار -1-7

 23 --------------------------------------------------------------------------------------- پوشش یکنواختی -1-7-1

 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ساختار -1-7-2

 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------- یچسبندگ -1-7-3

 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------ذوب نقطه -1-7-4

 24 --------------------------------------------------------------------------------------- یسیمغناط خواص -1-7-5

 25 ---------------------------------------------------------------------------------------- یکیمکان خواص -1-7-6

 25 ---------------------------------------------------------------------------------------- یخوردگ مقاومت -1-7-7

 26 ------------------------------------------------------------------------------------------ يریپذ انعطاف -1-7-8

 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------- یسخت -1-7-9

 .Error! Bookmark not defined ---------------------------------------------------- يریپذ میلح -1-7-10

 .Error! Bookmark not defined ------------------------------------------------- یشیسا مقاومت -1-7-11

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------ فسفر -کلین الکترولس يهاپوشش يکاربردها -1-8

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------ فسفر - کلین الکترولس يهاپوشش ماریتشیپ -1-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED -------------------------------------- منابع یبررس -1-10

 .Error! Bookmark not defined الکترولس يآبکار روش به یتینانوکامپوز يهاپوشش اعمال منابع یبررس -1-10-1

 .Error! Bookmark not defined ------ تنگستن دیکارب -فسفر -کلین یتینانوکامپوز پوشش اعمال -1-10-1-1

 .Error! Bookmark not defined --------------- ومیتانیت دیکارب -فسفر -کلین يهاپوشش اعمال -1-10-1-2

 .Error! Bookmark not defined کونیلیس دیکارب -فسفر -کلین یتینانوکامپوز يهاپوشش یبررس -1-10-1-3
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 .Error! Bookmark not defined ---------------------------------- میزیمن اژیآل يآبکار منابع یبررس -1-10-2

 Error! Bookmark not ------- ومیواناد هیپا بر یلیتبد پوشش از استفاده با فسفر -کلین پوشش اعمال -1-10-2-1

defined. 

 Error! Bookmark not --- بداتیمول یلیتبد پوشش از استفاده با فسفر -کلین الکترولس پوشش اعمال -1-10-2-2

defined. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ----------------------------- ریاخ یپژوهش کار هدف -1-11

  بخش تجربی: فصل دوم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------------------------------ مورداستفاده مواد -2-1

 .Error! Bookmark not defined ----------------------------------------------------- ییایمیش مواد -2-1-1

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------------------- يفلز يهانمونه -2-1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED -------------------------------- استفاده مورد يابزارها -2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED -------------------------- هاپوشش سطح مطالعه روش  -2-3

 .Error! Bookmark not defined ---------------- ( SEM) یروبش یالکترون کروسکوپیم يربرداریتصو -2-3-1

 .EDS( ------------------------ Error! Bookmark not defined( کسیا پرتو يانرژ پراش یسنج فیط -2-3-2

 .XRD( ---------------------------------------- Error! Bookmark not defined( کسیا اشعه پراش -2-3-3

 .AFM( --------------------------------- Error! Bookmark not defined( یاتم يروین کروسکوپیم -2-3-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ---------------- هاپوشش یخوردگ رفتار مطالعه يهاروش -2-4

 .Error! Bookmark not defined ---------------------------------- کینامیودیپتانس ونیزاسیپالر روش -2-4-1

 .Error! Bookmark not defined ------------------------ ییایمیالکتروش امپدانس یاسپکتروسکوپ روش -2-4-2
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 .Error! Bookmark not defined ------------------- یخوردگ يها تست انجام جهت ها نمونه يساز آماده -2-4-3

 .Error! Bookmark not defined ----------------------- ییایمیالکتروش امپدانس يها تست انجام طیشرا -2-4-4

 .Error! Bookmark not defined ------------------ کینامیودیپتانس ونیزاسیپالر يها تست انجام طیشرا -2-4-5

 .DRS --------------------------------------------------------- Error! Bookmark not defined زیآنال -2-5

 .Error! Bookmark not defined ----------------------------------------------- هاپوشش یسنجیسخت -2-6

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------------------- یحرارت شوك تست-2-7

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------------------------تخلخل تست -2-8

 ERROR! BOOKMARK NOT--- ومیرکونیز دیکارب -فسفر -کلین یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش اعمال -2-9

DEFINED. 

 .Error! Bookmark not defined ------------------------------------- ومیرکونیز دیکارب نانوذرات سنتز -2-9-1

 .Error! Bookmark not defined ------------------ یتینانوکامپوز و یمعمول الکترولس يهاپوشش هیته  -2-9-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ----------- میزیمن اژیآل يبررو فسفر -کلین پوشش اعمال -2-10

  بحث و نتیجه گیري: فصل سوم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED - ومیرکونیز دیکارب -فسفر -کلین یتینانوکامپوز پوشش اعمال -3-1

 .Error! Bookmark not defined ------------------------- ومیرکونیز دیکارب نانوذرات يمورفولوژ ریتصاو -3-1-1

 .Error! Bookmark not defined --------------------------- ومیرکونیز دیکارب نانوذرات XRD يالگوها -3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ------------------------------------ شده سنتز نانوذرات DRS فیط -3-1-3

 .Error! Bookmark not defined ------------ یمعمول فسفر -کلین پوشش يمورفولوژ از  SEMریتصاو -3-1-4
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 .Error! Bookmark not defined ----------- یمعمول فسفر -کلین پوشش یعرض قطاع از SEM ریتصاو -3-1-5

 .Error! Bookmark not defined ---------------- یتینانوکامپوز يهاپوشش يمورفولوژ از SEM ریتصاو -3-1-6

 .Error! Bookmark not defined -------------- یتینانوکامپوز يهاپوشش یعرض قطاع از SEM ریتصاو -3-1-7

 .Error! Bookmark not defined ------------------------------- شده اعمال يهاپوشش يعنصر زیآنال -3-1-8

 .Error! Bookmark not defined -------------- یتینانوکامپوز يهاپوشش از EDS يعنصر يبردار نقشه -3-1-9

 .Error! Bookmark not defined ------------------------------- یاعمال يهاپوشش XRD يالگوها -3-1-10

 .Error! Bookmark not defined ---------------------------شده اعمال يهاپوشش یخوردگ مطالعات -3-1-11

 .Error! Bookmark not defined --------------------------- یاعمال يهاپوشش PDP مطالعات -3-1-11-1

 .Error! Bookmark not defined ----------------------- شده اعمال يهاپوشش  EIS مطالعات -3-1-11-2

 .Epzc( ---------------------------------- Error! Bookmark not defined( صفر بار لیپتانس مطالعات -3-1-12

 .Error! Bookmark not defined ------------------------------- شده اعمال يهاپوشش یکروسختیم -3-1-13

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------------- يآبکار سرعت نییتع -3-1-14

 EPEP -ERROR! BOOKMARK NOT کیتکن با  میزیمن اژیآل يبررو فسفر -کلین الکترولس پوشش اعمال -3-2

DEFINED. 

 .Error! Bookmark not defined -------------------------------- پوشش يمورفولوژ از SEM ریتصاو -3-2-1

 .Error! Bookmark not defined ------------------------------------- پوشش سطح از AFM ریتصو  -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined ---------------------------------------------- پوشش يعنصر زیآنال -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------------- پوشش XRD يالگو -3-2-4

 .Error! Bookmark not defined -------------------------------------- یعرض قطاع از  SEMریتصو -3-2-5
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 Error! Bookmark notانیجر اعمال بدون روش به شده اعمال فسفر -کلین پوشش از SEM ریتصاو -3-2-6

defined. 

 .Error! Bookmark not defined --------------- شده اعمال يهاپوشش و میزیمن اژیآل یخوردگ مطالعات -3-2-7

 .EIS ----------------------------------------------- Error! Bookmark not defined مطالعات -3-2-7-1

 .PDP ---------------------------------------------- Error! Bookmark not definedمطالعات -3-2-7-2

 .PDP ----- Error! Bookmark not defined يهاتست از بعد یاعمال يهاپوشش و اژیآل از SEM ریتصاو -3-2-8

 .Error! Bookmark not defined ----------------------------------------------- پوشش یکروسختیم -3-2-9

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------- پوشش یحرارت شوك تست -3-2-10

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------------- پوشش تخلخل تست -3-2-11

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED --------------------------------------------- يریگ جهینت

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ----------------------------------------------- شنهاداتیپ
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 فهرست اشکال

  صفحه                                                      اشکالنوان ع

 

 17 ---------------------------------------------------------------------- الکترولس يآبکار کیشمات -1-1 شکل

 23 ----------------------------------------------------------- الکترولس يهاپوشش یاصل يکاربردها -2-1 شکل

 25 -------------------------------------- يوتریکامپ حافظه سکید در فسفر -کلین الکترولس ندیفرا کاربرد -3-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED --------------- پوشش مختلف انواع یشیسا مقاومت -4-1 شکل

 SEMERROR! BOOKMARK) ب( و  OSM) الف( یمعمولفسفر -کلین يهاپوشش يمورفولوژ ریتصاو -5-1 شکل

NOT DEFINED. 

 !SEM --------- ERROR) ب( و OSM) الف(  تنگستن دیکارب -فسفر -کلین يهاپوشش يمورفولوژ ریتصاو -6-1شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERRORتنگستن دیکارب -فسفر -کلین يهاپوشش) ب( و فسفر -کلین يهاپوشش) الف( EDS يعنصر زیآنال -7-1 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR --- یتینانوکامپوز يهاپوشش )ج( و فسفر -کلین يهاپوشش )ب( بستر، سطح )الف( XRD يالگوها -8-1 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 ERROR! BOOKMARK NOT------- یحرارت اتیعمل از بعد و قبل پوششها و بستر سطح یکروسختیم -9-1شکل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT---- یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش بستر، سطح ستیکوئینا نمودار -10-1شکل

DEFINED. 

) ج( ،01/0) ب( ،0) الف( ومیتانیت دیکارب نانوذرات مختلف يهاغلظت در فسفر -کلین يهاپوشش سطح يمورفولوژ -11-1شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------------ تریل بر گرم 5/0) و( و 3/0) ه( ،1/0) د( ،03/0

 !ERROR ومیتانیت دیکارب نانوذرات مختلف يهاغلظت در یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش  XRD يالگوها -12-1 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

ومیتانیت دیکارب نانوذرات مختلف يهاغلظت در یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش ستیکوئینا ينمودارها -13-1 شکل

 ------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

نانوذرات مختلف يهاغلظت در یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش يبرا کینامیودیپتانس ونیزاسیپالر يهایمنحن -14-1شکل

 ------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 بر گرم 8) د( و 4) ج( ،2) ب( ،0) الف( يهاغلظت در کونیلیس دیکارب -فسفر - کلین پوشش يمورفولوژ ریتصاو -15-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ----------------------------------------------------- تریل

 ERROR! BOOKMARK NOTیحرارت اتیعمل از بعد و قبل یتینانوکامپوز يهاپوشش XRD يالگوها -16-1 شکل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT- یتینانوکامپوز يهاپوشش یکروسختیم بر یحرارت اتیعمل يدما ریتاث -17-1 شکل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش ستیکوئینا نمودار -18-1 شکل

) ب( ،10)الف( يهازمان در و درجه يدما م،یسد متاوانادات تریل بر گرم 30 محلول در ورغوطه ياژهایآل يمورفولوژ -19-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED --------------------------------- .قهیدق 60) د( و 40) ج( ،20



 ط 
 

) ج( ،20) ب( ،10) الف( يهاغلظت در و قهیدق 20 زمان ،C80° يدما در یاعمال یلیتبد يهاپوشش يمورفولوژ -20-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------------------------------ تریل بر گرم 40)د( و 30

 ERROR! BOOKMARK --- پوشش یعرض قطاع) ب( و فسفر -کلین پوشش يمورفولوژ) الف( ریتصاو -21-1 شکل

NOT DEFINED. 

 !ERROR ---------------فسفر -کلین پوشش) ج( و یلیتبد پوشش) ب( بستر، سطح) الف( XRD يالگوها -22-1 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 یلیتبد پوشش با الکترولس پوشش) ج( وانادات، یلیتبد پوشش) ب( بستر، سطح) الف( ونیزاسیپالر يهایمنحن -23-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED --------- وانادات یلیتبد پوشش با الکترولس پوشش) د( و کرومات

 !ERRORفسفر -کلین پوشش) ب( و میزیمن بستر سطح بر شده اعمال یلیتبد پوشش) الف(  يمورفولوژ ریتصاو -24-1شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR -------------- فسفر -کلین پوشش) ب( و یاعمال یلیتبد پوشش) الف(يبرا EDS يعنصر زیآنال -25-1 شکل 

BOOKMARK NOT DEFINED. 

فسفر -کلین الکترولس پوشش) ج( و شده اعمال یلیتبد پوشش) ب( بستر، سطح) الف( XRD يالگوها -26-1شکل

 ------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR -------- فسفر -کلین پوشش) ج( و یلیتبد پوشش) ب( بستر، سطح) الف( ونیزاسیپالر يهایمنحن -27-1 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT-------- یخوردگ مطالعات در مورداستفاده الکتریکی مدارهاي ترین مهم -1-2  شکل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT مختلف يهاییبزرگنما در ومیرکونیز دیکارب نانوذرات يمورفولوژ ریتصاو -1-3 شکل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------ ومیرکونیز دیکارب نانوذرات XRD يالگو -2-3 شکل



 ي 
 

 ERROR! BOOKMARK NOT----------- شده سنتز ومیرکونیز دیکارب نانوذرات به مربوط DRS فیط -3-3شکل

DEFINED. 

برابر 20000) ب( و 500)الف( ییزرگنمای در فسفر -کلین الکترولس پوشش يمورفولوژ از  SEMریتصاو -4-3 شکل

 ------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

برابر 20000) ب( و 500) الف( ییبزرگنما در یمعمول فسفر -کلین پوشش یعرض قطاع از  SEMریتصاو -5-3شکل

 ------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 و) ب و الف( 1/0 يحاو يآبکار حمام در شده هیته یتینانوکامپوز يهاپوشش سطح يمورفولوژ از SEM ریتصاو -6-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED -------- متفاوت ییبزرگنما دو در نانوذرات تریل بر گرم) د و ج( 2/0

 ج( 2/0 و) ب و الف( 1/0 يحاو يآبکار حمام در شده هیته یتینانوکامپوز يهاپوشش یعرض قطاع از SEM ریتصاو -7-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED --------------- متفاوت ییبزرگنما دو در نانوذرات تریل بر گرم) د و

 تریل بر گرم2/0 يحاو حمام در شده يفسفرآبکار -کلین یتینانوکامپوز پوشش از يعنصر يبردار نقشه ریتصاو -8-3 شکل

 !ERROR ---------- ومیرکونیز عیتوز) د( و فسفر عیتوز) ج( کل،ین عیتوز) ب( شده، زیآنال نمونه سطح) الف( ومیرکونیز دیکارب

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED --یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش XRD يالگوها -9-3 شکل

 ERROR! BOOKMARK ---- یحرارت اتیعمل از بعد یتیونانوکامپوز یمعمول يهاپوشش XRD يالگو -10-3 شکل

NOT DEFINED. 

 !ERROR -------------- یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش يبرا کینامیودیپتانس ونیزاسیپالر يهایمنحن -11-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 5/3 محلول در يورغوطه قهیدق 30 از پس یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش يبرا ینوع ستیکوئینا ينمودارها -12-3شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------------------------------ میسد دیکلر یوزن درصد

 5/3 محلول در يور غوطه  قهیدق 30 از پس یتینانوکامپوز و یمعمول يها پوشش يبرا ینوع بد مدول یمنحن -13-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------------------------------ میسد دیکلر یوزن درصد
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 5/3 محلول در يور غوطه  قهیدق 30 از پس یتینانوکامپوز و یمعمول يها پوشش يبرا ینوع يفاز بد یمنحن -14-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------------------------------------ میسد دیکلر یوزن درصد

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ------ یاعمال يهاپوشش يبرا معادل یکیالکتر مدار -15-3 شکل

 ERROR! BOOKMARK ---- مختلف یاعمال يهالیپتانس در شده، يآبکار نمونه ستیکوئینا ينمودارها -16-3 شکل

NOT DEFINED. 

 !ERROR -- مختلف یاعمال يهالیپتانس به نسبت يآبکار محلول در ورغوطه نمونه دوگانه هیال تیظرف نمودار -17-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

مختلف ییبزرگنما دو در EPEP روش به شده اعمال  فسفر -کلین الکترولس پوشش يمورفولوژ ریتصاو -18-3 شکل

 ------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 EPEP --- ERROR! BOOKMARK روش به شده اعمال فسفر -کلین پوشش سطح از AFM ریتصو -19-3 شکل

NOT DEFINED. 

 EPEP -----ERROR! BOOKMARK NOT روش به شده اعمال فسفر -کلین پوشش يعنصر زیآنال -20-3 شکل

DEFINED. 

 EPEP -----ERROR! BOOKMARK NOT روش به شده اعمال فسفر -کلین پوشش XRD يالگو -21-3 شکل

DEFINED. 

 EPEP ERROR! BOOKMARK NOT روش به شده اعمال فسفر -کلین پوشش یعرض قطاع ریتصو -22-3 شکل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARKانیجر اعمال بدون روش به شده اعمال فسفر - کلین پوشش يمورفولوژ ریتصاو -23-3 شکل

NOT DEFINED. 

 !ERROR ---------- میسد دیکلر یوزن درصد 5/3 محلول در قهیدق 30 از پس میزیمن اژیآل ستیکوئینا نمودار -24-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 !ERROR ------------ میسد دیکلر یوزن درصد 5/3 محلول در قهیدق 30 از پس میزیمن اژیآل بد مدول نمودار -25-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ------------ میسد دیکلر یوزن درصد 5/3 محلول در قهیدق 30 از پس میزیمن اژیآل يفاز بد یمنحن -26-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR - میسد دیکلر یوزن درصد 5/3 محلول در قهیدق 30 از پس شده يآبکار يهانمونه ستیکوئینا نمودار -27-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

میسد دیکلر یوزن درصد 5/3 محلول در قهیدق 30 از پس شده يآبکار يهانمونه بد مدول يهایمنحن -28-3 شکل

 ------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERRORمیسد دیکلر یوزن درصد 5/3 محلول در قهیدق 30 از پس شده يآبکار يهانمونه يفاز بد يهایمنحن -29-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR --یاعمال يهاپوشش) ب( و میزیمن اژیآل) الف( امپدانس پاسخ برازش يبرا معادل یکیالکتر يمدارها -30-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 یوزن درصد 5/3 محلول در يورغوطه از پس شده اعمال يهاپوشش و میزیمن اژیآل ونیزاسیپالر يهایمنحن -31-3 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ---------------------------------------------- میسد دیکلر

 ERROR! BOOKMARK NOT یخوردگ يهاتست از بعد یاعمال يهاپوشش و اژیآل يمورفولوژ ریتصاو -32-3شکل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED --- یحرارت شوك بار 20 از پس یاعمال پوشش ریتصو -33-3 شکل

 !EPEP --------------- ERROR روش به شده اعمال فسفر -کلین پوشش تخلخل تست به مربوط ریتصاو -34-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 فهرست جداول

  صفحه                                                      عنوان جداول

 !ERROR  -----------  بور/فسفر مختلف يدرصدها در هاپوشش یکروسختیم يرو بر یحرارت اتیعمل ریتاث -1-1 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

ومیتانیت دیکارب نانوذرات مختلف يغلظتها در یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش يبرا  EDSيعنصر زیآنال -2-1 جدول

  --------------------------------------------ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  -------  یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش يآبکار طیشرا و بیترک -1-2جدول

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  میزیمن اژیآل يرو بر الکترولس يآبکار طیشرا و باتیترک -2-2حدول



 ن 
 

 ERROR! BOOKMARK NOT  --------  یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش EDS يعنصر زیآنال -1-3 جدول

DEFINED.  

 !ERROR  -  یتینانوکامپوز و یمعمول يهاپوشش يبرا کینامیودیپتانس ونیزاسیپالر مطالعات از حاصل يها داده -2-3 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERROR  ----  یاعمال پوشش يبرا یتجرب يها داده برازش از آمده دست به ییایمیالکتروش امپدانس يپارامترها -3-3 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  -  ینانوکامپوزت و یمعمول يهاپوشش يبرا یکروسختیم زیآنال يهاداده -4-3 جدول

DEFINED.  

 !ERROR  ----  یاعمال پوشش يبرا یتجرب يها داده برازش از آمده دست به ییایمیالکتروش امپدانس يپارامترها -5-3 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERROR  --  یاعمال يهاپوشش  و میزیمن اژیآل يبرا کینامیودیپتانس ونیزاسیپالر مطالعات از حاصل يها داده -6-3 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 



 

 

 

 

 

  

 

  فصل اول

 مقدمه
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  دهی فلزاتپوشش -1- 1

 بدون. است بوده توجه مورد دیرباز از محافظتی و تزئینی اهداف براي فلزات به دهیپوشش فرایندهاي

 با نیز ما درکشور .است گشته سنتی هايروش جایگزین نوین هايروش و شده متحول صنعت این شک

  .است توسعه حال در فلزات آبکاري کاربرد دامنه صنعتی و مهندسی هايفعالیت گسترش و صنایع رشد

 به منظور عمدتاً و فلز سطح خواص بهبود منظور به که است هاییروش اعمال هدف با سطح به توجه امروزه

 فلزات به دهیپوشش اساساً. گیردمی صورت فلز مکانیکی و خوردگی لحاظ از سطوح مقاومت افزایش

 ترسیب یرنظ. گیردمی صورت فلز یک سطح خواص بهبود هدف با که فرایند تعدادي بر مشتمل است عنوانی

تکنولوژي  فلزات دهیهاي رایج پوششیکی از روش. اکسید الیه یک یا پلیمر الیه یک فلز، از الیه یک

  .]1[ باشدآبکاري می

  آبکاري -2- 1

دو هزاره خود به طور تاریخ در طول و   سال است که وجود دارد 2000تکنولوژي آبکاري بیش از 

تکنولوژي آبکاري مدرن به منظور دربرگرفتن محدوده وسیعی از . پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است

 تواند است یعنی عالوه بر کاربردهاي صنعتی آن براي اصالح سطوح، هم اکنون می یافتهکاربردها گسترش 
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هایی با ساختار ریز ساختار در صنایع رایی باال یا بدنههایی با کابراي فرایندهاي جدید به منظور ساخت فیلم

تبدیل پتانسیل روش آبکاري براي  این پیشرفت سریع نشان دهنده. میکروالکترونیک مورد استفاده قرار گیرد

بکاري الکتریکی، غوطه هاي آبکاري شامل آانواع روش .هاي پیشروي امروزي استبه یکی از تکنیکشدن 

  .دنشوه در ادامه توضیح داده میباشد کیموري و الکترولس 

 اعمال وسیله به فلزي کاتیون احیاي با فلزي دهیپوشش آن، در که است فرایندي الکتریکی بکاريآ

 تواندمی آندي واکنش این نوع آبکاريدر  .گیردمی صورت مدنظر فلز برروي آن ترسیب و الکتریکی جریان

 دخالت بدون الکتریکی، آبکاري در کلی واکنش .باشد اکسیژن شدن آزاد یا فلز یک انحالل از عبارت

  :است صورت این به اکسیژن،

MA→ Mn+ + ne- )1-1(  

Mn+ + ne- → MC  )1-2(  

-در واکنش .شودآل مثل آن است که فلز از آند کنده شده و برروي کاتد ترسیب مییعنی بصورت ایده

 .باشدآند اکسید شونده و فلز ترسیب شده بر روي کاتد میدهنده به ترتیب نشان  MCو  MAهاي نوشته شده 

- شکل(هاي تزئینی و محافظ، اصالح سطوح ساییده شده، قطعه سازي آبکاري الکتریکی براي ایجاد پوشش

، عملیات آندکاري، تمیزکاري الکترولیتی، اسیدشویی آندي، استخراج و تصفیه )دهی الکتریکی قطعات پیچیده

هاي ایجاد شده به دانسیته جریان، راندمان جریان و در این روش ضخامت پوشش. رودفلزات به کار می

هاي حاصل از فرایند آبکاري الکتریکی تابع دانسیته خواص فیزیکی پوشش. مدت زمان عملیات بستگی دارد

  ].3و14[وامل افزودنی به حمام آبکاري است جریان، ترکیب حمام، کیفیت سطحی قطعه و ع
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 که دهدرخ می ،M2 دیگر، فلز کاتیونو  M1،بستر فلزي بین جانشینی واکنش یک وريغوطه آبکاري در

  .گرددمی بستر فلزي سطح روي بر M2 فلز شدن ترسیب به منجر

)1-3(  Mn+
 + M1→ M + M1

n+ 

 از مکانیسمی چنین اما گیردمی انجام خارجی الکتریکی جریان اعمال بدون اگرچه ترسیب نحوه این

 مستلزم بر روي بستر فلزي هايیون احیاي وري،غوطه در زیرا است متفاوت الکترولس آبکاري با ترسیب

 اما دارند ضعیفی چسبندگی وريغوطه آبکاري از حاصل هايپوشش .نیست کننده احیاء عوامل حضور

 مکانیکی و الکتروشیمیایی خواص علت به الکترولس، برق بدون آبکاري فرایند از حاصل هايپوشش

  .]1و4و5[ اند گرفته قرار محققان توجه مورد دارند، که مطلوبی

  آبکاري الکترولس -3- 1

 در موجود فلزي هايیون کاهش آن در که است اتوکاتالیستی فرایند یک الکترولس ترسیب فرایند

 سطح میان این در .شود انجام شیمیایی ترکیب یک اکسایش بابر روي بستر مد نظر  فیلم ترسیب و محلول

 محض به واقع در دهدمی افزایش را ترسیب سرعت و کرده عمل کاتالیزور بعنوان فلز سطح یا کار قطعه

 با و شده کاتالیز صورت به ترسیب فرایند نمونه، سطح در ساز هسته مرکز یا و فلز هايدانه اولین تشکیل

  .دهدرا نشان میآبکاري الکترولس شماتیک اصلی  1-1شکل  .]1،6[یابد می ادامه زیادي سرعت
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  ]4[ شماتیک آبکاري الکترولس -1-1 شکل

  تاریخچه آبکاري الکترولس -4- 1

.]1و7و8[ شودمربوط می 1844در سال  1الکترولس به مطالعات آزمایشگاهی ورتزآبکاري 
 

در سال 

این مشاهدات در  حال این کند باگزارش داد که فلز بصورت پودر، بطور ناگهانی رسوب می 2وکسر 1911

یک فرایند را براي  3برنر و ریدل 1946درسال نخستین بار . هاي عملی مورد استفاده قرار نگرفته بودکاربرد

پیشنهاد دادند از حمام بر پایه سیترات  با استفاده تنگستن -ها با آلیاژ نیکلهاي داخلی لولهپوشش دیواره

بطور کامل بر  ،در شرکت حمل و نقل عمومی آمریکا، 4گوتزیت 1959تا  1954در طول سال هاي  ].9و10[

هاي بر اساس حمام تا آن زمان فرایند آبکاري منحصراً .]11،12[ روي توسعه آبکاري الکترولس کار کرد

که مشخص  چرا ندتوجه بیشتري به خود جلب کرد به دلیل مزایاي زیاد هاي اسیديبعدها حمام. قلیایی بود

تر حمام باعث کنترل دقیقاسیدي بودن و از طرفی  اشتههاي اسیدي پایداري شیمیایی بیشتري دحمامگردید 

  ].13[ دشومی

                                                           
1   . Wurtz 

2 . Roux 

3 . Brenner and Ridell 

4 . Gutziet 
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  جنبه هاي بنیادي آبکاري الکترولس -5- 1

احیاءکننده، ) هاي(هاي فلزي، عاملشامل یون الکترولس آبکاريهاياولیه براي حمام ملزومات

همچنین این روش معایب و مزایایی . و دما است pHکننده حمام، کنترل کننده، پایدارکمپلکس)هاي(عامل

بدیهی است در کنار عوامل فوق، پیش تیماري  .دارد که در ادامه مطرح خواهد شدنسبت به روش الکتریکی 

  .هاي حاصل از آبکاري الکترولس داردمناسب نقش بسزایی در کیفیت پوشش

  عامل احیاءکننده - 5-1- 1

سدیم بورو هیدرید ها، ، آمینو بورانسدیمهیپوفسفیت توان به کننده تجاري میعوامل احیاءترین از مهم

 .سدیم استهیپوفسفیت هاي آبکاري الکترولس براي حمام کنندهاحیاءترین رایج .اشاره کرد و هیدرازین

هاي حمام. دارد هاحمام سایر هاي هیپوفسفیتی مزایاي بیشتري نسبت بهمامحترسیب الکترولس با 

بسته به  .دهندهاي حاصل از آن مقاومت خوردگی خوبی از خود نشان میتر بوده و پوششهیپوفسفیتی ارزان

هاي شیمیایی که در این حمام هاي مختلفی براي واکنشمکانیسممیزان اسیدي یا قلیایی بودن حمام آبکاري 

ته به شرح زیر مقبولیت داش هاي اسیديبراي حمام که واکنش کلی .در نظر گرفته شده است ،افتداتفاق می

  ]:32[است 

 )1-4( 2H2PO2
- + 2H2O + Ni2+ → Ni + 2H+ + 2H2PO3

- + H2 

 )1-5( 2H2PO2
- + 6H+ + 4H2O → 2P + 5H2 + 8OH- 

هاي ابتدا یون .هاي فلزي توسط هیپوفسفیت شامل دو واکنش استدرواقع مکانیسم احیاي یون

بخشی از  .شوندهاي نیکل در سطح کاتالیزور احیا میشوند و یونکاتالیستی اکسید میهیپوفسفیت بصورت 
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هاي نیکل در سطح کاتالیزور توسط سپس یون .شودبرروي سطح کاتالیزور جذب می زاد شدهآهیدروژن 

هاي هیپوفسفیتی پوشش حاصل از فرایند الکترولس در حمام .ندشوهیدروژن فعال جذب شده و احیا می

ها از بورو هیدرید هایی که در آنترسیب الکترولس با حمامهم چنین در . فسفر خواهد بود - بصورت نیکل

بور  -فیلم حاصل پوشش نیکل شودکننده استفاده میبه عنوان عامل احیاء 1سدیم و دي متیل آمین بوران

بور که معموال در  -هاي نیکلپوشش. باشدیدرصد وزنی م) 1-5(ها محتواي بور در این پوشش. خواهد بود

فسفر  -هاي الکترولس نیکلشوند، کاربردهاي تجاري کمتري نسبت به پوششصنایع الکترونیک استفاده می

  .دارند

 کنندهعامل کمپلکس - 5-2- 1

آبکاري و کنترل واکنش ترسیب از عوامل  هايبه منظور جلوگیري از تجزیه خود به خودي محلول

د که براي کنترل مقدار نباشها میهاي آنهاي آلی یا نمکشود این عوامل اسیدکننده استفاده میکمپلکس

 استفاده موردي کنندهکمپلکس واملاز ع .دنشوکند، به محلول اضافه مینیکل آزادي که در واکنش شرکت می

 دودندانههاي آنیون ،پروپیوناتهاي یک دندانه استات، سوکسینات و توان به آنیوندر این آبکاري می

هاي چهار دندانه سیترات اشاره آنیون سه دندانه ماالت و آنیون ،مالونات، پیروفسفات و هیدروکسی استات

ناشی از تولید هیدروژن، به محلول موادي   pHهم چنین ممکن است براي جلوگیري از کاهش سریع. کرد

 .امل بافري افزوده شودمثل آمونیاك، هیدروکسید یا کربنات بعنوان ع

                                                           
1 . DMAB 
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  دهندهعامل شتاب - 5-3- 1

ري دهنده در مقادیر خیلی کم به محلول آبکااغلب عوامل شتاب به منظور ارتقاي سرعت ترسیب،

هاي فسفر با از دست دادن پیوند خود با ها این است که اتماین  شتاب دهندهمکانیسم عمل . شوندافزوده می

اغلب از سوکسینیک . شوندهیپیوفسفیت، به راحتی جذب سطح کاتالیزوري میهاي هیدروژن مولکول اتم

  .شوددهنده استفاده میاسید بعنوان شتاب

  هاکننده پایدار - 5-4- 1

باشد تا عمل ترسیب تنها بر روي سطح بستر کنترل سرعت ترسیب می هاکنندهپایدارهدف از افزودن 

از احیاي نیکل روي آن جلوگیري کرده و  جذب ذرات کلوییدي موجود،ها با کنندهپایدار عمالً .محدود شود

، در هاافزودن برخی از پایدارکننده. کنندمی دبخودي محلول آبکاري جلوگیريبه این طریق از تجزیه خو

ها ممکن است تاثیرات پایدارکننده .شودها میمقادیر کم، باعث افزایش سرعت ترسیب و براق شدن پوشش

تنش  ها مثل ترکیبات سولفوري،برخی از پایدارکننده .دنهاي الکترولس داشته باشنیز برروي پوشش منفی

به این ترتیب مقاومت  .دندهرا کاهش می آن چکش خواريافزایش داده و  پوشش را داخلی و خلل و فرج

 .یابدسایشی و خوردگی پوشش نیز کاهش می

 فاکتور دما - 5-5- 1

هاي آبکاري در محلول .هاي الکترولس استگذار در کیفیت پوششتاثیرو دما یکی از فاکتورهاي مهم 

گراد سرعت ترسیب پایین است اما با افزایش درجه درجه سانتی 65در دماهاي کمتر از  هیپوفسفیتی معموالً
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درجه ممکن است محلول آبکاري تجزیه گردد  100باالتر از  حرارت در درجه .یابدحرارت افزایش می

  .درجه است 85- 95هاي آبکاري بنابراین دماي ترجیحی محلول

  pHور فاکت - 5-6- 1

pH این پارامتر  که چرا هاي الکترولس داردششري نقش مهمی در ساختار و خواص پوهاي آبکاحمام

افزایش  .]15[ باشدمی هاو مورفولوژي پوشش ،محتواي فسفر ،سرعت آبکاري از عوامل مهم تاثیر گذار در

pH گردد بنابراین موجب تشکیل رسوبات هیدروکسید میpH  محلول نباید ازpH ید یون ایجاد هیدروکس

منجر به تشکیل رسوبات  ،ضمن اجراي فرایند آبکاري تغییرات فاحش پیدا کند pHچنانچه  .فلزي تجاوز کند

  .]3،4،15[دهد را کاهش میگردد که پایداري حمام الکترولس نیکل مینظیر فسفیت  ریز

  آبکاري الکترولس عایب و مزایاي م -6- 1

  .شوندهاي حاصل از فرایند آبکاري الکترولس داراي معایب و مزایایی هستند که در ادامه مطرح میپوشش

ها این است که در مورد این پوشش نکته حائز اهمیت .باشندمی یکنواخت بسیار هاي الکترولسپوشش) الف

  .هاي الکترولس مستقل از شکل هندسی قطعات استیکنواختی پوشش

  .است یکیهاي الکترتر از پوششهاي الکترولس یکنواختترکیب شیمیایی پوشش) ب

  .هاي غوطه وري استهاي الکترولس بیشتر از پوششچسبندگی پوشش) ج

  .مستلزم حضور آند و اعمال جریان خارجی نیست یکیآبکاري الکترانجام آبکاري الکترولس برخالف ) د

  .دهنداز خود نشان می خوردگی بهتريرولس هاي الکتپوشش به لحاظ تخلخل کم،) ه
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هاي هاي موجود در حمام آبکاري حساسیت بیشتري نسبت به روشروش الکترولس نسبت به ناخالصی) و

  .هاي الکترولس با دقت انجام گیرداي حمامهاي تجزیهکنترل الزم است و دهدالکتریکی از خود نشان می

موادي انتخاب  بایدکه  چرا .فاکتور انتخاب جنس ماده مورد استفاده براي ساخت تانک محدود است) ز

  .دندرحین آبکاري خود به عنوان کاتالیزور عمل نکن د، ثانیاًنل دمایی باالیی داشته باششوند که اوال تحم

توان که با تغییر دانسیته جریان می تر است چراریکی کنترل سرعت راحتتهاي آبکاري الکدر روش) ح

  .سرعت آبکاري را تغییر داد

ست چرا که در دماهاي دوده دمایی یک فاکتور محدود کننده احدر روش آبکاري الکترولس انتخاب م) ط

 هاي آبکاري وجود داردتجزیه حمام احتمالیابد و در دماهاي خیلی باال نیز بکاري کاهش میپایین سرعت آ

]16.[  

  فسفر -آبکاري الکترولس نیکل -7- 1

نیکل به دلیل توانایی آن در ارائه سختی باال، مقاومت در  را پوشش دادها توان آناز میان فلزاتی که می

هاي پوششمنحصر به فرد هاي از ویژگی .برابر سایش و مقاومت خوردگی، براي این منظور مناسب است

یکنواختی پوشش، ساختار، دانسیته، نقطه ذوب، مقاومت خوردگی،  توان بهمی فسفر -الکترولس نیکل

خواص  و پذیري، مقاومت سایشیسختی، لحیمخواري، چکشخواص مغناطیسی، چسبندگی پوشش، 

اصطکاکی، که مطابق شکل زیر توجه محققان و صنعتگران در حوزه توسعه صنعت را به خود جلب کرده 

ها به دلیل قسمت عمده کاربرد این پوششاین شکل مشخص است  درهمانطور که . اشاره کرد، ]14[ است

ادامه به  در. باشدها میخواص ضد خوردگی، سختی، مقاومت سایشی و خواص مغناطیسی این پوشش

  .پردازیمها میهاي قید شده این نوع از پوششبررسی برخی از ویژگی
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  ]14[ کاربردهاي اصلی پوشش هاي الکترولس -2-1 شکل

  یکنواختی پوشش - 7-1- 1

هاي قابل توجه این هاي مهم و از مزیتیکی از ویژگی فسفر -هاي الکترولس نیکلیکنواختی پوشش

ر برابر خوردگی و باال نهایت موجب مقاومت د درپوشش یکنواخت با تخلخل کم  .ها استنوع از پوشش

دلیل ماهیت آبکاري الکترولس، ه این است که باهمیت  نکته حائز. گرددالکترولس میبودن ارزش فرایند 

  .هاي حاصل مستقل از شکل هندسی قطعات استیکنواختی پوشش

  ساختار - 7-2- 1

فسفر در درصدهاي کم فسفر بصورت مخلوطی از نیکل آمورف  -نیکلهاي الکترولس ساختار پوشش

 .آمورف است ساختار پوشش بصورت کامالً ،و میکروکریستالی است اما زمانی که محتواي فسفر زیاد باشد

 .دندرصد فسفر باش 3-12حاصل حاوي  هايممکن است پوشش درواقع برحسب ترکیب حمام آبکاري،

در رده  درصد وزنی 6-9در رده ساختار میکروکریستالی،  درصد وزنی 3-4فسفر  هاي با محتوايپوشش

  .دنشودر رده آمورف دسته بندي می  %11-12میکروکریستالی مخلوط و 
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  چسبندگی - 7-3- 1

هاي جایگزینی اولیه که واکنش. هاي الکترولس نیکل نسبت به بیشتر فلزات بهتر استچسبندگی پوشش

دهد که رسوب با مواد پایه پیوند فلزي مشابه پیوند مکانیکی اجازه می ،گیردمی با فلزات کاتالیتیک انجام

تیماري قطعات هاي الکترولس به کیفیت تمیزکاري و مراحل پیشچسبندگی پوششاز این جهت . برقرار کند

  .قبل از آبکاري بستگی دارد

  نقطه ذوب - 7-4- 1

نقطه ذوب  .ندارند بلکه داراي دامنه ذوب هستندفسفر نقطه ذوب دقیقی  - هاي الکترولس نیکلرسوب

بنابراین ]. 17[ یابدمحتواي فسفر نقطه ذوب آن کاهش می میزان افزایش با امااست  C°1455 نیکل خالص

و  )C°880( ، کمترین نقطه ذوبدرصد وزنی 11فسفر با محتواي فسفر  -هاي الکترولس نیکلپوشش

  .را دارند )C°1200( ، بیشترین نقطه ذوب%3با محتواي فسفر کمتر از  هايپوشش

  خواص مغناطیسی - 7-5- 1

 با محتواي باالي فسفر، خاصیت فیزیکی فسفر -هاي الکترولس نیکلویژگی غیرمغناطیسی پوشش

به عنوان مثال دیسک  .وجود دارد %5/10هاي با محتواي فسفر بیشتر از بسیار مهمی است که در پوشش

 - آورده شده است، شامل یک بستر آلومینیومی با پوشش الکترولس نیکل 3-1حافظه کامپیوتر که در شکل 

  .باشدفسفر است  به گونه اي که این پوشش سخت و غیر مغناطیسی بوده و محتواي فسفر آن  باال می



 

 

  

  ]79[ ظه کامپیوتريفسفر در دیسک حاف

سانی ممومکانیکی و همچنین خواص کشسانی و 

خواص مکانیکی  .این خواص در انتخاب مواد بسیار اهمیت دارند

 ها معموالًاین پوشش .هاي حاصل وابسته است

  ].18[ پذیري محدود و مدول ارتجاعی باالیی هستند

در نظر گرفتن نه تنها توانایی فلز یا آلیاژ در برابر بار مکانیکی مهم است، بلکه خواص 

دهد زیرا که تعداد تغییر شکل، مقاومت به خوردگی را کاهش می

ه به نواحی معیوب ها در محلول تمایل دارند ک

مقاومت  .بلوري مهاجرت کرده و خواص شیمیایی را به نحوي تغییر دهند که مقاومت خوردگی کاهش یابد

٢٧ 

فسفر در دیسک حاف -کاربرد فرایند الکترولس نیکل -3-1شکل 

  خواص مکانیکی

مکانیکی و همچنین خواص کشسانی و ها تحت بارهاي ژخواص مکانیکی، رفتار فلزات و آلیا

این خواص در انتخاب مواد بسیار اهمیت دارند .هستند ژبوده که ویژگی یک فلز یا آلیا

هاي حاصل وابسته استبور در پوشش/به محتواي فسفر هاي الکترولس عمدتاً

پذیري محدود و مدول ارتجاعی باالیی هستند داراي قدرت باال، انعطاف

  مقاومت خوردگی

در نظر گرفتن نه تنها توانایی فلز یا آلیاژ در برابر بار مکانیکی مهم است، بلکه خواص  ،در انتخاب مواد

تغییر شکل، مقاومت به خوردگی را کاهش می .شیمیایی یا خوردگی نیز حائز اهمیت است

ها در محلول تمایل دارند کهاي حل شونده یا ناخالصیاتم .یابدعیوب فلز افزایش می

بلوري مهاجرت کرده و خواص شیمیایی را به نحوي تغییر دهند که مقاومت خوردگی کاهش یابد

خواص مکانیکی - 7-6- 1

خواص مکانیکی، رفتار فلزات و آلیا

بوده که ویژگی یک فلز یا آلیا

هاي الکترولس عمدتاًپوشش

داراي قدرت باال، انعطاف

مقاومت خوردگی - 7-7- 1

در انتخاب مواد

شیمیایی یا خوردگی نیز حائز اهمیت است

عیوب فلز افزایش می

بلوري مهاجرت کرده و خواص شیمیایی را به نحوي تغییر دهند که مقاومت خوردگی کاهش یابد
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همچنین خواص  .بیشتر از نیکل خالص است فسفر -الکترولس نیکلفرایند هاي حاصل از خوردگی پوشش

واص ضدخوردگی بهتري نسبت مورف خهاي آپوشش .کندها تغییر میخوردگی با توجه به ترکیب پوشش

هاي با هاي با محتواي فسفر باال مقاومت خوردگی باالیی نسبت به پوششپوشش .ها دارندبه پلی کریستال

فسفر میزان  -هاي نیکلبنابراین باتوجه به اینکه در عملیات حرارتی پوشش ].22[ محتواي کم فسفر دارند

  ].24[ کندها نیز تقلیل پیدا میخوردگی پوششکند، مقاومت محتواي فسفر کاهش پیدا می

  انعطاف پذیري - 7-8- 1

هاي با محتواي فسفر باال براي پوشش .پوشش است شیمیایی ها تابع ترکیبانعطاف پذیري پوشش

اما براي  ،اگرچه این مقدار نسبت به سایر مواد مهندسی کم است .است% 5/1تا  1پذیري درحدود انعطاف

توانند بطور کامل و بدون شکستگی به هاي نازك آبکاري میبعنوان مثال الیه .برخی از کاربردها کافی است

توجهی پذیري هم بطور قابلبا کاهش درصد وزنی فسفر در پوشش الکترولس، انعطاف. دور خود خم شوند

 ].7[ یابد و ممکن است به صفر برسدکاهش می

  سختی - 7-9- 1

ویکرز  400تا  150بور داراي مقادیر نسبی  -فسفر و نیکل - هاي الکترولس نیکلسختی پوششمیکرو

سختی میکرو. مقاومت آن در برابر تغییر شکل بیشتر خواهد بود ،هرچه سختی جسمی بیشتر باشد .باشدمی

ها در پوشش در عملیات حراراتی، .ها افزایش یابدتواند با عملیات حرارتی پوششمی هاي الکترولسپوشش

در این فرایند ساختار پوشش دستخوش تغییراتی . شوندقرار داده شده و سپس به آرامی سرد می دماهاي باال

  و نیکل با   Ni3Pبه فاز   C°800بعنوان مثال تمام محتواي پوشش بعد از عملیات حرارتی در دماي . شودمی
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nanocomposites may be due to homogenous distribution and low conventration of the 
nanoparticles. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and pH metric measurements in 
the plating bath revealed that electrostatic attraction acts as an effective factor to trap the 
nanoparticles in the matrix of the Ni-P-ZrC nanocomposites. The anti-corrosion characteristic 
of the Ni-P deposit in 3.5 wt. % NaCl corrosive electrolyte and their microhardness were 
significantly improved by the co-deposition of the ZrC nanoparticles. In the second section of 
the thesis, Electrochemically Promoted Electroless Plating (EPEP) was used to apply 
pretreatment–free Ni–P coating on AM60B magnesium alloy from a low–temperature 
electroless bath. Different surface analysis methods including SEM, AFM, EDS, and XRD 
were utilized to assess the morphology, roughness, elemental composition, and microstructure 
of as–deposited Ni–P coating, respectively. compact, uniform, and medium–phosphorus Ni–P 
coating with mixed crystalline–amorphous microstructure was applied on the alloy surface by 
4 mA. cm-2 impressed cathodic current at 50 °C without any especial pretreatment. Also, it was 
shown that only island–like nickel deposits can be achieved on the magnesium at the same 
condition but without applying the cathodic current. In addition, the corrosion resistance of the 
magnesium alloy was strongly improved after application of the Ni–P coating via the EPEP 
technique which was revealed by the EIS and Potentiodynamic Polarization (PDP) 
examinations in 3.5 wt. % NaCl corrosive media. Thickness, micro-hardness, porosity, and 
adhesion of the Ni–P coating obtained via the EPEP technique were also evaluated using 
appropriate methods. 
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