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 میری طاهره/

 زاده سیف داود دکتر  :راهنما داستا 

 زاده رجبعلی زهرا دکتر مشاور: استاد

 19/11/1398  دفاع: تاریخ

 ص 75  ات:صفح تعداد

 کاربردی شیمی گروه نامه:پایان شماره

 چکیده:

  های پوشننش اعمال برای شننده شننناهته و عمومی روش یک الکترولس آبکاری روش هدف: 

-نیکل پوشش الکترولس، مختلف هایپوشش بین از باشد. می مختلف رهایبست روی بر فلزی

 از اسننتفاده با باشنند.می توجه مورد باال سننختی جمله از فرد به منحصننر هواص دلیل به بور

  هایپوشننش هواص توان می آبکاری حمام طشننرای کردن بهینه جمله از مختلف راهکارهای

 دیگر عمومی روش یک داد. ارتقاء را مکانیکی و هوردگی ضد  هواص قبیل از Ni-B الکترولس

 تهیه منظور به بور-نیکل هایپوشننش داهل در نانوذرات کردن وارد مذکور هواص ارتقاء برای

   باشد. می نانوکامپوزیت

 AM60B آلیاژ برروی Ni-B الکترولس آبکاری به اهیر، پژوهشی کار رد پژوهش: شناسیروش

 ترکیب ،مورفولوژی روی بر MCM-41و MMT نانوذرات افزودن تاثیر سپس .شد پرداهته

 قرار مطالعه مورد XRD و SEM، EDS مانند هاییروش از استفاده با ساهتارریز و شیمیایی

 سنجش هایتست از هاپوشش چسبندگی و تخلخل میکروسختی، بررسی جهت گرفت.

 هایپوشش الکتروشیمیایی رفتار نهایت رد شد. استفاده حرارتی شوک و تخلخل میکروسختی،

 .شد بررسی EIS و PDP  همچون هاییروش از استفاده با هورنده حیطهایم در حاصله
 دارای Ni-B الکترولس پوشش که دهدمی نشان آمده بدست نتایج :گیرینتیجه و هایافته

 فرج و هلل فاقد اعمالی هایپوشش باشد.می متراکم و تیکنواه سطح با کلمیگل ساهتار

 همچنین گردد.می آلیاژ سطح به ایدانه بین فضای طریق از هورنده محلول نفوذ مانع و بوده

 باعث نانوذرات افزودن این بر عالوه دارد. وجود آلیاژ سطح با هاپوشش بین مناسبی چسبندگی

 شده هوردگی جریان شدت در چشمگیری کاهش و هوردگی مقاومت در توجهی قابل افزایش

 است.

 SEM ،EISبور، نانوذرات، -آبکاری بدون برق، نیکل  های کلیدی:واژه



 مقدمه و هدف -1

 
 پوشش -1-1

 شمار به هوردگی برابر در حفاظت هایراه از هوردگی، برابر در مقاوم هایپوشش کارگیری به

شش  .رودمی  بهبود قبیل از اهدافی منظور به که شود می اطالق ضخامت  کم مواد از ایالیه به پو

 فلز سننطح روی حرارتی نمودن عایق و ظاهری زیبایی هوردگی، مقاومت بهبود سننطحی، مقاومت

   :گیرد می صورت کلی روش سه به هاپوشش حفاظتی عملکرد [.2 و1] شودمی روکش
  نقش هارج محیط با فلز سطح  ازتماس ممانعت در هاپوشش  این جداکننده: هایپوشش  الف(

شش  رنگ، د.ندار شش  از هایینمونه آهن روی بر طال یا و کروم پو ستند  کننده جدا هایپو  که ه

 [.3]  شوند.می هارج محیط از فلز سطح داشتن نگه جدا باعث

شش ب(  شش،  نوع این در شونده:  فدا هایپو شش  پو ستفاده  پو   عمان و شده  تخریب شده  ا

 این مزیت باشنند.می گالوانیزه آهن ها،پوشننش نوع این از اینمونه شننوند.می بسننتر فلز تخریب

 روی بر هراش ایجاد صننورت در که اسننت این جداکننده هایپوشننش با مقایسننه در هاپوشننش

شش  ستر  فلز جداکننده، هایپو شش  اگر ولی کندمی هوردگی به شروع  ب شونده  پو شیده  فدا  هرا

 از واسنننطه بدین و کندمی هوردگی به شنننروع کند،می عمل آند نقش در کهاین علت به شنننود،

   [.4] کندمی جلوگیری بستر فلز در هوردگی

 صننورت به یداسننت،پ آن ناماز که طورهمان پوشننش، ینا :موقت یا بازدارنده یهاپوشششش(ج

شش  عمل یموقت شش  نوع ینا از یانمونه .دهندیم انجام را یدهپو  یبرا آهن یمال یسگر، هاپو

 کرد. پاک را آن توانیم یراحت به که است یهوردگ از جلوگیری

 
 هاپوشش انواع -2-1

سته  سه  به را هاپوشش  توانمی جنس دیدگاه از سیم  فلزی و آلی معدنی، هایپوشش  ید  تق

  پرداهت: هواهیم هاآن از مختصری شرح به زیر در که کرد

 
 آلی هایپوشش -1-2-1

شش  این سیار  یالیه صورت  به هاپو   کنند.می حفاظت هورنده محیط برابر در فلز از نازکی، ب

 هایالسننتیک و هاپالسننتیک ها،لعاب ،هاالک ها،رنگ انواع به توانمی آلی هایپوشننش جمله از

شاره  قیری  رنگ کنند.می فراهم ار فلزات از حفاظت شرایط  محیط با فلز ارتباط قطع با که کرد ا

 و پودری دهیپوشش  الیه، چند دهیپوشش  غلتک، با دهیپوشش  رنگ، پاشش  مو، قلم با کردن

 شبکه  با مرتبط هواص باشد. می بستر  روی بر هاپوشش  این اعمال هایروش از الکتریکی ترسیب 



 

 بستر  فلز هایویژگی سطح،  سازی آماده شبکه،  این در احتمالی نواقص و آلی هایپوشش  پلیمری

  دهند.می قرار تاثیر تحت را هاپوشننش کارآمدی پوشننش اعمال برای اسننتفاده مورد هایروش و

شش  نوع ترین ساده  ستفاده  آلی، پو ستر  عنوان به رنگ از ا ست.  رویه و ا  از مخلوطی که هارنگ ا

شک  هایروغن با هادانه رنگ ستند،  کنندهه شش  عموماً ه سبنده  هاییپو ستند.  چ  هادانه رنگ ه

 طریق از هاآن نمودن مخلوط و بوده نامحلول رنگ محیط در که هستند  هشکی  پودرهای معموالً

  [.5 و 1] گیرد.می صورت سازیپراکنده هایروش

 
 معدنی هایپوشش -1-2-2

 ترینعمده هستند. سیمان و شیشه جنس از اغلب و بوده معدنی ترکیبات شامل هاپوشش این       

 شیشه جنس از هاییپوشش ای،شیشه هایپوشش هستند. ایشیشه هایلعاب معدنی هایپوشش

 شوند.می داده پوشش هاآن روی بر فلزات از حفاظت منظور به موارد از بعضی در و بوده

 سطوح روی مذاب صورت به هستند، مناسب گرمایی انبساط ضریب دارای که هاپوشش این

 شویی اسید طریق از نظر مورد قطعه بایستی هاپوشش این اعمال جهت شوند.می استفاده فلزات

 داده حرارت مخصوصی کوره داهل و شده اندود شیشه پودر، با سپس و شود تمیز کامل طوربه

 توانمی فرایند این تکرار با شود. ایجاد فلز سطح تمامی در مذاب شیشه از یکنواهتی پوشش تا شود

 استفاده فوالدها پوشش برای اغلب ایشیشه هایلعاب کرد. ایجاد مورد قطعه روی الیه چندین

 گیرد.می قرار استفاده مورد نیز آلومینیوم و برنج مس، نظیر فلزاتی برای اوقات گاهی و شودمی

 هاپوشش این معروفند. لعابی ظروف نام به هستند، ایشیشه پوشش دارای که مخازنی و ظروف

 که است ضروری نکته این ذکر گیرند.می قرار استفاده مورد شیمیایی و غذایی صنایع در بیشتر

 دیگر معایب یا هراش هرگونه زا عاری که کنندمی محافظت هوردگی از را فلز زمانی هاپوشش این

 داغ بخارهای یا و گازها مقابل در تجهیزات حفاظت جهت ایشیشه هایلعاب همچنین باشند.

 دارند. کاربرد هواپیما( اگزوز در )مثال

 تشننکیل باعث و روندمی شننمار به معدنی هایپوشننش از ایدسننته نیز سننیمانی هایپوشننش

 و سیلیکات  پتاسیم  ،آلومینات کلسیم  .دنشو می نمونه روی بر نفوذ قابل حدی تا و سدی  هایالیه

سیم  صالح  سیلیکات  پتا شش  انواع از سیلیکات  سدیم  با شده  ا ستند.  سیمانی  هایپو  یضربه  ه

شش  تخریب باعث تواندمی حرارت یا مکانیکی  هاآن توانمی راحتی به ولی شود  سیمانی  هایپو

 هاینمک یا و هیدروفلوریکی اسنننید قوی، قلیایی هایمحیط در هاپوشنننش این کرد. اصنننالح را

 [.7 و 6] دهندنمی نشان هود از مقاومتی فلوریدی

 
 فلزی هایپوشش -1-2-3

 به توانمی را شود داده رسوب مکانیکی و شیمیایی الکتریکی، طریق به بتواند که فلزی هرنوع



 دو به هواص و جنس نظر از را هاپوشش گونه این داد. قرار استفاده مورد محافظتی پوشش عنوان

 [:8] کنندمی تقسیم دسته
 کاتدی فلزی هایپوشش الف(

 سریع  تخریب هاپوشش  این عیب ترینمهم کروم. و سرب  مس، نقره، نیکل، هایپوشش  مانند

 پر را پوشننش منافذ توانمی عیب این رفع جهت اسننت. پوشننش در تخلخل وجود اثر در پایه فلز

 برابر در حفاظت آلایده حالت در هاپوشننش نوع این داد. افزایش را آن ضننخامت اینکه ای و کرد

   دارند. هوبی هوردگی
 آندی فلزی هایپوشش ب(

شش  گونه این ستند.  روی و قلع کادمیوم، آلومینیوم، جنس از اغلب هاپو شش  این در ه   هاپو

شش،  روی حفره وجود صورت  در حتی شش  پو ستر  فلز و آند پو شد می کاتد ب شکلی  و با  پیش م

     شود.می محافظت کاتدی حفاظت روش به بستر فلز عبارتی به آید.نمی

 
 فلزی هایپوشش اعمال هایروش -3-1

 [:9 و 4] از عبارتند فلزی هایپوشش اعمال هایروش ترینمهم

 
 مذاب در وریغوطه -1-3-1

 آلومینیوم و سننرب قلع، روی، مثل ترکیباتی مذاب حمام داهل در نظر مورد فلز روش این در

 دادن پوشننش کردن، گالوانیزه اسننت. گالوانیزه هایورق روش، این سنناده مثال شننود.می ورغوطه

 مذاب حمام در نظر مورد قطعه وری،غوطه روش به کردن گالوانیزه در اسننت. روی با فوالد و آهن

شاند.  را فلز سطح  روی روی از ایالیه شود می سبب  عمل این شود. می برده فرو روی  روش بپو

طه  مال  های روش ترینسننناده از یکی مذاب  وریغو فاظتی  پوشنننش اع  از یکی باشننند.  می ح

ست  این روش این هایمحدودیت شش  فلز ذوب نقطه که ا ستی  پو ستر  فلز از ترپایین بای شد.  ب   با

 .نیست عملی هم و هواهدمی ذوب برای زیادی انرژی هم باال ذوب دمای با فلزات از استفاده
 

 غالفی روش -2-3-1

  مقاوم فلز یک به تبدیل نیست، مقاوم هوردگی برابر در که را قیمت ارزان فلز یک روش این با

ند. می هوردگی برابر در جاد  فلز زیر در هم الیه  یک  و فلز روی بر الیه  یک  روش، این در کن  ای

 نزن زنگ فوالد از ایالیه با را چدن یا فوالد توانمی مثالً گیرد.می قرار الیه دو بین فلز و کنندمی

 کرد. ساندویچ

 



 

 بخار فاز ترسیب -3-3-1

  یا و ماده یک از فرار ترکیبات آن در که شننودمی اطالق یندیآفر به بخار فاز از دهیرسننوب

 یک  روی بر اتمی صنننورت به  غیرفرار جامد   ماده  یک  دادن رسنننوب و تهیه  جهت  دیگر گازهای  

 دهیرسوب ،2اتمی الیه رسوب ،1فازبخار از شیمیایی دهیرسوب .شوندمی استفاده مناسب زیرالیه

شند می هافرآیند این از هایینمونه 4یون القای و 3بخار فاز از فیزیکی شش  تولید برای که با   و هاپو

  هافرآیند این د.دارن زیادی هایکاربرد مختلف وسایل ساهت در و شوندمی استفاده نازک هایالیه

سوب  سرعت  ،گذارندمی محیط روی بر کمی آورزیان تاثیرات سبت  به هاآن در مواد دهیر  زیاد ن

ست  سوب  دهیجهت توانایی ،ا ستال  ساهتار  کنترل ،سطح  مورفولوژی کنترل ،ر  و دندار را کری

 این اعمال برای ولی آورد بدسننت باال هلوص درصنند با هاییرسننوب هاآن از اسننتفاده با توانمی

 است. نیاز باالیی بسیار هزینه هاپوشش

 
 الکتروشیمیایی آبکاری -4-3-1

 غیر یا فلزات روی بر فلزات غیر یا و فلزات ازای الیه دادن قرار برای است فرآیندی آبکاری

 غیرهو سطحی مقاومت افزایش سایش، اکسیداسیون، فرآیند از جلوگیری منظور به دیگر فلزات 

 است.

 آبکاری از هدف -1-4-3-1

 جهان پیچیدگی ،هسننتی جهان ناشننناهته مرزهای به ورود و تکنولوژی پیشننرفت با زمان هم

 که کاالها و قطعات سنناهت و مدرن وسننایل و ابزار به نیاز جهانی، شنندید هایرقابت و ارتباطات

شته  کمی تولید هزینه ش  دا ساس  پیش از بیش دنبا  چنین ساهت  برای الزم فلزات گردد. می اح

   .باشند می قیمت گران و کمیاب عمدتاً کاالهایی و قطعات

 است. شده تبدیل بشری جامعه معضالت از یکی به هوردگی از ناشی یهایآسیب و هاهسارت 

سارت  میزان که طوری به شی  ضررهای  و هاه ساس  بر توانمی را آن از نا  رقمی موجود آمارهای ا

 به توجه با آبکاری صننننعت .کرد اعالم جهان کشنننورهای ملی ناهالص تولید درصننند 5/4 اب برابر

 و داده کاهش توجهی قابل طور به را هوردگی از ناشننی هسننارت میزان اسننت قادر ذیل اهداف

شری  جامعه سایل  ،قطعات تولید در را ب سیار ای هزینه با کاالها و ابزار ،و  اولویت به توجه با کم، ب

 .نماید یاری آنها از بهینه استفاده و طبیعی و معدنی منابع حفظ

                                                                                                                               
1 . Chemical Vapor Deposition (CVD) 

2 . Atomic Layer Deposition (ALD) 

3  . Physical Vapor Deposition (PVD) 

4 . Ion Implantation 



 کاالها و قطعات ساهت در اقتصادی کالن جویی صرفه - الف

 قطعه مفید عمر افزایش و سایش ،هوردگی به مقاومت - ب

 محیطی زیست مشکالت از جلوگیری و قطعات نمودن بهداشتی - ج

 اکااله و قطعات سازی زیبا - د

 :باشدمی زیر صورت به کلی طور به آبکاری فرآیند در گرفته انجام واکنش

MenM n 
_

  

 

ست  فلزی به مربوط کاتیون nM+ رابطه، این در ستر  فلز روی بر که ا سیب  ب سته  شود. می تر  ب

 دسننته دو به آبکاری شننود، تأمین منبعی چه از فلز ترسننیب برای نیاز مورد هایالکترون اینکه به

 شود:می تقسیم زیر

 
 برق با یا الکتریکی آبکاری -2-4-3-1

 روی فلز یک  از نازکی  الیه  اعمال  جهت  ،برق جریان  از برق با  آبکاری  یا  الکتریکی آبکاری  در

ستفاده  دیگر فلزی سطح   از کاتیون احیای جهت نیاز مورد هایالکترون دیگر، عبارت به .شود می ا

 منبع و الکترولیت کاتد، آند، شنننامل الکتریکی آبکاری حمام شنننوند.می تأمین برق جریان طریق

ست.  جریان ستقیم  جریان عبور ،الکتریکی آبکاری در ا سوب  به منجر الکترولیت از م  محلول فلز ر

 از ماند.می ثابت الکترولیت نتیجه، در شنننودمی محلول درون آند فلز از مقداری ورود و کاتد روی

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی الکتریکی آبکاری کاربردهای

 محافظ و تزئینی هایپوشش تهیه -

 ،مقعر زوایای دارای) پیچیده اشکال با قطعات الکتریکی دهیشکل عبارتی به یا سازی قطعه -

 (چاپی صفحات مثل دارطرح سطوح و دقیق ابعاد

 شده کاریماشین یا شده ساییده طوح اصالح -

 فلزات تصفیه و استخراج -

    آندی شویی اسید -

 الکترولیتی پرداهت و تمیزکاری -

 آندکاری عملیات -

شش  ضخامت  سیته  به روش این با شده  تهیه یهاپو  اعمال زمان مدت و جریان راندمان و دان

ستگی  آن سیته  دارد. ب  و حمام به افزودنی عوامل حمام، ترکیب ،قطعه سطحی  کیفیت جریان، دان

 توسنننعه موجب که عواملی از .گذارندمی اثر پوشنننش فیزیکی هواص بر که هسنننتند عواملی دما

 شده  مصرف  یکننده احیا عوامل و برق جریان بودن ارزان به توانمی شود می روش این اقتصادی 



 

 [.2] کرد اشاره فرآیند این در

 
 برق بدون یا الکترولس آبکاری -3-4-3-1

 شننناهته شننیمیایی احیای یا 5کاتالیسننتیهود روش یک عنوان به الکترولس، آبکاری یندآفر

 به تنها و الکتریکی جریان اعمال بدون دهیپوشش  مواد الکترولس، دهیپوشش  روش در شود. می

سوب  زیرالیه سطح  روی حرارت کمک  شیمیایی  واکنش چندین کمک به یندآفر این کنند.می ر

  بدون  دهیپوشنننش الکترولس آبکاری  در که  آنجا  از افتد. می اتفاق  آبی محیط در همزمان  طوربه 

 آبکاری مورد قطعه یزوایا و گوشه در فلزی هاییون تجمع شود،می انجام الکتریکی جریان حضور

  شود.می تشکیل یکنواهت طور به پوشش رو این از و دهدنمی رخ

  امل ع  پوشنننش(، ماده  عنوان)به  فلزی یون چند  یا  یک  شنننامل  عمدتاً   الکترولس های  حمام 

  دمای از مشخصی   محدوده در عملیات این .است  پایدارکننده و احیاکننده املع ،کننده کمپلکس

 احیا عوامل شود. می انجام افزودنی عوامل و فلزی هاییون غلظت الکترولیت، محلول  pH یند،آفر

  با  و هسنننتند  الکترون گیرنده  فلزی های یون واقع، در دارند.  را الکترون کننده  تأمین  نقش کننده 

 :شوندمی انجام زیر های واکنش طبق احیا یندآفر دهند.می واکنش کننده احیا عوامل

  عامل احیاکننده +e = O2H– + احیاکننده ماده از اکسیداسیون محصوالت (1

 شده دهی پوشش فلز = e– + یون فلزی ( 2

 انجام  فلزی های یون و احیاکننده   عامل   بین واکنش کاتالیزور   حضنننور در فقط که  جایی آن از

 در ویژه )به الیه زیر در مناسننب کاتالیزورهای حضننور یا و پایه فلز بودن فعال ،بنابراین شننودمی

ستیک  )مثل هاغیرهادی آبکاری مورد  ترینمهم از .دارد اهمیت احیاء واکنش شروع  جهت ها(پال

 اشنناره فسننفر -نیکل و نیکل الکترولس به توانمی الکترولس روش به شننده تشننکیل هایپوشننش

ثال،  عنوان به  د.نمو ند آفر در م کل،  الکترولس ی فات  نی کل  سنننول کل  یون منبع ترینمهم نی  نی

شد. می ستفاده  مورد هاینمک دیگر از با سفیت  نیکل، کلرید توانمی ا  نیکل ستات ا و نیکل هیپوف

 هاینمک احیاء برای الکترون تامین منبع عنوان به کاهنده عامل شنند، گفته که همانطور .برد نام

 و آمینوبوران هیپوفسنننفیت،  ،بوروهیدرید   به  توانمی احیاکننده   عوامل  جمله  از باشننند. می فلزی

 فرایند یک انجام باعث ترسنننیب فرایند در کاهنده عوامل این از اسنننتفاده .کرد اشننناره فرمالدئید

 به شننده تشننکیل نیکل هایهسننته آبکاری، آغازین مرحله در ،یعبارت به .میگردد هودکاتالیزوری

سیون    برای کاتالیزوری عنوان سیدا سفیت  کنند.می عمل احیاکننده عامل اک  از یکی سدیم  هیپوف

 گیردمی قرار مصنننرف مورد الکترولس آبکاری روش در که اسنننت ایاحیاکننده عامل متداولترین

[12-10.] 

                                                                                                                               
1 . Auto-catalytic  



 
 الکترولس آبکاری مزایای -4-4-3-1

 جریان منبع و آند به نیاز عدم الف(

 الکترولس آبکاری در آند وجود عدم دلیل به حمام به ناهالصی ورود کاهش ب(

 ناهموار و پیچیده شکل با قطعات دهی پوشش امکان  ج(

 نارسانا یا و رسانا هاصیت با هایزیرالیه روی بر عمالا قابلیت د(

 الکتریکی آبکاری به نسبت شده تهیه هایپوشش فرج و هلل بودن کمتر ه(

  عدم دلیل )به الکتریکی آبکاری به نسنننبت الکترولس هایپوشنننش ضنننخامت یکنواهتی ی(

 اشتهند پوشش سطح بر اثری الکتریکی جریان دانسیته الکترولس، روش در برق جریان از استفاده

 [.14 و 13] (بود هواهد یکنواهتی ضخامت دارای حاصله پوشش و

 
 الکترولس آبکاری معایب -5-4-3-1

 هاییون غلظت همچنین و محلول غلظت نبودن متوازن به نسننبت الکترولس هایحمام الف(

 دارند. بیشتری حساسیت حمام، در موجود

یاز  به  توجه  با  ب(  جنس انتخاب  در ،گرادسنننانتی درجه  90-80 حدود  تا  دما  افزایش به  ن

 د.دار وجود محدودیت استفاده مورد آبکاری محفظه

 برای کاتالیزوری بستری عنوان به نباید شود،می استفاده  آبکاری برای که ایمحفظه سطح  ج(

 باشد. احیاء واکنش انجام

 [.15نیست] مقدور آسانی به آبکاری سرعت کنترل ،روش این در د(

 
 آن آلیاژهای و منیزیم -4-1

 آن آلیاژهای و منیزیم کاربردهای و خواص -1-4-1

 توجه نقل و حمل صنننعت در هصننوصنناً مختلف، صنننایع در سننبک فلزات از اسننتفاده امروزه

  بازدهی افزایش جهت  مناسنننب  راهی هودروها وزن کاهش اسنننت. کرده جلب  هود به را ایویژه

نده  میزان کاهش  هود که  اسنننت ها آن سنننوهت  مصنننرف بال  به  را محیطی های آالی  دارد. دن

ستفاد  مورد سبک  فلزات ترینمعمول شند. می هاآن آلیاژهای و Al، Ti، Mg ها   چگالی با منیزیم با
3g/cm 74/1، ستفاده  مورد فلزات سبکترین  از یکی شد می ا  فوالد چهارم یک با برابر چگالی که با

سوم  و شتر  هالص منیزیم از دارد. آلومینیوم دو صر  عنوان به یا و شیمیایی  هایواکنش در بی  عن

ستفاده  چدن و Al چون آلیاژهایی ساهت  در آلیاژی ستحکام  فلز این چراکه شود می ا  را کافی ا

 طریق از توانمی را باال وزن به اسننتحکام با آلیاژهای ندارد. صنننعتی درکاربردهای اسننتفاده جهت

 زیر موارد به  توانمی آلیاژ  این های ویژگی دیگر از کرد. تهیه  Mn و Al، Zn با  هالص  Mg ترکیب 



 

 کرد: اشاره

 باال حرارتی و الکتریکی هدایت  -

 هوب الکترومغناطیسی حفاظت  -

   باال دیمانسیونی پایداری  -

 الکترونیک و ورزشی لوازم فضا، و هوا هودروسازی، صنایع در آلیاژ این از گسترده کاربرد دلیل

   [.16است] پایین چگالی

 
 آن آلیاژهای و منیزیم هایمحدودیت -2-4-1

  هایمحدودیت سری یک آلیاژها این آن، آلیاژهای و منیزیم فردمنحصربه هایویژگی رغمعلی

  است. کرده محدود را هاآن از گسترده استفاده که دارند ذاتی

 پایین هواریچکش -1

 نبودن پذیریلحیم -2

   کم سختی -3

 پایین فرسایشی و هوردگی مقاومت -4

 باال پذیریواکنش -5

 و اسننت کرده گالوانیک هوردگی مسننتعد را هاآن آن، آلیاژهای و منیزیم باالی پذیریواکنش

بد.  می تشننندید  ها آن هوردگی دیگر، فلزات با  الکترولیتی تماس  صنننورت در   مقاومت   میزان یا

 این جمله از یابد. بهبود مختلف هایروش از اسنننتفاده با تواندمی آن آلیاژهای و منیزیم هوردگی

 وآبکاری تبدیلی هیبریدی، آلی، پوشننش جمله از هاپوشننش انواع آندایزینگ، به توانمی هاروش

 قرار  بررسننی مورد منیزیم الکترولس آبکاری روش میان، این از که کرد اشنناره الکتروشننیمیایی

 [17] گرفت هواهد

. 
 آلیاژی منیزیم روی بر نیکل الکترولس آبکاری -5-1

 حدی تا کمیاب( عناصننر و Al، Zn )مثل آلیاژی عناصننر کردن اضننافه شنند، گفته همانطورکه

ستحکام  با آلیاژهایی ایجاد باعث تواندمی سب  ولی شود  باال ا   مقاومت افزایش برای روش ترینمنا

ستفاده  هوردگی، سی  هایروش از ا شش  اعمال همچون سطح  مهند ست.  پو  الکترولس آبکاری ا

 هدایت پذیری، لحیم باال، فرسایشی   و هوردگی مقاومت همچون توجه قابل هواص دلیل به نیکل

ست.  بوده توجه مورد زیادی کاربردهای در باال سختی  و الکتریکی  توانمی کاربردها این جمله از ا

ستفاده  به شش  از ا شاره  شیمیایی  و هوایی صنایع  اتومبیل، الکترونیک، صنایع  در نیکل هایپو  ا

 شود می استفاده  مختلفی هایمحلول از نیکل الکترولس آبکاری جهت شد،  گفته همانطورکه کرد.

مل   ها محلول این که  کل،  یون برای منبع شنننا مل  نی نده   عوا مل   ،کاه نده،     عا یدارکن مل   پا   عا



ستن  افزودنی مواد برهی و زسا کمپلکس عامل ،pH کنندهتنظیم  تغییر احیاکننده، عامل تغییر .ده

pH اساس  بر که هستند  مهمی عوامل از شود می انجام آن در آبکاری که ییدما یا و آبکاری حمام 

سته  را الکترولس هایحمام توانمی عوامل این سته  روش ترینمهم کرد. بندید  هایحمام بندید

  کاهنده عامل نوع به توجه با الکترولس حمام عبارتی به است  احیاکننده عامل اساس  بر الکترولس

 هیدرازین  پایه   های حمام  و بور ترکیبات  حاوی  های حمام  هیپوفسنننفیتی، های حمام  شنننامل 

 استفاده صورت در و فسفر احیاکننده، عامل عنوان به هیپوفسفیت از استفاده صورت در .باشندمی

 بنابراین ،داشت  هواهد حضور  حاصل  هایپوشش  سطح  در نیکل بر عالوه نیز بور بور، ترکیبات از

 استفاده  صورت در مقابل،در .نامندمی B-Ni و P-Ni ترتیبهب را هافرایند این از حاصل  هایپوشش 

 [.81] بود هواهند نیکل حاوی فقط حاصل هایپوشش احیاکننده عامل عنوان به هیدرازین از

 جمله از باشنند. روبرو چالش با آن آبکاری تا شننده باعث آن آلیاژهای و منیزیم هواص برهی

 [:19] کرد اشاره زیر موارد به توانمی هواص این

  عناصننر یکنواهت غیر توزیع از ناشننی که منیزیم آلیاژهای ریزسنناهتارهای بودن ناهمگن -1

 است. آلیاژی

 اکسننیدی هایالیه سننریع ایجاد به منجر که آن آلیاژهای و منیزیم باالی پذیریواکنش -2   

(MgO) هیدروکسیدی و (2Mg(OH)) شود.می اعمالی پوشش چسبندگی کاهش و سطح روی 

 اثر در و بوده گالوانیک هوردگی مستعد  ر،تپست  الکتروشیمیایی  پتانسیل  داشتن  دلیل به -3

 شود.می هورده دیگر فلزات با الکترولیتی تماس
 

 فسفر -نیکل الکترولس پوشش -1-5-1

 صورت در شود.می گرفته نظر در نیکل ترسیب برای احیاکننده عامل متداولترین هیپوفسفیت

 فسفر  -نیکل هایپوشش  حاصل  هایپوشش  الکترولس، آبکاری حمام در هیپوفسفیت  از استفاده 

 pH و هیپوفسنننفیت نیکل، غلظت در تغییر با توانمی را پوشنننش در فسنننفر میزان بود. هواهند

  با زیادی حد تا فسفر -نیکل الکترولس هایپوشش کارایی و هصوصیات  .داد تغییر آبکاری محلول

سفر  مقدار تغییر صد  13 تا 1 از )که هانآ در موجود ف ست(  متغیر در  حد اینکه با کند.می تغییر ا

  مطالعات اما نشده  مشخص  دقیق طوربه فسفر  پر و متوسط  کم، هایپوشش  در فسفر  مقدار مرزی

 هواص با مشنابه  هواصنی  آوردن بدسنت  برای الزم فسنفر  حداقل که دهندمی نشنان  شنده  انجام

 برای و است درصد 8-5 حدود ،متوسط فسفر با هایپوشش درصد، 5 تا 1 فسفر، کم هایپوشش

صول  صی  ح شاب  هوا شش  هواص با هم سفر،  هایپو صد  13-8 پرف شد می در  مقدار آن، بر عالوه .با

 است. موثر بسیار نیکل الکترولس هایپوشش کریستالی ساهتار بر فسفر

 شودمی بندیدسته زیر صورت به حاصله پوشش کریستالی ساهتار اساس براین

 وزنی( درصد 5 تا 1) کم فسفر حاوی هایپوشش برای کریستالی ساهتار عموما 



 

 ستالی  ساهتارهای  از مخلوطی  متوسط  فسفر  حاوی هایپوشش  برای آمورف و کری

   وزنی( درصد 8 تا 5)

 وزنی( درصد 9 از )بیش زیاد فسفر حاوی هایپوشش برای آمورف ساهتار     

  مانند) دندانه دو هایآنیون (؛پروپیونات و اسننتات ،سننوکسننینات  مانند) دندانهیک هایآنیون

 های آنیون و (اتئ مال  مانند  ) دندانه   سنننه آنیون (؛اسنننتات هیدروکسنننی  و مالونات   ،پیروفسنننفات 

  .گرددمی اسننتفاده آبکاری این در یکنندهکمپلکس عوامل عنوان به (سننیترات )مثل چهاردندانه

 کمپلکس هایعاملتغییر با رنگ و حاللیت  ،احیا  پتانسنننیل   جمله از نیکل  هاییون ویژگی برهی

 [.12 و 02کند]می تغییر کننده

 
 بور -نیکل الکترولس پوشش -2-5-1

 ایگسترده توجه (P-Ni الکترولس های)پوشش هیپوفسفیت با نیکل الکترولس احیای اینکه با

ست  کرده جلب هود به را شش  سمت  به هاتوجه اهیراً ولی ا   با شده  احیا نیکل الکترولس هایپو

شیده  بوروهیدرید ست.  شده  ک شش  فرآیند ا شش  B-Ni الکترولس پو   می تولید یکنواهتی هایپو

 سایشی هاصیت در توجهی قابل بهبود باعث و است نیکل بورید توجهی قابل مقدار حاوی که کند

 انواع بسترشامل   مواد از زیادی انواع روی بر بور -نیکل الکترولس هایپوشش  .شوند  می سختی  و

 برجسننتهمزایای از شننوند.می اعمال پالسننتیک شننیشننه،  آن، آلیاژهای و آلومینیوم آهن، فوالد،

  مقاومت ، (6ابزار فوالدهای از باالتر) آنها باالی سنننختی به توانمی الکترولس B-Ni هایپوشنننش

 برابر در مقاوم هواص و (سننخت کروم های روکش به نسننبت برتر) سننایش برابر در حد از بیش

شاره  هوردگی  یکنواهت ضخامت  بودن، هزینه کم به توانمی هاپوشش  این مزایای دیگر از .کرد ا

  عالی، پذیری لحیم ،هوب هواریچکش سننایش، برابر در باال مقاومت آمده، بدسننت هایپوشننش

صیت  ، هوب هدایت کم، تخلخل باال، الکتریکی هواص سی  ها سته  الکترومغناطی شاره  برج  .کرد ا

شش  راندمان این، بر عالوه ست  B-Ni هایپو شش  از باالتر آمده بد شد می P-Ni هایپو  که چرا با

 اسننت. شننده اسننتفاده  (بوروهیدرید سنندیم) تریقوی احیاکننده عامل از هاپوشننش این تهیه در

 از هاآن در که هستند  صنایعی  جمله از الکترونیک چاپ، نوری، پالستیک،  شیمیایی،  نفت، صنایع 

 صنننایع در هاپوشننش این همچنین .شننودمی اسننتفاده محافظ پوشننش عنوانبه پوشننش این

سازی  و سازی هواپیما ستفاده  مورد نیز هودرو سبت  بور-نیکل الکترولس پوشش  گیرند.می قرار ا  ن

 اکثر در اما اسننت یباالتر سننایش به مقاومت و سننختی دارای فسننفر-نیکل الکترولس پوشننش به

سبت  آن هوردگی به مقاومت مواقع، شش  به ن سفر -نیکل الکترولس پو  ست ا شده  گزارش کمتر ف

[42-22.]     

                                                                                                                               
1 . Tool steel 



 
 بور -نیکل الکترولس حمام اجزای -3-5-1

 که دارند حضنننور متفاوت کارکردهای با مختلفی اجزای الکترولس بور-نیکل آبکاری حمام در

 [:52 و 22] از عبارتند

 
 نیکل یون منبع -1-3-5-1

 بازی هایحمام در کرد. اسنننتفاده توانمی نیکل حل قابل نمک هر از حمام نیکل تامین رایب

 عالوههب است.  هنثی محیط اجزای به نسبت  آن آنیون زیرا است  ترمطلوب نیکل کلرید از استفاده 

 .نمود استفاده توانمی نیز نیکل سولفات نمک از

 
 احیاکننده عامل -2-3-5-1

 ترکیبات اولی دارد. وجود احیاکننده عامل نوع دو الکترولس بور-نیکل پوشش آبکاری برای

 و آمینوبورانمتیلدی ،آمینوبورانمونومتیل آمینوبوران،اتیلدی عبارتنداز: باشندکهمیبور-نیتروژن

 سدیم نمک صورتبه معموال که است بوروهیدرید یون دیگر احیاکننده عامل آمینوبوران.اتیلتری

 تریویق احیاکننده عوامل بوروهیدریدها گردد.می اضافه حمام به بورهیدرید پتاسیم یا بوروهیدرید

 فلزات برهی احیای برای را الکترون 8 تواندمی بوروهیدرید سدیم هستند. هاآمینوبوران به نسبت

 سدیم باشد.می الکترون 2 تهیه به قادر تنها هیپوفسفیت احیاکننده عامل که حالی در سازد مهیا

 هایمحیط در و است استفاده قابل 16 تا 12 بین pH محدوده با بازی هایمحیط در بوروهیدرید

 ضعیف اسیدی یا هنثی هایمحیط در هاآمینوبوران که حالی در شود.می تجزیه هنثی و اسیدی

 و فلزات غیر ها،پالستیک آبکاری رایب هوبی احیاکننده عامل عنوان به هاآمینوبوران دارند. کاربرد

 مزیت گیرند.می قرار استفاده مورد کبالت و نقره طال، مس، مثل دیگر فلزات ترسیب برای همچنین

 آن بیشتر سایش به مقاومت و سختی بوروهیدرید سدیم با شده تهیه الکترولس نیکل رسوب عمده

  ت.اس

 
 کننده کمپلکس عامل -3-3-5-1

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی آبکاری حمام به کنندهکمپلکس عوامل کردن اضافه دالیل از

 شودمی آبکاری محلول یهودبههود تجزیه از جلوگیری باعث 

 شودمی نیکل هیدروکسید رسوب تشکیل مانع 

 کندمی کنترل را دنگیرمی انجام زیرالیه سطح روی که هاییواکنش 

 ناگهانی تغییر مانع و کرده عمل بافری عامل عنوان به pH هیدروژن تولید از ناشننی 

 شودمی



 

 عوامل شود. می احاطه آب هایمولکول توسط  نیکل یون کنندهکمپلکس عامل حضور  عدم در

نده کمپلکس ته  را آب های مولکول جای  کن ظت  و گرف کل  یون غل مام  در را آزاد نی   کاهش  ح

 احیاکننده   عامل   با  B-Ni الکترولس آبکاری  برای که  ایکننده کمپلکس عوامل  جمله  از  دهند. می

 نمک  و اسنننید  تارتاریک    آمونیاک،  از ترکیبی آمین،دی اتیلن توانمی روند می کار  به  بوروهیدرید  

 .برد نام را آمینپلی و تارتارات و سیترات پایه بر کنندهکمپلکس عوامل اسید، تارتاریک حل قابل

 
 کننده پایدار عامل -4-3-5-1

ست  ممکن بور-نیکل الکترولس هایحمام شت  با ا  به و شده  تجزیه اگهانین طور به زمان گذ

 صننورتبه نیکل بورید و نیکل هیدروکسننید نتیجه در و شننود آزاد زیادی هیدروژن گاز آن دنبال

سوبی  شین ته ظرف کف در رنگسیاه  ر ضور  گردند.ن شی  جامد کلوئیدی ذرات ح  بیگانه مواد از نا

ست  الزم همچنین .شود  حمام ناگهانی تجزیه باعث تواندمی گردوغبار( )مثالً  آبکاری یندآفر که ا

شخص  سرعتی  با نظر مورد سطح  روی ست  منظور به .گیرد صورت  م  فوق موارد این به یافتن د

 هایحمام در استفاده مورد پایدارکننده مواد جمله از شود.می ستفادها کنندهپایدار عوامل از الذکر

 تنگسننتات سننرب، نیترات تالیم، اسننتات تالیم، نیترات به توانمی الکترولس نیکل بوروهیدریدی

 علت به پایدارکننده عنوانهب تالیم یون از اسننتفاده البته کرد.اشنناره مرکاپتوبنزوتیازول و سننرب

 بر عالوه و اسننت مؤثر پوشننش سنناهتنبراق در نیترات تالیم اسننت. نامناسننب آن سننمی اثرات

 د.دهمی افزایش را آبکاری نرخ ،حمام پایدارسازی

 
  pH کننده تنظیم عامل -5-3-5-1

 شننودمی هیدرولیز اسننیدی یا هنثی هایمحیط در بوروهیدرید یون شنندعنوان که طورهمان

ست  الزم درنتیجه ستفاده  با تا ا سانید. 12 باالی به را محیط pH عاملی از ا سید  ر   سدیم  هیدروک

 .است شده استفاده آن از کار این برای تحقیقات اکثر در که است ایماده

 
  بور - نیکل الکترولس حمام انواع -4-5-1

 بور-نیکل الکترولس پوشش از مختلفی انواع نیستند. مشابه بور-نیکل الکترولس هایپوشش

 استفاده، مورد حمام نوع به بسته است؛ یافته گسترش هصوص به هواص آوردن دست به برای

 [.52] کندمی تغییر پوشش ضخامت و نهایی هواص

 

 اسیدی هایحمام -1-4-5-1

ستفاده  مورد احیاکننده عامل آمینوبوران متیل دی سیدی  حمام در ا شش  ا  الکترولس هایپو

 حمام این مزیت ترینمهم اسننت. درصنند 4 تا 1/0 بین پوشننش در بور مقدار که اسننت بور -نیکل



 1350 )جدود باال ذوب نقطه حمام این از آمده بدسننت هایپوشننش و اسننت آن باالی پایداری

 است(  فسفر  -نیکل هایپوشش  سختی  از باالتر )که باال سختی  دلیل به دارند. گراد(سانتی  درجه

شش  این ستفاده  مورد صنعتی  کاربردهای در اغلب هاپو شش  گیرند.می قرار ا  1 از بیش با هایپو

 استفاده با و شده احیا نیز آمین الکیل با تواندمی بور دارند. هوبی پذیریلحیم هاصیت بور، درصد 

صد  5 به آن مقدار دهنده شتاب  مقداری از سد.  نیز در سیدی  حمام بر  بر گرم 30 حاوی معموالً ا

 دی لیتر بر گرم 4 متانول،  لیتر بر گرم 40 بوران، آمین اتیل  دی لیتر بر گرم 3 کلرید،  نیکل  لیتر

 بر گرم 10 و سوکسینات   سدیم  لیتر بر گرم 20 استات،  سدیم  لیتر بر گرم 20 بوران، آمین متیل

 درجه 60-50 دمای و 6 تا 5 بین pH محدوده در پوشش اعمال شرایط است. سیترات سدیم لیتر

  است. ساعت بر میکرومتر 20-15 ترسیب سرعت و است گرادسانتی

 
  بازی هایحمام -2-4-5-1

 اسنننتفاده بوروهیدریدها  یا هاآمینوبوران آلکیل  اِن از کاهنده  عامل عنوانبه قلیایی،  هایحمام 

  باشننند.می نیکل الکترولس آبکاری برای احیاکننده عامل ترینقوی بوروهیدرید هاییون کنند.می

 4 تا 2/0 نهایی پوشننش در بور میزان کاهنده، کامل عنوان به آمینوبوران از اسننتفاده صننورت در

صد  ستفاده  کاهنده ملاع عنوان به بوروهیدرید سدیم  از که هاییحمام در بود. هواهند وزنی در  ا

 در معموالً هاپوشننش این بود. هواهد وزنی درصنند 7 تا 4 بین نهایی پوشننش در بور میزان کنند

  پایین دمای با هایپوشننش که شننوندمی اعمال گرادسننانتی درجه 90 تا 20 بین دمایی محدوده

 دارد. محدودتری صننننعتی کاربرد و شنننده ناپایدار حمام باال دماهای در شنننوند.می داده ترجیح

 مثل کنندهکمپلکس عامل دارند. تریپایین بسننیار ترسننیب سننرعت آمینوبوران الکیل هایحمام

  با بازی حمام گیرد.می قرار استفاده مورد هیدروکسید  نیکل ترسیب  کنترل جهت آمین دی اتیلن

 بر گرم 2/1 آمین، دی اتیلن لیتر بر گرم 60 کلرید، نیکل  لیتر بر گرم 30 حاوی معموالً باال دمای

  هیدروکسننید سنندیم لیتر بر گرم 40 و نیترات تالیم لیتر بر گرم 07/0 بوروهیدرید، سنندیم لیتر

 میکرومتر 25-20 با برابر ترسیب سرعت و 14 برابر pH گراد،سانتی درجه 90 آبکاری دمای است.

ست.  ساعت  بر  بر گرم 3 سولفات،  نیکل لیتر بر گرم 30 حاوی معموالً پایین دمای با بازی حمام ا

 و کلرید  آمونیوم لیتر بر گرم 15 سنننیترات، آمونیوم لیتر بر گرم 15 بوران، آمین متیل  دی لیتر

 pH گراد،سننانتی درجه 35-25 آبکاری دمای اسننت. مرکاپتوبنزوتیازول -2 لیتر بر گرم 0002/0

   است. ساعت بر میکرومتر 12-7 ترسیب سرعت و 5/7 برابر

 
  بور -نیکل الکترولس پوشش تشکیل مکانیزم -3-4-5-1

 از یکی اسننت. شننده پیشنننهاد بور -نیکل الکترولس ترسننیب جهت مختلفی هایمکانیسننم

 است: زیر صورت به شده، اثبات تجربی شواهد با که [62] گوربونوا توسط شده ارائه پیشنهادات



 

3)   eHHOHBOHBH 442)(4 2424 

4 ) 02 Ni2e4Ni2   

5 )   H4H2)OH(BNi2OH4Ni2BH 242
2

4 

 بور -نیکل الکترولس آبکاری  سرعت بر موثر عوامل -6-1

 
 نیکل یون غلظت اثر -1-6-1

صل  نیکل یون غلظت افزایش با ،بور-نیکل الکترولس حمام در  ،درمحلول مربوطه( نمک از )حا

صد  شش  در موجود نیکل در ست  این امر این علت بد.یامی کاهش سپس  و افزایش ابتدا پو  که ا

  گردد،می حداکثر پوشنننش در نیکل درصننند نیکل، یون غلظت افزایش با که جایی از گذر از پس

 این که نیسننت کافی محلول نیکل کمپلکس تشننکیل جهت آبکاری محلول آمیندیاتیلن غلظت

 [.72] شودمی پوشش در نیکل وزنی درصد کاهش به منجر

 
   احیاکننده عامل غلظت اثر -2-6-1

 افزایش از ناشنننی  امر این که  یابد  می افزایش آبکاری  نرخ احیاکننده   عامل   غلظت  افزایش با 

 آن زمان و شننده(آبکاری )ضننخامت آبکاری نرخ رابطه حال این با .اسننت محلول کاهندگی قدرت

 اکسیدشدن   موجب به احیاکننده عامل غلظت کاهش آن احتمالی علت که نیست  هطی ایرابطه

 باشد.می آن

 ابتدا  در یابد،   افزایش بور-نیکل  الکترولس آبکاری  حمام  در احیاکننده   عامل   غلظت  چنانچه  

صد  شش  نیکل در سبی  افزایش به منجر سپس  ولی یافته افزایش پو سبی  کاهش و بور ن  نیکل ن

 حمام  پایداری   تدریج  به  کننده، احیا  عامل   غلظت  بیشنننتر افزایش با  که  زیرا ؛گرددمی پوشنننش

 [.82] کندمیپیداکاهش

 
 کننده کمپلکس عامل اثر -3-6-1

  پس اما یابدمی افزایش پوشش  نیکل محتوای ابتدا در کننده کمپلکس عامل غلظت افزایش با

سیدن  از شینه  مقدار به ر صد  نتیجه در .شود می تجزیه و یافته کاهش حمام پایداری ،بی  وزنی در

کل  بد.  می کاهش  پوشنننش در نی یل  یا ظت  از فراتر در 2Ni(OH) ذرات تشنننک نه  غل مل   بهی   عا

سهیل  حمام درون را نیکل هاییون احیای کنندهکمپلکس  دلیل این به حمام تجزیه و نمایدمی ت

سبی  هایمحل ریز ذرات که افتدمی اتفاق سته  برای منا ستند.  نیکل یون زاییه  تغییر بر عالوه ه

شش،  ترکیب شینه  آن در )کهبهینه مقدار از بیش به کننده کمپلکس عامل غلظت افزایش با پو  بی



 نرخ بیشننینه دهد.میکاهش حمام پایداری کاهش علتبه را آبکاری نرخ (دهدمی رخ آبکاری نرخ

 نیکل  های یون و کننده  کمپلکس عامل   میان  کمپلکس یک  که  اسنننت زمانی  به  مربوط آبکاری 

 [.72] ددار نگه پایدار را حمام و شدهتشکیل

 
 پایدارکننده عامل اثر -4-6-1

 به آن از پس اما داده افزایش را پوشش  تشکیل  سرعت  ابتدا پایدارکننده عامل غلظت افزایش

 و جامد بین مشنترک  فصنل  در کاهش-اکسنایش  واکنش سنرعت  آوردنپایین روی آن اثر سنبب 

 [.72] دهدمی کاهش را ترسیب سرعت ،مایع

 
 دما اثر -5-6-1

 هارجی ظاهر گرادسنننانتی درجه 85 یدما زیر در شنننده آبکاری  B-Ni الکترولس پوشنننش

سبی  شش  کیفیت گرادسانتی  درجه 92 و 88 دمای بین ندارد. منا  92 یباال و یابد می بهبود پو

ست.  عالی پوشش  ظاهر گرادسانتی  درجه  آبکاری برای بهینه دمای گراد،سانتی  درجه 95 دمای ا

 .گرددمی تجزیه سرعت به و شده ناپایدار حمام دما ایندر البته باشد،می پوشش این

 
 حرارتی عملیات اثر -6-6-1

 در حرارتی عملیات دارد. حرارتی عملیات دمای به بستگی پوشش روی بر حرارتی عملیات اثر

 اما بخشد  بهبود را زیرالیه به پوشش  چسبندگی  تواندمی گرادسانتی  درجه 210-190 بین دمایی

  قابل طوربه گرادسننانتی درجه 260-250  در حرارتی عملیات .دهدنمی تغییر را رسننوب سننختی

سختی  ایمالحظه سوب  میکرو شکیل  دلیلبه امر این که دهدمی قرار تاثیر تحت را ر  B2Ni فاز ت

-370دمای باالی .باشد می گرادسانتی  درجه 250 باالی دمای در B3Ni بلوری ذرات و پایدارشبه 

 عملیات از پس پوشننش نهایی سنناهتار گردد.می متبلور کامالً پوشننش گرادسننانتی درجه 380

  دماهای در حرارتی عملیات کلی طوربه .اسننت فلزی نیکل و B2Ni، B3Ni فازهای شننامل حرارتی

 در .بخشدمی بهبود را B-Ni پوشش تریبولوژیکی و سایشی هواص گرادسانتی  درجه 600 تا 280

  دهدمی رخ سختی در کاهش نیکل، بورید ذرات رشد علتبه باالتر و گرادسانتی درجه 500 دمای

 حرارتی عملیات .گرددمی سخت هایمحل کاهش به منجر و شده کلوهه B3Ni ذرات  همچنین و

-1800 تا سختی  مقادیر افزایش هفته 40 طوالنی مدتبه گرادسانتی  درجه 300-200 دمای در

سه  در نیکل بورید ریزتر توزیع اتفاق این دلیل .کندمی ممکن را ویکرز 200   باالتر دماهای با مقای

 [.22] باشدمی گیرد،قرارمی استفاده مورد فوالدی زیرالیه که زمانی آهن بورید تشکیل یا و
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سوب  فرآیندهای شش  پایه بر فلز ر  مختلف سطوح  در نیکل، الکترولس وکامپوزیتی آلیاژی پو

 در اشاره قابل موارد از مطلوب هواص با هاآن ساهت امکان و کرده جلب هود به را محققان عالقه

ست  زمینه این سوبی  هم .ا شش  با فلزی( غیر یا سخت  )ذرات مواد ر  عنوان به الکترولس، هایپو

شش    با توانند می سایش  به مقاوم هایکامپوزیت شود. می نامگذاری یکامپوزیت الکترولس هایپو

 هواص ایجاد کار این از هدف شننوند. تولید یکنواهت و ریز اندازه با مواد رسننوبی هم از اسننتفاده

  نانوکامپوزیتی، هوردگی به مقاوم هایپوشننش سننایش، ضنند هایپوشننش ایجاد چونهم مختلف

سیون   برابر در مقاوم   با توانمی را هاکامپوزیت سایشی   مقاومت باشد. می غیره و باال دمای اکسیدا

  هایکننده روان و روغن و آلومینیوم اکسننید سننیلیکون، کاربید الماس، مثل سننخت ذرات افزودن

 راحتی به  ابتدا  در الکترولس کامپوزیت   پوشنننشنننهای   داد. بهبود 7تترافلورواتیلن پلی مثل  جامد  

سوب   تماس سطح  ،ریز ذرات شدن  پخش ند.وش  می حمام یتجزیه موجب معموالً و کنندنمی ر

  باعث این که کند  می نرمال الکترولس حمام  از تر بیش بار  800-700 حدود  را الکترولس حمام 

 کرد برطرف مناسب  پایدارکننده یک از استفاده  با توانمی را مشکل  این .شود  می حمام ناپایداری

[29.]   

 [:25] است زیر صورت به کامپوزیتی الکترولس حمام اساسی نیازهای

 

 نتیجه  در و سنننطح مسننناحت  افزایش باعث   حمام  در ریز ذارت توزیع  حمام:  پایداری   الف(

 شود.می حمام ناپایداری

  کاربید الماس، مثل سخت  ذرات است.  مهم فاکتور یک آبکاری محلول زدن هم زدن: هم ب( 

ستی  آلومینیوم اکسید  و سیلیکون   پوشش  جذب و بمانند باقی معلق محلول زدن هم طریق از بای

   شوند.

ضافه  ذرات ذرات: اندازه ج( ستی  حمام به شده  ا سب  شکل  و اندازه در بای شد،  منا  نامحلول با

 در اساسی نقش ذرات اندازه شود. داشته نگه حمام در معلق صورت به و نکند ایجاد آلودگی باشد،

 دارد. ترسیب
ضافه  صورت  در ذرات: غلظت د( شتر  غلظتی با ذرات کردن ا شته  ذرات بهینه، غلظت از بی  انبا

    دارد. پوشش در ذرات توزیع در مهمی نقش ذرات غلظت شوند.می

 تترافلورواتیلن پلی مثل نرم ذرات جذب در مهمی نقش افزودنی ماده این :8سطح فعال مواد ه(

(PTFE،) دارد. سولفید دی مولیبدنیوم و گرافیت 

                                                                                                                               
1. Polytetrafluoroethylene (PTFE) 

  
1. Surfactants  
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Abstract 

Research Aim: Electroless plating is a popular and well-known method for 

applying metal coating on various substrates.Among the various electroless 

coatings, the Ni-B coating is gained popularity due to unique properties such 

as high hardness. The mechanical and corrosion protection properties of the 

Ni-B coating can be enhanced by several strategies such as optimizing the 

plating bath condition. Another common method for enhancing these 

properties is to insert nanoparticles into the Ni-B coating. 

Research method: In this work, electroless Ni-B plating on AM60B 

magnesium alloy was investigated.Then, the effect of MMT and MCM-41 

nanoparticles addition on the morphology, chemical composition, and 

microstructure was studied using SEM, EDS, and XRD methods. Also 

micro-hardness, porosity, and thermal shock tests were used to study the 

microharness, porosity and adhesion of the coatings. Finally, the 

electrochemical behavior of the coatings in corrosive media was investigated 

using PDP and EIS methods. 

Findings and Conclusion: The results showed that the electroless Ni-B coating 

has cauliflower-like structure with a uniform and dense surface. The coatings 

were pore-free which makes them able to prevent the penetration of corrosive 

solution through the intergranular space. There is also suitable adhesion 

between the coatings and the alloy surface. In addition to, nanoparticles 

addition significantly increased the corrosion resistance and decreased the 

corrosion current intensity. 
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