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 آبکاري -1- 1

 شود که طیي فرآیندهایی گفته میمجموعه باشد و بهدهی به سطوح میهاي پوششآبکاري یکی از راه

هایی از فلز یا غیر فلز جهت دستیابی به سطح مناسب براي کاربردهاي آن قطعات فلزي یا غیر فلزي با الیه

    صنعت آبکاري یکی از صنایع پایه براي  شوند.ي تولید و... پوشش داده میکاهش هزینه تزئینی، صنعتی،

 .تولید کردارزان سبک و  عمر مفید باال،توان قطعاتی با ي صنعتی است زیرا به کمک آن میرسیدن به توسعه

باشد. بدون مقابله با خوردگی، سایش و تنش داخلی می اًي صنعتی عمدتهدف از انجام آبکاري در حیطه

که آثار مهم آن در  شک صنعت آبکاري در دنیا خدمت بزرگی به تولید کنندگان و صنایع کرده است چرا

  زندگی روزمره به وفور دیده می شود.

 هاي آبکاريانواع روش -2- 1

 دهد به صورت زیر است:  ري رخ میواکنش کلی که در حین فرآیند آبکا

    )1 -1(                                                                                                      →M -+ nen+M                 

پس براي  شود.است که به عنوان پوشش بر روي بستر مورد نظر ترسیب می، کاتیون مربوط به فلزي n+Mکه

احیا شده و بر روي بستر  Mالکترون به فلز nدر اثر گرفتن  n+Mیون ایجاد پوشش وجود این یون الزم است.

  دهد.شود و به این صورت تشکیل پوشش را میمورد نظر ترسیب می

حسب اینکه از چه منبعی براي تامین الکترون استفاده شود، آبکاري انواع مختلفی از آبکاري وجود دارد اما بر

(آبکاري با برق) و آبکاري بدون استفاده از  استفاده از جریان الکتریکی توان به دو روش آبکاري بارا می
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   .بندي کرد ) طبقه1(آبکاري الکترولس جریان الکتریکی

  آبکاري الکتریکی - 2-1- 1

هاي فلزي توسط جریان الکتریکی الکتروشیمیایی است که طی آن پوششآبکاري الکتریکی فرآیندي 

در حین انجام آبکاري الکتریکی در اثر عبور جریان مستقیم از  کنند.روي سطح قطعات رسوب می

شود که در پی آن مقداري از فلز آند وارد محلول می الکترولیت، فلز محلول در آن روي کاتد رسوب کرده و

تواند از جنس فلزات بی اثر نیز ماند البته آند مورد استفاده میرکیب الکترولیت ثابت باقی میبا این عمل ت

تواند با ضخامت رسوب می باشد که در آن صورت فرآیند آندي شامل اکسایش آب بر روي آند خواهد بود.

 ،هاي تزئینید پوششآبکاري الکتریکی براي ایجا .استفاده از زمان و مقدار جریان اعمال شده کنترل شود

 طوربهاجزاي اصلی یک فرآیند آبکاري الکتریکی . ]1[ دروبه کار می ... اصالح سطوح ساییده شده و محافظ،

  .پرداخته شده است هاآنبه معرفی  زیر در وآورده شده  1- 1شکل  شماتیک در

 موردنظر  شیء سطح در رسوبصورت به باید کهاست  فلزي نمک شامل و یک محلول آبی :الکترولیت

محلول آبکاري الکتریکی  .باشد داشته کافی انحالل قابلیت دبای فلز از انتخابی نمک. ابدی کاتدي کاهش

ي کافی حاوي چنین باید خواص مورد نیاز براي تشکیل رسوب را داشته باشد. به عنوان مثال به اندازههم

ي خوبی داشته باشد. توانایی ایجاد الکتریستهفلز رسوبی باشد. براي کم شدن مصرف انرژي، هدایت 

در هر شرایط باید پایدار بماند به عبارتی پوشش نباید تحت تاثیر را داشته باشد. پوششی محکم و صاف 

 ].1شرایط اتمسفري قرار گیرد [

 آماده سازي  و معموالً شودآن انجام می سطح در الکترولیتی ترسیب که است کاري شی یا قطعه :کاتد

 .باشد داشته الکترونی هدایت بایستی و بوده منفی الکترود این گیرد.می سطح بر روي آن صورت

                                                           
1. Electroless plating 
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 ي قطعه سطح روي دبای که شدهلیتشک فلزي از ،ي الکترونی استآند: که آن هم یک هدایت کننده

 به کامل بستگی اثربی آند انتخاب نیز انتخاب گردد. اثریباز جنس فلز  تواندیمآند  .شود ترسیبموردنظر 

نزن  زنگ فوالد از استفاده و اسیدي يهاطیمح در پالتین از شده پوشیده ازتیتان استفاده. دارد فرآیند نوع

  .رایج است قلیایی هايمحیط در به عنوان آندهاي بی اثر

 فوالد پوشیده شده از  تواند از جنسکاتد و آند بوده و می که شامل محلول الکترولیت، یک ظرف بی اثر

 .شودکه معموال تانک آبکاري نامیده می پلی پروپلین و یا پلی وینیل کلراید باشد مواد پالستیکی،

 ازیموردن هايالکترون منبع این. دهدمی عبور کاتد به آند از را مستقیم جریان که است منبع جریان: منبعی 

 ].2[ کندمی فراهم را فلز احیاي براي

 

  ]3[آبکاري الکتریکی شماتیک  -1-1شکل 

  آبکاري الکترولس - 2-2- 1

 که شامل چندین است آبکاري شیمیایی یا خود کاتالیزوري شناخته شدهآبکاري الکترولس به عنوان 

روي الکتریکی خارجی انجام آبکاري بدون استفاده از نیاز واکنش همزمان در یک محلول آبی است. این نوع
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ها روي سطح مورد نظر از طریق اکسایش ترکیب هاي فلزي در محلول و ترسیب آنیونکاهش و  شودمی

 .کند، صورت می گیردمحرك ایجاد می شیمیایی موجود در خود محلول، یعنی عامل کاهنده که یک نیروي

-آبکاري الکترولس به یک تکنیک صنعتی تبدیل شده است و با گذشت زمان به اهمیت آن افزوده میامروزه 

  باشد:الکترولس به صورت زیرمی واکنش کلی آبکاري .]4و 5و 6[ شود

            Mz+
solution + Red solution →  M lattice+ OX solution           (2 -1)          

OX هاي ون عامل احیا کننده است. سطح کاتالیزوري ممکن است خود فلز بستر یا هستهیمحصول اکسیداس

ي هگون ،در این نوع آبکاري توزیع شده روي سطح فلز بستر غیر کاتالیزوري باشد. ′Mکاتالیزوري از فلز 

 تعادلی پتانسیل دهد.در سطح می z+Mهاي خود را به سطح کاتالیزوري و یون هاي فلز الکترون ،احیاکننده

مورد نیاز  هايالکترون بتواند تا باشد)  eq,MEاز پتانسیل تعادلی فلز (ترمنفیباید ) eq,RedE( احیاکننده عامل

 		 .]7[ دکنبراي فلز را فراهم 

  )1-3(           Red solution → OX solution + ze-                  Eeq,Red
   

 

                                              )1 -4 (                            Mz+ 
solution+ ze- → M lattice                           Eeq,M      

  ي پیشرفت آبکاري الکترولستاریخچه و توسعه -3- 1

 چونهم دیگري فلزاتاما  ،باشدمی نیکل و مس ترسیب به مربوط عمدتاً الکترولس آبکاري يتوسعه

 در سال. شوندمی ترسیب روش این به دارند، که کاربردي اهمیت دلیل بهنیز  کبالت و ، پاالدیمنقره طال،

نیکل  احیا شود،ي یون هیپوفسفیت وسیله محلول آبی نمک نیکل به کشف کرد اگر 2آدولف ورتز 1844

ترسیب  ولی فلز ،به عمل آمد 1931 تا 1911 هايبا وجود تحقیقات بعدي که در سال آید.می بدستفلزي 

                                                           
2. Adolphe Wurtz  
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آن گونه که  توان گفت کشف تکنولوژي الکترولس نیکل،می هم چنان به صورت پودري شکل بود. شده

 به وقوع پیوست. 3یعنی دو سال بعد از مطالعه و کشف برنر و ریدال 1946در سال  ،شودامروزه استفاده می

 تنگستن در حمام سیترات در دماي باال بودند. -نیکل ژاین دو دانشمند مشغول بررسی آبکاري الکتریکی آلیا

براي  و از یک آند داخلی براي آبکاري سطح داخلی لوله استفاده شده بود. ي توخالی بودکاتد یک لوله

ي هیپوفسفیت را ها معرف احیا کنندهآن محصول اکسیداسیون سیسترات، حذف تنش داخلی ناشی از حضور

 تعجب مشاهده کردند که سطح خارجی لوله نیز کامال آبکاري شده است.و با کمال  به محلول افزودند

به دنبال آن یک . تحقیقات بعدي نشان داد که رسوب شیمیایی همزمان با ترسیب الکتریکی تشکیل شده است

شرکت حمل و نقل امریکایی با جایگزین کردن روش الکترولس به جاي آبکاري الکتریکی در روکش داخل 

بعد از گذشت چند دهه و آگاهی از  این روش را به بهره برداري تجاري رساند. و نقل خود، تانکرهاي حمل

  . ]4و7[ شدندها قطعات مهندسی به طور روز افزونی توسط این روش پوشش داده خواص این پوشش

 مزایاي آبکاري الکترولس -4- 1

 گیرد، اما درآبکاري الکتریکی به پوشش دهی بدون نیاز به جریان برق صورت می درآبکاري الکترولس

 یک منبع تغذیه براي تامین جریان برق نیاز است. 

 حتی سطوح غیر منظم و پیچیده ایجاد  هایی یکنواخت بر روي تمام سطوحدر روش الکترولس پوشش

هایی یکنواخت و با کیفیت شود اما در آبکاري الکتریکی به دلیل توزیع غیر یکنواخت جریان، پوششمی

شود. در واقع در روش الکترولس، سطح نمونه به عنوان کاتالیزور عمل  در تمام سطوح ایجاد نمیباال

نیروي محرکه براي احیاي شیمیایی یکسان  ،هاي سطح نمونهي قسمتکه در کلیهشود کرده و باعث می

                                                           
3. Brenner & Ridell  
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اغلب از در روش آبکاري الکتریکی ضخامت آبکاري شده توسط جریان موضعی کنترل شده که  باشد اما

 کند. ي دیگر تغییر میاي به نقطهنقطه

 هاي الکترولس معموالً به صورت آمورف بوده و از خلل و فرج کمتري نسبت به رسوب الکتریکی پوشش

 برخوردارند. 

 هاي بدست آمده از آبکاري الکتریکی هاي الکترولس بیشتر از پوششسختی و مقاومت سایشی پوشش

 است.

 کریستالی مقاومت خوردگی بهتري نسبت به  /به دلیل دارا بودن ساختار آمورفهاي الکترولس پوشش

 هاي رسوب الکتریکی دارند.پوشش

  ي نیروي کار کم است.ساده و هزینهتجهیزات آبکاري الکترولس 

  معایب آبکاري الکترولس -5- 1

 آسانی امکان  چنین کنترل سرعت پوشش دهی به رولس سرعت ترسیب پایین بوده و همدر آبکاري الکت

ي جریان آبکاري توان با تغییر دادن دانسیتهپذیر نیست. در حالی که در روش آبکاري الکتریکی می

 سرعت آبکاري را تغییر داده و به مقدار مورد نظر رساند.

  چنین عدم توازن در غلظت محلول هاي موجود در حمام و هم ناخالصی آبکاري الکترولس نسبت به

اما  تري برخوردار استنسبت به آبکاري الکتریکی دارد و کنترل حمام از اهمیت بیشتري حساسیت بیش

کند به رفت واکنش احیا ترکیب حمام تغییر میکه با پیشهاي الکترولس به دلیل اینکنترل کردن حمام

 گیرد.هاي الکتریکی انجام نمیسادگی حمام

 شکننده هاي رسوب الکتریکی ترد وبه پوششهاي بدست آمده از روش آبکاري الکترولس نسبت پوشش 
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 هستند. 

 باشد.هاي آبکاري الکترولس نسبت به آبکاري الکتریکی جنس تانک آبکاري میدیگر از محدودیت یکی 

ي استفاده شده در ساخت تانک باید بتواند دماهاي باال را تحمل کرده و هم چنین در موقع انجام ماده

 آبکاري سطح تانک به عنوان کاتالیزور براي انجام واکنش احیا عمل نکند. 

 ي مواد شیمیایی است زیرا عمر حمام در این یکی دیگر از معایب آبکاري الکترولس باال بودن هزینه

   ].4و 8و 9و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نیست [ روش کم است

  کاربردهاي آبکاري الکترولس -6- 1

مختلف  هايربردهاي فراوانی در زمینهالکترولس به دلیل داشتن خواص منحصر به فرد کاهاي پوشش

آبکاري الکترولس در مواردي چون افزایش مقاومت خوردگی، افزایش مقاومت سایشی، افزایش  دارند.

سختی، ایجاد روانکاري، قابلیت لحیم کاري، بهداشت و زیبایی مانند لوستر، شیرآالت، وسایل جراحی به کار 

صنعت  الکترولس در بسیاري از صنایع مانند صنعت نفت و پتروشیمی، هايپوشش د. کاربردهاينرومی

 .اندنیز معرفی شده ... یکی ولکترونهاي ااي، دستگاههاي هستهفضا، دستگاهخودرو، صنعت چاپ، اپتیک، هوا

  .]1و6[ دهدنشان می در صنعت کاربردهاي آبکاري الکترولس را از برخی 2-1 شکل
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  ]6[ در صنعت برخی از کاربردهاي آبکاري الکترولس -2-1 شکل

  آبکاري الکترولس در آماده سازي سطح بستر مراحل -7- 1

بستر از مهم ترین مراحل آبکاري است و نخستین عملی است که باید با دقت صورت  سطح يسازآماده

آید که سطح بستر کامالً تمیز و مناسب زیرا چسبندگی خوب زمانی بین بستر و پوشش به وجود می گیرد

 هايبه همین دلیل قبل از شروع آبکاري سطح بستر باید از هر گونه آلودگی شامل گردو خاك، لکه باشد.

عملیات آماده سازي سطح بستر شامل  پاك شود. ... هاي اکسیدي، محصوالت خوردگی وروغنی، الیه

هاي ي پرداخت مکانیکی سطح بستر با استفاده از سمبادهدر مرحله باشد.پرداخت مکانیکی و شیمیایی می

حالل، تمیز کاري ي چربی زدایی با طی چند مرحلهشوند. پرداخت شیمیایی مختلف صاف و یکنواخت می

  .]7و 10[ گیردسطوح غیر کاتالیزوري صورت می فعال سازيو 4با امواج الترا سوند، اسید شویی یا اچ کردن

                                                           
4. Etching  
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  مشخصات و ترکیب حمام آبکاري الکترولس -8- 1

و  pHفرآیند آبکاري است. اما عوامل دیگر مانند  روي تاثیر گذار بر و ترکیب حمام، پارامتر اصلی 

نیز بر روي  (نسبت مساحت سطح بستر به حجم محلول) دماي محلول و فاکتور بارگذاري حمام

 اکننده،یعامل اح ،يفلز ونی يکنندهنیشامل نمک تأم سحمام الکترول .]11[ گذاردفرآیندآبکاري تاثیر می

  ].12[ است… و، عوامل بافري هاها، پایدارکننده، تسریع کنندهکننده مواد کمپلکس

  منبع یون فلزي - 8-1- 1

 و سیانیدها ها،استات کلریدها، ها،سولفات مانند آب در انحالل قابل نمک هر تواندمی فلزي ونی بعمن

 محیطی شرایط و آمده دست به پوشش خواص محلول، پایداري با اغلب فلزي ونی منبع ماهیت. باشد غیره

  ].13[ شودمی تعیین

  عامل احیا کننده -1-8-2  

چهار آبکاري  از نوع باشد. معموالً در ایناحیاکننده، منبع تامین الکترون در آبکاري الکترولس میعامل 

 هیپوفسفیت، )4NaBH( بوروهیدرید سدیم، که شامل گیردمی قرار استفاده مختلف مورد يعامل احیا کننده

  ].7باشند [می 2.H4H2(N(Oو هیدرازین  )3NHBH2)3( CH (بوران دي متیل آمین ،)O2.H2PO2NaH( سدیم

 عامل کمپلکس کننده - 8-3- 1

ي خود به خود محلول و کنترل واکنش به طوري که فقط در سطح کاتالیتیک از تجزیه جلوگیريبراي 

-می هاهاي آننمک اسیدهاي آلی یا این عوامل کنند.به محلول عوامل کمپلس کننده اضافه می ،صورت گیرد

 نیترمهم د.نشوبه محلول اضافه می ،دنکنکه در واکنش شرکت می آزادي فلز یون که براي کنترل مقدارباشند 
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، اتیلن دي آمین، کیتریدسیاسمورد استفاده در آبکاري بدون برق اسید استیک،  يهاي کمپلکس کنندهعامل

 یتغییر ناگهان د و ازعنوان عامل بافري نیز عمل نماینتوانند بهاین عوامل می باشند.دي اتیل تري آمین و... می

. در انتخاب عامل کمپلکس کننده باید دقت دنماین جلوگیري هیدروژن تولید از ناشی pH )کاهش سریع(

هاي فلز به کافی به عمل آید چون اگر فلز به شدت و به آسانی کمپلکس شده باشد در این صورت یون

معموال داراي ثابت  EDTAمثال کمپلکس هاي  داشت. مقدار زیاد در محلول براي ترسیب وجود نخواهد

آبکاري  باید تحت کنترل شدید باشد تا EDTAغلظت  باشند. بنابراین به هنگام مصرف،پایداري باال می

جهت آبکاري بستگی  استفاده موردهاي فلزي به ماهیت یون کمپلکس کنندهمتوقف نگردد. انتخاب عامل 

  .]1و 5[  گذاردمی ریتأثو خواص رسوبات فلزي  احیادارد. عالوه بر آن، عامل کمپلکس کننده بر سرعت 

   عامل شتاب دهنده - 8-4- 1

که این کاهش سرعت از لحاظ اقتصادي  کاهندعوامل کمپلس کننده از سرعت فرآیند آبکاري می 

هاي آلی به نام تسریع کننده به محلول آبکاري مقداري افزودنیمقرون به صرفه نیست. براي حل این مشکل 

 سدیم هیپوفسفیت در محلول آبکارياحیا کننده عامل به عنوان مثال وقتی که  کنند.شتاب دهنده اضافه می یا

هاي هیپوفسفیت پیوند بین عملکرد مواد تسریع کننده به این صورت است که این مواد در مولکول ،است

شوند که این مولکولها به راحتی جذب سطح کاتالیتیکی فسفر را سست کرده و باعث میهاي هیدروژن و اتم

د مربوط به اکسیفسفیت را فعال کرده و سرعت واکنش هاي هیپومواد تسریع کننده یون شده و آزاد شوند.

 ،هیپوفسفیت شده توسطهاي احیا در محلول .دهندفسفیت را افزایش میهاي هیپوفسفیت به ارتوشدن یون

 اسیدهاي کربنیک، هم چنین .گیرداسید سوکسینیک به عنوان تسریع کننده مورد استفاده قرار می غالباًًًًً

  ].1روند [نوان تسریع کننده به کار میها به عبسیاري از حاللهاي محلول و فلورید
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  عامل پایدار کننده - 8-5- 1

اي کنترل شود که سرعت رسوب قابل تعیین بوده باید به گونهواکنش احیا در حمام آبکاري الکترولس 

داده شود. براي بدست آوردن این شرایط به محلول آبکاري عوامل پایدار کننده  و فقط سطح مد نظر پوشش

به این ترتیب از  تحت شرایط مناسب به محلول آبکاري اضافه شده و توانندها میپایدارکننده کنند.اضافه می

 . این امرتواند داشته باشدآبکاري علل مختلفی میي حمام تجزیه حمام آبکاري جلوگیري کنند.ي تجزیه

هایی که عامل و یا در محلولصورت گیرد  حضور ذرات کلوئیدي جامد مثل گرد و خاك اثردرممکن است 

 در محلولدر اثر افزایش اضافی غلظت ارتوفسفیت  ، ممکن استاست سدیم احیا کننده در آن هیپوفسفیت

را  ي این ذرات واکنش احیاکه منبع این ذرات چه چیزي باشد، زیاد بودن سطح ویژهصرف نظر از این باشد.

هاي احیا شده که در محلول یهایرکنندهپایدا گردد.محلول آبکاري میي سرعت بخشیده و باعث تجزیه

 ترکیباتو  S ،Se، Te جمله از عناصري محتوي ترکیبات :شوند عبارتند ازتوسط هیپوفسفیت استفاده می

-، 2AsO-( اکسیژن حاوي
3IO 2- و

4MoO( ،سنگین فلزات کاتیون )2+Sn ،2+Pb ،+2
2Hg 3+ وSb( اسیدهاي و 

ها ممکن است سرعت رسوب را هپایدار کنند ،در بعضی مقادیر .)غیره و ایتاکونیک مالئیک،( اشباع غیر آلی

ها به ویژه فلزات یا ترکیبات هپایدار کنندبعضی  رسوب گردند.افزایش داده و یا موجب براق شدن 

دهند و به این داخلی و خلل و فرج را افزایش داده و انعطاف پذیري رسوب را کاهش می سولفوري، تنش

  .]1و 7[ یابدترتیب توانایی پوشش براي مقاومت در برابر خوردگی و سایش کاهش می

  pH پارامتر - 8-6- 1

pH رآیند هاي بدست آمده از فموثر در سرعت، کیفیت و ساختار پوشش یکی از پارامترهاي مهم و

 سدیم هیپوفسفیت هادر آن عامل احیا کنندههاي آبکاري الکترولس که در محلولباشد. آبکاري الکترولس می
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محلول سرعت آبکاري افزایش  pHبا افزایش  .گذاردیر میپوشش تاث برمحتواي فسفر داخل pH باشد،می

کاهش فسفر در داخل پوشش باعث افزایش  یابد.یافته و در نتیجه مقدار فسفر در داخل پوشش کاهش می

باالتر رود  نباید از یک حد معینی pH البته مقدار شود.ضریب انبساط حرارتی، استرس داخلی وسختی می

-در محلول شده و محلول آبکاري تجزیه می چرا که در این صورت باعث تشکیل رسوبات هیدروکسیدي

  ].14د [گردپوشش میافزایش محتواي فسفر  منجر به کم pHي در عین حال محدوده گردد.

  پارامتر دما - 7- 1-8

باشد که روي سرعت ترسیب فرآیند و یکی از پارامترهاي مهم در فرآیند آبکاري الکترولس می نیز دما

گذارد. دما مکانیزم واکنش را آغاز کرده و روند یونیزاسیون در می هاي بدست آمده تاثیرکیفیت پوشش

- کند. دماهاي پایین باعث کاهش سرعت ترسیب میفرآیند انتقال بار از منبع به بستر را کنترل می محلول و

  ].6[ نیز ممکن است محلول تجزیه شود 90℃ و در دماهاي باالتر از شوند

  آبکاري الکترولس نیکل -9- 1

هاي پوشش .]5[ باشدمی ترین انواع آبکاري الکترولس، آبکاري الکترولس نیکلمتداولیکی از 

- پوششاهمیت تجاري زیادي را در میان انواع  اي از خواص متمایز،ل داشتن مجموعهالکترولس نیکل به دلی

منبع یون نیکل، سولفات ترین مهم الکترولس، آبکارياز در این نوع  .]14[ اندهاي الکترولس بدست آورده

تري دارند. این آبکاري با استفاده از کاربرد کم، دیگر مثل کلرید نیکل، استات نیکلهاي باشد. نمکنیکل می

ترین هیپوفسفیت رایج اما شودهیپوفسفیت انجام میو هیدرازین بوروهیدرید، چونهم ايههاي احیا کنندعامل

ها این است که کنترل مزایاي اصلی این محلولکننده براي ترسیب نیکل به روش الکترولس است.  عامل احیا



 
 

٦٩ 
 

 و رسوب مقاومت خوردگی بهتري دارد. پایدار تر هستند سرعت ترسیب باالست، ،ها خیلی راحت استآن

د استفاده قرار گیرد. تواند مورمی 10تا  4یعنی از  pHکننده، محدوده وسیعی از  با استفاده از این عامل احیا

نشان داد  ي زیرهاواکنش توسط هاي اسیديدر محلول توانمی رامکانیسم ترسیب نیکل توسط هیپوفسفیت 

]15.[  

     2H2PO2- + 2H2O+ Ni2+→ Ni + 2H++ 2H2PO3-
 
                                                                                                          (5 -1)   

 

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

 هاي الکترولس نیکلانواع پوشش -10- 1

 هاي فلزي نیکل خالصپوشش  

 بور، یا پوشش –فسفر یا نیکل  -هاي آلیاژي دوگانه مثل نیکلاست پوشش هاي آلیاژي که ممکنپوشش -

 هاي آلیاژي چهار تایییا پوشش بور، -فسفر-فسفر یا نیکل -تنگستن -هاي آلیاژي سه گانه مثل نیکل 

  فسفر باشند. - مس -تنگستن - مثل نیکل

 12. [فسفر سیلیکون کاربید و..-هاي کامپوزیتی مثل نیکلپوشش.[  

  فسفر -آبکاري الکترولس نیکل -11- 1

فسفر  - الکترولس نیکل به ویژه آلیاژ نیکل آبکاري فرایند صنعتی کاربردهايگذشته، يدرطول چند دهه

 کاربردکاتالیزوري نیکل خالص د افزایش یافته است. ترسیب خو ،ي که دارندبه دلیل خواص منحصر به فرد

 .]4[ باشدبور می -فسفر و نیکل -یکللیاژهاي نبه آاز تولیدات صنعتی مربوط  95%اما  صنعتی کمتري دارد،

بستگی دارد. افزایش غلظت  pHمیزان فسفر در پوشش به شرایط حمام مثل غلظت نیکل، هیپوفسفیت و 



 
 

٧٠ 
 

محلول باعث افزایش  pHشود در حالی که کاهش هاي نیکل باعث کاهش میزان فسفر در پوشش مییون

کند. هم چنین عالوه بر آن، میزان فسفر خواص فیزیکی و شیمیایی پوشش را تعیین میشود. میزان فسفر می

 ].7[ تر و لحیم پذیري بهتري دارندتر مقاومت الکتریکی کمهاي با میزان فسفر کمپوشش

  فسفر –نیکل هاي الکترولسخواص پوشش -12- 1

واختی، سختی، داشتن مقاومت یکنبه دلیل دارا بودن خواصی چون فسفر  -الکترولس نیکل يهاپوشش

اشاره  خواصزیر به برخی از این  در اند.پیدا کردهکاربردهاي فراوانی در صنعت  ،یشی و خوردگی باالسا

  شده است.

  چگالی -12-1- 1

  است. ها وابستهمیزان تخلخل پوششي بین اتمی و فسفر به فاصله -هاي الکترولس نیکلچگالی پوشش

  عکس دارد. ها نسبتها با میزان فسفر آنپوششچگالی این 

  یکنواختی پوشش  -12-2- 1

- فسفر یکنواخت بودن پوشش درتمام قسمت -هاي الکترولس نیکلیکی از خصوصیات مهم پوشش

  باشد.صرف نظر از شکل هندسی سطح مورد نظر می هاي آبکاري شده،

  ذوبي نقطه -12-3- 1

نیکل  سفر دارد.فسفر بستگی به مقدار پوشش داخل ف -ذوب رسوبات الکترولس نیکلي محدوده

  شود ولی با افزودن فسفر به داخل پوشش به عنوان عنصر آلیاژي، ذوب می1455℃ خالص در دماي حدود
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Abstract: In the first part of this study, nanocomposite coatings of Ni-P-WO3 were prepared by adding 

0.1, 0.3 and 0.5 g.L-1 of WO3 nanoparticles to the electroless plating bath. The columnar structure 

without holes and also without corrosion defects at the boundary was observed for these coatings by 

Scanning Electron Microscopy (SEM). The co-depotion of WO3 nanoparticles with the electroless Ni-P 

coating was investigated by Energy Dispersive x-ray Spectroscopy (EDS). Also, the uniform 

distribution of the imbedded nanoparticals with the electroless Ni-P coating's matrix was verified by 

elemental mapping of the EDS. X-Ray Diffraction (XRD) patterns of the prepared coatings was 

showed the amorphous structure. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and pH 

measurements in the plating bath revealed that electrostatic attraction acts as an effective factor to trap 

the nanoparticles in the electroless Ni-P electroless coating's matrix.The anti-corrosion properties of 

the nanocomposite coatings in corrosive media (3.5% NaCl) were investigated and the results showed 

that the co-depotion of WO3 nanoparticles with the electroless Ni-P coatings were improved the 

corrosion resistance. It was also observed that the microhardness of the electroless Ni-P coatings were 

significantly increased after co-depotion of the nanoparticles. In the second part of this study, 

nanocomposite coatings of Ni-P-VC were prepared by adding 0.05, 0.1, 0.3 and 0.5 g.L-1 of VC 

nanoparticles to the electroless plating bath.The SEM showed a very uniform and fine structure for 

these coatings. The co-depotion of the VC nanoparticles with the electroless Ni-P coating was 

investigated by Energy Dispersive X-ray spectroscopy. The uniform distribution of the imbedded 

nanoparticls with the electroless Ni-P coating's matrix was verified by elemental mapping of EDS. X-

ray diffraction patterns of the provided coatings showed the amorphous / crystalline structure. The anti-

corrosion properties of the nanocomposite coatings in the corrosive media were investigated and the 

results showed that the co-depotion of the VC nanoparticles with the electroless Ni-P coating was 

improved the corrosion resistance. It was also observed that the microhardness of the electroless Ni-P 

coatings were increased after the co-depotion of the VC nanoparticles. 
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