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 چکیده

در رفتار مرفولوژي بررسی شده است. پوشش توسط   Ni-Bاين تحقیق تاثیر اکسیداسیون پوشش الکترولس  در

اعمطا  شطد.  µm2±11با ضخامت  CK45حمام الکترولس با عامل احیا کننده بوروهیدات سديم بر روي فوالد 

ي اکسطینن در دسطتگاه همراه با گاز ورود C/min 1̊با سرعت گرمايش و  C1111̊اکسیداسیون پوشش تا دماي 

TGA دهد که افزايش وزن پوشش الکترولس بعطد از گششطت بطیش از انجام شد. نمودار اکسیداسیون نشان می

دهد هیچ گونطه بوده است. تصاوير میکروکوپی الکترونی روبشی سطح پوشش نشان می  mµ6سه ساعت حدود 

شطده  تشطکیل نطانو ررات کطروي و محصوالت اکسیدي بطه صطورت ايجاد نشده خوردگی سطحی پوشش ترک

بطوده اسطت. بطا  O2Niو  O2Bدهد محصوالت اکسیداسیون پوشش شامل فازهطاي نشان می XRDاست. نتايج 

 (O2Bاکسیدهاي بطور  کروي ررات نانو  نشان داده شد که اينقطه EDSآنالیز هاي انجام گرفته توس  بررسی

 باشند. می

 
 مورفولوژي.نانو رره؛ ، اکسیداسیون؛ غیرهمدما؛ Ni-Bپوشش الکترولس؛  ی کلیدی:هاهواژ
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 مقدمه

هاي خروجی گاز يکی از مشکالت عمده و مشترک در صنايع و کارخانه هاي تولیدي، اکسیداسیون جداره

ات باشد و يا حتی در قطعها و همچنین لوله هاي انتقا  هوا گرم به داخل کوره ها میاحتراق نظیر دودکش کوره

گی بالگرد نظیر بازوهاي راب ، پوسته روغن و چرخ دنده که با دماي باال هوايی و قطعات ريخته صنايع نظامی،

هاي فوالدي ها که عمدتاً از ورق[. اکسیداسیون اين قسمت1روکار دارد تحت تاثیر اکسیداسیون قرار گیرد ]

منظور تعويض و جوشکاري  معمولی هستند باعث بروز توفقات زود هنگام، تخريب و خسارتهاي مالی زياد به

تواند هزينه هاي مناسب براي جلوگیري از اکسیداسیون میشود. استفاده از پوششنواحی خسارت ديده می

 [.2تامین و نگهداري را تا حد ممکن کاهش دهد ]

ها رفته رفته با بهبود هاي الکترولس يکی از روشهاي پرکاربرد در صنايع است. اين پوششامروزه پوشش

امترهاي آبکاري و خواص مکانیکی پوشش، جايگاه وينه اي در صنايعی که تحت تاثیر عوامل خارجی نظیر پار

هاي آبکاري اند. الکترولس پايه نیکل اين از معروفترين دستهمحیطهاي خورنده و سايشی به خود اختصاص داده

باشد. از ، خواص منحصربه فرد نیکل می[ علت استفاده از نیکل به عنوان پايه براي آبکاري3باشد ]الکترولس می

[. امکان 4توان به يکنواختی رسوب مخصوصاً اگر قطعات کوچک و پیچیده باشند ]مزاياي مهم اين روش می

 Ni-B هاي[. خواص پوشش1تولید پوشش کامپوزيتی و نانو ساختار از ديگر نکات قابل توجه اين روش است ]

است. سختی  Ni-Pهاي الکترولس هیدريد هستند، شبیه به پوششرهايی که شامل سديم بوحاصل از حمام

هاي کروم توانند در دماهاي خیلی باالتر نسبت به پوششها میبسیار زياد است و اين پوشش Ni-Bهاي پوشش

هاي در مقايسه با پوشش Ni-Pهاي الکترولس [. مطالعات اکسیداسیون پوشش6سخت، بکار برده شوند ]

[. در اين تحقیق سعی بر تجزيه و تحلیل رفتار 7مقاومت بهتري از خود نشان داده است ] آندايزينگ سخت

 شده است. C611°در دماي ثابت بر روي فوالد معمولی  Ni-Bاکسیداسیون پوشش الکترولس 

 
 روش تحقیقمواد و 

عدد  3ه است. ستفاده شدا Ni-Bالکترولس  براي آبکاريبه عنوان زيراليه  CK45در اين تحقیق از فوالد 

به منظور باال بردن دقت  1توس  دستگاه برش سیمی cm 4/1×4/1×1به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  نمونه

انجام شد. يکنواختی  1ها مطابق جدو  آبکاري، پیش عملیات نمونه . پیش از فراينده استابعادي بريده شد

سپس در استون تمیز شد و در مرحله بعد در توس  کاغش سنباده انجام گرفت  1111ها تا درجه سطوح نمونه

درصد حجمی اسید سولفوريک اکسید زدايی و  11زدايی گرديد و در انتها در محلو  چربی NaOHمحلو  

ساخته و  2مطابق با جدو   Ni-Bها توس  حمام آبکاري الکترولس فعا  سازي صورت گرفت. آبکاري نمونه

راي منبع يون نیکل و سديم بورهیدريد به عنوان عامل احیا کننده مورد مورد استفاده قرار گرفت. نیکل کلريد ب

 تنظیم شد. C2±51°و دماي حمام  1/12حمام توس  آمونیاک  pHاستفاده قرار گرفت. 

                                                 
1 - wire cut 



 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

سرعت و با  C1111°دماي  تا  TGAتوس  دستگاه  Ni-Bبررسی رفتار اکسیداسیون پوشش الکترولس 

از ورودي دستگاه اکسینن و فشار محفظه يک اتمفسر تنظیم شد. داده انجام گرفت. گ C/min 1°هاي گرمايش

 C 011̊تا  511انتخاب دماي  گیري و تجزيه و تحلیل شد.نويز NETZSCHهاي بدست آمده توس  نرم افزار 

تر شدن تجزيه و تحلیل ها و دقیقتوان بدلیل حداقل بودن نويز نمونهها را میبراي اکسیداسیون پوشش

 ها بیان کرد.ناکسیداسیو

به منظور ارزيابی رفتار اکسیداسیون پوشش الکترولس، از دستگاه میکروسکپ الکترونی روبشی 

 SEMPhilips ML30 و آنالیز کمی )EDAX  نین سختی پوشش توس  دستگاه استفاده شد. همچ

 انجام گرفت. N1 سختی سنج توس  روش ويکرز با بار میکرو

                                                                                                                       
 نتایج و بحث

دهطد. ضطخامت پوشطش ايجطاد شطده حطدود را نشطان می Ni-Bپوشطش الکتطرولس سطح مقططع تصوير  1شکل 

µm2±11 باشد. پوشش الکترولس میNi-B  هاي سخت شطناخته پوششبطور راتی داراي تنش داخلی باال و جز

شطود بطا همانطور که مشاهده میهد. دنشان می را  Ni-Bآزمون اکسیداسیون پوشش  نمودار 2[. شکل 5شود ]می

ا کطاهش ناگهطانی افزايش دما میزان تغییرات وزن با سرعت مشخصی افزايش يافته است. وجود انحنا و افزايش يط

. او  اينکه ممکن است پوشش در دما و زمان خاصطی تغییطر وزن در پوشش ممکن است به دو معنا صورت گیرد

و يا نسبت به حالطت اسطتکومتري يعنی فاز اکسید نیکل از دو ظرفیتی به سه ظرفیتی تبديل شده باشد استحاله داده 

تواند پوشش دچار ترک شده و شدت اکسیداسطیون چنطد برابطر شطده باشطد. بهرحطا  کرده باشد. و دوم میتغییر 

شطود مشطاهده می 2هاي میکروسکوپی دارد. در  منحنی شطکل هاي منحنی نیاز به مطالعات و بررسیتحلیل شیب

يابطد. کاهش وزن وجود دارد و بعد از آن وزن با شیب مشخصطی افطزايش می C 721̊تا  411که در دماي حدود 

ه است. ولطی تغییطر شطیب و میدان مغناطیسی دستگاه اندازه گیري بوجود آمدبعلت خواص پارامغناطیسی زيراليه 

دهطد کطه در شیب يکسان تغییرات وزن پوشش نشطان می با نرخ بیشتري تغییر کرده است. C 721̊منحنی از دماي 

  XRDنتطايج  طی عمل اکسیداسیون پوشطش دچطار شکسطت، تخريطب و همچنطین از زيراليطه جطدا نشطده اسطت.

و ( 2NiOشود فطاز اکسطید نیکطل  ه ديده میآورده شده است. همانطور ک 3در شکل  B-Niاکسیداسیون پوشش 

اکسطیدهاي سططحی بطا مرفولطوژي کطروي را در سططح  4شده است. تصوير شکل ( تشکیل O2Bفاز اکسید بور  

از آنجا که عنصر بطور داراي قططر دهد. نانو متر هستند به وضوح نشان می 31تا  21حدود پوشش که داراي ابعاد 

با خطاي زيادي همراه اسطت ولطی وجطود عنصطر  EDSدستگاه آنالیز کمی باشد تشخیص آن توس  اتمی کم می

 3در جطدو   4شکل  Bو  Aاز سطح پوشش در منطقه  EDS. نتايج کندتايید می هاي بوجود آمدهدر کره بور را

هطا تشطکیل اکسید نیکل در فضاهاي بطین کرهنشان داده شده است. در هیچ کدام از دو منطقه نیکل وجود ندارد. 
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اکسطید دهطد باشد در حالیه در اين تحقیق نشطان میمی NiOه است. در بیشتر مطالعات فاز پايدار اکسید نیکل شد

2NiO .غالب بوده است 

 
 گیرینتیجه

را دارد و  C 1111̊مقاومت خوبی در برابر ترک و شکسطت در دمطاي  Ni-Bاکسیداسیون پوشش الکترولس ( 1

 باشند استفاده کرد.نايع مختلف که تحت تاثیر اکسیداسیون میشود که از اين پوشش در صاين باعث می

بطه صطورت کطروي بطا  دهد که اکسید بورنشان می Ni-Bمرفولوژي سطحی اکسیداسیون پوشش الکترولس ( 2

 C 1111̊دهطد نیکطل در دمطاي بطاال در دمطاي نشطان می XRDنتطايج است. ابعاد نانو متر در ساختار تشکیل شده 

  ( باقی مانده است.Niصورت خالص  بهته مقاومت خوبی داش

و فاز اکسید بطور بطه  2NiOکاري همراه با عنصر بور به صورت اکسیداسیون نیکل در دماي باال در شراي  آب( 3

 بوجود آمده است. O2Bصورت 
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 فرايند پیش عملیات نمونه ها قبل از آبکاري: 1جدو  

 مراحل توضیحات

 شست و شو دقیقه 11توس  استون به مدت 

 سنباده زنی 1111توس  کاغش سنباده تا درجه 

 چربی زدايی یقهدق 21به مدت  C°11در دماي  NaOHوزنی  %21محلو  

 اکسید زدايی دقیقه 1در دماي محی  به مدت  HClوزنی  %11محلو  

 

 Ni-Bترکیب شیمیايی و پارامترهاي آبکاري الکترولس : 2جدو  

 مقدار ترکیبات حمام

Nickel chloride 20 g/l 
Sodium borohydride 1 g/l 

Ethylenediamine (98%) 64 ml/l 
Sodium hydroxide 40 g/l 
Thallium acetate 1 mg/l 

pH 12.5 
 C°2±85 دما

 

 ب-4عالمت زده شده در شکل  Ni-B: آنالیز نقطه اي از پوشش الکترولس 3جدو  

Ni wt.% B wt.% O wt.% منطقه 

4 2 30 A 

4 1 40 B 

 زمینه 41 1 27
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 Ni-B از سطح مقطع پوشش الکترولس میکروسکوپی الکترونی روبشی: تصوير 1شکل 

 

 

 
  C/min 1̊با سرعت گرمايش  Ni-Bنمودار اکسیداسیون پوشش الکترولس : 2شکل 
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 C1111̊داسیون در دماي یسبعد از آزمون اک Ni-Bسطح پوشش الکترولس  XRD: نمودار 3شکل 

 

 

  
 ب الف

 C1111̊داسیون در دماي یسبعد از آزمون اک Ni-B: مورفولوژي سطح پوشش الکترولس 4شکل 

 

 

 


