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 چکیده

ايط بدون عملیات فسفر در شر زياددر اين تحقیق رفتار خوردگی سايشی پوشش الکترولس نیکل کم، متوسط و 

 Hz 1و با فرکانس  N 03ها با نیروي . بدين منظور نمونهشدحرارتی و آنیل شده در محلول آب دريا بررسی 

 قرار درصد کلريد سديم  5/0در محلول آب حاوي  تحت آزمون خوردگی سايشی  Ball-on- Diskصورتبه

نسبت به آلیاژهاي بهترين مقاومت را  Ni-P پوشش الکترولسشد که . در مقايسه بین چند آلیاژ مشخص گرفتند

فسفر عملیات حرارتی شده  زياددهد پوشش الکترولس نیکل دارد. نتايج نشان میو تیتانیوم  Cاينکونل، هاستونی 

(EN-HP/Htبهترين مقاومت به خوردگی سايشی را به دلیل تشکیل فازهاي فسفید نیکل ) دارد. 

 
 ، خوردگی سايشی، آب دريا.Ni-Pپوشش الکترولس،  ی کلیدی:هاهواژ
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 مقدمه

یه آب دريا  عالوه بر نمک، مواد تصف است. دستگاه بآ از نمک تصفیههاي تولید نمک، استخراج و يکی از راه

 درتصويه  بدنه دستگاه .شودتهیه می عنوان کود استفاده شودتواند در صنعت کشاورزي بهکه می معدنی ديگري

کنند با سرعت از خطوط لوله دستگاه عبور میکه هاي مانند شن و ماسه ناخالصیبا  خورنده همراهشرايط آب 

تحت پديده که  هااين دستگاه. بمنظور افزايش عمر بدنه دگیرقرار می تحت تاثیر دو عامل خوردگی و سايش

erosion-corrosion  تاکنون مطالعات شود. هاي مقاوم به خوردگی و سايش استفاده میاز پوششگیرند قرار می

[. در اين بین 1هاي مقاوم به خوردگی و سايش در محیط آب دريا صورت گرفته است ]زيادي بر روي پوشش

الکترولس نیکل به دلیل چسبندگی و مقاومت به خوردگی باال توجه زيادي را براي استفاده در شرايط  پوشش

د. ومت به خوردگی و سختی بااليی دارمقا Ni-Pالکترولس  پوشش [.3،0] به خود اختصاص داده استآب دريا 

خورنده توام با سايش است که در بیشتر کاربردهايی که تحت شرايط شود میترکیب اين دو مشخصه باعث 

در صنعت استخراج توان میسايشی  خوردگیهاي پديدهترين انتخابی مطرح باشد. يکی از شايع عنوان پوششبه

 فرايند خود Ni-Pالکترولس پوشش . هاي قشار قوي اشاره کردوسیله پمپبه شور درياآب  شیرين از  آب

د. مقدار فسفر اين يابل جريان الکتريکی رسوب میاهاي الکترولیتی بدون اعمباشد که در محلولکاتالیتیکی می

کترولس ال هايد. میکروساختار پوششنشو بنديتواند به سه دسته کم، متوسط و زياد فسفر تقسیمها میپوشش

( شامل wt. %P 11تا  13. پوشش الکترولس نیکل زياد فسفر )باشندمی بصورت نیمه آمورف و نیمه کريستالی

. است . پوشش با مقدار فسفر باال داراي مقاومت به خوردگی و سايش بسیار خوبیاستچند فاز بین فلزي 

آمورف و يا مخلوطی از آمورف و  تواند به طور کامل( میwt. % P8 تا  5پوشش الکترولس متوسط فسفر )

 کند.( عموماً به صورت کريستالی رسوب می > wt. % P5 کريستاله باشد. پوشش الکترولس کم فسفر )

سديم کلريد درصد  5/0بدين منظور براي ارزيابی خوردگی سايشی در اين تحقیق از آب شبیه سازي شده 

 استفاده شده است.

 
 روش تحقیقمواد و 

ترتیب تصاوير واقعی و شماتیک دستگاه خوردگی سايشی مورد استفاده در اين تحقیق را نشان به 3و  1شکل 

ب(. سه نوع -3)شکل است صورت رفت و برگشتی دهد. شماتیک سايش از نوع خطی و حرکت آن بهمی

 cm  05/1  ×1/08به ابعاد AISA 1018فسفر بر روي زيراليه فوالد  زيادپوشش الکترولس نیکل کم، متوسط و 

و بدون  C033̊عملیات حرارتی شده در دماي  دو حالتها در . هر کدام از اين پوشششدآبکاري  1/08× 
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دهد. فرکانس ارتعاش مشخصات آبکاري پوشش را نشان می 1. جدول قرار گرفت مطالعهمورد عملیات حرارتی 

 باشد. پینمی mm5/30 ا طول تنظیم شد. مسیر سايش بصورت خطی و ب Hz1  حرکت رفت و برگشتی( دستگاه)

باشد. می RC 16و از فوالد سخت شده با سختی  Ball-on-Diskساينده دستگاه از نوع کروي )بال( و با متد 

منطقه مسیر سايش . انجام گرفت NaClدرصد  5/0در داخل آب حاوي  آزمونانتخاب شد.   N03تنش اعمالی 

سیکل رفت و برگشتی مورد مطالعه قرار  503333و  183333، 63333، 05333، 03333، 15333بعد از گذشت 

 گرفت. همچنین توسط دستگاه میکروسکوپ نوري عمق سايش هر نمونه بطور جداگانه تعیین شد. 

براي  باشد.می JEOL JSM-5900LVدستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی بکار رفته در اين تحقیق مدل 

 استفاده شد. Olympus BX61پ نوري مدل ها از میکروسکوارزيابی عمق سايش پوشش

 
 نتایج و بحث

هاي گیري سطح و عمق مسیر سايش پوشش الکترولس نیکل با مقادير مختلف فسفر در سیکلنتايج اندازه

 ها ضخامت پوشش ASTM-G176با توجه به استاندارد  آورده شده است. 0و  3مختلف آزمون در جدول 

هاي مختلف سايش در سیکل مسیرهاي 0شکل هاي منحنیهمچنین  بدست آمد. µm5±85طور متوسط به

دور نخست آزمون، منطقه سايش با شیب تندي  0333شود طی دهد. همانطور که مشاهده میآزمون را نشان می

و سطح نمونه در مرحله شروع آزمون  پینيابد. اين به دلیل ايجاد تنش بیش از اندازه بوسیله تماس بین افزايش می

 باشد.می GPa 1و سطح پوشش در اين مرحله حدود  پیناشد. محاسبات تئوري سطح تماس بمی

Pmax=  

 در حالیکه

 ,    ,   W= )N( بار 

 ⟶ E* = 115 GPa 

, R1 = 9.5,  R2= ∞    ⟶ R*=9.5 mm 

Pmax=  = = 0.94×109 Pa ~ 1 GPa 

 . است مدول االستیسیته پین  Eو شعاع  Rباشد. می پین بار اعمالی روي سطح پوشش توسط Wدر اينجا 

و پوشش افزايش و در نتیجه تنش تماسی  پین ، سطح تماسپینعلت سايش پوشش بوسیله در مرحله بعدي به 

طورکلی يابد. بهافزايش تعداد سیکل آزمون کاهش می يابد و بدين ترتیب شیب منطقه سايش باکاهش می
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عملیات حرارتی بدون اعمال مقامت به سايش بهتري نسبت به پوشش   Ni-Pعملیات حرارتی پوشش الکترولس

گیري . نتايج تحلیل اندازهاست تشکیل ذرات فسفید نیکل در حین عملیات حرارتیعلت دارد. سختی پوشش به

شود، پوشش الکترولس مشاهده می 0شکل کند. همانطور که در ضوع را اثبات میعمق سايش آزمون اين مو

Ni-P علت سايش به 5د. در شکل ايش بهتري در برابر عمق سايش دارعملیات حرارتی شده داراي مقاومت به س

بیش از حد، شکست موضعی در خط مسیر سايش اتفاق افتاده است. شکست باعث نشده که کل سطح پوشش از 

بنظر  باالنسبتاً پوشش با زيراليه استحکام دهد. میمسیر سايش را نشان  تصوير سطح 1شود. شکل راليه جدا زي

هاي مشخص شده با پیکان در سطح پوشش شکست موضعی و حذف پوشش را شاهد و تنها در قسمترسد می

 هستیم.

از آزمون تفاوت چندانی ندارد.  دهد حجم سايش نمونه الکترولس نیکل کم فسفر قبل و بعدنتايج نشان می

يافته درحالیکه با افزايش مقدار فسفر در پوشش الکترولس، حجم سايش قبل و بعد از عملیات حرارتی افزايش 

فسفر  زياددر عملیات حرارتی پوشش الکترولس نیکل  2P5Niو  P3Ni ،P2Ni. ذرات فسفید نیکل نظیر است

 زيادهاي الکترولس نیکل ؛ درنتیجه تاثیر سختی پوشش[0]شود میتشکیل بیشتر فسفر کم نسبت به الکترولس 

رولس در شرايط بدون دهد که با کاهش مقدار فسفر در پوشش الکتاست. مطالعات گذشته نشان میزيادتر فسفر 

رسوبات در حین  ،. هر چه مقدار فسفر در پوشش کاهش يابد[5] دبياسختی پوشش افزايش می عملیات حرارتی،

فسفر با اعمال عملیات  زيادهاي . از طرفی پوشش[1] يابدتر بوده و میزان سختی افزايش میکريستالی آبکاري

طور ها مطابقت دارد. بهيابد. نتايج عمق اثر سايش با حجم سايش يافته پوششحرارتی به سختی  باال دست می

با  یبه خوردگی سايشی خوب مقاومت ،فسفر در شرايط عملیات حرارتی زيادکلی پوشش الکترولس نیکل 

عنوان است که فسفر در پوشش الکترولس بهدهد. گزارش شده از خود نشان می را کمترين تاثیر عمق سايش

مانده )ترکیب . براي پوشش با مقدار فسفر باال، فسفر باقی[7] کندکار به سايش پوشش کمک میيک ماده روان

مسیر منطقه سايش در طی آزمون خوردگی  تصاوير پیشرفت 6تا  7.  شکل شودمینشده( باعث روانکاري 

هاي عملیات حرارتی شده مقاومت خوردگی سايشی نمونه ،شوددهد. همانطور که مشاهده میسايشی را نشان می

هاي بدون عملیات حرارتی باالتر است. بمنظور درک بهتر مقايسه رفتار خوردگی سايشی در مقايسه با نمونه

يک مقايسه ساده بین رفتار  13، آزمون مشابهی با ديگر آلیاژهاي انجام گرفت. شکل Ni-Pپوشش الکترولس 

 زياد، اينکونل و پوشش الکترولس نیکل 7، تیتانیوم درجه Cمقاومت به خوردگی سايشی آلیاژهاي هاستونی 

پوشش الکترولس  دهد که اندازه مسیر منطقه سايشدهد. نتايج نشان میفسفر عملیات حرارتی شده را نشان می

 نسبت به ديگر مواد کمتر است.
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 گیرینتیجه

رفتار پوشش الکترولس نیکل زياد فسفر در شرايط عملیات حرارتی در برابر خوردگی سايشی به علت تشکیل ( 1

   است.ها باالترين پوشش نسبت به ديگر P3Niنظیر فازهاي فسفید نیکل 

حرارتیی بسیتگی دارد. پوشیش الکتیرولس نیکیل زيیاد فسیفر  عمق نفوذ پوشش الکترولس بشدت به عملیات( 3

 باشد.در برابر آزمون خوردگی سايشی می داراي کمترين عمق نفوذ و کمترين خسارت

بیاالتر اسیت. بنیابراين  C-275 ،Ti-7نظییر اينکونیل، سیخت  مقاومت پوشش الکترولس از ساير مواد مقاوم و( 0

 توان بکار برده شود.توام با سايش میعنوان پوشش مقاوم تحت شرايط خوردگی هب
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 Ni-Pمشخصات آبکاري پوشش الکترولس : 1جدول 

 نوع پوشش pH *Wt. % P (C°دما )

 (LPکم فسفر )-الکترولس نیکل 3/3±5/0 3/3±3/1 0/3±85

 (MPمتوسط فسفر )-الکترولس نیکل 3/3±5 3/3±5 0/3±88

 (HPفسفر ) زياد-الکترولس نیکل 3/3±8/0 3/3±8/0 0/3±87

  از سطح مقطع پوشش EDSمیانگین سه نقطه  *
 

 هاي مختلفحجم سايش پوشش الکترولس در منطقه مسیر سايش در سیکلهاي بدست آمده از داده: 3جدول 

  ( 2mmحجم سايش يافته )

 نوع پوشش 15333 03333 05333 13333 63333 183333 503333

- - - - - - 630/75 Ni-HP 

880/80 011/11 813/03 - 016/08 330/07 081/17 Ni-HP Ht 

- - 150/18 186/11 703/01 111/00 110/00 Ni-MP 

313/83 513/73 633/50 - 003/01 031/03 715/31 Ni-MP Ht 

768/63 501/75 051/71 - 130/13 577/06 300/03 Ni-LP 

513/83 518/78 835/73 - 101/57 853/07 180/01 Ni-LP Ht 

 

 هاي مختلفداده هاي بدست آمده از عمق سايش پوشش الکترولس در منطقه مسیر سايش در سیکل: 0جدول 

  ( µعمق سايش يافته )

 نوع پوشش 15333 03333 05333 13333 63333 183333 503333

- - - - - - 135 Ni-HP 

03 13 8 - 7 1 0 Ni-HP Ht 

- - 50 07 03 08 33 Ni-MP 

00 10 13 - 8 7 5 Ni-MP Ht 

58 36 31 - 33 11 6 Ni-LP 

50 38 35 - 17 15 8 Ni-LP Ht 
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 (reciprocating corrosion and wear experimental: تصوير دستگاه آزمون خوردگی سايشی )1شکل 

 الف

 ب                

 : تصوير شماتیک دستگاه آزمون خوردگی سايشی؛    الف( نماي کلی   ب( مسیر حرکت پین روي نمونه3شکل 
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 Ni-Pهاي الکترولس حجم سايش يافته پوشش :0شکل 

 

 
 Ni-Pهاي الکترولس عمق سايش پوشش :0شکل 

 
 فسفر  زياد: پوشش الکترولس نیکل 5شکل 
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 آزمون خوردگی سايشی بعد از Ni-P: سطح پوشش الکترولس 1شکل 

 
 زياد فسفر در شرايط با و بدون عملیات حرارتی-تصوير مسیر سايش پوشش الکترولس نیکل :7شکل 

 
 متوسط فسفر در شرايط با و بدون عملیات حرارتی-تصوير مسیر سايش پوشش الکترولس نیکل :8شکل 
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 با و بدون عملیات حرارتیدر شرايط  کم فسفر-تصوير مسیر سايش پوشش الکترولس نیکل :6شکل 

 

 
و اينکونل بعد از  C-275 ،Ti-7تصوير مسیر سايش پوشش الکترولس نیکل زياد فسفر در مقايسه با آلیاژهاي : 13شکل 

 دور 50333


