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ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی  Ni-P-ZrO2به روش الکترولس و
بررسی خواص تریبولوژیکی آن
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حمید خرسند ،9میثم صادقپور

 1استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده
روش الکترولس به دلیل قدرت روکش بسیار عالی و قابلیت ایجاد رسوب یکنواخت حتیی در سیحوب بیا اشیکا
پیچیده و لبهدار ،در بسیاری از موارد مناسبترین روش اعما پوشش میباشد .این پوششها را تقریبیا بیر روی
تمام فلزات صنعتی مییتیوا اعمیا کیرد .جدییدترین پیشیرفت در زمینیه پوشیش الکتیرولس نیکیل-فسیرر،
رسوبدهی همزما نانوذرات در طو پوششدهی و ایجاد پوششهای کامپوزیتی است .پوششهای کیامپوزیتی
الکترولس نیکل از جمله پوششهایی هستند که به دلیل خیوا خیوب خیود از جملیه مقاومیت بیه سیایش و
اتوموبیل ،هوا فضا ،صنایع شیمیایی و… دارنید.

خوردگی ،کاربرد گستردهای در صنایع مختلف مانند نرت و گاز،
در این مقاله پوشش الکترولس  Ni-Pو پوشش نانوکیامپوزیتی  Ni-P-nanoZrO2بیر روی نمونیههیایی از جینس
فوالد  St14اعما گردید .مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشیش بیا اسیتراده از لنیالیز میکروسیکوت الکترونیی
روبشی( )SEMمجهز به  EDXبررسی شد .مقاومت به سایش پوششها با استراده از روش پیین روی دیسی و
مقامت به خوردگی پوششها با استراده از روش سالت اسپری ،قبل و بعد از عملیات حرارتی بررسی شد .نتیای
نشا داد که افزود نانوذرات  ZrO2به پوشش الکترولس  Ni-Pموجب افزایش مقاومت بیه سیایش و خیوردگی
پوشش میشود و همچنین انجام عملیات حرارتی بر روی پوشیش ،مقاومیت بیه سیایش و خیوردگی پوشیش را
افزایش میدهد.

کلمات کلیدی
الکترولس ،نانوذرات ،نانوکامپوزیت ،خوردگیNi-P-nanoZrO2 ،

نکات برجسته پژوهش


ایجاد پوششهای الکترولس نانوکامپوزیتی  Ni-P-nanoZrO2و بررسی پوشش جهت اسیتراده
در صنایع مختلف مانند نرت و گاز.



بررسی تأثیر نانوذرات  ZrO2بر مقاومت به سایش و خوردگی پوشش.



بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به سایش و خوردگی پوشش.
Meysams1988@yahoo.com
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 -9مقدمه
دو روش کلی برای اعما پوششهای نیکل بر روی سحوب فلزی ،فرایندهیای الکتیرولس و لبکیاری الکتریکیی هسیتند.
تکنولوژی الکترولس در سا  1٤٩١ابداع شد .لبکاری الکترولس ی روش رسوب شییمیایی اسیت و در ل هیی گونیه جرییا
خارجی وجود ندارد و الکترو های مورد نیاز توسط واکنش شیمیایی در محلو تأمین مییشیوند[ .]1پوشیشهیای الکتیرولس
نیکل به دلیل داشتن خوا منحصر به فردی نظیر چسبندگی بسیار خوب به زیرالیه ،یکنواختی ضخامت ،سختی ومقاومت بیه
سایش باالجایگاه مهم و وسیعی را در کاربردهای صنعتی به خود اختصیا دادهانید .رسیوب هیای حاصیل از الکتیرولس دارای
سختی ،مقاومت به سایش و خوردگی باالتری نسبت به رسوبهای لبکاری الکتریکی هستند ،اما در عوض تردتر هستند[.]1
یکی از مهمترین پوششهای ایجاد شده به روش الکترولس ،پوشش نیکل-فسرر است .پوشش الکترولس نیکل ‐فسرر به
دلیل ساختار لمورف و سختی باال ،دارای قابلیت ماشینکاری خوبی بوده که سبب استراده گسترده ل در صنایع گونیاگو شیده
است[ .]3پوششهای دارای فسرر باال مقاومت به خوردگی بهتری دارند ،اما سختی و مقاومیت بیه سیایش لنهیا کمتیر اسیت[.]٩
جدیدترین روش در زمینه پوشش الکترولس نیکل ‐فسرر ،رسوبدهی همزما ذرات جامد در طو پوششدهی است .این ذرات
جامد میتوانند ذرات سیخت (از قبییل  B4C ،ZrO2 ،Al2O3 ،SiCو المیا ) و ییا روانکیارهیای خشی ( ماننید  MoS2و )PTFE
باشند[ .]5از جمله کاربردهای مهم پوششهای کامپوزیتی الکترولس نیکل ،پوششداد ولوهای فشار باال در صنایع نرت و گیاز،
سیلندرهای موتور ،لوازم اتومبیل ،ابزارهای هوا فضا و صنایع دریایی است که باعث افزایش مقاومت به سیایش و خیوردگی لنهیا
میشود[.]١
خوا نهایی پوشش های کامپوزیتی وابسته به خوا ذرات است که شامل نوع ،شیکل و سیایز ذرات مییشیود .بیشیتر
محالعات انجام شده روی این پوششها با کاربرد ذرات میکروسایز همراه بوده است .با این وجود به دلیل خوا مغناطیسی ،نوری
و مکانیکی منحصر به فرد ذرات نانوسایز کاربرد این ذرات در پوششهای کامپوزیتی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است[ .]7در
مورد پوششهای کامپوزیتی نیکل ‐فسرر و اثر ذرات افزوده شده بر مقاومت به خوردگی و سایش پوشیش ،در سیا هیای اخییر
تحقیقاتی صورت گرفته است .با این وجود هنوز نمیتوا در مورد مقاومت به خوردگی کلیه پوششهیای کیامپوزیتی و مقایسیه
ل ها با پوشش نیکل ‐فسرر به طور قحعی نظر داد .نواکوی  1و همکارانش مالحظیه کردنید کیه پوشیش  Ni-P-TiO2نسیبت بیه
پوشش  Ni-Pساده مقاومت به خوردگی کمتری دارد[ .]8الهکرم و همکارانش مالحظه کردند که افزود نانوذرات  SiCبه حمیام
لبکاری ،مقاومت به خوردگی پوشش نیکل-فسرر را افزایش میدهد[ .]٤ذرات اکسید زیرکونیوم به دلییل سیختی و نقحیه ذوب
باال میتواند سختی و خوا تریبولوژیکی پوشش را بهبود بخشد [ .]11همچنین تحقیقیات دانشیمندا نشیا داده اسیت کیه
انجام عملیات حرارتی در دمای  ٩11درجه سانتیگراد به مدت ی ساعت ،باعث نانوکریستاله شید وایجیاد فازهیای سیخت در
پوششهای الکترولس نیکل میشود .این امرسختی و مقاومت به سایش پوشش را بهطور چشمگیری افزایش میدهد [11و.]12
به همین منظور ،هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر افزود نانوذرات اکسید زیرکونیوم بیه پوشیش الکتیرولس نیکیل-
فسرر و تأثیر عملیات حرارتی بر خوا ل است.

 -6مواد و روش تحقیق
جهت انجام این پروژه ،زیر الیههای مورد استراده از جنس فوالد  St14با ابعاد  3×٩سانتیمتر برای بررسیی مقاومیت بیه
خوردگی و با ابعاد  ٩×5سانتیمتر برای بررسی مقاومت به سایش تهیه شدند .قحعات فوالدی تا سمباده  1111پیولیش شیدند و
در نهایت تحت عملیات لمادهسازی با محلو چربیگیری به مدت  15دقیقیه در دمیای  71-81درجیه سیانتیگراد ،شستشیوی
- Novakovic
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نمونهها با لب مقحر ،اسید شویی با اسیدسولروری  %11وزنی به مدت  31ثانیه و شستشوی مجدد نمونهها با لب مقحر جهیت
پوششدهی الکترولس نیکل( ،)Ni-Pقرار گرفتند .ترکیب حمام پوششدهی در جدو  1لورده شده است .جهیت بررسیی تیأثیر
افزایش نانوذرات زیرکونیا ،پوششهای کامپوزیتی  Ni-P-nanoZrO2با افزود غلظتهای  3 ،1و  5گرم بر لیتر نیانوذرهی ZrO2
به حمام پوششدهی اعما شدند .دمای پوششدهی در محدوده  81-85درجه سانتیگراد و  pHمحلیو در محیدودهی ١/5-7
بوده است .از نانوذرات  ZrO2با اندازه ذرات  21نانومتر برای ایجاد پوشش کامپوزیتی استراده شد .حجیم حمیام میورد اسیتراده
 251میلی لیتر بوده و از ی همز مغناطیسی با سرعت  511 rpmبرای چیرخش محلیو اسیتراده شید .میدت زمیا اعمیا
پوشش برای پوشش 1 ،Ni-Pساعت و  ٩5دقیقه و بیرای پوشیشهیای  2 ، Ni-P-nanoZrO2سیاعت و  15دقیقیه( 31دقیقیهی
ابتدایی فقط پوشش  Ni-Pاعما شد) تعیین شد .پس از اتمام مدت زما پوششدهی ،نمونهها از محلو پوششدهی خیار و بیا
لب مقحر شسته شدند .لزمایشهای متالوگرافی با استراده از میکروسکوت الکترونی روبشیی 2مید  VegaП Tescanمجهیز بیه
لنالیز  EDXانجام شد.برای انجام عملیات حرارتی بر روی نمونهها از کوره ی تییوپی مجهیز بیه سیسیتم خیالب کیه بیا سیسیتم
گرمایشی المپهای مادو کار میکند استراده شد .نمونهها به مدت  1hو در دمای  ٩11 °cتحت شرایط خالب عملییات حرارتیی
شدند .جهت تعیین مقاومت به سایش پوششها ،لزمو سایش پین روی دیس  3تحت شرایط رطوبت  51%و دمیای  23°cبیر
روی نمونهها اعما شد .جنس پین مورد استراده از فوالد سخت شده با سختی  ،51HRCنیروی اعمالی  5Nو سیرعت حرکیت
پین بر روی دیس  1/1 m/sبوده است .به منظور تعیین مقاومت به خوردگی پوششها لزمو سالتاسپری ٩بیر روی نمونیههیا
انجام شد .لزمایش سالت اسپری در محلو استاندارد  ،NaCl 5%wtدر دمای  3٩±1°Cو بیا  pHدر محیدودهی  ١/5-7/2انجیام
شد .لزمو سالت اسپری تا شروع خورده شد نمونهها بر روی ل ها اعما شد.
جدو  :1ترکیب حمام الکترولس نیکل
)Ni-P-ZrO2(g/l

)Ni-P(g/l

ترکیب

51

51

NiSO4.6H2O

25

25

NaH2PO2.H2O

١1

١1

C6H5Na3O7.2H2O

٩1

٩1

CH3COONH4

 3،1و 5

-

Nano ZrO2

 -3نتایج و بحث
 -1-3ریزساختار و مورفولوژی پوشش:
شکل ( 1الف ،ب ،و د) تصاویر  SEMسحح پوششهای الکترولس اعمالی بر روی نمونیه هیای  Ni-Pو  Ni-P-ZrO2را
نشا میدهد .نانوذرات کامپوزیتی در پوشش و همچنین تغییرات مورفولوژی سحح پوششها در اثر حضور غلظتهای مختلیف
نانوذرات کامپوزیتی در حمام الکترولس در این تصاویر به وضوب دیده میشود .شکلهای-1الیف-1 ،ب -1 ،و -1د بیه ترتییب
مربوط به پوششهای  Ni-P-3g/l ZrO2 ،Ni-P-1g/l ZrO2 ،Ni-Pو  Ni-P-5g/l ZrO2میباشند .مالحظیه مییشیود کیه پوشیش
2

- SEM
- Pin on disk
4
- Salt spray
3
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الکترولس نیکل دارای سححی صاف است ،در حالی که با ورود ذرات  ZrO2به پوشش ،سحوب تا حیدودی ناصیاف مییشیوند .از
مقایسه شکلهای -1ب -1 ،و -1د مشاهده میشود که در پوشش حاوی ی گرم بر لیتر نانو ذرهی زیرکونیا ،نانو ذرات توزیع
نسبتا خوبی در پوشش دارند به طوری که با افزایش غلظت نانو ذرات زیرکونیا در حمام لبکاری ،نیانو ذرات تماییل بیه اگلیومره
شد در پوشش دارند.
ترکیب پوششهای حاصل از فرایند الکترولس توسط لنالیز  EDXتعیین گردید .نتای این لنالیز در شیکل 6و جیدو 2
لورده شده است .محابق با جیدو  ،6درصد وزنی فسرر در پوشش نیکل-فسرر حیدود  11/5درصید اسیت .حضیور نیانوذرات در
پوششهای کامپوزیتی تأثیر چندانی بر ترکیب پوشش نداشته و درصد فسرر در پوششها را بحور جزئی کاهش میدهد .اصیوال
حمام پوششه ای الکترولس باید عاری از هرگونه ناخالصی و ذرات ثانویه باشد و افزود نانو ذرات به عنوا فاز ثانویه منجیر بیه
تجزیهی حمام میشود چو نانو ذرات خود ،به مکا هایی برای نشستن پوشش تبدیل میشوند[ .]13

شکل  :1تصویر میکروسکوت الکترونی روبشی از سحح پوشش (الف) ( ،Ni-Pب)  Ni-P-3g/l nanoZrO2 ) ( ،Ni-P-1g/l nanoZrO2و (د)
Ni-P-5g/l nanoZrO2
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شکل :2

لنالیز  EDSپوشش (الف) ( ، Ni-Pب) Ni-P- 1g/l ZrO2

میزا پایین درصد وزنی نانو ذرات زیرکونیا در پوشش را میتوا به دلیل نانو و ریز بود ذرات کیه موجیب دور شید
ذرات از سحح الکترود ،مدت زما کم برخورد ذرات ،مدت زما کم قرار گرفتن ذرات در سحح نمونه و همچنین اگلومره شید
نانو ذرات در حمام پوششدهی دانست[.]13
جدو  :2تأثیر حضور نانوذرات زیرکونیا بر مقادیر نیکل و فسرر موجود در پوشش
نوع پوشش

)Ni(%wt

)P(%wt

)ZrO2 (%wt

Ni-P

88/73

11/37

-

Ni-P-1g/l nanoZrO2

88/13

11/37

7/31

 -6-3مقاومت به سایش
لزمایشهای سایش بر روی پوشش نیکل-فسرر و پوششهای نیکل-فسرر حاوی مقادیر مختلف نانو زیرکونیا قبل و بعید
از عملیات حرارتی انجام گردید .در شکل  3تغییرات کاهش وز نمونههای پوشش داده شده در مسیافتهیای سیایش مختلیف
قبل و بعد از عملیات حرارتی( )HTنشا داده شده است .همانحور که از شکل  3مالحظه میشود مقدار کاهش وز در پوشیش
نیکل-فسرر ساده در مسافتهای سایش مختلف بسیار زیاد است و این مقدار با افزایش زما سایش ،افزایش مییابد.
با توجه به نمودار نشا داده شده در شکل  ،3مشاهده میگردد که در تمامی نمونههای موجود ،با شروع سیایش بیدلیل
سحوب درگیر پین و دیس و عدم تما کامل سحح با پین ،سایش ابتدایی بیشتر بوده و شییب نمودارهیا در ابتیدای لزمیایش
نسبت به نقاط دیگر بیشتر است .در اثر افزود نانو ذرات زیرکونیا به پوشیش و تهییهی پوشیشهیای نیانو کیامپوزیتی ،مقیادیر
کاهش وز نسبت به پوششهای نیکل-فسرر ساده در مسافت سایش مورد نظر کمتر شده است .این کاهش سایش را میتیوا
به دلیل تنشی که نانو ذرات زیرکونیا به پوشش وارد میکنند و همچنین توزیع اسیتحکام و انتقیا بیار نیانوذرات زیرکونییا کیه
ممکن است حرکت نابجایی ها را به تأخیر بیاندازد و در نتیجه مانع تغییر شکل پالستی شود ،دانست .از این موضوع میتوا
نتیجه گرفت که حضور نانو ذرات  ZrO2در پوشش ،مقاومت به سایش پوشش را افزایش میدهند.
از طرفی مشاهده میگردد که نمونهی نیکل-فسرر-حاوی ی گرم بر لیتر نانوزیرکونیا کمترین مقدار کیاهش وز را در

ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی  Ni-P-ZrO2به روش الکترولس ...

ی مسافت سایش مشخص نسبت به سایر پوششها دارد که این موضوع را میتوا به توزیع بهتر نیانو ذرات در پوشیش تهییه
شده از حمام حاوی ی گرم بر لیتر نانو زیرکونیا نسبت به پوششهای تهییه شیده از حمیامهیای حیاوی  3و  5گیرم بیر لیتیر
نانوزیرکونیا نسبت داد .در پوششهای حاوی  3و  5گرم بر لیتر نانوذره ،اگلومره شد بیشتر ذرات در پوشش نسبت به پوشیش
حاوی ی گرم بر لیتر نانوذرات باعث عدم توزیع مناسب ذرات شده است.
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شکل  :3مقایسهی مقادیر کاهش وز پوششهای  Ni-Pو Ni-P-ZrO2ی حاوی مقادیر مختلف نانو ذرهی زیرکونیا بر حسب مسافت طی
شده قبل و بعد از عملیات حرارتی.

با مقایسهی منحنیهای مربوط نمونههای عملیات حرارتی شده( )HTو نمونههای عملیات حرارتیی نشیده در شیکل ،3
مالحظه میشود که مقدار کاهش وز در پوششهای عملیات حرارتی شده نسبت به پوشیشهیای بیدو عملییات حرارتیی در
مسافتهای سایش یکسا بسیار کمتر است .این افزایش در مقاومت به سایش را میتوا بدلیل تشکیل فازهای  Ni3Pو همگین
شد پوشش پس از عملیات حرارتی دانست.
میزا کاهش وز در مسافت  3١11متر برای پوشش  Ni-P-1g/lZrO2بدو عملیات حرارتی مقدار  13/2میلییگیرم و
برای پوشش  Ni-P-1g/l ZrO2عملیات حرارتی شده 3/8 ،میلیگرم است که نشا دهندهی کاهش تقریبا  71درصدی در نیر
سایش پوشش بعد از عملیات حرارتی میباشد.

 -3-3مقاومت به خوردگی
در زمینهی علت مقاومت به خوردگی متراوت پوششهای نیکل ‐فسرر با مقادیر مختلف فسرر ،تحقیقات زیادی انجام شده
است .میمانی و مایانا[ ]1٩اظهار داشتهاند که رفتار خوردگی پوششهای الکترولس  Ni-Pتابع سه عامل است :میزا لمورف بود ،

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
 62-62اردیبهشت  ،9316دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه سمنان

وجود تنشهای داخلی و درصد فسرر .مجموع این سه عامل یا هر ی از لنها میتواند سبب ایجاد رفتار خوردگی متراوت شود .بای و
همکارانش[ ]15محرب کردهاند که میزا فسرر در پوشش الکترولس  Ni-Pی اثر مثبت روی کیاهش نیر خیوردگی و مثبیتتیر
کرد پتانسیل خوردگی در محیط نمکی دارد.
نتای لزمایش سالت اسپری پوشیشهیای الکتیرولس  Ni-Pو  Ni-P-ZrO2و همچنیین زیرالییه قبیل و بعید از عملییات
حرارتی در جدو  3لورده شده است .با توجه به نتای مشخص میشود که اعما پوشش الکترولس  ،Ni-Pمقاومت به خوردگی
زیرالیه را به میزا زیاد افزایش داده است .همچنین افزود نانوذرات زیرکونیا به پوشیش باعیث بهبیود مقاومیت بیه خیوردگی
پوشش  Ni-Pساده میشود .علت این امر کاهش منحقه فلزی مؤثر ،در حضور ذرات افزوده شده به پوشش کامپوزیتی میباشد کیه
منجر به کاهش منحقه مستعد به خوردگی میشود .پوشش تهیه شده از حمام حاوی ی گیرم بیر لیتیر نیانو زیرکونییا بیاالترین
مقاومت در برابر خوردگی را در مقایسه با سایر پوششها دارد که میتوا گرت این امر به دلیل توزیع بهتر نانوذرات در پوشیش
حاوی  1g/lنسبت به سایر پوششها است .در پوشش حاوی  5g/lنانوذرات ،عالوه بر اینکه اگلومره شد ذرات نسبت به پوشیش
حاوی  3g/lنانوذرات بیشتر است ،مقاومت به خوردگی نیز کمی بیشتر است که ایین موضیوع مییتوانید بیدلیل حضیور بیشیتر
نانوذرات در پوشش حاوی  5g/lنسبت به پوشش حاوی  3g/lنانوذرات باشد.
جدو  :3نتای لزمایش خوردگی سالت اسپری قبل و بعد از عملیات حرارتی
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بدون پوشش

از مقایسهی نتای لزمایش خوردگی قبل و بعد از عملیات حرارتی مالحظه میشود که انجام عملیات حرارتیی در دمیای
 ٩11°Cباعث بهبود مقاومت به خوردگی پوششها میشود .علت این امر مربوط به لزاد شد تنشهای داخلی و فشرده شیدهی
پوشش میباشد .با وجود اینکه در اثر عملیات حرارتی فازهای کریستالی  NixPyرسوب میکنند ،رشد دانهها و در نتیجه کیاهش
بیشتر مرزدانهها میتواند دلیلی بر افزایش مقاومت به خوردگی پوششها بعد از عملیات حرارتی باشد.

 -4نتیجهگیری
 )1نتای لنالیز  EDXحضور نانو ذرات زیرکونیا را در پوشش اثبات میکند.
 )2افزود نانو ذرات به پوشش باعث تغییر در مورفولوژی سححی پوششهای نیکل-فسرر شده است ،بحوریکه نانو ذرات
اگلومره شده در سحح پوشش قابل تشخیص هستند.
 )3حضور نانو ذرات زیرکونیا در پوشش ،مقاومت به سایش پوشش را افزایش میدهد.
 )4انجام عملیات حرارتی بر روی نمونهها ،مقاومت به سایش پوششها را بهبود میبخشد.

...  به روش الکترولسNi-P-ZrO2 ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی
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