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 و تاثير عمليات حرارتي بر ساختار، مورفولوژي و Ni-P-TiO2پوششهاي نانوكامپوزيتي 

 مقاومت به سايش اين پوششها

  

  2حميد مدرس، 1سپيده امجد ايرانق

  شيمي            مهندسي ه صنعتي اميركبير، دانشكده دانشگا

   استاد- 2                             كارشناس ارشد      - 1

  

  چكيده

 در لبه دار، و پيچيده اشكال با سطوح در حتي يكنواخت رسوب ايجاد قابليت و روكش خوب بسيار قدرت دليل به الكترولس روش

هاي كامپوزيتي الكترولس نيكل حاوي ذرات روانكار خشك، بدليل  پوشش. باشد مي پوشش اعمال روش ترين مناسب موارد از بسياري

 اين در. باشند جهت استفاده در كاربردهاي خاص مورد توجه محققين ميو مقاومت سايش باال ايجاد سطوح با ضريب اصطكاك پايين 

در اين تحقيق اين پوشش . باشد تيتانيوم مينانوذرات اكسيد  -سفرف-نيكل پوشش نانوكامپوزيتي، پوششهاي ترين پراهميت از يكي ميان

مورفولوژي اين پوششها با . درجه سانتيگراد قرار گرفتند 400بر روي قطعات فوالد اعمال شده و تحت عمليات حرارتي در 

مقاومت به سايش . گرديد ساختار اين پوششها بررسي با استفاده از روش پراش اشعه ايكس. ميكروسكوپ الكتروني به دست آمد

پوششهاي نانو كامپوزيتي به وسيله تست سايش مورد مطالعه قرار گرفت و باال بودن مقاومت به سايش و پايين بودن ضريب اصطكاك 

   .پوششهاي كامپوزيتي حرارت داده شده نسبت به پوششهاي حرارت نديده نتيجه گرديد

  

 XRD - مقاومت به سايش-ارتي عمليات حر-TiO2 -نانو كامپوزيت:  كليديكلمات

  

  

    مقدمه-1

ايجاد پوششهاي فلزي از مهمترين فرايندهاي تكميلي بر روي 

داف مختلفي مورد استفاده قرار مواد مهندسي است كه براي اه

كاربردهاي تزئيني، افزايش مقاومت به خوردگي و . گيرد مي

از ... دايت الكتريكي و هسايش، كاهش اصطكاك، افزايش 

 به 19هاي فلزي در قرن  پوشش. باشند اين كاربردها ميجمله 

عنوان يك پوشش تزئيني مورد توجه قرار گرفت و توسعه يافت 

 سال، به صورت يك نياز براي صنايع مختلف 150و با گذشت 

هاي آبي به  هاي فلزي از محلول ايجاد پوشش. در آمده است

تروشيميايي و روش الكترولس ككمك دو روش رسوب ال

 .]1 [گيرد كه هر كدام مزايايي نسبت به ديگري دارد رت ميصو
روش الكترولس جهت ايجاد پوشش، يك فرايند احياء شيميايي 

 و خود كاتايستي است كه در آن عامل احياكننده، اكسيد

. كند احيا شده و بر روي سطح زير اليه رسوب مي2Ni+يون

روي سطح به عنوان كاتاليزور اولين اليه تشكيل شده نيكل بر 

دهي الكترولس نيكل ايفاي نقش  جهت ادامه فرايند پوشش

 . ]2[  كند مي

 

 hmodares@aut.ac.ir، حميد مدرس: عهده دار مكاتبات

  23/09/1388 :تاريخ دريافت

 02/11/1388 :تاريخ پذيرش
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 و آمورف ساختار دليل به فسفر - نيكل الكترولس پوشش

 سبب كه بوده خوبي كاري ماشين قابليت داراي باال، سختي

 فسفر ميزان .است شده گوناگون صنايع در آن دهگستر استفاده

 و ساختار نوع در و داشته مهمي نقش پوشش در موجود

 5 تا 1( كم فسفر مقدارا بپوششهاي . ]3[ است موثر آن خواص

 فسفر مقدار با هاي پوشش ميكروكريستالي، ساختار )درصد

 و كريستالي ساختار از مخلوطي )درصد 9 تا 6 ( متوسط

 )درصد 13 تا 10 ( باال فسفر مقدار با هاي شپوش و آمورف

 به مقاومت باال فسفر داراي هاي پوشش .دارند آمورف ساختار

 كمتر آنها سايش به مقاومت و دارند اما سختي بهتري خوردگي

پوشش الكترولس نيكل عمدتا در دو حالت آلياژي و . ]4[ است

هاي  دو نوع از ذرات در پوشش. كامپوزيتي كاربرد دارد

دسته . گيرند كامپوزيتي الكترولس نيكل مورد استفاده قرار مي

اول شامل ذرات سخت اكسيدي، كاربيدي و نيتريدي نظير 

Al2O3 ،SiCو  BN بوده و بدليل سختي باال منجر به افزايش 

ذرات . شود سختي پوشش و بهبود مقاومت به سايش آن مي

ستند  و گرافيت نيز از جمله ذراتي هPTFE،MoS2نرمي چون 

حضور اين . دهند كه دسته دوم ذرات كامپوزيتي را تشكيل مي

ذرات در پوشش منجر به كاهش ضريب اصطكاك پوشش و 

  .]5[ گردد ايجاد سطحي با ويژگي روانكاري جامد مي

 ذرات خواص به وابسته كامپوزيتي هاي پوشش نهايي خواص

 بيشتر .شود مي ذرات سايز و شكل نوع، شامل كه است

 ميكرو ذرات كاربرد با ها پوشش اين روي شده انجام مطالعات

 مغناطيسي، خواص دليل به وجود اين با .است بوده همراه سايز

 اين كاربرد نانوسايز ذرات فرد به منحصر مكانيكي و نوري

 قرار توجه مورد تازگي به كامپوزيتي هاي پوشش در ذرات

  . ]6[ است گرفته
 

  روش تجربي  -2

جنس فوالد  از همگي ها، آزمايش در فادهاست مورد هاي نمونه

CK-45  ابعادو به mm 20*20*10 مراحل آماده سازي . بودند

  :ها انجام شد ها به شرح زير بر روي تمام نمونه نمونه

 ،1200 و 1000، 800هاي هشمار سنبادة با نمونه زني سنباده

 به ها نمونه گيري چربي صابون، و آب با ها نمونه شستشوي

 درجه سانتيگراد در محلول 70-65دقيقه در دماي  15 مدت

ها به  ها با آب مقطر، شستشوي نمونه گير، شستشوي نمونهچربي

ها با آب مقطر،   دقيقه در محلول استون، شستشوي نمونه2مدت 

وزني به % 10ها در محلول اسيد سولفوريك  وري نمونهغوطه

 با آب ها ثانيه جهت فعالسازي سطح، شستشوي نمونه30مدت 

   .دهيمقطر و ورود به محلول پوشش

دماي . دهي از حمامي با شرايط بهينه استفاده كرديمبراي پوشش

 ذكر شده 1 به كار گرفته شده در جدول pHمورد استفاده و 

 نانومتر براي 42 با اندازه متوسط TiO2از نانو ذرات  .است

 حجم حمام مورد. ايجاد پوشش كامپوزيتي استفاده شده است

ليتر بوده و از يك همزن مغناطيسي براي  ميلي100استفاده 

مدت زمان اعمال پوشش براي . چرخش محلول استفاده شد

پس از اتمام مدت زمان .  دقيقه در نظر گرفته شد80تمام نمونه 

دهي خارج و با آب  ها از محلول پوشش دهي، نمونه پوشش

جه سانتيگراد  در400ها در دماي بهينه  نمونه. مقطر شسته شدند

هاي تهيه  مورفولوژي نمونه. تحت عمليات حرارتي قرار گرفتند

 Philips-XL/30شده به وسيله ميكروسكوپ الكتروني از نوع 

از روش پراش اشعه ايكس براي بررسي ساختار . بررسي شد

. هاي حرارت داده شده و حرارت نديده استفاده شد نمونه

ي با اعمال حرارت هاي كامپوزيت مقاومت به سايش نمونه

هاي تست سايش مشاهده  يابد اين حقيقت در بررسي افزايش مي

هاي سايش و اصطكاك از روش  جهت انجام آزمايش. گرديد

اي مورد پين بر روي ديسك استفاده شد، جنس پين استوانه

 با سختي حدود AISI 52100استفاده از فوالد رولبرينگ 

64HRC داراي ( سانتيمتر 5متر و طول  ميلي5 و با قطر

ديسكهاي  بوده و ديسكهاي مورد استفاده نيز) عرقچين كروي

هاي فوالدي با سرعت   پين.داده شده در نظر گرفته شدندپوشش

 متر بر ثانيه در تماس لغزشي با ديسكهاي پوشش داده 0,5ثابت 

در آزمايش پين بر روي ديسك، اطالعات  .شده قرار گرفتند

 افقي ناشي از نيروي اصطكاك بر مربوط به تغييرات نيروي

هايي به يك سيستم  سنجحسب زمان لغزشي توسط كرنش

ها به كامپيوتر منتقل و  الكترونيكي منتقل شده و از آنجا داده

افزار كامپيوتري دستگاه عمل ثبت تغييرات سپس توسط نرم

  . ضريب اصطكاك بر حسب مسافت لغزش رسم شدند
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   نانوكامپوزيتيرولس نمونه حمام الكت):1(جدول 

تركيب حمام و 

 شرايط آزمايش

 غلظت

NiSO4.6H2O 25 (gr.l-1) 

NaH2PO2.XH2O 18 (gr.l-1) 
Na3C6H5O7 18(gr.l-1) 
CH3COONa 20(gr.l-1) 

TiO2( پودر نانو ) 5/10/15/20/25/30(gr.l-

1) 
(NH2)2CS 1 ppm 
pH 4.5-5.5 

 (oC) 95-85 دما

  

  نتايج و بحث  -3

  :هاي آبكاري شده در زير آمده است  از نمونهSEMتصاوير 

  

  
  Ni-P-TiO2پوشش  از سطحSEMتصوير): 1(شكل 

  

  
  حرارت داده شده Ni-P-TiO2پوشش  از سطحSEMتصوير): 2(شكل 

  

-فسفر–، پوشش نيكل XRDالگوي پراش اشعه ايكس، 

كامپوزيت قبل از عمليات حرارتي و بعد از حرارت دهي در 

 نشان 4 و 3هاي  يگراد به ترتيب در شكل درجه سانت400دماي 

   .داده شده است
  

 
 براي پوشش كامپوزيتي بدون عمليات Xالگوي پراش اشعه  ):3 (شكل

  حرارتي

 
عمليات تحت  براي پوشش كامپوزيتي X الگوي پراش اشعه ):4 (شكل

   درجه سانتيگراد400حرارتي در 

 

و ف دارد ها قبل از عمليات حرارتي، ساختار آمور اين پوشش

 ساختار پوشش ، درجه سانتيگراد400  دربعد از حرارت دادن

شود به دنبال  همانطوريكه مشاهده مي. شود كريستالي مي

شود كه   تشكيل ميNi3P درجه سانتيگراد فاز 400حرارت در 

  . گردد اين فاز كريستالي باعث افزايش سختي پوشش مي

يزان كاهش وزن با استفاده از مدر مطالعه مقاومت به سايش، 

 آورده شده 2ها بعد از تست سايش، نتايج در جدول  نمونه

  . است
  

  ها در اثر تست سايش ميزان كاهش وزن نمونه):2 (جدول
Ni-P-TiO2 

 حرارت داده شده

Ni-P-TiO2 

 حرارت داده نشده
 هانمونه

0045/0  0064/0  ميزان كاهش وزن 
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هاي  ر نمونهشود ميزان كاهش وزن د همانطوريكه مشاهده مي

 در مورد پوشش .كامپوزيتي حرارت داده شده كمتر است

-Niرسوبي ذرات تيتانيا در زمينه  با همNi-P-TiO2الكترولس 

P مقاومت سايشي پوشش به علت حضور ذرات سخت تيتانيا 

 درجه سانتيگراد 400با حرارت دادن در . يابد افزايش مي

با افزايش دماي ا  زيريابد  افزايش مي بيشترمقاومت به سايش

  درجه تغيير ساختاري در پوشش به400عمليات حرارتي تا 

 تبديل Ni3P و Niوجود آمده و محلول فوق اشباع نيكل به 

 با توجه به اينكه .يابد ميشده و در نتيجه سختي پوشش افزايش 

  با زمينه400 يك فاز سخت است و تا حوالي دماي Ni3Pفاز 

Ni مقاومت سايشي به علت ، اشدب بصورت نيمه كوهرنت مي

  .يابد حضور اين فاز و كندتر شدن حركت نابجاييها افزايش مي

به  .كامپوزيتي عالي استرفتار اصطكاكي پوششهاي الكترولس 

اطالعات مربوط به تغييرات نيروي افقي دنبال تست سايش 

ناشي از نيروي اصطكاك بر حسب زمان لغزشي توسط 

الكترونيكي منتقل شده و از آنجا هايي به يك سيستم سنج كرنش

افزار كامپيوتري ها به كامپيوتر منتقل و سپس توسط نرم داده

دستگاه عمل ثبت تغييرات ضريب اصطكاك بر حسب مسافت 

نمودار ضريب اصطكاك بر حسب فاصله در . لغزش رسم شدند

  . آورده شده است6و  5شكلهاي 

نمونه شود ضريب اصطكاك براي  همانطوريكه مشاهده مي

 و براي نمونه تحت عمليات حرارتي 1حرارت نديده نزديك 

 . باشد  مي0,5 تقريبا برابر

  

  
   Ni-P-TiO2 نمودار ضريب اصطكاك براي پوشش الكترولس):5 (شكل

  

 
 Ni-P-TiO2 نمودار ضريب اصطكاك براي پوشش الكترولس ):6 (شكل

  حرارت داده شده
  

  گيري نتيجه-4

  .  از اجزاي سازنده به دست آمد حمامي با غلظت بهينه-1

 گرم بر ليتر به دست 20 غلظت بهينه نانو ذره در محلول -2

  . آمد

 دقيقه، 80كاري زمان شرايط بهينه جهت انجام فرايند پوشش -3

  . تعيين گرديدpH=5 درجه سانتيگراد و 87دماي 

 تشكيل Ni3Pز هاي كامپوزيتي فا در اثر حرارت نمونه-4

  . شود فاز باعث سختي بيشتر پوششها ميگردد كه اين  مي

هاي كامپوزيتي حرارت ديده بيشتر   مقاومت به سايش نمونه-5

ها در  ميزان كاهش وزن نمونه. هاي حرارت نديده استاز نمونه

هاي تحت عمليات حرارتي برابر اثر تست سايش براي نمونه

به  0065/0هاي حرارت نديده برابر  و براي نمونه0045/0

  . آمددست 

هاي كامپوزيتي تحت عمليات  ضريب اصطكاك براي نمونه -6

 به 1هاي حرارت داده نشده برابر   وبراي نمونه5/0حرارتي 

هاي حرارت كه كمتر بودن اين مقدار براي نمونه. دست آمد

  . ديده به معني افزايش سختي اين پوششها در اثر حرارت است
  

  تشكر و قدرداني

تر حميد مدرس عضو هيات علمي بدين وسيله از آقاي دك

دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير كه در طي 

 صميمانه تشكر و كردندانجام اين پروژه اينجانب را ياري 

  .گردد قدرداني مي
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