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بر مقاومت به خوردگي  وسختي پوشش هاي نانو كامپوزيت pHاثرافزايش 
Ni-Gr-SiCتوليد شده به روش الكتروشيميايي

4محمدرستمی سعيدرضابخشی- ³ ²رضاابراهيمی- سيديوسف موسويان-
دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی مواد دانشگاه آزاد نجف آباد-1

آزادنجف آباددانشياروعضوهيئت علمی مواددانشگاه -2
استادياروعضوهيئت علمی مواددانشگاه صنعتی مالک اشتر-3

کارشنايس ارشدمواد دانشگاه آزادنجف آباد-4

چكيده 
با استفاده از روش الكتروشيميايي بر روي زير اليه Ni-SiC-Grدر اين تحقيق پوشش هاي ميكرو و نانو كامپوزيتي

ST37 هاي پوشش ها از حمام واتس استفاده گرديد. بدين منظور، پودرايجاد شد. براي ايجاد اينSiC وGr به صورت
سوسپانسيون به حمام اضافه شدند و اثر پارامتر دانسيته جريان بر مقاومت به خوردگي وسختي پوشش بررسي شد. 

و SEMيو ميكروسكوپ الكتروني روبشXRDساختار پوشش ايجاد شده با استفاده از روش پراش پرتو ايكس
FESEM بررسي شد. و سختي ومقاومت به خوردگي آنها با استفاده ازروش ميكروسختي سنج ويكرزو پالريزاسيون
بررسي تصاوير ميكروسكوپي نشان داد كه در پوشش بدست آمده، توزيع ذرات همگن و يكنواخت مي باشد برسي شد.

مقاومت به خوردگي و ميكروسختي افزايش يافته و با دهي محلول پوششPHنتايج بدست آمده نشان داد، با افزايش 
، مجددا مقاومت به خوردگي و ميكروسختي كاهش مي يابد. بيشترين مقاومت به خوردگي وسختي PHافزايش بيشتر

.بدست آمدPH=4/8پوشش در  

خوردگي-الكتروديپوزيشن- ni/gr/sicنانوكامپوزيتهاي كليدي: واژه

mosavi.yousef@gmail.comایرانواحد نجف آباد ، دانشکده مھندسی مواد، اصفھان ،آزاد اسالمی ،دانشگاه-1
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همقدم-1
هاي الكتروشيميايي نيكل در حال حاضر يكي از پيشرفته ترين انواع پوششكامپوزيتپوشش هاي 

در مواردي كه سطحي با مقاومت به سايش و سختي باال مورد نظر باشد، ذراتي مي شوند.وبــالكتروشيميايي محس
منا سب )مثل سيليكون كاربايد و تيتانيوم كاربايد، (ندــنيكلي داشته باشيكه سختي بيشتري نسبت به زمينه

هنگام الكتروليز در سطح . در اين روش يك فلز بر پايه واكنش هاي الكترو شيميايي صورت مي گيرد ود بودنخواه
محدود الكترود/الكتروليت به علت واكنش هاي الكترو شيميايي، الكترون ها دريافت مي شوند (احيا) يا واگذار مي 
شوند (اكسيداسيون). براي اين كه واكنش در جهت مورد نظر ادامه يابد، الزم است به طور مداوم از منبع جريان 

مشخص در آند و كاتد و همچنين در الكتروليت هميشه به صورت همزمان صورت خارجي استفاده شود. واكنش هاي
مي گيرند. محلول الكتروليت بايد شامل يون هاي فلز رسوب كننده باشد؛ به اين علت كه يون هاي فلز داراي بار 

لكترون اضافه مثبت مي باشند و به علت جذب بارهاي مختلف تمايل به حركت در جهت الكترود يا قطبي كه داراي ا
].1مي باشد (كاتد يا قطب منفي) را دارند[

هاي كامپوزيتي حاصل از پوششروش الكتروشيميايي ايجاد نمود.رانقالبي دس،حمام وات1916لدر سا
فرآيند الكتروشيميايي به مقدار قابل توجهي در دو دهه اخير مورد تحقيق و استفاده  قرار گرفته است. همواره به علت 

پوشش دشوار مي باشد.،به روش الكتروشيمياييNi-SiCايجاد پوشش هاي،SiCتي فراوان و عدم تر شوندگي سخ
هاي كامپوزيتي حاصل از آبكاري الكتروليتي به مقدار قابل توجهي در دو دهه اخير مورد استفاده قرار گرفته است. 

يجاد اين پوشش ها نيازي به دما و فشار باال وجود هزينه ي توليد در اين روش بسيار ناچيز است؛ به عالوه براي ا
ارائه شد. اولين كاربرد اين پوشش ها، پوشش 1962در سال 1ندارد. اولين مقاله در اين مورد توسط گرازن

و همكارانش پيشنهاد و از آن جهت بهبود مقاومت 2توسط متزگر1970نيكل/كاربيد سيليسيم بود كه در سال 
]. از آن زمان تا كنون تحقيقات بر روي اين پوشش ها به صورت مستمر ادامه 2استفاده شد[3انكلسايش در موتور و

يافته است. پوشش كامپوزيتي نيكل با نانو ذرات كاربيد سيليسيم به دليل سختي و مقاومت به سايش برتر در صنايع 
ين  مسئله، ورود ماده ديگري با مضاف بر ابسياري همچون صنايع خودرو سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

بر دشواري كار مي افزايد.؛كه خواص اصطكاكي خوبي در پوشش ايجاد مي كند،به نام گرافيتهگزاگونالساختاري 
يدر دسترس بودن، هزينهاستحكام باال،بسيار وسيع در  صنعت،به دليل كاربردSt37عالوه بر اين ها فوالدهاي

كاربيد سيليسم داراي .قرار گرفتندپايه مورد استفاده چسبندگي مناسب، به عنوان فلزشكل پذيري خوب واندك،
سختي باال، مقاومت به شوك حرارتي، مقاومت به خوردگي شيميايي و مقاومت به سايش مي باشد؛ اين ماده همچنين 

ميان اتم هاي آن      مي باشد. به پايداري خوبي در دماهاي باال دارد؛ كه اساساً به خاطر وجود پيوند هاي كوواالنسي
]. پوشش هاي نيكلي داراي 3و1عالوه در ساخت موتورهاي سراميكي داغ و المان هاي حرارت دهنده نيز، كاربرد دارد[

خواصي نظير استحكام خوب در دماي باال، مقاومت عالي در برابر خوردگي و مقاومت به سايش هستند. با كنترل 
دما، دانسيته جريان، زمان و با استفاده از افزودني هاي مختلف مي توان ساختار و خواص اين متغيرهاي آبكاري مانند

1 - Grazen
2 - Metzger
3 - Wankel
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بر ريز ساختار، مور فولوژي و سختي ومقاومت به pH]. دراين تحقيق اثر پارامتر4و1پوشش ها را بهبود ببخشيد[
. خوردگي مورد بررسي قرار گرفت

مواد وروش تحقيق-2

رآماده سازي بست–2-1
به طور كلي آماده سازي سطح زير اليه، شامل سه . اعمال گرديدندSt37پوشش ها بر روي زير اليه هايي از جنس فوالد 

جهت ايجاد پوشش كامپوزيتي، از زير اليه ي فوالدي با .چربي گيري، اسيد شويي:سمباده زني، مرحله مي باشد كه عبارتند از
نمونه هاسمباده زني وسپس پوليش داده شده وسپس1500نه ها تا سمباده استفاده گرديد.نمو)mm31×1×1/0ابعاد (

5پودر صابون به مدت gr/l5كربنات سديم و gr/l5NaCO3،)تري فسفات سديم دو آبه(gr/l5Na2PO3درمحلول
ن مرحله، بالفاصله نمونه بعد از انجام اي.در محلول قرار گرفته و سپس با آب مقطر شستشو شدندC50°دقيقه در دماي تقريبي

ثانيه قرار گرفتند.50%  به مدت 10ها تحت عمليات اسيد شويي دراسيدسولفوريك 

مواد اوليه–2-2
، اسيد NiCl2.6H2O، كلريد نيكل NiSO4!6H2Oموادالزم جهت آماده سازي حمام پوشش دهي، سولفات نيكل 

)، Hefeikaier Nanometer Energy & Technologyچيني (ت) شركSiC، پودر كاربيد سيليسم (H3BO3بوريك 
، پودر ستيل تري متيل آمونيوم C7H5NO3Sميكرون، پودر ساخارين 5-35) با اندازه متوسط Grپودر گرافيت(

C19H42BrN پودر سديم دودسيل سولفات ،)SDS(.

پوشش دهي نمونه ها- 2-3
قابل مشاهده 1حمام واتس سولفات نيكلي بوده كه تركيب شميايي آن درجدول   حمام مورد استفاده در اين پروژه از نوع 

.مي باشد

: تركيب مواد اصلي، تهيه ي حمام واتس1جدول
غلظتمواد اوليهرديف

)gr/l(

1
2
3
4
5
6
7
8

سولفات نيكل
كلريد نيكل
اسيد بوريك

ساخارين
Nano sic
SDS

Grپودر
CTAB

200
20
40
1
10
5
1
5
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SDSدراين پروژه جهت جلوگيري ازآگلومره شده نانوذرات درمحلول،ابتداذرات نانوكاربيدسيليسيم به همراه ترسازخود

درجه 45قيه موادكه دردمايهم زده شده وسپس درمحلول شامل بrpm 500درجه بادور 30ساعت دردماي2به مدت 
ه،تركيب شده وسپس نمونه هاي فوالدي بعنوان كاتدبه قطب منفي وميله گرافيتي بعنوان آندبه چرخيده شدrpm 500بادور 

دقيقه اعمال كرده وباثابت نگه 20را به نمونه ها به مدت 4A/dm²قطب مثبت منبع تغذيه وصل كرده ودانسيته جريان 
اعمال كرده.9/5و 6/5، 3/5، 8/4، 5/4، 2/4هايpHداشتن دما،سرعت همزدن،دانسيته جريان،تركيب حمام،پوشش دهي رادر 

مشخصه يابي پوشش- 2-4
در زمينه نيكل، از دستگاه ميكروسكوپ الكتروني Grو SiCجهت انجام مطالعات مورفولوژي، توپوگرافي و توزيع ذرات 

.) دستگاه مذكور استفاده گرديدEDAX(جهت انجام آناليز عنصري پوشش، از آناليزور .، استفاده گرديد،)SEM(روبشي 
در پوشش ها، از سه نقطه ي مختلف پوشش آناليز به عمل آمد. جهت بررسي C(Gr)و Siجهت بررسي درصد وزني دو عنصر

-αCuاستفاده  ازپرتو باPhilips xpert) با دستگاه XRD(فازهاي توليد شده در پوشش، از دستگاه آناليز پراش پرتو ايكس

k)1.5405Å=λ دستگاه ميكرو سختي سنج مدل از ) استفاده گرديد. جهت بررسي ميكرو سختي پوشش هاMicromet3

.آمريكا استفاده گرديدبوهلرساخت شركت 

نتايج وبحث-3

ميكروهاردنس- 3-1
سه نقطه ي مختلف در سطح مقطع پوشش هاي مانت شده، تحت بار اعمالي براي بررسي ميكرو سختي پوشش ها، از

محلول الكتروليتي، را نشان مي pHتغييرات ميكرو سختي پوشش ها، نسبت به  1نمودارم، ميكرو سختي گرفته شدگر50
.نشان مي دهندpHدر پوشش ها را نسبت به  Grو Siتغييرات درصد وزني 2دهد. همچنين نمودار 

pHر حسب افزایش بNi-SiC-Grتغییرات میکرو سختی پوشش هاي نانو کامپوزیتی : 1نمودار

www.SID.ir
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pHبر حسب افزایش SiوGrتغییرات درصد وزنی:2نمودار

با افزايش . مي باشدHV554برابر باpH=2/4با Ni-SiC-Grميكروسختي حاصل شده از پوشش نانو كامپوزيتي
pH ميكروسختي پوشش به5/4به ،HV565با افزايش.رسيدpH سختي پوشش به8/4به ،HV573 افزايش يافت؛ كه

مالحظه گرديد كه مقدار ميكروسختي پوشش ،  3/5به pHيبيشترين مقدار در اين گروه مي باشد. پس از افزايش دوباره
، اين افت سختي بيشتر شده و سختي حاصل از پوشش 6/5به pHرسيد. با افزايش بيشتر HV510كاهش يافته و به 

باز هم افت سختي بيشتري شده و مقدار 9/5به pHبا افزايش .رسيدHV476بهNi-SiC-Grنانوكامپوزيتي
مي توان تا حدودي اين افت XRDايكسرسيد. در بررسي الگوي هاي پراش پرتو HV412به N12ميكروسختي پوشش 

ها در پوشش سختي را بررسي نمود؛ به علت كاهش شدت پيك هاي نيكل و ذرات تقويت كننده بعد حد بيشينه، مشاركت آن
2همانطور كه در نمودار. ]5و3كاهش و با توجه به معادله ارووان و كاهش پديده پراكنده سختي، سختي كاهش يافته است[

، در پوشش SiCبوط به راسب شدن بيشترين مقدار ذرات سخت مرpH=4/8ش با مشاهده مي شود افزايش سختي در پوش
قابل اثبات مي باشد. 2نيز، در شكل (EDAX)آناليز عنصريهاي حاصل ازاين مدعا توسط الگو.]7،6مذكور مي باشد[

لذا با استفاده از .مي باشدpH=4/8با مربوط به نمونه ي Siمشخص است، بيشترين در صد وزني 2همانطور كه در نمودار
ل مي تواند توجيهي بر روند پچ،  هر چه ذرات سخت افزايش يابند، سختي پوشش نيز افزايش يافته كه اين عام- فرمول هال

حمام واتس متوجه شدند، كه نرخ رسوب pH]. آقاي شي و همكارانش نيز با افزايش4تغييرات ميكرو سختي اين گروه باشد[
]. 8ذرات تقويت كننده و به دنبال آن سختي پوشش ها به يك بيشينه رسيده و پس از آن، هر دو پارمتر رو به كاهش نهادند[

www.SID.ir
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ج)pH=4.5ب) پوشش حاصله با pH=4.2وي پراش پرتو ايكس ازپوشش هاي نانو كامپوزيتي الف)پوشش حاصله با : الگ1شكل 

pH=5.9د) پوشش حاصله با pH=4.8پوشش حاصله با

ب) پوشش pH=4.8وشش حاصله با ) از  پوشش هاي نانو كامپوزيتي الف)پEDAX: الگوهاي حاصل از آناليز عنصري( 2شكل
pH=5.3حاصله با

morphology and microestrucerمورفولوژي:- 3-2

استفاده گرديد؛ كه جهت 5000،3000بزرگنماييباSEMجهت مطالعات مورفولوژي و توپوگرافي سطحي از تصاوير
، در نمونه 3ميكروسكوپ الكتروني روبشي شكل در تصاوير حاصل ازمناسب بودند.Grو Niمطالعه ي رسوب زمينه ي  

N7، ذراتGr به صورت   توده هاي روشني در زمينه هايNiپراكنده گرديده اند؛ ولي نانو ذرات ،SiC در اين بزرگنمايي
قابل تشخيص نمي باشند.ها،

بالف
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ب) پوشش با pH=4.2برابر الف) پوشش با 5000و 3000نانو كامپوزيتي با بزرگنمايي هاي از پوشش هايSEM:تصوير هاي 3شكل

pH=4.5(پوشش با جpH=4.8 د) پوشش باpH=5.3

مقاومت به خوردگي:-3
وزني  براي به تعادل رسيدن ، به مدت wt%3.5هاي مختلف درمحلول آب نمك pHنمونه هاي پوشش داده شده در 

نسبت volt 0.75تا 0.25volt-درجه سانتيگراد غوطه ور شدند وسپس تست هاي تافل نمونه ها در25قه  در دماي دقي30
زده شد.(ocp)به  پتانسيل مدار باز

به مقدار ماكزيمم PH=4/8پوشش دهي مقاومت به خوردگي پوشش فوق زياد شده واين افزايش  درpHبا افزايش 
.خود مي رسد

NaCl %3.5ی پوالریزاسیون نمونھ ھای پوشش داده شده درمحلول :منحن4شكل

كامپوزيت هاي 
SiC-Grميكرو ذراتGr

1

3
2

3
2

2

22

بالف

دج
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محلول پوشش دهي كم مي شود كه ارتباط مستقيمي با PHدرنمونه ها با افزايش Icorrهمانطوركه مشاهده مي شود 
درپوشش دارد.sicافزايش درصد 

افزايش يافته EDXدر نمودار siصر پيك مربوط به عنمحلول پوشش دهي PHبا افزايش  مشاهده مي شود2درشكل 
افزايش در پوشش مي باشد،و به ههمين تناسب مقاومت به خوردگي نمونه هاي با sicكه نشاندهنده افزايش غلظت نانوذرات 

sicكه نشاندهنده نسبت مستقيم مقاومت به خوردگي نمونه ها با غلظت نانوذرات افزايش يافتهدر پوششsicغلظت نانوذرات 

در پوشش كم شده و به همين نسبت sicغلظت نانوذرات Ph=5.3محلول پوشش دهي به  PHباشد.با افزايش مي 
آن افزايش يافته.Icorrمت به خوردگي پوشش فوق نيز كم ومقاو

تيجه گيري:ن-4
ه مقدار ماكزيمم بPH=4/8واين افزايش  درفته در پوشش افزايش ياsicمحلول پوشش دهي غلظت نانو ذرات pHباافزايش 

.خود مي رسد
به مقدار ماكزيمم خود مي PH=4/8پوشش دهي مقاومت به خوردگي پوشش فوق زياد شده واين افزايش  درpHبا افزايش 

.رسد
به مقدار ماكزيمم خود مي PH=4/8واين افزايش  درسختي پوشش فوق افزايش يافته محلول پوشش دهي pHباافزايش 

.رسد
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