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پژوهشگاه مواد و انرژي   
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 انجمن علوم و تکنولوژي سطح ایران

 

دماي باالي پوشش هاي هیبریدي نانو کامپوزیت  کیارزیابی خواص تریبولوژی

Ni-P-Ag-Al٢O٣ 

                

 3، سیدمحمود منیرواقفی2شهرام علیرضایی ،2فریده طباطبایی ،1، آرزو برومند*و1محمد داودپور

 
 اصفهان، کارشناس متالورژي صنعتی. 1

 قش جهان، استادیار گروه مهندسی مواداصفهان، بهارستان، مؤسسه آموزش عالی ن. 2
 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشیار دانشکده مهندسی مواد. 3

 

 چکیده

، خواص Ni-P-Ag-Al٢O٣نوین از نوع هیبریدي نانو کامپوزیت  یدر پژوهش حاضر ضمن ایجاد پوشش

ري پتانسیل زتا ذرات آغشته به تر پس از اندازه گی. مکانیکی و تریبولوژیکی این پوشش مورد مطالعه قرار گرفت

در محلول الکترولس و آماده سازي سطحی زیر الیه، نمونه هاي فوالد کربنی وارد حمام  CTABکننده کاتیونی 

 توسط فرآیند Ni-P-Ag-Al٢O٣، Ni-P ،Ni-P-Ag ،Ni-P-Al٢O٣آبکاري کامپوزیتی شده و پوشش هاي 

 پس از عملیات حرارتی همدما در دماي. شدندالکترولس بر روي نمونه هاي مذکور رسوب داده 

 °C 400خواص مکانیکی پوشش ها توسط ریز سختی سنجی و آزمایش فرو رونده ارزیابی شده و آزمایش ،- 

ریز ساختار پوشش ها توسط  .انجام شدند)C500°(به روش پین روي دیسک در دماي باال  کیهاي تریبولوژی

ذرات  همرسوبینتایج نشان دادند که . و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند پراش پرتو ایکسآنالیز 

ایجاد . آلومینا و نقره در پوشش هاي کامپوزیتی و هیبریدي به شدت به پتانسیل زتا و اندازه ذرات وابسته هستند

کاري در الیه هاي ترکیبی و غنی از نقره در سطوح سایش به عنوان عاملی مهم جهت خاصیت خود روان

همچنین نتایج سایش دماي باال نشان . حاوي ذرات روانکار نقره در سایش دماي باال تشخیص داده شد پوششهاي

دادند که به علت نفوذ نقره از داخل پوشش به سطح سایش در پوشش هاي کامپوزیتی و هیبریدي حاوي ذرات 

یبوفیلم غنی از نقره در مسیر سایش فراهم شده روانکار، شرایط براي جوانه زنی و ایجاد الیه هاي مضاعف از تر

 .و باعث ایجاد خاصیت خودروانکاري در دماي باال شده است

 

 .؛آلومینا؛ نقرههیبرید؛ الکترولس؛ نانو کامپوزیت؛ تریبولوژي؛ خودروانکاري :ي کلیديهاهواژ

                                                
*. lpln_mohammad_lpln@live.com 
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 مقدمه

وبودهگذشتهقرننیممکانیک دروموادمحققانتوجهموردهايچالشترینمهمجملهسایش ازوروانکاري

وقطعاتخواص تریبولوژیکیبهبودهدفباکامپوزیتیهايپوششبهویژهخاص نگاهیبطوراخیردو دههدر

مایعروانکارهايازقطعات،درروانکاريخاصیتایجادبرايموارداکثردر.استابزارآالت در دماي باال شده

باالدماينظیرقطعات، در شرایطیعملیاتیمحیطآلودگیبرعالوهروانکاروادمکه اینحالیدرشده،استفاده

موجبموضوعاین. روندمیبینازتبخیر،یاوحرارتتأثیرتحتوداشتهعملکرد نامطلوبیخأل،تحتیاو

لوب ترمطحالتدروروانکارجامدهايپوششجایگزینیدنبالبهاخیر، محققانسالهايدرکهاستشده

کهبودهپیشرفتههايپوششازیکیکامپوزیتیهايپوشش دماي باال باشندخودروانکارهايپوششایجاد

توانند میجامدفازهاياین.دارندپوششخواصسزایی بربهپوشش تأثیرزمینهدرجامدثانویهفازهايتوزیع

]2و1[باشندشدهتوزیعپلیمريیاکیفلزي، سرامیزمینهیکدروندروبودهذراتیاالیافبصورت

نانوذراتبافسفر‐نیکلسایشبهمقاومکامپوزیتیپوششدر زمینهکهاستآنپروژهاینانجامازهدف

درسایشیمقاومتباهمزمانخودروانکاريشرایطتاوارد نمودنیزرانقرهذراتبتوانآلومیناکنندهتقویت

 .یابدبهبود Ni-P-Ag-Al2O3نانوکامپوزیت پوشش هیبریدي

 

 تحقیقمواد و روش 

نرماله شده به عنوان زیر الیه بصورت نمونـه هـاي دیسـکی شـکل بـه       AISI 1045در این تحقیق از فوالد : زیر الیه

 .میلی متر استفاده شد 5سانتی متر و ضخامت  4قطر 

 NiKlad ELV 811 ري الکتـرولس از محلـول تجـا   Ni-Pبراي ایجاد پوشش از حمام الکترولس : حمام الکترولس

 اجـزاء  یـک لیتـر،   حجـم  الکترولس به جهت ساخت حمام. آمریکا استفاده گردید 1درمید-ت مکساخت شرک

مربوطه با یکدیگر ترکیب شده و با افزودن آب مقطر به حجم یک لیتـر رسـانده شـده     دستورالعمل با مطابق حمام

 .تنظیم گردید 8/4ل رقیق آمونیاك بر روي ومحلو ل توسط محل pHو 

متر و نانو 60-100ذرات  اندازه گستره در آمریکا 2ساخت شرکت نانوشل آلومینا نانوذرات از: نانوذرات آلومینا

 Ni-P-Ag-Al2O3پوشش هیبریدي  و  Ni-P-Agپوشش کامپوزیتی  ایجاد جهت% 97/99خلوص بیش از 

 mg/L 500-0محدوده  در کامپوزیتی آبکاري محما در استفاده مورد نانوذرات آلومینا مقدار .گردید استفاده

 .بوده است

میکرون و خلوص بیش از  2-7آمریکا با اندازه ذرات  3از ذرات نقره ساخت شرکت اینفرامات: ذرات نقره

. استفاده گردید Ni-P-Ag-Al2O3پوشش هیبریدي  و  Ni-P-Agجهت ایجاد پوشش کامپوزیتی% 5/99

 .بوده است mg/L150-0حمام آبکاري کامپوزیتی در محدوده  مقدار ذرات نقره مورد استفاده در

                                                
١. MacDermid 
٢.Nanoshel  
٣.Inframat 
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

در ابتدا نمونه هاي فوالدي توسط کاغذ سنباده، سنباده زنی شده و سپس در آب گرم : مراحل آماده سازي نمونه

. دقیقه در محلول استون در حال هم زدن انجام گردید 10شستشو داده شده و عملیات چربی زدایی به مدت 

با دماي  wt.%NaOH 10از شستشو با آب دیونیزه، جهت تمیز سازي سطح در محلول  پس والدينمونه هاي ف

°C 80  دقیقه قرار گرفته و پس از شستشوي مجدد با آب دیونیزه، آماده ورود به حمام آبکاري  10به مدت

 .الکترولس شدند

با قابلیت  1اسپکترالسیستم گرمایش سیال در چرخش ساخت شرکت  جهت گرم کردن محلول الکترولس از

با  2متر دیجیتال مدل شات گراد pHحمام از دستگاه  pHبه منظور اندازه گیري. تنظیم اتوماتیک دما استفاده شد

در حین  pHجهت جلوگیري از افت . ثابت نگهداشته شد 8/4±1/0حمام در مقدار  pHاستفاده شد و  01/0دقت 

-مقادیر مشخصی آمونیاك رقیق و اصالح کننده تجاري مک فرایند آبکاري و ثابت نگهداشتن ترکیب حمام،

جهت آبکاري . دقیقه، به حمام الکترولس افزوده می گردید 30درمید بصورت متوالی در هر بازه زمانی 

CTABکامپوزیتی و هیبریدي، نانو ذرات آلومینا و نقره با مقادیر مشخصی از تر کننده کاتیونی 
و کمی محلول  3

قرار گرفته تا تر شوندگی سطح  4شده و به مدت یک ساعت تحت عملیات اولتراسونیک الکترولس مخلوط 

و تنظیم سرعت  C 2±90°پس از مرحله آماده سازي حمام آبکاري و رسیدن به دماي . ذرات مذکور بهبود یابد

دقیقه  90، محلول حاوي ذرات به حمام الکترولس افزوده شده و نمونه هاي فوالدي به مدت rpm 350هم زدن 

 . جهت پوشش دهی درون حمام الکترولس کامپوزیتی و هیبریدي قرار گرفتند

ساخت سوئیس به روش  CSMبا دستگاه ) C500°(جهت انجام آزمایش هاي سایش و اصطکاك دماي باال

 مايو در د% 40±5آزمایش هاي دماي باال در اتمسفر حاوي رطوبت نسبی . پین بر روي دیسک انجام شد

 °C 10±500  تحت نیروي اعمالیN10  این آزمایش در مسافت . متر بر ثانیه انجام شدند 05/0با سرعت ثابت

 .متر انجام شد 500

 

 نتایج و بحث

نشـان داده شـده اسـت،     Ni-P-Ag-Al2O3و  Ni-P ،Ni-P-Al2O3 ،Ni-P-Agسطح مقطع پوشش هـاي   1در شکل 

فسـفر بـا توزیـع نسـبتاً همگنـی هـم رسـوب         -لومینـا در زمینـه نیکـل   ذرات نقـره و آ  می شود مشاهدههمانطور که 

 .اند شده

ــز تصــاویر  2در شــکل  ــوژي ســطح پوشــش هــاي   SEMنی ــه مورفول ــوط ب  و Ni-P ،Ni-P-Al2O3 ،Ni-P-Agمرب

Ni-P-Ag-Al2O3  مورفولوژي تمام این پوشش ها، به صورت گنبدي شکل بـوده و بـا ورود   . نشان داده شده است

 . هاي کامپوزیتی و هیبریدي افزایش یافته است پوششتوپوگرافی ، تادن ذرات در زمینه پوششو به دام اف

                                                
١.Spektral  
٢.Schott Gerate CG٨١٨ 
٣. Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide 
٤. Ultrasonic  
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به مدت زمان یـک سـاعت موجـب     C400°مشاهده می کنید، عملیات حرارتی در دماي  3همانطور که در شکل 

در حـدود   Ni-P-Al2O3افزایش سختی پوشش شده به نحوي که حداکثر سختی در پوشش عملیات حرارتی شده 

HV1310   و حداقل سختی در پوشـشNi-P-Ag    کـه در حـدودHV 880    هـاي   پوشـش در . بدسـت آمـده اسـت

تـأثیر عملیـات    فسـفر تحـت   -، زمینه آمـورف پوشـش نیکـل   Ni-Pالکترولس کامپوزیتی و غیر کامپوزیتی با زمینه 

وجب افزایش سـختی از طریـق   در پوشش م Ni3Pبه نیکل کریستالی و ذرات فاز ثانویه  C 400°حرارتی در دماي 

 .]6و 5و 4و 3[خواهد شد 1مکانیزم  مشابه با رسوب سختی

 5و  4هاي شـکل در  Ni-P-Ag-Al2O3و  Ni-P ،Ni-P-Al2O3 ،Ni-P-Agالگوي پراش پرتـو ایکـس پوشـش هـاي     

فید بـه نیکـل کریسـتالی و ذرات فـاز ثانویـه فسـ      )  عملیات حرارتی نشده(تبدیل زمینه آمورف به پوشش هاي خام 

در ایـن شـرایط   . صـورت مـی گیـرد   به مدت زمـان یـک سـاعت     C 400°نیکل در اثر عملیات حرارتی در دماي 

گردیـده   Ni-Pمالحظه می شود که عملیات حرارتی تمامی پوشش ها فقط باعث استحاله فازي در زمینه پوشـش  

 . است

ین مقاومت سایشی مربوط بـه پوشـش   کمتر نمایان است، در میان تمامی پوشش ها 6همانطور که از تصاویر شکل 

Ni-P-Ag  و بیشترین مقاومت سایشی مربوط به پوششNi-P-Al2O3 همانطور که در بخـش هـاي قبـل    . باشد می

دیگـري   حضـور ذرات تقویـت کننـده و    یکـی . گفته شد دو عامل باعث به وجود آمدن چنین رفتاري شـده اسـت  

از سوي دیگر، عملیات حرارتی موجب افـزایش سـختی   . ارتیایجاد فاز ثانویه در زمینه پوشش پس از عملیات حر

و به دنبال آن، افزایش مقاومت سایشی نسـبت بـه حالـت خـام شـده       ]7[از طریق مکانیزمی شبیه  به رسوب سختی 

 . است

 ضریب کمترین و  Ni-P-Al2O3 پوشش به مربوط اصطکاك ضریببیشترین  7شکل  نمودارهاي اساس بر

به نظر می رسد حضور ذرات روانکار تأثیر به سزایی بر کاهش  .باشد می Ni-P-Ag پوشش به مربوط اصطکاك

علت این امر جوانه زایی  .ضریب اصطکاك پوشش هاي حاوي ذرات نقره در سایش دماي باال  داشته است

 .ذرات نقره در دماي باال و افزایش مقدار ذرات روانکار نقره در دماي باال در سطح سایش می باشد

 

 گیري جهنتی

باعـث ایجـاد    Ni-Pتلفیق ذرات روانکار نقره و ذرات با مقاومت سایشی بـاالي آلومینـا در پوشـش الکتـرولس     ) 1

 رفتـار ایشی در پوشش هاي هیبریدي می شود یـا بـه عبـارت دیگـر     خاصیت روانکاري در ضمن حفظ مقاومت س

پوشـش   سایشـی بـاالي   مقاومـت  از تلفیقـی  Ni-P-Al2O3 نانوکامپوزیت هیبریدي پوشش مطلوب تریبولوژیکی

 .است بودهNi-P-Ag  مناسب پوشش خواص خودروانکاري و Ni-P-Al2O3  کامپوزیتی

                                                
١. Precipitation hardening 
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

میزان غلظت ذرات آلومینا و نقره در محلول الکترولس باید بصورت بهینه باشد چراکه با افـزایش و یـا کـاهش    ) 2

کـاهش خـواص   ی شـود کـه در نتیجـه آن    باعث کاهش نرخ هم رسوبی م از مقدار بهینه، غلظت ذرات در محلول

 .مورد نظر را مشاهده می کنیم

 زمینه در فازي استحاله باعث صرفاً C 400°دماي در ذره فاقد و ذره داراي پوششهاي حرارتی عملیات) 3

زمینه  در Ni3P ثانویه فاز ذرات ایجاد باعث سختی رسوب به شبیه مکانیزمی طریق از و پوشش شده آمورف

  .است لس شدهپوشش الکترو

، بیشترین ضریب اصطکاك مربوط Ni-P-Ag-Al2O3و  Ni-P ،Ni-P-Al2O3 ،Ni-P-Agدر بین پوشش هاي  )4

بیشترین نرخ سایش  باشد و می Ni-P-Agریب اصطکاك مربوط به پوشش و کمترین ض Ni-P-Al2O3به پوشش 

 مشاهده Ni-P-Agو کمترین نرخ سایش در دماي باال در پوشش  Ni-Pدر دماي باال در پوشش 

 .است شده 

 

 تشکر و قدردانی 

با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر شهرام علیرضایی که ما را در این امر یاري نمودند و کلیه عزیزانی کـه  

 .ما را در این مسیر رهنمود بودند
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...دماي کیارزیابی خواص تریبولوژی  

درصد ذرات هم رسوب نقره، آلومینا در پوشش هاي هیبریدي بر اساس غلظت هاي مختلف ذرات در حمام : 1جدول 

 ).قره و آلومینا می باشدداده هاي ارائه شده به ترتیب از راست به چپ مربوط به درصد حجمی ذرات ن( Ni-Pالکترولس 

در حمام الکترولس  نقره غلظت ذرات  

)mg/L( 

20 30 40 

غلظت نانو ذرات آلومینا 

 در حمام الکترولس 

)mg/L( 

 16و 9 18و  11 21و 7 100

 17و  7 22و  14 20و  10 150

  19و 8 17و  12 17و  6 200

 

 
 Ni-P) از سطح مقطع پوشش هاي الف BSEت تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی در حال -1شکل 

 Ni-P-Ag-Al2O3) د    Ni-P-Al2O3)ج   Ni-P-Ag)ب
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

 
 

 Ni-P) از مورفولوژي سطح پوشش هاي  الف BSEتصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی در حالت  -2شکل

 Ni-P-Ag-Al2O3) د    Ni-P-Al2O3)ج   Ni-P-Ag)ب

 

 
در دو حالت   Ni-P ،Ni-P-  ،Ni-P-Al2O3  ،Ni-P-Ag-Al2O3ریز سختی پوشش هاي هاي   -3شکل 

 .به مدت زمان یک ساعت C °400و عملیات حرارتی شده در دماي ) عملیات حرارتی نشده (خام
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...دماي کیارزیابی خواص تریبولوژی  

  
 Ni-P-Ag-Al2O3و  Ni-P ،Ni-P-  ،Ni-P-Al2O3الگوي پراش پرتو ایکس پوشش هاي خام   -4شکل 

 

 
-Niو  Ni-P ،Ni-P-  ،Ni-P-Al2O3یات حرارتی شده الگوي پراش پرتو ایکس پوشش هاي عمل -5لشک

P-Ag-Al2O3   در دمايC °400 به مدت زمان یک ساعت. 
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

 
 )C° 500(مقایسه سایش پوشش هاي هیبریدي و کامپوزیتی در دماي باال   -6شکل

 

 
 )C° 500(ضریب اصطکاك پوشش هاي کامپوزیتی و هیبریدي در دماي باال  -7شکل 
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