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چکیده
آبکاری الکترولس بهعنوان یک تکنیک مناسب بهمنظور حفاظت از فلزات استفاده میشود .پوششهای الکترولس خواص شیمی فیزیکی و
مکانیکی ویژهای (یکنواختی ،مقاومت به خوردگی عالی ،سختی باال و غیره) دارند که موجب شده بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گیرند.
پوشش الکترولس  Ni-Bبا توجه به مزایای بسیارش ،یک تکنولوژی جدید برای استفاده در صنایع مهندسی است .بهمنظور بهبود خواص این
پوشش ،افزودن عنصر سوم گسترش یافته است .مس به عنوان عنصری مؤثر در ویژگیهای پوشش ،انتخاب شده است .در این تحقیق پوشش
الکترولس نیکل-مس-بور بر زیرپایه فوالدی مطالعه شد و تأثیر مس بر روی خواص پوشش مورد بررسی قرار گرفت .ترسیبهای آلیاژی از
لحاظ ساختار ،مورفولوژی ،ترکیب شیمیایی ،میکروسختی و مقاومت به خوردگی شناسایی شدند و با ترسیبهای  Ni-Bبا استفاده از تکنیک-
های  EDS ،SEM ،XRDو پالریزاسیون پتانسیودینامیک مقایسه شدند .الگوی  XRDپوشش  Ni-Cu-Bآمورف بود .افزایش غلظت کلراید
مس در حمام آبکاری منجر به افزایش مقدار مس در پوششها شده که در نهایت پوشش با مقدار بیشینه مس ،بهترین مقاومت به خوردگی را
داشت.
کلیدواژه :الکترولس؛ مورفولوژی؛ میکروسختی؛ مقاومت به خوردگی

1397  پاییز،) ـ سال هشتم29  (پیاپی19  شماره،فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی
 و بررسی رفتار خوردگی آنهاNi-Cu-B ترسیب الکترولس پوششهای
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Abstract
Electroless plating has been used as a Suitable technique to protection of the metals. Electroless coatings have
exclusive physicochemical and mechanical properties (Uniformity, Excellent corrosion resistance, High hardness
and etc) that they are being used increasingly. Electroless Ni-B coating is a new technology for use in engineering
industries due to its many Privileges. For improvement of this coating, addition of a third element is being
developed. The copper as an effective element the coating characteristics have selected. In this study applying
the electroless Ni-Cu-B alloy deposit on steel substrate was considered and Influence of the copper on coating
properties was investigated. Alloy deposits were characterized for their structure, morphology, chemical
composition, micro-hardness and corrosion resistance and compared with Ni-B deposits using X-ray diffraction
(XRD), scanning electron microscopy (SEM) equipped with Energy dispersive analysis of X-ray,
potentiodynamic polarization techniques. X-ray diffraction (XRD) pattern of Ni-Cu-B coatings was amorphous.
Increasing CuCl2 in plating bath resulted in increasing of copper content in the coatings and coating with
maximum copper content had the best corrosion resistance.
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1ـ مقدمه

معدنکاری ،چوب و کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد].[9-7

پوششکاری الکترولس یک فرآیند احیای شیمیایی است به

مزیت اصلی پوششهای الکترولس  Ni-Bسختی باالی آنهاست

طوری که یون فلزی موجود در محلول آبی حاوی عامل احیایی،

به طوری که سختی این پوششها بیشتر از سختی پوششهای

به صورت خود کاتالیزوری احیا میشود و بدون جریان برق ،فلز

 Ni-Pاست] .[10-11آلیاژ کردن  W ،Mo ،Cuو  Moدر

ترسیب میشود .بهمحض ترسیب و نشستن اولین الیه فلز نیکل،

پوششهای  Ni-Bو  Ni-Pموجب بهبود مقاومت به خوردگی

این الیه بهعنوان کاتالیست فرآیند عمل میکند ،در نتیجه معموالً

این پوششها و کاهش مقادیر بور و فسفر در پوشش

یک رابطه خطی بین ضخامت پوشش و زمان وجود خواهد

میگردد] .[12انتخاب مس میتواند بر اساس این واقعیت باشد

داشت .به این ترتیب تا زمانی که سطح پوشش در تماس با

که  -1مس یا یون مس میتواند به عنوان پایدارکننده عمل کند

محلول آبکاری باشد یا این که محلول از یون فلزی تهی نشده

 -2الکترولس نیکل ترسب شده با مس نسبت به الکترولس

باشد ،واکنش احیاء ادامه پیدا میکند .از آن جایی که اعمال

نیکل ،دارای خواص بهتری هستند] .[13همرسوبی مس در

پوشش بدون استفاده از جریان برق انجام میشود ،تمام

ماتریس  Ni-Pتأثیر ژرفی بر روی مقاومت خوردگی دارد .در

بخشهای سطح پایه که بهطور مساوی و مشابه در حمام غوطه

حضور مقدار کمی مس خواصی چون یکنواختی ،درخشندگی،

ور شده باشند ،از امکان مساوی جهت رسوبنشانی یونها

قابلیت چکشخواری و مقاوت به خوردگی پوشش بهطورفوق

برخوردارند ] .[1-2اخیراً توجه زیادی به فرآیندهای ترسیب فلز

العادهای افزایش مییابد .چندین پوشش سهتایی آلیاژی نیکل

با استفاده از محلولهای آبی معطوف شده است .ترسیب فلز با

همچون  Ni-Cr-P ،Ni-Mo-P ،Ni-Cu-Pو  Ni-Co-Pتهیه و

استفاده از محلولهای آبی به دو دستهی ترسیب الکتریکی و

بهعنوان پوششهای محافظ خوردگی گزارش شدند].[14

الکترولس تقسیم میشود]  .[3پوششکاری الکترولس در سال

ویژگیهای ترسیب الکترولس  Ni-B-Wمورد مطالعه قرار

 1946توسط ریدل و برنر ابداع شد ] .[4پوششهای الکترولس

گرفت و نتایج نشان داد که این پوشش در مقایسه با پوشش

خواص مکانیکی و فیزیکی شیمیایی ویژهای دارند که موجب

Ni-Bسختی و مقاومت به خوردگی بیشتر و زبری سطح کمتری

شده است بهطورگسترده مورد استفاده قرار گیرند .برخی از این

دارد] .[15در مطالعهای دیگر اثر افزودن  Moبهعنوان عنصر

خواص عبارتند از :یکنواختی ،مقاومت به خوردگی عالی،

سوم در الکترولس  Ni-Bمورد بررسی قرار گرفت و نتایج

مقاومت سایشی و خراشی باال ،سختی باال ،ساختار آمورف یا

حاکی از آن است که افزودن  Moپایداری و مقاومت به سایش

میکروکریستالی ،ضریب اصطکاک پایین] .[5دو نوع اصلی

پوشش را بهبود میبخشد] .[16از بررسی مراجع و مقاالت

ترسیب الکترولس نیکل ،به صورت  Ni-Pو  Ni-Bاست که

متعدد چنین بر میآید که در مورد پوششهای الکترولس

باتوجه به نوع عامل احیاکنندهای که در حمام مورد استفاده قرار

کامپوزیتی  Ni-Cu-Bمطالعهای انجام نشده است.هدف این کار

میگیرد ،شناسایی میشوند .پوششهای  Ni-Bنسبت به

اعمال پوشش  Ni-Cu-Bبر روی فوالد به روش الکترولس و

پوششهای  Ni-Pخواص مکانیکی بهتری را نشان دادند].[6

بررسی خواص خوردگی پوششهای کامپوزیتی اعمال شده با

پوشش الکترولس  Ni-Bرا میتوان برروی زیرپایههای مختلفی

غلظتهای مختلف کلراید نیکل در محلول  % 3/5 NaClوزنی

از جمله فوالد کربنی ،فوالد زنگ نزن ،چدن Al ،و آلیاژهای

میباشد.

آن ،شیشه ،پالستیک و  ...ایجاد نمود و خواصی همچون سختی
و مقاومت سایشی باال ،قابلیت لحیمکاری و هدایت الکتریکی

2ـ مواد و روش آزمایش

بسیار مناسب را به دست آورد .به همین دلیل امروزه از این

در این تحقیق زیرپایه از جنس فوالد  ،St 37با ابعــاد

پوشش در صنایع اتومبیلسازی ،هواپیماسازی ،هوافضا ،نظامی،

 2/5cm×2/5 cm×1/5 mmمورد استفـــاده قـــرار گــرفت.

الکترونیک ،غذایی ،دارویی ،خطوط آهن و راهآهن ،معدن و

آمادهسازی نمونههای فوالدی به ترتیب زیر انجام شد:
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 -1صاف کردن سطوح نمونهها با سنگ مغناطیسی

شد .جهت مقایسه خواص خوردگی ،پوشش الکترولس Ni-B

 -2سمبادهزنی نمونهها تا شماره 1000

نیز اعمال شد که اجزای حمام آن در جدول  1آورده شده اشت.

 -3تمیزکاری التراسونیک نمونهها با استون به مدت  6دقیقه

آزمایشهای متالوگرافی جهت بررسی ریزساختار ،مورفولوژی

 -4شستشوی نمونه ها با آب مقطر در دمای اطاق به مدت 2

و تعیین ترکیب پوششها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

دقیقه

روبشی ) ،SEMمدل (MV2300CAMSCANمجهز به آنالیز

 -5قلیایی شویی نمونهها در محلول حاوی  20 g/Lسدیم

) EDS (Energy Dispersive Spectroscopyو اسکن خطی

هیدروکسید 26 g/L ،سدیم فسفات 20 g/L ،سدیم کربنات و

انجام شد .جهت تعیین درصد وزنی عنصر بور از آنالیز

 20 g/Lسدیم سیلیکات در دمای  65-70درجهی سانتیگراد به

( ICP )Inductived coupled plasmaاستفاده شد .بررسی

مدت  8دقیقه

ساختار و نوع فازهای موجود در پوشش با استفاده از دستگاه

 -6اسیدشویی نمونهها در محلول اسید سولفوریک  10درصد

پراش اشعه ایکس (مدل  (Philips X’Pert Proدر بازه زاویهای

وزنی به مدت  30ثانیه

 20-120درجه انجام گرفت .سختی نمونهها به کمک دستگاه

 -7شستشوی نمونه ها با آب مقطر در دمای اطاق به مدت 2

میکروسختی ویکرز (مدل  )AMSLER D-6700تعیین شد.

دقیقه

نیروی وارده معادل  100 gو به مدت  15 sاعمال گردید.

 -8اسیدشویی نمونهها در محلول اسید سولفوریک  5درصد

آزمایش سختیسنجی برای هر نمونه  5بار انجام شد و میانگین

وزنی به مدت  30ثانیه

اعداد به عنوان نتیجه ثبت گردید .آزمایشهای خوردگی با

 -9شستشوی نمونه ها با آب مقطر در دمای اطاق به مدت 2

استفاده از دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات  EG&Gمدل A

دقیقه

 ،273در یک محلول  % 3/5 NaClوزنی و با سطح تماس

 -10شستشوی نمونهها با آب مقطر در دمای اطاق

 1cm×1cmانجام شد .بهمنظور تعیین جریان و پتانسیل خوردگی

 -11پوششدهی

از روش پالریزاسیون استفاده گردید .سرعت آزمایشهای

ترکیب شیمیایی حمام و شرایط آبکاری مطابق با جدول 1

پالریزاسیون  1 mV/sو دامنهی آنها بین  -400 mVتا 400 mV

است .در این حمام کلراید نیکل و مس به ترتیب بهعنوان منبع

نسبت به پتانسیل مدار باز ( )OCPدر نظر گرفته شد و از الکترود

نیکل و مس ،اتیلن دی آمین و پتاسیم سدیم تارتارات نقش

مرجع  Ag/AgClو الکترود کمکی پالتین استفاده گردید.

کمپلکسکننده و سدیم بوروهیدراید بهعنوان احیاکننده استفاده
جدول  -1حمام الکترولس  Ni-Cu-BوNi-B

نیکل کلراید شش آبه

غلظت
(حمام )Ni-B
0/08 mol/L

غلظت
(حمام )Ni-Cu-B
0/1 mol/L

اتیلن دی آمین
پتاسیم سدیم تارتارات چهار آبه

0/9 mol/L
_

01 mol/L
0/06 mol/L

سدیم هیدروکسید
سدیم بوروهیدرید

1 mol/L
12 mmol/L

1/5mol/L
18/5mmol/L

ماده

مس کلراید دو آبه
دما
pH

زمان
دور همزن

_
95 ± 1 0 C
12-14
 2ساعت
200 revs/min

0-4mmol/L
95 ± 1 0 C
12-14
 2ساعت
200 revs/min
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3ـ نتایج و بحث

نشان میدهد ،همانطور که مشهود است ترسیب این پوشش

3ـ1ـ مورفولوژی و درصد اجزای پوششها

به صورت یکنواخت میباشد.

شکل  1نمودار تغییرات درصد وزن عناصر نیکل ،مس و بور

شکل  ،3الگوی  XRDزیرپایه فوالدی و پوششهای Ni-Cu-

را بر حسب تغییرات غلظت کلراید مس در حمام پوششدهی

 Bو  Ni-Bاعمال شده بر روی زیرپایه فوالدی را نشان

نشان میدهد .با توجه به شکل مشاهده میشود که با افزایش

میدهد .همانطور که مشهود است  ،پوششهای  Ni-Bو

غلظت کلراید مس در حمام پوششدهی ،درصد وزنی نیکل

 Ni-Cu-Bآمورف میباشند و الگوی  XRDاین پوششها

کاهش چشمگیری یافته و درصد وزنی عنصر مس افزایش

به صورت یک پیک یکنواخت و پهن ظاهر میشود[18-

مییابد ،اما میزان بور در پوشش تغییر زیادی نمیکند .بهطور

] .19دلیل آمورف بودن این پوششها عدم نظم در آرایش

مشابه در پوشش Ni-Cu-Pمشاهده شد که با افزایش غلظت

اتمهای پوشش است .با توجه به معادلهی شرر ( )1و جدول

کلراید مس در حمام ،میزان درصد وزنی مس افزایش یافت

 ،2با در نظر گرفتن مقادیر اندازه دانهی محاسبه شده با استفاده

].[17

از معادله شرر میتوان گفت که پوشش  Ni-Bعالوه بر

شکل ( 2الف تا د) تصویر مورفولوژی سطحی پوششهای

آمورف بودن دارای نانوکریستالیتهایی با اندازهی در

 Ni-Cu-Bرا در غلظتهای مختلف بر روی زیر پایه فوالد

حدود  1/61 nmمیباشد.

نشان میدهند .همان طور که در تصاویر مشاهده میشود
ویژگی این پوششها داشتن ساختاری شبیه به گل کلم است
و با افزایش غلظت کلراید مس اندازه ساختارهای گل کلمی
افزایش مییابد .همچنین با افزایش غلظت کلراید مس،
بهعلت همرسوبی مس داخل زمینه  ،Ni-Bپوشش Ni-Cu-B

فشردهتر میگردد .شکل( 2ذ) میکروگراف پوشش  Ni-Bرا

()1

0 .9 
 
D Cos

در این رابطه  βپهنای پیک در نصف ارتفاع بیشینه λ ،طول
موج پرتوی ایکس D ،اندازه دانه و  θزاویه انعکاس پیک
است].[20

شکل  -1نمودار تغییرات درصد وزني عناصر B ,Cu ,Niبر حسب تغییرات غلظت کلراید مس

40
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شکل  -2تصویر  SEMاز سطح پوشش الف)  Ni-1Cu-Bب)  Ni-2Cu-Bج)  Ni-3Cu-Bد)  Ni-4Cu-Bذ)

شکل  -3الگوی  XRDالف) فوالد  St 37ب) پوشش

Ni-B

 Ni-Cu-Bو ج) پوشش Ni-B

جدول  2ـ پارامترهای محاسبه شدهی
Ni-B

پارامتر

44/4062

2θ°

6/1589

FWHM°1

1/61

) (nmاندازه دانه

XRD

1

. Full width at half maximum
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3ـ2ـ میکروسختي پوششها
شکل  4تغییرات میکروسختی ویکرز پوشش  Ni-Cu-Bرا بر

افزایش یافته است زیرا عالوه بر تشکیل الیه غیرفعال توسط

حسب غلظت کلراید مس در حمام پوششدهی نشان میدهد.

بور ،مس نیز الیه غیرفعال تشکیل میدهد و به الیه غیرفعال

با افزایش غلظت کلراید مس ،میزان بور در پوشش تغییر

بورکمک میکند ،در نتیجه مقاومت به خوردگی بهبود

زیادی نمیکند و افزایش عنصر مس با کاهش میزان نیکل

یافت .دالیل اصلی اثر عنصر مس بر روی رفتار خوردگی

جبران میشود .همانطور که در شکل آشکار است با افزایش

پوششهای  Ni-Cu-Bمیتواند موارد زیر باشد1 :ـ افزودن

غلظت کلراید مس ،میکروسختی تغییر زیادی میکند و

یونهای مس در تشکیل پوششهای فشردتر و نرمتر

افزایش پیدا میکند زیرا با افزودن مس به زمینه  Ni-Bو

مشارکت میکنند و سپس میتوانند از انتقال

یون Cl-

تشکیل ترسیب  ،Ni-Cu-Bزمینه فلز سختتر میشود ].[21

جلوگیری کنند 2 .ـ مس با پتانسیل باالتر از نیکل میتواند

3ـ3ـ بررسي مقاومت به خوردگي پوششها

انحالل انتخابی نیکل را تسریع بخشد که منتج به غنی سازی

منحنیهای پالریزاسیون پوششهای  Ni-Bو  Ni-Cu-Bدر

عناصر مس و بور بر روی سطح پوشش شده و در نهایت

محلول  % 3/5 NaClوزنی در شکل  5نشان داده شده است.

تشکیل فیلم غیرفعال را تقویت میکند] .[22-23با توجه به

پتانسیل خوردگی و جریان خوردگی با استفاده از برون یابی

جدول  3مشاهده میشود که پوششهای  Ni-Cu-Bدر

تافل از منحنیهای پالریزاسیون به دست آمدهاند .همان طور

مقایسه با پوشش  Ni-Bپتانسیل خوردگی مثبتتر ،جریان

که در شکل مشاهده میگردد ،مقدار پتانسیل خوردگی و

خوردگی منفیتر و مقاومت پالریزاسیون باالتری دارند.

دانسیته جریان خوردگی برای فوالد پوشش شده نسبت به

نتایج نشان داد که افزودن مس به پوشش  Ni-Bباعث کاهش

فوالد برهنه به ترتیب مثبتتر و منفیتر است .پوششهای Ni-

تخلخل پوشش ودر نهایت افزایش مقاومت به خوردگی شده

 Cu-Bنسبت به پوشش  Ni-Bمقاومت به خوردگی بهتری از

است .از طرفی با افزایش میزان مس در پوشش ،میزان تخلخل

خود نشان دادند .همچنین با افزایش میزان مس در پوشش (از

پوشش بیشتر کاهش یافت.

غلظت  1تا  ،)4 mmol/Lمقاومت به خوردگی به طور خطی

شکل  -4تغییرات میکروسختي پوشش  Ni-Cu-Bبر حسب غلظت کلراید مس
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شکل  -5منحني پالریزایون زیرپایه ،پوششهای  Ni-Bو Ni-Cu-Bدرمحلول  % 3/5 NaClوزني

جدول  -3پارامترهای خوردگي پوششهای

 Ni-Bو Ni-Cu-B

)Porrosity(%

)Rp(ohm.cm2

)icorr(µA/cm2

)Ecorr(mV vs. Ag/AgCl

نمونه

-

630

31/6

-670/8

St 37

0/00028
0/000053
0/000027
0/000018
0/0000125

1500
3120
4765
6248
6510

12/5
5/6
3/9
2/23
1/99

-315
-292
-280/1
-274/8
-240

Ni-B
Ni-1Cu-B
Ni-2Cu-B
Ni-3Cu-B
Ni-4Cu-B

نتیجهگیری
-

پوششهای آلیاژی  Ni-Cu-Bبا غلظتهای مختلف کلراید مس بر روی زیرپایهی فوالد تشکیل شدند.

-

با افزایش غلظت کلراید مس در حمام پوششدهی  ،درصد وزنی نیکل کاهش چشمگیری یافته و درصد وزنی عنصر مس
به تبعیت از آن افزایش مییابد ،اما میزان بور در پوشش تغییر زیادی نمیکند.

-

الگوی  XRDنشان داد که پوشش  Ni-Cu-Bدارای ساختار آمورف است در حالی که پوشش  Ni-Bعالوه بر آمورف
بودن دارای نانوکریستالیتهایی در ابعاد  1/61nmهستند.

-

با افزایش غلظت کلراید مس در حمام پوششدهی ،میکروسختی پوشش افزایش مییابد.

-

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون پالریزاسیون ،افزودن عنصر مس به پوشش  Ni-Bمنجر به افزایش مقاومت
پالریزاسیون و کاهش تخلخل پوشش شده و در نتیجه در مقایسه با پوشش  Ni-Bمقاومت به خوردگی را بیشتر افزایش
میدهد.
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