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چکیده
اين مقاله در ارتباط با ساخت و بررسي پوشش کامپوزيتي زمينه نيکل -روي همراه با نانو ذرات آلومينا،
به روش رسوبدهي الکتريکي ارائه شده است .تاثير پارامترهاي مختلف نظير ميزان جريان اعمالي،
زمان پوششدهي ،غلظت نانو ذرات اکسيد آلومينيوم ،روي مورفولوژي و ترکيب شيميايي پوشش
بررسي شد .ساختار پوشش توسط ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ الکتروني پويشي مورد مطالعه
قرار گرفت .از ساخارين به عنوان ماده افزودني جهت کاهش اندازه دانه و کاهنده ترک استفاده شد .با
توجه به مورفولوژي سطح پوشش ها مشخص گرديد که با افزودن ساخارين ،ظاهر پوشش براقتر،
فشردهتر و صافتر شده است .در غلظت بهينه  1گرم بر ليتر ساخارين ترکهاي کمتري نسبت به ساير
غلظتها مشاهده شده و ساختار نمونه حاوي  11درصد آلومينا با چگالي جريان  4آمپر بر دسيمتر مربع
به عنوان نمونه بهينه تعيين گرديد .در اين حالت توزيع اندازه دانهها باريك و در محدوده  03تا 13
نانومتر بود.
واژههایکلیدی:پوشش نانو کامپوزيتي ،Zn-Ni-Al₂O₃فوالد ،رسوبدهي الکتريکي



 .1کارشناس ارشد شيمي ،دانشگاه پيام نور (واحد شرق) ،تهران

 .2استاديار شيمي ،گروه شيمي ،دانشگاه پيام نور (واحد شرق) ،تهران
 .*،3نویسندهیمسئول:دانشيارشيمي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران; Email: sadeghianz@ripi.ir
 .4مربي ،گروه شيمي ،دانشگاه پيام نور (واحد شرق) ،تهران

12


شمارهی13-08/3

،دورهی،3

فصلنامهیپژوهشهاینویندرشیمیتجزیه،زمستان3131


-3مقدمه
رسوبدهي الکتريکي فرآيندي است که در آن جريان الکتريکي به کار برده ميشود تا
کاتيونهاي مواد مورد نظر از يك محلول را کاهش داده و آن ماده را به عنوان اليهاي نازک
روي يك سطح رسانا پوشش دهيم .يکي از مهمترين مزاياي رسوبدهي الکتريکي ،توانايي
آن در توليد پوششهاي نانوساختار است .از ديگر مزاياي آن ميتوان به سرعت توليد باال،
گستردگي تجهيزات صنعتي ،انتقال تکنولوژي از آزمايشگاه به صنعت ،قابليت ايجاد فلزات،
آلياژها و کامپوزيتهاي پايه فلزي در طول يك مرحله از رسوبدهي ،سرمايه گذاري کم و
دماي پايين فرآيند نام برد (کاپمن و اندرسون1794 ،1؛ جي دارني ،1794 ،2اسميت و اخالقي،0
.)2334
پوششهاي اعمال شده به روش رسوبدهي الکتريکي به عنوان يك روش مناسب براي
محافظت از خوردگي فوالد در نظر گرفته ميشوند .استفاده از روي و آلياژهاي آن براي بهبود
مقاومت به خوردگي فوالد پوشش داده شده در حال افزايش است و به عنوان يك جايگزين
براي پوششهاي گران و سمي کادميوم مطرح شده است .به عنوان مثال در صنعت اتومبيل
سازي ،اين پوششها براي افزايش مقاومت به خوردگي بدنه اتومبيل توسعه پيدا کردهاند.
اخيراً عالقه به پوششهاي آلياژي نيکل -روي به علت خواص مکانيکي و خوردگي بهترشان
در مقايسه با پوششهاي روي و نيکل خالص افزايش پيدا کرده است .آلياژهاي نيکل -روي
که به وسيله فرآيندهاي رسوبدهي الکتريکي بهدست آمده اند ،با مقدار نيکل متفاوت بين 9
تا  14درصد وزني ،نسبت به پوششهاي روي خالص ،مقاومت به خوردگي در حدود  1تا 6
برابر دارند (واسيالچ 4و همکاران2337 ،؛ مي ژوئل 1و همکاران.)2332 ،
به طور کلي در تهيه پوششهاي آلياژي معموالً از مواد افزودني نظير ساخارين ،دکستروز،
الکتوز ،فرمالين ،سيتراتها و تارتاراتها در محلول آبکاري استفاده مي شود .اين مواد به
عنوان يك عامل خارجي روي اليه مينشينند و عالوه بر برّاقيت پوشش ،موجب کاهش ترک
ها يا فرورفتگيها نيز مي شوند ،اما استفاده بيش از حد اين مواد افزودني مي تواند موجب تيره
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شدن ،ترک خوردگي و پوسته پوسته شدن اليه شود (کاپمن و اندرسون1794 ،؛ جي دارني،
 ،1794اسميت و اخالقي 2334 ،؛ شريك و ارب.)1771 ،1
فرآيند سل -ژل يك روش شيميايي تر براي سنتز انواع نانو ساختارها به ويژه نانو ذرات
اکسيد فلزي ميباشد .در اين روش پيش ماده مولکولي (معموالً آلکوکسيد فلزي) در آب يا
الکل حل شده و با حرارت و هم زدن در اثر هيدروليز /الکليز به ژل تبديل مي شود .روش
سل -ژل روش ارزاني است و به دليل دماي پايين واکنش ميتوان کنترل مناسبي بر ترکيب
شيميايي محصوالت داشت .از داليل محبوبيت روش سل – ژل مي توان به سنتز در دماي
پائين ،تهيه محصوالتي با خلوص باال ،راندمان توليد بسيار باال ،توليد قطعات با اشکال پيچيده،
سنتز ترکيبات يکنواخت به صورت اکسيدهاي کامپوزيتي ،امکان طراحي ترکيب شيميايي و به
دست آوردن ترکيب همگن ،و تهيه پوشش سطوح اشاره نمود .اعمال پوششهاي کامپوزيتي
با رسوب همزمان ذرات سراميکي در زمينه فلزي در سالهاي اخير مورد توجه محققين زيادي
قرار گرفته است .اين پوشش ها اغلب داراي زمينه اي از يك فلز يا چند نوع فلز به صورت
آلياژي هستند و ذرات فاز ثانويه در آن پراکنده ميشوند .اين ذرات مي توانند اکسيدهاي
سخت مثل  SiO₂ ،Al₂O₃و يا ذرات کاربيدي مثل  ،WC ،SiCالماس يا گرافيت باشند که
مقاومت به خوردگي و سايش را بهبود ميبخشند .آبکاري الکتريکي يکي از روشهاي
مناسب براي توليد اين پوششهاي نانوکامپوزيتي است (ژنگ و ژانگ2339 ،2؛ ژنگ و
همکاران.)2339 ،0
در اين تحقيق نانو ذرات آلومينا توسط روش سل ژل در حمام آبکاري در حين فرآيند
ترسيب به داخل پوشش وارد شده و ترکيبي از آلياژ نيکل -روي به عنوان زمينه و ذرات نانو
آلومينا به عنوان فاز ثانويه بر روي پايه فلزي به روش رسوبدهي الکتريکي پوشش داده شده
و ساختار آنها با توجه به تغيير پارامترهاي رسوبدهي و ميزان نانو ذرات آلومينا بررسي
گرديده و همچنين از مواد افزودني از جمله ساخارين براي بهبود ساختار پوشش استفاده شده
است.
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-2موادوروشها
در اين تحقيق از ورق فوالد  st09با ضخامت  3/2سانتيمتر به عنوان کاتد و از ورق روي
با درصد خلوص  77/7درصد و ضخامت  3/1سانتيمتر به عنوان آند استفاده گرديد .به منظور
جلوگيري از کاهش بازده کاتدي در چگالي جريانهاي باال ،مساحت آند دو برابر مساحت
کاتد در نظر گرفته شد .جهت آماده سازي نمونهها ،ابتدا نمونه هاي فوالدي توسط سمباده
هاي  633و  1233سمباده زني شدند .سپس چربيگيري آنها به وسيله استن و اتانول انجام
گرديد .بعد از پوشاندن سطح نمونهها با چسب  ،PVCنمونهها به مدت يك دقيقه با محلول
اسيد کلريدريك  23درصد شستشو داده شده سپس با آب مقطر شسته و پس از خشك شدن
مورد استفاده قرار گرفتند .ترکيب شيميايي حمام استفاده شده در جدول  1آورده شده است.
تمام مواد شيميايي استفاده شده در اين تحقيق ساخت شرکت مرک بودهاند.
جدول  .1تركيب شيميايي حمام استفاده شده براي رسوبدهي الكتريكي
اجزاء

مقدار

غلظت

(گرم بر ليتر)

(مول بر ليتر)

NiCl2 .6H2O

123

1 /4

ZnCl2

63

3/44

KCl

123

1/61

NH4Cl

133

1/99

CH3COONa

03

3/09

جهت تهيه حمام آبکاري آلياژي ،به ترتيب کلريد نيکل شش آبه ،کلريد روي ،کلريد
پتاسيم (جهت افزايش هدايت الکتريکي) ،کلريد آمونيوم (جهت افزايش بازده کاتدي) و
استات سديم اضافه شدند .از ساخارين با غلظت  2گرم بر ليتر جهت کاهش ترک و يکنواختي
سطح استفاده شد (شريك و ايرب.)1771 ،1
پس از حل شدن کامل تمام مواد ،حجم محلول را به  123ميليليتر رسانده و محلول به
مدت  4ساعت توسط همزن مغناطيسي جهت رسيدن به پايداري کامل هم زده شد pH .حمام
1
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با استفاده از محلول اسيد کلريدريك  13درصد و سود يك موالر در ميزان  1ثابت نگه داشته
شد .در همه آزمايشها دماي حمام آبکاري روي  01درجه سانتيگراد ثابت نگه داشته شد .بعد
از هر رسوبدهي ،الکتروليت تازه جايگزين شد تا خطاي مربوط به تغيير غلظت يونهاي فلزي
در اثر رسوبدهي از بين برود.
براي تهيهي نانو ذرات آلومينا از مادهي آلومينيوم تري سك بوتيالت ( )C12H22ALO3با
جرم مولکولي 246/00گرم بر مول به روش سل-ژل استفاده شد .بدين ترتيب که درصدهاي
مشخص از اين ماده آلي را در دماي  93درجه سانتيگراد به نسبت  1به  133با آب ديونيزه
مخلوط نموده و با استفاده از نيتريك اسيد  1/1موالر  pHآن به  4رسانده شد .سپس سل
حاصل به مدت يك ساعت به شدت همزده شد .سديم دودسيل سولفات ) (SDSبه عنوان
مادهاي براي کاهش حفرات موجود در پوشش و همچنين فعالکننده سطح ذرات با غلظت
 3/21گرم بر ليتر قبل از به حجم رساندن محلول به حمام آبکاري اضافه گرديد .براي تهيه
حمام آبکاري نانوکامپوزيتي ،سل تهيه شده به حمام آبکاري اضافه و به مدت دو ساعت
توسط همزن مغناطيسي همزده شد .نمونهها بعد از هر رسوب نشاني ،با آب مقطر شستشو داده
و سپس آنها را در آون خشك نموده و در محلي که از هرگونه آلودگي دور باشند نگهداري
شدند .در اين تحقيق ،حمام آبکاري به طور پيوسته با استفاده از همزن مغناطيسي هم زده شد.
-1نتایجوبحث
جهت بررسي تاثير افزايش غلظت آلومينا ،محلولهاي نانوکامپوزيتي با ترکيب  11 ،13و
 23درصد آلومينا نسبت به محلول حاوي نيکل -روي تهيه و با چگالي جريانهاي  4 ،2و 9
آمپر بر دسيمتر مربع مورد رسوبدهي الکتريکي قرار گرفتند.
همانطور که در تصاوير ميکروسکوپ الکتروني پويشي )SEM( 1شکل  1مشاهده ميشود
در نمونههاي حاوي  13درصد آلومينا با افزايش چگالي جريان از  2به  4آمپر بر دسيمتر مربع
اندازه ذرات از محدوده  63تا  133نانومتر به محدوده  43تا  93نانومتر کاهش يافته و داراي
ساختاري هموژنتر ميباشند در حاليکه با افزايش چگالي به ميزان  9آمپر بر دسيمتر مربع
ساختار از حالت هموژنيتي خارج شده و اندازه ذرات از رنج  13تا  213نانومتر ميباشد.

). Scanning Electron Microscope (SEM

1
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شكل  .1تصاوير  SEMبراي غلظت آلومينا  11درصد اضافه شده به حمام نيكل-روي
براي رسوبدهي الكتريكي براي دانسيته جريان به ترتيب  4 ،2و  7آمپر بر دسي متر مربع.
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همچنين همانطور که در شکل  2مشاهده ميشود با افزايش مقدار آلومينا از  13درصد به
 11درصد ،در ساختار روند ريزدانه شدن زمينه ادامه يافته و در چگالي جريان  2آمپر بر دسي-
متر مربع اندازه دانهها در محدوده  13تا  93نانومتر و در چگالي جريان  4آمپر بر دسيمتر مربع
اندازه ذرات به محدوده  03تا  13نانومتر ميرسد اما در چگالي جريان  9آمپر بر دسي متر
مربع اندازه ذرات تا  233نانومتر افزايش يافته و هموژنيتي ساختار نيز کاهش مييابد .از طرفي
با افزايش ميزان آلومينا به اندازه  23درصد همانطورکه در شکل  0مشاهده ميشود براي
دانسيتههاي جريان  4 ،2و  9آمپر بر دسيمتر مربع اندازه دانه ذرات تا حدود  133 ،113و 233
نانومتر به ترتيب ميباشند.
-4نتیجهگیری
در نمونههاي نانوکامپوزيت نيکل -روي حاوي  11 ،13و  23درصد آلومينا با افزايش
دانسيته جريان از  2به  4آمپر بر دسيمتر مربع ساختار دانهها ريزتر و با افزايش دانسيته جريان به
 9اندازه دانهها افزايش مييابد .در اين ميان نمونه حاوي  11درصد آلومينا با چگالي جريان 4
آمپر بر دسيمتر مربع داراي ساختار ريزدانه تر (در محدوده  03تا  13نانومتر) و هموژن تر مي-
باشد .بنابراين اين ساختار ميتواند با توجه به يکنواختي و محدوده باريك اندازه دانه مورد
توجه جهت ساخت پوششهاي نانوکامپوزيتي نيکل -روي ،آلومينا قرار گيرد.
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شكل  .2تصاوير  SEMبراي غلظت آلومينا 11درصد اضافه شده به حمام نيكل -روي
براي رسوبدهي الكتريكي براي دانسيته جريان بترتيب  4 ،2و  7آمپر بر دسي متر مربع.

ساختوبررسیپوششنانوکامپوزیتی Zn-Ni-Al₂O₃بررویفوالد...

شكل  .3تصاوير  SEMبراي غلظت آلومينا 21درصد اضافه شده به حمام نيكل -روي
براي رسوبدهي الكتريكي براي دانسيته جريان بترتيب  4 ،2و  7آمپر بر دسي متر مربع.
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