
 

 

 ی پلیمری تررسی اثر دما و زمان تر ضخامت پوشش کروم تشکیل شذه تر روی زیر الیه
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 چکیذه:

ّای فلضی، سٍؽ  ّای هتعذد تَلیذ فَم اًذ. دس هیاى سٍؽ ّای فلضی تِ ؿذت هَسد تَجِ قشاس گشفتِ ّای اخیش فَم دس  ػال

ای داسد .اص  تیٌی اّویت ٍیظُ اخت ٍ قاتل پیؾی پلیوشی تِ علت ایجاد ػاختاسی یکٌَ سػَب دّی الکتشیکی سٍی صیشالیِ

گی ٍ اػتحکام ٍ ػختی تاال ّای کشٍم تِ دلیل خَاصی هٌحصش تِ فشد ّوچَى هقاٍهت تِ ػایؾ ٍ خَسد ػَی دیگش پَؿؾ

اًذ .دس ایي تحقیق تالؽ ؿذُ تا تا اػتفادُ اص سٍؽ آتکاسی الکتشیکی، پَؿؾ کشٍم تش سٍی فَم  کاستشدّای هتعذدی داؿتِ

ای اص پَؿؾ هغ سػاًا ؿذُ، ًـاًذُ ؿَد ٍ تأثیش هتغیشّایی ّوچَى دها ٍ صهاى آتکاسی تش ضخاهت  یوشی کِ تِ کوک الیِپل

ـکیل ؿذُ هَسد تشسػی قشاس گیشد. تا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُ افضایؾ صهاى تاعث افضایؾ ضخاهت سػَب پَؿؾ ت

 آیذ. هی تش تذػت ؿَد دس حالیکِ ضخاهت تْیٌِ دس دهای پاییي هی

 کلمات کلیذی: فوم فلسی، آتکاری کروم،دما، زمان، نرخ رسوب

 

 مقذمه:-1

 [.1اًذ] ای جذیذ اص هَاد ػثک تِ تاصگی هَسد تَجِ تؼیاسی اص صٌایع ٍ تَلیذ کٌٌذگاى قشاس گشفتِ  ّای فلضی تِ عٌَاى خاًَادُ فَم

کِ تِ علت داسا تَدى افت فـاس اصطکاکی پاییي ٍ ّذایت ّای فلضی تشکیثی اص هقذاس صیادی تخلخل ٍ ػطح ّؼتٌذ  دسٍاقع فَم

ٍ تِ دلیل داؿتي خَاف .[2]ّا سا داسًذ تَجِ تشای سػَب کاتالیؼت حشاستی خَب تَاًایی فشاّن ًوَدى یک ًگْذاسًذُ جالة

اص کاستشدّای  [.3ؿًَذ] هٌحصش تِ فشد هکاًیکی ٍ قاتلیت جزب اًشطی تاال دس گؼتشُ ٍػیعی اص کاستشدّای هٌْذػی اػتفادُ هی
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ّای تاسؿذًی، تشکیثات الکتشیکی،  ّای ػَختی، الکتشٍدّای هتخلخل دس تاتشی تَاى اػتفادُ دس پیل ّای فلضی هی دیگش فَم

ّای الکتشٍؿیویایی سا ًام  ّای حشاستی، فیلتش ٍ تشخی دیگش اص پشٍػِ ّای الکتشٍؿیویایی،قاتلیت جزب اًشطی، هثذل کاتالیؼت

. [5ٍ4]تشد  

آٍسی هثل  [. پَؿؾ کشٍم خَاف ؿگفت6ّای هذسى صٌعتی کاستشد داسد] سی کشٍم تِ طَسگؼتشدُ دس تؼیاسی اص ؿاخِآتکا

ّای الکتشیکی  هطالعِ تش سٍی سفتاس تقلیل دٌّذُ .ا ػتداسسا هقاٍهت تِ ػایؾ ٍ خَسدگی،ػختی تاالٍ ضشیة اصطکاک پاییي 

ظّای تشخَسداس ّا دس صٌایع صیٌتی ٍ حفاظتی اص اّویت ٍی ىعلت کاستشدّای پش اّویت آتِ  CrO3+H2SO4هحلَل آتی

گیشد. اخیشا دس صٌایع اتَهثیل  ّای اکؼیذی کشٍم کِ جارتِ صیٌتی داسد دس صٌعت اتَهثیل هَسد اػتفادُ قشاس هی [. فیلن7ٍ8ٍ9اػت]

یي اهش ًیاص تِ تَػعِ تِ ٍ اّای کشٍم تِ علت ٍصى کن ٍ تاصدُ ػَخت تاالتش افضایؾ یاف ػاصی توایل تِ اػتفادُ اص پَؿؾ

دس ایي تحقیق تالؽ ؿذُ تا ضوي تَلیذ فَم کشٍهی تِ سٍؽ  .[11]دّذ دّی کشٍم سٍی ػطَح ًاسػاًا سا افضایؾ هی پَؿؾ

ی پلیوشی، تأثیش هتغیشّایی هثل دها ٍ صهاى آتکاسی الکتشیکی سٍی ضخاهت سػَب کشٍم  دّی الکتشیکی سٍی صیش الیِ سػَب

 تشسػی قشاس گیشد.ایجاد ؿذُ، هَسد 

 

 :ها مواد و آزمایش-2

دقیقِ دس اتاًَل غَطِ ٍس ؿذ ٍ 15صدایی تِ هذت  دس ایي تحقیق اص فَم پلیوشی ػلَل تاص اػتفادُ ؿذ. فَم پلیوشی تِ هٌظَس چشتی

تشکیة دقیقِ قشاس دادُ ؿذ.  61پغ اص ؿؼت ٍ ؿَ تا آب هقطش ٍ طی هشاحل حؼاع ػاصی دس حوام الکتشٍلغ هغ تِ هذت 

تشیذُ ؿذُ ٍ  cm33×3×1 ّا دس اتعاد رکش ؿذُ اػت.پغ اص سػاًا ػاصی فَم پلیوشی، ًوًَِ 1ؿیویایی حوام الکتشٍلغ دس جذٍل 

دقیقِ  11ّای پَؿؾ دادُ ؿذُ تا هغ تِ هذت  آهذًذ. فَم ّای هؼی تذػت یکی ؿذًذ ٍ فَمدس حوام الکتشٍلیض هغ اتکاسی الکتش

آهذُ  2دس هحلَل آتکاسی الکتشیکی کشٍم کِ تشکیة آى دس جذٍل صدایی صَست گیشد ػپغ چشتیٍس ؿذًذ تا  دس اتاًَل غَطِ

ؿذُ ٍ  آب هقطش دس تـش سیختِ 500ml.سٍؽ آهادُ ػاصی الکتشٍلیت کشٍم تِ ایي صَست اػت کِ اتتذا اػت، قشاس دادُ ؿذًذ

ػَلفَسیک اػیذ ٍصى ؿذُ ٍ تِ   g/L 2/5ؿَد ٍ پغ اص اًحالل کاهل آى هقذاس  ػپغ اػیذ کشٍهیک تِ آساهی تِ آى اضافِ هی

 ؿَد. لیتش سػاًذُ هی 1ؿَد ٍ ػپغ تا افضٍدى آب هقطش حجن هحلَل تِ  هحلَل اضافِ هی

گیشد ٍ فَم پلیوشی  % قلع داسد هَسد اػتفادُ قشاس هی5ص جٌغ آلیاط ػشب کِ حذٍد تشای آتکاسی الکتشیکی کشٍم آًذ حل ًـًَذُ ا

ّا  ٍ ًوًَِ اػت. 9Aجشیاى تِ کاس گشفتِ ؿذُ دس ایي آصهایؾ ؿذت کٌذ.   ًقؾ کاتذ سا ایفا هیکِ تَػط پَؿؾ هؼی سػاًا ؿذُ 

آهذُ  ّای تذػت ؿذًذ.ػپغ فَم سی الکتشیکیآتکادقیقِ   2ٍ5ٍ11ٍ15ّای ٍ صهاىگشاد  دسجِ ػاًتی 55ٍ 31ٍ41تحت دهاّای 



 

 

ّای  عکغ ّا اًجام گشفت ٍتِ کوک سٍی آىػوثادُ صًی ٍ پَلیؾ هتالَگشافی، صدُ ٍ هاًت ػشد ؿذًذ ٍ هشاحل آهادُ ػاصی هقطع

گیشی  ضخاهت پَؿؾ کشٍم تـکیل ؿذُ اًذاصُ Clemex Vision PEهیکشٍػکَج ًَسی ٍ تا اػتفادُ اص  ًشم افضاس  حاصل اص 

 .ؿذ

 

 تشکیة حوام الکتشٍلغ هغ-1جذٍل

 غلظت نماد شیمیایی اجسای تشکیل دهنذه حمام االکترولس

 CuSO4 12g/L ػَلفات هغ

 EDTA 42g/L اتیلي دی اهیي تتشا اػتیک

 HCHO 3g/L فشهالذّیذ

 NaOH 12g/L ّیذسٍکؼیذ ػذین

 

 الکتشیکی کشٍم آتکاسی تشکیة حوام-2جذٍل

الکترولیت کروم ترکیة نماد شیمیایی غلظت  

250g/L HCrO3 اػیذ کشٍهیک 

2/5g/l H2SO4 اػیذ ػَلفَسیک 

 

 

 نتایج وتحث-3

 اثر زمان تر ضخامت پوشش کروم-3-1

 9Aجشیاى ؿذت گشاد ٍ تا اعوال  دسجِ ػاًتی 35ّایی دس دهای  تِ هٌظَس تشسػی اثش صهاى تش ضخاهت پَؿؾ کشٍم ًوًَِ

ًـاى دادُ ؿذُ اػت، تا افضایؾ صهاى آتکاسی،ضخاهت پَؿؾ  1طَس کِ دس ؿکل ّواى ّای هتفاٍت آتکاسی ؿذًذ.  ،دس صهاى

تشی تشای احیا ؿذى ٍ ًـؼتي  ّای کشٍم فشصت تیؾ یاتذ دس ٍاقع تا افضایؾ صهاى آتکاسی یَى کشٍم تـکیل ؿذُ افضایؾ هی



 

 

ؿَد ٍ  تش هی پَؿؾ تـکیل ؿذُ سٍی فَم هؼی تا گزؿت صهاى تیؾ ، دس ًتیجِ ضخاهتکٌٌذ سٍی کاتذ هؼی پیذا هی

 آیذ. دقیقِ اص آتکاسی تذػت هی 15تشیي ضخاهت تا گزؿت صهاى  تیؾ

 

 .گشاد دسجِ ػاًتی 35ٍ دها  9Aجشیاى ؿذت تأثیش صهاى آتکاسی الکتشیکی تش ضخاهت پَؿؾ کشٍم، -1ؿکل

 

 اثر دما تر ضخامت پوشش کروم-3-2

دقیقِ،دس  11ٍ تِ هذت صهاى  9Aجشیاى ؿذت ّایی تحت  تِ هٌظَس تشسػی تأثیش تغییشات دها تش ضخاهت پَؿؾ کشٍم ًوًَِ

ًـاى دادُ ؿذُ تا افضایؾ دهای آتکاسی الکتشیکی، ضخاهت  2دهاّای هتفاٍت آتکاسی الکتشیکی ؿذًذ.ّواى طَس کِ دس ؿکل 

تش ؿذُ اػت. دس ٍاقع دهای هحلَل ّن سٍی ّذایت ٍ ّن  ؿذُ تا هغ، کنپَؿؾ کشٍهی تـکیل ؿذُ سٍی فَم پلیوشی سػاًا 

گزاسد . تا تَجِ تِ هحذٍد تَدى تَاى ػیؼتن آتکاسی کشٍم دس دسجِ حشاست پاییي  سٍی چگالی جشیاى الصم جْت آتکاسی اثش هی

ضخاهت پَؿؾ کشٍهی تـکیل ؿذُ، گشاد،  دسجِ ػاًتی 55دس ًتیجِ تا افضایؾ دهای هحلَل الکتشٍلیت تا  تش اػت. تش هطلَب 

آیٌذ دسخـاى ٍ خیلی ػخت ّؼتٌذ ٍ ػاختاس داًِ سیض داسًذ ٍلی تا  ّایی کِ دس دهای پاییي تذػت هی سػَبیاتذ.  کاّؾ هی

 آیٌذ. تش تِ ٍجَد هی ّای تضسگ تش ٍ داًِ ّایی تا ػختی کن افضایؾ دها سػَب
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 دقیقِ. 11ٍ صهاى آتکاسی: 9Aجشیاىؿذت تأثیش تغییشات دهای حوام آتکاسی تش ضخاهت پَؿؾ کشٍم، -2ؿکل

 

 

 فَم هؼی کِ تَػط الیِ ًـاًی تِ سٍؽ آتکاسی سٍی فَم پلیوشی تذػت آهذُ اػت. هاکشٍػکَپی تصَیش-3ؿکل
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 سػاًا ؿذُ اػت. پَؿؾ کشٍهی ایجاد ؿذُ سٍی فَم پلیوشی کِ تا هغتصَیش هاکشٍػکَپی -4ؿکل

 

 

 ی پلیوشی فَم کشٍهی تَلیذ ؿذُ تِ سٍؽ الیِ ًـاًی الکتشیکی تش صیشالیِتصَیش هاکشٍػکَپی -5ؿکل

 نتیجه گیری-4

پَؿؾ کشٍم تا تَلیذ فَم کشٍهی تا هَفقیت اًجام پزیشفت ٍ تا تَجِ تِ اًتخاب هَاد اٍلیِ، ؿشایط آصهایؾ ٍ ًتایج تذػت آهذُ، 

 آهذ. تذػتضخاهت هٌاػة 

 تا افضایؾ صهاى آتکاسی الکتشیکی کشٍم، ضخاهت پَؿؾ کشٍهی تـکیل ؿذُ سٍی فَم هَسد ًظش افضایؾ یافت.



 

 

تا  افضایؾ دهای هحلَل الکتشٍلیت کشٍم ٍ تا تَجِ تِ هحذٍد تَدى تَاى ػیؼتن ٍ اثش آى سٍی ّذایت هحلَل، ضخاهت پَؿؾ 

 کاّؾ پیذا ًوَد.ایجاد ؿذُ 
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