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 چکیده

 از سراميکي هايفيلم و هاپوشش ساخت براي مؤثر روش يک( EPD) الکتروفورتيکي گذاري فرايندرسوب  

 مورفولوژي بر الکتروفورتيک فرايند زمان و ولتاژ اثر  بررسي تحقيق ازاين هدف. است پودري هايسوسپانسيون

 -فسفر نيکل اليه دو هاي پوشش. باشد مي تيتانا آبي الکتروفورتيک– فسفر نيکل الکترولس اي اليه دو هاي پوشش

 نيکل -الکترولس ابتداپوشش در. مي باشند خورشيد نور هاي جاذب در استفاده براي مناسب اي گزينه تيتانا

 ايجاد درادامه. شد کاري سياه رقيق، نيتريک اسيد توسط ازآن پس و اعمال 1111گريد آلومينيم زيراليه فسفرروي

 بر ، غلظت وفاصله کاتد و آند زمان اثر. گرفت انجام الکتروفورتيک روش به اکسيدتيتانيوم نازک اليه پوشش

 انجام(  XRD) پرتوايکس پراش توسط پوشش فازيابي. شد بررسي تيتانا آبي الکتروفورتيک پوشش مورفولوژي

 مورفولوژي و ميکروساختار بررسي جهت( FESEM) ميداني گسيل روبشي الکتروني ميکروسکوپ از. شد

نمود. نتايج نشان  تاييد را زيراليه برروي متري نانو ذرات تشکيل( FESEM)  نتايج حاصل از. شد استفاده پوشش

 تغيير ولت 01 ولتاژتا افزايش با و شد تشکيل محور هم و اي اليه تک صورت به پوشش ولت 11 تا 2ژولتا از که داد

 هاي وپوشش يافته افزايش پوشش ضخامت ولت 01 تا ولت 2 ولتاژاز افزايش با همچنين.شد مشاهده مورفولوژي

 .داد مورفولوژي تغيير ميکرومتري هاي پوشش به نانومتري
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 مقدمه

 يهاونياز سوسپانس يکيسرام يهالميها و فساخت پوشش يروش مؤثر برا کي( EPD) يکيرسوب الکتروفورت

به  يآل اي يآب يهاونيموجب آن، ذرات شارژ شده در سوسپانساست که به ينديفرآ EPDاست. روش  يپودر

. کننديرسوب م ياعمال يکيالکتر دانيم کيالکترود با بار مخالف و تحت اثر  کيو در  نديآيحرکت درم

 کيبه  يابيدست يبرا ازيو موردن ياساس يدهاياز کل يکي يو آب يآل يهادر حالل تانيخوب نانو ذرات ت يپراکندگ

کوتاه، ادوات ساده،  ليزمان تشکمزيت روش الکتروفورتيک  است.  EPDخوب با استفاده از روش  تيفيباک لميف

 يندهايفرآ ريبا سا سهيدر مقا شتريب يريپذقيتطب ندر،يبه با ازيعدم ن ه،يال ريکم نسبت به شکل ز تيمحدود

و  يدهزمان رسوب ميشده با استفاده از تنظرسوب داده هيال يآسان ضخامت و مورفولوژ ميو امکان تنظ يدهرسوب

مقاومت به و  شيسا مقاوم به يهاساخت پوشش مي توان به [از کاربردهاي اين روش1ي ميباشد ]اعمال ليپتانس

جامد،  يدياکس يسوخت يهاسلول شرفته،يپ يکيکروالکترونيم ليوسا يبرا يکاربرد يهالميساخت ف ،خوردگي

 کيالکتروفورت يده. رسوباشاره کرد يکاربردها يبرا ديجد يهاتيو کامپوز ويواکتيب يهاساخت پوشش

 نديمؤثر بر فرا ي[.پارامترها1دارد ] يکيسرام يهاهيو ال دهيچيپ باتيترک يدهرا در رسوب يمهم يهاتيمز نيچنهم

در اين روش زمان رسوب دهي و ميزان ولتاژ اعمالي ميباشد که هرچه ولتاژ و زمان باالتر رود پوشش با ضخامت 

 يورمانند روش غوطه يديکلوئ يندهايفرا ريبا سا سهيدر مقا EDP نديفرا بيدرواقع تنها عبيشتري تشکيل ميشود. 

 نيعلت ا کرد.حالل استفاده  طيعنوان محاز آب تنها به توانيروش نم نيا در است که نيا ،يدوغاب يو پوشش ده

پوشش تحت  تيفيو ک ودش ديتول ژنيو اکس دروژنيتا با اعمال ولتاژ، ه شودياست که استفاده از آب موجب م

 وجود دارند که يرآبيغ يهااز حالل ياديتعداد ز قابل کنترل است. اين اثردر ولتاژ هاي پايين .اگرچهرديقرار گ ريتأث

 کينتيس ند،يکنترل دما در طول فرآ ازقبيل: ييهاتيمز  ،سوسپانسيون آبي .مشکل حداقل است نيها ادر آن

 يدهرا در شکل يمشکالت يآب هيپا ونيسوسپانس ازطرفي ديگر.داردکمتر متيو ق طيسالمت مح تر،عيسر

منافذ بزرگ به هنگام استفاده از  جادياز ا يريجلوگ يبرا يمختلف يها. روشکنديم جاديا کيالکتروفورت

آب  هيدر ولتاژ کمتر از ولتاژ تجز EPDراه انجام  نيتراست. ساده افتهيگاز، توسعه ديو تول يآب يهاونيسوسپانس

 وميتانيت دياکسيد [.1] است نييسرعت رسوب پا راياست ز ينازک عمل يهاهيال جاديا يراه تنها برا نياست اما ا

قطعات  يضد آفتاب و صنعت پوشش ده يهاکرم ،يطيمحستيز يها ستيطور گسترده در فوتوکاتالبه

[ در 2جوز و همکاران ] ايارائه شده توسط ماربنا بر گزارش.شده استو...استفاده يديخورش يهاسلول ک،يالکتريد

  وم،يتانيت دياکسينانو د يدرصد وزن کي يآب ونيدر غلظت سوسپانس  هيثان121ولت در زمان  11تا  1 يولتاژها

 ياولت به دست آمده است.  در مقاله 11شده در  جاديپوشش ا نيتر کنواختيمتريسانت کيبافاصله کاتد و آند 



 

 

 يدهبه روش رسوب وميتانيت دياکسيد هينانو ساختار بر پا يها[ در مقاله ساخت پوشش3و همکاران] يمحمود گريد

ولت و  11در ولتاژ  وميتانيت دياکس ينانو ذرات د ونيسوسپانس يپوشش ده ،دنديرس جهينت نيبه ا کيالکتروفورت

وهمکاران   زيعبدل عز ياباال در مقاله ي. در ولتاژهاباشديپوشش را دارا م نيترکنواختيو  نيکم بهتر يزمان ها

انجام گرفت . در  polystyrene latex, PSL يآب ونيفوالد زنگ نزن پوشش سوسپانس هيال ريز ي[ که بر رو0]

 يو بررس کيبه روش الکتروفورت يپوشش ده يفسفر برا کليالکترولس ن هياول هيبا ال هيال رياز ز قيتحق نيا

واثر ولتاژ و زمان فرايند الکتروفورتيک بر مورفولوژي پوشش هاي هيبريدي  پوشش استفاده شد ليتشک يمورفولوژ

الکتروفورتيک که به عنوان جاذب هاي خورشيدي کانديد هستند مطرح مي شوند، بررسي شده  -الکترولس نيکل

 است.

 

 مواد و روش تحقیق

 وميتانيت دياکسينانو پودر د.شد هيته mm 3 × 25 × 20با ابعاد يتجار 1111 ديخالص با گر ومينيآلوم  هيراليز

نانومتر و مساحت سطح ويژه  21 متوسطقطر داراي دگوسا آلمان  p25يه در اين پژوهش،  بانام تجاراستفادمورد

محلول الکترولس نيکل  ،Dolapix CE 64 ،افزودني پايدارسازشده زهيوني. آب مقطر مي باشدmm/g 11آن  

-به عنوان حمام آبکاري  جهت تهيه پوشش هاي  نيکل SLOTONIP 70Aاز شرکت اشلوتر آلمان  فسفر

 9محلول و سوسپانسيون، اسيد نيتريک  Phآمونياک از شرکت مرک آلمان به عنوان باالبرنده  .فسفراستفاده شد

شرکت مرک آلمان به عنوان ماده سياهکاري کننده قطعه آلومينيومي، اسيد  ديگر موارددرصد از 51موالر 

تحت  1211زير اليه هاي فوالدي تا سمباده  استفاده شدنيکل فسفرمحلول  Phسولفوريک به عنوان پايين آورنده 

ي قرار داده سمباده زني مکانيکي قرار گرفته. پس از شستشو در آب دوبار تقطير، زير اليه ها درون محلول آبکار

ميلي ليتري قرار داده شده بر روي يک همزن مغناطيسي جهت همزدن  111شدند. فرآيند آبکاري  در بشر دو جداره 

ميکرومتر در نظر گرفته شد. پس از آبکاري، نمونه ها مجدد  30محلول، انجام شد. ضخامت پوشش ها در محدوده 

ها پس از پوشش دهي توسط محلول الکترولس نيکل فسفر  نمونه در آب دوبار تقطير شستشو شده و خشک گرديد.

موالربه مرحله پوشش دهي اليه دوم زير اليه آلومينيوم ،  9و انجام مرحله سياهکاري قطعات توسط اسيد نيتريک  

نانو دي اکسيد تيتانيوم به روش الکتروفورتيک آبي پرداخته شد. تاثيرپارامترهاي مختلف به  روش الکتروفورتيک بر 

 توسط (XRD)  ايکس اشعه پرتو پراش روش به فازها شناسايي روي مورفولوژي پوشش تشکيل شده بررسي شد.

 Cu اشعه وسيلهبهmA 31  جريان وkv 01  پتانسيلاختالف تحت Philips شرکت محصول PW 3111دستگاه



 

 

Kα و ضخامت گيرياندازه و نمونه سطح در ذرات اندازه و شکل تعيين جهت .شد انجام درجه 11 تا 11 زواياي در 

 روبشي الکتروني ميکروسکوپ از پوشش در نانومتري ذرات وجود اثبات و ذرات توزيع نحوه همچنين

FESEM)، Philips( XL30 ، گرديد استفاده. 

 

 نتایج و بحث
 وفورتیک   الکتر–فسفر -کلی( نمونه الکترولس نXRD) کسیبررسی نمودار پراش پرتوا-

. فازها به کمک دهديمختلف نشان م طيرا در شرا کليدنياکس-وميتانيدتياکس ينازک د هيپراش ال يالگو 1شکل

 يهاکيصورت پآناناز به وميتانيت دياکس يانجام شد.همانطور که مشاهده شد، فاز د X-pertفاز  ييبرنامه شناسا

 باشد،ي( م311وط به صفحه )درجه که مرب 17(و 111درجه مربوط به صفحه )21برابر   2θ  هيکوچک در زاو

صورت به کليباشد. فاز ن يشده م هيکننده نانو پودر ته ديمنطبق بر اطالعات ارائه شده توسط تول جيمشخص شد.نتا

 هيکوچک در زاو اريبس کيپيک  ( و 211درجه مربوط به صفحه ) 00برابر 2θ هيدر زاو نيمه آمورف يک پيک

2θ ايجاد گرديد. (221درجه مربوط به صفحه ) 55 برابر  

 (   SEM-FSEM) یروبش یالکترون یکروسکوپیم ریتصاو یبررس

 ها   مورفولوژی نمونه یفاصله آند و کاتد بر رو ریتأث

 1/1،   1، 1/1تيتانا را در فواصل آند و کاتد -سطح نمونه هاي پوشش داده شده با دو اليه نيکل الکترولس 2 شکل

و  شتريب يپوشش ده است، فاصله کمتر شده اين طور که در شکل مشاهده شد، هر چه. همانمترنشان مي دهد سانتي

افزايش فاصله کاتد و آند بيش درشت شده است.  يهاترک جادياباعث  زيشده است و ن شتريذرات آگلومره ب جاديا

ز مناطق سطح ذرات دي اکسيد تيتانيوم سانتي متر موجب عدم تشکيل پوشش يکنواخت شده و تنها در برخي ا 1از

 رسوب کرده اند.

 ها   غلظت بر روی مورفولوژی نمونه تأثیر

ها بيشتر، ريزتر ولي آگلومرگي و مشاهده ميشود  هرچه غلظت سوسپانسيون بيشتر شده است ترک 3همانظور که  در شکل 

 پوشش بيشتر شده است.



 

 

 هاژ بر روی مورفولوژی پوششتأثیر ولتا

 ثانیه    06ها درزمان ژ بر روی مورفولوژی پوششتاثیر ولتا-الف 

اي چه صورت نانو اليهولت،   پوشش يکنواخت  چه به 2ثانيه مشاهده شد که در  51،  در زمان 0تصاوير  شکل با توجه به

يکنواخت تشکيل نشده است باشد پوشش اي تشکيل نشده  است.  در دو ولت چون ميزان ولتاژ کم ميصورت ميکرو اليهبه

شده است طور که مشاهده شد پوشش درجاهايي از زير اليه تشکيلولت همان 3ولي ذرات آگلومره بسيار ديده شد. در ولتاژ 

باشد چون ميزان ولتاژ بيشتر از ولت مي2و درجاهايي ميزان تشکيل ذرات آگلومرگي کمتر از  ذرات آگلومره  درمقايسه با 

اند و  شدهاي پوشش دادهصورت نانو اليهباشد  پوشش شکل گرفته است ولي بيشتر ذرات سوسپانسيون بهولت مي 2ولتاژ 

ذرات آگلومره کمتري ديده شد. در کل همانطور که در تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي مشاهده شد با افزايش ولتاژ 

 هاي ولتاژ در ده و تخلخل ها نيز افزايش يافته اند.تشکيل پوشش يکنواخت بيشتر اتفاق افتاده است،آگلومرگي کمتر ش

افزايش ولتاژ سبب .کنيم مي مشاهده را ضخيم پوشش و درشت هاي ترک ايجاد (ولت 01و 21)ولت 11 از بيشتر

 تشکيل امکان شده تشکيل هاي حباب مکان در افزايش هيدروليز و باعث ايجاد حباب برروي سطح مي شود.

 نتيجه در بوده بيشتر و تر سريع رسوب رشد سطح، از خاصي هاي مکان در نتيجه در نداشته وجود پوشش

 .است شده تشکيل سطح برروي  ذرات، رسوبات از تر درشت مورفولوژي

 ثانیه   086ها درزمان پوشش یمورفولوژ یژ بر روتاثیر ولتا-ب

 يکمتر ول کنواختي  يولتاژپوشش ده زانيولت  به علت کم بودن م 2مشاهده شدکه در 1شکل  تصاوير به توجه با

ولت و  2با  سهياز  پوشش در مقا ترکنواختيولت پوشش  3. در شوديم دهيد ياديآگلومره ز زيذرات ر

 يکروسکوپيم ري. درکل طبق تصاوباشديم اديها زتخلخل زانيم يشد ول دهيکمتر د اريذرات بس يآگلومرگ

در  ياگلومرگ شتروي،پوشش ب شتريشده است تخلخل ها ب شتريولتاژ ب زانيهرچه م يدانيم ليسگ يروبش يالکترون

هر چه قدر زمان   ،دوزمان با هم سهيمقا درشد.  دهيشکل گرفته است ،کمتر د شتريب کنواختيکه پوشش  ييولتاژ ها

به   وميتانياز نانو ذرات ت يشتريشده است درصد باستفاده يزمان کمتر شترويولتاژ ب ايولتاژ کمتر  شترويب يپوشش ده

شده است پوشش شامل ذرات  شتريب  يهرچقدر زمان پوشش ده زيشده است و ن ليتشک کنواختيصورت پوشش 

 51را در زمان  ياهيپوشش ال نيذرات آگلومره و کمتر نيشتريب در آن ولت که 2به استثنا  باشديآگلومره  کمترم

شکل نگرفته  يتوان گفت پوشش يباشد که م يدر زمان کم  م نييپا اريکه علت آن ولتاژ بس ميکنيمشاهده م هيثان

را با  يکم اريپوشش بس،  2در ولتاژ هيثان 171 يدر زمان پوشش ده يولاند ا نمونه نشسته ياست و فقط ذرات بر رو

 صورت به ولت3تراز پايين هاي ژولتا در الکتروفورتيک روش به تيتانا ذرات نانو وپوششميکنيذرات کم مشاهده م

 کمترديده آگلومره ذرات و تر يکنواخت صورت به در هر دو زمان  ولت 1از باالتر هاي ولتاژ در و آگلومره ذرات



 

 

صورت که اتفاقات مختلف هنگام  نيبه ا دهدينحوه آگلومره شدن ذرات را در طول زمان نشان م 5.شکلميشود

به سمت مجاور آند   D1زمان،  تک ذرات و ذرات آگلومره از  شيدهد. با افزا يرا نشان م  DCولتاژ يبرقرار

 .ابدي يم شينسبت تک ذرات و آگلومره  افزا Dشوند  و تراکم  يمنتقل م

 

 نتیجه گیری

با توجه به اينکه يکي از مهمترين پارامترهاي روش الکتروفورتيک رسانايي سطح زيراليه  براي بهتر نشستن پوشش 

آن مي باشد اليه اول الکترولس نيکل سياهکاري شده باعث کمتر شدن رسانايي در ولتاژ هاي پايين يا کمتر بر روي 

ولت به صورت ذرات 3ولت  ميشود وپوشش نانو ذرات تيتانا به روش الکتروفورتيک در ولتاژ هاي پايين تراز 11از 

ولت مشاهده ميشود  11بشي الکتروني که در ولت طبق مشاهدات ميکروسکوپ رو 1آگلومره و در ولتاژ هاي باالتر

ايجاد  (ولت 01و 21 )ولت  11به صورت يکنواخت تر و ذرات آگلومره کمترديده ميشود و در ولتاژ هاي باالتر از 

را مشاهده هاي کنيم. در کل ، هرچه زمان و ولتاژ در زيراليه هاي بدون پوشش  ضخيمترک هاي درشت و پوشش 

.طبق طبق مقاالت در روش الکتروفورتيک باالتر  مي رود ضخامت پوشش و تخلخل هاي ريز نيز بيشتر ميشود

 و پوشش متضخا رود مي  باالتر ولتاژ و زمان هرچه نيز ،  شده داده پوشش اي زيراليه مطالعه انجام گرفته در

 شود.مي بيشتر نيز ريز هاي تخلخل
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Abstract 

  Electrophoretic vaporization (EPD) is an effective method for making ceramic coatings and films 

from powdered suspensions. The purpose of this study is to investigate the effect of voltage and 

time on the electrophoretic process on the morphology of two-layer electroless nickel 

phosphorus-electrophoretic titanium coatings. Two-layer phosphor-titanium nickel coatings are a 

suitable option for use in sunlight adsorbents. Initially, the electrolytic-nickel coating of 

phosphorus was applied to the aluminum substrate 1100 grid and then washed with dilute nitric 

acid. A thin layer of oxidation of titanium was coated with electrophoretic method. The effect of 

time, concentration and concentration of cathode and anode on morphology of titanium wet 

electrophoretic coating was investigated. Phase identification coating was performed by X-ray 

diffraction (XRD). Field scanning electron microscopy (FESEM) was used to study the 

microstructure and coating morphology. The results of (FESEM) confirmed the formation of 

nano-particles on the substrate. The results showed that the voltages from 2 to 15 volts of the 

coating were formed in one-shaft and co-axial manner. By increasing the voltage of 40 volts, a 

morphological change was observed. Also, with increasing the voltages, 2 volts to 40 volts, the 

thickness of the coating increased and nanoscale coatings Micrometer changes morphology. 

Keywords: Electrophoretic, Titanium Dioxide Nanoparticles, Electrolytic Nickel, Blue 

Suspension 

 
 


