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HULL HÜCRESĠ YARDIMIYLA Ni-W ALAġIM KAPLAMA
ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ÖZET
Ni- W alaşımları son zamanlarda gösterdikleri yüksek ve gelişmiş özelliklerden
dolayı ilgi çeken alaşımlar grubuna girmişlerdir. Bu alaşımlar yüksek aşınma,
korozyon direnci, yüksek sıcaklıklarda termal kararlılık, gelişmiş tribolojik özellikler
gösterirler. Aynı zamanda kaplama endüstirisinde önemli bir yeri olan sert krom
kaplamaların zararlı etkilerinden dolayı krom kaplamaların yerini almaktadırlar. NiW alaşımlarının üretimi, komposizyonu, yapısı ve özellikleri arasında sıkı bir bağ
vardır. Elektro biriktirme yöntemiyle üretilen Ni-W alaşımlarında özellikler kaplama
parametrelerine bağlı olarak değişir ve istenilen özellikler geliştirilebilir.
Ni-W kaplamalarda W içeriğine ve kaplamanın birikme özelliklerine bağlı olarak
yapısal ve işlevsel özellikleri değişmektedir. Bu özellikleri etkileyen en önemli
parametrelerden biri akım yoğunluğudur. Hull hücresi deneyleri ile akım yoğunluğu
etkisini tek bir deneyle elde ederek diğer çalışma koşullarının alaşımın kimyasal
komposizyon, yüzey morfolojisi, kalınlık ve sertlik üzerine olan etkilerini
belirleyebiliriz.
Bu çalışmayla birlikte Hull hücresi kullanılarak elektrobiriktirme yöntemiyle üretilen
Ni-W alaşımlarının akım yoğunluğuna bağlı olarak yapısal ve kimyasal
özelliklerindeki değişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Deneyler iki aşamada gerçekleşmiştir. İlk olarak, Ni-W alaşımlarının özelliklerine
akım yoğunluğu, pH ve sıcaklık gibi diğer parametlerin etkisini belirlemek için ve
belli özelliklere sahip Ni-W alaşımını optimize edebilmek için Hull hücresi deneyleri
yapılmıştır. Bu aşamada pirinç plakalar katot malzemesi olarak kullanılmış ve Hull
hücresi deneylerine uygun hale getirilmiştir. Kaplama esnasında nikel banyoları için
uygun bulunan 2 amper akım uygulanarak 10- 0.2 A/dm2 arasında değişen farklı
akım yoğunluklarına sahip bölgeler elde edilmiş ve işlemler 10 dakika sürmüştür.
Öncelikle 0.1 M NiSO4.6H2O, 0.3 Na2WO4.2H2O ve 0,28 M C6H8O7.2H2O içeren
çözelti de kaplama işlemi pH=3,5 olacak şekilde 40-50-60oC sıcaklıklarında
elektrobiriktirme işlemi yapılmıştır. EDS analizleri sonucu 40oC sıcaklıkta yapılan
çalışmada yüksek akım aralığında (10- 5,4 A/dm2) alaşımda oksijene rastlanmıştır.
Daha sonra kaplama banyosuna amonyak NH3 ilave edilerek pH= 5 ve 7 için
sıcaklıklar 50 ve 60oC’de tutularak deneyler tekrarlanmıştır. Bu deneyler sonucu elde
edilen numunelerinde farklı akım yoğunlukları bölgerinin (10.0- 8.6, 8.6- 5.4, 5.43.2, 3.2- 2.2, 2.2- 0.9, 0.9- 0.2 A/dm2) EDS, SEM analizleriyle komposizyon ve
mikroyapılarına bakılmış kalınlıkları ölçülmüştür. Sonuçları bakıldığında alaşımdaki
W konsatrasyonu,alaşım kalınlığı ve yüzey özellikleri (çatlak içermeyen ve
nodülleşmenin olmadığı) esas alınarak uygun pH, sıcaklık ve akım yoğunluğu
seçilmiştir. Buna göre yüksek W konsantrasyonu (yaklaşık at % 15-13 W) pH= 5,
sıcaklık 60oC ve akım yoğunluğu yaklaşık 3A/dm2 olduğu koşullarda elde ediliyor.
Orta W konsantrasyonuna (at %10-11) sahip alaşım yaklaşık olarak sıcaklığın 500C
pH’ın 5 ve akım yoğunluğunun 2 A/dm2 olduğu durumda elde edilmiştir. Düşük W
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konsantrasyonuna (yaklaşık at % 8-6 W) sahip alaşım ise pH=3,5 sıcaklık 50oC ve
akım yoğunluğu yaklaşık 1 A/dm2 olduğu koşullarda elde edilmiştir. Yüksek W ve
düşük W konsantrasyonlarının sahip olduğu bu deney koşulları esas alınarak çelik
plaka üzerine kaplamalar tekrar yapılmıştır. Bu plakaların SEM, EDS analizleri,
kalınlık, sertlik ölçümleri yapılmış ve ısıl işlem sonrası tekrar analizler yapılmıştır.
Deneyler sonucunda Ni-W alaşımlarının özellikleri ve yapısının banyo koşullarına
çok bağlı olduğu görülmüştür. Hull hücresi akım yoğunluğu etkisini tek bir işlemle
belirleyebilme avantajı sağlamıştır. Buna göre yüksek W konsantrasyonu yüksek
pH’larda yüksek sıcaklıklarda elde edilmektedir. Ancak düşük pH’larda alaşımdaki
W konsantrasyonu sıcaklığa bağlı olarak pek değişmektedir. Genel olarak akım
yoğunluğuna arttıkça alaşımdaki W miktarı da artmaktadır. Bütün bu işlemlerin
sonunda istenilen özelliklere sahip Ni-W alaşımının hangi banyo koşularından
biriktirilebiceği belirlenmiştir.
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OPTIMIZATION OF PROPERTĠES OF ELECTRODEPOSĠTED Ni-W
ALLOYS WITH HULL CELL
SUMMARY
Ni-W alloys have become one of the preferred alloys group because of their excellent
and improvable properties. Ni- W alloys exhibit higher wear, corrosion resistance,
thermal stability in high temperatures, and andvanced tribological behaviours.
Moreover, when Ni- W alloys are compared with Ni coatings, they show better
properties. At the same time, due to the toxic and cancerogenic effects of hexavalent
Cr6+ ions, hard chrome coatings which have an important role in coating industry
have been replaced by the Ni- W alloy coating. They also exhibit good
electrocatalytic, magnetic, electrical properties. The interest of Ni- W alloy has
increased because of their applications in electromechanical systems (MEMS),
barrier layers or capping layers in copper metallization for ultra large scale
integration (ULSI) devices, resistors, mold inserts, otomotive and aerospace industry,
magnetic heads, magnetic relays, resistors and instead of chromium plating which
has hazardous effects to environment and people.
Electrodeposition is one of the adjustable, accessible and inexpensive method that is
used to produce advanced materials in bulk form or as coatings. Electroplating of
tungsten alloys attrack interests because this metal enhance the hardness and
corrosion resistance of its alloys. However tungsten is not electrodeposited from its
aqueous or nonaqueous solvent. Iron group transition metals like Ni are required to
deposite tungsten alloys. Electrodeposition is one of the best method to get Ni- W
alloy in inexpensive way. A typical bath for Ni- W alloy consists Na2WO4, NiSO4
and complexing agents for both nickel and tungstate ions. It was found that
concentration of nickel ions limits the tungsten content of the Ni- W alloy. However
it is interesting that tungsten can not be electrodeposited unless there is at least one of
the iron group metals.
There is a strong relation between the production methods, composition, structure
and properties of Ni- W alloy coating. Therefore the properties of these alloy depend
on the parameters that are used during the electrodeposition and can be developed in
accordance with the desired properties.
The functional and structural features of Ni- W coatings can vary depending on the
tungsten content in the alloy and the deposition parameters used during production.
One of the most important parameters is current density that effects the properties of
alloy. Hull cell was developed to indicate the effects of current density by reducing
the number of experiments. Hull cell provide us to get different current density
regions on one plate in one experiment because the distance between anode and
cathode change along the cell. The closest distance between anode and cathode
results the highest current density, therefore causes burned region. The farest
distance between anode and cathode results lower current density.
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The other parameters that have affects on the alloy properties like chemical
composition, surface morphology, thickness and hardness of coating can be
determined by utilizing the hull cell.
The purpose of this study is to determine the chemical and structural variations of
electrodeposited Ni- W alloys depending on the exchange in pH, temperature and
current density that is provided by using hull cell
The experiments was done in two steps which include hull cell and then water
jacketed cell experiments. In the first step hull cell was used to observe the
parameters impacts like current density, pH, temperature on electrodeposited Ni- W
alloy’s properties. In this step the parameters effects on chemical and structural
properties was optimized through Hull cell. In this step brass plates were used as
cathode material and pure nickel (%99.8) was used as anode material. The plates
were cut so as to have 100 mm length and 75 mm height and were accomodated to
hull cell experiments. According to literature, for the hull cell experiments which
contain nickel bath, 2 amper current was chosen appropriate and therefore we used 2
amper and get different current density regions that vary between 10- 0.2 A/dm2
along the brass plate. The information taken from the literature defines hull cell
experiments contain nickel solution last 10 minutes. For this reason ,our experiments
were also endured 10 minutes.
The bath composition consisted 0.1 M NiSO4.6H2O, 0.3 Na2WO4.2H2O and 0,28 M
C6H8O7.2H2O. Citrate was used for the complexing agent. Firstly, the pH of the bath
was 3.5 and three selected temperature (40-50-600C) was used. The results of the
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analysis indicated the alloy which was
handled in 400C temperature included oxygen in the 10- 5.4 A/dm2 current density
region. After that, NH3 was added to the solution and the pH of the solution was
increased to 5 and 7. At this time two selected temperature (50-700C) were chosen
for these pH levels because we get oxygen in the 400C therefore we eliminated this
temperature and rehearsed the experiments. We get different current density regions
that varies between 10-8.6, 8.6- 5.4, 5.4- 3.2, 3.2- 2.2, 2.2- 0.9, 0.9- 0.2 A/dm2.
Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and scanning electron microscopy
(SEM) analysis were made to obtain composition and micro structure of all of these
regions. The thickness of the samples were measured by Fisherscope Xray XDL. We
used Ni/CuZnPb product for the thickness measurement. In additition we could
calculate the Ni thickness (µm) of the plate.
When all the results such as W concentration in the nickel- tungsten alloy and the
thickness and microstructure and the surface characteristic (no cracked and nodular
structure) of the alloy were examined, appropriate pH, temperature, current density
were selected for the water jacketed experiments. According to that high W
concentration (about at W % 15-13) in the alloy was obtained at pH= 5, temperature
600C and current density was about 3 A/dm2. Medium W concentration (about at W
% 10- 11) in the Ni- W alloy was obtained at pH was about 5, the temperature was
about 500C and the current density was about 2 A/dm2. Low W concentration in the
alloy was obtained (about at W % 8- 6) at pH was about 3.5, the temperature was
500C and current density is about 1 A/dm2.
In the second step, the experiments were repeated for the bath condition which
provided us to get high, medium and low tungsten concentration in the alloy. In this
step water jacketed cell was used and steel plates were chosen as a cathode material
and pure nickel (%99.8) was selected as an anode material. The electrodeposition
process had proceeded one hour to get the thickness 3 µm for low, 7 µm for medium
and 13 µm for high tungsten concentrated Ni- W alloy. The experiments were
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conducted at three different conditions that provide high, medium, and low tungsten
concenrated in the alloy.
One of these condition was that the temperature was about 600C, pH was about 5,
current density 3 A/dm2 and the solution included 0.1 M NiSO4.6H2O, 0.3
Na2WO4.2H2O and 0,28 M C6H8O7.2H2O and NH3 for the pH adjustment.
The other condition was that the temperature was about 500C, pH was about 5 and
current density was about 2 A/dm2 and the solution included 0.1 M NiSO4.6H2O, 0.3
Na2WO4.2H2O and 0,28 M C6H8O7.2H2O and NH3 for the pH adjustment.
The third condition was that the temperature was about 500C, pH was about 3.5 and
current density was about 1 A/dm2 and the solution included 0.1 M NiSO4.6H2O, 0.3
Na2WO4.2H2O and 0,28 M C6H8O7.2H2O. This type of bath did not include NH3.
The energy dispersive spectroscopy (EDS), scanning electron microscopy (SEM), Xray diffraction (XRD) analysis thickness and hardness of these Ni- W coatings on
steel substrate were conducted. Moreover heat treatment was applied to all samples.
The samples were kept in the oven at 4000C and 5000C in one hour. All hardness
measurements and XRD analysis were performed again after the heat treatment for
all samples. It was observed that the hardness values of the Ni- W alloys were
increased after the heat treatment.
Consequently, the relation between the Ni- W alloy properties and structures and the
bath conditions is very close and strong. The characteristics of the alloy depends on
the production method, temperature, pH, current density, concentration of Ni2+ ions,
concentration of WO42- ions and also concentration of citrate and the other
complexing agents in the solution. Controlling of bath conditions helps us to get NiW alloys which have desired properties. We took the advantage of hull cell, the
effects of current density were determined in a few number of experiments. The
other effects like temperature and pH were investigated.
In conclusion, high tungsten concentration of the Ni- W alloy is achieved at high pH
levels and high temperature. However when pH is reached at seven, then
precipitation is observed in the solution. Commonly, the concentration of tungsten of
the nickel- tungsten alloy is rised while the current density is promoted on the
substrate. At the end of all of these processes, using proper bath solutions and
conditions provides us Ni- W alloy that have desired properties. Moreover, the
properties and characteristic of the Ni- W alloy can be improved by using appropriate
conditions.
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1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI
Günümüzde mühendislik ve teknolojik uygulamalarda kullanılmak üzere üretilen
parçalarda yüzey performanslarının ve özelliklerinin iyi olması istenir. Bu nedenle
mühendislik ve fonksiyonel kaplama teknolojileri yüzey özelliklerini geliştirmeleri
bakımından ilgi çeken ve çok kullanılan teknolojilerden biridir.
Genellikle mühendislik malzeme ve kaplamalarından yüksek aşınma ve korozyon
direncine sahip özellikler beklenir. Yukarda belirtilen özellikleri sağlaması
bakımından en yaygın olarak kullanılan ve bilinen kaplamalardan biri sert ve
fonksiyonel krom kaplamalarıdır [1]. Ancak altı değerlikli krom iyonları
kansorejendir ve yüksek toksik özellik göstermektedirler. Bu nedenle kromatların
işlemi sırasında zehirli atıklar oluşmakta; pahalı ve gelişmiş solunum aparatlarına
ihiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı sert krom kaplamalara alternatif malzemeler
aranmıştır [2]. Öncelikle nikel ve kobalt tabanlı malzemeler alternatif olarak
düşünülmüştür. Nikel iyi süneklik sağlaması ve kolay biriktirilmesi bakımından en
çok tercih edilen malzemelerden biridir ancak alaşımlanmadığı zaman hızlı tane
büyümesi ve düşük termal kararlılık gibi özellikler göstermektedir. Ayrıca yüksek
mekanik mukavemet, sertlik, aşınma ve korozyon direnci gerektiren durumlarda Ni
tek başına yeterli olmayabilir. Termal kararlılıklarını geliştirmek amacıyla bor ve
fosforla alaşımlandırılabilirler. Ancak B ve P ile alaşımlanan malzemeler de ise
çatlak ve kırılganlık gözlemlenmiştir [3]. Bu veriler doğrultusun da Ni-W, Ni-Fe,
Ni-Co, Ni-Mn gibi alaşımlar elde edilerek istenen nikelin özellikleri geliştirilmeye
çalışılmıştır. Bunlar arasından Ni-W alaşımları daha yüksek mukavemet, sertlik,
aşınma direnci ve diğer Ni tabanlı malzeme ve alaşımlarla kıyaslandığında daha
yüksek termal kararlılık sağlaması bakımından dikkat çekmiştir. Bu nedenle Ni-W
kaplamaları sert krom kaplamalara alternatif malzeme grubu olarak gösterilmiştir [4].
Ni-W alaşımları, mikro yapıların sertliğini, aşınma direncini ve termal direncini
büyük oranda artırmaktadır. Tungstenin yüksek ergime sıcaklığı (34100C), düşük
termal genleşme katsayısı (4.3x10-6/0C), yüksek çekme kuvveti (410 kg/mm2),
yüksek Young modülü (3500 kg/mm2) gibi özelliklerinden dolayı alaşımlarına
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mükemmel özellikler katmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı tungsten bir çok
uygulamada yer almaya başlamıştır [5].
Tungsten bilinildiği gibi kendi sulu çözeltilerinden elektrolik olarak elde edilemez.
Ancak Ni gibi demir grubu elementleriyle bir alaşım oluşturabilir. Bu olay
indirgenmiş

biriktirme

yöntemi

olarak

bilinir.

Literatürde

bu

reaksiyon

mekanizmasıyla ilgili bir çok hipotez ortaya atılmıştır. Brenner’e göre tungstenin tek
başına biriktirilememesinin nedeni katodik yüzey biriktirme sırasında meydana gelen
katalitik etki, katotta aktif kompleks yapıların oluşumu ve tungstenin denge
çözünürlüğünün artması v.b. şeklindedir. Tungsten alaşımları çoğunlukla demir
grubunun

biriktirildiği

potansiyel

değerinden

daha

pozitif

potansiyellerde

biriktirilmektedir. Genellikle Ni- W alaşımları için sülfamat ve amonyaklı sitrat
banyoları kullanılmaktadır [6].
Ni- W alaşımları elde edilirken üretim yöntemi, kullanılan parametreler, yapı,
komposizyon arasında sıkı bir ilişki vardır. Üretim esnasında kullanılan
parametlerden (sıcaklık, pH, çözelti kimyası, Ni2+/WO42- oranı, katkı maddeleri,
akım yoğunluğu) oldukça etkilenir ve bunlardan birinin değişmesi bile kaplamanın
özelliklerini değiştirebilir. Bu parametreler arasından en önemlilerden biri akım
yoğunluğudur. Hull hücresi kullanılarak yapılan deneylerde farklı akım yoğunluğu
bölgelerine sahip numuneler elde etmek ve akım yoğunluğu etkisini az sayıda
deneyle elde etmek mümkündür. Biz de bu çalışmada Hull hücresi kullanarak
elektrobiriktirme yöntemiyle üretilen Ni-W alaşımlarının akım yoğunluğuna, pH ve
sıcaklığa bağlı olarak yapısal ve kimyasal özelliklerindeki değişimi incelemenin
yanısıra yüksek oranda W ile düşük oranda W içeren Ni- W alaşımlarını temel alarak
bunların üretim parametrelerini belirlemeyi; alaşımda W miktarının ve ısıl işlemin
kaplamanın kimyasal ve yapısal özelliklerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktayız.
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2. ALAġIMLARIN ELEKTROBĠRĠKTĠRME YÖNTEMĠYLE ELDE
EDĠLMESĠ
2.1 AlaĢım Nedir?
Metal el kitabında alaşım ‘en azından birisi metal olmak kaydıyla iki yada daha
fazla elementin karışımıyla meydana gelen ve metalik özellikler gösteren
malzemeler’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bir metal
karbon, oksijen, sülfür gibi metal olmayan başka bir element ile de alaşım
oluşturabilir. Aynı zamanda metal içerdiği halde metalik özellik göstermiyorsa o
malzeme alaşım olarak tanımlanmaz [7].
Alaşımın özellikleri ve yapısı kendisini oluşturan elementlerin özelliklerine bağlıdır.
Alaşımı oluşturan elementlere ait atomlar benzer, birbirlerini çeken ve birbirlerini
iten atom grupları şeklinde sınıflandırılabilirler. Eğer bütün atomlar birbirine benzer
ise birbiri içerisinde rastgele dağılır ve atomik seviyede homojen olan bir alaşım
oluştururlar. Bunlar katı eriyik diye adlandırılırlar. Benzer olmayan fakat birbirini
çeken atomlardan oluşan alaşımlarda ergiyik hallerinden katı forma soğuduğu zaman
düzenli bir yapıda paternler meydana getiriler. Bunlara süper latis alaşımlar denir
(Ör: Cu-Al alaşımları) [8].
2.2 Elektrobiriktirme Yöntemiyle Elde Edilen BileĢimler
Elektrobiriktirme yöntemi en önemli teknolojilerden biridir. Pahalı olmayan ve çok
kolay bulunabilir malzemelerden süper özelliklere sahip ve çok değerli olan yeni
malzemeler üretmek mümkündür [9].
Bir çok metal kendi saf formlarındansa alaşım şeklindeyken isteğe bağlı metallerin
özelliklerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi bakımından genel olarak alaşım
formlarında kullanılmaktadır. Banyo ve proses basamaklarını kontrol etmek zor
olduğundan metaller genelde yüksek saflıkta biriktirilirler ancak elektrobiriktirilerek
elde edilen alaşımlar yüksek gelişmiş özelliklere sahip olmalarından dolayı çok
tercih edilir [10]. Bunlara ek olarak bazı metaller kendi sulu çözeltilerinden tek
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başına biriktirilemezler bundan dolayı başka metallerle alaşım oluşturacak şekilde
biriktirilirler. Örnek olarak bu metal gruplarına W- Fe, W- Ni, W- Co, Mo- Ni, TiFe, vb. Verilebilir [11]
Elektrobiriktirme yöntemi elektrik alanı varlığında yüklü iyonların elektrolit
içerisinde hareketi temeline dayanır. Elektrot üzerinde yükseltme ve indirgenme
reaksiyonları şeklinde meydana gelir. Basit bir elektrobiriktirme sistemi Şekil 2.1’de
gösterildiği gibi anot, katot, elektrolit ve güç kaynağından oluşur.

ġekil 2.1 : Elektrobiriktirme sistemi [12].
Elektrotlar arasına elektrik alan uygulnadığı zaman elektrokimyasal reaksiyonlar
gözlenmeye başlar ve bir elektrottan diğerine akış başlar. Güç kaynağınn pozitif
kısmına bağlanan elektrot anot olarak adlandırılır ve oksidasyon reaksiyonları anot
üzerinde gerçekleşir. Negatif kısma bağlanan elektrot ise katot olarak adlandırılır ve
birikme katot üstünde elektrolitteki metalik iyonların indirgenmesiyle gerçekleşir.
Elektrot potansiyelleri aşağıda verilen (2.1) denkleminde belirtildiği gibi Nerst
denklemiyle ifade edilir:
(2.1)
(2.1) denkleminde Eo elektrolit ve elektrot arasındaki potansiyel farkı şeklinde
tanımlanan standart elektrot potansiyelidir. F, Faraday sabiti, ai iyonların aktivitesi, R
gaz sabiti, T sıcaklıktır. Eğer elektrot potansiyeli elektrolit içerisindeki boş moleküler
orbital enerji seviyesinden büyük olursa elektronlar elektrottan çözeltiye karışır. Bu
harekete bağlı olarak elektrolit indirgenir. Bunun tersi durumunda yani elekttrot
potansiyeli elektrolit içerisindeki boş moleküler orbital enerji seviyesinden düşük
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olursa; elektronlar elektrolitten elektroda doğru hareket eder ve elektrolit
yükseltgenir. Bu iki olgu Şekil 2.2’de gösterilmiştir [12].

ġekil 2.2 : Çözelti içerisinde a) indirgenme b)yükseltgenme prosesi [12].
Alaşımların elektrobiriktirme yöntemiyle elde edilmesi için biriktirilmek istenen
metal iyonlarının çözeltide bulunması gerekir. Şekil 2.3’de gösterildiği gibi seçilen
potansiyel değeri için iki farklı akım yoğunluğu elde edilir. Örnek olarak V2 katodik
potansiyelde A ve B metalleri j3 / j4 oranında birikiceklerdir [12].

ġekil 2.3 : Alaşımların polarizasyon eğrileri [12].
Alaşımların elektrobiriktirilerek elde edilmesi sırasında üç tane dikkate alınması
gereken adım vardır.

5

1) İyonik Migrasyon: uygulanan elektrik alana bağlı olarak iyonlar difüzyon ve/ya
konveksiyonla katodik bölgeye hareket ederler
2) Elektron Transfer: iyonlar katot yüzeyine ulaştıktan sonra difüzyon tabakasına
girerler. Bu adımda hidrat iyonlarının suya ait molekülleri ayrılır ve metalik
iyonlar nötralize olup katot yüzeyine adsorbe olurlar.
3) Birleşme: nötralize olan iyonlar katot yüzeyinde birikerek büyümeye başlarlar ve
alaşım oluşmaya başlar [12].
2.3 Hull Hücresi Kullanılarak Elektrobiriktirme Yöntemi
Elektrokimyasal kaplamalar daha önce de belirtildiği gibi malzemelere dekoratif
özellikler sağlama, mekanik ve korozyon özelliklerini artırmalarından dolayı en çok
kullanılan kaplama çeşitlerinden biridir. Ancak elektrobiriktirme yöntemiyle elde
edilen kaplamaların özellikleri dış etkilerden kolaylıkla etkilenir. Kaplamanın
özelliklerini etkileyen en önemli parametrelerden biri akım yoğunluğudur [13].
Elektrokimyasal kaplamaların çoğu üniform olmayan akım dağılımları altında
gerçekleşir. Tek bir seferde birikinti morfolojisi ve komposizyonu üstünde akım
yoğunluğu dağılımının etkisi saptanabilir.Bu durum hem zamandan hem de mali
olarak tasarruf edilmesini sağlar [14]. Hull hücresi akım kaplamaya etki eden akım
yoğunluğu etkisini tek bir seferde gözlemleyebilmek amacıyla 1939 yılında R. Hull
tarafından geliştirilmiştir [15]. Kaplama çözeltilerinin performansını analiz etmek
amacıyla kullanılan çok yönlü bir hücredir. Bu hücre yamuk geometrisine sahiptir ve
katot anoda göre açısal olarak eğik olan kenarda bulunur. Bu hücre farklı çözelti
dirençlerine neden olarak metallerin geniş bir aralığa sahip akım yoğunluklarında
kaplanmasını sağlar. Ayrıca tek bir deneyle farklı akım yoğunluklarında malzemeye
çeşitli özellikler sağlar. Bu nedenle kaplamanın kalitesini kontrol etmek amacıyla
faydalı bir yöntemdir [16].
Tipik bir Hull hücresi Şekil 2.4’te verildiği gibidir ve genellikle 267 ml’dir. Katot
üstüne düşen akım yoğunluğunu hesaplamak için aşağıdaki (2.2) denklemi kullanılır,
bu formülde i= akım yoğunluğu (A/dm2), I= Kullanılan akım (A) X ise anot ile katot
arasındaki mesafedir [17].
i = I(5.1 - 5.24 log10 X)

(2.2)
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ġekil 2.4 : 267 ml hull hücresi [18].
Bazı üreticiler akım yoğunluğu hesaplarını kolaylaştırmak için Hull hücresi cetvelleri
üretmişlerdir.Anot ile katot arasında en kısa mesafenin bulunduğu bölgede akım
yoğunluğu en yüksektir. Bu nedenle bu bölgede kalın bir birikintinin varlığı beklenir.
Aynı zamanda bu bölgenin görünüşü koyu bir renge sahip ve iri tanelidir. Anot ile
katot mesafesinin en uzak olduğu bölgede ise akım yoğunluğu çok düşük, kaplama
kalınlığı az ve daha parlak bir görüntüye sahiptir [18]. Şekil 2.5’te hull hücresi
cetveli kullanılarak akım yoğunluğunun nasıl ölçüldüğü ve akım yoğunluğuna bağlı
kaplamanın görünüşünde meydana gelen değişiklik gösterilmektedir [19].

ġekil 2.5 : Hull hücresi cetveli [19].
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3. Ni- W ALAġIMLARI ve ELEKTROBĠRĠKTĠRME YÖNTEMĠYLE ELDE
EDĠLMESĠ
3.1 Elektrobiriktirme Yöntemiyle Elde Edilen Ni- W AlaĢımlarının Özellikleri
Ni-W alaşımları özellikleri bakımından son yılların ilgi çeken alaşımları arasına
girmektedirler. Saf Ni ile karşılaştırıldığı zaman termal kararlılıkları, sertlikleri,
aşınma direnci, korozyon direnci, yüksek mukavemet gibi hem mekanik hem de
korozyon özellikleri bakımından çok daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
3.1.1 Mikroyapı özellikleri
Alaşımdaki W içeriğine bağlı olarak Ni-W alaşımlarının mikro yapısında birtakım
değişikler meydana gelmektedir. Alaşımın tane boyutu da kaplama şekline ve W
miktarına bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak alaşımdaki W miktarı arttıkça
tane boyutu azalmaktadır. Şekil 3.1’de tane terse darbe akım elektrobiriktirme
yöntemi kullanılarak üretilen Ni- W alaşımlarının tane boyutu ve W miktarı
arasındaki ilişki verilmektedir. Buna göre ters akım yoğunluğundaki düşüş alaşımda
W miktarında artışa ve dolayısıyla tane boyutunda azalmaya neden olmaktadır. Tane
boyundaki azalmayla birlikte morfolojide de değişim gözlenmiştir. Atomik olarak
%6 W içeren alaşım (39 nm) köşeli tane yapısı gösterirken atomik % 18 W içeren
alaşım (6 nm) nodüler tane yapısı göstermektedir [20].
Wu ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda Ni-W alaşım eldesi için kullanılan
kaplama banyolarına borik asit (H3BO3) ilavesinin alaşımın yapısı ve alaşımdaki W
miktarına etkisini incelemişlerdir. Çözeltide artan borik asit ile alaşımdaki W miktarı
artmaktadır. Borik asitin katoda absorbe olarak proton indirgenmesini engellediği ve
tungsten

ile

kompleks

oluştururarak

tungstenin

birikimini

kolaylaştırdığı

düşünülmektedir. Ancak çözeltiye çok yüksek borik asit ilavelerinde çözelti
viskozitesi arttığı için metalik iyon kütle iletimini engellemekte dolayısıyla kaplama
verimliliği ve kalitesini düşürmektedir [21].
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ġekil 3.1 : Ni- W alaşımlarının ters akım yoğunluğu, alaşımdaki tungsten miktarı
(üçgen eğri) ve tane boyutu (kare eğri) arasındaki ilişki [20].
Klimenkov ve arkadaşları ise pH= 8.5, akım yoğunluğu 1,0 A/dm2, sıcaklık 75oC’de
yaptığı çalışmalar sonucu atomik olarak %7-12 arasında W içeren alaşımlarda 20200 nm arasında değişen taneler elde edilmiştir. Çok az miktarda 0,5 ve 1 µm
büyüklüğe sahip taneler de gözlemlenmiştir. Bu çalışmalarda literatürde bulunan
diğer çalışmalardan farklı olarak tane büyüklüğü ile W miktarı arasında bir ilişkinin
bulunmadığı saptanmıştır. Ayrıca yine diğer çalışmalardan farklı olarak homojen
olmayan W dağılımı gözlemlenmiştir.Büyük tanelerin uzamış bir morfolojiye ve
ikizlenme ve istif hataları gibi hatalara sahip oldukları görülmüştür. Latis analizleri
sonucu 0.360 nm latis parametresine sahip tipik bir yüzey merkezli kübik bir yapı
elde edilmilştir. Bu değer saf Ni’e göre %2 daha fazladır [22].
Aşağıdaki Şekil 3.2‘de gösterildiği gibi Yamasaki artan akım yoğunluğuyla beraber
alaşımdaki W miktarının arttığını ve W değerinin atomik olarak yaklaşık %20’den
fazla olduğu durumlarda amorf yapıda Ni-W alaşımı elde etmişlerdir. Bu değerin
altında ise XRD pikleri daralmakta ve kristalin bir yapı meydana gelmektedir [23].
Sriraman ve arkadaşları da Yamasaki’nin kullandığı banyoya benzer bir banyo
kullanarak farklı akım yoğunlukları ve sıcaklıkların (750C- 850C) alaşımdaki W
miktarına ve kristalit boyutuna etkisini belirlemek amacıyla çalışmalar yapmışlardır
[23]. Yapılan karakterizasyon çalışmalarda mikro yapılar aşağıdaki Şekil 3.3’de
gösterildiği gibi arada boşlukların olduğu küresel bir yapıya sahiptir. Küçük mikro
çatlaklar bulunmaktadır [24].
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ġekil 3.2 : Farklı akım yoğunluğu değerlerinde Ni-W alaşımına ait XRD
paternleri [23].

ġekil 3.3 : 850 oC’de 0.15 A/cm2 akım yoğunluğu kullanılarak üretilen Ni- W
alaşımının SEM görüntüsü (at %9.82 W) [24].
Aynı çalışmanın XRD paternlerine bakıldığında diğer çalışmalarda olduğu gibi
yüzey merkezli kübik Ni’e ait pikler görülmektedir. Herhangi bir hacim merkezli
kübik yapıya sahip W’e ait pikler belirmemiştir. Şekil 3.4’te gösterildiği gibi faz
diyagramına bakıldığında at %13 W değerinin üstünde W; Ni matriks içerisinde katı
eriyik oluşturuyor. Schuh ve arkadaşları at %13 W eşik değerinin üstünde Ni ve
Ni4W arasında yarı kararlı bir katı eriyik meydana geldiğini belirtmişlerdir [25].
Ancak bu çalışmada at %16.06 W içeren alaşım %13 eşik değerini geçtiği halde
Ni4W ve NiW’e ait pikler gözlemlenmemiştir. Şekil 3.5’te gösterildiği gibi XRD
piklerine bakıldığı zaman akım yoğunluğu artıkça pikler daha küçük açıda 2Ɵ
değerine doğru genişlemiştir. Bu durum akım yoğunluğuyla beraber artan W miktarı
ve azalan tane boyutuyla bağdaştırılabilir [24].
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ġekil 3.4 : Ni-W faz diyagramı

ġekil 3.5 : Farklı koşullarda elde edilen Ni-W alaşımına ait XRD
paternleri a) 7500C b) 8500C [24].
Juskenas ve arkadaşları tungstenin Ni-W alaşımı içerisinde hangi formda
bulunduğunu belirlemiş ve çeşitli pH seviyelerine bağlı olarak XRD analizleri
yapmışlardır.0.1 M NiSO4, 0.3 M Na2WO4, 0.28 M sitrik asit içeren sıcaklığı 60oC
olan banyoda çalışmışlardır. Kaplama işlemi galvanostatik koşullarda akım
yoğunluğu 4 A/dm2 olacak şekilde çalışmışlardır. Elektrobiriktirme işlemi kaplama
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kalınlığı 12-14 µm olarak elde edilecek şekilde yapılmıştır. Şekil 3.6’da çeşitli pH
değerine göre XRD sonuçları görülmektedir. Buna göre farklı 2Θmax değerlerinde
111 düzleminde γ fazına ait pikler görülmektedir. Bu analizler sonucu γ fazı
içerisindeki W içeriği ve kristalitlerin boyutları pH’a bağlı olarak değişmektedir.
Ayrıca pH=4 ve 4,5 değerlerinde 2Θ=41,4o’de NiWO4’a ait olduğu düşünülen ikinci
bir pik oluşumu gözlenmektedir [26].

ġekil 3.6 : Farklı pH değerlerine bağlı XRD analiz sonuçları [26].
Şekil 3.7’de pH değişimine bağlı olarak tungstenin toplam miktarı gösterilmiştir.
EDX analizleri sonucu ölçülen W miktarının hepsininin γ faz içerisinde olmadığı
sonucu elde edilmiştir. Kalan W içeriğinin hangi durumda bulunduğunu göstermek
amacıyla bazı Ni-W alaşımları tavlanmıştır. Bir grup 2 saat boyunca argon gazı diğer
bir grupta hidrojen atmosferinde 1000oC’de tutulmuştur. Şekil 3.7’de tavlanmış
kaplamalarda katı eriyik fazı içerisinde bulunan W’nin atomik fraksiyonu verilmiştir.
Tavlama esnasında γ fazı içerisinde W miktarının sabit kaldığı görülmektedir.
Kaplama sonrası katı eriyik içerisindeki W miktarı pH’tan bağımsız hale gelmiştir.
pH=4-4.5 ve pH=6-7.5 değerlerinde elde edilen alaşımlarda tavlama işlemi katı
eriyik içerisindeki W miktarını artırırken pH=5-6 değerlerinde katı eriyik içerisinde
bulunan W miktarı azalmıştır [26].
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ġekil 3.7 : pH değişimine bağlı olarak kaplama ve Ni-W ymk fazı
içerisindeki toplam W miktarı [26].
Şekil 3.8’de ise pH=5 değerinde ve Ar gazı altında tavlanan Ni- W kaplamasına ait
XRD paternleri verilmektedir. Bu paternlere bakıldığı zaman tavlama sırasında yeni
fazların oluştuğu ya da saptandığı görülmektedir. Bu yeni piklerin Ni4W (PDF
NO.15-755) ve Ni6W6C ait olduğu düşünülmektedir. Yukardaki grafikte tavlama
sırasında γ fazı içerisindeki W miktarının neredeyse sabit olduğu gözlenmiştir.
Çünkü

tavlanma

işlemi

uygulanmamış

kaplamalarda

W’nin

bir

kısmı

(tungstat,Ni4W) farklı fazlarda bulunabilir. Bu fazlardan bir tanesi tavlama sırasında
rekristalizasyon sonucu XRD analizleri sonucu saptanabilir hale gelen Ni4W fazı
olabilir. Ancak ısıl işlem sonucu Ni4W oluşumunun daha olası olduğu
düşünülmektedir. Ni6W6C şeklinde karbür oluşumu ise bazı sitrat parçalarının
kaplamaya katıldığını göstermektedir. Yüksek sıcaklıklara tungstat, karbon ile karbür
oluşturmak üzere indirgenebilir [26].
WO3 + 4C → WC + 3CO

(3.1)

6NiWO4 + 25C → Ni6W6C + 24CO

(3.2)
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ġekil 3.8 : Ar gazı altında 1000oC’de 2 saat boyunca tavlanan Ni-W
alaşımlarının XRD paternleri [26].
Şekil 3.9’da ise pH=5 değerinde hidrojen gazı altında tavlanan Ni-W alaşımına ait
XRD paternleri gözlenmektedir. Tungstene ait pik yalnızca hidrojen altında tavlama
sonrası gözlemlenmiştir. Nikel tungstatın hidrojen gazı altında redüklenmesi iki
basamaklı bir proses olup saf W fazının oluşmasıyla sonuçlanmıştır.
NiWO4 +2H4 = Ni + WO2 +2H2O

(3.3)

WO2 +2H2 = W + 2H2O

(3.4)

Tungstene ait XRD piklerinin PDF no. 04-0806’da gösterilen 2Θ açılarından daha
yüksek açılara kayması W içerisinde nikel katı eriyiği oluşumunun göstergesi olabilir
[26].

ġekil 3.9 : H2 altında 1000oC’de 2 saat boyunca tavlanan Ni-W
alaşımlarının XRD paternleri [26].
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Başka bir çalışmada farklı tungsten içeriğine sahip alaşımların farklı tavlama
sıcaklıklarında mikro yapılarında meydana gelen değişimler incelenmiştir. Buna göre
ağırlıkça %32.5 ve %49 W içeren alaşımlar 300-7000C arasında değişen sıcaklıklarda
vakum ortamında 1 saat boyunca tavlama işlemine tabi tutulmuştur. Bunun
sonucunda Şekil 3.10’da görüldüğü gibi ağırlıkça %32.5 W içeren alaşımda pikler
sıcaklıkla birlikte büyümüştür. Aynı zamanda tane büyümesi ve genişlemesininde
baskın hale geldiği gözlemlenmiştir. 5000C’den yüksek sıcaklıklarda ise Ni4W fazı
çökelmeye başlamıştır. Ağırlıkça %49 W içeren alaşımda ise aşağıda Şekil 3.10’da
görüldüğü gibi 7000C’de ek Ni4W ve NiW intermetalik faza ait pikler
oluşmuştur.Ayrıca yüseyde oksitlere ait piklerde görülmektedir. Bunun çember
atmosferinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir [27].

ġekil 3.10 : Farklı W içeriğine sahip Ni-W alaşım kaplamalarına ait XRD
paternleri ağırlıkça a) %32.5 W b) %49.0 W alaşım [27].
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3.1.2 Mekanik özellikleri
Ni-W alaşımları saf yapıda Ni malzemelere göre çok daha yüksek mekanik
mukavemete ve sünekliğe sahiptirler. Bazı çalışmalarda sert Ni malzemelerin
sertlikleri yaklaşık H~6.3 GPa iken Ni-W alaşımlarının sertlikleri yaklaşık 7.2
0.7 GPa olarak bulunmuştur. Şekil 3.11’de Hall Petch eğrisiyle tane boyutuna bağlı
elektrobiriktirme yöntemiyle elde edilen Ni-W alaşımın ve nikelin sertlik değerleri
karşılaştırılmıştır. Buna göre tane boyutunun karesiyle ters orantılı olarak sertlik
artmakta ve Ni-W alaşımların sertikleri saf Ni malzemelere göre çok daha fazladır
[25]. Singh ve arkadaşları da yaptıkları çalışmalarda Ni-W kaplamalarının mikro
sertliklerinin alaşımda artan W miktarına bağlı artış göstermektedirler [28].

ġekil 3.11 : Ni-W alaşımı ve DC elektrobiriktirme yöntemiyle biriktirilmiş
Ni’in sertlik değerlerinin tane boyutunun ters karesi değişimine
bağlı olarak verilmesi ve karşılaştırılması [28].
Yamasaki ve arkadaşları Çizelge 3.1’de gösterildiği gibi kaplama banyosu seçerek
alaşımın sertlik, tane boyutu değerlerini ölçmüşlerdir [23].
Çizelge 3.1 : Elektrobiriktirme yöntemiyle üretilen Ni-W alaşımı için
kaplama banyosu parametreleri [23].
Nikelsülfat
Sitrik asit
Sodyum tungstat
Amonyum klorür
Sodyum bromür
Sıcaklık
pH
Akım yoğunluğu

NiSO4.6H2O
Na3C6H5O7.2 H2O
Na2WO4. 2 H2O
NH4Cl
NaBr
348
7.5
0.05-0.2
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0.06 mol/L
0.5 mol/L
0.14 mol/L
0.5 mol/L
0.15 mol/L
K
A/cm2

Çizelge 3.2’de tavlama öncesi ve sonrası farklı akım yoğunluklarına bağlı sertlik ve
tane boyundaki değişim gözlenmektedir. Artan akım yoğunluğuyla beraber mikro
sertlik artarken tane boyutu azalmıştır. Tavlama sonrası tanelerde büyüme olduğu ve
sertlikleri de yaklaşık 900 HV’e kadar artmıştır [23].
Çizelge 3.2 : Elektrobiriktirilen Ni-W alaşımına ait farklı akım yoğunluklarında
ve tavlama sonrası elde edilen ortalama tane boyları ve mikrosertlik
değerleri [23].
Akım
yoğunluğu
(A/cm2)
0.05
0.1
0.15
0.2

W
miktarı
(at %)
17.7
20.7
19.3
22.5

Tane boyutu
(nm)
(tavlanmamıĢ)
6.8
4.7
4.7
2.5

HV
Tane boyutu
(tavlanmamıĢ) (nm) 723K- 24
saat
558
9.5
635
9.0
678
8.9
685
8.2

HV
723K24 saat
919
962
992
997

Kung-Hsu Hou ve arkadaşları farklı W içeriğine sahip Ni-W alaşımlarında farklı
tavlama sıcaklıklarının alaşımın sertliğine etkisini belirlemek amacıyla çalışmalar
yapmışlardır. Buna göre ağırlıkça % 32.5- %61.2 W içeren alaşımlar tavlama
işlemine tabi tutulmadığı durumlarda sertlik değerleri 593- 823 Hv olarak
ölçülmüştür. En yüksek sertlik değeri ağırlıkça %61.2 W içeren alaşımda 5000C’de
tavlandığı zaman 1293 Hv olarak elde edilmiştir. 3000C’nin üstünde yapılan tavlama
işlemlerinde Ni4W ve NiW gibi intermetalik bileşiklerinin çökelmesi sertliği
artırmıştır. 7000C’de ise tane büyümesinden dolayı sertlik değerleri düşmüştür [27].
3.1.3 Korozyon özellikleri
Schuh ve arkadaşları Ni-W alaşımlarının korozyon özelliklerini incelemek amacıyla
pH=3 ve 10 olmak üzere asidik ve alkalin ortamda ağırlıkça %3.5 NaCl içeren
çözeltide çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Tane boyutu ve alaşımdaki W
miktarının alaşımın korozyon özelliklerine etkisini belirlemek için ters darbe akım
elektrobiriktirme yöntemi kullanarak farklı tane boyutuna(63 nm-5nm) ve W
içeriğine(at%5-22 W) sahip alaşımlar elde etmişlerdir. Nikel içerisinde W miktarının
artması oksit film oluşumunu hızlandırmakta ancak daha ince taneler nedeniyle
korozyon reaksiyonlarına uygun aktif bölgeler artmaktadır. Bu nedenle tane boyutu
ve W miktarını bu alaşımların korozyon davranışlarını yöneten parametrelerdendir.
Şekil 3.12’ye bakıldığı zaman pH= 10 olduğu koşullarda tane boyutu 63 nm’den 39
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nm’e düştüğü zaman korozyon hızı azalmakta tane boyutu 5nm’e düştüğü zaman ise
bu durum tersine dönmekte ve icorr yükselmektedir. pH= 3 olduğu koşullarda ise tane
boyutu 63 nm’den 5 nm’ye kadar düştüğü zaman korozyon hızı sürekli azalmaktadır
[20].

ġekil 3.12 : pH=3 ve 10 koşullarında ağırlıkça %3,5 NaCl içeren çözeltide
test edilen Ni-W birikintisinin farklı tane boyutlarına ait
a)korozyon potansiyel (Ecorr) ve b)korozyon akım
yoğunluklukları (icorr) [20].
Aşağıdaki Şekil 3.13 ve Şekil 3.14’te ise Ni-W alaşımının pH=10 ve 3 koşullarındaki
pasifleşme davranışları verilmiştir. pH= 10 koşullarında Şekil 3.13’te gösterildiği
gibi W miktarı at %5’den (tane boyu 63 nm) at %18’e (tane boyu 39 nm) yükseldiği
zaman pasifleşme derecesinde bir artış görülmüştür. XPS çalışmaları sonucu at %18
W içeren alaşımda yüzeydeki NiWO4 oksit filminin oluştuğu ve at %6 W içeren
alaşımda ise çok az miktarda oksit film oluştuğu gözlenmiştir. Atomik olarak %22 W
içeren alaşımda (tane boyu 5nm) ise amorflu bir yapı meydana gelmiş ve oksit film
tamamen kaybolmuştur [20].
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ġekil 3.13 : pH=10 koşullarında ağırlıkça %3,5 NaCl içeren çözeltiden elde
edilen Ni-W alaşımının polarizasyon eğrisi [20].
Aşağıda Şekil 3.14’te

ise pH=3 asidik koşullarda Ni-W alaşımının pasifleşme

davranışına bakıldığında artan W ile beraber güçlü bir oksit filminin arttığı
görülmektedir.

ġekil 3.14 : pH=3 koşullarında ağırlıkça %3,5 NaCl içeren çözeltiden elde edilen
Ni-W alaşımının polarizasyon eğrisi [20].
Fakat her iki koşulda (pH=3 ve 10) alkalin ortamda Ni-W alaşımlarının korozyon
direncinin asidik ortamda Ni-W alaşımlarına göre korozyon dirençlerinin daha
yüksek olduğu bulunmuştur [20].
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Bilindiği üzere Ni-W kaplamalar sahip olduğu özellikler nedeniyle sert krom
kaplamaların yerini almaktadır. Yapılan başka bir çalışma da ise ters akım darbe
elektrobiriktirme yöntemi kullanılarak AISI 1566 çelik üzerine biriktirilen Ni-W
alaşımlarının ve yine aynı substrat üzerine biriktirilen sert Cr kaplamaların ASTM
B117 standardından alınan nötral tuz sprey testleri yapılarak korozyon özellikleri
kıyaslanmıştır. Şekil 3.15, Şekil 3.16 ve Şekil 3.17’de gösterildiği gibi farklı
kalınlıklarda biriktirilmiş Ni-W ve sert krom kaplamaya farklı saatlerde uygulanan
nötral testine bağlı bozunma grafikleri verilmiştir. Buna göre 12 µm kalınlığına
sahip Ni-W kaplamanın büyük çoğunluğu 1000 saatten sonra bozunurken 18 µm
kalınlığa sahip kaplamanın yarısı 3600 saat sonunda bile bozunmadan kalabilmiştir.
Sert krom kaplama ise 2 saat sonra oksitlenmiş ve tamamı bozunmuştur [3].

ġekil 3.15 : Nötral tuz testi uygulanan farklı kalınlıklara sahip Ni-W ve sert
krom kaplamaların zamana bağlı bozunma miktarları [3].

ġekil 3.16 : Farklı sürelerde nötral tuz sprey testine maruz kalmış çelik boru üstene
kaplanmış 12 µm kalınlığa sahip Ni-W kaplamanın görüntüsü [3].
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ġekil 3.17 : 48 saat sonunda nötral tuz sprey testine maruz kalan çelik boru üstüne
kaplanmış 12 µm kalınlığa sahip sert krom kaplamanın görüntüsü [3].
3.2 Elektrobiriktirme Yöntemiyle Elde Edilen Ni- W AlaĢımlarının Kullanım
Alanları
Tungten alaşımları mükemmel mekanik ve tribolojik özellikler göstermeleriyle
bilinirler. Yapılan bazı çalışmalarda Ni- W alaşımlarının sertliğinin saf Nikele göre
neredeyse üçte ikisi kadar sert olduğu sonuçları elde edilmiştir [29]. Ağırlıkça %10
W içeren alaşımlarda Ni-W tabakasının sertliği 600 HV (vikers sertliği) ve 650OC’de
tavlandığı zaman bu değer 800 HV’ye çıkmıştır. Mesela Polimer ve seramik
üretiminde kullanılan enjeksiyon kalıpları ve sıcak gofraj cihazları için gerekli mikro
yapılar sert ve aşınma direnci yüksek olmalıdır. Mold insertlerin sertlik ve termal
dengesinin Ni-W alaşımları kullanıldığı zaman bu mikro yapıların sertlik ve termal
kararlılığının arttığı görülmüştür. Ayrıca yüksek aşınma direnci ve mekanik
mukavemet gibi mükemmel mekaniksel özellik gerektiren kesme takımlarının
üretiminde de Ni-W alaşımları kullanılmaktadır.
Nikel, tungsten ile beraber biriktirildiğinde yüksek sıcaklıklarda kararlılık, yüksek
korozyon ve aşınma direnci gibi davranışlar göstererek otomotiv endüstrisinde
kullanılmaya

aday

malzemeler

haline

gelmişlerdir.

Mükemmel

korozyon

özelliklerinin yanısıra gösterdikleri manyetik özelliklerinden dolayı manyetik
parçaların üretiminde ve elektronik endüstrisinde de ilgi çeker hale gelmişlerdir [30].
Bu kaplamalar magnetik baş, rulman, magnetik rölelerde ve elektrotlarda
kullanılmaktadır. Hatta yapılan çalışmalar göstermektedirki Ni-W alaşımı elektrot
malzemesi olarak kullanıldığında hidrojen oluşumu hızlanmaktadır [31].
Ni-W alaşımları hidrojen çıkışı ve sülfürden arındırma gibi işlemler düşünüldüğü
zaman elektrokatalitik özellikleri ve korozyon direnci, aşınma direnci gibi diğer
gelişmiş özellikleriyle ilgi çekmekte bir çok pratik uygulamada yer almaktadırlar. Bu
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alaşımlar dizel yakıtlarda aromatik içeriği azaltmak amacıyla hidrojenarasyon
proseslerinde ve su arıtma işlemlerinde organik sülfür atıkların uzaklaştırılması ve
desülfirizasyon işlemlerinde de kullanılmaktadır [13].
Tungsten ve alaşımları belirli tribolojik, magnetik, elektriksel özelliklerinden dolayı
hem teorik olarak hem de pratik uygulamalarda ilgi çeken alaşımlardır. Hatta yüksek
termal kararlılıklarından ötürü grafit ve seramiklerle yarışabilir [31].
3.3 Ni- W AlaĢımlarının Elektrobiriktirme Yöntemiyle Elde Edilmesi ve
Parametrelerin Etkisi
Tungsten bilindiği gibi kendi sulu çözeltilerinden tek başına biriktirilemez. Ancak
demir grubuna ait başka bir metalle kendi sulu çözeltilerinden elde edilirler Faraday
verimliliğini ve kaplamanın kalitesini artırmak için genellikle kaplama banyolarına
amonyak NH3 ilave edilir. Sitrik, tartarik, malik, glukonik, sakkarik, hidroksil asetik
asit gibi organik asitle kompleks yapıcı ajan olarak ve çözelti içerisinde metal
iyonlarının çözünürlüğünü artırmak amacıyla kullanılırlar. Genellikle bu kaplama
banyoları 50-80oC sıcaklığında gerçekleştirilir [6].
Alaşımda tribolojik özellikleri ve termal kararlılığı artırmasından dolayı W
miktarının yüksek olması istenir. Genellikle yapılan çalışmalarda atomik olarak %525 W arasında değişen alaşımlar elde edilmiştir. Ancak Gileadi ve arkadaşları
çözeltiden NH3’ü çıkararak ve kompleks ajan olarak sitrat (C6H5O7)-3 kullanarak at
%50 W içeren alaşım elde etmeyi başarmışlardır [32].
Yaptıkları bu çalışmada belli hipotezler atmışlardır ortaya. Bu çalışmanın ortaya
attığı hipotezler şunlar
a) Tungstat/sitrat kompleksi bulkta yada yüzey üstünde olan nikel sitrat ile bir
yapı oluşturuyor.
b) [(Ni)(HWO4)(Cit)]-2 tipindeki bu üçlü yapı Ni-W’in elde edilmesi için öncül
maddedir
c) Ni kendi koplekslerinden hem NH3 hem de sitrat varlığında biriktirilebilir. Bu
üçlü yapının oluşmasını sağlayan toplam reaksiyon 8 elektron gerektirir ve
bunlar denklem (3.5)’te belirtilen öncül madde oluşumu ve (3.6)’da belirtilen
reaksiyonlar şeklinde gerçekleşir.
(NiSit)- + (WO4 SitH)4- = [(Ni)(HWO4)(Sit)]2- + Sit3-
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(3.5)

[(Ni)(HWO4)(Sit)]2- +8e− +3H2O → NiW + 7(OH)- + Sit3-

(3.6)

Ni-W alaşımının elektrobiriktirilmesi sırasında kullanılan akım yoğunluğu, sıcaklık,
pH, kompleks ajan konsantrasyonu, WO4-2/ Ni+2 oranı gibi kaplama banyosu
parametreleri alaşımdaki W miktarını ve dolayısıyla alaşımın özelliklerini büyük
ölçüde etkiler [33].
3.3.1 WO4-2 ve Ni+2 iyon konsantrasyonun etkisi
Younes ve Gileadi Çizelge 3.3’te belirtildiği gibi kaplama banyosu kullanarak
alaşıma kullanılan parametrelerin nasıl etki ettiğine bakmışlardır.
Çizelge 3.3 : Gileadi ve arkadaşlarının Ni-W alaşım eldesi için
elektrobiriktirme yönteminde kullandıkları parametreler.
Younes ve Gileadi Banyosu
NiSO4
Na2WO4
Na3C6H5O7
pH (H2SO4)
Akım yoğunluğu (mA/cm2)
Sıcaklık (0C)
İş elektrodu
Karşıt elektrot
Referans elektrot

Operasyon Değerleri
Değişken
Değişken
Değşken
6-10 (+0.2)
15
25
Altın dönen silindir (r= 0.2 cm)
Dönme hızı : 2000 rpm
Pt tel (r= 0.15 cm, boy= 7 cm)
Ag/AgCl/1M KCl

Tungsten iyon konsantrasyonun etkisini belirlemek için Younes ve arkadaşları nikel
(0.1 M) ve sitrat (0.6 M) iyon konsantrasyonlarını sabit tutmuşlardır. Aşağıdaki Şekil
3.18’de gösterildiği gibi alaşımdaki W miktarı artan tungstat konsantrasyonuyla
artmış ve yaklaşık at %50’lere varmıştır [33].

ġekil 3.18 : Çözeltideki WO4-2 konsantrasyonunun fonksiyonu olarak alaşımdaki
W miktarı. 0.1 M NiSO4, 0.6 M Na3Cit, pH=8.0 [33].
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Sitratın etkisini belirlemek içinse kullanılan sitrat konsantrasyonunu 0.6 M’dan 0.3
M’a düşürmüşlerdir. Yine değişen WO4-2 konsantrasyonuna bağlı alaşımdaki W
miktarını ölçmüşlerdir. Aşağıdaki Şekil 3.19’da verildiği gibi alaşımdaki W miktarı
çözeltide artan WO4-2‘a bağlı olarak artmakta ancak toplam miktar yaklaşık at
%30’lara düşmektedir [33].

ġekil 3.19 : Çözeltideki WO4-2 konsantrasyonuna bağlı olarak alaşımdaki W
miktarı, 0.1 M NiSO4, 0.3 M Na3Cit, pH=8.0 [33].
Nikel iyon konsantrasyonun etkisini belirlemek için Na2WO4 (0.4 M) ve Na3Sit (0.6
M) konsantrasyonlarını sabit tutmuşlardır. Şekil 3.20’de gösterildiği gibi alaşımdaki
W miktarı artan banyoda artan Ni+2 konsantrasyonuyla azalmaktadır [33].

ġekil 3.20 : Çözeltideki Ni+2 konsantrasyonunun fonksiyonu olarak alaşımdaki
W miktarı. 0.4 M Na2WO4, 0.6 M Na3Cit, pH=7.5 [33].
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Vaaler ve Holt ise amonyaklı sitrat banyolarından W eldesi üzerine çalışmışlardır.
Deneylerinde nikel sülfat, sodyum wolframat, sitrik asit içeren ve pH’ı 7 olan ve
sıcaklığı 70oC olan kaplama banyosu kullanmışlardır. Yüksek Ni konsantrasyonuna
sahip banyolardan düşük W konsantrasyonuna sahip alaşımlar elde edilmiştir. Ayrıca
banyodaki amonyak içeriğinin miktarı da alaşımdaki W miktarını oldukça
etkilemektedir. Alaşımdaki W miktarı elektrolitte artan tungstat konsantrasyonuyla
artmıştır. Akım yoğunluğundaki artış alaşımdaki W miktarını çok büyük oranda
etkilememiştir. Vaaler ve Holt, banyo çözeltisinin Ni+2, NH4+, Na+, H+, SO42-,
WO42+, OH-, C6H5O72- ve nikel sitrat anyon, nikel amonyak katyon, nikel tungstat
gibi diğer kompleks yapılar içerdiğini belirtmişlerdir [34].
3.3.2 pH’ın etkisi
Younes ve arkadaşlarının kullandığı Çizelge 3.3’te gösterilen banyoya ait yaptıkları
pH çalışmalarında alaşımdaki W miktarının pH 8.0’den sonra keskin bir şekilde
azaldığını saptamışlardır. Aşağıdaki Şekil 3.21’de bu W miktarının pH’a bağlı
değişimi gösterilmektedir.

ġekil 3.21 : Alaşımda W miktarına pH’ın etkisi. 0.1 M NiSO4 ,0.4 M
Na2WO4, 0.6 M Na3Cit [33].
Şekil 3.22’de de pH 8.0’den sonra Ni-W alaşımı oluşumunda öncül madde olan
[(WO4)(Sit)(H)]4- kararsız hale gelerek çözeltiye WO42- şeklinde geri dönmektedir.
Bu durum Ni-W alaşımında bu maddenin öncül olduğunun işaretlerinden biridir.
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ġekil 3.22 : pH’a bağlı olarak [(WO4)(Sit)(H)]4- ve WO42- konsantrasyonlarında
meydana gelen değişim [1,1,2]= [(Ni)(HWO4)2(Sit)]3-, [1,1,1] =
[(Ni)(HWO4)(Sit)]4 [33].
3.3.3 Sıcaklığın etkisi
Literatüre bakıldığı zaman amonyum içeren sitrat banyolarında sıcaklıkla beraber
alaşımdaki W miktarının arttığı gözlemlenmiştir [35]. Aynı şekilde Atanassov ve
arkadaşları da sıcaklık artışıyla alaşımdaki W konsantrasyonunun arttığını
gözlemlemiş ve bu artışın yüksek sıcaklıklarda kinematik viskozitenin düşmesi ve
katot yüzeyine iletimin kolaylaşmasıyla bağdaştırmışlardır [36].
Ancak Younes ve arkadaşları NH3 içermeyen çözeltilerde artan sıcaklıkla beraber
alaşımdaki W miktarının çok fazla değşmediğini ve bağımsız olduğunu
gözlemlemişlerdir [33].
3.3.4 Akım yoğunluğunun etkisi
Eliaz ve Gileadi ise sıcaklık, pH’ın yanında akım yoğunluğu ve katkı maddelerinin
etkisini belirlemek amacıyla testler yapmış ve Çizelge 3.4’te belirtildiği şekilde bir
kaplama banyosu kullanmışlardır.
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Çizelge 3.4 : Eliaz ve Gileadi’nin kaplama banyosu içerikleri ve parametreleri.
Gileadi ve Eliaz Banyosu

Operasyon Değerleri

NiSO4.6H2O

0.01-0.1 M

Na2WO4.2 H2O

0.4 M

Na3C6H5O7.2 H2O

0.25- 0.6 M

pH (H2SO4 ve NaOH)

8

Katkı Maddeleri
Ni(NH2SO3)2.4 H2O

62- 124 Mm

C7H5NO3S

2.4- 19.5 Mm

NaCl

2- 5 mM

Gelatin

0.5- 1 ağırlık %

Akım yoğunluğu (mA/cm2)

5- 10- 15

Sıcaklık (0C)

30-70

Katot
Anot

Altın dönen silindir
Dönme hızı : 1500 rpm
Pt tel

Süre (saat)

6

Yaptıkları

çalışmada

öncelikle

akım

yoğunğu

ve

bununla

beraber

Ni2+

konsantrasyonunun alaşımdaki W miktarına ve faraday verimliliğine etkisini
incelemişlerdir. Faraday verimliliğini ölçmek amacıyla (3.7)’de belirtilen denklemi
kullanmışlardır. Burada w: kaplama ağırlığı(g), t: zaman(h), I: akım (A), C: ağırlık
fraksiyonu n: iyon yükü (nNi :2 nW : 6), M: atom ağırlığı(gmol-1), F: faraday sabiti
(96, 485.3 Cmol-1), B: dönüsüm sabiti (3600 CA-1 h-1) değerleridir.
FE =

(3.7)

Şekil 3.23’e bakıldığı zaman dolu eğriler faraday verimliliğini boş eğriler ise
alaşımdaki W miktarını göstermektedir. Buna göre belli akım yoğunluğuna kadar W
miktarı artarken 10 mA/cm2’den sonra azalmaktadır. Faraday verimliliği artan akım
yoğunluğuyla beraber azalmaktadır. Eklenen katkı maddeleri ile de kaplamanın
kalıntı gerilmesinin ve çatlak yoğunluğunun azaldığı gözlemleniyor [32].
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ġekil 3.23 : Farklı akım yoğunluklarının ve Ni2+ konsantrasyonunun alaşımdaki
W miktarına ve faraday verimliliğine etkisi. Boş eğriler W miktarı,
dolu eğriler faraday verimliliği [32]
Atanassov ve arkadaşları ise karıştırma olduğu durumda ve olmadığı durumda akım
yoğunluğunun Ni-W alaşımının W konsantrasyonuna etkisine bakmışlardır.Elde
ettikleri sonuçlara göre alaşımdaki W miktarı ile akım yoğunluğu arasında karıştırma
işlemi uygulandığı zaman lineer bir değişim gözlemişlerdir. Karıştırma işlemi
uygulanmadığı zaman orta büyüklükte akım yoğunluklarında maksimum olarak
ağırlıkça %41 W içeren alaşımlar elde etmişlerdir. Karıştırma olmadığı zaman
yüksek W konsantrasyonuna pH 7 olduğu durumda ulaşmışlar ancak 800 rpm’lik
karıştırma sonrası alaşımdaki W miktarıda pH 4’ten 7’ye yükseldikçe pH’a bağlı
olarak artış gözlemlemişlerdir [31].
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4. DENEYSEL ÇALIġMALAR
Doğru akım elektro biriktirme yöntemiyle Ni-W biriktirilmesi ve akım yoğunluğu,
sıcaklık ve pH gibi parametrelerin alaşımın yapı ve kimyasal özelliklerine etkisini
belirlemek amacıyla yapılan deneysel çalışmalar Şekil 4.1’ de özetlenmiştir.
İlk olarak hull hücresi kullanılarak pirinç levhalar üzerine Ni- W alaşımı elde
edilmiştir. Bu şekilde tek bir deneyle levha üzerinde farklı akım yoğunluğuna sahip
bölgeler elde edilmiştir. Sonra farklı sıcaklık ve pH koşullarında deneyler tekrar
yapılmıştır. Karakterizasyon analizleri sonrası sonuçlar optimize edilmiş ve seçilen
parametreler doğrultusunda çelik levha üzerine Ni- W biriktirilmiştir. SEM, EDS,
XRD gibi karakterizasyon analizleri ve sertlik ölçimleri yapılmıştır. Isıl işlemin
etkisini belirlemek amacıyla numuneler 4000C ve 5000C gibi 2 farklı sıcaklıkta
tavlanmış ve sertlik, XRD analizleri tekrar yapılmıştır.

ġekil 4.1 :Yapılan deneysel çalışmanın basamakları
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4.1 Hull Hücresi Ġle Pirinç Levha Uygulamaları
4.1.1 Pirinç levha yüzey hazırlama iĢlemi
Katot malzemesi olarak kullanılan pirinç plakalar boyutları 100 x 70 mm ve 0,5 mm
kalınlığında kesilerek hull hücresi için uygun boyutlara getirildi. Sırasıyla 180-240400-600-800-1000 tane boyutuna sahip zımparalarla yüzey parlatıldı. Saf su ile
yıkandıktan sonra ultrasonik cihazda 10 dakika boyunca aseton içerisinde tutuldu.
Anot malzemesi olarak %99.8 saflıkta nikel plaka 60x100 mm boyutlarında kesilerek
hull hücresine uygun hale getirildi.
4.1.2 Hull hücresi ile elektrobiriktirme yönteminin uygulanması
Kimyasal konsantrasyonu Çizelge 4.1’de belirtildiği gibi 750 ml çözelti hazırlanarak
aşağıda belirtildiği gibi kaplama parametreleri kullanılmıştır. pH ve sıcaklık gibi
parametrelerin kaplama özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla farklı pH ve
sıcaklıklar kullanılmıştır. pH’ı artırmak için çözeltiye NH3 ilave edilmiştir. Nikel
sülfat içeren hull hücresi deneylerinde ideal akım 2 A ve süre 10 dakika olarak
belirlenmiş ve deneysel çalışmalar katot malzemesi pirinç üzerine bu veriler dikkate
alınarak yapılmıştır. Ayarlanmış DC güç kaynağıyla (model PR-654(40V- 4A)) sabit
akım 2 amper ve hull hücresi kullanılarak deneyler 10 dakika sürmüştür. Bu akım
doğrultusunda farklı bölgelerde 10- 8.6- 5.4- 3.2- 2.2- 0.9- 0.2 A/dm2 olmak üzere
farklı akım yoğunlukları elde edilmiştir.
Çizelge 4.1 : Ni-W elektrobiriktirme yönteminde kullanılan
kaplama parametreleri.
Banyo
NiSO4.6H2O
Na2WO4.2 H2O
C6H8O7.2H2O
Sıcaklık (0C)
pH
Akım (A)
Süre (dakika)
Katot
Anot

Operasyon Değerleri
0.1 M/L
0.3 M/L
0.28 M/L
40- 50- 60
3.5- 5.0- 7.0
2
10
Pirinç plaka (100*70*0.5 mm)
Saf Ni (%99.8) plaka (100*60 mm)

Elektrobiriktirme sonrası numuneler saf suda yıkanmış ve kurutulmuşlardır. Daha
sonra karakterizasyon çalışmaları için farklı akım yoğunluğuna sahip bölgeler
şeklinde parçalara ayrılmışlardır.
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4.1.3 Karakterizasyon ve kalınlık ölçümleri
Farklı akım yoğunluğu aralığına (10- 8.6; 8.6- 5.4; 5.4- 3.2; 3.2-2.2; 2.2- 0.9; 0.9- 0.2
A/dm2 ) sahip parçaların morfolojilerini incelemek için Jeol Jsm 5410 Scanning
Microscope kullanılarak yüzey SEM görüntüleri alınmış ve atomik komposizyonu
belirlemek amacıyla EDS analizleri yapılmıştır.
Farklı akım yoğunluğuna sahip bu bölgelerin kalınlık ölçümleri ise Fisherscope Xray
XDL cihazı kullanılarak CuZnPb plaka üstüne Ni kalınlığı’nı (µm) belirleyecek
şekilde (standart sapma 3.55) ölçülmüştür.
Elektrobiriktirme işlemi sonrası pirinç levhalar üzerine kaplanan Ni- W alaşımına ait
farklı sıcaklık, pH değerlerinde ve farklı akım yoğunluğuna sahip bölgelerin
görüntüleri aşağıdaki Şekil 4.2, Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’te verilmiştir.

ġekil 4.2 : 0.1M/L NiSO4.6H2O, 0.3 M/L Na2WO4.2H2O, 0.28 M/L
C6H8O7.2H2O içeren çözeltide pH=3.5 olduğu durumda
a)400C b)500C b) 600C’de elde edilen Ni-W alaşımı

ġekil 4.3 : 0.1M/L NiSO4.6H2O, 0.3 M/L Na2WO4.2H2O, 0.28 M/L
C6H8O7.2H2O içeren çözeltide pH=5.0 olduğu durumda
a)500C b) 600C’de elde edilen Ni-W alaşımı.
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ġekil 4.4 : 0.1M/L NiSO4.6H2O, 0.3 M/L Na2WO4.2H2O, 0.28 M/L
C6H8O7.2H2O içeren çözeltide pH=7.0 olduğu durumda
a)500C b) 600C’de elde edilen Ni-W alaşımı.
4.1.3.1 SEM ve EDS analizleri
Farklı sıcaklık, pH ve akım yoğunluğuna bağlı olarak alaşımın mikro yapısı ve
alaşımdaki ortalama W miktarı incelenmiştir.
Sıcaklık 40oC ve pH=3.5 olduğu durumda farklı akım yoğunluklarına bağlı olarak
mikro yapıda ve atomik olarak komposizyonda meydana gelen değişimler Şekil
4.5’te gözlenmektedir. Buna göre yüksek akım yoğunluklarında düşük sıcaklıklarda
kaplama da nikel ve tungsten yanında oksijenin de varlığı saptanmıştır. Aynı
zamanda yine yüksek akım yoğunluklarında çatlamalar meydana gelmiş ve nodüler
bir yapı söz konusudur. Düşük akım yoğunluklarında ise çatlaklar kaybolmuştur.
Akım yoğunluğu düştükçe alaşımdaki W miktarında da azalma meydana gelmiştir.

ġekil 4.5 : Sıcaklık 40oC ve pH=3.5 olduğu durumda farklı akım
yoğunluklarına bağlı olarak mikro yapıda ve atomik olarak
komposizyonda meydana gelen değişimler.
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Sıcaklık 50oC ve pH=3.5 olduğu durumda farklı akım yoğunluklarına bağlı olarak
mikro yapıda ve atomik olarak komposizyonda meydana gelen değişimler Şekil
4.6’da gözlenmektedir. Buna göre yine yüksek akım yoğunluklarında çatlamalar
meydana gelmiş ve nodüler bir yapı söz konusudur. Düşük akım yoğunluklarında ise
çatlaklar kaybolmuştur. Düşük akım yoğunluklarında alaşımdaki W miktarı artan
akım yoğunluğuyla beraber artarken yüksek akım yoğunluklarında fazla bir artış
meydana gelmemiştir. En yüksek W miktarı orta akım yoğunluklarında (2- 4 A/dm2 )
elde edilmiştir.

ġekil 4.6 : Sıcaklık 50oC ve pH=3.5 olduğu durumda farklı akım
yoğunluklarına bağlı olarak mikro yapıda ve atomik olarak
komposizyonda meydana gelen değişimler.
Şekil 4.6’dan farklı olarak sıcaklık 50oC’de pH’ın etkisini belirlemek amacıyla NH3
ilave edilerek pH= 5 olarak ayarlanmıştır ve akım yoğunluğundaki değişime bağlı
olarak mikroyapı ve atomik komposizyonda meydana gelen değişim Şekil 4.7’de
verilmiştir. Bu sonuçlara göre artan pH’la beraber çatlak yoğunluğunda azalma
meydana gelmiş ve nodüler yapının varlığı artmıştır. Artan pH’la beraber alaşımdaki
W miktarında da artış gözlenmiştir.
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ġekil 4.7 : T=50oC ve pH=5.0 olduğu durumda farklı akım
yoğunluklarına bağlı olarak mikro yapıda ve atomik olarak
komposizyonda meydana gelen değişimler.
Şekil 4.8’de sıcaklık 500C ve pH=7.0 olduğu durumda akım yoğunluğuna bağlı
mikroyapı ve atomik komposizyonda meydana gelen değişim verilmektedir. Ancak
elektrobiriktirme esnasında çözeltide bu pH değerinde çökelmeler olduğu
gözlenmiştir. Mikroyapıya bakıldığı zaman çatlak yoğunluğunda azalma ve nodüler
yapının varlığı söz konusudur. Alaşımdaki W miktarıyla akım yoğunluğu arasında bu
çalışma koşullarında pek bir eğilim söz konusu olmamıştır. Ancak artan pH’la
beraber alaşımdaki W miktarıda artmıştır.

36

ġekil 4.8 : Sıcaklık 50oC ve pH=7.0 olduğu durumda farklı akım
yoğunluklarına bağlı olarak mikro yapıda ve atomik olarak
komposizyonda meydana gelen değişimler.
Sıcaklık 60 ve pH= 3,5 iken akım yoğunluğuna bağlı alaşımdaki mikroyapı ve
komposizyonel değişişim Şekil 4.9’da verilmektedir. Yüksek akım yoğunluklarında
sıcaklığın artmasıyla çatlak yoğunluğunda azalma meydana gelmiştir ve nodüler bir
yapı gözlenmektedir. Düşük pH’larda artan sıcaklıkla beraber W miktarında çok bir
değişim gözlenmemiştir.
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ġekil 4.9 : Sıcaklık 60oC ve pH=3.5 olduğu durumda farklı akım
yoğunluklarına bağlı olarak mikro yapıda ve atomik olarak
komposizyonda meydana gelen değişimler.
Sıcaklık 60oC ve pH = 5.0 olduğu durumda akım yoğunluğuna bağlı alaşımdaki
mikroyapı ve komposizyonel değişim Şekil 4.10’da verilmektedir. Yüksek pH
değerlerinde çatlak yoğunluğu oldukça azalmış ve nodüler yapı artmıştır. Alaşımdaki
en yüksek W miktarı yüksek pH ve sıcaklık değerlerinde düşük akım
yoğunluklarında elde edilmiştir.
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ġekil 4.10 : Sıcaklık 60oC ve pH=5.0 olduğu durumda farklı akım
yoğunluklarına bağlı olarak mikro yapıda ve atomik olarak
komposizyonda meydana gelen değişimler.
Sıcaklık 60oC ve pH = 7.0 olduğu durumda akım yoğunluğuna bağlı alaşımdaki
mikroyapı ve komposizyonel değişim Şekil 4.11’de verilmektedir. Ancak
elektrobiriktirme esnasında çözeltide bu pH değerinde çökelmeler olduğu
gözlenmiştir. Mikroyapıya bakıldığı zaman nodüler yapının varlığı söz konusudur.
Alaşımdaki W miktarıyla akım yoğunluğu arasında bu çalışma koşullarında pek bir
eğilim söz konusu olmamıştır.
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ġekil 4.11 : Sıcaklık 60oC ve pH=7.0 olduğu durumda farklı akım
yoğunluklarına bağlı olarak mikro yapıda ve atomik olarak
komposizyonda meydana gelen değişimler.
4.1.3.2 Kalınlık ölçümleri
Çizelge 4.2’de farklı sıcaklık, pH ve akım yoğunluğuna bağlı olarak Ni-W alaşımının
kaplama kalınlığında meydana gelen değişim görülmektedir. Sıcaklık 40oC, pH=3.5
ve yüksek akım yoğunluklarında alaşımda oksijen gözlenmiştir ve ince bir kaplama
kalınlığı elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda ise kaplama kalınlığı akım yoğunluğu
azaldıkça azalmış ve yüksek kaplama kalınlıkları yüksek akım yoğunluklarında elde
edilmiştir. Kalınlık ve pH arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman sıcaklık 50oC ve 70oC
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olduğu durumda pH 3.5’ten 5.0’e yükseldiğinde kalınlık azalmakta pH 5.0’ten 7.0’ye
yükseldiğinde ise Ni-W alaşımının kaplama kalınlıkları tekrar artmaktadır. En
yüksek kaplama kalınlığı sıcaklık 60oC ve pH 3.5 olduğu durumda 5.14 µm olarak
elde edilmiştir.
Çizelge 4.2 : Farklı akım yoğunlukları, sıcaklık ve pH’a bağlı Ni-W alaşımının
kaplama kalınlığında (µm) meydana gelen değişim.
T=40oC T=50 oC

T=60 oC

pH=3,5 pH=3,5 pH=5

pH=7

pH=3,5

pH=5

pH=7

10,0-8,6 2,8
A/dm2

3,6

2,36

3,51

5,14

2,1

3,24

8,6-5,4

2,8

2,97

1,58

2,3

3,3

1,52

2,05

5,4-3,2

2,0

2,11

1,1

1,75

2,37

1,25

1,53

3,2-2,2

1,43

1,5

0,85

1,4

1,71

1,07

1,26

2,2-0,9

0,76

0,7

0,7

0,95

0,92

0,81

0,82

0,9-0,2

0,3

0,22

0,28

0,43

0,34

0,29

0,48

4.2 Hull Hücresi Uygulamaları Genel Sonuçlar
4.2.1 Akım yoğunluğunun alaĢımdaki Ni ve W konsantrasyonuna etkisi
Farklı sıcaklık (40-50-60oC) ve pH (3,5- 5.0- 7.0) koşullarında ortalama akım
yoğunluğu aralından elde edilen sonuçlara göre alaşımın komposizyonuna etkisi
verilmiştir.
Sıcaklık 40oC ve pH=3.5 olduğu durumda Şekil 4.12’de verildiği gibi W
konsantrasyonu düşük akım yoğunluklarında akım yoğunluğunu artmasıyla artan bir
eğilim gösterirken yüksek akım yoğunluklarında toplam W miktarında azalma
meydana gelmiştir. Ayrıca yüksek akım yoğunluğunda alaşımda oksijenin
saptanmıştır. En yüksek W miktarı bu koşullarda 2- 4 A/dm2 aralığında elde
edilmiştir.
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ġekil 4.12 : Sıcaklık 40oC ve pH=3.5 olduğu koşullarda alaşımın at %W
konsantrasyonlarında akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak
meydana gelen değişim.
Sıcaklık 50oC ve pH=3,5 olduğu durumda Şekil 4.13’te gösterildiği gibi sıcaklığın
40oC ve pH=3.5 olduğu durumla benzer bir davranış göstermiştir. Bu sıcaklıkta
alaşımda oksijen gözlenmemiştir.

ġekil 4.13 : Sıcaklık 50oC ve pH=3.5 olduğu koşullarda alaşımın at %W
konsantrasyonlarında akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak
meydana gelen değişim.
Sıcaklık 50oC ve pH=5.0 olduğu durumda alaşımda at % W konsantrasyonunda
akım yoğunluğuna bağlı değişim Şekil 4.14’te gösterilmiştir. pH=3.5 olduğu duruma
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göre alaşımdaki at %W konsantrasyonun artış gözlenmiştir. En yüksek W miktarı
akım yoğunluğunun 8.6- 3.2 A/dm2 olduğu aralıkta elde edilmiştir.

ġekil 4.14 : Sıcaklık 50oC ve pH=5.0 olduğu koşullarda alaşımın at %W
konsantrasyonlarında akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak
meydana gelen değişim.
Sıcaklık 50oC ve pH’ın 7 olduğu koşullarda alaşımdaki W konsantrasyonu düşük
akım yoğunluklarında artan akım yoğunluğuyla beraber artarken yüksek akım
yoğunluklarında Şekil 4.15’te gösterildiği gibi alaşımdaki W miktarında akım
yoğunluğuna bağlı pek bir değişim olmamıştır.

ġekil 4.15 : Sıcaklık 50oC ve pH=5.0 olduğu koşullarda alaşımın at %W
konsantrasyonlarında akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak
meydana gelen değişim.
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Sıcaklık 60oC ve pH=3.5 olduğu durumda (Şekil 4.16) düşük akım yoğunluklarında
artan

akım

yoğunluğuyla

beraber

alaşımda

W

konsantrasyonu

da

artış

göstermektedir. Yüksek akım yoğunuklarında akım yoğunluğuna bağlı pek bir
değişim gözlenmemektedir.

ġekil 4.16 : Sıcaklık 60oC ve pH=3.5 olduğu koşullarda alaşımın at %W
konsantrasyonlarında akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak
meydana gelen değişim.
Sıcaklık 60oC ve pH=5.0 ve 7.0 olduğu durumda (Şekil 4.17 ve Şekil 4.18) alaşımda
W konsantrayonu öncelikle düşük akım yoğunluklarında artan akım yoğunluğuna
bağlı artış göstermekte yaklaşık 4 A/dm2’den sonra 10 A/dm2’ye kadar alaşımda W
miktarı azalan bir davranış göstermektedir.

ġekil 4.17 : Sıcaklık 60oC ve pH=5.0 olduğu koşullarda alaşımın at %W
konsantrasyonlarında akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak
meydana gelen değişim.
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ġekil 4.18 : Sıcaklık 60oC ve pH=7.0 olduğu koşullarda alaşımın at %W
konsantrasyonlarında akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak
meydana gelen değişim.
4.2.2 pH’ın alaĢımdaki Ni ve W konsantrasyonuna etkisi
Farklı akım yoğunluk aralıklarında (10- 8.6- 5.4- 3.2- 2.2- 0.9- 0.2) ve farklı
sıcaklıklarda(50-60oC ) pH’ın alaşımdaki at% W ve at% Ni konsantrasyonlarına
etkisi verilmektedir.
Sıcaklığın 50oC olduğu durumda (Şekil 4.19) genel olarak artan pH’a bağlı olarak
alaşımdaki W miktarında da artış meydana gelmektedir. Ancak akım yoğunluğunun
8.6- 5.4 A/dm2 olduğu durumda pH 3.5’ten 5.0’e yükseldiğinde alaşımda at % W
artarken pH 7.0’ye yükseldiğinde ise azalmaktadır. En yüksek W miktarı pH 7.0 ve
akım yoğunluğu 3.2- 2.2 A/dm2 arasında elde edilmiştir. Ancak pH 7.0 olduğu
durumda çözeltide deney esnasında çökelmeler başlamıştır.

ġekil 4.19 : Sıcaklık 50oC olduğunda farklı akım yoğunluklarında Ni-W
alaşımında at %W miktarlarının pH’a bağlı değişimi.
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Sıcaklık 60oC olduğu durumda (Şekil 4.20) alaşımda at % W miktarı düşük akım
yoğunluğu aralıklarında (0.2- 3.2 A/dm2) pH 3.5’ten 5’e yükseldiği zaman
azalmaktedır. Ancak pH 5’ten 7’ye yükseldiği zaman alaşımdaki W miktarı çok
yükselmektedir. Yüksek akım yoğunluklarında ise pH’ın 3’ten 7’ye yükselmesi
durumunda alaşımdaki W miktarıda artmaktadır. En yüksek W konsantrasyonları
sıcaklık 600C olduğu zaman orta akım yoğunluklarında (5.4-3.2 A/dm2) elde
edilmektedir.

ġekil 4.20 : Sıcaklık 600C olduğunda farklı akım yoğunluklarında Ni-W
alaşımında at %W miktarlarının pH’a bağlı değişimi.
4.2.3 Akım yoğunluğunun alaĢımın kalınlığına etkisi
pH 3.5 olduğu durumda akım yoğunluğuna ve sıcaklığa bağlı olarak kaplama
kalınlığında meydana gelen değişim Şekil 4.21’de gösterilmiştir. Verilere
bakıldığında akım yoğunluğu arttıkça kaplama kalınlığı da her sıcaklık değeri için
artmaktadır. Yüksek sıcaklıkta yüksek akım yoğunluklarında bu artış çok yüksek
miktarda olurken düşük sıcaklıklarda yüksek akım yoğunluklarında çok az bir artış
olmaktadır.
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ġekil 4.21 : pH 3.5 olduğu durumda farklı sıcaklık ve akım
yoğunluklarındaki değişime bağlı alaşım kaplama
kalınlığında meydana gelen değişim.
pH 5.0 ve pH 7.0 olduğu durumda akım yoğunluğuna ve sıcaklığa bağlı olarak
kaplama kalınlığında meydana gelen değişim Şekil 4.22 ve Şekil 4.23’de
gösterilmiştir. Alaşım kaplama kalınlığı artan sıcaklık ve artan akım yoğunluğuna
bağlı olarak artmaktadır.

ġekil 4.22 : pH 5.0 olduğu durumda farklı sıcaklık ve akım
yoğunluklarındaki değişime bağlı alaşım kaplama
kalınlığında meydana gelen değişim.
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ġekil 4.23 : pH 7.0 olduğu durumda farklı sıcaklık ve akım yoğunluğuna
bağlı olarak alaşım kaplama sıcaklığında meydana gelen
değişim
4.3 Optimizasyon ve Kaplama Parametresinin Belirlenmesi
Alaşımdaki tungsten miktarı, kalınlıklar ve yüzey morfolojileri ele alındığında
yüksek, orta ve düşük W komposizyonunu sağlayan, az çatlak yoğunluğu gösteren
alaşım parametreleri belirlenmiştir. Üç tane kaplama parametresi seçilmiştir. Bu
parametler sıcaklık 600C pH 5.0 akım yoğunluğu 3 A/dm2; sıcaklık 500C pH 5 akım
yoğunluğu 2 A/dm2 ve sıcaklık 500C pH 3.5 akım yoğunluğu 1 A/dm2’dir. Çelik
katot ve %99.8 saflıkta nikel anot kullanılmıştır.
4.4 Çelik Levha Uygulamaları
4.4.1 Çelik levha yüzey hazırlama iĢlemi
Kullanılacak olan çelik substrata kaplama için yüzey hazırlama işlemleri
uygulanmıştır. Öncelikle sırasıyla 180- 240- 500- 800- 1000 tane boyutlu zımpara ile
üstündeki kalın tabaka temizlenmiş daha sonra 5 dakika boyunca aseton içerisinde
ultrasonik temizlenme uygulanmıştır. Daha sonra 37.5 g/L NaOH, 25 g/L Na2CO3, 6
g/l Na3PO4 içeren çözeltide altı dakika bekletiliyor.

Daha sonra % 20’lik HCl

çözeltisine bir dakika daldırıldıktan sonra kaplama işlemine hazır hale getiriliyor.
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4.4.2 Elektrobiriktirme yönteminin uygulanması
Kimyasal konsantrasyonu Çizelge 4.3’te belirtildiği gibi 1000 ml çözelti
hazırlanmıştır ve pH’ı artırmak için çözeltiye NH3 ilave edilmiştir. Optimizasyon
sonrası alaşımdaki W miktarlarına bağlı olarak yüksek, orta ve düşük miktarlarda W
elde edilen kaplama parametreleri seçilmiştir. Bu parametler alaşımda yüksek W (at
% 15- 13) miktarının elde edildiği sıcaklık 600C pH 5.0 (NH3 içeren çözelti) akım
yoğunluğu 3 A/dm2, orta W (at % 10- 11) miktarının elde edildiği sıcaklık 500C pH
5.0 (NH3 içeren çözelti) akım yoğunluğu 2 A/dm2 ve son olarak düşük W (at % 5- 8)
miktarının elde edildiği sıcaklık 500C pH 3.5 (NH3 içermeyen çözelti) ve akım
yoğunluğu 1 A/dm2 olacak şekilde üç tane kaplama işlemi yapılmıştır. Kaplama
süreleri 1 saat olarak belirlenmiş ve deneysel çalışmalar katot malzemesi çelik
üzerine bu veriler dikkate alınarak yapılmıştır. Şekil 4.24’te deney sistemi
gösterilmektedir.

ġekil 4.24 : Levha üzerine Ni- W alaşım biriktirilmesini gösteren deney
sistemi.
Elektrobiriktirme sonrası numuneler saf suda yıkanmış ve kurutulmuşlardır. Daha
sonra karakterizasyon çalışmaları için hazır hale getirilmişlerdir.
Çizelge 4.3 : Optimizasyon sonrası Ni-W elektrobiriktirme yönteminde
kullanılan kaplama parametreleri.
Banyo
NiSO4.6H2O
Na2WO4.2 H2O
C6H8O7.2H2O
Karıştırma
Süre (saat)
Katot
Anot

Operasyon Değerleri
0.1 M/L
0.3 M/L
0.28 M/L
100 rpm
1
Çelik plaka
Saf Ni (% 99.8) plaka
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4.4.3 Karakterizasyon ve mekanik analizler
4.4.3.1 SEM ve EDS analizleri
Numunelerin Jeol JSM-5410 cihazı kullanılarak SEM yüzey görüntüleri alınmış ve
yan

kesit

kaplama

kalınlıkları

ölçülmüştür.

Aynı

zamanda

atomik

konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla EDS analizleri yapılmıştır.
Sıcaklık 50oC ve pH=3.5 ve uygulanan akım yoğunluğu yaklaşık 1A/dm2 olduğu
durumda çelik substrat üzerine kaplanan Ni-W alaşımının mikro yapı ve atomik
olarak komposizyonda meydana gelen değişimler Şekil 4.25’te gözlenmektedir. Elde
edilen verilere göre alaşımdaki W miktarı yaklaşık at % 6.19 civarlarındadır ve
düşük W komposizyonlarında köşeli bir yapı söz konusudur.

c)

ġekil 4.25 : Sıcaklık 50oC ve pH=3.5 akım yoğunluğu 1 A/dm2 olduğu
durumda Ni- W alaşımın mikro yapısı (at % 6.13 W) a) 1 kX
b) 5 kX büyütme c) EDS analizi.
Çözeltiye NH3 ilave edilip pH’ın 5.0’a çıkarıldığı, sıcaklığın 500C ve akım
yoğunluğunun 2 A/dm2 olduğu durumda çelik substrat üzerine kaplanan Ni- W
alaşımın mikroyapı ve komposizyonu Şekil 4.26’da verilmektedir. Bu sonuçlara göre
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atomik olarak yaklaşık %11.77 W içeren alaşımda pH arttıkça düşük pH’a göre daha
küresel yapılar oluşmaktadır.

ġekil 4.26 : Sıcaklık 50oC ve pH=5.0 akım yoğunluğu 2 A/dm2 olduğu
durumda Ni- W alaşımın mikro yapısı (at % 11.77 W)
a) 1 kX b) 5 kX büyütme c) EDS analizi.
Sıcaklık 600C pH 5.0 olduğu ve akım yoğunluğunun yaklaşık 3 A/dm2’e olduğu
durumda Şekil 4.27’de görüldüğü gibi tamamen büyük küresel yapılar meydana
gelmektedir. Akım yoğunluğundaki artış mikroyapıyı da daha globüler hale
getirmiştirç Alaşım komposizyonu ise atomik olarak yaklaşık % 12.93 W
içermektedir.
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ġekil 4.27 : Sıcaklık 60oC ve pH=5.0 akım yoğunluğu 3 A/dm2 olduğu
durumda Ni- W alaşımın mikro yapısı (at % 12.93 W)
a) 1 kX b) 5 kX büyütme c) EDS analizi.
4.4.4 Ni-W alaĢımlarına ısıl iĢlem uygulanması
Atomik olarak yaklaşık % 6.19, % 12.93 ve % 11.77 W içeren numuneler 4000C ve
5000C’de bir saat boyunca fırında bekletilerek ısıl işleme maruz kalmışlardır. Bu
numunelerin XRD ve sertlik ölçümleri yapılmış ve sonuçlar ısıl işlem görmemiş
halleriyle kıyaslanmıştır.
4.4.4.1 XRD analizleri
Numunelerin Philips PW-3710 XRD cihazı ile Cu-Kα (40 kV- 40 mA) ışını
kullanılarak 20 giriş açısıyla XRD analizleri yapılmıştır. Tarama açısı 2Θ= 100 ile
1000 arasındadır.
NiSO4 ve Na2WO4 ve Na3Sit içeren çözeltide kaplanan çelik numunelerin sırasıyla
atomik olarak % 6.19, % 12.93 ve % 11.77 W içeren alaşımların XRD analizleri
aşağıdaki Şekil 4.28’de gösterilmektedir. Aynı numuneler 4000C ve 5000C olmak
üzere iki farklı sıcaklıkta tavlanarak XRD analizleri tekrarlanmıştır.
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ġekil 4.28 : Farklı at % W değerine sahip Ni- W alaşımlarının 4000C ve
5000C’de tavlandıktan sonra ve tavlanmadan hemen önceki
XRD analizleri at a) % 6.19 b) % 11.77 c) % 12.93 W içeren
alaşım.
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Atomik olarak % 6.19, %11.77 ve %12.93 W içeren alaşımların XRD piklerine
bakıldığı zaman yüzey merkezli kübik Ni’e ait pikler görülmektedir. Literatüre
bakıldığı zaman yaklaşık at %13 W içeren Ni- W alaşımlarında Ni ve Ni4W fazları
arasında yarı kararlı bir katı eriyik meydana gelmektedir. Tavlama işlemi sonrasında
(5000C) at % 12.93 içeren Ni-W alaşımında Ni4W fazı çökelmeye başlamış ve XRD
analizleri sonucu saptanabilir hale gelmiştir.
4.4.4.2 Sertlik ölçümleri
Fischer HP 100 model mikrosertlik cihazı kullanılarak numunelerin mikrosertlik
değerleri (N/mm2) ölçülmüştür. Uygulanan yükler kaplama kalınlıklarına uygun
olarak seçilmiştir.
Kaplama kalınlıkları ölçülen numunelerin sertlik analizleri yapılmıştır. Buna göre
yaklaşık 3 µm kalınlığa sahip at % 6.19 W içeren Ni- W alaşımına 20 mN yük
uygulanmıştır. Buna göre yaklaşık 4138 N/mm2 mikro sertlik değeri elde edilmiştir.
Daha sonra bu alaşım bir saat boyunca 4000C ve 5000C olmak üzere iki farklı
sıcaklıkta ısıl işlem görmüştür. Isıl işlem sonrası yaklaşık 6588 N/mm2 (4000C ısıl
işlem sonrası) 6714 N/mm2 (5000C ısıl işlem sonrası) mikro sertlik değerleri elde
edilmiştir.
Yaklaşık 12 µm kalınlığa sahip at % 11.77 W içeren Ni- W alaşımına yine aynı
şekilde 50 mN yük uygulanarak yaklaşık 4667 N/mm2 mikro sertlik değeri
gözlenmiştir. Alaşım bir saat süresince 4000C ve 5000C’de ısıl işlem gördükten sonra
mikro sertlikleri sırasıyla 7522 ve 7916 değerlerine yükselmiştir.
Yaklaşık 7 µm kalınlığa sahip at % 12.93 W içeren Ni- W alaşımına 50 mN yük
uygulanarak yaklaşık 5926 N/mm2 mikro sertlik elde edilmiştir. Alaşım bir saat
boyunca 4000C ve 5000C’de ısıl işlem gördükten sonra mikro sertlikleri sırasıyla
8276 ve 8554 N/mm2 değerlerine yükselmiştir.
Elde edilen bu veriler değerlendirildiğinde alaşımdaki W miktarının yüksek olduğu
Ni- W alaşımlarında sertlik değeri daha yüksektir. Isıl işlem sıcaklığı 5000C’ye
yükseldiği zaman sertlik değeri de artan sıcaklıkla beraber artmaktadır.
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5. GENEL SONUÇLAR VE TARTIġMA
Bu çalışmada NiSO4, Na2WO4 ve Na3Cit içeren kaplama banyosundan Ni- W
alaşımının elde edilmesi ve alaşım özelliklerine kullanılan parametrelerin etkisi
incelenmiştir. Bu parametrelerden en önemlileri akım yoğunluğu, sıcaklık, pH ve
çözeltiye ilave edilen kompleks yapıcıların konsantrasyonudur. Akım yoğunluğu
etkisini belirleyebilmek için bir çok test yapmak gerekir ancak bu çalışmada hull
hücresi kullanılarak tek bir deneyle akım yoğunluğu etkisi belirlenebilmiş ve diğer
parametrelerin etkilerini belirleyebilmek amacıyla deneylere devam edilmiştir.
Hull hücresi deneyleriyle;
Mikroyapı özelliklerine bakıldığı zaman genel olarak artan pH ve sıcaklıkla beraber
alaşımda gözlenen çatlamalarda azalma meydana gelmiş hatta yok olmuştur. Nodüler
yapılaşma ise genel olarak yine artan sıcaklık ve pH’la beraber artmaktadır.
Sıcaklık 40oC ve pH=3.5 olduğu durumda

yüksek akım yoğunluklarında

kaplama da nikel ve tungsten yanında oksijenin de varlığı saptanmıştır. Düşük
akım yoğunluklarında akım yoğunluğunu artmasıyla alaşımdaki at % W
miktarı artan bir eğilim göstermiştir. Yüksek akım yoğunluklarında gözlenen
çatlamalar düşük akım yoğunluklarında yok olmuştur. Yüksek akımlarda
nodüler bir yapı söz konusudur. En yüksek W miktarı bu koşullarda 2- 4 A/dm2
aralığında elde edilmiştir.
Sıcaklık 50oC ve pH=3.5 olduğu durumda yüksek akım yoğunluklarında
çatlamalar gözlenmiş ve nodüler bir yapı söz konusudur. Düşük akım
yoğunluklarında ise çatlaklar kaybolmuştur. Düşük akım yoğunluklarında
alaşımdaki W miktarı artan akım yoğunluğuyla beraber artarken yüksek akım
yoğunluklarında W miktarında akım yoğunluğuna bağlı bir değişim meydana
gelmemiştir. En yüksek W miktarı 2- 4 A/dm2 akım yoğunluğu aralığında elde
edilmiştir.
Sıcaklık 50oC’de pH’ın etkisini belirlemek amacıyla NH3 ilave edilerek pH= 5
olarak ayarlanmıştır. Artan pH’la beraber çatlak yoğunluğu azalmış, nodüler
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yapı ve alaşımdaki W miktarı artış göstermiştir. Alaşımdaki W miktarı da artan
akım yoğunluğuyla beraber artmıştır.
Sıcaklık 500C ve pH=7.0 olduğu durumda elektrobiriktirme esnasında çözeltide
çökelmeler olduğu gözlenmiştir. Artan pH’la beraber çatlak yoğunluğu
azalmıştır. Genel olarak artan akım yoğunluğuyla alaşımdaki at % W
miktarında pek bir değişim gözlenmemiştir. Ancak pH’ın artmasıyla beraber
düşük pH’lara göre W miktarı da artmaktadır.
Sıcaklık 60 ve pH= 3,5 olduğu durumda yüksek akım yoğunluklarında
sıcaklığın artmasıyla çatlak yoğunluğunda azalma meydana gelmiştir ve
nodüler bir yapı gözlenmektedir. Düşük pH’larda artan sıcaklıkla beraber W
miktarında çok bir değişim gözlenmemiştir. Düşük akım yoğunluklarında artan
akım

yoğunluğuyla

beraber

alaşımda

W

konsantrasyonu

da

artış

göstermektedir. Yüksek akım yoğunuklarında ise W konsantrasyonu çok fazla
değişmemektedir.
Sıcaklık 60oC ve pH = 5.0 olduğu durumda. yüksek pH değerlerinde çatlak
yoğunluğu oldukça azalmış ve nodüler yapılar artış göstermiştir. Alaşımdaki en
yüksek W miktarı orta akım yoğunluklarında elde edilmiştir. W miktarı düşük
akım yoğunluklarında artan akım yoğunluğuna bağlı artarken yüksek akım
yoğunluklarında artan akım yoğunluğuyla azalmıştır.
Sıcaklık 60oC ve pH = 7.0 elektrobiriktirme esnasında çözeltide bu pH
değerinde çökelmeler olduğu gözlenmiştir. Mikroyapıya bakıldığı zaman
nodüler yapının varlığı söz konusudur. Alaşımdaki W miktarıyla akım
yoğunluğu arasında akım yoğunluğuna bağlı önce artan sonra azalan bir eğilim
gözlenmiştir.
Sıcaklığın 50oC olduğu durumda genel olarak artan pH’a bağlı olarak
alaşımdaki % at W miktarı artmaktadır. Ancak akım yoğunluğu 8.6-5.4 A/dm2
aralığında olduğunda pH 3.5’ten 5’e yükseldiğinde W miktarı artarken daha
yüksek pH’a geçildiğinde azalmaktadır.
Sıcaklık 60oC olduğu durumda alaşımda at % W miktarı düşük akım yoğunluğu
aralıklarında (0.2- 3.2 A/dm2) pH 3.5’ten 5’e yükseldiği zaman önce azalmakta
sonra pH 7 olduğunda alaşımda W miktarı yükselmektedir. Yüksek akım
yoğunluklarında ise pH’ın artmasıyla beraber alaşımdaki W miktarı da
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artmaktadır. En yüksek W konsantrasyonları sıcaklık 600C olduğu zaman orta
akım yoğunluklarında (5.4-3.2 A/dm2) elde edilmektedir.
Pirinç levha üzerine elektrobiriktirilen Ni-W alaşımının kaplama kalınlıklarına
bakıldığında ise artan sıcaklık ve akım yoğunluğuna bağlı olarak kaplama
kalınlıkları artmaktadır.
Hull hücresi deneyleri sonrası elde edilen sonuçlara bakıldığında alaşımda W miktarı
ve yüzey özellikleri dikkate alınarak üç kaplama parametresi belirlendi. Bu
parametreler düzgün ve çatlak içermeyen yüzeyler elde edilecek şekilde alaşımda
yüksek W (at % 15- 13) miktarının elde edildiği sıcaklık 600C pH 5 (NH3 içeren
çözelti) akım yoğunluğu 3 A/dm2, orta W (at % 11-10) miktarının elde edildiği
sıcaklık 500C pH 5 (NH3 içeren çözelti) akım yoğunluğu 2 A/dm2 ve son olarak
düşük W (at % 8- 6) miktarının elde edildiği sıcaklık 500C pH 3.5 (NH3 içermeyen
çözelti) ve akım yoğunluğu 1 A/dm2’dir.
600C sıcaklık pH 5 (NH3 içeren çözelti) akım yoğunluğu yaklaşık 3 A/dm2
parametreler kullanıldığında at % 12. 93 W içeren alaşım elde edildi
Sıcaklık 500C pH 5 (NH3 içeren çözelti) akım yoğunluğu yaklaşık 2 A/dm2
olan banyodan at olarak %11.77 W içeren alaşım elde edildi.
Sıcaklık 500C pH 3.5 (NH3 içermeyen çözelti) ve akım yoğunluğu yaklaşık 1
A/dm2 olan banyodan at % 6.13 W içeren Ni- W alaşımı elde edildi.
Sertlik analizleri sonucu alaşımda artan W miktarına bağlı olarak sertliklerde
artış gözlenmiştir. 4000C ve 5000C’de birer saat tavlandıklarında sertliklerinde
yine artış gözlenmiştir. Artan tavlama sıcaklığıyla sertlikte artmıştır.
Atomik olarak % 6.19, %11.77 ve %12.93 W içeren alaşımların XRD piklerine
bakıldığı zaman yüzey merkezli kübik Ni’e ait pikler görülmektedir.
Literatürden elde edilen veriler doğrultusunda yaklaşık at %13 W içeren Ni- W
alaşımlarında Ni ve Ni4W fazları arasında yarı kararlı bir katı eriyik meydana
gelmektedir. Tavlama işlemi sonrasında (5000C) at % 12.93 içeren Ni-W
alaşımında Ni4W fazı çökelmeye başlamış ve XRD analizleri sonucu
saptanabilir hale gelmiştir. Diğer düşük W içeren Ni-W alaşımılarında ise
herhangi bir ek faz saptanmamıştır.
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