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ÖZET 

 

Bu tez çalışmasında sıcak haddeleme yöntemi ile üretilen AZ91 (Al %9, Zn %1) 

magnezyum alaşımına uygulanan Nikel Fosfor (Ni-P) ve Nikel - Fosfor - Tungsten (Ni-

P-W) akımsız kaplamaların, korozyon ve aşınma karakteristikleri araştırılmıştır. 

Korozyon deneyleri, klorür içeren (Ağırlıkça %3,5 NaCl) ve klorür içermeyen pH 

7’deki, 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisi içerisinde uygulanan potansiyodinamik 

polarizasyon ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) teknikleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Kaplamaların tribolojik özellikleri levha üzerinde bilye (ball on 

disk) yöntemi ile incelenmiştir. 

Bu çalışma sonucunda Ni-P akımsız kaplamalara ilave edilen Na2WO4 içeriğinin 

5 g/l
 
seviyelerine kadar korozyon özelliklerinde iyileşme sağladığı ; bu değer üzerinde 

Na2WO4 ilavesinin ise korozyon özelliklerini kötüleştirdiği saptanmıştır. Korozyon 

akım yoğunlukları klorürsüz ortamlar için 1,22x10
-4 

(A/cm
2
) değerinden 8,12x10

-7 

(A/cm
2
) değerine, klorürlü ortamlar içinse 4,31x10

-4
(A/cm

2
) değerinden 9,94x10

-7 

(A/cm
2
) değerine varan bir iyileşme görülmüştür.

 
Akımsız kaplamalara ait mikrosertlik 

değerleri 80 HV’den 647 HV’ye, spesifik aşınma hızlarının ise kaplamaların sahip 

olduğu W miktarı ile doğru orantılı olarak 204,28 mm
3
/Nm’den 1,5 mm

3
/Nm 

değerlerine düştüğü gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:  Magnezyum esaslı alaşımlar, Akımsız nikel kaplama, Korozyon, 

Aşınma 
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SUMMARY 

 

 In this study, corrosion and wear characteristics of twin roll casted and Ni-P 

(Nickel - Phosphorus) Ni-P-W (Nickel - Phosphorus - Tungsten) electroless coated 

AZ91 magnesium alloys were investigated.  Corrosion experiments was carried out 

using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and Potentiodynamic analysis 

technique in K2HPO4 buffered K2SO4 solution at pH7 with or without wt. %3,5 NaCl 

addition. For defining tribological properties, ball on disk method was used.  

  

 As a result, adding W to Ni-P electroless coatings enhanced corrosion properties 

until a specific amount. (Na2WO4  5 g/l) Exceeding this value deteriorated corrosion 

properties. For non-chlorine enviroment, a significant decrease in corrosion current 

density were observed from 1,22x10
-4 

(A/cm
2
) to 8,12x10

-7 
(A/cm

2
) and for chlorine 

enviroments from 4,31x10
-4

(A/cm
2
) to 9,94x10

-7 
(A/cm

2
) . Microhardness values 

increased to 647 HV from 80 HV. Wear rates of electroless coatings appear to be 

decreased from  204,28 mm
3
/N.m to  1,5 mm

3
/N.m;  which is directly proportional to W 

content of the coatings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Mg-based alloys, Electroless Nickel Coating, Corrosion, Wear 
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1.GİRİŞ 

 

Dünyada enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu enerji ihtiyacının büyük 

çoğunluğu fosil yakıtlar üzerinden giderilmektedir. Özellikle otomotiv ve havacılık 

endüstrisinde ağırlık, temel bir tasarım sorunu addedilmiştir. Bu sektörler için bir 

standart olarak belirlenmiş çelik ve 1980’lerde çeliğin yerini alan alüminyum (Al) ve 

alaşımları gibi; günümüzde bu malzeme gruplarına göre daha hafif ve dirençli malzeme 

arayışı hiç tükenmemiştir. 

Magnezyum (Mg) kullanımın yarısından fazlası alüminyum ve küresel grafitli 

dökme demir alaşımı olarak gerçekleşmektedir. Alaşımsız, saf halinin mühendislik 

kullanımı yok gibidir. Magnezyum ve alaşımları, magnezyum elementinin sahip olduğu 

1,74 g/cm
2
’lik yoğunluk ve yüksek özgül dayanımı ile başta otomotiv sanayi olmak 

üzere havacılık  ve uzay sanayiinde, elektronik endüstrisinde, spor ve medikal 

malzemeleri gibi birçok alanda kullanımı yoğun şekilde araştırılmaktadır. Bu 

araştırmalar özellikle son 40 senede kayda değer bir ivme kazanmıştır.  

Magnezyumun elektrokimyasal olarak bilinen en aktif  metallerden biridir. 

Fiziksel olarak oldukça üstün özelliklerine rağmen elektrokimyasal olarak gösterdiği 

yüksek aktivite, belirli atmosferler ve çözeltilerde çok hızlı bir şekilde korozyona 

uğramasına sebep olmaktadır. Bu durum magnezyum ve alaşımlarının tasarımlarda 

yapısal bir malzeme olarak kullanılmasını fazlasıyla kısıtlamaktadır.  

Çeşitli yüzey teknikleri arasında, iyi korozyon dirençleri ve yüksek sertlikleri ile 

Nikel - Fosfor (Ni - P) alaşım kaplamalar altlık malzemenin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin iyileştirilmesi adına verimli bir yöntem olarak görülmektedir. Ni-P 

kaplamalar, herhangi bir ek işlem gerektirmeyen yüzey kaliteleri, geometriden bağımsız 

tekdüze kaplanma yetenekleri ve iletken olmayan parçalara dahi kaplanabilme 

yetenekleri ile birçok endüstride sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. 

Yüksek lisans tez çalışmasında, AZ91 (Alüminyum %9 – Çinko %1) 

magnezyum alaşımı üzerine akımsız olarak Nikel – Fosfor (Ni-P) ve Nikel - Fosfor – 

Tungsten (Ni-P-W) kaplanarak korozyon ve aşınma özelliklerinin geliştirilmesi 



2 

 

amaçlanmıştır. Farklı tungsten içeriğine sahip kaplamaların pH 7’deki 0,1 M Potasyum 

hidrojen fosfat (K2HPO4) ile tamponlanan 0,1M Potasyum Sülfat (K2SO4) çözeltisi 

içerisindeki korozyon karakteristikleri potansiyodinamik ve Empedans (EIS) yöntemleri 

kullanılarak incelenmiştir. Levha Üzerinde Bilye (Ball - On - Disk) yöntemi ile aşınma 

dirençleri incelenmiş ve mikro sertlik ölçümleri ile karşılaştırılmıştır.  

 

1.1. Magnezyum ve Alaşımlarının Genel Özellikleri 

 

1774 yılında keşfedilen magnezyum toprak içerisinde % 2’lik bulunma yüzdesi 

ile en çok bulunan 6. elementtir.  Doğada metalik formda bulunmamaktadır.  Buna 

karşın  bileşikleri tüm dünyada yaygın olarak bulunabilmektedir.  En yaygın kullanılan 

magnezyum bileşikleri manyezit MgCO3 (%27 Mg) , dolamit MgCO3 - CaCO3 (%13 

Mg), karnalit KCl–MgCl2–6H2O (%8 Mg) ve deniz suyu (%0,13 Mg) olarak 

sıralanabilir. (Kainer,  2003) Magnezyum elementinin başlıca özellikleri Çizelge 1.1.’de 

sıralanmıştır. 

 

Çizelge 1.1. Magnezyum elementinin başlıca özellikleri 

Sembol Mg 

Element Sınıflandırılması  Alkali Toprak Elementi 

Atom Numarası 12 

Atom Ağırlığı 24.3050 

Atom Hacmi  14 cm
3
/mol 

Atom Çapı  0.160 nm 

İyon Çapı 0.072 nm 

Değerlilik +2 

Kristal Yapı Hekzagonal Sıkı Paket (HSP) 

Yoğunluk (20◦C) 1.738 g/cm
3
 

Ergime Sıcaklığı (°C)  (650 ± 1)°C 

 

Magnezyum, 1,74 g/cm
2
’lik yoğunluğu ile benzer uygulamalarda kullanılan 

diğer alternatif metallerden alüminyumun 2/3’ü, demirin ise 1/4 ‘ü yoğunluğa sahiptir.  

Bu yoğunluğu ve yüksek özgül dayanımı ile ağırlığın kritik addedildiği uygulamalar 

için mükemmel bir adaydır.  Aynı zamanda yüksek termal iletkenliğe, boyutsal 
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dengeye, elektromanyetik kaplama karakteristiğine, kolay işlenebilirliğe ve geri 

dönüşüm yeteneğine sahiptir. (Ambat and Zhou, 2004)   

AZ91 başta olmak üzere, magnezyum alaşımlarının potansiyel kullanımını 

sınırlayan özellikleri mevcuttur. Bunların başında ise düşük korozyon dirençleri 

gelmektedir. Magnezyum alaşımları, yüksek saflıkta olanları başta olmak üzere, 

atmosferik korozyona oldukça yüksek bir direnç gösterirler. Ancak alaşım 

elementlerinin eklenmesi ile korozyon karakteristikleri değişik ortamlar için iyi veya 

kötü yönde değişir. Magnezyumun standart elektrokimyasal potansiyeli -2,4 V(SHE) 

olmakla beraber, sulu çözelti içerisinde yüzeyde MgOH2 filminin oluşması ile 

potansiyel değeri -1,5V(SHE) ’a kadar düşer. Bu film MgOH2‘nin denge değeri olan pH 

11’nin altındaki koşullarda, oluşan hidrojen moleküllerinin etkisi ile hızla 

dağılmaktadır. (Ambat and Zhou, 2004)    

Her ne kadar bazı alaşım elementlerinin (alüminyum, çinko ve nadir toprak 

elementleri) katkısı ile magnezyum elementinin korozyon direncinde artış kaydedilmiş 

olsa da, bu artış birçok uygulama için yeterli sevilerde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple 

korozyon direncini arttırmak adına yüzey işlemleri yöntemlerine başvurmak 

kaçınılmazdır. Korozyon direncini arttırmak adına boyama, kromatlama, anotlama, 

buhar biriktirme ve elektrokimyasal kaplama gibi birçok yüzey geliştirme işlemi mevcut 

olsa da uygulanabilecek birçok yüzey işlemleri tekniğinin arasında akımsız nikel 

kaplama tekniği avantajları ile ön plana çıkmaktadır. (Liu and Gao, 2006)  

Akımsız kaplamalar elektronik endüstrisi için kritik önem arz eden elektrik 

iletkenliği özelliğinin yanı sıra korozyon direnci ve sertliği ile bilinen bir uygulamadır. 

Her ne kadar nikel / magnezyum sistemi anodik alt metal üzerine katodik kaplamalara 

klasik bir örnek teşkil etmektedir. Kaplamanın sahip olabileceği poroziteler kaplamanın 

korozyon davranışını ve servis ömrünü etkilemektedir. Magnezyumun elektrokimyasal 

olarak aktif bir metal oluşu sebebi ile kaplama prosesinde özel banyo formülasyonlarına 

ve ön işlemlere gerek duyulmaktadır. Geleneksel yöntemlerle üretilmiş AZ91 

alaşımının sahip olduğu öncül α, ötektik α ve β fazlarından kaynaklanan mikro yapısal 

heterojen yapı bu akımsız kaplama prosesini daha da zorlaştırmaktadır. (Ambat and 

Zhou, 2004)   
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 1.2. Magnezyum Alaşımları ve Üretim Yöntemleri  

  

Magnezyumun özelliklerinin iyileştirilmesinde alaşımlama olmazsa olmaz bir 

uygulamadır. Magnezyum kimyasal olarak aktif bir elementtir ve diğer metallerle 

birleşerek metaller arası bileşikler oluşturma yeteneğine sahiptir. 

 

 1.2.1. Magnezyum alaşımları  

 

 Birçok magnezyum alaşımında metalik alaşımlama ürünlerini yapıda görmek 

mümkündür. Bu alaşım elementleri magnezyumun mikro yapısını, dolayısıyla mekanik 

özelliklerini değiştirirler. Katı çözelti sertleşmesi ve çökelti sertleşmesi magnezyum 

tabanlı malzemelerin mekanik performansının arttırılması adına en önemli 

mekanizmalardır. (Gupta, et al., 2011) 

  

Alaşım elementlerinin magnezyum alaşımlarına etkileri sıralanmıştır. Yaygın 

kullanılan magnezyum alaşımları ve bileşenlerine  Çizelge 1.2.’de verilmiştir. 

 

 Alüminyum(Al), magnezyumun alaşımlandırılmasında en yaygın kullanılan 

elementlerden biridir. Alüminyum katkısı magnezyuma sertlik ve dayanım katmaktadır. 

Bunun yanında dökülebilirlik yeteneğini de arttırmaktadır. Ağırlıkça %6’dan yüksek 

alüminyum içeren alaşımlara ısıl işlem uygulanabilmektedir. (Gupta, et al., 2011) 

  

 Berilyum(Be), ergiyik içerisine çok az miktarda katılan bir alaşım elementidir 

(<30ppm). Berilyum katkısı döküm, ergitme ve kaynak gibi prosesler sırasında 

magnezyum alaşımının yüzeyinin oksidasyonunu azaltmaktadır. (Gupta, et al., 2011) 

  

 Kalsiyum(Ca), katkısı magnezyum alaşımının tanelerinde düzenlemeye ve 

sürünme dayanımında artışa yol açar. Bunun yanında korozyon direnci, termal ve 

mekanik özellikleri de iyi yönde etkilemektedir. Kalsiyum elementi döküm alaşımlarda 

kullanıldığında ergiyik oksidasyonunu azaltmaktadır. Varlığı magnezyum levhanın 



5 

 

haddesinde de iyileşme sağlar. Ancak ağırlıkça %0,3’ün üzerinde kullanıldığında 

kaynak sırasında çatlaklara duyarlı hale getirir. (Gupta, et al., 2011) 

 

Çizelge 1.2. Yaygın kullanılan magnezyum alaşımları ve % alaşım element içerikleri 

Gösterim Al Fe(Maks.) Mn Ni(Maks.) N.T. Si Zn Ag Zr 

AJ52A 5 - 0,38 - 2 (Stronsiyum) - 0,2 - - 

AJ62A 6 - 0,38 - 2,5(Stronsiyum) - 0,2 - - 

AM50A 4,9 0,004 0,32 0,002 - - 0,22 - - 

AM60B 6 0,005 0,42 0,002 - - 0,22 - - 

AS41B 4,2 0,0035 0,52 0,002 - 1 0,12 - - 

AZ31B 3 0,005 0,6 0,005 - - 1 - - 

AZ61A 6,5 0,005 0,33 0,005 - - 0,9 - - 

AZ80A 8,5 0,005 0,31 0,005 - - 0,5 - - 

AZ81A 7,6 - 0,24 - - - 0,7 - - 

AZ91D 9 0,005 0,33 0,002 - - 0,7 - - 

AZ91E 9 0,005 0,26 0,001 -  0,7 - - 

EZ33A - - - - 3,2 - 2,5 - 0,7 

K1A - - - - - - - - 0,7 

M1A - - 1,6 - - - - - - 

QE22A - - - - 2,2 - - 2,5 0,7 

WE43A - 0,01 0,15 0,005 4 (İtriyum) - 0,2 - 0,7 

WE54A - - 0,15 0,005 5,1 (İtriyum) - - - 0,7 

ZE41A - - 1,5 - 1,2 - 4,2 - 0,7 

ZE63A - - - - 2,6 - 5,8 - 0,7 

ZK40A - - - - - - 4,0 - 0,7 

ZK60A - - - - - - 5,5 - 0,7 

 

 Seryum(Ce), elementinin katkısı ile (sadece %0,2) magnezyum elementinin 

kopma uzamasında ciddi boyutta bir iyileşmeye sebep olur. Yeniden kristalleşme 

sırasında tekstürlerin yapısını değiştirerek plastik deformasyon yeteneğini arttırdığı 

tespit edilmiştir. (Mishra, et al., 2008)  
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Bakır(Cu), magnezyum içerisinde sınırlı bir katı çözülebilirliğe sahiptir. Bakır 

magnezyum ile tepkimeye girerek Mg2Cu metaller arası bileşiğini oluşturmaktadır. 

Bakır aynı zamanda hem oda sıcaklığında hem de yüksek sıcaklılarda dayanımı 

arttırmaktadır. Sünekliği ve korozyon özelliklerini ise kötü etkilemektedir.  (Gupta, et 

al., 2011) 

 

Demir (Fe), magnezyum alaşımları için zararlı bir etkiye sahiptir. Çok küçük 

miktarlarda dahi korozyon direncini kötüleştirmektedir. %0,005’lik demir yüzdesi 

korozyon özelliklerinin etkilenmemesi adına izin verilen en yüksek yüzdedir. (Gupta, et 

al., 2011) 

 

Lityum (Li) metalinin magnezyum içerisinde görece yüksek bir katı çözünürlüğü 

vardır. (Atomsal olarak %17, ağırlıkça %5,5) Düşük yoğunluğu ile magnezyumun diğer 

alaşım elementlerinden kaynaklanan yoğunluğu düşürmektedir. Dayanımda düşüşe; 

süneklikte artışa sebebiyet vermektedir. (Gupta, et al., 2011) 

 

 Mangan (Mn), Magnezyum-Alüminyum (Mg-Al) ve Magnezyum-Alüminyum-

Çinko (Mg-Al-Zn) alaşımlarının deniz suyu (klorürlü ortam) korozyon direncini 

arttırmaktadır. Ancak magnezyum içerisindeki düşük miktarda çözünmesi 

alaşımlandırma yeteneğini kısıtlamaktadır. Genellikle alüminyum gibi alaşım 

elementleri ile birlikte kullanılmaktadır. (Gupta, et al., 2011) 

 

 Nikel(Ni), magnezyum içerisinde sınırlı bir katı çözünmeye sahiptir. Akma ve 

çekme dayanımında iyileşmeye, süneklikte düşüşe sebep verir. Çok düşük miktarda 

katılması dahi korozyon özelliklerini kötü etkilemektedir. (Gupta, et al., 2011) 

 

Nadir toprak elementleri magnezyum elementinin yüksek sıcaklıktaki dayanımı, 

sürünme dayanımı ve korozyon direncini arttırmaktadır. Ancak, nadir dünya 

elementlerinin maliyetleri yüksektir ve genellikle yüksek-teknoloji alaşımlarında 

kullanılmaktadır. Varlıkları alaşımların katılaşma aralığını düşürmekte ve bunun 

sonucunda döküm boşlukları ve kaynak çatlaklarını azaltmaktadır. (Gupta, et al., 2011) 
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Toryum (Th), katkısı sürünme dayanımını 370°C’ye çıkarmaktadır. Çinko içeren 

alaşımlarda kaynaklanma yeteneğini de arttırmaktadır. Radyoaktif yapısı nedeniyle pek 

tercih edilmemektedir. (Gupta, et al., 2011) 

 

Titanyum(Ti) ve magnezyumun birbiri içerisindeki çözünme oranı çok sınırlıdır. 

%2 ile %4 arasında katılması halinde akma dayanımını ve sünekliği %0,2 oranında 

etkilediği tespit edilmiştir. Herhangi bir metaller arası bileşen oluşumu tespit 

edilmemiştir.  

 

İtriyum (Y), magnezyum içerisinde görece yüksek bir katı çözünme yeteneğine 

sahiptir. (Atomsal olarak % 3,75, ağırlıkça ~ % 12,6) Nadir toprak elementleri ile 

birlikte kullanıldığında yüksek sıcaklık dayanımını ve sürünme dayanımını 

arttırmaktadır. (Gupta, et al., 2011) 

  

Çinko(Zn), magnezyumun alaşımlandırılmasında etkin olarak kullanılan 

elementlerden biridir. Alüminyum ile birlikte kullanıldığında süneklikten ödün 

vermeden dayanımı arttırmaktadır. Nikel ve demir safsızlıklar ile birlikte 

kullanıldığında korozyon direncinin arttırılmasında pozitif rol oynar. (Gupta, et al., 

2011) 

 

Zirkonyum (Zr), çinko, toryum, nadir toprak elementleri ve bu elementlerin 

kombinasyonunu içeren alaşımlar için çok iyi bir tane inceltici olarak çalışmaktadır. 

Ancak alüminyum ve mangan içeren alaşımlarda kullanılmaktadır zira bu elementler ile 

stabil bileşenler oluşturmaktadır. Ergiyik içerisinde demir, karon, oksijen ve hidrojen ile 

de stabil bileşenler oluşturmaktadır.  

 

 1.2.2. Magnezyum alaşımlarının başlıca üretim yöntemleri 

 

Magnezyum üretiminde baskın olarak basınçlı döküm tekniği kullanılsa da 

magnezyum tüm diğer yerçekimi ve basınç etkili yöntemler ile de üretilebilir. 

Kullanılan yöntem tercih edilirken dikkat edilmesi gereken kriterler geometrik unsurlar, 

istenilen özellikler ve miktara bağlı olarak değişmektedir. En yaygın kullanılan AZ91 
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magnezyum alaşımının büyük çoğunluğu basınçlı döküm tekniği ile üretilmektedir. 

Teknolojik gelişmelerle bu durumun değişeceği öngörülmüştür.  (Mordike and Ebert, 

2001) 

Bu yöntemin avantaj ve dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

- Yüksek üretilebilirlik 

- Yüksek keskinlik 

- Yüksek yüzey kalitesi 

- Kaliteli döküm yapısı ve ince kesitli ve karmaşık parça üretiminin mümkün 

oluşu 

- %50 daha yüksek dökülebilirlik oranı 

- Daha uzun süreli çelik ingot kullanımı 

- Daha düşük ısı ihtiyacı 

- İyi işlenebilirlik 

- %50 daha az takım zayiatı 

- Metalin yüksek akışkanlığı 

 

Dezavantajları ise; 

- Malzeme içerisinde kalan gaz boşlukları 

- Kalın kesitli malzemeler ancak belirli bir derecede dökülebilir. 

- Ucuz basınçlı döküm alaşımları yüzünden zayıf mekanik özellikler 

- Alaşım elementi çeşitliliği sınırlı 

- Döküm mikro yapısındaki ince tane boyutuna göre düşük sürünme dayanımı 

- Mg – Al – Nadir Toprak elementi alaşımları için düşük dökülebilirlik ve 

yüksek maliyet 

- Isıl işlem uygulanamaz 

- Kaynaklanmaya uygun değildir.  

Basınçlı döküm yöntemine bir alternatif olarak sunulabilecek ikiz merdaneli şerit 

döküm yöntemi ilk olarak 1856 yılında Henry Bessemer tarafından uygulanmıştır. 

Avantajları sebebiyle özellikle son 40 yıldır sürekli şerit döküm yöntemi sıklıkla 
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kullanılmıştır. Ergiyik metalden direkt olarak sac üretimine izin veren bu sürekli döküm 

yöntemi zaman ve maliyet yönünden gözle görülür bir iyileşme sağlamıştır. (Watari, et 

al.,  2007) 

 Üretim teknolojisinin daha hafif malzeme talebinden doğan ihtiyacı karşılamak 

adına magnezyum uygulamaları ve alanlarının giderek genişlediği bilinmektedir. Zira 

magnezyum alüminyumdan %36, demirden de %78 hafif olmakla birlikte, yapı 

metalleri arasında en yüksek dayanım / ağırlık oranına sahiptir. Metalik malzemelerin 

geri dönüşümünün kolaylığı da buna eklenince, magnezyuma olan ilgi küresel düzeye 

ulaşmıştır. En büyük ilgiyi de elbette hafifliğe çok önem veren otomotiv sektörü 

göstermiştir. Oldukça verimli ve hızlı bir şekilde levha halinde numune üretimine imkan 

tanıyan bu proses ile magnezyum ve alaşımlarının, bahsi geçen sektörlerde daha çok yer 

alması amaçlanmıştır. (Watari, et al.,  2007) 

 

 

Şekil 1.1. İkiz Merdaneli Şerit Döküm Yönteminin Şematik Gösterimi 

 

Tarihsel süreçte Fransız Pechiney şirketinin bu mekanizmayı alüminyum ve 

alüminyum benzeri hafif metal teknolojisine uygun hale getirmek için 40 senedir uğraş 

verdiği bilinmektedir. Bu döküm mekanizması ile geleneksel direkt soğutmalı döküm 

arasındaki temel farklılık metalin katılaşma oranıdır. Bu değer geleneksel alüminyum 
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döküm yöntemlerinde 1 - 50 °C/sn arasında değişirken alüminyum şerit döküm 

teknolojisinde 1000 °C/sn’ ye kadar çıkmaktadır. Döküm sonucunda oldukça ince taneli 

bir mikro yapı eldesi mümkündür. Ayrıca bu yöntem hem katılaşma hem de haddeleme 

mekanizmasını içeren yegâne yöntemdir. Yönteme ait şematik bir gösterim Şekil 1.1.’de 

gösterilmiştir. Normalde dökümden şerit döküme geçişte %10 ile 20 arasında bir 

indirgenme beklenmektedir. Bu indirgenmenin döküm sac özelliklerine etkilerinin 

doğru anlaşılabilmesi için deney sırasında sac kalınlıkları, hadde yükleri ve indirgenme 

miktarı sürekli olarak gözlenmiştir. (Watari, et al.,  2007) 

 Sıcak hadde mekanizması magnezyum alaşım saclarının plastik 

şekillendirilmeye imkan sağlamak adına ince taneli olması amaçlanarak yapılmaktadır. 

Döküm saclar 2 mm kalınlığa kadar haddelenerek oksit filmin uzaklaştırılması 

sağlanmıştır. Sıcak haddeleme 200 ile 300 °C sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. Birkaç 

paso hadde ile kalınlık 0,5 mm’ye kadar düşürülmektedir. (Watari, et al.,  2007) 

 Üretim kolaylığının yanı sıra, bu yöntem ile elde edilen ürünler ekstra bir 

homojenizasyon tavlamasına gerek duymamaktadırlar. Döküm ürünün sahip olduğu 

heterojen yapının bu üretim yöntemi sonucunda kaybolduğu ve alüminyumca zengin β 

fazlarının homojen şekilde yapıya yayındırıldığı Şekil 1.2.’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 1.2. a) Dökülmüş AZ91’in SEM görüntüsü (500x) (Anık ve Körpe, 2007) 

b) İkiz merdaneli şerit döküm AZ91’in Optik Mikroskop Görüntüsü 

(500x) 
  

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 



11 

 

1.3. Magnezyum ve Alaşımlarının Korozyon Mekanizması  

 

 Dünyada yaygın olarak bulunabilen, her yöntemle işlenebilen ve en hafif 

metallerden biri olarak magnezyum birçok uygulama tasarımında kendisine kolaylıkla 

yer bulabilir. Ne var ki kendisinden çok daha ağır bir malzeme olan alüminyumun 

oldukça gerisinde kalmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri magnezyum 

alaşımlarının korozyon dirençleridir.   

Magnezyum çok aktif bir malzemedir ve indirgeyici etken madde olarak büyük 

bir güce sahiptir. Öyle ki TiCl4’ü titanyuma indirgeyebilir. Kurban anot olarak diğer 

malzemeleri korumak adına kullanımı da yaygındır.  (Song and Atrens, 2000) 

 Bahsedildiği gibi anodik ve aktif bir malzeme karakteristiğine sahip magnezyum 

çok düşük bir korozyon direncine sahiptir ancak bu malzemenin alaşımları için farklı 

durumlar gösterebilir. Yüzeyde Mg(OH)2 filmin dengede bulunduğu durumlarda; 

yumuşak çeliklerden bile daha iyi bir korozyon direncine sahip olabilir. Bu özelliği ile 

gemicilik endüstrisinde atmosfere açık, deniz suyu atmosferinde tercih sebebi olduğu 

uygulamalar mevcuttur. AZ91 alaşımı ise tuz püskürtmeli korozyon ortamında çelik ve 

alüminyumdan daha dayanıklıdır. (Song and Atrens, 2000) 

 Birçok durumda magnezyum ve alaşımları yerel korozyon davranışı gösterirler. 

Ne var ki bu durum alaşım kimyasına ve çevre koşullarına göre değişkenlik gösteren bir 

yapı sergileyebilir ve korozyon mekanizması çok daha geniş çevreye yayılabilir. (Song 

and Atrens, 2000) 

 Magnezyumun zayıf bir korozyon direnci göstermesinin nedenini iki temel 

gerekçe ile açıklayabiliriz. İlki, malzeme içerisindeki ikincil fazlar veya safsızlıklar 

nedeniyle gerçekleşen galvanik korozyon mekanizmasıdır. İkinci durum ise magnezyum 

üzerinde oluşan hidroksit filmin Mg(OH)2 alüminyum veya paslanmaz çeliklerin 

üzerinde oluşan film tabakasına göre çok daha dengesiz olmasıdır. (Song and Atrens, 

2000) 
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1.3.1. Galvanik korozyon  

 Magnezyum alaşımları galvanik korozyona son derece duyarlıdır. Genellikle 

yerel olarak kendisini gösteren bu korozyon mekanizması, katot davranışını bir başka 

metalin veya ikincil bir fazın tetiklemesi ile gerçekleşir. Dışsal veya içsel olarak 

ayrılabilen bu korozyon mekanizmalarının şematik gösterimi Şekil 1.3.’te gösterilmiştir. 

(Song and Atrens, 2000) 

 

Şekil 1.3. Magnezyum ve Alaşımlarının Galvanik Korozyon Mekanizması 

 

Yüksek hidrojen potansiyeline sahip Ni, Fe, Cu gibi elementler magnezyum 

için yeterli verimlilikte katotlardır ve malzemede ciddi bir korozyona sebep olurlar. Al, 

Zn, Cd ve Sn ise çok daha az zararlıdırlar. Yüksek saflık magnezyumu galvanik 

korozyondan korumamakta olup; ortamın iletkenliği, yüksek potansiyel farkı, mesafe ve 

yüzey alan farklılığı gibi etkenlerden direkt etkilenen bir hız ile gerçekleşir. (Song and 

Atrens, 2000) 

                1.3.2. Tane sınırı korozyonu 

               Magnezyum ve alaşımları bir anlamda kristaller arası korozyon 

mekanizmalarına bağışıklardır. Mekanizma tane içyapısına göre görece katodik olan 

tane sınırı fazlarını aşamaz. O nedenler korozyon tanenin bağlantı noktalarında 

korozyon görülür ve bu tanenin kırılmasına yol açabilir. (Song and Atrens, 2000) 
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               1.3.3. Yerel korozyon 

               Magnezyum, serbest korozyon potansiyelinden ötürü oyuklanma korozyonuna 

pasif bir metaldir. Ancak okside kapalı bir ortamda klor etkisine maruz kalırsa 

oyuklanma korozyonuna benzer bir yapı oluşturabilir. Ağır metalin varlığı genel 

oyuklanma etkisini arttırır bir faktördür. (Song and Atrens, 2000) 

  Magnezyum alaşımları aralık korozyon mekanizması göstermezler zira 

magnezyum oksijen konsantrasyon farklılıklarına görece duyarlıdır. (Song and Atrens, 

2000) 

 “Filiform” veya kurtçuk korozyonuna ise metal yüzeyinde sürekli yer değiştiren 

aktif bir hücre yol açar. Baş kısmına anot, kuyruk kısmına katot denilen bu hücre 

yüzünden korozyon mekanizması kaplamaların altında veya anotlaştırılmış tabakalarda 

gerçekleşir. Kaplanmamış saf magnezyum bu tip korozyona uğramaz. (Song and 

Atrens, 2000) 

 1.3.4. Gerilim korozyon kırılması 

 Magnezyum alaşımlarında gerilim korozyon kırılması genellikle taneler arası 

görülür. Mg – Al – Zn alaşımlarında tane içi kırılma olarak da görülebilir. MgH2 varlığı 

hidrojen kırılganlığını tetikleyebilir. En fazla %0,2 öteleme gerilimine maruz kalan 

döküm alaşımlarda bu korozyon mekanizması çok nadiren ortaya çıkar. (Song and 

Atrens, 2000) 

 Al ve Zn alaşımları gerilim korozyon kırılmasını tetikleyen unsurlardandır. 

Zirkonyum katkılı alaşımlar ise neredeyse bu kırılmayı ortadan kaldırır. Akma sınırına 

yakın bölgelere dek kırılma gerçekleşmez. (Song and Atrens, 2000) 

 1.3.5. Korozyon yorulması 

 Bu hususta çalışma sayısı çok az olmakla beraber bu korozyon mekanizmasının 

hem taneler arası hem de tane içinden karışık bir şekilde işlediği tespit edilmiştir. (Song 

and Atrens, 2000) 
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 1.3.6. Yüksek sıcaklıklarda korozyon 

 Yüksek sıcaklıklarda oksijen, magnezyumun oksidasyonu için gerekli lineer bir 

zaman içerisinde magnezyum yüzeyinde koruyucu olmayan bir oksit tabaka meydana 

getirir. (Şekil 1.4.) Artan sıcakla doğru orantılı olarak da artar. Al ve Zn alaşım varlığı 

oksidasyonu hızlandırıcı bir unsurdur. Az miktarda seryum, lantanyum ilave edilmiş 

alaşımların oksidasyon değerlerinin saf magnezyumdan düşük olduğu tespit edilmiştir. 

(Song and Atrens, 2000) 

 

 

Şekil 1.4. Magnezyum yüzeyinde oluşan yarı pasif yüzey filmi modeli 

 

 1.4. Magnezyum Metaline Ait Genel Korozyon tepkimeleri 

Saf magnezyum elementi, yüksek aktivitesi ile korozyona oldukça meyilli bir 

yapı göstermektedir.  

Sulu çözeltilerde magnezyumun genel korozyon tepkimeleri Tepkime 1.1, 1.2, 

1.3 ve 1.4’te verilmiştir.  (Song and Atrens, 2000) 

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2    (1.1) 

 Bu reaksiyonu birkaç parça reaksiyon ile ifade etmek gerekirse: 

Mg → Mg
2+ 

+ 2 e
- 
(Anodik tepkime)    (1.2) 

2H20 + 2 e
-
 → H2 + 2OH

- 
(Katodik tepkime)  (1.3) 

Mg
2+

 + 2OH
-
 → Mg(OH)2 (Ürün oluşumu)   (1.4) 
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2.  AKIMSIZ KAPLAMALAR 

  

 Magnezyum kaplanmasında birçok teknoloji mevcuttur. Bunlar, elektrokimyasal 

kaplama, dönüşüm kaplamaları, anotlama, hidrat kaplamalar, organik kaplamalar ve 

buhar fazlı kaplamalardır. Bu kaplama yöntemleri arasında en az maaliyet gerektiren ve 

en basit yöntem elektrokimyasal kaplamadır.  

Elektrokimyasal kaplamalar akımlı ve akımsız kaplama olarak ikiye ayrılabilir. 

Akımlı kaplamada gerekli elektronlar dışarıdan bir kaynak ile sağlanırken, akımsız 

kaplamada bu elektronlar çözeltideki kimyasal indirgeyici bir etken madde sağlanır , 

 Akımsız kaplamalar  üç ana başlığa ayrılabilir. Bunlar: 

  a) Alaşım Kaplamalar 

  b) Kompozit Kaplamalar 

  c) Metalik Kaplamalar şeklindedir. 

 Akımsız kaplama teknolojisi ilk olarak 1946 yılında Brenner ve Riddell 

tarafından tanımlanmıştır. Kontrollü bir kimyasal indirgenme prosesi ile akımsız 

kaplama kimyası yüzey mühendisliği ve metal son işlemleri gibi alanlarda sürekli 

büyüyen bir alan yaratmıştır. Akımsız kaplamalar eşsiz fizikokimyasal ve mekanik 

özellikleri ile kullanım alanlarını hızla geliştirmişlerdir. Bu özellikler: 

 • Geometri gözetmeksizin tekdüze kaplamalara imkan sağlaması (±2-5µm)  

 • Mükemmel korozyon direnci 

 • Yüksek sertlik ve aşınma direnci 

 • Lehimlenebilme yeteneği 

 • Amorf , nano/mikro kristal yapı  

 • Düşük sürtünme katsayısı  

  • Manyetik özellikler olarak sıralanabilir. 
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 Alaşım biriktirilmesi için, asidik ve bazik olarak ayrılan, iki temel banyo tipi 

mevcuttur.  Akımsız alaşım kaplamalar metalik iyonların katalitik yüzey üzerine 

kontrollü indirgenmesi ile oluşurlar. Biriktirilen kaplama otokatalitik yüzey davranışı 

göstererek indirgenme tepkimesini katalitik olarak devam ettirir. Bu sayede yüzey 

banyo çözeltisi ile temas halinde kaldığı ve banyo çözeltisinde metalik iyonlar 

tükenmediği sürece tepkime devam etmektedir. Herhangi bir dış akım 

uygulanmadığından altlık malzemenin kesitlerinden bağımsız olarak tekdüze şekilde 

gerçekleşir. Kaplama prosesindeki değişiklikler banyo bileşenlerine (indirgeyici etmen, 

Kompleks oluşturucu madde, stabilizör vb.) ve deney şartlarına (Sıcaklık, pH) sıkı 

sıkıya bağlıdır. (Agarwala and Agarwala,  2003)  

 Akımsız metal kaplamalar içerisinde en yaygın kullanılan akımsız kaplama 

prosesi, nikel kaplama Akımsız olarak elde edilen kaplamalar saf nikel katmanları 

olmayıp daha çok nikel fosfor veya nikel bor alaşımlarıdır. Nikel iyonları ile birlikte 

sürüklenen fosfor gibi metal olmayan maddelerle birlikte kaplanırken amorf bir tabaka 

oluşturmaktadır. Mikro yapı incelendiğinde tüm metallerde mevcut olan tanelerin ve 

tane sınırlarının olmadığı görülür. Ancak bu amorf yapı metal olmayan bileşiğin 

yüzdesine bağlı olarak oluşmaktadır.  

Bu % oranına göre sınıflandırılan Nikel – Fosfor kaplamalar; 

 Yüksek fosforlu kaplamalar (%P>10)  

 Orta fosforlu kaplamalar (4 < %P < 10) 

 Düşük fosforlu kaplamalar (%P < 4)) 

 

Nikel – Bor kaplamalar içinse; 

 Yüksek borlu fonksiyonel kaplama (%3-8 B) 

 Düşük borlu kaplamalar (%0,4-0,5 B) olarak tanımlanmıştır. (Kahriman ve Avcı, 

2006). 

Çeşitli endüstri ve sanayi kolları için Ni-P kaplama uygulamaları, kullanm 

alanları ve istenen kaplama kalınlıkları Çizelge 2.1.’de verilmiştir.  

 



17 

 

Çizelge 2.1. Akımsız Ni - P Kaplama Uygulamaları 

Uygulama Alanı Bileşenler Kaplama Kalınlığı (μm) 

Otomotiv Karbüratör Bileşeni, Yakıt 

enjeksiyonu, disk fren pistonları, 

egzoz manifoldu ve boruları, vites 

ve vites parçaları, yakıt pompası 

motorları, Alüminyum jantlar, hava 

yastığı donanımı, dekoratif plastik 
vs. 

2-38 

Havacılık ve Uzay  Rulman yatakları, servo valfleri, 

kompresör bıçakları, ısıya maruz 

kalan donanım, motor şaftı ve 

pervaneleri vs. 

10-50 

Petrokimya  Basınç tüpleri, reaktörler, karıştırıcı 

şaftlar, pompa ve kanatçıklar vs.  
25-125 

Elektrik  Motor Şaftları, bobin halklarında 

döner kanatlar 
12-25 

Elektronik Bilgisayar sürücü mekanizması, 

hafıza şaseleri, gömlekleri ve 

diskleri, vs. 

2-25 

Gıda Pnömatik Konserveleme 

Makinaları, fırın tepsileri, kalıplar, 

ızgaralar ve dondurucular vs. 

12-25 

Denizcilik Denizcilik donanımları, pompa ve 

ekipmanları 
25-50 

Kavrama Elemanları Hidrolik silindirler ve şaftlar, vites 
ve debriyaj 

12-75 

Medikal ve Ecza Tek kullanımlık ameliyat 

ekipmanları vs. 
12-25 

Askeri Füze aksamları, radar dalga 

rehberleri, aynalar, motorlar vs. 
8-75 

Maden Hidrolik sistemler, maden 

makineleri bileşenleri, tesisat 

bağlantıları vs. 

30-60 

Kalıpçılık Çinko kalıplar, döküm kalıplar, 

plastik ekstrüzyon kalıpları, cam 

kalıplar 

15-50 

Matbaacılık Baskı merdaneleri ve baskı 

yatakları 
~38 

Tren Yolları Dizel motor şaftları, vagon 

donanımı vs. 
12-50 

Tekstil Kumaş bıçakları, dokuma iğneleri 

vs. 
12-50 

Ağaç ve Kağıt Oyma bıçakları, aşındırıcı bıçaklar 

ve makine parçaları  
~30 

Çeşitli Elektrikli Testere Motorları 
Matkap Uçları 

Hassas Aletler 

Duş Askı ve Kafaları 

Dolma Kalem Uçları 

~25 
~12 

~12 

~8 

~5 
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Kullanılan birçok yüzey mühendisliği tekniğinin arasında bir elektrik kaynağı 

kullanmaksızın bir kimyasal metal biriktirme teknolojisi olan akımsız nikel kaplamalar, 

ciddi korozif ortamlarda uygulanabilmesi ve inorganik metallerin modifikasyonu gibi 

özellikleri ile hemen bütün endüstrilerde uygulama alanı bulmuştur. Bunun yanı sıra, 

akımsız Ni-P kaplamaların borulara, valflere ve diğer karmaşık parçalara kolaylıkla 

uygulanabilmesi bu kaplamalara hızla artan ve geniş bir kullanım alanı sunmuştur. 

Akımsız nikel kaplamalar metallerin yanı sıra plastik, cam ve seramiklere de 

uygulanabilmektedir. Tekdüze kalınlık, ideal sertlik, iyi aşınma ve korozyon 

özelliklerinin amaçlandığı çelik, alüminyum, bakır, plastik ve birçok başka malzeme 

için akımsız kaplama yöntemleri en basit ve ucuz yöntem olarak öne çıkmıştır. (Liao et 

al, 2011) 

Ni
+2

 iyonlarının sulu çözeltiden alt metal üzerine kimyasal olarak biriktirilmesi 

elektrokimyasal bir mekanizmadır. Bu mekanizma anodik olarak indirgeyici etken 

maddenin (sodyum hipofosfit) dehidrojenizasyonu üzerine temellenmiştir. Çözelti 

tepkimeleri anodik ve katodik tepkimelerden oluşmakta ve pH değişkenine bağlı bir 

nikel ve fosforun eşbiriktirilmesi ile hidrojen gazının oluşumunu içermektedir. Bu 

mekanizma üçlü sistemlere de uygulanabilir. Bu ikili sistemin geliştirilmesi için 

çözeltiye ikinci bir metal tuzu ilavesi ile Ni-P-W, Ni-Sn-P, Ni-P-Cu, Ni-P-Mo, Ni-P-Fe, 

Ni-P-Re gibi üçlü kaplamalar üzerine çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. 

Korozyon direnci, aşınma direnci, termal denge, elektriksel özellikler, özel fiziksel ve 

manyetik özellikleri ile tungsten(W), Ni-P kaplamaların modifikasyonu için doğru bir 

adaydır. (Zhang, et al., 2007) 

 

Ni-P-W kaplamalar genellikle takım çeliği ve yumuşak çelik üzerine 

uygulanmıştır. Magnezyum üzerine uygulanacak kaplamanın birçok zorluğu mevcuttur. 

Ni-P kaplamalarda nikel iyon kaynağı bazik nikel karbonat kullanılmaktadır. Bu 

kullanım maliyeti arttırmakla beraber çözeltinin dikkatli kontrolünü gerektirmektedir. 

Geleneksel nikel banyoları asidiktir. Bu da magnezyum yüzeye korozif bir etki 

yapabilir. (Zhang, et al., 2007) 
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Bir refrakter metal olarak tungsten sulu çözelti ile biriktirilemez bir yapıdadır. 

Sadece nikel, kobalt gibi demir grubu geçiş metalleri tungsteni sulu çözeltilerden 

biriktirmeye zorlayabilmektedir. Ni-P-W’e ait bu mekanizma ilk olarak Pearlstein ve 

arkadaşları tarafından ortaya atılmıştır.  

 

Çok düşük miktarlarda gerçekleşen W eşbiriktirilmesi dahi kimyasal 

kompozisyon, morfoloji ve yüzey pürüzlüğünü etkilemektedir. Ni-P-W kaplamalar, 

tungstenin akımsız kaplama karakteristiğine kattığı sertlik ve termal stabilitesi ile 

yüksek sertlik uygulamalarında sıklıkla tercih edilen ancak doğayı fazlasıyla tahrip eden 

altı değerlikli krom kaplamalar yerine kullanılması mümkün gözükmektedir. 

(Ranganatha, 2012) 

 

  2.1 Akımsız Nikel Kaplama Mekanizması  

 

Akımsız nikel kaplama mekanizması,  katalitik etkisi olan metal yüzeyinde nikel 

iyonlarının bir indirgeyici etkisi ile indirgenerek nikel metaline dönüşmesi esasına 

dayanır. 

 

Akımsız kaplama yapısı ve yüzey morfolojisi banyo içerisinde bulunan kimyasal 

bileşenlere bağlı olarak değişmektedir. Akımsız Ni-P kaplamaların kimyasal dirençleri 

fosfor yüzdesine bağlıdır. (Ranganatha, 2012) Akımsız kaplamalar fosfor içeriklerine 

göre amorf , nano/mikro kristalize veya karma bir yapı sergilerler.  

 

Kaplama prosesini etkileyen en önemli faktör olarak banyo bileşenleri öne 

çıkmaktadır. Ancak pH, sıcaklık, ön işlem prosesi ve kullanılan alt metal (altlık 

malzeme) gibi parametreler de kaplama karakteristiğini fazlasıyla etkileyen 

faktörlerdendir.  

 

Asidik çözeltilerden elde edilen akımsız nikel kaplamalar oldukça parlak ve 

düzgün bir yüzeye sahiptirler. Bazik çözeltilerden elde edilen kaplamalar ise görece 

daha az parlaktırlar. Çözeltinin bazik karakteri arttıkça akımsız kaplamaların nikel 

içeriği artmakta fosfor içeriği düşmektedir.  Fosfor elementi kaplama içerisinde fosfit 
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veya katı çözelti halinde bulunmaktadır. Amorf alaşım kaplamalar sülfat ve klorür 

banyoları kullanılarak elde edilmektedir. (Cziraki et al 1980) 

 

Nikel tuzu konsantrasyonun değişmesinin nikelin indirgen hızında ciddi bir 

değişime neden olmadığı gözlenmiştir. Ancak yoğun kullanımı kaplama kalitesini 

düşürmekte ve kaba yüzeylere sahip kaplamaların oluşmasına sebebiyet vermektedir.  

Zira nikel metalin kendisi de katalitik etki gösterdiği için nikelin metalik hale 

dönüşmesinden sonra reaksiyon nikel yüzeyinde devam eder. 

 

Katalitik yüzeyde metal iyonunun indirgenmesi; 

Mn+ +  ne−  →  Mn (metalin indirgenmesi)  (2.1) 

Bir başka iyonun oksitlenmesi; 

  Rz+ → 𝑅𝑧+𝑛 + ne− (oksidasyon)    (2.2) 

Şeklinde toplam tepkime; 

Mn+ + Rz → R(z+n) + M     (2.3) 

 

2.1 ve 2.2 numaralı kısmi tepkimeler ve 2.3 toplam tepkime ile olay basit bir 

şekilde gösterilmiştir. Kullanılan banyoların içindeki indirgeyicinin cinsine bağlı olarak 

nikel metali ile birlikte fosfor (hipofosfit indirgeyici) açığa çıkar ve bu şekilde elde 

edilen nikel katmanı saf nikel olmayıp, bir nikel-fosfor veya nikel-bor alaşımıdır. 

(Akay, 2010) 

 

Buna karşın indirgeyici etken madde konsantrasyonunun değişimi prosesi ciddi 

şekilde etkilemektedir. En yaygın kullanılan indirgeyici etken madde ise sodyum 

hipofosfit (NaH2PO2.H2O)  olarak bilinmektedir. Hipofosfit iyonunun nikel metalinin 

indirgemesi Tepkime 2.4’te verilmiştir. 

2H2PO2+Ni
+2

+2H2O 
Katalitik
→     2H2PO3+H2+2H++ Ni + Enerji (2.4) 

Hipofosfit tarafından indirgenen akımsız nikel kaplama çözelti mekanizmalarına 

dair birçok öneri ortaya atılmıştır ancak en çok kabul gören mekanizma tepkime 2.5’ten 

2.11’e tepkimeler ile gösterilmiştir. 
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Bu elektrokimyasal mekanizmada, katalitik yüzey üzerinde hipofostit iyonunun 

katalitik olarak yükseltgenmesi ve buna bağlı olarak nikel ve hidrojen iyonlarının 

indirgenmesi gösterilmiştir. (Tepkime 2.5, 2.6, 2.7 ve 2.8) 

 H2PO2

-
+ H2O→H2PO3

-
+ 2H++ 2e-          (2.5) 

 Ni
+2

+ 2e- → Ni      (2.6) 

 2H++2e- →H2       (2.7) 

 H2PO2

-
+ 2H 

++ e-→ P+ 2H2O     (2.8) 

  Hipofosfitin molekülünün katalitik dehidrojenizasyonu sonucu ortaya 

çıkan atomik hidrojen tepkime 2.9, 2.10 ve 2.11’de özetlenen mekanizma ile yüzeye 

adsorblanmaktadır.  

 H2PO2

-
+ H2O→HPO3

-2
+ H+2Hads    (2.9) 

 2Hads+ Ni
+2

→Ni+ 2H+     (2.10) 

 H2PO2+ Hads →H2O+ OH-+ P    (2.11) 

Adsorbe olmuş aktif hidrojen (Tepkime 2.10), nikeli katalitik yüzeye 

indirgemektedir. (Agarwala and Agarwala,  2003) 

 H2PO2

-
+ H2 →H2PO3

-
+ 2H++ 2e-    (2.12) 

 (H
2
PO2)

-2
+ H2O→H++(HPO3)

-2
+ H2   (2.13) 

Eş zamanlı olarak adsorbe edilmiş hidrojen, katalitik yüzeyde bulunan 

hipofosfiti suya, fosfora ve hidroksit iyonuna indirgemektedir. (Tepkime 2.11) Katalitik 

yüzeyde bulunan ortofosfite ve hidrojen gazına yükseltgenmiş hipofosfit, akımsız nikel 

çözeltileri için verimin düşmesine sebebiyet verir. (Tepkime 2.13 ve 2.14) 

 3H2PO2
Katalitik
→      H2PO3 +H2O + 2OH

− + P  (2.14) 
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Tıpkı Ni-P kaplama prosesinde olduğu gibi Ni-P-W akımsız kaplama prosesi 

için de otokatalitik tepkime indirgeyici ekten maddenin katalitik dehidrojenizasyonu ile 

başlamaktadır. Bu otokatalitik tepkimeler sırasında, Ni
+2 

ve W
+3

 iyonları alt metal 

yüzeyine birikmektedir. (Liao et al, 2011) Ni-P-W kaplamalara ait mekanizma tepkime 

2.15, 2.16, 2.17 ve 2.18’ de verilmiştir. 

 

Bu mekanizma prosesin otokatalitik doğasını ve aktif yüzeyde geçekleşen 

olayları açıklamaktadır. H2 gazının oluşumunun yanı sıra nikel, tungsten ve fosforun da 

eşbiriktirilmesini de içermektedir.  Bir refrakter metal olarak tungsten sulu çözelti ile 

biriktirilemez bir yapıdadır. Ancak, demir grubu geçiş metalleri tungsteni sulu 

çözeltilerden biriktirmeye zorlayabilmektedir. Nikel iyonlarının etkisi ile gerçekleşen bu 

olguya “zorlanmış eşbiriktirme” (Induced Codeposition) adı verilmektedir. Henüz 

mekanizması tam olarak açıklanamamış bu olgu doğrultusunda tungsten metali, bir sulu 

çözelti içerisinden metalik olarak indirgenebilmektedir. Ne var ki, bu indirgenme 

prosesi fosforun indirgenmesini kötü yönde etkilemekte ve kaplama içeriğindeki % W 

artışına bağlı olarak %P içeriğinin azaldığı gözlenmektedir.  (Podlaha et al., 1997) 

 

Bunun yanı sıra H2 molekülleri akımsız nikel fosfor çözeltilerinde uzaklaşıyor 

gibi gözükse de; özellikle kaplama kalınlığının arttırılması ile H2 moleküllerinin 

kaplama içerisinde kalma olasılığı da artmaktadır. (Liao et al, 2011)   

 

Ni
2+

 + 2H2PO2
-
  + 2OH

-
   Ni + 2 H2PO3

-
 + H2   (2.15) 

WO4
2-

 + 6H2PO2
-
 + 4H2O    W

 
+ 6H2PO3

-
 + 3H2 + 2OH

- 
 (2.16) 

2H2PO2
-
    P + ½ H2 + H2PO3

-
 + OH

-
    (2.17) 

H2PO2
-
 + H2O    H2 + H2PO3

-
      (2.18) 

 

Bu mekanizma prosesin otokatalitik doğasını ve aktif yüzeyde geçekleşen 

olayları açıklamaktadır. H2 gazının oluşumunun yanı sıra nikel, tungsten ve fosforun da 

eş-biriktirilmesini de içermektedir. Bu H2 molekülleri akımsız nikel fosfor 
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çözeltilerinde uzaklaşıyor gibi gözükse de; özellikle kaplama kalınlığının arttırılması ile 

H2 moleküllerinin kaplama içerisinde kalma olasılığı da artmaktadır. (Liao et al, 2011) 

 

Her ne kadar hipofosfit iyonunun artışı ile nikel indirgenmesini arttırsa da fazla 

kullanımı indirgenme prosesinin yüzey üzerinde değil çözelti içerisinde 

gerçekleşebilmesine sebebiyet vermektedir. Uygun hipofosfit konsantrasyonu tepkime 

sırasında banyonun gözlenmesi ile ayarlanabilir. Düşük hidrojen oluşumu hipofosfit 

konsantrasyonunun düşüklüğüne, coşkulu hidrojen gazı oluşumu ise hipofosfit 

iyonunun fazla miktarda kullanıldığına işaret eder. (Agarwala and Agarwala,  2003)  

 

 2.1.1. İndirgeyici etken madde çeşitleri 

Alaşımların akımsız kaplamasında çeşitli indirgeyici maddeler kullanılmaktadır. 

Akımsız nikel kaplamalar içinse bunların dördü ön plana çıkarlar. Bunlardan en yaygını 

sodyum hipofosfit olmakla birlikte, amino borlar, sodyum borhidrür ve hidrazin olarak 

söylenebilir. Akımsız kaplamaların %70’inden fazlası sodyum hipofosfit banyoları ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu banyoların diğer indirgeyici etken maddeler ile 

gerçekleştirilen banyolara göre avantajı, düşük maliyetleri ve proses kontrolünün 

kolaylığı şeklinde özetlenebilir. Genel olarak 5 kg sodyum hipofosfit kullanımı 

üzerinden ortalama %37’lik bir verimle 1 kg’a yakın nikel indirgenebilmektedir. 

(Mallory,  1974  ve  Gaurilow,  1979). 

Amino borlar akımsız kaplama prosesi için kullanılan bir diğer indirgeyici 

maddelerdir. Nikel kaplamalarda kullanılan amino bor bileşenleri ise sadece iki bileşen 

ile sınırlanmıştır. Bunlar : N-Dimetilamin Boran (DMAB) ((CH3)2NH.BH3)ve H-

Dietilamin Boran (DEAB) – ((C2H5)2NH.BH3) (Gaurilow,  1979 and Stallman, et al., 

1981) 

DEAB öncelikle Avrupa’daki kuruluşlar tarafından tercih edilirken, DMAB 

genellikle Birleşik Devletler tarafından kullanılmaktadır. DMAB sulu çözeltilerde direkt 

olarak çözünebilirken, DEAB banyo içerisinde katılmadan önce etanol gibi kısa zincirli 

alifatik alkol ile karıştırılmalıdır. Amino borlar çok geniş bir pH aralığında çalışabiliyor 

olsa da hidrojen oluşumu sonucu pH’a ait bir alt limit mevcuttur. (Mallory, 1979). 
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Banyonun pH’ı arttırıldıkça kaplamadaki nikel oranı da artmaktadır. Amino bor 

indirgeyicili kaplamalar genellikle 6-9 pH ve 50-80 °C aralığında uygulanırlar lakin bu 

sıcaklık 30°C’ye kadar düşürülebilir. Buna göre amino bor kaplamalar plastik, metal 

dışı gibi katalitik etki göstermeyen malzemeler için oldukça faydalı uygulamalardır. 

Kaplama oranları pH ve sıcaklık ile değişiyor olsa da 7 ile 12 µm/saat olarak 

söylenebilir. (Agarwala and Agarwala,  2003) 

Borhidrür iyonu akımsız kaplamalar için en güçlü indirgeyici ekten maddedir. 

Suda çözülebilen tüm borhidrürler bu amaçla kullanabiliyor olsa da, optimum sonuç 

gözetilerek sodyum borhidrür tercih edilmektedir. (Mallory,  1974) Asit ve nötr 

çözeltilerde, borhidrür iyonları oldukça dengesizdir. Nikel iyonlarının varlığında nikel 

borür yapı kendiliğinden oluşabilmektedir. Çözelti pH’ının 12 ile 14 arasında değiştiği 

durumlarda ise nikel borür oluşumu bastırılmakta ve başlıca tepkime ürünü elemental 

nikel olarak oluşmaktadır. 

 Bir mol sodyum borhidrür yaklaşık olarak bir mol nikeli indirgeyebilir. Buradan 

yapacağımız çıkarım ile 1 kg nikelin, 0,6 kg sodyum borhidrürden indirgeneceği 

hesaplanabilir. Bu miktar hipofosfit için 5 kg olarak hesaplanmaktadır. Borhidrür 

indirgenme etken maddesi kullanılan kaplamalarda bor oranı %3 ile % 8 arasında 

değişmektedir. Nikel Hidroksit oluşumunun engellenmesi adına etilendiamin gibi 

kompleks oluşturucu maddeler kullanılmalıdır. Bu maddeler pH 12-14 aralarında etkili 

olmaktadır. Bu gibi kompleks oluşturucu maddelerin varlığı tepkime hızı düşmekte, 

dolayısıyla biriktirme hızı da giderek düşmektedir. 90°C’lik çalışma sıcaklığında 

biriktirme oranı 25-30 µm/saat olarak ölçülmüştür. İndirgenme evresi devam ederken 

pH sürekli olarak düşmektedir. Bu sebeple sürekli olarak alkali bir hidroksit katkısı 

yapılmalıdır. Banyoların alkali doğasından dolayı alüminyumun alt metal olarak 

kullanıldığı proseslerde sorunlara yol açmaktadır. (Agarwala and Agarwala,  2003) 

Akımsız nikel biriktirme prosesinde indirgeyici etken olarak kullanılan bir diğer 

madde hidrazindir. (Levy, 1963 ve Dini, et al., 1967) Bu banyolar 90-95°C’de ve pH 

10-11 aralıklarında uygulanmaktadır. Biriktirme oranı yaklaşık olarak 12 µm/saat
 
olarak 

tespit edilmiştir. Hidrazinin dengesiz yapısı bu banyoları da dengesizleştirmekte ve 

kontrolü zor hale getirmektedir. Kaplama ürünü yüksek oranda nikel içermektedir ancak 
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metalik görüntüsü yoktur.  Biriktirme ürünü gevrektir ve mühendislik uygulamaları için 

yüksek gerinime sahiptir. 

2.1.2. Sıcaklık etkisi 

Akımsız kaplama çözeltilerin sıcaklığı veya enerji miktarı, biriktirme hızında en 

önemli faktörlerden biridir. 65°C’de biriktirme hızı oldukça düşüktür ve sıcaklık ile 

beraber artar. Bu hemen hemen tüm akımsız nikel  sistemleri için geçerlidir. Genel 

çalışma sıcaklığı ise 85-90°C arasındadır. (Boudrand, 1994) Banyo yükü ve sıcaklık 

birbirine doğru orantılı artmaktadır. Ancak kritik bir noktadan sonra banyo yükünü 

taşıyamamakta ve çözelti hızlı bir şekilde bozunmaktadır. (Agarwala and Agarwala,  

2003) 

2.1.3. Kompleks oluşturucu madde etkisi 

İndirgenme tepkimelerinde ve kimyasal kaplamalarda karşılaşılan zorluklardan 

biri de banyo kompozisyonunu korumaktır. Kaplama prosesi ilerledikçe nikel 

indirgenme oranları sürekli olarak düşer. Çözeltiler nikel fosfit oluşumunun sonucu 

olarak yenilenemez. Eğer banyo çözeltisinde nikel fosfit oluşumu gerçekleşmiş ise 

kaplama yüzey kalitesi bozunarak kaba ve koyu renkte bir kaplama eldesi olur. 

Devamında ise çözeltideki nikel konsantrasyonu düşer ve banyo tamamen bozunur. 

Kompleks oluşturucu maddeler nikel fosfit oluşumunu baskılarlar ancak bunun yanında 

biriktirme hızını da düşürürler. (Gutziet and London, 1954) Nikel kompleks oluşturma 

yeteneği bazı glikolik, süksinik veya malonik asitlere atfedilmiş ancak nikel fosfit 

oluşumunu engellememiştir. En iyi sonucu sodyum sitrat ve sitrik asit bileşenleri ortaya 

koymuştur.  

2.1.4. Hızlandırıcılar  ve frenleyicilerin etkisi 

 Kompleks oluşturucu maddelerin biriktirme hızında sebebiyet verdiği düşüşü 

tolere etmek için hızlandırıcı karbonik asit ve çözünebilir florürler gibi bileşenler 

kullanılabilmektedir. Tiyoüre gibi frenleyici ise banyonun bozunmasını engellemek için 

çözeltiye katılmaktadır. Çökmenin temelde nedeni banyoda koloidal veya çok küçük 

boyutta katı çekirdeklerin bulunması veya meydana gelmesidir. Kollodial boyutlardaki 

bu oluşum kontrol edilmezse, otokatalitik olarak gerçekleşen akımsız kaplama kendini 
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hızlandıran bir zincir etkiye sebebiyet verir ve çözelti hızla bozulur. Bu sebeple tüm 

akımsız nikel kaplama banyoları bir stabilizöre yani katalitik bir inhibitöre gerek duyar. 

Daha önce verilen tabloda görülebileceği üzere bu stabilizör belirli bir konsantrasyonun 

altında veya üstünde uygulandığında çözeltinin çabuk bozulmasına veya kaplamanın 

gerçekleşmemesine yol açabilirler. (Ambat and Zhou, 2004)   

 2.1.5. Ön işlem ve aktivasyon etkisi 

 

 Magnezyum alaşımlarında akımlı ve akımsız kaplamalarda karşılaşılan zorluklar 

ile ilgili iki ana neden vardır. Bunlardan biri yüzeyde kolaylıkla oluşan boşluklu ve 

düzgün olmayan bir oksit veya hidroksit  tabakasına neden olan yüksek kimyasal 

reaktivitedir. Magnezyum alaşımının Pourbaix diyagramı (φ-pH) Şekil 2.1.’de 

verilmiştir. Bu diyagramda pH 10’un altında filmin kararsız olduğu ve Mg
+2

 üreterek 

çözündüğü görülmektedir. Ayrıca zayıf asidik çözeltide çok daha hızlı şekilde 

çözünmektedir. (Grey and Luan, 2002) 

 

Şekil 2.1. Perrault tarafından geliştirilen Mg-H2O Pourbaix Diyagramı 
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Bunun yanında klasik basınçlı döküm yöntemi ile üretilmiş AZ91 magnezyum 

alaşımının tane sınırlarında alüminyumca zengin, metaller arası β  fazı (Mg17Al12) 

içeren heterojen yapısına sahip olması nedeniyle oluşan galvanik farktan dolayı 

özellikle zor bir kaplama metalidir. (Anık ve Körpe, 2007) Ancak farklı magnezyum 

alaşımları benzer mikro yapıya sahip olabilir. Ör. α - matris fazı ve ikincil faz. (Kübik 

yüzey merkezli, intermatalik Mg-Al ikincil fazı (β fazı Mg17Al12) ile Şekil 2.2.’de 

gösterilmiştir.  (Grey and Luan, 2002) 

 

 

Şekil 2.2. AZ91D alaşımının mikro yapısı (Grey and Luan, 2002) 

 

 Bu ikili fazın oluşturduğu heterojen yapıyı bertaraf etmek ve galvanik 

korozyonu engellemek adına magnezyum alaşımlarının akımsız kaplama uygulaması 

uygulanmaktadır.  Bu ön işlem prosesinde magnezyum  ve alaşımları üzerine asit etkisi 

ile pasif bir filmin oluşturulması veya ticari olarak satılan birtakım ön kaplama 

prosesleri gibi örnekler mevcuttur. Bu ön işlem aşaması yüzeydeki galvanik etkiyi 

minimize ederken, akımsız kaplama prosesi için de yüzeyin aktive olmasını 

sağlamaktadır.   

 Florür iyonu magnezyum alaşımlara uygulanan akımsız kaplamalar için temel 

bir bileşendir. Hidroflorik asite daldırılan alt metal yüzeyi aktifleşmekte ve yüzeyde 

florür bir film oluşmaktadır. Oluşan bu film MgF2 yapısında olup iyi bir korozyon 

inhibitörü olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık oluşan bu filmin sulu çözeltilerdeki 
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direnci çözelti pH’ına ve florür konsantrasyonuna bağlıdır. Akımsız nikel kaplamalara 

ait ön işlemler aşamalarında alt metal yüzeyinde magnezyum florür filminin oluşması 

yüzeyin oksitlenmesini engellemekte ve akımsız kaplama sırasında magnezyum 

metalinin aktif bir şekilde kalmasını sağlamaktadır.  

 Yaygın olarak kullanılan ön işlem prosesi magnezyum metalinin kromik asit ve 

nitrik asit çözeltisine maruz bırakılarak dağlanmasıdır. Bu dağlama prosesi sırasında alt 

metal yüzeyi kabalaşmakta ve yüzey kimyasal olarak daha aktif hale gelmektedir. Bu 

işlem florür aktivasyonu için gerekli bir basamaktır. Florür aktivasyonu sonrasında 

yüzey kimyasal olarak dağlanmış yüzeye oldukça benzerdir. Tüm numunelerin 

yüzeyleri kimyasal olarak belirli seviyelerde kabalaştırılır. Yüzeyin kabalaşma derecesi 

ve Florür aktivasyonu magnezyum alaşımının sahip olduğu alaşım elementlerinin 

sayısına paralel olarak artmaktadır. (Liu and Gao, 2006) 

 

 Florür aktivasyonu sonrası malzeme yüzeyinde MgF2 formunda florür bir film 

oluşmaktadır. Oluşan bu film poroz bir karakterdedir ve yüksek çözünürlüklü bir 

gözlemde nano seviyede boşluklar içerdiği görülebilir. Bu poroz yapının kaynağı 

aktivasyon sırasında ortaya çıkan hidrojen gazıdır. (Liu et al., 2010) 

 

 Florür film direkt olarak ölçülemeyecek kalınlıktadır. Bazı porozite varsayımları 

ve kabullere göre pasif florür filmin kalınlığı 1,6 ile 3,2 μm arası değiştiği 

hesaplanmıştır. (Liu et al., 2010) 

 

Aktivasyon sonrası yapıdaki en önemli element Flor elementidir. Yüksek 

çözünürlüklü spektruma göre flor elementi MgF2 film yapısı ile yüzeyde bulunmaktadır. 

Bu film pasif etki ile alt metalin proses sırasında ayrışmasını engeller. (Liu et al., 2010) 

  

 Oksijen elementi de aktivasyon sonrası yapıda bulunan elementlerden biridir. 

Oksijen elementinin varlığı florür filminin oluşumunun tamamlanmadığını veya 

boşluklu kaldığının bir göstergesidir. Ön işlem ile kabalaştırılan yüzeyin etkisi ile florür 

filminin tüm yüzeyi homojen bir şekilde kaplaması oldukça zordur. Ayrıca pasif florür 

filminin oluşumu sırasında ortaya çıkan H2 gazı da kaplamayı poroz hale getirmektedir. 
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Magnezyum elementinin yüksek kimyasal aktivitesi sebebi ile kaplanmamış veya 

boşluklu kalmış yüzeylerde magnezyum oksit (MgO) veya Magnezyum Hidroksit 

(Mg(OH)2) bileşikleri oluşmuş olabilir. (Liu et al., 2010) 

 

 Kaplama çözeltisinde pasif magnezyum filminin ayrışmasına dair üç önemli 

tepkime mevcuttur. Bunlar:  

 

MgF2 → Mg
+2 + 2F−   (2.19) 

 

Mg+2 + F− → MgF+    (2.20) 

 

Mg+2 + nNH3 → Mg. nNH3
+2  (2.21) 

 

şeklindedir. (Liu et al., 2010) 

  

 Florür filmi soy karakterde olduğundan nikel ile herhangi bir tepkimeye girmez.  

Flor filminin çözünmesinde çözeltideki amonyak bileşeninin rolü büyüktür. Ancak yine 

de pasif filmin çözünmeyerek florür yapının yok olmadığı arada sıkışıp kaldığı 

durumlar oluşabilir. Akımsız kaplama yapısının da bu filmin üzerine kaplanması ile 

karma bir kaplama karakteristiği oluşur. Florür üzerine akımsız kaplanan kısımların 

adezyon karakteristiği düşük olur ve kaplamanın en zayıf noktalarıdır.  (Liu et al., 2010) 

  

Ön işlem sonrası, AZ91 alt metalinin yüzeyinin elektrokimyasal heterojen yapısı 

yeterli miktarda düşmektedir. Bu sayede akımsız kaplama prosesi sırasında α-Mg 

fazının korozyonunu engellemektedir. Bu korozyonun engellenmesinin yanı sıra bu 

pasif filmin oluşumu akımsız nikel kaplama prosesinin hızını da düşürmektedir. Hatta 

kaplama prosesinin gerçekleşememesi durumu dahi ortaya çıkabilir. Asit 

aktivasyonunda süre ve pasif filmin kalınlığı bu anlamda dikkatli bir şekilde 

belirlenmelidir. (Zhang, et al., 2007) 
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2.1.6. Alt Metal ve Alaşımların Etkisi 

 

Magnezyum alaşımları üzerine yapılan akımsız kaplama uygulamalarında 

kaplama miktarının saf magnezyuma oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Özellikle kaplama uygulamasının başlangıç aşamasında bu fark belirgin olarak ortaya 

çıkmıştır. Ortaya  çıkan bu durumu yüzey kompozisyonu ve durumu ile ilişkilendirmek 

mümkündür. (Liu and Gao, 2006) 

 

Biriktirme kinetiğinin üç aşaması gözlemlenmiştir. İlk aşama, indüklenme 

aşaması olarak tanımlanabilir. Bu aşamada biriktirme neredeyse gerçekleşmemektedir. 

Bu aşamayı izleyen periyoda ise ivmelenme aşaması adı verilmektedir. Bu periyotta 

kaplama hızı en üst seviyeye çıkar. Üçüncü ve son aşama ise yavaşlama aşaması olarak 

tanımlanmaktadır. (Liu and Gao, 2006) 

 

 Kaplama kinetiğinin üçe ayrılmasının yanı sıra, tüm akımsız kaplama prosesini 

iki aşamada incelemek mümkündür. Bu aşamalar ince filmin oluşumu ve yığın kaplama 

olarak adlandırılabilir. Bu oluşuma ait mekanizma Şekil 2.3.’te verilmiştir. İlk aşama 

olan ince film oluşumu aşaması ise kendi içinde üç alt mekanizma ile 

açıklanabilmektedir. Bunlar çekirdeklenme, büyüme ve  üç boyutlu kristal yapının 

birleşmesi şeklindedir.  MgF2 filminin bu kristal yapının oluşmasını yavaşlattığı 

raporlanmıştır. Saf magnezyumun uygulamanın başlangıç seviyelerinde daha düşük 

akımsız kaplama hızı göstermesinin sebebi olarak öne sürülebilir. Sürekli bir ince filmin 

oluşumundan sonra akımsız kristalleşme yığın aşamasında da devam eder. Bu aşamada 

kaplamanın hem yatay hem de dikey şekilde devam ettiği ve kolonsal bir yapı gösteren 

nodüllerden oluştuğu gözlemlenmiştir. (Liu and Gao, 2006) 
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Şekil 2.3. Akımsız Nikel Kaplamalarda Kaplama Mekanizması  (Petukhov et al., 2007) 

  

Farklı alt metaller üzerine yapılan kaplamalar şekilsel olarak hiçbir farklılık 

göstermemektedir. Saf magnezyum üzerine gerçekleştirilen kaplama prosesi incelenirse 

eğer; başlangıç aşamasında oluşan kaplamadaki fosfor yüzdesi oldukça düşüktür. Bu 

durumu başlangıç aşamasında gerçekleşen öncül nikelin yüzeye yerleşmesi ile 

açıklanabilmektedir. Bu nikel kristalleri daha sonrasında katalitik yüzey davranışı 

göstererek hidrojen atomlarını kendilerine çekerler. Buna bağlı olarak akımsız nikel 

biriktirme prosesinin indirgeyici etken maddenin dehidrojenizasyonu ile başladığını 

söylemek mümkündür. 
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Başlangıç aşamasını takiben gerçekleşen otokatalitik evre sırasında ise fosfor 

oranı hızla artmaktadır. Zamanla doğrusal olmayan bir şekilde artan nikel kütlesinin bu 

öncül yerleşme ve otokatalitik evreye ait mekanizmalar doğrultusunda arttığı 

söylenebilmektedir. İlk 20 dakika içerisinde oluşan kaplama büyümesinde bu öncül 

nikel yerleşim mekanizmasının rolünün büyük olduğu düşünülmektedir. Bu kristalize 

bölgeler katalitik yüzey davranışı göstererek otokatalitik kaplamaları teşvik etmektedir. 

  

  

Saf magnezyum alaşımının aksine AZ31 ve AZ91 kaplamalarda bu nikel 

yerleşim ve otokatalitik reaksiyonların aynı anda gerçekleştiği ve bunun sonucunda 

başlangıçta çok daha hızlı bir kaplama seviyesine erişilebildiği düşünülmektedir. Pasif 

MgF2 filmin de bu mekanizmada etkin bir rol aldığı düşünülebilir. Bu kimyasal ve 

mikro yapısal koşulları ile Mg ve alaşımlarına ait akımsız kaplama mekanizmalarının 

çelik gibi direkt olarak kaplama yapılabilen elementlerden oldukça farklı olduğu 

gözlenmiştir.  (Liu and Gao, 2006) 
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3.  DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

  

 Bu çalışmanın ilk bölümünde olarak sıcak haddelenmiş olarak tedarik edilen 

AZ91 magnezyum  alaşımının üzerine akımsız olarak Ni-P ve Ni-P-W kaplama 

uygulanmıştır.  

 Çalışmanın ikinci bölümünde ise uygulanan akımsız kaplamaların korozyon ve 

tribolojik özelliklere etkisi incelenmiştir. 

 3.1. Kullanılan Malzemeler 

 Bu çalışmada kullanılan sarf malzemeler Alfa Easar ve Sigma Aldrich 

firmalarından temin edilmiştir. (Şekil 3.1) Bu çalışmada alt metal olarak kullanılan ikiz 

merdaneli şerit döküm yöntemi ile üretilmiş AZ91 magnezyum levha numuneler VİG 

Metal / Kütahya firmasından temin edilmiştir.  

 

 

Şekil 3.1  Kaplama banyosu bileşenleri 

  

3.2. Numune Hazırlama 

Akımsız nikel kaplama deney numunelerinin hazırlanması için; temin edilen 2,2 

mm kalınlığındaki AZ91 magnezyum levhalar 15 x 30 mm boyutlarında kesilmiştir. 

Sonrasında ise numuneler 1200 SiC seviyesine kadar metalografik olarak hazırlanmıştır. 

Numuneler yüzeyin yağ ve paslardan arındırılması için ultrasonik temizleyicide (Şekil 

3.2.) yaklaşık 10 dakika bekletilmiş sonrasında ise 60°C’ de 1M KOH sulu çözeltisinde 
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5 dakikalık bir  ön işleme tabi tutulmuştur. Bu işlemi takiben yüzey aktivasyonunu 

sağlamak için %10 Kromik asit + %5 Nitrik asit çözeltisine 30 saniye daldırılarak yüzey 

aktive edilmiştir. Son olarak %15’lik Hidroflorik asit (HF) çözeltisinde 10 dakika 

tutulmuştur.  (Çizelge 3.1) (Anık ve Körpe, 2007) 

 

 

Şekil 3.2. Ultrasonik temizleme cihazı ve AZ91 Magnezyum alaşımının aseton ile yağ 

ve pas temizlik uygulaması 

 

Çizelge 3.1  Akımsız kaplama ön işlemleri. (Anık ve Körpe, 2007) 

İşlem 

Sırası 
İşlem Süre Sıcaklık Amaç 

1 Zımparalama (1200 SiC)  - 25
0
C 

Mekanik 

temizleme 

2 
Aseton içinde ultrasonik 

temizleme 

10 

dak. 
25

0
C 

Yağ ve pas 

temizliği 

3 
%10 KOH çözeltisi içerisinde 

temizleme 
5 dak. 60

0
C 

Yağ ve pas 

temizliği 

4 
%10 Kromik asit + %5 Nitrik asit 

çözeltisinde aktivasyon 
30 sn. 25

0
C 

Yüzey 

aktifleştirme 

5 %15 HF içerisinde aktivasyon 
10 

dak. 
25

0
C 

Yüzey 

aktifleştirme 
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3.3. Akımsız Kaplama Deneyleri 

Ön işlemi gerçekleştirilen AZ91 magnezyum alaşımı numuneler üzerine Ni-P ve 

farklı tungstat içeriğine sahip Ni-P-W kaplamalar uygulanmıştır. (Şekil 3.3.) Banyo 

bileşenleri Çizelge 3.2. ve  Çizelge 3.3.’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.3. Hazırlanmış Ni-P banyo çözeltisi ve Kaplanmış Ni-P numunesi 

 

Çizelge 3.2. Akımsız Ni - P kaplama banyosu bileşenleri 

Kimyasallar ve parametreler  Miktar 

Bazik nikel karbonat (CNiO3•2H2NiO2) 10 g/l 

Sitrik asit (HOC(COOH)(CH2COOH)2·H2O)  5,5 g/l 

Amonyum biflorid (NH4HF2) 7,5 g/l 

Hidroflorik asit (V %40) (HF) 12 ml/l 

Tiyoüre (CS(NH2)2) 1,2 mg/l 

Sodyum hipofosfit (NaH2PO2 · H2O ) 20 g/l 

pH - Amonyak (NH3) ile 5-5,5 

Sıcaklık 82±2 
0
C 

Süre 1-2 saat 
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 Ni-P-W kaplamalar değişen sodyum tungstat miktarları ile uygulanmış. Artan 

sodyum tungstat miktarının kaplama içerisine giren ağırlıkça %W (Tungsten) miktarını 

nasıl değiştirdiği ve bu değişimin akımsız kaplamaya ait korozyon, sertlik ve tribolojik 

özelliklerini ne şekilde etkilediği araştırılmıştır.  Akımsız kaplamalara ait deney kodları 

Çizelge 3.4.’te verilmiştir. Akımsız kaplamalar ortalama 25 – 30 μm kalınlıklarda elde 

edilmiştir. 

Çizelge 3.3. Akımsız Ni – P – W kaplama banyosu bileşenleri 

Kimyasallar ve parametreler Miktar 

Bazik nikel karbonat (CNiO3•2H2NiO2) 10 g/l 

Sitrik asit (HOC(COOH)(CH2COOH)2·H2O)  5,5 g/l 

Amonyum biflorid (NH4HF2) 7,5 g/l 

Hidroflorik asit (V %40) (HF) 12 ml/l 

Tiyoüre (CS(NH2)2) 1,2 mg/l 

Sodyum Tungstat (Na2WO4.6H2O) 
0,5 / 1 / 2 / 2,5 / 

5 / 10 / 15 / 20 g/l 

Sodyum hipofosfit (NaH2PO2 · H2O ) 20 g/l 

pH - Amonyak (NH3) ile 9 

Sıcaklık 84±2 
0
C 

Süre 1-2 saat 

 

 

Çizelge 3.4. Uygulanan akımsız kaplamalara ait deney kodları 

Kaplama Bileşenleri Deney Kodu 

Nikel Fosfor (Ni-P) Ni-P 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (0,5 g/l Na2WO4.6H2O)) W 0,5 g/l 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (1 g/l Na2WO4.6H2O)) W 1 g/l 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (2 g/l Na2WO4.6H2O)) W 2 g/l 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (2,5 g/l Na2WO4.6H2O)) W 2,5 g/l 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (5 g/l Na2WO4.6H2O)) W 5 g/l 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (10 g/l Na2WO4.6H2O)) W 10 g/l 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (15 g/l Na2WO4.6H2O)) W 15 g/l 

Nikel Fosfor Tungsten (Ni-P + (20 g/l Na2WO4.6H2O)) W 20 g/l 
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3.4. Karakterizasyon  Deneyleri 

Deneylerde kullanılan numunelerin ve kaplamaların karakterizasyonu için Cu 

Kα radyasyonu kullanılarak Bruker AXS D8 model X ışınları difraktometresi (XRD), 

JEOL – JSM – 5600 LV model Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve  Enerji 

dağılımlı x-ışınları analizi (EDS) cihazları kullanılmıştır. 

 

3.5. Elektrokimyasal Empedans ve Potansiyodinamik Deneyleri 

Elektrokimyasal deneylerin tamamında iki kez distile edilmiş su kullanılmıştır. 

Çözelti deneylerden önce ve deney sırasında çözünmüş oksijenden azot gazı yardımı ile 

temizlenmiştir. Kullanılan numunenin yüzey alanı 0.785 cm
2
’ dir. Deneylerde çalışma 

elektrotu (ÇE) , doygun kalomel referans elektrot (REF) ve platin tel örgü karşıt 

elektrottan (KE) oluşan standart 3 elektrot sistemi kullanılmıştır. Aksi belirtilmediği 

sürece bütün potansiyeller Doygun Kalomel Elektrotuna (SCE)  göre verilmiştir. (Şekil 

3.4.) 

 

Şekil 3.4. Elektrokimyasal testlerin gerçekleştirildiği korozyon hücresi 

     (Narayanan, et al., 2006) 
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Elektrokimyasal empedans spektroskopi (EIS) deneyleri EIS 300 korozyon 

yazılımı ile kontrol edilen Gamry model PC4/300 mA potensiyostat / galvanostat ile 

100 kHz – 0.01 Hz frekans aralığında ve korozyon potansiyelinde ±5 mV uyarı 

aralığında gerçekleştirilmiştir. Potansiyodinamik (Pd) polarizasyon deneyleri korozyon 

potansiyelinden 0.25 V daha negatif potansiyelden başlayıp 0.25 – 0,5 V daha pozitif 

potansiyele kadar 1 mV/sn tarama hızında gerçekleştirilmiştir. Korozyon deneyleri 

ağırlıkça %3,5 klorür içeren ve içermeyen 0.1 M K2SO4 – 0.1 M K2HPO4 çözeltisi 

içerisinde pH değeri 7’de yapılmıştır.  Korozyon ortamının oksijeni yüksek saflıkta azot 

gazı kullanılarak süpürülmüştür. Empedans dataları ve potansiyodinamik tafel 

yaklaşımları, Gamry Echem Analyst programının 6.21 versiyonu kullanılarak 

işlenmiştir. 

 

3.6. Aşınma Testi ve Mikro sertlik 

 

AZ91 magnezyum alaşımı, Ni-P ve Ni-P-W akımsız kaplamaların sertliklerinin 

ölçümlerinde FM-700 Futuretech Mikro sertlik cihazı kullanılmıştır. 200 gram yükün 10 

saniye uygulanması ile elde edilen mikro sertlik değerleri verilmiştir.  

 

Aşınma deneylerinde ise CSM Tribometre cihazı kullanılmıştır. (Şekil 3.5.) Ni-P 

ve Ni-P-W akımsız kaplamaların aşınma hacim kaybı ölçümleri için 3 mm çapında 

tungsten karbür (WC) bilye kullanılmıştır. Deney 3 cm/sn hız, 2N yük altında ve disk 

üzeri bilye aşınma yöntemi kullanılarak kaplama üzerinde 10.000 çevrim yol alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneyi sonrası kaplama yüzeyinde oluşan hacim kaybı 

miktarları Mitutoyo SJ-400 profilometre cihazı ile ölçülmüştür. Profillere ait aşınma 

oranları ise InstrumX Versiyon 4.0 B yazılım kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 3.5. Aşınma deneylerinin  gerçekleştirildiği tribometre 
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4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

4.1 AZ91 Alaşımlarına Ait SEM Görüntüleri  

 

AZ91, %9 Al - %1 Zn içeren döküm ve homojenize edilmiş sıcak hadde ürünü 

alaşımların  taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri  sırasıyla Şekil 4.1.a ve  

Şekil 4.1.b ’ de verilmiştir. Döküm alaşımı α matrisine  ve α+β ötektik faza sahiptir. β 

fazı (Mg17Al12) alüminyumca zengin (%42 Al) bir fazdır.  α matris ise %9 Alüminyum 

içeriğine sahip olduğundan malzeme mikro yapısal olarak heterojen bir yapıya sahiptir. 

Bu heterojen yapı galvanik etki ile korozyon özelliklerini kötü anlamda etkilemekte ve 

kaplama prosesini zorlaştırmaktadır. 

 

(a)  

(b)  

Şekil 4.1.a) Döküm AZ91 alaşımının SEM görüntüsü (500x) (Anık ve Körpe, 2007), 

    b) Sıcak haddelenmiş AZ91 alaşımının SEM görüntüsü (1000x) 
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 Magnezyumun akımsız nikel kaplama prosesinin doğru bir şekilde 

uygulanabilmesi için kaplama öncesi ön işlemlerle bu heterojen etkinin giderilmesi bir 

zorunluluk halindedir. Bu ön işlemin uygulamasının başarısı veya başarısızlığı kaplama 

prosesinin sonucunu direkt olarak etkilemektedir. 

 

 İkiz merdaneli şerit döküm yöntemi ile üretilmiş ve işlem sonrası homojenize 

edilmiş yapıda (Şekil 4.1.b) ise ötektik faz matris içerisinde çözülmüştür. Buna bağlı 

olarak yapı homojen bir hal aldığından malzeme içerisindeki galvanik etkiden söz 

edilemez. Heterojen yapının ortadan kalkması ile ön işlem prosesi sırasında ve 

sonrasında faz farkından kaynaklanan yüzey enerji farklılığı da ortadan kalkmıştır.  

 

β fazı, α matrisinden daha katodik potansiyele sahiptir. Bu sebeple korozyon, β 

fazını çevreleyen bölgelerde daha etkilidir. Bu durum, β tanelerinin matris ile olan 

fiziksel bağlantısını zayıflatmaktadır. Hidrodinamik etki, β kazınmasına neden 

olmaktadır. (Güneşdoğdu, 2007) 

 

Bu durum hem ön işlemde hem de akımsız nikel kaplama sırasında oluşabilecek 

poroz yapının azaltılması veya yok edilmesi adına önemli bir faktördür.  

 

 4.2. Mg-Al-H2O pH Denge Diyagramı 

 

Magnezyum – Su (Mg-H2O) ile Alüminyum (Al-H2O) sistemlerinin, 10
-6

 metal 

aktivitesi için çizilmiş Potansiyel - pH diyagramları üst üste çizilmiş halde  Şekil 4.2.’de 

sunulmuştur. Kesikli çizgiler suyun kararlı olduğu yerleri tanımlamaktır. Kalın çizgiler 

Mg-H2O, ince çizgiler ise Al-H2O sistemi temsil etmektedir. (Güneşdoğdu, 2007) 

 

Diyagramda magnezyum için kararlı bölge  -2.8 voltun altındadır. pH 11 

değerinin altında ise Mg
+
 ile Mg

+2
 iyonları aktif çözünmektedir. pH 11 değeri ve 

üzerinde çözeltilerde metal yüzeyinde Mg(OH)2 oluşumu beklenmektedir. Alüminyum 

nötr koşullarda pasif halde iken asidik ve bazik koşullarda ise aktif çözünmektedir. Bu 

çalışmada yapılan deneyler pH 7 koşullarında gerçekleştirilmiştir. (Güneşdoğdu, 2007) 
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Bu çalışmada akımsız Ni-P ve Ni-P-W kaplamaların AZ91’in korozyon 

davranışına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak Ni-P ve Ni-P-

W kaplamalara ait korozyon davranışının AZ91 Magnezyum alaşımının korozif olduğu 

ve genel olarak yapısal eleman olarak kullanılacağı pH aralığında incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.2. Mg-H2O ve Al-H2O sistemlerine ait Potansiyel – pH diyagramlarının üst üste 

     bindirilmesi ile elde edilen diyagram (Güneşdoğdu, 2007) 

 

4.3. Sıcak Haddelenmiş AZ91 Alaşımlarının Potansiyodinamik Davranışı 

 

İkiz merdaneli şerit döküm AZ91 homojen alaşımlarının pH 7’deki klorürsüz ve 

ağırlıkça %3,5 klorürlü ortamlara ait potansiyodinamik polarizasyon eğrileri Şekil 

4.3.’te sunulmuştur. 
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Korozyon potansiyelleri sırası ile klorürsüz ortamda -1,767 V ve klorürlü 

ortamda ise -1,796 V olarak ölçülmüştür. Bu potansiyellere bağlı korozyon akım 

yoğunlukları ise Gamry Echem Analyst Versiyon 6.21 programı kullanılarak  sırasıyla 

1,22x10
-4 

A/cm
2 

ve 4,31x10
-4 

A/cm
2 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda tafel 

yaklaşımı uygulanmıştır. 

 

 

Şekil 4.3. Homojenize AZ91 alaşımlarının pH 7’de klorürsüz ve  klorürlü  

Potansiyodinamik Polarizasyon eğrileri 

 

Şekil 4.3. üzerinden direkt olarak görülebileceği üzere benzer anodik ve katodik 

korozyon mekanizmaları ortaya konmuştur. Şekil 4.1.b’de gösterilen yüzey 

alüminyumca homojen bir yapı göstermektedir.  Şekil 4.2.’den korozyon deneylerinin 

gerçekleştirildiği pH 7 koşulları incelenirse eğer; Al2O3.3H2O yapısının bu pH 

aralığında kararlı yapı gösterdiği görülmektedir. Buna göre AZ91 magnezyum 

alaşımının korozyon karakteristiği açısından bu pasif filmin oluşumu belirleyici 

gözükmektedir. Korozyon direnci bu filmin kalınlığı ile doğru orantılı şekilde 

artmaktadır.  
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Katodik akımın büyüklüğü, yüzeyin elektrik iletkenliği ile alakalıdır ve bileşime 

bağlı olarak oksit / hidroksit katmanın özellikleri tarafından kontrol edilir. Buna bağlı 

olarak mekanizmaların aynı olduğu küçük bir potansiyel ve akım farkının olduğu bunun 

da klor iyonunun etkisi olarak ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. (Güneşdoğdu, 2007) 

Alaşımlar, katodik akımlarda polarize edilmeye başlanır. Yüzeyde oluşan film 

tabakası korozyon potansiyeline kadar kalınlaşma eğilimindedir ve süreklilik arz eder. 

Korozyon potansiyeli aşıldıktan bir süre sonra film tabakası bozunmaya başlar. 

Yüzeyden çözünen metal miktarı artar. (Güneşdoğdu, 2007) 

 

4.4. Akımsız Ni-P ve Ni-P-W Kaplamaların Karakterizasyonu 

  

Akımsız kaplama prosesi AZ91 magnezyum alaşımları Ni-P ve  Ni-W-P 

alaşım kaplamalar tekdüze şekilde elde edilmiştir. Artan sodyum tungstat oranlarına 

bağlı olarak değişen alaşım biriktirme oranlarına ait EDS verileri Şekil 4.4.’te ve 

Çizelge 4.1.’de verilmiştir. Tüm kaplamalar Çizelge 3.2. ve Çizelge 3.3.’te verilen 

kompozisyonda verilen çözelti içerisinde pH 9’da yapılmıştır.   

 

Çizelge 4.1.     AZ91 magnezyum alaşımı üzerine uygulanan Ni-P ve Ni-P-W akımsız 

 kaplamaların ait pH 7’deki çözeltiye EDS Değerleri 

Numune Ni (%Ağırlıkça) P(Ağırlıkça)  W (%Ağırlıkça) 

Ni-P 89,6 10,4 - 

W 0,5g/l 87,5 9,1 3,4 

W 1g/l 86,3 8,5 5,2 

W 2g/l 85,7 8,7 5,6 

W 2,5g/l 84,3 9,6 6,1 

W 5g/l 85,1 7,7 7,2 

W 10g/l 85,8 6,4 7,8 

W 15g/l 87,1 4,5 8,4 

W 20g/l 86,0 4,5 9,5 

 

Tungsten elementinin sulu çözeltilerden metalik indirgenmesini direkt olarak 

mümkün değildir. Zorlanmış eşbiriktirme mekanizmasına bağlı olarak nikel iyonunun 

zorlaması ile tungsten metalinin sulu çözeltilerden indirgenmesini sağlamaktadır. 

Tungsten iyonunun yüzeye indirgenmesi, kaplamanın metalik olmayan bileşeni olan 

fosforun indirgenme yüzdesini düşürmektedir. Artan sodyum tungstat miktarı ile 
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birlikte ağırlıkça % W oranı da doğru orantılı şekilde artmaktadır. 0,5 g/l sodyum 

tungstat içeren çözeltilerde %3,4 olarak hesaplanan bu oran 20 g/l’lik çözeltilerde % 

9,5’a kadar çıkmaktadır. Aynı şekilde fosfor oranı %10,4’ten %4,5’a kadar düşmüştür. 

  

 

Şekil 4.4. Değişen Na2WO4 gr/l miktarına bağlı EDS verileri 

 

Ni-P tabanlı kaplamaların yapı özelliklerinin değişmesinde en önemli faktör 

yapıdaki fosfor olarak tanımlanmıştır. Yapısında %10’dan fazla fosfor barındıran 

kaplamalar yüksek yüksek fosforlu kaplamalar olarak tanımlanmıştır. Bu tip akımsız 

kaplamaların yüzey karakteristiği olarak  amorf yapı gösterdikleri belirlenmiştir. Bu 

amorf yapı Ni-P kaplamaların korozyon karakteristiğinin en önemli bileşeni olarak 

ortaya konabilir. Buna bağlı olarak yapıdaki fosfor içeriğinin düşmesi ile beraber 

yapıdaki amorf yapı yüzdesinin giderek azaldığı ve yapının nano/mikro kristalize hale 

geldiği gözlenmiştir. 

 

Şekil 4.5’te grafiği verilen XRD sonuçlarında fosfor yüzdesine bağlı olarak 

oluştuğu bilinen amorf yapı Ni-P kaplamalarda ortaya konmuştur. Ni-P-W (W 10g/l) 
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kaplamalara ait XRD grafiğinde ise tungsten metalinin eşbiriktirilmesine bağlı olarak 

yapı yarı amorf yarı kristalize bir karakter göstermektedir. 

 

 

Şekil 4.5. AZ91, Ni-P ve Ni-P-W (W 10g/l) kaplamalara ait XRD grafiği 

 

Artan sodyum tungstat oranlarına bağlı olarak değişen % W ve % P 

bileşenlerinin kaplamalara ait karakteristiği direkt olarak değiştirmektedir. Bu değişime 

ek olarak artan tungsten yüzdesi ile kaplama mikro yapısal olarak da değişime 

uğramıştır. %10,4 P içeriğine sahip Ni-P kaplamalar pürüzsüz ve nodüler bir yapı 

gösterirken Ni-P-W kaplamalarda tungsten ve fosfor oranına göre değişmektedir. Bu 

değişime ait SEM görüntüleri Şekil 4.6. a-i’de verilmiştir. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Şekil 4.6. Akımsız Kaplanmış a) Ni-P, b) W 0,5 g/l, c) W 1g/l,  d) W 2g/l,  e) W 2,5 g/l, 

      f) W 5 g/l, g) W 10 g/l, h) W 15 g/l, i) W 20 g/l kaplamalara ait yüzey SEM     

      görüntüleri 

 

 Şekil 4.6.’da gösterilen akımsız Ni-P ve Ni-P-W kaplamalara ait SEM 

görüntüleri incelendiğinde Ni-P kaplamanın sahip olduğu pürüzsüz yapının ve W ilavesi 

ile değiştiği oldukça açıktır. Kaplama banyolarında artan sodyum tungstat içeriğine 

bağlı olarak değişen %W tungsten ve buna bağlı olarak düşen %P içeriği ile 

eşleştirilirse (Çizelge 4.1.) Ağırlıkça tungsten miktarının ağırlıkça fosfor miktarının 

üzerine çıktığı W 10 g/l çözeltilerinden itibaren yapının oldukça bozunduğu, yatay 

düzlemde düzgün bir birikinti oluşumundan ziyade eş eksenden bağımsız, dikey yönde 

bir biriktirme olduğu görülmektedir. Bu yapılaşmayı, artan tungstat miktarına bağlı 

(g) (h) 

(i) 

(g) (h) 

(i) 
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olarak artan toz yüzeyine ve bu yüzey ile etkileşime giren hipofosfit iyonlarının görece 

kontrolsüz şekilde tungsteni indirgenmesi şeklinde açıklamak mümkündür. Bu 

yapılaşma sonrası yüzeyde enerjisi yüksek, ince taneli ve kristalize bir yapı 

oluşmaktadır. Bu yapının düzensizliği kaplamanın özgül yüzey alanını arttırmaktadır.  

 

4.5. Kaplamaların Korozyon Karakteristiğinin Elektrokimyasal 

Yöntemler ile Belirlenmesi 

  

Önceki deneylerde AZ91 magnezyum alaşımı üzerine akımsız Ni-P ve Ni-P-W 

kaplamaların uygulanması, bileşenlerine bağlı olarak değişen kaplama karakteristiğini 

inceledik. Bu incelemeler sonucunda Ni-P ve Ni-P-W kaplamaların değişen sodyum 

tungstat oranlarına göre değiştiği belirlenmiştir. Mikro yapısal olarak gerçekleşen bu 

değişimlerin akımsız kaplama korozyon karakteristiklerine etkilerinin incelenmesi için 

Potansiyodinamik analiz ve Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi yöntemleri 

kullanılmıştır. 

 

4.5.1. Kaplamaların klorürlü ve klorürsüz ortamlarda potansiyodinamik 

analizi 

 

Çalışmanın bu bölümünde ise değişik bileşimlerde elde edilen bu kaplamaların 

korozyon karakteristikleri; özellikle otomotiv sektöründe bir mühendislik yapı 

malzemesi olarak kullanılması beklenen AZ91 alaşımlarının kullanım alanları 

düşünülerek; pH 7 değerinde, ağırlıkça %3,5 klorür içeren ve içermeyen 0.1 M K2SO4 – 

0.1 M K2HPO4 çözeltisi içerisinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Ni-P ikili kaplamaların geliştirilmesi amaçlanarak çözeltiye farklı miktarlarda 

tungstat bileşeni katılmış ve farklı tungsten oranlarına sahip Ni-P-W akımsız kaplamalar 

elde edilmiştir. Na2WO4 artışına bağlı olarak tungstenin ağırlıkça yüzdesi artmıştır. 

Buna bağlı olarak %P oranı düşmüştür. (Çizelge 4.1.) Buna göre klorürsüz ortamlarda 

kaplamalara ve alt malzeme AZ91’e ait potansiyodinamik analiz sonuçları Şekil 4.7.’de, 

grafiklere ait korozyon potansiyelleri ve korozyon akım yoğunlukları değerleri Çizelge 

4.2.’de verilmiştir. 
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Şekil 4.7. 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde AZ91 alaşımının, Ni-P ve Ni-P-W   

    kaplamalarına ait tafel eğrileri 

 

Çizelge 4.2. 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde AZ91 alaşımının, Ni-P ve  

         Ni-P-W  kaplamaların pH 7’deki korozyon potansiyel ve korozyon akım  

         yoğunlukları. 

Numune 

EKor (VSCE) 

(Klorürsüz 

Ortam) 

İKor(A/cm
2
) 

(Klorürsüz 

Ortam) 

EKor (VSCE) 

(Klorürlü ortam) 

İKor(A/cm
2
) 

(Klorürlü ortam) 

AZ91 -1,767 1,22x10
-4

 -1,796 4,31x10
-4

 

Ni-P -0,758 
8,25x10

-5

 
-0,911 9,67x10

-5
 

W 0,5g/l -0,648 6,13x10
-6

 -0,705 8,56x10
-6

 

W 1g/l -0,645 4,24x10
-6

 -0,674 6,19x10
-6

 

W 2g/l -0,626 9,23x10
-7

 -0,666 1,12x10
-6

 

W 2,5g/l -0,616 
8,12x10

-7

 
-0,648 9,94x10

-7
 

W 5g/l -0,620 
7,22x10

-6

 
-0,669 8,28x10

-6
 

W 10g/l -0,647 
5,89x10

-6

 
-0,674 6,34x10

-6
 

W 15g/l -0,654 
9,05x10

-5

 
-0,692 2,23x10

-5
 

W 20g/l -0,632 
1,48x10

-6

 
-0,654 1,84x10

-5
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Kaplamasız AZ91 alaşımının klorürsüz ortamdaki korozyon potansiyeli -1.767 

VSCE ve korozyon akım yoğunluğu 1,22x10
-4

 A/cm
2
 iken yaklaşık %10,4 fosfor içeriği 

ile yüzeye uygulanan akımsız Ni-P kaplamayla korozyon potansiyeli -0.758 VSCE 

değerine kaymış, korozyon akım yoğunluğu da 8,25x10
-5

 A/cm
2
 değerine düşmüştür. 

 

Ni-P-W kaplamaların korozyon potansiyelleri pozitif doğrultuda 100-150 mV 

pozitif yöne kayarak -0,65 VSCE / -0,62 VSCE ; korozyon akım yoğunluğu da ortalama 10 

kat düşerek 8x10
-6

 A/cm
2 

olmuştur. Elde edilen Ni-P-W kaplamaların artan W miktarına 

göre korozyon potansiyeli değerinde artış, korozyon akım yoğunluğunda da düşüş 

görülmüştür. 

 

Tungsten içeren Ni-P kaplamaların korozyon potansiyeli ve korozyon akım 

yoğunlukları değerleri birbirine çok yakın olduğundan, tungsten etkisinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için alt metal AZ91, Ni-P kaplama ile Ni-P-W kaplamanın en yüksek 

potansiyel ve en düşük korozyon akım yoğunluğuna sahip olan W 2,5g/l kodlu (Çizelge 

4.2.) kaplamaya ait grafik Şekil 4.8.’de gösterilmiştir.   

 

 

Şekil 4.8. 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde AZ91 alaşımının, Ni-P ve Ni-P-W  

    (W 2,5 g/l) kaplamalarına ait tafel eğrileri 
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Deniz suyunun simüle edilmesi için korozyon çözeltisine ağırlıkça % 3,5 NaCl 

eklenmiştir. AZ91 magnezyum alaşımı, Ni-P kaplama ve Ni-P-W kaplamalara ait ve 

klorür etkisi ile değişen potansiyodinamik analiz sonuçları Şekil 4.9.’de gösterilmiştir. 

Potansiyel ve korozyon akım değerlerine göre (Çizelge 4.2.) en iyi sonuçlara sahip olan 

Ni-P-W alaşımı olan W 2,5g/l’lik kaplama kullanılarak sadeleştirilmiş AZ91, Ni-P ve 

Ni-P-W’e ait sonuçlar ise Şekil 4.10.’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.9. Ağırlıkça %3,5 NaCl içeren 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde AZ91  

     alaşımının, Ni-P ve Ni-P-W kaplamalarına ait tafel eğrileri 

 

Klorürlü ve klorürsüz potansiyodinamik analiz sonuçlarına göre en pozitif 

potansiyel değerlerine ve en düşük korozyon akım değerlerinin W 2,5g/l kodlu 

kaplamaya ait olduğu gözlenebilir. Bu kaplamalar için EDS sonuçları (Çizelge 4.1.) 

incelendiğinde ağırlıkça  %9,6 P ve %6,1 tungsten oranına sahip olduğu görülebilir. 

Bilindiği üzere akımsız Ni-P kaplamalar fosfor değerlerine göre sınıflandırılmaktadır.  

%10’dan daha yüksek P içeriğine sahip kaplamalar yüksek fosforlu olarak 

addedilmektedir. Bu kaplamalar amorf bir yapı göstermekte ve bu amorf yapının getirisi 

olarak yüksek korozyon direnci göstermektedir. P içeriği düştükçe amorf  yapının 

kaplama içerisindeki oranı düşmektedir. Şekil 4.6.’da verilen SEM görüntüleri ve 

Çizelge 4.2.’de verilen EDS sonuçlar birlikte irdelendiğinde 10g/l’den yüksek sodyum 
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tungstat katkısının kaplama yüzeyini bozduğunu ve tungsten metalinin hipofosfit iyon 

etkisi ile kontrolsüz şekilde indirgendiği belirtilmiştir. Bu yüzey artışı, tane sınırlarında 

olan etkileşimler ve mikro düzensizlik kaplamanın korozyon karakteristiğini de olumsuz 

yönde etkileyen etmenler olduğu potansiyodinamik analiz sonuçlar ile ortaya 

konmuştur. 

 

 
 

Şekil 4.10. Ağırlıkça %3,5 NaCl içeren 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde 

       AZ91 alaşımının, Ni-P ve Ni-P-W(W 2,5g/l) kaplamalarına ait tafel eğrileri 

 

 Ni-P-W kaplamalar içerisinde en yüksek ağırlıkça %P oranına sahip malzeme 

grubu olan W 2,5 g/l  kaplamalar en iyi korozyon karakteristiğini göstermektedir. 

Metaller arasında korozyona en dirençli malzemelerden biri olan tungsten katkısı ile  

yüksek fosfor içeriğine sahip olan kaplamaların ile en iyi korozyon değerlerine ulaştığı 

gözlenmiştir. Buna göre %W’nin artışının Ni-P kaplamaların korozyon karakterlerini 

belirli bir değere kadar pozitif olarak etkiledikleri ancak kritik değer olan 5g/l’nin 

aşılması ile bozunmaya başladığı ve bu değer sonrasında korozyon değerlerinde anlamlı 

bir katkı veremedikleri hatta kötüleştirdiği söylenebilmektedir. Bu değer sonrasında 

çözelti içerisinde artan tungsten metalinin hipofosfit iyon etkisi ile kontrolsüz şekilde 
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indirgendiği düşünülebilir. Bu yüzey artışı, tane sınırlarında olan etkileşimler ve mikro 

düzensizlik kaplamanın korozyon karakteristiğini de olumsuz yönde etkileyen etmenler 

olduğu potansiyel dinamik analiz sonuçlar ile ortaya konmuştur. Ni-P-W kaplamalar 

için korozyon direncinin tanımlanmasında tungsten katkısının yanı sıra; fosfor yüzdesi 

üzerinden tartışılması elzemdir. 

 

Şekil 4.11.’de tüm malzeme gruplarına ait örneklerin klorürlü ve klorürsüz 

ortamdaki potansiyodinamik analiz grafikleri toplu olarak sunulmuştur. Öncesinde 

bahsedildiği gibi AZ91 magnezyum alaşımları, Ni-P ve Ni-P-W kaplanarak  korozyon 

potansiyellerinde 1V’tan 1,2V’a varan bir iyileşme sağlanmıştır. Ağırlıkça %3,5 klorür 

etkisi beklendiği şekilde kaplamaların korozyon potansiyellerini düşürmüş; korozyon 

akım yoğunluğu değerlerini arttırmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 4.11. %3,5 NaCl içeren ve içermeyen 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde 

      Ni-P ve Ni-P-W(W 2,5g/l) kaplamalarına ait tafel eğrileri  
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4.5.2. Kaplamaların klorürlü ve klorürsüz ortamlarda elektrokimyasal 

empedans spektroskopisi (EIS) 

 

Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS), görece tahribatsız bir 

korozyon karakterizasyonu yöntemi olarak oldukça verimli ve elde edilen sonuçlar 

üzerinden düşünüldüğünde oldukça etkili ve doğru sonuçlar veren bir elektrokimyasal 

yöntemdir.  

Bu çalışmada AZ91 magnezyum alaşımlarına uygulanan Ni-P ve Ni-P-W 

akımsız kaplamalara ait empedans verileri, klorür içeren ve içermeyen ortamlar için, 

hesaplanmıştır.  Klorürsüz ortam için elde edilen grafikler Şekil 4.12.’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.12. Klorürsüz ortamda akımsız kaplamalara ait nyquist grafikleri 

 

Şekilde görülen Nyquist diyagramlarına göre tüm eğri şekilleri benzer yapı 

göstermektedir. Büyüklükleri farklılık gösterse de farklı alanlarda etkin gözüken benzer 

temel mekanizmalar üzerinden incelenmelidir. Her eğri düşük ve yüksek frekanslarda 
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birer adet olmak üzere iki rahatlama prosesine sahiptir ve iki yarım daire ile ortaya 

çıkmaktadır. (Ranganatha, 2012) 

 

Nyquist diyagramında yüksek frekans aralığındaki yarım daire elektrolit direnci 

ile ilişkilendirilebilir. Buna bağlı olarak düşük frekans aralığındaki yarım daire şarj 

transfer direnci olarak tanımlanır. Bu eğrilere ait alanı direkt olarak korozyon direnci ile 

ilişkilendirmek mümkündür. Değişen tungstat konsantrasyonu ile biriktirmelere ait 

Nyquist eğrilerinin artan alanı ve şarj transfer direnci, bunun neticesinde artan korozyon 

dirençleri tespit edilmiştir. Na2WO4 artışına bağlı olarak %W’si artmış buna bağlı 

olarak %P oranı düşmüştür. Optimum Na2WO4 oranı olarak, tıpkı potansiyodinamik 

analiz sonuçlarında olduğu gibi, 2,5 g/l olarak belirlenmiştir. 

 

Her empedans grafiği ancak kendisini tanımlayan bir eş devre ile 

anlamlandırılabilir.  Çalışmada empedans eğrilerinin simule edilmesinde kullanılan eş 

değer devre Şekil 4.13.’de verilmiştir. Şekilde Rçöz: çözelti direnci, Q1 ve R1: kaplama 

sabit faz elementi ve kaplama direnci; Q2 ve R2: elektriksel çift tabaka sabit faz elementi 

ve yük transfer süreci ile ilgili direnç tanımlanmıştır. Eşdeğer devrenin grafiklere 

uyarlanması sonucu hesaplanan empedans verileri Çizelge 4.3.’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.13. Empedans eğrilerinin simule edilmesinde kullanılan eş değer devre 
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Çizelge 4.3. 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde Ni-P ve Ni-P-W kaplamaların  

         pH 7’deki çözeltiye ait Elektrokimyasal Empedans (EIS) Değerleri 
 

Numune Q1(F) n 1 Q2(F) n 2 R=R1+R2 

(ohm) 

Ni-P 2,07x10
-6

 0,903 80,68x10
-6

 0,782 8556 

W 0,5g/l 39,74x10
-6

 0.980 115,5x10
-6

 0,633 8990 

W 1g/l 41,74x10
-6

 0,954 130,7x10
-6

 0,656 9030 

W 2g/l 84,47x10
-6

 0,913 36,59x10
-6

 0.728 26033 

W 2,5g/l 12,36x10
-6

 0,925 18,53x10
-6

 0,658 35851 

W 5g/l 48,45x10
-6

 0,926 66,24x10
-6

 0,682 16383 

W 10g/l 23,00x10
-6

 0,880 5,03x10
-6

 0,753 15803 

W 15g/l 32,62x10
-6

 0,901 72,36x10
-6

 0,672 10207 

W 20g/l 61,19x10
-6

 0,911 87,28x10
-6

 0,653 7831 

 

Potansiyodinamik verilerde baskın bir fark görülemeyen Ni-P-W kaplamalara ait 

dirençlerinin ölçümünde EIS ve temelde Nyquist verilerinin ne kadar efektif bir yöntem 

olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Akımsız kaplamaların klorürlü ortamdaki Nyquist 

verileri ise Şekil 4.14.’te verilmiştir. Bu grafik verilerin Gamry Echem Analyst 

programında işlenmesi ile elde edilen veriler ise Çizelge 4.4.’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.14. Klorürlü ortamda akımsız kaplamalara ait nyquist grafikleri 
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Çizelge 4.4. 0,1 M K2SO4 + 0,1M K2HPO4 çözeltisinde Ni-P ve Ni-P-W kaplamaların 

ağırlıkça %3,5 klorür içeren  pH 7’deki çözeltiye ait elektrokimyasal 

empedans  (EIS) değerleri 

 

Numune Q1(F) n 1 Q2(F) n 2 R=R1+R2 

(ohm) 

Ni-P 1,84x10
-6

 0,898 73,62x10
-6

 0,682 6672 

W 0,5g/l 37,17x10
-6

 0,939 80,53x10
-6

 0,533 6523 

W 1g/l 14,10x10
-6

 0,989 170,4x10
-6

 0,681 8111 

W 2g/l 86,87x10
-6

 0,876 205,4x10
-6

 0,669 13857 

W 2,5g/l 20,97 x10
-6

 0,892 58,67x10
-6

 0,696 15032 

W 5g/l 31,92 x10
-6

 0,856 57,41x10
-6

 0,633 9677 

W 10g/l 56,89 x10
-6

 0,970 106,8x10
-6

 0,803 7699 

W 15g/l 137,9 x10
-6

 0,843 312,4x10
-6

 0,599 7511 

W 20g/l 83,83 x10
-6

 0,880 332,3x10
-6

 0,693 5739 

 

Klorürlü ve Klorürsüz ortamlarda elde edilen Nyquist verileri karşılaştırıldığında 

(Çizelge 4.3. ve Çizelge 4.4.) klorürlü çözeltiye ait korozyon direnci değerlerinde 

beklenen şekilde bir düşüş ile karşılaşılmıştır.   

 

Veri karmaşasından uzaklaşarak belirgin sonuçlar ortaya koymak adına Ni-P ve 

Ni-P-W kaplamalara ait klorürlü ve klorürsüz korozyon ortamında elde edilmiş Nyquist 

grafiği  Şekil 4.15.’te verilmiştir. Bu sonuçlar ile birlikte tüm kaplamalara ait tüm 

korozyon karakteristiği ele alınırsa eğer; bu karakteristiğin belirlenmesinde %P 

yüzdesinin %W oranından çok daha belirleyici olduğu, tungsten kaynağı olarak 

kullanılan Na2WO4 miktarının 5g/l’nin  üzerine çıkmaması gerektiği tespit edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan bu miktarın artışı ile kaplamanın hızla bozunduğu, artan tungstat 

miktarına bağlı olarak indirgeyici etmen maddenin kaplama kalitesini kontrol edemediği 

ve kontrolsüz bir indirgenme prosesinin oluştuğu gözlenmiştir. SEM görüntüleri 

doğrulanan bu düşüncenin sonucu olarak yapılan korozyon deneylerinde bu kaplamalar 

arzu edilen korozyon değerlerine ulaşamamışlardır. Özgül yüzey alanları artan bu 

kaplama ürünlerinin sebep olduğu yüzey artışının korozyon özelliklerini etkileyen 

faktör olduğu düşünülmüştür.  
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Şekil 4.15. Klorürlü ve klorürsüz ortamlarda  akımsız kaplamalara ait Nyquist grafikleri 

 

Tungsten metalinin sahip olduğu olağanüstü iyi korozyon özelliklerinin, bu 

metalin ancak ve ancak homojen olarak yayındırıldığında geçerli olduğu saptanmıştır.  

%5’lik bir W yüzdesinin bu akımsız kaplama prosesi için yeterli korumayı sağladığı 

belirlenmiştir.  

 

Tungsten katkılı Ni-P ve Ni-P kaplama arasındaki bir fark da Ni-P akımsız 

kaplama prosesinin asidik bir banyoda (pH=5,5) çalışılmış olmasıdır. W katkılı Ni-P 

banyo ise bazik (pH=9,0) karakterdedir. Alt malzeme olarak seçilen AZ91 magnezyum 

alaşımının bazik karakterdeki bir banyo ile daha iyi korozyon direnci göstermesi 

beklenmektedir. Zira magnezyum ve alaşımlarının asidik çözeltiler içerisinde 

korozyonu kaçınılmaz iken bazik çözeltilerde korozyona neredeyse uğramadıkları 

bilinmektedir. (Zhang, et al., 2007) 
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4.6. Kaplamaların Sertlik ve Aşınma Değerlerinin İncelenmesi 

  

 Çalışmanın önceki bölümlerinde AZ91 magnezyum alaşımı alt metali üzerine 

uygulanan akımsız Ni-P ve Ni-P-W kaplamaların karakterizasyonu ve korozyon 

özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın devamında ise bu kaplamaların mikro sertlik ve 

aşınma özellikleri birbiri ile karşılaştırılacaktır. 

  

Ni-P ve Ni-P-W kaplamalar için artan %W miktarına göre korozyon özellikleri 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda banyoda artan  Na2WO4 ‘a bağlı 

olarak %W oranının arttığı, eş zamanlı olarak %P oranının düştüğü gözlenmiştir. Bu 

mekanizmanın korozyon özelliklerini kritik değerler gözetilerek farklı şekillerde 

etkilediği belirlenmiştir. Sertlik ve aşınma değerleri için böyle bir kritik değere 

rastlanmamıştır. Banyo bileşenin içerisinde artan sodyum tungstat miktarına bağlı 

olarak artan %W oranına doğru orantılı olarak sertlik; buna bağlı olarak aşınma miktarı 

artmıştır.  

 

4.6.1. Kaplamalara ait mikro sertlik değerleri 

 

Magnezyum ve alaşımlarının en temel mekanik sorunlarından biri sertlik ve 

buna bağlı olarak değişen aşınma dayanımlarıdır. AZ91 magnezyum alaşımı 80 HV’lik 

sertlik değeri metaller arasında oldukça yumuşak olarak addedebilinecek bir alaşımdır. 

Bu sertlik değeri Ni-P kaplama ile 300 HV civarına, Ni-P-W kaplamalar ile de 650 HV 

civarında bir mikro sertlik değerine ulaşılmıştır. Literatürde yapılan çalışmalarda 400° 

C’lik bir sıcaklıkta yapılacak bir ısıl işlem ile 1200 HV civarında bir sertliğe ulaşıldığı 

raporlanmıştır. (Ranganatha, 2012) Ancak bu seviye sertliklerde bir kaplamanın AZ91 

gibi çok yumuşak bir alt metal üzerine yapılması uygulamaya yönelik değildir. Zira bu 

kadar farklı sertlik ve elastisite modülüne sahip iki malzeme çiftinin bir araya 

getirilmesi kaplama sağlığı açısından çok önerilmemektedir. Yumuşak bir malzemenin 

üzerine kaplanacak olan çok sert kaplama, tribolojik uygulamalarda kaplamanın hızla 

kırılmasına yüksek sürtünme değeri ile malzemenin abresif olarak aşınmasına sebebiyet 

verecektir.  
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Alt metal AZ91 ve akımsız Ni-P ve Ni-P-W kaplamalara ait mikro sertlik 

değerlerine dair grafik Şekil  4.16.’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.16. AZ91 ve akımsız Ni-P ve Ni-P-W metaline ait mikro sertlik grafiği 

  

4.6.1. Kaplamalara ait aşınma değerleri 

 

Aşınma hesapları veya mühendislik tasarımları yapılırken elastisite ve poisson 

oranına göre hesaplar dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Malzeme çiftleri gözetilerek 

yapılan bu hesapların sonucunda alt metal ile aşındırıcı yüzey arasındaki Hertzian temas 

basıncı hesaplanmaktadır. Bu basıncın değerinin kaplama veya alt metalin dayanım 

değerlerinin altında olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 AZ91, Ni-P ve Ni-P-W kaplamalara ait deneysel çalışmalar levha üzerinde bilye 

yöntemi (ball-on-disk) kullanılmıştır. 2N yük altında ve  3 mm çapında tungsten karbür 

(WC) aşındırıcı bilye kullanılarak, 3 cm/sn hız ile 4 mm çap ve 10000 çevrim sayısı 

parametreleri ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu deneylere ait sonuçlar  Şekil 4.17. ve  

Çizelge 4.5. ‘te verilmiştir. 
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Çizelge 4.5. Malzeme gruplarına göre aşınma deney sonuçları 

Malzeme 
Ortalama Sürtünme 

Katsayısı (μ) 

Spesifik Aşınma 

Oranı*10
-6

 (mm
3
/N.m) 

Sertlik 

AZ91 0,282 204,28 80 

Ni-P 0,329 25,7 295 

Ni-P-W 0,5 g/l 0,347 13,6 369 

Ni-P-W 1 g/l 0,423 5,1 515 

Ni-P-W 2 g/l 0,412 4,7 547 

Ni-P-W 2,5 g/l 0,436 4,4 558 

Ni-P-W 5 g/l 0,429 3,2 589 

Ni-P-W 10 g/l 0,498 1,6 646 

Ni-P-W 15 g/l 0,504 1,5 632 

Ni-P-W 20 g/l 0,518 1,5 647 

 

 Çizelge 4.5.’te  görülebileceği üzere sürtünme katsayısı ile aşınma oranları 

arasında doğru bir orantı  yoktur. AZ91 malzeme düşük ortalama sürtünme katsayı ile 

yüksek aşınma göstermiştir. Ni-P ve Ni-P-W akımsız kaplamaları ise kaplamaların 

sertliğine bağlı olarak artan bir sürtünme katsayısı ve ters orantılı şekilde düşen bir 

aşınma direnci göstermektedir.  Sürtünme katsayısını aşınma oranına direkt oranlama 

yanlışına düşülmemelidir. Sürtünme katsayısı ve aşınma oranı eğilimlerini gösteren 

grafik Şekil 4.17.’da verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.17. Sürtünme Katsayısı – Aşınma Oranı eğilimi 
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AZ91’in aşınmış yüzeyine ait SEM görüntüleri Şekil 4.19 a-c ’de verilmiştir. 

Yüzeydeki yoğun aşınma özellikle Şekil 4.19.c’de açıkca görülmektedir. Bu aşınma 

oranı sertlik, etkileşimde bulunulan yüzeyin derecesi ve yüzeyde oluşan oksit filmin 

kararlılığına bağlı olarak değişmektedir. Aşınma bölgesinden aşındırıcı karşıt 

malzemeye malzeme transferi olarak tanımlanan adesif aşınma karakteristiğine uygun 

bir yapı göstermektedir. AZ91  magnezyum alaşımına uygulanan deneyler negatif yüzey 

ile sonuçlanmıştır. Çizelge 4.5’ten görülebileceği üzere ortalama sürtünme katsayısı en 

düşük olan malzeme grubu AZ91 magnezyum alaşımıdır. Görece yüksek olarak 

başlayan sürtünme katsayısının hızlı bir şekilde düştüğü ve deney süresince sabit bir 

şekilde devam ettiği gözlenmiştir. (Şekil 4.18) 

 

 

Şekil 4.18. AZ91 , Ni-P ve Ni-P-W (2g/l) kaplamalara ait sürtünme katsayısı – çevrim  

       sayısı grafiği 
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(a)  

(b)  

(c)  

Şekil 4.19. Aşınmış AZ91 yüzeyine ait SEM görüntüleri a) 200x b) 500x c) 1000x 
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Sonuçlar ışığında AZ91’in korozyon özelliği için belirleyici konumda 

bulunduğu tespit edilen Al2O3.3H2O filmin hızlı bir şekilde parçalandığından söz etmek  

mümkündür. AZ91 malzemesinin kimyasal olarak aktif yapısından kaynaklanan oksit 

tabaka yüzeyde sürekli olarak oluşmakta ve kırılmaktadır. Sistem buna bağlı olarak 

görece düşük bir sürtünme katsayısı değerine ulaşılmaktadır. 

 

Ni-P ve Ni-P-W kaplamalara yine AZ91 yüzeyini aşındırmada kullanılan 2mm 

çaplı WC kullanılmıştır. Artan sertliğe bağlı olarak oluşması düşünülebilecek abresif 

etkiye dayalı mikro çatlaklar, kırıklar ve laminasyona rastlanılmamıştır. Bu 

mekanizmaya ait SEM görüntüleri Şekil 4.20.a-c.’de verilmiştir 

 

SEM görüntülerinde kaplamanın aldığı hasarın AZ91 alaşımına göre oldukça 

düşük olduğu görülebilir.  Bunun yanında sürtünme katsayısının oldukça düşük 

değerlerden başlayarak yükselmesi mekanizma olarak adhezif bir tavra işaret 

etmektedir. Aşındırıcı yüzey olarak  kullanılan  WC  bilye  ile  akımsız  olarak  

kaplanan Ni-P-W arasında gerçekleşmektedir. Artan %W miktarına bağlı olarak 

sürtünme katsayısınında görülen artış bu görüşü destekler niteliktedir.  

.  

Şekil 4.18’de görülebileceği üzere, akımsız kaplamalara ait sürtünme 

deneylerinde elde edilen ortalama sürtünme katsayısı değerinin, AZ91 magnezyum 

alaşımına göre oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca yükün ve mesafenin etkisi 

ile kaplama hasar aldığında sürtünme katsayısı artmaktadır.  

 

Buna artışa bağlı olarak aşınma dirençlerinde bir düşüş beklenmemelidir. Zira 

kaplama içerisinde artan W miktarına bağlı olarak artan adhesif etkinin yanı sıra 

kaplamaya ait mikro sertlik değerlerinin de arttığı tespit edilmiştir. Bu sertlik artışına 

doğru orantılı olarak aşınma değerleri paralel olarak artmıştır. Korozyon 

karakteristiğinin aksine artan %W miktarı, doğru orantılı olarak aşınma ve mikro sertlik 

değerlerine iyi yönde etkilemiştir. Yapının bozunması korozyon özelliklerini etkilediği 

şekilde aşınma özelliklerini etkilememiştir. Aşınma özellikleri sertlik değerlerine bağlı 

olarak  tanımlanmıştır. Buna göre en iyi aşınma değerlerini, yapısında en yüksek oranda 
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tungsten barındıran ve en yüksek mikro sertlik değerlerini gösteren W 20 g/l çözeltisine 

ait kaplama göstermiştir. 

 

(a)  

(b)  

(c)  

Şekil 4.20. Akımsız kaplamalara ait aşınmış yüzey görüntüsü a) 200x b) 500x c) 1000x 
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Bu verilerin ve grafiklerin ışığında AZ91 magnezyum alaşımı üzerine uygulanan 

akımsız kaplama prosesinin, kendi içerisinde dezavantajlar barındırsa da, 

uygulanabilirliği ortaya konmuştur.  

 

Tez çalışmasında karakteristiği tespit edilen korozyon ve aşınma dirençleri bir 

arada incelendiğinde; bu iki özelliği eş zamanlı olarak geliştirmenin mümkün olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Farklı taleplere bağlı olarak bir bileşim seçilebilecek olsa da; iki 

özelliğin kayda değer biçimde iyileşme gösterdiği 2 g/l , 2,5g/l ve 5g/l’lik çözeltilere ait 

akımsız kaplamaların optimum olarak addetmek mümkündür. Bu eğilime ait grafik 

Şekil 4.21.’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.21. Akımsız kaplamalara ait spesifik aşınma hızı ve klorürlü ortam korozyon 

dirençleri 
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5. GENEL SONUÇLAR 

 Yüksek lisans tez çalışmasında AZ91 magnezyum alaşımı üzerine uygulanan 

akımsız Ni-P ve Ni-P-W kaplamalara ait korozyon, aşınma ve mikro sertlik değerleri 

incelenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

1) AZ91 alaşımlarının akımsız Ni-P ve Ni-P-W kaplanması ile klorürlü ve 

klorürsüz ortamlara ait korozyon potansiyellerinde 1,2 volta varan bir iyileşme söz 

konusu olmuştur. Kaplamalara ait korozyon akım yoğunluklarında  ise 150 kata varan 

bir iyileşme söz konusudur.  

 2) Ni-P ve Ni-P-W kaplamaların yüzey karakteristiğinin belirlenmesinde en 

önemli bileşenin fosfor elementi olduğu belirlenmiştir. Ağırlıkça %10’dan fazla P 

içeren yapıların yüksek amorf özellik gösterdiği bilinmektedir ve bu özelliğin 

kaplamalara ait korozyon direncinin  tanımlanmasında temel bileşen olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 3) Ni-P-W, kaplamalarda ağırlıkça %W eşbiriktimesi ile %P içeriğinin düştüğü 

ve yapının kritik olarak belirlenen 5 g/l
 
Na2WO4 katkısı sonrasında bozunduğu tespit 

edilmiştir. Değişen tungstat miktarı ile çözelti içerisinde artan özgül yüzey alanı, tane 

sınırları ve galvanik etkileşimler ile korozyon direnç değerlerinde bir düşüş 

gözlenmiştir. 

 4) Ni-P-W kaplamalarda belirlenen 5g/l Na2WO4 kritik değerinin altında olan 

kaplamalarda tungstence zenginleşmenin etkisi ile korozyon özelliklerinin arttığı 

belirlenmiştir. 2,5 g/l Na2WO4 içeren kaplamaların üstün sonuç gösterdiği EIS ve 

potansiyodinamik analizler ile doğrulanmıştır. SEM ve EDS sonuçları da bu tezi 

destekler niteliktedir. 

 5) Yapıdaki ağırlıkça %W metalinin artışı ile birlikte mikro sertlik değerleri 

doğru orantılı olarak arttığı gözlemlenmiştir. Bu artışa bağlı olarak aşınma değerleri de 

bu paralelde sonuçlar göstermişlerdir. Yüksek %W içeriğine sahip 20 g/l Na2WO4 

içeren kaplamalar en yüksek sertlik ve aşınma direncini göstermişlerdir. 
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 6) AZ91 üzerine uygulanan Ni-P ve Ni-P-W kaplamalarda korozyon özellikleri 

ve aşınma özelliklerini aynı yönde iyileştirmenin mümkün olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Yüksek korozyon direnci gösteren W 2,5 g/l çözeltilere ait sonuçlar ile 

karşılaştırılan diğer çözelti örnekleri ve yine yüksek aşınma direnci gösteren W 20 g/l 

çözeltilere ait sonuçlarla karşılaştırılan diğer çözelti örnekleri incelendiğinde, W 2g/l, W 

2,5g/l ve W 5g/l’lik çözeltilerin AZ91 Magnezyum alaşımının hem korozyon hem de 

aşınma direncinin arttırılmasında optimum W katkısına sahip olduğu düşünülmüştür. 
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