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Abstract 

Electroplating process has been used to prepare Magnetic NiCo alloys thin 
film with thickness of 1µm on brass alloy substrate using different Co 
concentrations .Surface morphology, XRD, atomic absorption, apparent density, 
open porosity, stresses and microhardness of  pure and alloys thin film has been 
investigated. Results indicated that the pure and alloy of thin films was 
polycrstaline with (111) domain orientation changed to (101) with increment Co 
deposited percentage, which is spontaneously increase with Co molarity increased 
in the deposition solution.Microstructure for thin films change from nodular 
structure to pyramidal and dendritic structure with changing Co content in film. 
Apparent density for prepared thin films was less than theoretical density about 
(8g/cm3), and varying with actual Co deposited content. Open porosity also 
reduced in general with increment of Co content. Mechanical properties shows 
alteration in internal stress behavior of deposited thin films from compressive 
stress to tensile stress at (0.05M) of Co. Microhadness also increased with 
increasing in the Co percentage in deposited thin films,to about(467Kg/mm2).  
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على بعض الخواص  NiCoفي أغشيةرقيقة من  Co دراسة تاثير تركيز
  التركيبية و الميكانيكية

 الخالصة
و  مغناطيسـية  NiCo اغشية سبائكية مـن  لتحضير  طريقة الترسيب الكهربائي استخدمت    

التصـوير   فحـص تـم  . براصلسبيكة من العلى قواعد  Coوبنسب مختلفة من  1µmبسمك 
 و المسامية المفتوحةوالكثافة الظاهرية  والتحليل الكيمياوي  وشعة السينية حيود اال والمجهري 

ـ  .االجهادات الداخلية و الصالدة الدقيقة لالغشية المرسبة النقية و السبائكية  ن أبينت النتـائج ب
مع  (101)ويتحول الى  (111)متعددة التبلور و باالتجاهية  االغشية المترسبة النقية و السبائكية 

 الموالرية المضـافة الـى محلـول    زيادةمع  تلقائياتزداد ادة نسبة الكوبلت المترسبة و التي زي
 وهرمية وتغيرشكل البنية الدقيقة لسطح الغشاء الرقيق من عقدية ناعمة الى شجيرية. الترسيب
ة اق ل م ن الكثاف    المحض رة  وكان ت الكثاف ة العملی ة لالغش یة     .بالغش اء  مع تغير نسبة الكوبلت تقريبا

انخفض  ت  ایض  ا.وتغی  رت م  ع تغی  ر نس  بة الكوبل  ت المترس  بة فعلی  ا     (8g/cm3)ح  والي النظری  ة 
الخواص المیكانیكیة لالغشة بینت تغیر ف ي  .المسامیة المفتوحة على العموم مع زیادة نسبة الكوبلت

 (0.05M of Co)سلوك االجهادات الداخلية في االغشية الرقيقة المترسبة من ضغطية الى شدية عنـد  
مـع زيـادة نسـبة الكوبلـت باالغشـية الرقيقـة        كذلك ازدادت قيمة الصالدة الدقيقة لهذه االغشية,

  .(467Kg/mm2)وصلت الى حوالي,المرسبة
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