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چکیده
. سالهاست که توجه محققان را به خود جلب کردهاند،بور الکترولس با داشتن سختی و خواص سایشی باال و قابلیت خودروانکاری-پوششهای نیکل
بور الکترولس توسط بسیاری از محققان گلکلمی شکل و توسط معدودی دیگر دانهدانهای گزارش شده و برای-ساختار سطحی پوشش نیکل
 آمونیاک و پایدارکننده روی، در این مقاله اثر غلظت اتیلندیآمین.شکلگیری هر یک از این دو ساختار نظریههای متفاوتی ارائه گردیده است
 در بررسی اثر.بور الکترولس در چارچوب یک طرح عاملی دو سطحی مورد بررسی قرار گرفته است-مورفولوژی سطحی و ضخامت پوشش نیکل
 ساختار گلکلمی مشخصاً به نرخ آبکاری کمتر و، دو نوع ساختار گلکلمی و قلوهسنگی به دست آمد که با تحلیل صورت گرفته،متغیرهای مذکور
 زمانی که نرخ آبکاری به اندازهای، به عالوه در شرایط حمام پایدار و پوشش بدون تخلخل.ساختار قلوهسنگی به نرخ آبکاری بیشتر نسبت داده شدهاند
49 μm  بیشترین ضخامت پوششها برابر. افزایش ضخامت منجر به درشتتر شدن ساختار سطحی گردید،باال بود که ساختار قلوهسنگی را نتیجه دهد
mL/L  و46 ) و غلظت آمونیاک و پایدارکننده در حد باالی خود (بهترتیب70 mL/L( زمانی به دست آمد که غلظت اتیلندیآمین در حد پایین خود
،130  آمونیاک و پایدارکننده در حد باالی خود (به ترتیب، زمانی بهدست آمد که غلظت اتیلندیآمین23 μm ) بودند و کمترین ضخامت برابر3/33
.) قرار داشتند3/33 mL/L  و46
. ساختار گلکلمی، ساختار قلوهسنگی، خودروانکاری، مورفولوژی، بور الکترولس- پوشش نیکل:واژههای کلیدی

Investigating the effect of bath composition on the thickness
and surface structure of Electroless Ni-B coatings
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Abstract
Due to their high hardness, high wear resistance and self-lubricating capability, electroless nickel-boron coatings have
attracted much attention in recent years. Many researchers have reported that the surface structure of this coating is
cauliflower-like but few others have reported a nodular structure. There are two different models to describe each surface
structure. In the present research, using 2-level factorial model, the effect of ethylenediamine, ammonia and stabilizer
concentrations on the thickness and surface structure were researched. Investigating the effect of the variables, both
cauliflower-like and granular structures were gained which the cauliflower-like structure and granular structure were
contributed to lower and higher plating rates respectively after discussion. In addition, in condition of a stable bath and a
pore-free coating where the plating rate was high enough to make surface structure granular, increase in thickness led to the
coarsening of surface structure. The maximum thickness of 49 μm was attained when ethylenediamine concentration was at
its low level (70 mL/L) and ammonia and stabilizer concentrations were at their high levels (46 and 3.33 mL/L respectively).
Also minimum thickness of 23 μm was achieved when ethylenediamine, ammonia and stabilizer concentrations were at their
high levels (130, 46, 3.33 mL/L respectively).
Keywords: Electroless Nickel-Boron, morphology, self-lubrication, granular structure, cauliflower-like structure.
E-mail of corresponding author: zakeria@iust.ac.ir.
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بنابر گزارش محققان مختلف [ ،]11-6 ،4مورفولوژی

مقدمه

گلکلمی1

آبکاری الکترولس ،یک روش پوششدهی الکتروشیمیایی

سطحی پوشش نیکل-بور الکترولس به صورت

است که طی آن جریان خارجی در اعمال پوششش نقششی

یا دانهدانهای 2است .در رابطه با چگونگی شکلگیری

نششدارد ،بلکششه ترکیبششات حاضششر در حمششام آبکششاری،

ساختار سطحی پوششهای نیکل-بور الکترولس دو

الکترونهشای الزم را بششرای احیششای یونهششای فلششزی مهیششا

نظریه عنوان گردیده است .اولین نظریه مربوط به رائو و

میسازند [ .]1پوشششهای نیکشل الکتشرولس ،بشا داششتن

همکاران [ ]12میباشد .آنها معتقدند که در طی رشد

خواصی همچون مقاومت به سایش ،مقاومت به خوردگی،

پوشش ،پس از اینکه سطح زیرالیه از جوانهها

قابلیت لحیمکاریِ نرم و سخت و ...بهعنوان یشک پوششش

پوشاندهشد ،آنها بهطور عرضی ،رشد یکدیگر را محدود

مهندسی مورد توجه صنعت قرار گرفتهاند [.]2

و ساختاری ستونی به پوشش میدهند .در مقابل جبههی

آبکاری نیکل الکترولس بسته به نوع عامل احیاکننده آن به

در حال رشد جوانهها ،به موجب مصر

سه دسته تقسیم میشود؛ پوشش نیکل الکترولس خشال

طی واکنش احیا ،ناحیهای با غلظت یونی کم بهعنوان الیه

بششا عاملهششای احیاکننششده مبتنششی بششر ترکیبششات هیششدرازین،

ی نفوذی شکل میگیرد .افزایش ضخامت این الیهی

پوشش نیکل-فسفر الکترولس با عامشل احیاکننشده سشدیم

نفوذی منجر به کاهش سرعت رسوب گشته و نهایتا از

هیپوفسفیت و پوششش نیکشل-بشور الکتشرولس بشا عامشل

رشد ممانعت بهعملمیآورد .با این حال در جاهایی که

احیاکننده سدیم بوروهیدرید یا ترکیبات آمشینبشوران [.]3

الیهی نفوذی توسط خروج حباب گاز  H2یا تالطم حمام

نیکل-بور الکترولس و بهطور ویشهه نشوع

آبکاری تخریب میگردد ،جوانههای جدیدی شکل گرفته

بوروهیدریششدی آن ،توجششه زیششادی را بششه خششود جلششب

و شروع به رشد میکنند ،اما از آنجا که تعداد این جوانهها

کردهاست .علت این امر ،قابلیت این پوششش در مصشار

کم است ساختار سطحی به تدریج بزرگتر میشود .بر

سایشی بهموجب داشتن خواصشی همچشون میکروسشختی

اساس تحلیل فوق ،باید نظریهی رائو و همکاران را در

باالتر نسبت به کروم سشخت و نیکشل-فسشفر الکتشرولس،

راستای توجیه شکلگیری ساختار گلکلمی ارزیابی نمود.

سطح ضد اصطکاک و خودروانکار و نیز رفتار ششبهداکتیل

برخال

نظریه فوق ،واتانابه [ ]5معتقد است که ساختار

پوشش است [.]4

سطحی پوششهای الکترولس با شکلگیری ،یکسری

در پوششدهی پوشش نیکل-بور الکترولس از حمامهشای

برآمدگی 3روی سطح پوشش حاصل میشود .به موجب

بورهیدریدی بهمنظور جلوگیری از تجزیهی خودبهخودی

اینکه جریان محلول آبکاری در باالی برآمدگیها سریعتر

حمششششام آبکششششاری و رسششششوب  ،Ni(OH)2از عوامششششل

از اطرا

آن است ،شارش سریعتر اجزای محلول آبکاری

کمپلکسسازی همچون اتیلندیآمین و برای جلوگیری از

در باالی برآمدگیها نسبت به اطرا

تجزیششهی ناگهششانی حمششام آبکششاری از عامششل پایدارکننششده

که نرخ آبکاری باالتری را در قسمت فوقانی برآمدگیها

استفاده میگردد [.]3

داشته باشیم .واتانابه [ ]5معتقد است که برآمدگیهایی

نوع ساختار پوشش نیکل-بور الکترولس پشس از آبکشاری

که در سطح فیلم آبکاری بهوجود میآیند از میانه فیلم

بستگی به درصد بور این پوشش دارد .زمانی کشه درصشد

جوانه نمیزنند؛ یعنی یک بار که شکل گرفتند ،بهطور

بور پوشش ناچیز باشد ،ساختار پوشش بلشورین و زمشانی

مداوم رشد میکنند و با قطع آبکاری این رشد متوقف

که درصد بور در حدود  5-6درصد وزنی باششد سشاختار

میگردد .همچنین در طی رشد ،برآمدگیهای بزرگتر،

و در مقادیر میانی ساختار شامل هر دو فاز نیکشل

1

اخیرا پوشش

آمور

بلورین و فاز آمور

حاوی نیکل و بور خواهد بود.]5[ .

یونهای محلول

آنها باعث میشود

Cauliflower-like
2 Nodular
3 Nodule
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برآمدگیهای کوچکتر را به درون خود میکشند که این

مواد و روش انجام کار

امر منجر به درشتتر شدن ساختار طی افزایش ضخامت

زیرالیههای مورد استفاده ،ورقهای فوالدی با ابعاد

میگردد .بر اساس موارد گفته شده نظریه واتانابه را باید

 24mm×15mm×1mmبودند که یک طر

آنها با موم

برای توجیه شکلگیری ساختار دانهدانهای (قلوهسنگی)

 SlotoWaxبرای جلوگیری از نشستن نیکل ،پوشانده شده

کارآمد دانست.

بود .سطح این ورقها بهوسیله سنبادهزنی تا شماره 5000

در هر دو نظریهی فوق ،ضخامت پوشش ،یا بهعبارت

آمادهسازی شدند .زیرالیهها پس از سنبادهزنی،

دیگر نرخ آبکاری در شکلگیری ساختار مؤثر به نظر

چربیگیری در محلول  40 g/Lسود به مدت  5دقیقه و

میرسد .عوامل مختلفی شامل ترکیب حمام آبکاری [،]13

اسیدشویی در محلول اسید سولفوریک  %10وزنی،

دما [ ،]14تالطم [ ]15و زمان آبکاری [ ]16نرخ آبکاری

بهمدت  1دقیقه در حمام آبکاری نیکل-فسفر الکترولس

را تحت تأثیر قرار می دهند .با فرض عدم وقوع ناپایداری

در دمای  90 °Cآسترنشانی شدند .ترکیب این حمام و

در حمام آبکاری ،افزایش دما و تالطم نرخ آبکاری را

شرایط کاری در جدول  1نمایش داده شده است .مطابق

افزایش میدهند [ .]18 ،17 ،15 ،14از طرفی ،گذر زمان

مشاهدات تجربی در تحقیق حاضر ،نشاندن پوشش

باعث کندشدن سرعت رسوبگذاری در پوشش و کاهش

نیکل-فسفر بهعنوان آستر منجر به فعالسازی زیرالیه در

نرخ آبکاری بهدنبال کاهش غلظت عامل احیاکننده

حمام آبکاری نیکل-بور میگردد.

بهموجب مصر شدن آن میگردد [ .]16اثر غلظت

جدول .1ترکیب حمام آبکاری برای ایجاد آستر از جنس
نیکل-فسفر الکترولس.

اجزای حمام بوروهیدریدی روی نرخ آبکاری توسط
زیوان و همکاران [ ]13مورد بررسی قرارگرفتهاست.

نام ماده

غلظت ()g/L

شرکت سازنده

غلظت نیکل ،عامل کمپلکسکننده و پایدارکننده است که

نیکل ()II

30

مرک

سولفات
استات
سدیم

20

مرک

در آن بیشینه نرخ آبکاری بهدست میآید .ایشان تلویح ًا

سوکسینیک اسید

10

مرک

بیان میدارند که باالترین نرخ آبکاری مربوط به زمانی

تری سدیم

18

مرک

است که کل نیکل با اتیلندیآمین تشکیل کمپلکس داده

سیترات
تیواوره

10-6

مرک

و نیز از تشکیل  Ni(OH)2جلوگیریگردد ،در غیر این

سدیم هیپوفسفیت

25

مرک

مشاهدات این محققان بیانگر وجود یک ترکیب بهینه از

صورت شاهد نوعی ناپایداری در حمام آبکاری خواهیم
بود [.]13
از میان عوامل تأثیرگذار بر ساختار پوشش نیکل-بور
الکترولس میتوان به افزایش زمان آبکاری [ ]19و افزایش
غلظت عامل احیاکننده [ ]16اشاره داشت که منجر به
درشتتر شدن ساختار سطحی پوشش میگردند .در
تحقیق حاضر تالش بر این است که ضمن احتساب اثر
ضخامت پوشش روی ساختار سطحی آن ،اثر غلظت
اتیلندیآمین ،محلول آمونیاک و محلول پایدارکننده روی
ساختار سطحی پوشش نیکل-بور الکترولس مورد تحقیق
قرار گیرد.

برای آبکاری پوشش نیکل-بور الکترولس از سه محلول
استفاده گردید :محلول آبکاری اصلی ،محلول پایدارکننده
و محلول احیاکننده .ترکیبات محلول اصلی ،محلول
احیاکننده و پایدارکننده بهترتیب در جداول  3 ،2و 4
نشان دادهشدهاند .حضور سود در کنار سدیم بورهیدرید
در محلول احیاکننده امری ضروری است ،چرا که سدیم
بورهیدرید در محلولهایی با  pHباالتر از  12پایدار است.
برای آمادهسازی محلول پایدارکننده ،با توجه به نامحلول
بودن تنگستات سرب در آب از عوامل کمپلکسکننده
اتیلندیآمین تترا استیک اسید ) (EDTAو اتیلندیآمین
استفاده شد .همچنین برای جلوگیری از تجزیه حمام
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آبکاری هنگام افزودن محلول پایدارکننده ،مقدار قابل
توجهی سود به محلول پایدارکننده اضافه گردید.

ترکیبات

غلظت

شرکت سازنده

در طی آبکاری به موجب مستهلک شدن مواد آبکاری،

سرب ) (IIتنگستات

2/64 g/L

مرک

الزم دیده شد که مقداری از محلول پایدارکننده ،احیاکننده

سود

13/2 g/L

قطران شیمی

و نیز مقداری ماده فعال سطحی) (DTABبه حمام آّبکاری

EDTA

13/2 g/L

مرک

اضافه شود .بنابراین در هر  15دقیقه 3 mL/L ،محلول

EDA

40 mL/L

مرک

جدول  .4ترکیب محلول پایدارکننده.

احیاکننده 17/6 mg/L ،ماده فعال سطحی و نیمی از مقدار
پایدارکنندهای که ابتدا اضافه گردیده بود ،به حمام آبکاری
اضافه میشد.

برای بررسی مورفولوژی پوشش الزم دیده شد که
ضخامت پوششها نیز مورد بررسی قرار گیرد ،چرا که

جدول  .2ترکیب حمام آبکاری اصلی.

همانطور که پیش از این اشاره شد ،ساختار سطحی

نام ماده

مقدار

شرکت سازنده

نیکل ) (IIکلرید

30 g/L

پوشش با افزایش ضخامت پوشش درشتتر میشود .از

قطران شیمی

اتیلندیآمین

70-130 mL/L

مرک

آنجا که ساختار برخی از پوششها دارای تخلخل بود،

سود

40 g/L

قطران شیمی

سدیم متابورات

1/7 g/L

مرک

محلول آمونیاک

12-46 mL/L

دکتر مجللی

محلول%25
احیاکننده

20 mL/L

به شرح جدول 3

محلول پایدارکننده

2 - 3/3 mL/L

به شرح جدول 4

DTAB

35/2 mg/L

مرک

وزن پوشش بهجای متالوگرافی مقطعی به عنوان معیاری
برای تعیین ضخامت به کار گرفته شد ( الزم به ذکر است
که درستی این روش اندازهگیری ،به کمک متالوگرافی
سطح مقطعِ پوششهای فاقد تخلخل مورد بررسی و تأیید
قرار گرفت) .ضخامت پوشش برای یک ساختار چگال
به راحتی از طریق رابطهی زیر به دست میآید [:]13
()1

)d = m/(A×ρ

که در آن  dضخامت پوشش m ،وزن پوشش،

جدول  .3ترکیب محلول احیاکننده.

نام ماده

غلظت )(g/L

شرکت سازنده

سود

60

قطران شیمی

سدیم بورهیدرید

50

 D.Jکره جنوبی

A

مساحت زیرالیه و  ρچگالی پوشش میباشند .چگالی
پوشش نیکل-بور الکترولس  8/25 g/cm3است [.]2
آزمایشها براساس طرح عاملی

23

با سه نقطه مرکزی

مطابق جدول  5انجام شدند .در طرح

عاملی4

همهی

طرحواره حمام آبکاری مورد استفاده در شکل  1نشان

ترکیبهای موجود از سطوح متغیرهای تحقیق مورد

داده شده است .آبکاری در یک بشر  250 mLبلند انجام

آزمایش قرار میگیرند .این روش کمک میکند که ضمن

گرفت که داخل یک حمام آب گرم قرار داده شده بود.

تشخی

متغیرهای مؤثر روی پاسخ ،وجود و میزان اثرات

محلول آبکاری توسط یک آهنربا با سرعت  200 rpmهم

متقابل متغیرها نیز شناسایی گردد و به عالوه یک مدل

زده میشد .حجم محلول آبکاری  150 mLبود و آبکاری

درجه اول بهصورت رابطه ( )2میان متغیرهای مورد

در دمای  90 °Cو زمان  2ساعت انجام گرفت.

pH

کلیهی حمامهای آبکاری بهدلیل مقدار زیاد سود محتوی

بررسی و متغیر پاسخ به دست آید:
()2

=M
AX+BY+CZ+DXY+EXZ+FYZ+GXYZ+H

همگی باالی  14بودند.
Factorial design

4
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که در آن  Mمتغیر پاسخ Y ،X ،و  Zمتغیرهای مورد
بررسی و  G ،F ،E ،D ،C ،B ،Aو  Hثوابتی هستند که

شکل  .1طرحواره حمام آبکاری مورد استفاده.
جدول  .5جدول آزمایشها.

ترتیب انجام آزمایشها

ترتیب استاندارد

نوع نقاط

اتیلندیآمین

آمونیاک %25

پایدارکننده

1

9

مرکزی

)(mL/L
100

)(mL/L
29

)(mL/L
2/66

2

2

گوشهای

130

12

2

3

7

گوشهای

70

46

3/33

4

4

گوشهای

130

46

2

5

3

گوشهای

70

46

2

6

10

مرکزی

100

29

2/66

7

1

گوشهای

70

12

2

8

8

گوشهای

130

46

3/33

9

6

گوشهای

130

12

3/33

10

5

گوشهای

70

12

3/33

11

11

مرکزی

100

29

2/66

به کمک دادههای تجربی محاسبه میشوند [ .]20همچنین

 TESCANبود .پس از تهیه تصاویر  ، SEMاندازه دانهها

ترتیب انجام آزمایشها بهطور تصادفی تعیین شد تا تأثیر

در ساختار سطحی بهوسیله نرمافزار  ،Clemexمورد

هرگونه خطای احتمالی وابسته به زمان به حداقل برسد.

بررسی قرار گرفت.

برای مشخ

شدن ساختار سطحی پوشش نیکل-بور

نتايج و تحلیل

الکترولس بهدست آمده از این تحقیق ،از سطح همه

جدول  6ضخامت و اندازه دانه سطحی پوششهای

نمونهها تصویر  SEMتهیه گردید .دستگاه  SEMمورد

نیکل-بور الکترولس حاصله را نشان میدهد .همچنین

استفاده برای این کار مدل  VEGA-XMUساخت شرکت

شکل  2تصویر سطح مقطع نمونه  6را نشان میدهد که
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ضخامت آن با ضخامت بهدست آمده از طریق رابطه 1

برابراست.

شماره نمونهها

)(mg

وزن نمونهها

ضخامت

)(μm

اندازه دانهها

)(μm

انحرا

معیار

اندازه دانهها

1

142/9

40

11/0

5/2

2

127/4

35

12/9

7/5

3

178/4

49

15/2

7/9

4

100/8

28

12/2

6/8

5

152/5

42

16/2

4/8

6

145

40

14/0

5/6

7

142/2

39

7/0

2/4

8

83/4

23

8/8

3/8

)(μm

جدول  .6ضخامت و اندازهی دانههای سطحی نمونهها.

شکل  .2سطح مقطع پوشش نیکل-بور الکترولس به ضخامت حدود
( 40 μmنمونه .)6
جدول  .7آنالیز واریانس مدل برای ضخامت پوشش.

9

96/8

27

12/0

3/8

منبع

آماره F

مقدار p

10

132/7

37

14/0

6/4

11

146

40

14/8

6/4

مدل

402/60

0/0025

اتیلندیآمینA :

1945/74

0/0005

آمونیاکB :

12/78

0/0701

پایدارکنندهC :

49/86

0/0195

AB

460/19

0/0022

AC

207/09

0/0048

BC

117/94

0/0084

ABC

24/61

0/0383

R2

0/9377

R2adj

برای تحلیل ساختارهای سطحی بهدست آمده ،در وهلهی
اول الزم است که اثر متغیرها را روی ضخامت پوشش
مورد بررسی قرار دهیم .جدول  7تجزیه و تحلیل
واریانس مربوط به ضخامت پوششها را نشان میدهد .در
این جدول مقادیر احتمال  pبرای هر یک از متغیرها و
اثرات متقابل آنها بیان شده است .چنانچه مقدار  pبرای
هر یک از موارد ذکر شده باالتر از سطح معناداری

معنیدار

0/8754

مفروض  0/05باشد ،آن عامل ،یک عامل تأثیر گذار
محسوب نمیشود .بر این اساس ،اثرات اصلی

شکل  3اثرات اصلی متغیرها را نشان میدهند .مطابق

اتیلندیآمین و پایدارکننده و اثرات متقابل دوتایی و

شکل 3الف ،اتیلندیآمین یک عامل مؤثر در کاهش

سهتایی متغیرها معنیدار هستند .در جدول  7مقدار آماره

ضخامت پوشش است .این امر کامالً قابل پیشبینی است.

 Fبرای اثرات مدل نیز ارائه شده است .آماره  Fاز تقسیم

یون نیکل قادر است که با حداکثر  3مولکول اتیلندیآمین

واریانس بین گروهی به واریانس درون گروهی محاسبه

تشکیل کمپلکس دهد [ .]21برای این که یون نیکل
2+

میشود و هر چه مقدار آن بزرگتر باشد ،مقدار  pکوچکتر

(  )Niدر  pHباالی حمام آبکاری مورد استفاده( ،حدود

خواهد بود و احتمال اینکه آن متغیر یک عامل تأثیرگذار

 )14بهصورت محلول باقی بماند ،الزم است که

باشد بیشتر است [.]20

اتیلندیآمین بهصورت اضافه در محلول حضور داشته
باشد .این امر باعث میشود که واکنش تشکیل کمپلکس
(رابطه  )3طبق اصل لوشاتلیه به سمت راست حرکت

ذاکری و همکاران ،بررسی تأثیر ترکیب حمام آبکاری بر ضخامت و ساختار سطحی پوشش ،علوم و مهندسی سطح)1395(28
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شکل  .3نمودار اثرات اصلی متغیرها روی جرم و ضخامت پوشش.

شکل  .4نمودار اثرات متقابل دوتایی متغیرها روی جرم و ضخامت پوشش.

کرده و غلظت یون نیکل به حدی پایین آید تا از تشکیل
 Ni(OH)2جامد جلوگیری گردد.
()3

+ 3en = Ni(en)3

Ni2+

()4

BH4− + 4OH− = BO2− + 2H2O + 2H2(g) + 4e

()5

Ni2+ + 2e = Ni

در هنگام احیای نیکل روی زیرالیه ،الزم است که یون

براساس معادله نرنست [ ،]23 ،22پتانسیل احیا برای

نیکل از  Ni(en)3جدا شده [ ]22و با جذب الکترونهای

واکنش ( )5روی سطح زیرالیه بهصورت زیر نوشته

حاصل از اکسید شدن  NaBH4روی سطح بهصورت اتم

میشود:

نیکل رسوب کند:

()6

𝑇𝑅
𝑎𝑁𝑖 2+
= 𝜂 = 𝐸 − 𝐸°
( 𝑛𝑙
)
𝐹2
𝑖𝑁𝑎
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𝐸°

چسبیده به دیوارههای حمام آبکاری تشکیل میگردد

پتانسیل احیا در شرایط استاندارد 𝑅 ،ثابت جهانی گازها،

[ .]24برای کنترل این امر از ترکیبات پایدارکننده استفاده

𝑇 دما برحسب کلوین 𝑎𝑁𝑖2+ ،اکتیویته یون نیکل در

میشود .استفاده از این ترکیبات علی القاعده نرخ احیای

محلول آبکاری و 𝑖𝑁𝑎 اکتیویته نیکل در سطح پوشش

نیکل را کاهش میدهد ،اما این امر همواره به معنای

است .اکتیویته نیکل در سطح پوشش تابع غلظت نیکل،

کاهش ضخامت پوشش نیکل الکترولس نیست .زمانی که

بور و سایر عناصر حاضر در پوشش و خواص شیمیایی

ذرات پودر نیکل در حمام تشکیل میشوند ،یک سطح

آنهاست و به شرایط محلول وابسته نیست .بنابراین با

کاتالیزگر برای رسوب بیشتر نیکل ایجاد میکنند که با

فرض ثابت بودن اکتیویته نیکل در سطح پوشش در یک

رشد ذرات پودری ،این سطح کاتالیزگر افزایش یافته و از

از رشد پوشش ،پتانسیل احیای نیکل به

غلظت ماده احیاکننده در محلول کاسته میگردد .بر این

 𝑎𝑁𝑖2+وابسته میباشد .همانطور که پیش از این اشاره شد،

اساس انتظار میرود که در یک حد بهینه از غلظت ماده

برای اینکه نیکل به صورت محلول در حمام آبکاری باقی

پایدارکننده که در آن رشد ذرات پودری تقریباً کنترل شده

بماند الزم است که غلظت یون نیکل در حمام کم باشد.

است ،مقدار ضخامت پوشش بیشینه شود.

از این رو مطابق قانون هنری [ ]23خواهیم داشت:

در بررسی نقش آمونیاک در ضخامت پوشش نیکل-بور

که در این رابطه 𝜂 پتانسیل اضافی 𝐸 ،پتانسیل احیا،

لحظه مشخ

𝑎𝑁𝑖 2+ = 𝑘𝑋𝑁𝑖 2+

الکترولس نخست باید اشاره گردد که مطابق مشاهدات

که در این رابطه 𝑘 ثابت هنری و  𝑋𝑁𝑖2+غلظت مولی

تجربی حین آزمایش ،آمونیاک خود یک عامل

جزئی یون نیکل میباشد .همانطور که پیش از این اشاره

کاهشدهنده پایداری حمام آبکاری است و منجر به

گردید ،افزایش غلظت اتیلندیآمین کاهش غلظت یون

افزایش نرخ احیای نیکل به صورت پودری میشود .در

نیکل را به همراه خواهد داشت .کاهش غلظت یون نیکل،

رابطه با اینکه چگونه آمونیاک منجر به ناپایداری محلول

()7

مطابق معادله ( ،)6کاهش 𝜂 را به همراه خواهد داشت و

آبکاری میشود باید گفت که آمونیاک خال

کاهش 𝜂 مطابق معادلهی تافل (معادله زیر) [ ]22منجر به

محیط و فشار  1 atmحالت گازی دارد ،اما میتوان

کاهش سرعت احیای نیکل خواهد گردید:

درصدی از آن را در آب حل نمود [ ]25که البته با کاهش

()8

𝜂
𝑏⁄

در دمای

𝑒𝑎 = 𝑖

دمای جوش مایع همراه خواهد شد [ .]23این مسئله که

که در رابطه فوق 𝑖 سرعت واکنش (جریان الکتریکی) و 𝑎

نزدیک شدن دمای محلول آبکاری نیکل-بور الکترولس

و 𝑏 مقادیر ثابت هستند.

به دمای جوش ،پایداری محلول را کاهش میدهد پیش از

پیش از پرداختن به اثر غلظت آمونیاک و پایدارکننده روی

این مورد اشاره قرار گرفته است [.]11

ضخامت پوشش الزم است که نخست ،تفاوت نرخ

در توجیه این نکته که آمونیاک چگونه با کاهش دمای

احیاشدن نیکل و نرخ رشد پوشش تبیین شوند .اگرچه

جوش ،نرخ احیا را در محلول آبکاری نیکل-بور

عوامل کمپلکسکننده ،غلظت یون آبپوشیدهی نیکل را

الکترولس افزایش میدهد ،میتوان به ترمودینامیک آماری

در حمامهای آبکاری نیکل الکترولس به حدی کاهش

مراجعه نمود .مطابق نظریه جنبشی گازها ،برای یک گاز

میدهند که تجزیه آنی حمام ،احتمال کمی داشته باشد ،اما

کامل ،سطح انرژی جنبشی ذرات سازنده تابعی از دمای

همواره به علت عواملی همچون وجود ناخالصی در حمام

آن گاز است [ .]23با این وجود برای مواد چگال مانند

آبکاری ،گرمتر بودن محلول در نزدیکی گرمکن و...

یک محلول مایع ،عالوه بر دما عواملی مانند پیوندهای

مقداری رسوب نیکل (یا آلیاژ نیکل) به شکل پودر یا حتی

شیمیایی ،اندازه و ساختار واحدهای سازنده ،تنش سطحی

ذاکری و همکاران ،بررسی تأثیر ترکیب حمام آبکاری بر ضخامت و ساختار سطحی پوشش ،علوم و مهندسی سطح)1395(28

و ...نیز مؤثر هستند [ .]26از آنجا که دمای جوش یک

مصر

مایع ،دمایی است که سطح انرژی جنبشی ذرات سازندهی

پوشش ،نرخ آبکاری بیشتری را موجب شود.
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سدیمبورهیدرید در جهت افزایش ضخامت

محلول به حدی میرسد که اتصال میان ذرات سطح مایع

شکل  4اثرات متقابل دوتایی متغیرها را مورد بررسی

از ذرات محلول به راحتی گسسته میگردد [ ،]26از این

قرار میدهد .مطابق شکل 4الف افزایش غلظت

را معیاری از سطح انرژی

پایدارکننده ،کاهش نرخ آبکاری در اثر افزایش غلظت

جنبشی ذرات سازنده مواد دانست .افزایش سطح انرژی

اتیلن دیآمین را شدت میبخشد که مطابق تحلیلی که

مواد از دیدگاه ترمودینامیک آماری بهمعنای این است که

راجع به اثر غلظت اتیندیآمین و پایدارکننده ارائه شد،

تعداد بیشتری از ذرات سازندهی محلول در سطح انرژی

این امر قابل پیشبینی است .مطابق شکل 4ب زمانی که

الزم برای مشارکت در واکنشهای مختلف هستند [،23

غلظت پایدارکننده کم و برابر  2 ml/lاست ،افزایش

 .]27بر این اساس افزودن آمونیاک به محلول آبکاری با

غلظت آمونیاک از ضخامت پوشش میکاهد ،اما زمانی که

افزایش نسبت 𝑇 𝑇⁄منجر به افزایش نرخ آبکاری می
𝑏
شود.

غلظت پایدارکننده  3/33 ml/lاست ،افزایش غلظت
آمونیاک به ضخامت پوشش میافزاید .همانطور که پیش

تحلیل واریانس برای ضخامت پوشش (جدول  )7با سطح

از این اشاره شد ،معلوم میشود که غلظت پایدارکنندهای

معناداری  α=0/05منکر اثرگذاری آمونیاک است .این امر

برابر  2 mL/Lبرای محلول آبکاری نیکل-بور الکترولس

را در شکل  3نیز میتوان مشاهده نمود .با این وجود در

نامطلوب است و در چنین شرایطی افزایش غلظت

شکل 3ب بیشتر بودن ضخامت در نقطهی مرکزی نسبت

آمونیاک که خود یک عامل ناپایدارکننده محسوب

به حدود باال و پایین حکایت از این دارد که افزایش

میگردد ،باعث مصر

بیشتر سدیمبورهیدرید توسط

غلظت آمونیاک ابتدا منجر به افزایش ضخامت پوشش و

ذرات پودری و کاهش ضخامت پوشش میشود .در

سپس کاهش آن میگردد .این امر را اینگونه میتوان

مقابل ،زمانی که غلظت پایدارکننده  3/33 mL/Lاست ،به

تحلیل کرد که آمونیاک با کاهش پایداری حمام آبکاری

نظر میرسد که افزایش غلظت آمونیاک به تغییر میزان

ابتدا منجر به افزایش نرخ آبکاری میشود ،اما با کاهش

پایداری حمام آبکاری به سمت حد بهینه خود برای

بیشتر در پایداری حمام آبکاری و تشکیل بیشتر ذرات

دستیابی به بیشینه ضخامت آبکاری منجر شده و از این رو

پودری ،از میزان سدیمبورهیدریدی که برای رشد پوشش

نرخ آبکاری افزایش یافته است.

رو میتوان نسبت

مصر

𝑇⁄
𝑏𝑇

میشود کاسته شده و بنابراین ضخامت پوشش

کاهش مییابد.

در رابطه با اثر متقابل اتیلندیآمین و آمونیاک (شکل
4ج) باید گفت که زمانی که غلظت آمونیاک در حد باالی

مطابق شکل 3ج و جدول  ،7غلظت پایدارکننده اثر

خود قرار دارد ،افزایش غلظت اتیلندیآمین کاهش

مستقیمی روی کاهش ضخامتِ پوشش دارد .با این وجود،

بیشتری را در ضخامت منجر میشود .این امر تا حدودی

در این شکل نقاط مرکزی بهمیزان قابل توجهی باالی خط

تحلیلهای قبلی راجع به اثر آمونیاک را با مشکل مواجه

قرار گرفتهاند .از این رو میتوان استدالل کرد که میزان

میسازد .زمانی که غلظت اتیلندیآمین  70 mL/Lاست،

پایدارکنندهای برابر  2 mL/Lکم و نامناسب است و

افزایش غلظت آمونیاک از  12 mL/Lبه  46 mL/Lمنجر

نمیتواند از تشکیل قابل توجه ذرات پودریشکل

به افزایش ضخامت پوشش گردیده است .چنین امری با

جلوگیری نماید .با این وجود ،مقداری افزایش در مقدار

توجه به اثر ناپایدارکننده آمونیاک قابل پیشبینی است .با

پایدارکننده مصرفی ،قادر است تا ضمن سوق دادن

این وجود زمانی که غلظت اتیلندیآمین 130 mL/L
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است ،افزایش غلظت آمونیاک منجر به کاهش نرخ آبکاری
شده است .در تحلیل این موضوع باید توجه داشت که
اتیلندیآمین حاللیت کاملی در آب دارد [ ]28و دمای
جوش آن  117 °Cمیباشد [ ]29 ،28و ضمنا نمودار
فازی اتیلندیآمین و آب دارای همجوشی ماکزیمم در
غلظت  %81/6از اتیلنآمین [ ]30و دمای ]31[ 118/5 °C
است .بنابراین مطابق خواص محلولهای دوفازی [ ،]23از
آنجا که افزایش نزدیک به دو برابری غلظت اتیلندیآمین
از  70به  ،130 mL/Lخود موجب افزایش دمای جوش

شکل  .5مقایسه دادههای تجربی ضخامت با دادههای بهدست آمده

محلول آبکاری میشود ،لذا این امر از اثر آمونیاک در

از معادله برازششده توسط طرح عاملی.

کاهش پایداری حمام آبکاری (که آن را به کاهش دمای
جوش محلول آبکاری نسبت دادیم) میکاهد .آمونیاک در

پس از تحلیل اثر متغیرهای فرایند روی ضخامت پوشش

کنار اثر خود روی دمای جوش محلول ،یک عامل

نوبت به بررسی اثر این متغیرها روی میکروساختار

کمپلکسکننده برای نیکل نیز هست .در حمام آبکاری

میرسد .پیش از پرداختن به تحلیل باید به  2نکته توجه

مورد استفاده در این تحقیق ،اگرچه اتیلندیآمین ،عامل

داشت .اول آن که هر دو نوع ساختار قلوهسنگی و

کمپلکسکنندهی بسیار قویتری از آمونیاک میباشد و

گلکلمی در میان نمونهها دیده میشود .دوم اینکه در

عمدهی یونهای نیکل با اتیلندیآمین کمپلکس میشوند

همهی ساختارها؛ هم دانههای ریز و هم دانههای درشت

و همچنین آمونیاک عامل کمپلکسکننده ضعیفتری

حضور دارند ،بهطوری که موجب ایجاد یک پراکندگی

نسبت به یون هیدرکسید است [ ،]29ولی افزایش غلظت

بزرگ در هر مورد شده و امکان استفاده از تحلیل

آمونیاک در محلول آبکاری که حاوی سدیمهیدروکسید و

واریانس را برای بررسی اثر متغیرها روی اندازهی دانههای

اتیلندیآمین مشخصی است ،میتواند ضمن افزایش

سطحی غیرممکن میسازد .مسئلهی دیگری که از حضور

غلظت یون هیدروکسید ،سازوکار واکنش احیا را در این

ذرات ریز و درشت در کنار یکدیگر معلوم میشود ،این

حمام آبکاری پیچیدهتر کرده و از سرعت واکنش بکاهد.

است که در حین رشد پوشش ،جوانهزنی دانههای جدید

شکل  ،5رابطه ضخامت به دست آمده بهصورت تجربی و
ضخامت بهدست آمده از مدل را نشان میدهد .همانطور

جدول  .8ضرایب حاصله برای مدل برازش شده برای ضخامت پوشش.
عبارت

کد شده

کد نشده

ثابت

35/08

41/63

 :Aاتیلندیآمین

-6/83

0/0838

 2نشان میدهد .در این جدول ضرایب کدشده مربوط به

 :Bآمونیاک

0/55

-0/316

 :Cپایدارکننده

-1/09

-1/356

وقتی است که گستره متغیرهای مورد بررسی را از  -1تا

AB

-3/32

-4/770×10-4

 +1در نظر بگیریم و ضرایب کدنشده مربوط به زمانی

AC

-2/23

-0/0460

است که مقدار واقعی متغیرها را برحسب  mL/Lدر

BC

1/68

0/375

ABC

-0/77

-2/264×10-3

که مالحظه میگردد ،همه نقاط منطبق بر خط مورب
هستند که این امر نشان از کفایت مدل میباشد .همچنین
جدول  8ضرایب بهدست آمده برای مدل را مطابق معادله

معادله جاگذاری کنیم.
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صورت میگیرد و جوانهزنی دانهها برخال
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نظریه واتانابه

[ ]5محدود به مراحل اولیه آبکاری نیست.
برای مقایسهی بهتر تصاویر میکروساختار سطحی با
یکدیگر الزم دیدهشد که این تصاویر به شکل مناسبی در
کنار یکدیگر قرار گیرند .شکل  6طرحوارهای از طرح
عاملی را نشان میدهد .در این تصویر محورها ،جهت
تغییر متغیرها و اعداد درون مربع محل قرارگیری نمونهها
را نشان میدهند .از آنجا که این مکعب اساساً یک تصویر
سهبعدی میباشد ،الزم است که تصاویر بهشکلی خاص

شکل  .6طرحواره طرح عاملی مورد استفاده (عالمت لوزی در وسط

بهصورت دوبعدی مطابق جدول  9کنار یکدیگر آورده

مکعب مربوط به نمونههای مرکزی  6 ،1و  11است).

شوند .در این جدول ،ردیفهای خاکستری پررنگ مربوط
به صفحههای پشتی مکعب شکل ( 6صفحهی دربرگیرنده
نمونههای  9 ،8 ،3و  ،)10ردیفهای سفید مربوط به
صفحه روبروی مکعب (صفحهی دربرگیرندهی نمونهها
 5 ،4 ،2و  )7و ردیف خاکستری کمرنگ مربوط به نقطه
مرکزی (مرکز مکعب) هستند.
مطابق جدول  9افزایش غلظت اتیلندیآمین ،به استثنای
زمانی که غلظت آمونیاک  12 mL/Lو غلظت پایدارکننده
 2 mL/Lاست ،منجر به کاهش اندازه دانهها وزبری
سطحی پوشش میگردد .به عالوه زمانی که غلظت
آمونیاک  46و غلظت پایدارکننده  3/33 mL/Lمیباشد،
ساختار سطحی از قلوه سنگی به گلکلمی تبدیل میشود.
کوچکتر شدن اندازه دانهها به موجب افزایش غلظت
اتیلندیآمین امری قابل پیشبینی است ،چرا که افزایش
غلظت اتیلندیآمین همانطور که پیشتر اشاره شد ،نرخ
آبکاری و ضخامت پوشش را کاهش میدهد .تبدیل شدن
ساختار سطحی پوشش نیکل-بور الکترولس از قلوهسنگی
به گلکلمی با افزایش غلظت اتیلندیآمین زمانی که
غلظت آمونیاک  46 mL/Lو پایدارکننده  3/3 mL/Lاست،
بسیار حائز اهمیت میباشد ،چرا که نشان میدهد که
کاهش نرخ آبکاری از یک حد بحرانی ،رفتار رشد
پوششرا از قلوهسنگی (مطابق نظریه واتانابه) به گلکلمی
شکل (مطابق نظریه رائو) تغییر میدهد .بر این اساس اگر

نرخ رشد پوشش بسیار کم شود ،جوانههای جدیدی روی
سطح دانههای قبال رشد یافته شکل میگیرد و به پوشش
ساختاری گلکلمی شکل میبخشد .الزم به ذکر است که
نمونه  8کمترین ضخامت را در میان کل پوششهای مورد
بررسی داراست.
در رابطه با اثر افزایش غلظت اتیندیآمین روی
میکروساختار پوشش زمانی که غلظت آمونیاک 12 mL/L
و غلظت پایدارکننده  2 mL/Lاست (ردیف  )2شاهد
هستیم که نمونه  7با اینکه ضخامت بیشتری نسبت به
نمونه  2دارد و اتیلندیآمین کمتری در آبکاری آن به کار
رفته است ،ولی ساختار سطحی ریزتری دارد .مطابق
مشاهدات تجربی حین آبکاری ،پایداری حمام آبکاری به
کار رفته در حین آبکاری نمونه  7بسیار پایین بود و
تشکیل ذرات پودری بهطور قابل توجهی در حمام
آبکاری مشاهده میگردید .این امر باعث میشود که
غلظت عامل احیاکننده در حمام آبکاری به سرعت کاهش
یابد و منجر به کاهش نرخ آبکاری گردد .در چنین
شرایطی با توجه به اینکه اوالً سطح ذرات پودر با گذشت
زمان آبکاری افزایش مییابد و بنابراین سرعت اکسید
شدن سدیم بورهیدرید در حمام آبکاری در سطح آنها
تسریع میگردد ،ثانی ًا افزودن سدیم بورهیدرید هر 15
دقیقه یکبار و به مقدار یکسان صورت میگیرد و ثالث ًا
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جدول  .9مقایسه ساختار سطحی پوششهای نیکل-بور الکترولس

روی ضخامت ندارد ،بلکه این اثر متقابل آن با سایر

در شرایط مختلف پهوهش حاضر؛ عدد باالیی در سمت چپ هر

متغیرهاست که منجر به کاهش یا افزایش ضخامت

تصویر اندازه دانههای سطحی و عدد پائینی در سمت چپ هر تصویر
ضخامت پوشش است.

میشود .همچنین گفتیم که آمونیاک منجر به کاهش دمای
جوش محلول آبکاری میگردد .البته مطابق مشاهده
تجربی ،حضور ماده فعال سطحی ) (DTABتا حدودی
مشکل جوش آمدن محلول آبکاری را به ویهه در
محلولهایی که غلظت سایر اجزا کم است مرتفع
مینماید ،اما در این محلولها این امکان وجود دارد که
روی سطح نمونه آبکاری گاز آمونیاک بهصورت
حبابهایی شکل گرفته و سپس از سطح جدا گردد .در
توجیه این مسئله نیز باید گفت که نیمواکنش تولید
الکترون توسط سدیم بورهیدرید (رابطه  )4گرماده است
[ ]32و واکنش احیای نیکل (رابطه  )5نیز اگر قرار باشد
که بهطور خودبهخود صورت گیرد بهعلت کاهش انتروپی
ناشی از آن باید گرماده باشد [ .]33از این رو در نزدیکی
دمای جوش این امکان وجود دارد که بهموجب گرمای
حاصل از واکنش تشکیل رسوب الکترولس ،جوانهزنی
حبابهای بخار آمونیاک روی سطح پوشش در حال رشد
رخ داده ،این جوانهها رشد کرده و سپس از سطح جدا

ساختار سطحی پوشش مربوط به آخرین الیههای نیکل-
بور رسوب کرده روی آن است ،بنابراین شکلگیری چنین
ساختاری احتماال مربوط به کم بودن نرخ آبکاری در
آخرین لحظات رسوبنشانی است .اگر به نمونه  7بیشتر
دقت شود ،متوجه میشویم که روی برخی از دانهها،
دانههای جدیدی در حال شکلگیری بوده است که نشان
از گذار از ساختار قلوهسنگی به گل کلمی دارد .به عالوه
دانههای نسبتا درشت در این ساختار ،اختال

ارتفاع قابل

توجهی با یکدیگر دارند ،بهطوری که بهنظر میرسد که
خود آنها نیز روی سطح دانههای بزرگتری تشکیل
شدهاند.
تحلیل تأثیر غلظت آمونیاک بر روی میکروساختار با
دشواری و پیچیدگی زیادی همراه است .همانطور که پیش
از این مورد اشاره قرار گرفت ،آمونیاک تأثیر مستقیمی بر

شوند [ ]34که ادامهیافتن این فرایند میتواند منجر به
شکلگیری تخلخل سطحی گردد .الزم به ذکر است که
جوانههای بخار آمونیاک شکلگرفته روی سطح میتوانند
حبابهای هیدروژن را در خود حلکرده و رشد خود را
تسریع نمایند.
مقایسه تصویر نمونههای  10و  3در جدول  9که در
آنها غلظت اتیلندیآمین  70 mL/Lو غلظت پایدارکننده
 2 mL/Lاست ،نشان میدهد که افزایش غلظت آمونیاک
از  12 mL/Lبه  46 mL/Lمنجر به کمی درشتتر شدن
ساختار سطحی گردیدهاست؛ چیزی که میتوان علت آن
را به افزایش ضخامت پوشش نسبت داد.
مقایسه تصویر سطحی نمونههای  7و  5در این جدول که
در آن غلظت اتیلندیآمین  70 mL/Lو غلظت
پایدارکننده  2 mL/Lاست ،نشان میدهد که افزایش
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غلظت آمونیاک باعث شده است که ساختار درشتتر و

چرا که افزایش غلظت پایدارکننده منجر به افزایش

زبرتر گردد .علت وقوع این امر را شاید بتوان شکلگیری

ضخامت پوشش شده است .اگر فرض شکلگیری تشکیل

حباب آمونیاک روی سطح پوشش و ایجاد تخلخلهای

حبابهای آمونیاک روی سطح پوشش را بپذیریم ،این امر

عمیق میان دانهها نسبت داد ،به ویهه اینکه محلول آبکاری

باعث میشود که رشد پوشش در قسمتهایی از پوشش

مربوط به این دو نمونه نسبت به سایر نمونهها رقیقتر

(بهویهه محل حضور دانههای ریز) که حبابها شکل

هستند .زمانی که چنین تخلخلهایی تشکیل میشود،

گرفته و سپس از سطح جدا میشوند متوقف شده و در

دانههای مجاور به تخلخلها فضای بیشتری برای رشد

عوض دانههای مجاور رشد کنند .بدین ترتیب ساختار

مییابند و بنابراین ساختار سطحی درشتتر میگردد.

سطحی نمونهای که بیشتر در معرض این پدیده است

مقایسه تصاویر نمونههای  9و  8که در محلول آبکاری

بزرگتر خواهد بود .در حالتی که غلظت اتیلندیآمین

آنها غلظت اتیلندیآمین  130 mL/Lو پایدارکننده

 70 mL/Lو غلظت آمونیاک  mL/Lاست (نمونههای  7و

 3/3 mL/Lاست و همچنین تصاویر  2و  4که در آبکاری

 )10نیز افزایش غلظت عامل پایدارکننده باعث درشتتر

آنها غلظت اتیلندیآمین  130 mL/Lو غلظت

شدن میکروساختار پوشش گردیدهاست .دراین باره باید

پایدارکننده  2 mL/Lاست ،افزایش غلظت آمونیاک منجر

به استداللی که پیش از این برای نمونهی شماره  7داشتیم

به کاهش اندازهی دانهها شده است ،چیزی که میتوان آن

رجوع نماییم که در آنجا بیان شد که به موجب پایداری

را به کاهش ضخامت پوششها در اثر این تغییر نسبت

نامناسب این محلول آبکاری ،نرخ آبکاری در مراحل

داد .در این میان نمونه  4ساختار سطحی جالبی را از خود

پایانی شکلگیری پوشش کم بوده و باعث شکلگیری

نشان میدهد ،ساختارسطحی این نمونه اگر چه قلوهسنگی

ذرات ریزتری گردیده است.

است ،ولی حفراتی را در خود جای داده است که شاید
گواهی بر شکلگیری ذرات گازی روی سطح نمونه باشد.

نتیجهگیری

افزایش غلظت پایدارکننده ،به استثنای زمانی که

در تحقیق حاضر ضمن مطالعه اثر غلظت اتیلندیآمین،

غلظت اتیلندیآمین  70 mL/Lو آمونیاک 12 mL/L

آمونیاک و پایدارکننده روی ضخامت پوشش ،اثر این

است منجر به ریزتر شدن ساختار سطحی میشود .در

متغیرها روی مورفولوژی سطی این پوشش مورد بررسی

رابطه با اثر افزایش غلظت پایدارکننده زمانی که

قرار گرفت .مهمترین نتایج این تحقیق را میتوان به شرح

اتیلندیآمین  130 mL/Lو غلظت آمونیاک 12 mL/L

زیر بیان نمود:

(نمونههای  2و  )9و زمانی که اتیلندیآمین 130 mL/L
و غلظت آمونیاک ( 46 mL/Lنمونههای  4و  )8است،
همانند موارد قبل کاهش اندازهی دانههای سطح را
میتوان به کاهش ضخامت پوشش نسبت داد .در رابطه
با اثر افزایش غلظت پایدارکننده زمانی که غلظت
اتیلندیآمین  70 mL/Lو غلظت آمونیاک 46 mL/L
میباشد (نمونههای  3و  )5افزایش غلظت پایدارکننده
اگرچه منجر به کاهش اندازه ذرات سطحی گردیده است،
اما علت آن را نمیتوان به کاهش ضخامت نسبت داد،

 )1نوع ساختار سطحی پوشش نیکل-بور الکترولس بسته
به نرخ آبکاری میتواند قلوهسنگی یا گلکلمیشکل باشد،
بهطوری که ساختار سطحی گلکلمی شکل در نرخ
آبکاری پایینتر و ساختار قلوهسنگی شکل در نرخ
آبکاری بزرگتر دیده میشود.
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بور الکترولس شامل-) فرایند شکلگیری پوشش نیکل2
جوانهزنی و رشد است و جوانهزنی دانههای سطحی تنها به
.مراحل اولیه شکلگیری پوشش محدود نمیگردد
بور الکترولس هم تابع-) ساختار سطحی پوشش نیکل3
 هم تابع تغییرات نرخ آبکاری و هم تابع،ضخامت پوشش
.حضور ترکیبات مختلف در حمام آبکاری است
) افزایش غلظت اتیلندیآمین بهطور کلی منجر به کاهش4
نرخ آبکاری و همچنین ریزترشدن ساختار سطحی پوشش
.بور الکترولس میشود-نیکل
) آمونیاک منجر به کاهش دمای جوش محلول آبکاری5
 از این رو آمونیاک در محلولهای نسبت ًا رقیقتر.میشود
بور الکترولس از پایداری محلول آبکاری-پوشش نیکل
 کاهش پایداری محلول آبکاری از این طریق تا یک.میکاهد
میتواند منجر به افزیش نرخ آبکاری و

حد مشخ

درشتتر شدن ساختار و در میزانهای فراتر از آن موجب
کاهش ضخامت پوشش و ریزتر شدن ساختار سطحی به
-عامل احیاکننده توسط ذرات پودری نیکل

موجب مصر

.بور تشکیل شده ناشی از ناپایداری حمام میشود
) افزایش غلظت محلول پایدارکننده در شرایطی که محلول6
 منجر به کاهش نرخ،پایداری مناسب خود را داشته باشد
 ضخامت پوشش و اندازه دانه سطحی پوشش،آبکاری
.بور الکترولس میگردد-نیکل
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