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 مقدمه

علت خواص شگفت انگیز ( کاربرد فراوانی در صنعت مردن امروزي بهH-Crآبکاري الکتريکی کروم سخت )

ضريب اصطکاک کم و غیره دارد. ضخامت رسوبات  ،مقاومت به سايش، خوردگی، سختی باال نظیرفیلم کروم 

کروم از محلول اسید آبکاري طورکلی ر است. بهبین چند ده تا چند صد میکرون متغی کروم سخت معموالً 

الزم به ذکر است که آبکاري الکتريکی کروم شش . است  6Cr+سمی  جزيابد که حاوي ومیک رسوب میکر

. مقدار بازده جريان در حمام آبکاري است تفاوتمعلت بازده جريان کم با ديگر فرايندهاي آبکاري ظرفیتی به

 µm.min-1تا  1/0باشد. سرعت رسوب پوشش کروم حدود نمی %00تا  10کروم شش ظرفیتی معمواًل بیشتر از 

 باشد.می5/0

رو فرآيند رسوب در صنايع حذف شده است. از اين 6Cr+شکالت زيست محیطی استفاده از ترکیبات به دلیل م

هاي محیط زيست دوست توسعه يافته است. چند نکته براي کروم بر مبناي کروم سه ظرفیتی که به عنوان پوشش

توجه داشت که حمام [. بايد 1-7بهبود شرايط آبکاري الکتريکی کروم سه ظرفیتی سخت پیشنهاد شده است ]

همیشه به اندازه کافی پايدار باشد )حداقل در مقايسه با حمام کروم شش ظرفیتی(.  ظرفیتی بايد کروم سه آبکاري

باشد. گزارش شده است که سرعت هاي زياد مشکل میبعالوه، آبکاري پوشش کروم سه ظرفیتی با ضخامت

 يابدعت آبکاري بشدت افت میيابد و بعد از گذشت چند ده دقیقه سرآبکاري کروم با گذشت زمان کاهش می

شش کروم شش ظرفیتی با گذشت زمان [. درحالیکه بازده جريان الکتريکی و سرعت آبکاري در حمام پو8]

 ايدار است. پ

هاي اخیر حمام کروم سه ظرفیتی حاوي ترکیبات همزمان دو جزء فرمیک اسید و اوره پیشنهاد شده است در سال

( بدست آيد. نتايج %00تا  55ها ضخیم با بازده جريان باال )باالي دهد پوششها اجازه می[. اين حمام10-9]

اصلی بررسی ما در اين پژوهش، مطالعه فرآيند آبکاري الکتريکی کروم با استفاده از حمام کروم سه ظرفیتی 

 باشد. شامل اوره و فرمیک اسید می

 
 روش تحقیقمواد و 

اري حرارتی باال و با يک چگالی جريان ثابت انجام شد. آبکاري اي با پايدآبکاري کروم در يک بشر شیشه

انجام گرفت. پیش ازآبکاري سطح کاتد با  2cm 77/1مس مانت شده در اپکسی و با مساحت روي يک فويل 

 اچ 1:1اکسید منیزيم پیش عملیات شد و به مدت چند دقیقه در محلول اسید هیدروکلريدريک و آب با نسبت 

اکسید، منیزيم شد و سپس با آب مقطر شستوشو داده شده است. الکترولیز با استفاده از سه آند تیتانیم دي

 3Cr+[. بر روي اين آندها اکسیداسیون الکتريکی و تبديل  يون 10،15اکسید و پالتانايز تیتانیم انجام گرفت ]دي

 شود.بدون جداسازي اجزاي آند و کاتد انجام می افتد. بنابراين آبکاري کرومبا سرعت کم اتفاق می 6Cr+به 

گیري کولن سطح مس و محاسبات مربوطه جريان موثر و سرعت آبکاري الکتريکی کروم با استفاده از اندازه 

. ري شدگیمرتبه اندازه 6ترکیبات حمام هر جريان و نیز سرعت آبکاري براي بازده  تکرار پذيري انجام شد.
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حمام با استفاده از  pH. مقدار گیري شدیف سنجی نوري اندازههاي کروم سه ظرفیتی توسط روش طغلظت يون

و  4SO2Hحمام در صورت نیاز با افزودن  pHمنظور ثابت نگه داشتن . بهمعمولی کنترل شدتانسیومتريک روش پ

NaOH  میزانpH لوژي سطح پوشش با استفاده از دستگاه میکروسکوپ حمام تنظیم و کنترل شد. مورفو

براي بررسی مورفولوژي سطح  kV 15ارزيابی شد. ولتاژ  EVO-40XVP( مدل SEMالکترونی روبشی )

-Cuو با آند تک کريستال  DRON-3( با دستگاه مدل XRD. آنالیز تفرق اشعه ايکس )شدها انتخاب پوشش

Kα پوشش گیري سختیانجام گرفت. اندازه( ها توسط روش ويکرزHV با استفاده از دستگاه )PMT-3  و با

مرتبه  10گیري شد. متوسط مقدار سختی با میانگین ها اندازهگرم بار بر روي سطح مقطع پوشش 100اعمال 

 آزمايش گزارش شده است.

                                                                                                                                 
 نتایج و بحث

 گذاریتاثیر ترکیب شیمیایی حمام و شرایط الکترولیز بر بازده جریان و سرعت رسوب

و در  هر ضخامت پوشش کروم بدست آمداکثترکیبات اصلی حمام را براي بدست آمدن حددر آزمايشات اولیه 

. فورمیک اسید و باشدمیبه عنوان منبع يون کروم سه ظرفیتی سولفات کروم . آورده شده است 1جدول 

هاي هادي و کاربامید )اوره( نقش عامل کمپلکس کننده را دارند. سديم سولفات، آلومینیوم سولفات نقش نمک

شود. تاثیر عنوان فعال کننده سطح استفاده می سیل سولفات بهکند. سديم دودقش بافر را بازي میبوريک اسید ن

اجزاي اصلی حمام بر روي بازه جريان و سرعت رسوب گذاري و همچنین شرايط الکترولز شرح داده شده 

نشان داده شده است.  1که در شکل  استدر حمام  3Cr+است. بازه جريان واکنش رسوب کروم تابعی از غلظت 

 يابد. ظاهراً حداکثر بازه جريان در غلظت هاي کروم در حمام افزايش میر يونبازه جريان با افزايش مقدا

mol/L 1  3+يونCr باشد.می 

يابد. بنابراين بهترين شرايط آبکاري بايد توجه داشت کیفیت رسوب با کاهش غلظت يون کروم کاهش می

ت. بازه جريان رسوب کروم بدست آمده اس mol/L 1مطالعه شده در اين تحقیق در غلظت کروم سه ظرفیت 

(. کیفیت سطح رسوب کروم بستگی به 0غلظت اوره و غلظت اسید فرمیک دارد )شکل به شديديوابستگی 

هاي تیره و نیمه اوره باعث تشکیل پوشش mol/L 5/0دهد مقدار مقدار اوره در حمام دارد. آزمايشات نشان می

افتد. وقتی مقدار پديده سوختگی روي سطح پوشش اتفاق می اوره mol/L 7/0شود و مقدار بیش از براق می

شود. بنابراين بهترين نتیجه بدست آمده در اين تحقیق باشد رسوبی صاف و براق ايجاد می mol/L 5/0اوره 

ها اوره تشخیص داده شده است. اثر مشابهی با غلظت اسید فرمیک در کیفیت سطحی پوشش mol/L 5/0غلظت 

بدست آمد. افزايش  mol/L 5/0ترين غلظت فرمیک اسید در حمام آبکاري الکترولیت حدود بدست آمد. بهینه

pH الف(. باالترين مقدار -5شود )شکل حمام منجر به افزايش بازه جريان و نیز افزايش سرعت آبکاري میpH 

بدست آمده  5/1حدود  pHپوشش بصورت تیره و بشدت کدر تشکیل شده است. بنابراين بهترين مقدار  (>7/1)

-5شود )شکل است. افزايش چگالی جريان کاتدي و کاهش دما منجر به افزايش بازده جريان رسوب کروم می
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گذاري )براي تولید پوشش براق دما حمام ب(. بايد توجه داشت که کاهش دماي حمام باعث کاهش رسوب

C°50 شود. بنابراين ما فکر کرديم دماي باشد( میکافی می C°55 جريان  چگالیترين شرايط را دارد. وقتی به

يابد. در اين چگالی جريان، سطح رسوب پوشش باشد، کیفیت سطحی کاهش می 2A/dm 05کاتدي بیش از 

تعیین شده است.  2A/dm 00تا  15باشد. بهترين چگالی جريان براي آبکاري بین زبر و به اندازه کافی براق نمی

کند. بنابراين سرعت ن در حمام کروم سه ظرفیتی با گذشت زمان تغییر میهمانطور که گفته شد بازده جريا

 رسوب الکتريکی عمدتاً به زمان آبکاري بستگی دارد. اين ويژگی در عمل بسیار مهم و مطلوب است. 

 
 مرفولوژی سطح رسوب

که دهد. همانطور مرفولوژي سطح پوشش کروم را توسط میکروسکوپ الکترون روبشی نشان می 0شکل 

. سطح پوشش حاوي تعداد زيادي اشکال کروي با ابعاد است mµ 10شود ضخامت پوشش حدود مشاهده می

( باشد تغییرات قابل توجهی در µm100باشد. اگر ضخامت پوشش زياد )بیش از متفاوت در مقیاس میکرون می

و زبري سطح و  هاي سطحی رشد کردهب(. در اين حالت کره-0شود )شکل ايجاد می SEMتصاوير 

شود که ما آن را هاي سیاه رنگ روي سطح ايجاد میشود. افزون براين، لکههاي سطحی پديدار میمیکروترک

 هاي موجود در حمام پوشش تشخیص داديم.ناخالصی

 
 ساختار پوشش

باشد. کروم حاوي دو نوع حالت آمورف و میکروساختار يا نانو ساختار می هاي، پوشش5مطابق با نمودار شکل 

باشد که اينها مناطقی با همانطور که گفته شد ساختار پوشش کروم سه ظرفیتی مطالعه شده داراي ساختار نانو می

 باشد.می nm 5تا  5هاي منظم در زمینه فلز پوشش با ابعاد اتم

 
 سختی پوشش

که هاي بدست آمده هنگامیآورده شده است. از داده 6امترها بر روي سختی پوشش در شکل تاثیر برخی از پار

سختی پوشش نیز افزايش يافته است. سختی پوشش با  ،يايدافزايش می 2A/dm 05تا  15چگالی جريان از 

تی پوشش میزان ناچیزي کاهش يافته است. سخبه pHيابد و همچنین با افزايش افزايش دماي حمام کاهش می

 .استکند که نسبت به پوشش کروم شش ظرفیتی قابل مقايسه کروم سه ظرفیتی ثابت می

 
 آزمون آبکاری طوالنی مدت

به منظور بررسی امکان ادامه آبکاري پوشش کروم در حمام سه ظرفیتی کروم، آزمون آبکاري طوالنی مدت به 

اي حمام آبکاري(. حمام آبکاري يک لیتر در نظر ورهمدت دو ماه انجام گرفت )همراه با بازيابی و تعويض د

گرفته شد و الکترولیز با استفاده از آند پالتینايز تیتانیوم بدون جداسازي اجزاي آند و کاتد انجام گرفت. چگالی 

 6مدت استثتاء روزهاي تعطیل( بهانتخاب شد. الکترولیز هر روز )به 2A/dm 10و  00جريان آند و کاتد بترتیب 
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شد. ضخامت نهايی اليه کروم ساعت تعويض می 5يا  0طور مداوم هر شد. نمونه کاتدي بهاعت انجام میس

µm150-100 هاي گیريبدست آمد. اندازهpH  حمام حداقل دو بار در روز انجام گرفت و در صورت نیاز با

ن کروم و ديگر اجزاي تنظیم شد. با کاهش مقدار يو 5/1افزودن سولفوريک اسید و سديم هیدروکسید در 

موجود در حمام در طی الکترولیز، اقدامات الزم جهت نگهداري و پايداري اجزاي حمام انجام گرفته است. 

هاي بدست آمده در اين آزمون مشخص شد که حمام ( هر هفته انجام گرفت. از دادهIIIتنظیم مقدار کروم )

بل توجه در بازده جريان، آبکاري شود. امکان تواند طی دراز مدت بدون کاهش قاکروم سه ظرفیتی می

 ماه( در حمام سه ظرفیتی در اين تحقیق تايید شده است. 0دهی کروم به مدت طوالنی )حدود پوشش

 
 گیرینتیجه

ها، ترکیب حمام و شرايط الکترولیز بر روي بازده جريان واکنش رسوب کروم تاثیر دارد. سطح پوشش (1

( شامل ترکیبات همزمان فرمیک اسید و اوره 3Cr 1 mol/L 1+ر حمام )مرفولوژي سطح و سختی پوشش د

 به عنوان عامل کمپلکس کننده بررسی و مطالعه شده است.

تواند در حمام با ترکیبات بهیه تشکیل شود. کیفیت باال، براقی و صافی سطح پوشش کروم ضخیم می (0

 1µm/minتا  5/0کند. سرعت رسوب بین طور عمده تغییر نمیگذاري در حین الکترولیز بهسرعت رسوب

هاي خطرناک و سمی که در حمام کروم وجود دارد خود يک مزيت بدست آمده است. غیاب هالوژن 1

منگنز يا آندهاي ساخته شده از پالتینايز تیتانیوم اجازه -اکسید تیتانیمباشد. استفاده از آندهاي ديبزرگ می

 ا کردن اجزاي آندي و کاتدي صورت گیرد.دهد آبکاري الکتريکی کروم بدون جدمی

هاي کروم از حمام پیشنهاد شده ساختار نانوکريستالی دارد. سختی آنها اساسًا هیچ فرقی با رسوب پوشش (5

 ( ندارد.VIهاي کروم )پوشش

دهی کروم آزمون آبکاري در مدت زمان طوالنی که حدود مدت دو ماه طول کشید است. امکان پوشش (0

 یتی در اين تحقیق تايید شده است.در حمام سه ظرف
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

 : ترکیب و شرايط رسوب الکتريکی کروم.1جدول 

 شرايط (mol/Lغلظت ) ترکیب حمام

 :0/1pHتا  8/1 0/1 نمک سولفات کروم

HCOOH 5/0  دماC°50-00 

2)2CO(NH 5/0 

 چگالی جريان:
2A/dm 05-10 

O218H 3)4(SO2Al 15/0 

4SO2Na 5/0 

3BO3H 5/0 

 g/l 1/0 سديم دوسیل سولفات

 

 

 

 
 (3Cr+بر بازده جريان رسوب الکتريکی کروم. ترکیبات حمام )در غلظت ثابت  3Cr+: تاثیر غلظت يون 1شکل 

 M HCOOH 5/0 ،2)2M CO(NH 5/0 ،O218H 3)4(SO2lM A 15/0 ،3BO3M H 5/0 ،4SO2M Na 5/0، 

 g/l 1/0 5/1دقیقه،  15 دهیسديم دودسیل سولفات. زمان پوششpH:   :̊دماC55 



 .... آبکاري الکتريکی پوشش نانو

 الف

 

 ب    

هاي الف( اوره   ب( فرمیک اسید بر روي بازده جريان رسوب الکتريکی کروم در جريان   ؛هاي مختلفتاثیر غلظت: 0شکل 

 ، M HCOOH 5/0 ،2)2M CO(NH 5/0 ،218H 3)4(SO2M Al 15/0. ترکیبات حمام شامل A/dm2 05و  00، 15

3BO3H M5/0 ،4SO2M Na 5/0 ،g/l 1/0 5/1دقیقه،  15دهی سديم دودسیل سولفات. زمان پوششpH:   :دماC̊55 

 

 

 



 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

 الف 

 

 ب 

 حمام.و   ب( دما   pH الف(    ؛دهی برچگالی جريان پوشش : تاثیر5شکل 

 
 الف

 
 ب

  mµ100 ،   ب(10بدست آمده از سطح پوشش رسوب الکتريکی کروم با ضخامت؛   الف(  SEMتصاوير : 0شکل 

 pH: 5/1و  C55̊دما: 



 .... آبکاري الکتريکی پوشش نانو

 
 pH: 5/1و  C̊55، دما: 2A/dm 00پوشش در حمام با چگالی جريان  EXD: الگوي 5شکل 

 

 

 
 و چگالی جريان بر روي سختی پوشش رسوب الکتريکی کروم pHتاثیر دما، : 0شکل 


