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  فسفر-نیکل

دهی با  عمل پوشش) DC )rectifierآبکاري الکترولس یک فرایند خود کاتالیکی است که بدون نیاز به مبدل جریان 

از قبیل فلزات پایه آهنی، فوالد، فوالدهاي آلیاژي، مس و 

در این روش سطح نمونه در  .گیرد آلیاژهاي آن، آلومینیم و آلیاژهاي آن، انواع مختلف پالستیک و غیره صورت می

مل کرده و رسوب بصورت همه جانبه با کمترین تنش داخلی و 

میزان فسفر . باشد فسفر و مابقی نیکل می

خصات پوشش از حمام الکترولس زیر مش

  مقدار

8/7  

2/0  

  180 ح.قبل از ع

  10ح .بعد از ع

90  

1  

  530 ح.قبل از ع

  970ح .بعد از ع

12  

12  

760  

0~  
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نیکلفرایند آبکاري الکترولس 

 ABSAN-116  

آبکاري الکترولس یک فرایند خود کاتالیکی است که بدون نیاز به مبدل جریان 

از قبیل فلزات پایه آهنی، فوالد، فوالدهاي آلیاژي، مس و فرد بر روي انواع مختلف سطوح  خواص مکانیکی منحصر به

آلیاژهاي آن، آلومینیم و آلیاژهاي آن، انواع مختلف پالستیک و غیره صورت می

مل کرده و رسوب بصورت همه جانبه با کمترین تنش داخلی و مقیاس میکرو بصورت موضعی بعنوان آند و کاتد ع

فسفر و مابقی نیکل می %.wt 16تا  5پوشش الکترولس شامل . یابد باالترین چسبندگی رسوب می

زیر مش جدول. گردد حمام تعیین می pHپوشش بسته به ترکیب شیمیایی و 

  .دهد

  واحد  خواص

  g/cm3  چگالی

 MPY  مقاومت به خوردگی

 mg/cycle  مقاومت به سایش
قبل از ع

بعد از ع

  μΩ-cm  مقاومت حرارتی

  %  ازدیاد طول نسبی

 HV100  سختی
قبل از ع

بعد از ع

  m/m.ºC  انبساط حرارتی

  MPa  تنش داخلی

 MPa  تنش تسلیم

  emu/g  خواص مغناطیسی

 Ra  زبري سطح
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آبکاري الکترولس یک فرایند خود کاتالیکی است که بدون نیاز به مبدل جریان 

خواص مکانیکی منحصر به

آلیاژهاي آن، آلومینیم و آلیاژهاي آن، انواع مختلف پالستیک و غیره صورت می

مقیاس میکرو بصورت موضعی بعنوان آند و کاتد ع

باالترین چسبندگی رسوب می

پوشش بسته به ترکیب شیمیایی و 

ABSAN-116 دهد نشان می
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 ABSAN-116مشخصات حمام آبکاري الکترولس  .1

  ºC88بهترین   92تا  ºC(  ºC 85(دما آبکاري 

pH  2/4  7/4بهترین  5/5تا  

  18تا  m/hμ(  10(سرعت پوشش دهی 

  شفاف سبز  رنگ حمام

  ندارد  سمیت

  g.cm-3 05/1  وزن مخصوص حمام

  ندارد  حساسیت پوستی

  ندارد  مشکالت دفع

  دارد  قابلیت تصفیه و اصالح ترکیب شیمیایی

  

 فنی وان و تجهیزات آبکاري مشخصات .2

  به همراه تقویت کننده cm 1با ضخامت بیش از  P.Pجنس   وان

  المنت سرامیکی یا پیرکس نشکن  گرم کن

  شود توصیه می  تهویه

  mμ5، مش و یا فیلتر ثابت با پمپ مقاوم به حرارت اي فیلتر دوره  فیلتر

  P.Pجنس   گردون یا بارل

  با روکش پالستیک 316فوالد  راك یا آویز

  تالطم بصورت حبابی یا جریان چرخشی   اغتشاش حمام

  

 ABSAN-116واد مورد نیاز جهت ساخت حمام الکترولس م .3

  کاربرد  )g/cm3(وزن مخصوص  محصول

ABSAN-116(a) 21/1  هدننک عورش  

ABSAN-116(b)  31/1  لکین هدننک ژراش و پآ کیم  

ABSAN-116(c)  1   براق کننده  

ABSAN-116(d) 1/1   حمام هدننکشارژ  

  

  

  



 .abkaran.irwww                                                                                      شرکت آبکار عیار سنج سپاهان

                                                                                                                                              info@abkaran.ir 

  031-33932453: فاکس   031-33932452 :تلفن  255، واحد ساختمان شیخ بهائی، اصفهان، میدان دانشگاه صنعتی، شهرك علمی و تحقیقاتی: دفتر آدرس

  031-42725033 :تلفن  ،1کوچه ابن سینا، فرعی دوم پالك ، جاده نجف آباد، بعد از فلکه ویال شهراصفهان : آدرس کارگاه

    3 

 

  

  لیتر 100در  ABSAN-116ساخت حمام  طریقه -1- 3

 50 در وان ریخته شود *لیتر آب. 

 25 لیتر ABSAN-116(a) را به وان اضافه شود. 

 5 لیتر ABSAN-116(b) را به تدریج به محلول اضافه شود. 

 لیتر  5/0توان  در صورت نیاز به براقیت میABSAN-116(c) به حمام اضافه کرد. 

  لیتر شود 100حجم باقی مانده را با آب پر کرده تا. 

 ،با استفاده از آمونیاك رقیق pH تنظیم شود 7/4تا  5/4 را بین حمام.  

  .ر استفاده نمودتوان از آب مقط حمام الکترولس مانعی ندارد ولی براي دقت بیشتر میاستفاده از آب شهري براي ساخت  :توجه*

  

  ABSAN-116استفاده از حمام  طریقه -2- 3

I.  در دماي محیطpH  تنظیم شود 5/4حمام را. 

II.  دماي حمام را اي  سرامیکی یا شیشهبا استفاده از گرم کنºC 90 تنظیم شود. 

III. تعبیه نمودمواد عایق براي وان  توان میی به منظور کاهش پرت حرارت. 

IV. شود می ها پس از چربی زدایی، اسید شویی و فعالسازي بالفاصله وارد حمام نمونه. 

V.  هر لیتر حداکثرdm21  توانایی آبکاري داردسطح. 

VI. دودر حین آبکاري حمام جریان چرخشی داشته باشد و یا از بارل استفاده ش. 

VII.  درصورت عدم استفاده از پمپ فیلتر، پس از هر دوره آبکاري با استفاده از پارچهP.P  با مشmμ 50 رددگ تصفیه. 

  

 لیتر محلول 100به  ها به ازاي یک متر مربع سطح میزان و زمان استفاده از شارژ کننده .4

  )ml(مقدار   زمان افزودن محصول

ABSAN-116(b)  650  ساعت 1 هر  

ABSAN-116 (d)   650  ساعت 1 هر  

  

محصول شارژ کننده در . الزم استحمام مقداري آمونیاك  pHبه منظور جبران . یابد حمام به تدریج کاهش می pHدر حین آبکاري 

ABSAN-116(d)  به ترکیب شیمیایی و زیادي ه سرعت آبکاري وابست. گرفته شده استالزم در نظر مورد آمونیاك مقدارpH حمام 

  .شارژ کننده نقش مهمی در کنترل سرعت رسوب گذاري داردتنظیم . دارد
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  تمیز کردم وان .5

این رسوبات . شود دهی ایجاد می رسوبات نیکل در کف و جداره هاي وان آبکاري الکترولس پس از چند دوره پوشش

. یابد گسترش میکه بر اثر جدا شدن مولکول نیکل از سطح در کف و زوایاي حمام جوانه زده و به تدریج رشد و 

تصفیه و فیلتراسیون تا حدودي از . اي آزمایشگاهی نیز ایجاد شود هاي شیشه تواند در وان رسوب نیکل الکترولس می

در صورتی که این رسوبات ناخواسته از وان حذف نشود منجر به . جوانه زنی نیکل در جداره وان جلوگیري می کند

 15جهت تمیز کردن وان از اسید نیتریک . شود یط تعادلی خود خارج میمصرف بیشتر یون نیکل شده و حمام از شرا

تر استفاده شود، مدت زمان تمیز  در صورتی که از اسید نیتریک غلیظ. توان استفاده نمود ساعت می 2موالر به مدت 

  .یابد کاري کاهش می

 
 عمر حمام .6

عمر . شود تصفیه و شارژ کردن به موقع تعیین می عمر حمام بسته به نرخ بارگذاري، آلودگی قطعات، چربی، فیلتر و

  .باشد می) turn over(ترن اوور  8حمام در شرایط ایده آل 

  

  ه و اصالح حمامتصفی   -6-1

تواند اصالح حمام صورت  در موارد زیر می. وجود داد ABSAN-116براي ترکیبات محلول  و تصفیهپاالیش امکان 

  .گیرد

تواند از بارگذاري، آلودگی  یا عمر عملکرد و کارکرد کمتر از پیش بینی؛ که می اتمام زود هنگام ترن اوور -

  .قطعات و غیره ناشی شود

 .که منجر به ابري شدن و تجزیه خود به خودي حمام گرددناپایداري و تجزیه حمام بر اثر بی احتیاطی  -

  )بسته به شرایط(در صورت غیر فعال شدن ناگهانی حمام  -

هاي شیمیایی و  ارسال یک نمونه یک لیتري از حمام ناپایدار به شرکت آبکاران صنعت، اندازه گیري در این شرایط، با

در . گردد اي حاوي مخلوطی از مواد افزودنی ارسال می گیرد و در نهایت بسته تجزیه و تحلیل هاي مورد الزم صورت می

  .ال الزم استصورتی که محلول ناپایدار و تجزیه شده است موارد زیر قبل از ارس

هر چه . ها و پمپ یا دستگاه فیلتر وان را خاموش کرده و اجازه داده شود که حمام کامالً سرد شود گرم کن -

 .شود سرعت سرد کردن باالتر باشد عمر حمام پس از اصالح بیشتر می

ه براي هنگامی که رنگ حمام شفاف گردید یک نمون. نشین شود اجازه داده شود کل رسوبات در کف وان ته -

 .تست ارسال گردد

براي این کار . باید از کف وان بطور کامل جدا شودنشین شده  رسوبات ته ،اضافه کردن مواد افزودنیاز  پیش -

دقت شود هیچ . نمودو جدا را صاف در وان نیکل رسوب کرده  ،P.Pتوان با پمپاژ حمام بر روي پارچه  می
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سپس مواد افزودنی با آب رقیق کرده و به تدریج به حمام اضافه 

به منظور جلوگیري از آلودگی زیست محیطی و بهداشت عمومی و همچنین جلوگیري از امراض العالج نظیر سرطان، 

ا به یخنثی سازي حمام مصرف شده و . 

سفات، سولفور، سولفید و غیره که بصورت محلول 

به  ABSAN-116-NEمحصول  ،به همین منظور

رسوبات بدست . شود تا کل حمام دي اکتیو گردد

  . قرار گیرد
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سپس مواد افزودنی با آب رقیق کرده و به تدریج به حمام اضافه . اي از نیکل رسوب یافته داخل وان نباشد

  خنثی سازي پساب .7

به منظور جلوگیري از آلودگی زیست محیطی و بهداشت عمومی و همچنین جلوگیري از امراض العالج نظیر سرطان، 

. خنثی سازي حمام آبکاري الکترولس براي آبکاران بسیار حائز اهمیت است

سفات، سولفور، سولفید و غیره که بصورت محلول هایی نظیر ف اصطالح پیر شده بدین گونه است که یون نیکل و آنیون

به همین منظور. یابد در حمام می باشد خنثی و یا تبدیل به مولکول شده و رسوب می

شود تا کل حمام دي اکتیو گردد لیتر حمام به وان در دماي باال اضافه می 100میلی لیتر براي 

قرار گیرد استفاده د موردتوان به عنوان یک محصول ثانویه میاز مرحله خنثی سازي 
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اي از نیکل رسوب یافته داخل وان نباشد ذره

  .شود

به منظور جلوگیري از آلودگی زیست محیطی و بهداشت عمومی و همچنین جلوگیري از امراض العالج نظیر سرطان، 

خنثی سازي حمام آبکاري الکترولس براي آبکاران بسیار حائز اهمیت است

اصطالح پیر شده بدین گونه است که یون نیکل و آنیون

در حمام می باشد خنثی و یا تبدیل به مولکول شده و رسوب می

میلی لیتر براي  20مقدار 

از مرحله خنثی سازي آمده 

  


