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  مس

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

دهاي آلیاژي، مس و از قبیل فلزات پایه آهنی، فوالد، فوال

در مقیاس میکرو بصورت موضعی در این روش سطح 

 .شود تشکیل می با کمترین تنش داخلی و باالترین چسبندگی

این روش براي  .پوشش الکترولس مس براي آبکاري قطعات الکتریکی و پالستیک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

خلوص رسوب پوشش الکترولس مس بیش از 

میانی به منظور افزایش چسبندگی و افزایش 

 .دهد نشان می ABSAN-144خصات پوشش از حمام الکترولس 
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مسفرایند آبکاري الکترولس 

 ABSAN-144  

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

از قبیل فلزات پایه آهنی، فوالد، فوال مختلف فرد بر روي انواع سطوح خواص مکانیکی منحصر به

در این روش سطح  .گیرد ، انواع مختلف پالستیک و غیره صورت می

با کمترین تنش داخلی و باالترین چسبندگی فراگیربعنوان آند و کاتد عمل کرده و رسوب بصورت 

پوشش الکترولس مس براي آبکاري قطعات الکتریکی و پالستیک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

خلوص رسوب پوشش الکترولس مس بیش از . استفاده می شود) PCB(ایجاد روکش رسانا در برد هاي مدار چاپی 

میانی به منظور افزایش چسبندگی و افزایش همچنین از این نوع آبکاري به عنوان پوشش . باشد

خصات پوشش از حمام الکترولس زیر مش جدول. شود مقاومت به خوردگی نیز استفاده می

  واحد  خواص

  g/cm3  پوشش چگالی

 MPY  مقاومت به خوردگی

  %  ازدیاد طول نسبی

s/m 10000000  رسانایی الکتریکی

 HV100  سختی

  µm/m.ºC  انبساط حرارتی

  MPa  تنش داخلی

 MPa  تنش تسلیم

diamagnetic  -  خواص مغناطیسی

 Ra  زبري سطح

شرکت آبکار عیار سنج سپاهان
                                                                                                                                              

اصفهان، میدان دانشگاه صنعتی، شه: دفتر آدرس

اصفهان : آدرس کارگاه

  

  
  

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

خواص مکانیکی منحصر به

، انواع مختلف پالستیک و غیره صورت میآلیاژهاي آن

بعنوان آند و کاتد عمل کرده و رسوب بصورت 

پوشش الکترولس مس براي آبکاري قطعات الکتریکی و پالستیک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

ایجاد روکش رسانا در برد هاي مدار چاپی 

باشد درصد مس می 5/99

مقاومت به خوردگی نیز استفاده می
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 ABSAN-144مشخصات حمام آبکاري الکترولس  .1

  ºC30بهترین   35تا  ºC(  25(دما آبکاري 

pH  2  3بهترین  4تا  

  5تا  m/hμ(  3(سرعت پوشش دهی 

  آبی تیره  رنگ حمام

  ندارد  سمیت

  g.cm-3 1/1  وزن مخصوص حمام

  دارد  حساسیت پوستی

  ندارد  مشکالت دفع

  دارد  قابلیت تصفیه و اصالح ترکیب شیمیایی

  

 فنی وان و تجهیزات آبکاري مشخصات .2

 PEیا  PVCپلیمر جنس   وان

  المنت سرامیکی یا پیرکس نشکن  گرم کن

  نیاز ندارد  تهویه

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

  پلی پروپیلنجنس   گردون یا بارل

  با روکش پالستیک 316فوالد  راك یا آویز

   نیاز ندارد  اغتشاش حمام

  

 ABSAN-441واد مورد نیاز جهت ساخت حمام الکترولس م .3

  کاربرد  )g/cm3(وزن مخصوص  محصول

ABSAN-144(a)  05/1  کمپلکس کننده  

ABSAN-144(b) 1/1  جز اصلی و منبع یون مس  
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  لیتر 100در  ABSAN-144ساخت حمام  طریقه -1- 3

 50 در وان ریخته شود *لیتر آب. 

 5 لیتر ABSAN-144(b) را به وان اضافه شود. 

 25 لیتر ABSAN-144(a) را به تدریج به محلول اضافه شود.** 

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

  .نمودر استفاده توان از آب مقط استفاده از آب شهري براي ساخت حمام الکترولس مانعی ندارد ولی براي دقت بیشتر می :توجه*

  شود در ابتدا رنگ محلول کدر و پس از افزودن بطور کامل رنگ حمام شفاف می. باید اضافه شود bبه تدریج به جزء  aتوجه داشته باشید جزء  **

  

  ABSAN-144استفاده از حمام  طریقه -2- 3

I.  در دماي محیطpH  در هنگام ساخت حمام . تنظیم کنید 2حمام راpH  جهت افزایش . باشد می 2برابرpH  از سدیم

 .هیدروکسید محلول شده و جهت کاهش آن از اسید سولفوریک بسیار رقیق استفاده شود

II.  توجه شود در صورتی که دماي  .شود تنظیمدماي حمام را در زمستان اي  سرامیکی یا شیشهبا استفاده از گرم کن

 .شدن حمام وجود دارد شود، احتمال تجزیه و ناپایدار C°40محلول باالتر از 

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

IV.  هر لیتر حداکثرdm2 3  توانایی آبکاري داردسطح. 

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

VI.  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-144(b)  500  ساعت 1 هر  
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