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 چکیده  

د مورد توجه فوم هاي فلزي خواص بسیار متنوع و گوناگوني دارند كه به طور خالصه و مختصر مي توان گفت كه وزن كم فوم هاي فلزي باعث شده كه این موا

ارسانا بودن پلیمر، آبكاري بسیاري قرار گیرند. یكي از روش هاي تولید فوم فلزي سلول باز، آبكاري الكتریكي بر روي فوم پلیمري است. از آنجایي كه به علت ن

دترین روش هاي الكتریكي به صورت مستقیم بر روي آن غیر ممكن است، سطح زیر الیه پلیمري باید قبل از آبكاري الكتریكي رسانا گردد كه یكي از پر كاربر

غلظت نمک فلز در محلول آبكاري بر نرخ رسوب و ضخامت  رسانا سازي پلیمرها، آبكاري غیر الكتریكي است. درتحقیق حاضر تاثیر متغیرهایي مانند دما، زمان و

صل مي گردد كه پوشش نیكلي در فرایند ابكاري غیر الكتریكي نیكل مورد بررسي قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد كه شرایط بهینه فرآیند زماني حا

 باشد.  C⁰ 05-50و دماي      آبكاري  gr/lit05برابر  NiCl2غلظت 

  آبكاري غیرالكتریكي، نیكل، فوم پلي اورتان، نرخ رسوب، ضخامت کلیدی:کلمات 

 

 مقدمه

توجه  اكه اخیر محسوب مي شوند متخلخلاز مواد  گونه ايفوم هاي فلزي 

این مواد داراي خواصي همچون جذب . زیادي را به خود جلب كرده اند

در انتقال حرارت   باالنسبت سطح به وزن باال، توانایي انرژي ، جذب صدا، 

توان به سبكي، كاربردهاي از خواص فوم هاي فلزي سلول باز مي .ندسته

هاي انرژي مكانیكي، فیلترها، صدا خفه كن ساختاري مقاومت باال،     جاذب

ها، محدود كننده سرعت آتش سوزي، صافي جریان، راكتورهاي كاتالیستي 

و اخیرا مبدل هاي حرارتي اشاره كرد. فوم هاي فلزي سلول باز به روش 

هاي مختلفي تولید مي شوند كه یكي از روشهاي پركاربرد كه از طریق آن 

باز با توزیع یكنواخت اندازه حفره و چگالي  مي توان فوم هاي فلزي سلول

پایین تواید كرد، ابكاري الكتري بر روي فوم هاي پلیمري است، آبكاري 

الكتریكي بر روي فوم پلیمري نیازمند مقداري رسانایي الكتریكي در فوم 

پلیمري اولیه است. در تجقیق جاضر فرایند آبكاري غیر الكتریكي نیكل بر 

تان به عنوان یكي از روش هاي رساناسازي مورد بررسي روي فوم پلي اورا

قرار گرفته است. فرآیند آبكاري غیرالكتریكي نیكل بر روي فوم پلي اورتان 

شامل چندین مرحله است كه عبارتند از: شستشوي زیر الیه، اچ شیمیایي، 

حساس سازي، فغال سازي و در نهایت پوشش دهي  در حمام آبكاري غیر 

 [1 ,2 ,3ل ]الكتریكي نیك

شود تا سطح آن از چربي و آلودگي پاک ابتدا فوم پلي اورتان در شستشو مي

شود. محلولي اسیدي به منظور اچ شیمیایي مورد استفاده قرار مي گیرد. 

یا  PdCl2براي حساس سازي و محلول اسیـدي   SnCl2محلول اسیدي 

AgNO3 از  شود. كه در این پژوهشبراي فعال سـازي استفاده مي

PdCl2  [ 2 ,0 ,6 ,5استفاده شده است.] 

𝑃𝑑2+ + 𝑆𝑛2+ → 𝑆𝑛4+ + 𝑃𝑑0 

یون هاي   +Sn2بر اساس واكنش اشاره شده طي این مرحله یون هاي 

Pd2+ كنند. ذراترا احیا  مي Pd  جذب سطح پلي اورتان مي شوند و

كند. سپس اتم هاي نیكل نیكل بر روي این ذرات كاتالیستي رسوب مي

ه به عنوان خود كاتالیست عمل كرده و باعث شتاب گرفتن رسوب كرد

فرایند رسوب گذاري مي شوند. در تحقیق حاضر فاكتورهاي تاثیرگذار بر 

نرخ و ضخامت الیه نیكلي همانند تركیب حمام، زمان و دماي فرآیند مورد 

بررسي قرار گرفتند. هدف این تحقیق بهینه سازي شرایط آبكاري 

 ,0 ,9هت افزایش نرخ و ضخامت پوشش نیكلي است ] غیرالكتریكي نیكل ج

6, 2] 

 

 آزمایشات تجربی-1
 

 مواد-1-1

به عنوان زیرالیه مورد استفاده ) PPI65فوم پلي اورتان با اندازه تخلخل )

، NiCl2 ،NaH2PO2قرار گرفت. حمام آبكاري غیرالكتریكي نیكل شامل 

CH3COONa .بود 

  

 فرآیند-1-2

فرآیند آبكاري غیرالكتریكي طي چندین مرحله انجام شد. شستشو، اچ، 

حساس سازي، فعال سازي و در نهایت آبكاري غیرالكتریكي. براي شستشوي 

پلي اورتان از اتانول استفاده شد. شستشو با اتانول باعث تمیز شدن سطح  

د از پلي اورتان مي شود و آن را براي مرحله اچ كردن آماده مي سازد. بع

دقیقه و در دماي محیط، با  10شستشوي نمونه پلیمري در اتانول به مدت 

آب مقطر شسته شد. در مرحله دوم كه اچ كردن است، از یک محلول 

و H2SO4 (200ml/lit) اسیدي حاوي اسید كرومیک با تركیب 

(360g/lit)  H2CrO4 .استفاده گردید 

عد از اچ شدن در محلول مرحله بعدي، مرحله حساس سازي است. زیرالیه ب

اسیدي، در آب مقطر شسته و وارد محلول حساس سازي شد. تركیب 

 بود. HCl (80ml/lit)و  SnCl2 (50g/lit)محلول حساس سازي شامل 
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انجام گرفت. بعد از مرحله  c30̊ دقیقه در دماي  10این مرحله به مدت 

شده  حساس سازي و شستشوي نمونه پلیمري در آب مقطر، نمونه حساس

 PdCl2 حاوي تركیب محلول مورد استفاده .وارد محلول فعال سازي شد

(0/5gr/lit)  وHCl ( 800 ml/lit)  بود. بعد از مرحله فعال سازي و

شستشوي با آب مقطر، نمونه وارد حمام آبكاري غیرالكتریكي مي شود. 

 مقبولترین مكانیزم پیشنهاد شده براي فرایند آبكاري غیر الكتریكي نیكل

احیاء شونده با هیپوفسفیت سدیم از طریق واكنش هاي زیر شرح داده مي 

 شود. 

𝐻(𝐻2𝑃𝑂2)
− + 𝐻2𝑂

گرما و کاتالیست
→      𝐻+

+ (𝐻𝑃𝑂3)
−2 + 2𝐻𝑎𝑏𝑠 

𝑁𝑖2 + 2𝐻𝑎𝑏𝑠 → 𝑁𝑖 + 2𝐻
+

 

(𝐻2𝑃𝑂2)
− + 𝐻𝑎𝑏𝑠 → 𝐻2𝑂 + 𝑂𝐻

− + 𝑃 

(𝐻2𝑃𝑂2)
− + 𝐻2𝑂 → 𝐻

++(𝐻𝑃𝑂3)
−2 + 𝐻2 

 

 نرخ و ضخامت رسوب-1-3

این پژوهش براي اندازه گیري نرخ رسوب بر اساس تغییرات وزني فوم در 

 .پلیمري قبل و بعد از فرآیند پوشش دهي از فرمول زیر استفاده شد

(1.......................)V= (m2-m1)/m1. 

مدت  tوزن ثانویه،    m2وزن اولیه،  m1نرخ رسوب،  Vكه در رابطه فوق 

 [.15زمان آبكاري است ]

سمباده زده  055خامت سنجي، نمونه ها مانت سرد شده و سپس تا براي ض

مورد مطالعه  SEMشدند. نمونه هاي آماده شده زیر میكروسكوپ نوري و 

 قرار گرفتند. 

 

 نتایج و بحث-2

 

 . بررسی تاثیر غلظت کلرید نیکل2-1

نشان  2و  1بر نرخ و ضخامت رسوب در شكل  NiCl2تاثیر تغییرات مقدار 

باعث  NiCl2شود افزایش مقدار است. همان طور كه مشاهده ميداده شده 

افزایش نرخ رسوب و ضخامت پوشش تشكیل شده مي شود. هنگامي كه 

مي شود، پایداري حمام كاهش یافته و  g/L05بیشتر از  CuSO4مقدار 

 g/lit به NiCl2پوشش دانه درشتي حاصل مي شود.. هنگامي كه غلظت 

رسوب بیشترین مقدار خود را دارد. نتایج نشان مي رسد، نرخ و ضخامت  05

 است.  NiCl2 ،g/L 05مي دهد كه بهترین مقدار براي غلظت 

 NiCl2. نمودار تغییرات نرخ رسوب بر حسب غلظت 1شكل 

        

 

 
 NiCl2. نمودار تغییرات ضخامت رسوب بر حسب غلظت 2شكل 

از سطح مقطع بازوهاي پلیمري پوشش  SEMنمونه اي از تصاویر  3شكل 

داده را نشان مي دهد كه به منظور اندازه گیري ضخامت الیه نیگلي تهیه 

 شده اند.

 
از سطح مقطع بازوي پلیمري پوشش  SEM. نمونه ایي از تصاویر 3شكل 

 داده شده به روش غیرالكتریكي

 بررسی تاثیر دما. 2-2

نرخ رسوب، ساختار، مورفولوژي و خواص مكانیكي الیه رسوبي تحت تاثیر 

تركیب و دماي حمام است. دماي حمام نقش بسیار مهمي طي فرآیند 

آبكاري ایفا مي كند و تعیین كننده ساختار و خواص رسوب به دست آمده 

 است. 
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، با 05 – 05℃نشان مي دهد، در محدوده دمایي بین  4همانطور كه شكل 

افزایش دما نرخ رسوب به صورت چشم گیري افزایش مي یابد. این رفتار 

 ناشي  از وابستگي سینتیک چهار واكنش ذكر شده در فرآیند آبكاري است.

مشاهده مي شود. ضخامت سنجي هاي انجام شده  0همانطور كه در شكل 

مین مطلب را تایید مي كند كه با افزایش دماي حمام آبكاري، نیز ه

ضخامت  65 ℃ضخامت رسوب نیز افزایش مي یابد و در دماهاي باالتر از، 

 رسوب كاهش پیدا مي كند. 

 
 . نمودار تغییرات نرخ رسوب بر حسب دما4شكل 

 
 ضخامت رسوب بر حسب تغییرات دما. نمودار تغییرات 0شكل 

 . تاثیر زمان2-3
در گام بعدي اثر زمان بر نرخ رسوب و ضخامت آن مورد بررسي قرار گرفت. 

در این مرحله دما و تركیب حمام براي تمامي نمونه ها یكسان بود. چهار 

به مدت زمانهاي متفاوت  55 نمونه آماده شده در چهار حمام با دماي 

نگه داشته شدند. همانند مرحله قبل وزن نمونه ها  min 95و  65، 35، 10

پس از اچ شیمیایي و پس از آبكاري غیر الكتریكي نمونه ها اندازه گیري شد 

 و محاسبات مربوط به نرخ رسوب نیز انجام شد. 

 
 . اثر زمان آبكاري بر نرخ رسوب در آبكاري غیر الكتریكي نیكل6شكل 

 
 . نمودار تغییرات ضخامت رسوب بر حسب زمان آبكاري5شكل 

 

از فوم پلي اورتان مورد استفاده به عنوان زیرالیه قبل  SEMتصویر  0شكل 

  و بعد از فرآیند آبكاري غیرالكتریكي نشاان مي دهد.
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                                    (b)                                                (a)            

                   

فوم پلي  اورتان قبل از فرآیند پوشش دهي  a)از  SEM. تصاویر 0 شكل

(b فوم پلي اورتان  بعد از فرآیند آبكاري غیرالكتریكي نیكل 

  

 نتیجه گیری

 
افزایش غلظت كلرید نیكل در حمام آبكاري غیرالكتریكي نیكل  -1

باعث افزایش سریع نرخ رسوب         مي گردد. ولي این 

افزایش نرخ رسوب تا زماني ادامه پیدا مي كند كه غلظت كلرید 

تجاوز  gr/lit 05قادیر باالتر از نیكل موجود در محلول به م

نكند. بیشترین نرخ رسوب و بیشترین ضخامت پوشش مربوط به 

كلرید نیكل  gr/lit 05نمونه اي است كه در محلول حاوي 

آبكاري شده است. در نتیجه بهترین مقدار غلظت كلرید نیكل 

 است. gr/lit 05براي حمام انتخاب شده در این مطالعه 

افزایش دماي آبكاري نرخ رسوب را افزایش مي دهد . این پدیده  -2

درجه سانتیگراد  05تا  05در تحقیق حاضر در محدوده 

انجام شد،  C̊ 95مشاهده شد. البته در آزمایشي كه در دماي 

پایداري حمام از بین رفته وعمال رسوبي بر روي زیر الیه 

پوشش پلیمري تشكیل نشد. بیشترین نرخ رسوب و ضخامت 

بود. بنابراین  C̊ 05مربوط به نمونه آبكاري شده در دماي

بهترین دماي آبكاري غیر الكتریكي در شرایط حاكم بر 

 است.  C ̊05آزمایشات تحقیق حاضر حدود 

در فرایند آبكاري غیر الكتریكي با گذشت زمان ضخامت پوشش  -3

حاصله افزایش یافته و نرخ رسوب كاهش مي یابد كه البته روند 

مورد آزمایش min  10تغییرات نرخ رسوب پس از گذشت زمان

 min  10قرار گرفته است.  نمي توان نتیجه گرفت كه زمان

بهترین زمان آبكاري است زیرا در بسیاري از كاربردها به یک 

  minحداقل ضخامت رسوب نیاز است، كه ممكن است در زمان

بهینه میسر نشود. پس بسته به ضخامت مورد نیاز زمان  10

 آبكاري غیر الكتریكي متغیر است.
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