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  الملخص
)  NiSO4.6H2Oة ( ـــائي مؤلـف مـن كبریتـات النیكـل المائیـــكیمیل قة رقیقة من النیكل بالطریقة الكهروكیمیائیة بواسطة منحـبالنحاس النقي یطلى بط

) والماء المقطر. وقـد تـم فحـص العینـات بجهـاز حیـود االشـعة السـینیة H3BO3  ) وبوجود حامض البوریك (NiCl2.6H2Oد النیكل المائي ( ــوكلوری
الطـالء لمعرفـة مقاومـة التآكـل والصـالدة كـدوال  ةالمجهـر الضـوئي لتصـویر العینـات ، وتـم قیـاس االنعكاسـیة ومـن بعـد فحصـت طبقـ، وكذلك استخدم 

  للخواص المیكانیكیة للعینات .
  المقدمة

المعـــدن نتیجـــة  الطـــالء بالنیكـــل هـــو تـــوفیر نوعیـــة أو تحســـین خـــواص
لب مســتقر ترســیب النیكــل الموجــود فــي المحلــول والمحتــوى علــى مســتح

) مـایكرون 100-10وذلك بعد تحضیر سطح النحاس تخشین السـطح (
ان النحــــاس بطبیعتــــه ســــهل التأكســــد مــــع الهــــواء ویــــزداد التأكســــد  . [1]

بزیــادة درجــة الحــرارة مكونــًا قشــور خضــراء مــن أمــالح وكلوریــدات ســواء 
كانـــت فـــي الهـــواء أو فـــي األجـــواء الرطبـــة ( الســـائلة ) مكونـــًا كبریتـــات 

. یحــــــدث الطــــــالء فــــــي التعامــــــل [2]المــــــؤثرة علــــــى النحــــــاس  النحــــــاس
ــــك بوجــــود القواعــــد التــــي  الكهروكیمیــــائي لقطــــب النحــــاس (الكــــاثود) وذل
تحتوي على ایونات معقدة ثنائیة التكافؤ وتنمو طبقة الطـالء بـبطء علـى 
النحــــاس معتمــــدًا علــــى كثافــــة التیــــار الكاثودیــــة التــــي ال تتجــــاوز عــــن ( 

0.01 A/Dm2  ([3] لــك النیكــل خصوصــیة مهمــة بــین المعــادن .یمت
بســبب لمعانیــة ســطوحه وخاصــة عنــد اضــافة مــواد مســاعدة تعمــل علــى 
زیادة االنعكاسیة وتقسم هذه المـواد الـى نـوعین ، النـوع االول هـي المـواد 
األروماتیــة واألحمــاض األلیفاتیــة الغیــر مشــبعة او األحمــاض الســلفونیة 

لــى الكبریتــات الثنائیــة، أمــا النــوع الغیــر مشــبعة او المجــامیع المحتویــة ع
مـن الممكـن تحدیـد  [4]الثاني في المواد المشتقة من مركبات األسـتیلین 

ثالث مزایا لطالء النیكل على  سطح النحاس اللمعان، درجـه الخشـونة، 
  .[5][6]والشكل الحسن 

  :الجزء النظري -1
النیكــل هــو احــد الفلــزات المهمــة صــناعیا ذو لــون ابــیض فضــي یســتعمل 

معدن نقي أو تضاف إلیـه عناصـر سـبائك مختلفـة . أول مـن افلـح فـي ك
ولكــن بصــورة  (Axel Cronsted)اســتخالص فلــز النیكــل هــو العــالم 

م  1751غیر عالیة النقـاوة مـن خـام الجرسـدورفایت والتعـرف علیـه عـام 
مــن التعــرف علــى نیكــل  (Bergman)م تمكــن العــالم  1775وفــي عــام 

م اســـــتخلص  1904اس وفـــــي عـــــام كفلـــــز منفصـــــل یختلـــــف عـــــن النحـــــ
فلز النیكل بدرجة عالیة النقاوة مـن مـا جعلـه یلـم   (Richter)الكیمیائي 

بتفاصــیل أكثــر عــن صــفاته الكیمیائیــة والفیزیائیــة ممهــدًا الطریــق لوضــع 
الفلـــــز ضـــــمن المجموعـــــة الفرعیــــــة الثامنـــــة مـــــن مجموعـــــات العناصــــــر 

الثانیــــة والثالثــــة مــــن االنتقالیــــة التــــي تقــــع بــــین المجمــــوعتین الرئیســــیتین 
الجدول الدوري للعناصر بعـد الحدیـد والكوبلـت اللـذین یشـبهانه فـي كثیـر 

. بالرغم من وجود كثیر من المعادن التي تحتوي علـى [7]من الصفات 

عنصــر النیكــل أال أن معــادن الكبریتیــد واالكاســید تعــد مــن أهــم المعــادن 
 ZN,CR،CDع كمـــا أنــه غیــر ســـام مقارنــة مـــ ]8[الرئیســیة اقتصــادیة 

  . [9] لذا یستخدم لتغطیة معدات حفظ المواد الغذائیة
 –النیكــل یــذوب فــي النحــاس الصــلب فــي كثافــة النســبة وســبائك النیكــل 

نحــاس ســبائك متینــة تتمتــع بالمطیلیــة كمــا تملــك مقاومــة ممتــازة للتآكــل 
ـــات  وتســـتعمل هـــذه الســـبیكة فـــي صـــنع العمـــالت النقدیـــة وأنابیـــب المكثف

    cfc  =بنیئة بلوریة كما إن لها لحراریةوالمبادالت ا
   220x106  n/m2مقاومة الشدة =
 Rb    Cu Ni 30% =        Cu Ni 10%  47الصـالدة   =   

=33 Rb         ,  
تـــم اســـتخدام طریقـــة الترســـیب الكهربـــائي فـــي عملیـــة طـــالء النیكـــل علـــى 

(معادلـــة معـــدن النحـــاس اعتمـــادًا علـــى القـــانون العـــام للطـــالء الكهربـــائي 
 نیرست الریاضیة ) : 

 
  حیث :

a(Ni)=The activity of pure Nickel metal 
[Ni+2 ]=Concentration of Ni+2      

  تتمثل المعادلة الكیمیائیة للطالء الكهربائي بالنیكل بالخطوات التالیة :
Ni+2 + 2eˉ → Ni                              E= - 0.25 V 
2H+  +2eˉ →H2                              E˚= 0.00V  

ونظـــرًا لمـــا یتمیـــز بـــه معـــدن النیكـــل مـــن انعكاســـیة عالیـــة عنـــد األطـــوال 
ـــات واســـعة فـــي  ـــة مـــن الحمـــراء أصـــبح ذا تطبیق ـــة المرئیـــة والقریب الموجی
مجال العاكسـات الشمسـیة وقـد تـم حسـاب انعكاسـیة النیكـل مـن المعادلـة 

 : [10] التالیة 

 
  حیث:
Pin= ة الشعاع الساقط   یمثل طاق  

Prec.=  یمثل طاقة الشعاع المنعكس  
R =  یمثل االنعكاسیة 

 الجزء العملي: -2
المـواد عملیـة الترسـیب الكهربـائي باسـتخدام تم تحضیر النیكـل باسـتخدام 

  : )1رقم ( وحسب الجدول [7] التالیة
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  ها) یبین المواد المستخدمة في عملیة الطالء الكهربائي وتركیز  1( رقم جدول
  الكمیة  المكونات

 NiSO4.6H2O 250 g/L  كبریتات النیكل المائیة

 NiCl2.6H2O 100 g/L  كلوریدات النیكل

 H3BO3 30 g/L  حامض البوریك

 H2O To 1 Later  الماء المقطر

  
  ) یبین  الظروف التشغیلیة المستخدمة في عملیة الطالء2الجدول رقم (

 PH 4  الهیدروجیني األس

  نیكل نقي Anodes  بةالموج األقطاب
 Current Density  1 A/dm  كثافة التیار

 Temperature 60  oC  درجة الحرارة

 Time of Deposition 15.30.  60 min  زمن الترسیب

 Voltage 4volt  الفولتیة

  

  
  مخطط للمنظومة المستخدمة في عملیة الطالء الكهربائي) یبین 1شكل(

 
وذج فـي حـوض الطـالء وكثافـة التیـار ودرجـة أن الفترة الزمنیة لبقاء النمـ

حرارة المحلول تحدد سمك طبقة الطالء بعد أخـراج النمـوذج مـن حـوض 
ــــك بإســــتخدام  ــــه وذل ــــة اإلظهــــار ل ــــإجراء عملی ــــه نقــــوم ب الترســــیب وتجفیف

 -5% ولفتــرات زمنیــة (66% والمیثــانول 33بنســبة HNO3 حــامض 
    ]9[) ثانیة 20
 الفحوصات والقیاسات : -3

  العدید من الفحوصات والقیاسات للعینات المستحصلة وهي :تم أجراء 
تم أجراء فحـص البنیـة التركیبـة  -فحص المجهر الضوئي العاكس: - 1

 Nikon type 120 Japan opticalالدقیق باستخدام مجهـر ضـوئي 

microscope  مـزود بكـامیرا رقمیـةcamera DXH 1200F   یصـل
 ) x1000(  إلىتكبیره 

جهــاز نــوع  باســتخدام  -: عة الســینیةحیــود األشــ (XRD)فحــص  - 2
Shimadzu XRD6000  ذو المصــدرαCu k  ذو الطــول المــوجي

nm 1.54306  وعندѳ2 (60-20)تساوي ˚. 

جهــاز لیــزر هلیــوم نیــون باســتخدام مصـــدر  -االنعكاســیة :قیــاس  - 3
 لیزري ذو طـول موجي

Wave length 632.8nm   نـوع Lambda science L-L-M-2 
light power meter 

یــتم اخــذ القیاســات وذلــك بوضــع المعــدن مغمــور   -فحــص التآكــل: - 4
ــ الموجــودة  األقطــابوربــط  اً كهربائیــ ةبالمنحــل الكهربــائي ویــتم ربــط ألعین
 ثابتــــة ةااللكترونــــات وهــــو ذو قیمــــ ةحیــــث القطــــب المرجــــع هــــو معیاریــــ

المرجعي باسـتخدام الجهـد  لإللكترونثم یقاس الجهد النسبي  (الكالومیل)
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المقاومة العالیة ویطلق على الفولتیة التـي حصـلت علیهـا  أوي الفولتیمتر 
 األولیكـــــون المعـــــدن  أنحیـــــث یكـــــون قیاســـــها دون  المفتوحـــــةبالـــــدائرة 

 األكثــرلقــدرتها  متصــال بالمعــدن الثــاني مــن خــالل ترتیــب المعــادن وفقــاً 
تـأثیر  (االیجـابي). المعظـم السـالبي إلـىسلبیة ) وصـوال  األكثرنشاطا ( 

فـرق الجهـد بـین القطـب الموجـب والسـالب هـو  أنفي الخلیة االستقطاب 

الذي بدوره یحدد تدفق التیار والتآكل وان السبب هـو مـدى تآكـل المعـدن 
القطـب الموجـب ونسـبه  إلـىنتیجة البنیة الحقیقیة وكذلك القطـب السـالب 

كمـا مبـین فــــي المساحة المعرضة وجمیعها تـوثر فـي شـدة تآكـل المعـدن 
 ).2الشكل (

  

  
  ) منظومة فحص التآكل2شكل (

  
 -فحص السمك : - 5

 MINITESTتـم أجـراء فحـص السـمك  للنمـوذج بواسـطة جهـاز نـوع 

وذلــك بأخــذ مقطــع عرضــي للمعــدن المطلــي ومشــاهدته وحســابه   3000
  . m µ 71من خالل المجهر الضوئي وقد كان السمك

   -فحص الصالدة: - 6

رة عـن كـرة وهـو عبـا Roock woalتـم فحـص الصـالدة بواسـطة جهـاز 
وقــد كانــت  kgf  100بوصــة وكــان الحمــل 16\1مــن الصــلب قطرهــا 

  .HRB  46قیمة الصالدة
  النتائج والمناقشة : -4

تبــین مــن نتــائج فحــص حیــود األشــعة الســینیة أن النمــاذج المحضــرة هــي 
وعنـد    ) 3نحاس ومطلي بطبقة  من النیكل وكما موضـح فـي الشـكل ( 

2θ  أن الطــــــالءات المحضــــــرة بطریقــــــة الترســــــیب 20-60( تســــــاوي (
هــو متعــدد التبلــور وان المســافة بــین المســتویات  (Ni)الكهربــائي لمــادة 

البلوریــــة متطابقــــة مــــع مــــا ورد فــــي نتــــائج المواصــــفة العالمیــــة وان أهــــم 
ـــد  وان وجـــود أو إضـــافة العامـــل  d=[111],[200]المســـتویات هـــي عن

بـل التـأثیر الوحیـد هـو زیـادة فـي شـدة المساعد لـم یـؤثر علـى المسـتویات 
القمـم أي أن هنـاك تحســن مـا فـي التبلــور وهـذا متطـابق مــع مـا جـاء فــي 

  .[4]البحوث 
 

  
  ) یبین فحص حیود األشعة السینیة3شكل (

أمــا بالنســبة  لفحــص المجهــر البصــري النافــذ فقــد تبــین ان هنــاك تحســن 
  مواد المساعدة حیث وتجانس للسطح بعد الطالء خاصة عند استخدام ال

) 4زادت اللمعانیـة واالنعكاسـیة للســطح وقلـت الخشـونة كمــا فـي الشــكل (
a,b  كمـــا الحظنـــا وجـــود الشـــكل االبـــري للطـــالء كمـــا فـــي الشـــكل رقـــم .

)5.(
 
  

Ni [111 ] 

Cu[111] 
Ni[200] 
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أمـــا بالنســـبة لفحـــص االنعكاســـیة فقـــد تـــم اســـتخدام لیـــزر هلیـــوم نیـــون ذو 
لطــالء حیــث تــم لقیــاس انعكاســیة ســطح ا nm 632.8الطــول المــوجي 

  : [ 10]تحدید المسافة وزاویة االنعكاس واستخدمت العالقة التالیة 

 

  حیث أن:
Pin=    یمثل طاقة الشعاع الساقط  

Prec.=  یمثل طاقة الشعاع المنعكس  
R =   یمثل االنعكاسیة  

  

R  Prec.  Pin  مصدر اللیزر  
20%  0.98 M watt  1.7M watt قبل إضافة المواد  
60%  0. 32 M watt  1.7M watt  بعد إضافة المواد  

  
ــائج قیــاس االنعكاســیة وفــق العالقــة أعــاله وجــود نســبة  وقــد تبــین مــن نت
فـــرق عالیـــة فـــي االنعكاســـیة بعـــد الطـــالء خصوصـــا بعـــد إضـــافة المـــواد 

  %. 60% إلى 20المساعدة حیث ازدادت انعكاسیة النیكل من 
جهــد الــدائرة  منحنــى إلــىخــالل النظــر أمــا بالنســبة لفحــص التآكــل فمــن 

المفتوحـة نالحــظ التغیـر الكبیــر فـي الحمایــة اآلنیـة لمعــدن النحـاس الــذي 
ــائج فحوصــات التآكــل  تــم طالئــه بطریقــه التحلیــل الكهربــائي وأظهــرت نت
تحسن كبیر في مقاومة سطح معدن النحاس نتیجـة طـالءه بطبقـة رقیقـة 

للنحـاس قیمة معدل التآكل السـنوي  أن )6،7من النیكل وتبین األشكال (

 6.405mpyقبل الطـالء وأصـبح بعـد الطـالء   9.423mpyالنقي هي 
المعــدن اســتطاع وبصــورة كبیــرة حمایــة ســطحه بســبب  أنونالحــظ أیضــا 

طریقـة  أنوجود طبقة الطالء العازلة التي تحمیه مـن أي جهـد خـارجي. 
تعتمــد  أساســارســم منحنــى االســتقطاب بواســطة جهــاز المجهــاد الســاكن 

یكـون  بین القطب العامل وقطب المقارنـة عنـدما ال أوال على قیمة الجهد
ــــــــدائرة  ــــــــدائرة الخارجیــــــــة أي عنــــــــدما تكــــــــون ال هنــــــــاك أي تیــــــــار فــــــــي ال

ویسمى هذا الجهـد بجهـد التآكـل أو   ( Open Circuit  OCP)مفتوحة
تعیــین جهـد الـدائرة للنمــاذج المطلیـة وغیــر  وألجـلجهـد الـدائرة المفتوحــة .
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تـــــم غمـــــر العینـــــة فـــــي محلـــــول كلوریـــــد  ة النحـــــاسـالمطلیـــــة مـــــن شریحـــــ
ــــز( ــــم تحضــــیره %35الصــــودیوم وبتركی ــــذي ت ) مــــاء البحــــر المحضــــر ال

 آذمختبریـــا الیجـــاد حالـــة التـــوازن بـــین النمـــاذج والمحلـــول االلكترولیتـــي، 
  تمت قراءة قیم التغییر في الجهد مع الزمن ولمدة ساعة.

ة ـة كثافــــالنقی) ان لشـریحة النحـاس 8،9ل لألشـكال (ــــلقد بین منحنـى تاف
وهي قیمة مقاربة مـع قـیم كثافـة  µA 1.025 ˟10 =  ل مقدارهـتیار تآك

  التیار المنشورة في وسط التآكل نفسه  .
وقــــد تحســــنت هــــذه   (mv 173.491-)فكانــــت   Ecorrأمــــا قیمــــة 

ة للتآكــل ـالمعطیــات كثیــرا بعــد طــالء العینــة  حیــث أصــبحت أكثــر مقاومــ

ا ـ) كمــ 10µA ˟ 1.509(آكــل الواطئــة وهــذا واضــح مــن قیمــة تیــار الت
ــ -)   نـقــد تحولــت مــ  Ecorr  ةـان قیمــ، ) 8،9ن (ـنالحــظ مــن الشكلی

173.491 mv)  إلى قیمـة( -404.581 mv)   وهـو تحـول مهـم یشـیر
الى ان سلوك النحاس  بعد طـالءه بالنیكـل  قـد تحـول أو تحسـن بصـورة 

علتهـا محمیـة مـن علـى سـطح العینـة ج جیده أو  قد كونت جدارا متراصاً 
  جهد التآكل الناشئ عند غمر العینة في سائل االختبار. 

حیـــث كانـــت هنـــاك زیـــادة واضـــحة فـــي مقاومـــة النحـــاس المطلـــي للتآكـــل 
وتعتبر هذه الصفة من اهم الصفات التي تحسـن سـطح المعـادن بطریقـة 

  الطالء. 
 
  

 

 
  ل التآكل السنويیمثل التغییر الكبیر في الجهد والتیار ومعد) 3جدول رقم ( 

 النحاس المطلي بالنیكل  النحاس بدون طالء
Ecorr = mv- 404.581  Ecorr = mv -173.491  
Icorr=µA 1.025 ˟ 10  Icorr=µA  1.509 ˟  10  

Corrosion Rat (mpy) = 
9.423  

Corrosion Rat (mpy) = 
6.605 
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  ) یمثل مقدار الفولتیة على الكاثود واالنود 4جدول  رقم ( 

 النحاس المطلي بالنیكل  نحاس بدون طالءال

122.449  =Ca mv 244.601  =Ca m 

An mv  = 94232 An mv =73.126 

  
 االستنتاجات:   -5
عند استخدام المواد المساعدة یحـدث تحسـن وتجـانس للسـطح حیـث  - 1

تـــزداد اللمعانیـــة و االنعكاســـیة وتقـــل الخشـــونة كـــذلك حـــدوث تحســـن فـــي 
 التبلور.

ات االســتیلین تـــؤثر بمســتوى أعلــى فــي اللمعانیـــة أن اســتخدام مركبــ - 2
من استخدام المواد االروماتیـة واألحمـاض االلیفاتیـة الغیـر مشـبعة والتـي 

 تكون ذات لمعانیة محدودة في النیكل المترسب.

أظهـــرت نتـــائج فحوصـــات التآكـــل تحســـین كبیـــر فـــي مقاومـــة ســـطح  - 3
 معدن النحاس نتیجة طالئه بطبقة رقیقة من النیكل.

فتــرة الزمنیـــة لبقـــاء النمـــوذج فــي حـــوض الطـــالء وكثافـــة التیـــار ال أن - 4
 .ودرجة الحرارة هي التي تحدد سمك طبقة الطالء في عملیة الترسیب

اظهــرت نتــائج الفحــص المجهــري وجــود الشــكل االبــري للطــالء ممــا  - 5
 یعزز من قوة وصالدة طبقة الطالء.
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Improvement of Pure Copper Characteristics by Nickel Thin film Coating 

using Electrochemical Method 
Susan hadi ,  jamal fadel , Ashwaq saleh , Dr.abd alhussien khudeer 

Ministry of Science and Technology , Baghdad- Iraq 
Abstract                                                        
Pure Copper metal was coated with Nickel thin film using electrochemical method. Chemical solution contains (  
NiSO4.6H2O),(  NiCl2.6H2O ),( H3PO4 ) and distilled water. To characterize coated samples, X-ray diffraction 
(XRD), Optical micrograph images (OTM) and Reflectivity measurement were used . High corrosion resistance 
and excellent hardness were obtained from under investigation method. Optical images demonstrated the needle 
like structure which differs from base structure, new structure enhanced mechanical properties of samples. 
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