هب انم خدا

بررسی عوامل تاثیرگذار در کیفیت نهایی الیه نازک طالی سخت

هومن

شادفرد  ،1عبدالحمید جعفری 2

چکیده

آبکاری طالی سخت در اتصاالت بدلیل مقاومت تماسی کم ،مقاومت به خوردگی و سایش باال مورد استفاده قرار می گیرد .هدف اصلی استفاده از
این نوع اتصاالت این است که هیچ تحریفی در انتقال سیگنال از یک اتصال به اتصال دیگر ایجاد نگردد .به این منظور در این مقاله به متغیرهای
تاثیرگذار در کیفیت نهایی الیه طال پرداخته شده است .از بین متغیرهای موجود می توان به دما ،ترکیب شیمیایی ،نوع آبکاری ( DCو ،) PCزمان
آبکاری(زمان پالس و زمان پالس برگشتی)،دانسیته جریان(دانسیته جریان پالس ودانسیته جریان پالس برگشتی) و نیز متغیرهایی مثل کیفیت الیه نیکل
و ضخامت الیه های نیکل و طال اشاره کرد .در اینجا با بررسی هر کدام از این متغیرها و ارائه مثال های متفاوت نقش هر یک از آنها مشخص شده
است .به طور مثال ضخامت الیه نیکل تأثیرات متنابه و گسترده ای بر روی کیفیت الیه طال دارد.به عالوه این نتیجه حاصل گردید که از بین
روشهای موجود برای آبکاری طال ( DCو  ،) PCآبکاری پالس با تاثیر بر نرخ واکنش های تکامل گاز هیدروژن در هنگام آبکاری منجر به کاهش
حفرات موجود در پوشش می شود.

کلمات کلیدی :آبکاری ( DCو  ،) PCالیه نیکل ،سلول هال ،الیه نازک طالی سخت

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان shadfard@eng.uk.ac.ir
 - 2عضو هیئت علمی و رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
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مقدمه
آبکاری طال به دلیل ظاهر مناسب و قابلیت لحیم کاری خوب در دکوراسیون و مصارف الکترونیکی استفاده
میشود .آبکاری طال را می توان به دو دسته ی کلی آبکاری طالی سخت و نرم تقسیم کرد .طالی نرم به آسانی
لحیم کاری می شود و به طور معمول در صنعت نیمه رساناها مورد استفاده قرار می گیرند .برای تهیه ی این نوع
حمام از طالی بسیار خالص استفاده می شود و خلوص حمام در کل عملیات باید ثابت بماند ،به این منظور باید
عملیات کنترل ( )Monitoringبه درستی انجام گیرد [.]1
حمام های آبکاری طالی سخت محتوی ، KAu(CN)2سیترات به عنوان بافر( pHحدود  )۴و مقدار بسیار کمی یون
 Co2+یا Ni2+می باشد ،این حمام ها در اواخر دهه  1591مورد بررسی قرار گرفتند .امروزه طالی سخت شده با
کبالت ) (CoHGدر صنعت اتصاالت الکترونیکی بسیارکاربرد دارد [.]2
همانطورکه جوش سرد منجربه کاهش طول عمر طالی خالص می شود ،شکست ترد هم منجربه محدودیت در طال
با عناصر آلیاژی باال می شود .با اضافه کردن مقدار خیلی کم نیکل یا کبالت سختی بین  191تا  kg/mm2 211بدست
می آید ،درحالیکه سختی طالی نرم در محدوده ( )08- 08kg mm-2میباشد .طالی سخت محتوی کمتر از ٪ 1/۴
وزنی کبالت با نیکل می باشد .لو با انجام چندین آزمایش و حذف تأثیر عواملی همچون محلول جامد و پیرکرنشی
نشان داد که سختی بدست آمده برای طالی سخت مربوط به اندازه دانه آنها میباشد .اندازه دانه پوشش طالی
سخت در محدوده  21-۰1نانومتر میباشد ،درحالیکه اندازه دانه طالی نرم  1-2میکرومتر است .باید به این اشاره
شود که حمام طال اگر تحت شرایط و دمای مناسب قرار گیرد ،بدون آنکه افزودنی به آن اضافه شود ،می توان به
طالی سخت دست یافت .به این نوع طال ) (AFHGطالی فاقد افزودنی نامیده می شود [.]6-۰
در اینجا آبکاری نیکل (ضخامت  ۰-1میکرومتر) به عنوان زیر الیه برای آبکاری طال اغلب به کار می رود .این الیه
عیوب روی سطح را می پوشاند و بستر را نرم و آماده می کند و در کاهش حفره های آبکاری طال کمک می کند.
الیه میانی نیکل پایه ی مناسبی برای آبکاری طال مهیا می کند تا پوششی با خواص عالی تشکیل گردد[.]0

طالی سخت شده با کبالت بدلیل آنکه دارای مقادیر ناخالصی بیشتر از طالی AFHGاست ،مقاومت به سایش
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بیشتری دارد .کبالت در طالی سخت به دو شکل کمپلکس  K3Co(CN)6و فلزی موجود میباشد .مقاومت به سایش
خوب در این نوع پوشش هنگامی قابل دستیابی است که مقدار مناسبی کبالت در آن موجود باشد .مقدار کمپلکس
کبالت بیشتر از  1/10درصد وزنی و کبالت فلزی در حدود 1/16 -1/2درصد وزنی مناسب میباشد .البته باید به این
نکته اشاره شود که به طور کامل هنوز دلیل مقاومت به سایش خوب طالی سخت درک نشده است[.]0
مقاومت الکتریکی کم و پایدار یکی دیگر از خواصی است که در اتصاالت نقش اساسی ایفا می کند .افزایش 2/2
درصد جرمی از کبالت به طال منجربه ایجاد مقاومت  ۰1میکرواهم در سانتیمتر می شود ،ولی هنوز شکل پذیر بوده و
برای تبدیل شدن به سیم مناسب است .با بررسی الیه طالی سخت شده با کبالت این تشخیص داده شد که با افزایش
دما به طور قابل توجهی مقاومت تماسی افزایش پیدا می کند ،این افزایش مقاومت الکتریکی به مقدار کبالت موجود
در پوشش بستگی دارد .دانشمندان با بررسی نتایج آزمایش به این نتیجه دست یافتند که ،کبالت فلزی موجود در
پوشش نقش بیشتری نسبت به کمپلکس کبالت در مقاومت الکتریکی ایفا می کند [.]11 ,5

در ادامه با بررسی آزمایش هایی که تاکنون انجام شده است و با جمع بندی نتایج آنها ،مجموعهای از سری
پارامترهای بهینه در آبکاری طالی سخت تنظیم میشود.
معرفی پارامترها
الیه نیکل
امروزه به موادی که در دماهای باال پایدار هستند ،توجه بسیاری میشود .محدودیت گرمایی برای طالی سخت روی
مس یا آلیاژهای آن که با نیکل پوشش داده شده است حدود  129درجه سانتی گراد میباشد .در این راستا تأثیر
زیرالیه نیکل در پایداری حرارتی طالی سخت توسط انتلر مورد بررسی قرار گرفته است [.]۰
ترکیب شیمیایی
زمانی که نیکل یا کبالت درآبکاری طالی سخت به عنوان سخت کننده مورد استفاده قرار میگیرد ،منجربه کاهش
پایداری حرارتی این پوششها میشود .حال با افزودن هر یک از آنها مقدار این پایداری متفاوت خواهد بود .در این
راستا پایداری آلیاژهای طال در دماهای باال توسط لیند مورد بررسی قرار گرفت [.]11
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استفاده از افزودنی در حمام های سیانیدی منجربه بهبود در خواص مکانیکی ،مورفولوژی و ساختاری میشود.
افزودنی های اورگانیک و غیر اورگانیک به عنوان عامل روشن کننده ،سخت کننده و دی پالریزه کننده استفاده می
شود .درآزمایشهای جداگانه حسینی و کرمی یون های  Cd2+و  Tl+به عنوان دیپالریزه کننده کاتدی استفاده
میشود]1۰ ,12[.
نوع آبکاری
با توجه به نتایج رهریگ دربین روشهای موجود برای آبکاری طال (  DC،ACو ،) PCآبکاری پالس منجربه تولید
حفرات کمتر در پوشش میگردد ]1۴[.آبکاری پالس می تواند تغییرات مورفولوژی در الیه ایجاد کند و بدنبال آن
خواص مکانیکی و الکتریکی بهبود یابد .عوامل متغیر که در اندازه دانه تغییر ایجاد می کند منجربه تغییرات در
خواص می شود .در آبکاری مرسوم جریان مستقیم فقط یک پارامتر که به آن دانسیته جریان می گویند تغییر می
کند .در آبکاری پالس حداقل  ۰پارامتر موجود است که شامل جریان پالس( ،)ipeakزمان پالس برگشتی( )trevو زمان
پالس ( )tonکه هر کدام می تواند بهبود یابد( .شکل ]12[ )1
معادله ()۱

جریان
برای تشریح تأثیرات جریان بر روی خواص آبکاری باید به دو موضوع مقدار و نوع اعمال جریان پرداخته شود.
در آبکاری عالوه بر جریان مستقیم ،می توان از جریان نوسان دار ،مثل فرکانس های مستطیلی ،سه گوش و دندانه
دار استفاده کرد .فرکانس های مستطیل شکل به دو دسته یک قطبی و دوقطبی تقسیم می گردند که هر کدام از آنها
به وفور استفاده می شوندبه طور معمول در آبکاری از پالس مربعی ساده استفاده می شود .مزایای آبکاری پالس
اندازه دانه کوچکتر ،تخلخل کمتر ،مقدار ناخالصی کمتر ،نرخ رسوب دهی باالتر و بهبود درخواص مکانیکی و
فیزیکی می باشد [.]16-1۴
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شکل  1نمودار دانسته جریان بر حسب زمان در آبکاری پالس

متغیرهای دیگر (زمان ،دما و )pH
عالوه بر پارامترهایی که در عناوین باال به آن اشاره شده است ،پارامترهایی مانند زمان ،دما و  pHموجود میباشد که
در مورفولوژی پوشش بدست آمده کم و بیش تأثیرگذار خواهد بود .درقسمت نتایج با آوردن مثالهای متفاوت به
بررسی هریک از آنها پرداخته میشود.
نتایج
شکل 2مقاومت تماسی طالی خالص با ضخامت  91میکرومتر و طال – کبالت  1/29درصد را نشان میدهد که در
دمای  191درجه سانتی گراد پیرسختی شده است .طال – کبالت در پیر سختی به مدت چند صد ساعت رفتار ناپایدار
از خود نشان داد در حالیکه طالی خالص در این آزمون پایدار بود .کبالت فلزی موجود در طالی سخت در دمای
 129درجه سانتیگراد با گذشت زمان با اکسیژن موجود در اتمسفر واکنش میدهد و اکسید  CoOتولید میشود.
این اکسید نارسانا بوده و با گذشت زمان مقدار اکسید و بدنبال آن مقاومت الکتریکی افزایش مییابد [.]11
شکل ۰پیرسختی در دمای  211درجه سانتی گراد را نشان می دهد .ضخامت  2/9میکرومتر طالی خالص و طالی
سخت  1/29 ، 1/11و  ٪ 1/9کبالت با هم مقایسه شده اند (با و بدون زیرالیه نیکل) .با توجه به نمودار ،۰نتایج بسیار
رضایت بخشی برای طالی  1/11درصد کبالت با زیرالیه نیکل بدست آمد ،به طوریکه این پوشش در این دما
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شکل  2نمودار پایداری حرارتی پوششهای طال با ضخامت
 ۰۵ µmتحت بار  1 Nو دمای  1۰۵°Cبرحسب مقاومت
الکتریکی بر ساعت

شکل 3نمودار پایداری حرارتی پوششهای طال با ضخامت µm
 2/5تحت بار  1 Nو دمای  2۵۵°Cبرحسب مقاومت الکتریکی
بر ساعت

پایداری حرارتی بسیار باالیی از خود نشان داد [.]10
زیرالیه نیکلی برای طالهای محتوی مقدار مواد سخت کننده باال زیان آور است مخصوصاً برای کبالت ،اما برای
طالی خالص می تواند منجربه پایداری بیشتر آن در مقاومت تماسی شود.
در پوشش طالی سخت بدون الیه سد نفوذی نیکل ،مواد سخت کننده می تواند هم سطح خارجی و هم به بستر نفوذ
کند .بدنبال آن غلظت ماده سخت کننده در سطح کم می شود .اما در حضور سد نفوذی نیکل ،نفوذ فقط به سمت
خارج سطح اتفاق می افتد .در این صورت مقدار فلز کبالت یا نیکل در سطح افزایش پیدا میکند و اکسید میشود و
بدنبال آن مقاومت تماسی پوشش افزایش مییابد .با توجه به شکل باال ،طال با کبالت  ٪ 1/11با زیر الیه نیکل خواص
حرارتی بسیار پایداری از خود نشان داد .در اینجا هرچه مقدار کبالت در پوشش طال کمتر شود ،پایداری حرارتی در
حضور زیرالیه نیکل افزایش مییابد.
در جهت ارتقای پوشش نیکل افراد بسیاری به تحقیق و جستجو پرداخته اند .تأثیرات پارامترهای آبکاری نیکل با
روش تاگوچی توسط جیراج مورد بررسی قرار گرفته شد و مهمترین پارامتر در سختی نیکل ،جریان تعیین شد [.]15
تأثیر پارامترهای آبکاری پالس در پوشش نیکل توسط  Xuetaoمورد بررسی قرار گرفت [ .]1رمضان و همکارانش با
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استفاده از سلول هال و نرم افزار مینی تب ( )Minitabبه بررسی افزودنی های اورگانیک در آبکاری نیکل پرداختند
[.]21
شکل ۴تغییرات مقاومت تماسی در پیر سختی  211درجه سانتی گراد طالی سخت شده با  1/29درصد نیکل و
کبالت با ضخامت  2/9میکرومتر را نشان می دهد [.]۰
هورن در آزمونی دیگر نشان داد پوشش طال – نیکل نسبت به طال – کبالت پایدار تر است [ .]21دلیل این پدیده
ممکن است این باشد که ،اکسید نیکل دارای مقاومت الکتریکی کمتری نسبت به اکسید کبالت است .عالوه براین
امکان دارد سرعت تشکیل اکسید کبالت در سطح بیشتر باشد.
در جایی دیگر هاک این آزمایش را در دماهای  191و  ۰11درجه سانتی گراد انجام داد و نتایج را بصورت نمودار
نشان داد [.]11
با مقایسه نمودارهای (شکل )9با افزایش دما سرعت افزایش مقاومت الکتریکی بیشتر میشود.

با افزودن مقدار مناسبی از افزودنی مانند تالیوم به حمام آبکاری طال  -کبالت منجربه کاهش اندازه دانه و بدنبال آن
افزایش سختی میشود .این پدیده در شکل 6نشان داده شده است[ ]11و توسط آزمایش افرادی همچون کرمی []12
تصدیق شده است.

شکل 4نمودار پایداری حرارتی پوششهای طال با ضخامت  2/5 µmتحت بار  1 Nو
دمای  2۵۵°Cبر حسب مقاومت الکتریکی بر ساعت
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شکل 5نمودار پایداری حرارتی پوششهای طالی سخت در دمای  125°Cو  3۵۵°Cبر حسب مقاومت الکتریکی بر ساعت

در آبکاری طال با استفاده از روش پالس سختی افزایش و کرنش کششی کاهش یافت .با این روش ظاهر رسوبات
طال – نیکل تغییری نکرد درحالیکه رسوبات طال – کبالت ظاهری روشن پیدا کردند]22[ .ماسلی به کمک
همکارانش گزارش کرد که رسوبات کبالت – طال داری حفرات  0آنگسترومی است و تعداد حفرات در در هر
سانتی متر مکعب برابر  1115بود که توسط  TEMمشاهده شد.دانه های کوچکتر و دانسته باالی حفرات منجربه
سختی باال و مقاومت باال در برابر شوک حرارتی می شود .این خواص از طریق آبکاری پالس بدست می آید [.]2۰
رسوبات نیکل – طال توسط متالوف در فرکانس  11تا  611هرتز با دانسیته جریان  9تا  211آمپر بر دسی متر منجربه
کاهش اندازه دانه و زبری می شود و یکنواختی بیشتر میشود[ .]2۴آویال و براون از پالسهایی در محدوده میلی
ثانیه ،برای بهبود دانسیته و ضریب هدایت رسوبات طال استفاده کردند [ .]29تأثیر آبکاری پالس در ترکیب و خواص
مکانیکی رسوبات طال – کبالت یا نیکل یا آهن توسط کنودلر مورد بررسی قرار گرفت [.]26

شکل 6تصویر  SEMپوشش طال – کبالت) (aبا تالیوم و ) (bبدون تالیوم
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شکل 7تصاویر  SEMپوشش طال -کبالت ) (aآبکاری جریان مستقیم  dcبا دانسیته جریان  -2۵ mAcm−2و ( ) bآبکاری پالس با
دانسیته جریان  ipeak =-1۵۵mAcm−2و  irev =۰ mAcm-2تحت شرایط یکسان

شکل 0تصاویر  SEMرسوبات از نمای باال را نشان می دهد.شکل ) (aآبکاری جریان مستقیم  dcبا دانسیته جریان
 -21mAcm−2و شکل( ) bآبکاری پالس با دانسیته جریان  ipeak = -111 mAcm−2و irev = 9 mAcm-2
تحت شرایط یکسان را نشان میدهد .استفاده از آبکاری پالس برگشتی منجربه تفاوت های قابل توجهی در
مورفولوژی رسوبات شده است [.]21
آزمایشات دیگری به منظور بررسی تأثیر آبکاری پالس بر روی ساختار توسط کرمی انجام شد.آبکاری تحت شرایط
یکسان در دمای  22درجه سانتی گراد با دانسیته جریان  ۰ mA.cm-2انجام شده است ،نتایج در شکل  0نشان داده
شده است [.]12
با توجه به شکل های( 1و  )0و آزمایش استیمتز[ ،]20پوشش بدست آمده با روش آبکاری پالس یکنواختی بیشتری
نسبت به دیگری دارد.در شکل  b 9تصویر SEMبرای  irev = 9 mAcm−2و  ton = 21msنشان داده شده است.
سایز دانه در این شکل در مقایسه با شکل  )irev = 1( aبزرگتر است .حداقل دو دلیل برای این پدیده وجود دارد،
با ایجاد دانسیته جریان برگشتی ،سیانید مضاعف که از رشد دانه جلوگیری می کند حین آبکاری مصرف شد .دومین
دلیل را می توان در اثر احیای سیانید طالی جذب شده حین آبکاری با جریان برگشتی دانست.

شکل 8تصاویر  SEMپوشش طال -کبالت ) (aآبکاری جریان مستقیم  dcو ( ) bآبکاری پالس با دانسیته جریان 3mAcm−2
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شکل 9تصاویر  SEMپوشش طال -کبالت ) (aآبکاری پالس ipeak =-1۵۵mAcm−2و ) b( ipeak= ۵mAcm−2
آبکاری پالس با دانسیته جریان  ipeak =-1۵۵mAcm−2و  ipeak =۰ mAcm−2تحت شرایط یکسان ( )ton = 2۵ms

در شکل  11نمودار زبری پوشش طالی سخت بر حسب جریان برگشتی در دوزمان پالس نشان داده شده است .با
افزایش جریان برگشتی اندازه دانه بیشتر و بدنبال آن زبری افزایش پیدا میکند.
در مرز دانه ها حفرات راحت تر رشد می کند  .این شاید به این دلیل است که در آنجا حجم بحرانی حفره کم است
و زودتر حفرات به حجم بحرانی می رسند و پایدار می شوند .علت دیگر ممکن است وجود ناخالصی های غیر فلزی
در نواحی مرز دانه است.
در آبکاری پالس حفره ها در مرز دانه تشکیل نمی شود .با توجه به شکل  11با افزایش فرکانس حجم حفره ها
کاهش می یابد در حالیکه با افزایش  i peakهیدروژن بیشتر تولید می شود و بدنبال آن حجم حفره ها افزایش پیدا می
کند [.]25
دامنه جریان کنترل کننده نرخ جوانه زنی و رشد دانه می باشد .دردانسیته جریان های کم نرخ رشد دانه زیادتر از
جوانه زنی بود ،که این پدیده منجربه افزایش اندازه دانه میشود (این پدیده در شکل 12قابل مشاهده است).
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شکل 1۵نمودار زبری بر حسب جریان برگشتی ، irev
 ipeak =-1۵۵mAcm−2و ، iavg = -2۵ mAcm−2
ضخامت پوشش  7۰۵نانومتر

شکل 11نمودار اندازه حفره بر حسب فرکانس در جریان
پالس متفاوت ipeak

بطور کلی در حمامهای آبکاری طالی سخت pH ،در محدوده  ۴-9ثابت در نظر گرفته میشود و دیگر پارامترها
تغییر میکند.
تأثیر زمان استراحت در مورفولوژی ،حفره و سختی برای زمان های  1/29تا  2ثانیه بررسی گردید( .در حالیکه تمامی
پارامترهای دیگر یکسان بود)
از تصاویر پیداست که زمان های استراحت باالتر از  1/9ثانیه ،نانوساختار با سختی مناسبتری (  ) 161HVایجاد می
گردد .بر اساس مدل نفوذی  ، Chehاین زمان استراحت موجب جبران افت غلظت رسوبات کبالت می شود و در
پالس بعدی غلظت این یون ها بیشتر می شود .همانطور که مشهود است با افزایش زمان استراحت خواص مکانیکی و

شکل 12تصاویر SEMپوشش با دانسیته جریان پالس متفاوت ) 5/5 mA.cm-2 (b) 1 mA.cm-2 (aدر شرایط یکسان
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شکل  13تصاویر  SEMبرای زمان های استراحت (پالس برگشتی با مقدار صفر) متفاوت در آبکاری پالس طال – کبالت
) 2 (e) 1/5 (d) 1 (c) ۵/5 (b) ۵/25 (aثانیه

الکتروشیمیایی آن کاهش پیدا می کند [ .]۰1اگر زمان استراحت خیلی کم باشد حالت مرسوم جریان مستقیم اتفاق
می افتد.

شکل  1۱تصاویر  SEMبرای زمان های پالس متفاوت در آبکاری طال – کبالت
) 1 (d) ۵/5 (c) ۵/3 (b) ۵/1 (aثانیه

برای بررسی تأثیر زمان پالس از زمان های  8/2 ،8/1 ، 1/1و  1ثانیه استفاده شد ( شکل .)1۴

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

شکل 15تصاویر SEMآبکاری پالس کبالت  -نیکل در دماهای مختلف ) 35 (d) 25 (c) 15 (b) 5 (aو ) 45 (eدرجه سانتی گراد

همانطور که از شکل  1۴مشهود می باشد ،زمان پالس  1/9ثانیه موجب نرمی ویکنواختی نانوذرات با قطر کمتر
میشود .در زمان پالس کم ،حاصل جمع الکترون در یک پالس کم است ،پس باعث می شود جوانهزنی کاهش
مییابد .تعداد الکترون در مورفولوژی و سایز رسوبات تأثیر می گذارد.
برای یافتن بهترین دمای آزمایش از دماهای  12 ، 22 ، 12 ، 2و  52درجه سانتی گراد استفاده شد (شکل.) 19
دمای  29درجه سانتی گراد با توجه به شکل دمای مناسب در نظر گرفته شد و سختی بدست آمده  HV108بود و
قطر متوسط رسوبات  11نانومتر محاسبه شد [.]12
نتیجه گیری
بیشترین پایداری حرارتی طالی سخت هنگامی است که از نیکل به عنوان سخت کننده استفاده شود .در آبکاری طال
– کبالت یا طال  -نیکل می توان تخلخل را با کنترل پارامترهای موجود در آبکاری پالس به حداقل رساند ودر انتها
به یک پوشش با نانوساختار یکپارچه و سختی مناسب دست یافت .کلید انجام این کار تشکیل سطحی نرمتر و با دانه
های کوچک و بازده جریان نسبتًا باال میباشد.
دانسیته جریان برگشتی و وسعت پالس تأثیر بسیار زیادی در مورفولوژی ،زبری ،بازده جریان و تخلخل در آبکاری
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 در پالس با زمان های طوالنی رسوبات کروی تشکیل می شود و هرچقدر جریان.پالس برگشتی طال – کبالت دارد
.برگشتی بیشتر باشد حجمشان افزایش پیدا میکند
. یکنواختی و جالی پوشش را افزایش میدهد،تالیوم خواص فیزیک وشیمیایی پوشش سخت طال مثل سختی
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Abstract
Electrochemical deposition on hard gold is an important material in connector applications because of its favorable
properties, including low contact resistance, high corrosion resistance and high wear resistance.The main reason for
using a connector is to transfer a signal from one conductor to another with no or minimal distortion. The present
study deals with effective parameters in soundness of finished gold layers. Among all existing parameters,
temperature, chemical composition, electrodeposition methods (PC, DC), electrodeposition times (pulse and reverse
pulse), current densities (pulse and reverse pulse) as well as soundness of nickel layer and their thicknesses are worth
to be mentioned. Role of each parameter in the process was discussed through various examples. It was revealed, for
instance, that nickel layer thickness affected hardness in different ways. In addition, pulse methods were found to
affect hydrogen evolution kinetics during electrodeposition and consequently porosity within the coatings was
reduced.
Key words: Electrochemical (PC, DC), nickel layer, Hull cell, thin layer of hard gold
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