
 در وان های آبکاریآندهای مس از لجنتشکیل در مورد  نکاتی

 ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت گلکار سپاهان

 : مقدمه

ذرات ی ریمقاد تولیدموجب انحالل آندها  چگونگیساختار و ، مس  یموجود در آندها یها یناخالص

در  دارفسفر یآندها یروکه رنگ  اهیفسفر س لمی. فنماید  یم یآبکار وانداخل  در یو ناخالص

تر آندها و کوچک یبا خوردگ طبیعی و قابل انتظار بوده و گرددیم لیمس تشک یسولفات یهاحمام

ا حذف ذرات ر نیامیتوان ی معمول ونیلتراسیفبا  البته.  از بین میرود یآبکار ندیشدن آنها در فرآ

 معروف است.فرآیند به لجن سازی  نی. ا دادبدون مشکل رسوب  یاو کرده

 : تعریف لجن آند

 انوچند آند مس در  ای کی کنواختی ریغ یخوردگ جهیلجن آند در نتانتظار از حد  شیب لیتشک

مس که از آندها خورده شده اند دیده شده  پراکندهصورت ذرات لجن معمواًل به  نیا است. یآبکار

 ندیرآدر فکه  نستآدهنده نشان  یلجن آندوجود  که در داخل تانک یا کیسه آند ته نشین میشوند.

 .اشکالی وجود دارد یآبکار

 موارد زیر است : لجن شاملبعدی تشکیل  یامدهایپ

 کاهش میابد. انیاندمان جرر یآبکار ندیرفتن آند در فرآ بیناز  جهیدر نت 

 دشون یکه قرار است آبکار یقطعات یروآنها و نشستن  واندر  معلق ذراتچرخش  لیبه دل 

 .ب خواهد شد وعیممحصول 

 یشتریب توجهزمان و نیاز به  آنکردن برای برطرف  کهپیش میاید  ونیلتراسیفی در مشکالت 

  .است

 خوردگی غیر یکنواخت :

ند که عمده ترین آنها عبارتگوناگونی اتفاق میافتد  خوردگی غیر یکنواخت در آندهای مسی بدالیل

 از :



 در اطراف آندها تیالکترول فیگردش ضع. 

   آند انیجر یچگالکم بودن. 

 آندبر روی فسفر  لمینامناسب ف لیتشک. 

مینان اط آند انیجرمناسب  یو چگالالکترولیت در وان  از گردش خوببسیار مهم است که بنابر این 

مس اسیدی امری  یآبکار یدر حمام هافسفر  زامناسب الیه ایی  لیتشک نی. همچنحاصل شود

 .شود یآند مدر  یکنواخت یخوردگ جادیآند باعث ا یپوشش محافظ رو نیمهم است. عدم وجود ا

 که عبارتند از : فسفر شود لمیف فیضع لیتواند منجر به تشک یم یمختلف طیشرا

ل حاص نانیآندها اطمسطح بودن  زیاز تم که در این صورت میبایستی چرب ای فیسطح کث (1 

 .کرد

د آند سبتعداد زیادی  ای که آند بودمطمئن که در این شرایط باید آند  انیجر یچگالکم بودن  (2 

آمپر در هر  15باشد، مثال حداقل  باال یبه اندازه کاف انیوجود نداشته باشد و جروان آبکاری در 

 متر مربع(. یآمپر بر دس 1.6 ایفوت مربع )

 .شود ینم لیفسفر تشک لمیکم باشد، ف یلیآند خ انیجر یاگر چگال 

 شرایطی را بوجود میاورد که قرارگرفته اندفسفر  کمی ندهاآسایر با  وان کیدر که  ییآندها (3

ندها آ نیاز ا یکمتر انیجردر نتیجه  و کمتر خواهد بود تربا فسفر باال یآندها یکیالکتر تیهدا

 .نخواهد شد لیتشکبوده و فیلم فسفر کمتر  انیجر یچگال نیکند. بنابرامی عبور  هینسبت به بق

اری میزان یون کلر وان آبک لذا دارد ازیفسفر به کلر ن تشکیل الیهم است. وان ک یون کلر زانیم ( 4

 قسمت در میلیون باید باشد. 100تا  75بین 

دش ، گر غلتکی لندریس یمانند آبکار یآبکار یها ستمیاز س یکه در برخ دیداشته باش توجه

رخان چ یلندرهایمجاور س یفسفر به سطح آندها لمیو ف باشد ادیز اریبسممکن است  تیالکترول

 یمن لیاز مس تشک یراکد و غن تیباال خواهد بود و الکترول انیجر یمناطق، چگال نیا در.نچسبد

 .د دادرخ نخواه زیلجن ن تشکیل نیافتد و بنابرا یمکان ها اتفاق نم نیآند در ا ونیزاسیشود. پالر



ه ب دیاس ای غلظت مس و/ چراکه است یضرورنیز  یآبکار ترکیب شیمیایی وانحفظ  نیهمچن

 ی. برخمیشود تجمع سولفات در اطراف آندها لیشدن آند به دل رفعالیغباعث  ادیز یلیخاحتمال 

به  وان یدماهمچنین  .داشته باشند یتوانند اثر مشابه یم همدر سطوح باال  وان یها یناخالص

 .شود نگهداریشده  هیدر محدوده توص دیمشابه با لیدال

 یمیشمربوط به  یآند و دستورالعمل ها انیجر یچگال یفوق برا یها هیتوص دیتوجه داشته باش

برای اجتناب از بروز مشکل هماهنگ بوده و رعایت  گان براقیسازنده  یها هیتوصبا  دیباآبکاری  وان

 شوند.

 :لجن تشکیل و  یخوردگ یها سمیمکان 

 شوند؟ یخورده م کنواختی ریآندها به طور غ چرا

باید توجه داشت که  شوند. یخورده م یآبکار ندیفرآ جهیکه آندها در نت شود یمعموال تصور م 

 یاعث جارب گرفته اندقرار یآبکاررسانای الکتریکی که در محلول  یآند و کاتد نیباعمالی  لیپتانس

یکاتد رسوب م یشده و روجدا مس از آند  یهاونی ان،یجر برقراری یبرا د.شو یم انیشدن جر

که مس  شود ی. تصور ماستیون های مس  انیدر جهت مخالف جرجریان الکترون ها  لیکن کنند،

در  ولی شود یم جدااز آند  کنواختیبه صورت صاف و  ،یطبق قانون فاراد ان،یجر یبه نسبت چگال

ن انجام آ سطح کیآند و نزدروی  یمختلف یندهایفرآچرا که است،  نیاز ا تردهیچیپ ندیفرآ نیواقع ا

 :عبارتند از ندهایفرآ نیا نیمهمترکه شودیم

 .یدیاس یآند در محلول آبکاریکنواخت  ی)الف( خوردگ

 یکنواخت. یمحافظت از آند در برابر خوردگ یبرا اهیفسفر س لمیف کی لی)ب( تشک

 یم شیبا حل شدن مس از آن افزاکه در اطراف سطح آند  یمس در محلول آبکار ونی( غلظت ج

 .آند شود ونیزاسیتواند منجر به پالر یمو  ابدی

و  ،د( چگالی جریان غیر یکنواخت در اطراف آند ناشی از پوشانده شدن آند ، اثرات هدایتی

 .پالریزاسیون آند



 .افتداتفاق می آندر  کنواختی ریغ یخوردگ ،آند میشود این اثرات که موجب پالریزاسیون جهینتدر 

 آندروی  فسفر هیشدن و شکسته شدن ال زهیکه هنگام پالر یدیاس ای یکنواخت یخوردگبنابر این 

 است. یلجن آند تشکیل افتد علت یاتفاق م

 نیدهد. ا یدانه ها مورد حمله قرار مخود از  شتریمس را در مرز دانه ها ب ، آند یکنواخت یخوردگ

ست اها  بزرگ و اندازه دانه هشده که انجماد فلز  نسبتاً کند بود یگرختهیر هایدر مورد آند مسئله

 اری، اندازه دانه ها بسو کنترل های الزم  وستهیپ ریخته گری با استفاده ازامروزه . موجب نگرانی است

 نیاز ا یناش کنواختی ریغ یخوردگ میباشند در نتیجهبزرگ ایی دانه  یهاسطح مرز وکوچک 

 .کند ینم دجایا یمشکل زمیمکان

،  در سبدها قرارداده شده یآندها نیب فضاهای خالیآندها و  خوددر حفرهوجود  گر،ید یسو از

 یخوردگ پیل های. ابدی شیافزا تواندیم تیکه غلظت مس در الکترول کنندیرا فراهم م ییهامکان

 یاطقدر من ترعیسر یکه منجر به خوردگ بوجود آمدهمس  ادیمناطق با غلظت کم و ز نیب ندتوان یم

 عیسر تواندیم طیشرا نیها در ارایها و ش ها، ترکحفره در  ی. خوردگدشو باالتر می مسغلظت  اب

 اصلی جدا شده انداز فلز سایر موادی کهو  زیر یهاذرات مس، دانهبصورت  یو لجن آند اتفاق افتاده

از مس در اطراف  یغن تیالکترول یلجن در نواح جادیاز حد باعث ا شیب یخوردگ نی. اایجاد گردد

 .دشو یآند م
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