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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ struktury i niektórych wáaĞciwoĞci niklowych warstw kompozytowych z fazą dyspersyjną w postaci proszków ceramicznych otrzymanych metodą zol-Īel. Wykorzystane zostaáy dwa rodzaje proszków: nanometryczny wĊglik tytanu oraz
wielofazowa mieszanina wĊglików i borków, w skáad której wchodziáy min. TiB2, B4C i TiC, takĪe o rozmiarach nanometrycznych. Warstwy
wytwarzane byáy metodą redukcji chemicznej na stali St3S. W celach porównawczych na tym samym podáoĪu wytworzona zostaáa takĪe
warstwa Ni-P. Osadzanie warstw przeprowadzano z wykorzystaniem zasadowej kąpieli do niklowania chemicznego z dodatkiem 1 g/dm3,
5 g/dm3 i 10 g/dm3 ceramicznej fazy dyspersyjnej. Na podstawie przyrostu masy okreĞlona zostaáa szybkoĞü narastania warstw pozwalająca oceniü efektywnoĞü procesu bezprądowego osadzania. Topogra¿a otrzymanych warstw oraz struktura warstw na przekroju charakteryzowane byáy z uĪyciem skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS. Wykonana zostaáa komputerowa analiza obrazu pozwalająca okreĞliü zawartoĞü fazy ceramicznej w warstwie. Charakterystyka morfologii powierzchni warstw wykonana zostaáa z uĪyciem pro¿lometru optycznego. OkreĞlone zostaáy takĪe parametry chropowatoĞci oraz mikrotwardoĞü. Stwierdzono, Īe obecnoĞü proszku TiC w kąpieli zwiĊksza szybkoĞü procesu osadzania warstw, natomiast proszek wielofazowy spowalnia ten proces oraz jest on mniej
efektywny pod wzglĊdem iloĞci wbudowanej w warstwĊ fazy ceramicznej. Stwierdzono takĪe, Īe warstwy kompozytowe charakteryzowaáy siĊ znacznie wiĊkszą chropowatoĞcią powierzchni oraz wyĪszą mikrotwardoĞcią w porównaniu do warstwy Ni-P.
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COMPOSITE LAYERS Ni-P WITH CERAMIC POWDERS AS A DISPERSION PHASE
The paper presents the results of studies of the structure and some properties of composite nickel layers with the dispersion phase as
ceramic powders obtained by the sol-gel method. Two types of powders were used: nanometric titanium carbide and mixture of carbides
and borides, which contained e.g. TiB2, B4C and TiC, also of a nanometric size. The layers were deposited by chemical reduction on St3S
steel. For comparison, on the same substrate, Ni-phosphorus coatings were obtained. The coatings were deposited from alkaline bath.
The electroless deposition processes were performed with different contents of ceramic powders: 1 g/dm3, 5 g/dm3 and 10 g/dm3. Basing
on the mass increase, a rate of layer rise was determined, which allowed the effectiveness of the process to be evaluated. The topography
of the obtained layers and their cross-sectional structure were characterized by using scanning electron microscopy with EDS attachment.
Computer image analysis was applied to determine the content of the dispersed ceramic phase in the composite material. Characteristics
of the surface morphology of the layers was performed by using an optical pro¿lometer. The roughness and microhardness values were
determined. It was found that the presence of TiC powder in the bath increases the speed of the deposition process while multiphase powders slows the process, and it is less ef¿cient in terms of the ceramic phase content built in the layer. It was also found that the composite
layers showed much higher surface roughness and higher microhardness than the Ni-P layer.
Keywords: Composite layer, Ceramic powders, Nickel, Electroless plating

1. Wprowadzenie
Bezprądowe osadzenie jest procesem redukcji chemicznej opierającym siĊ na autokatalitycznej redukcji metalicznych jonów z roztworu wodnego, a nastĊpnie osadzeniu
warstwy metalu bez korzystania z energii elektrycznej [1].
W ostatnich latach metoda bezprądowego osadzania niklu
i innych metali [2] zyskaáa na popularnoĞci ze wzglĊdu na
wáaĞciwoĞci otrzymywanych powáok takie jak odpornoĞü na
korozjĊ, odpornoĞü na Ğcieranie oraz równomierna gruboĞü
otrzymanej powáoki [3]. Nie wymaga ona równieĪ uĪycia
skomplikowanej aparatury. MoĪliwoĞü wbudowywania w plastyczną, amor¿czną osnowĊ dyspersyjnych cząstek i otrzy-
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mywanie w ten sposób warstw kompozytowych [4] jest kluczem do rozwoju tego obszaru badaĔ, poniewaĪ rozszerza
moĪliwoĞci zastosowania bezprądowych powáok niklowych
dla nowych zastosowaĔ [5, 6]. UĪycie jako fazy dyspersyjnej twardych cząstek ceramicznych stwarza moĪliwoĞü poprawy wáaĞciwoĞci trybologicznych materiaáu.
W ramach niniejszej pracy wytworzone zostaáy kompozytowe warstwy powierzchniowe z fazą funkcjonalną w postaci nanometrycznego proszku ceramicznego, uzyskanego
na drodze zol-Īel, oraz w celach porównawczych warstwy
niklowe Ni-P.

WARSTWY Ni-P Z PROSZKAMI CERAMICZNYMI JAKO FAZA DYSPERSYJNA

2. CzeĞü eksperymentalna
2.1. Metodyka wytworzenia warstw
Warstwy niklowe wytwarzane byáy w wieloskáadnikowej
kąpieli, w której skáad wchodziáy m.in. chlorek niklu(II), jako
Ĩródáo niklu, diwodorofosforan(V) sodu, peániący funkcjĊ reduktora, oraz cytrynian sodu.
Jako faza dyspersyjna wykorzystane zostaáy dwa rodzaje
proszków zol-Īelowych: proszek TiC oraz mieszanina proszków z ukáadu Ti-C-B, w iloĞci 1 g/dm3, 5 g/dm3 lub 10 g/dm3
kaĪdy. Warstwy nanoszono na powierzchniĊ páytek ze stali
St3 po standardowym ich przygotowaniu. Warunki przeprowadzania procesu niklowania byáy nastĊpujące:
– mieszanie ultradĨwiĊkami kąpieli z proszkiem przez
30 min w temperaturze pokojowej;
– przeprowadzenie procesu niklowania przy staáej temperaturze wynoszącej ok. 65°C i pH = 9;
– czas osadzania kaĪdej warstwy wynosiá 120 minut.
KaĪdorazowo stosowane byáo mieszadáo mechaniczne
pracujące z prĊdkoĞcią 500 obrotów na minutĊ. Jego zadaniem byáo zapobiegniĊcie sedymentacji proszków dodawanych do kąpieli, a takĪe zachowanie jednorodnoĞci samej kąpieli.

hydrolitycznej metody zol-Īel [8, 9]. Na drodze dyfrakcji rentgenowskiej w proszkach zidenty¿kowano nastĊpujące fazy:
– proszek TiC - regularny TiC,
– mieszanina proszkowa [Ti-C-B] - TiB2, B4C, B2O, TiC, TiO.
Wyliczone, z reguáy Scherrera [10] oraz WilliamsonnaHalla [10], wielkoĞci krystalitów potwierdziáy nanometryczny charakter obu ukáadów proszkowych.

3.2. Charakterystyka wytworzonych warstw
Zaobserwowano, Īe dodatek fazy dyspersyjnej do kąpieli znacząco wpáynąá na szybkoĞü osadzania warstw, co zostaáo przedstawione na Rys. 1.

2.2. Metodyka badaĔ
Skáad fazowy proszków uĪytych jako faza dyspersyjna
zostaá okreĞlony przy uĪyciu dyfraktometru Philips PW1830
z wykorzystaniem promieniowania lampy miedzianej.
EfektywnoĞü osadzania powáoki okreĞlano na podstawie przyrostu masy próbki korzystając z wagi o dokáadnoĞci 0,0001 g.
Topogra¿Ċ powierzchni warstw Ni-P oraz warstw kompozytowych badano z uĪyciem elektronowego mikroskopu
skaningowego HITACHI S-2600 z przystawką EDS. Z pomocą tego mikroskopu scharakteryzowana zostaáa struktura warstw z wykorzystaniem nietrawionych zgáadów metalogra¿cznych przekrojów warstw, a takĪe wykonana zostaáa powierzchniowa analiza skáadu chemicznego.
Charakterystyka morfologii powierzchni warstw wykonana zostaáa z uĪyciem pro¿lometru Wyko NT9300 ¿rmy Veeco, który umoĪliwiá uzyskanie obrazu izometrycznego 3D
powierzchni oraz okreĞlenie parametru chropowatoĞci na
podstawie dwuwymiarowego pro¿lu. ObjĊtoĞciowy udziaá
dyspersyjnej fazy ceramicznej oraz porów w wytworzonych
warstwach kompozytowych wyznaczony zostaá dziĊki komputerowej analizie obrazu, korzystając z programu MicroMeter v.086b [7].
MikrotwardoĞü warstw mierzono na metalogra¿cznych
zgáadach poprzecznych przekrojów metodą Vickersa, korzystając z twardoĞciomierza FV-300/FV700 przy obciąĪeniu 20 G.

Rys. 1. SzybkoĞü narastania warstw jako funkcja dodatku fazy dyspersyjnej.
Fig. 1. Layer growth rates as a function of dispersive phase content.

Dodatek mieszaniny proszków spowodowaá znaczny spadek przyrostu masy osadzonej warstwy. Wraz ze wzrostem
iloĞci proszku szybkoĞü narastania warstwy malaáa. Odwrotna zaleĪnoĞü zachodziáa w przypadku uĪycia proszku TiC.
Znacząco przyspieszyá on proces niklowania. Przy uĪyciu
10 g/dm3 proszku TiC szybkoĞü narastania warstwy wzrosáa
prawie piĊciokrotnie w porównaniu do warstwy Ni-P (Rys. 1).
Uzyskane warstwy kompozytowe charakteryzowaáy siĊ
równomiernym pokryciem caáej powierzchni. W odróĪnieniu
od báyszczącej, metalicznej powierzchni Ni-P warstwy byáy
matowe i chropowate.

3. Wyniki i ich omówienie
3.1. Charakterystyka uĪytych proszków
W trakcie badaĔ, jako faza dyspersyjna, zastosowane
zostaáy dwa rodzaje proszków otrzymanych na drodze nie-

Rys. 2. Powierzchnia warstwy Ni-P.
Fig. 2. Surface of the Ni-P layer.
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Rys. 3. Powierzchnia warstwy kompozytowej Ni-P/[Ti-C-B] - 1 g
proszku na 1 dm3 kąpieli.
Fig. 3. Surface of the composite layer Ni-P/[Ti-C-B]- 1 g powder was
used for 1 dm3 of bath.

Rys. 4. Powierzchnia warstwy kompozytowej Ni-P/TiC - 5 g proszku na 1 dm3 kąpieli.
Fig. 4. Surface of the composite layer Ni-P/TiC - 5 g powder was
used for 1 dm3 of bath.

Topogra¿a powierzchni warstw kompozytowych (Rys. 3
i 4) bardzo róĪniáa siĊ w stosunku do warstw Ni-P (Rys. 2).
W przypadku uĪycia mieszaniny proszków na powierzchni warstwy Ni-P nierównomiernie osadziáy siĊ duĪe aglomeraty fazy ceramicznej, przedstawione przykáadowo na Rys. 3.
Przy wykorzystaniu proszku TiC jako fazy dyspersyjnej
(niezaleĪnie od uĪytej jej iloĞci) powierzchnia uzyskanych
warstw charakteryzowaáa siĊ duĪą porowatoĞcią (Rys. 4).
Obserwacje przekrojów poprzecznych warstw ujawniáy,
Īe zarówno warstwy Ni-P, jak i warstwy kompozytowe dobrze przylegają do podáoĪa oraz mają taką samą gruboĞü
na caáym pokrytym podáoĪu. W przypadku uĪycia mieszani-

Rys. 5. Przekrój poprzeczny warstwy Ni-P/TiC - 1 g proszku na
1 dm3 kąpieli; ciemne pola - TiC, jasne pola- Ni-P.
Fig. 5. Cross section of Ni-P/TiC layer - 1 g powder was used for
1 dm3 of bath; dark ¿elds - TiC, light ¿elds - Ni-P.

ny proszków [Ti-C-B] faza ceramiczna ulegáa wbudowaniu
w warstwĊ niklową w bardzo maáej iloĞci w porównaniu do
warstw z proszkiem TiC. Przykáadowy przekrój poprzeczny
warstwy Ni-P/TiC otrzymanej z uĪyciem 1 g proszku na dm3
kąpieli zostaá przedstawiony na Rys. 5.
Charakterystyka wytworzonych warstw przedstawiona
zostaáa w Tabeli 1.
Obrazy izomeryczne fragmentów uzyskanych warstw
kompozytowych wykazaáy, Īe powierzchnie kompozytowe mają znacznie rozwiniĊtą powierzchniĊ charakteryzującą siĊ wieloma zagáĊbieniami i wzniesieniami. RóĪnice
w wysokoĞci w przypadku warstwy Ni-P wynosiáy maksymalnie 6 m (Rys. 6). W przypadku warstwy kompozytowej
otrzymanej z kąpieli z dodatkiem 5 g/dm3 proszku TiC róĪnica ta osiągnĊáa wartoĞü ok. 16 m (Rys. 7), a przy uĪyciu
10 g/dm3 proszku TiC aĪ 42 m. Taki sposób uksztaátowania powierzchni bardzo silnie wpáynąá na parametr chropowatoĞci otrzymanych warstw. Zestawienie wszystkich wyników przedstawione zostaáo na Rys. 8.

Rys. 6. Obraz izometryczny 3D warstwy Ni-P.
Fig. 6. Isometric 3D image of the Ni-P layer.

Tabela 1. Charakterystyka wytworzonych warstw.
Table 1. Characteristics of manufactured layers.

Warstwa

ZawartoĞü proszku
w kąpieli
[g/dm3]

ZawartoĞü fazy ceramicznej
w warstwie
[%]

Udziaá porów w warstwie
[%]

GruboĞü warstwy
[ȝm]

Ni-P

0

0

0

12

1

5

2

9

5

3

3

7

Ni-P/[Ti-B-C]

Ni-P/TiC

96

10

1,2

8

6,3

1

10,2

4,5

40

5

8

12

65

10

7,5

26

80
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4. Podsumowanie

Rys. 7. Obraz izometryczny 3D warstwy Ni-P/TiC - 5 g proszku na
1 dm3 kąpieli.
Fig. 7. Isometric 3D image of the Ni-P/TiC layer - 5 g powder was
used for 1 dm3 of bath.

Badania zrealizowane w ramach niniejszej pracy wykazaáy, Īe:
– wytworzone metodą redukcji chemicznej warstwy niklowo-fosforowe oraz kompozytowe charakteryzują siĊ równomierną gruboĞcią na caáej pokrywanej powierzchni,
– osadzanie warstw kompozytowych, w których faza dyspersyjna jest ukáadem wielofazowym przebiega mniej
efektywnie niĪ w przypadku ukáadu jednofazowego záoĪonego z proszku TiC,
– uĪycie ceramicznych proszków otrzymanych metodą
zol-Īel spowodowaáo znaczne rozwiniĊcie powierzchni
warstw kompozytowych.

PodziĊkowanie
Praca zrealizowana w ramach badaĔ wáasnych w Zakáadzie Materiaáów Ceramicznych i Polimerowych Wydziaá InĪynierii Materiaáowej, Politechnika Warszawska; numer pracy: 505P/1090/0580/001.
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Rys. 8. ChropowatoĞü otrzymanych warstw jako funkcja dodatku
fazy dyspersyjnej.
Fig. 8. Roughness of layers as a function of dispersive phase content.
Tabela 2. MikrotwardoĞü warstw Ni-P i warstw kompozytowych.
Table 2. Microhardness of Ni-P and composites layers.

Ni-P/[Ti-B-C]

Ni-P/TiC

Otrzymano 23 wrzeĞnia 2011, zaakceptowano 15 grudnia 2011

Badaniom mikrotwardoĞci poddano warstwy Ni-P oraz
warstwy kompozytowe z wyáączeniem warstwy Ni-P/TiC,
osadzanej z kąpieli z dodatkiem 10 g/dm3 proszku, ze wzglĊdu na jej znaczną porowatoĞü. Zestawienie wyników pomiaru mikrotwardoĞci badanych warstw w zaleĪnoĞci od zawartoĞci fazy dyspersyjnej w kąpieli zamieszczono w Tabeli 2.
Zaobserwowano, Īe wbudowanie fazy dyspersyjnej wĊglika tytanu w warstwĊ niklową powoduje zwiĊkszenie twardoĞci materiaáu o 20%, natomiast wbudowanie mieszaniny
wielofazowej [Ti-B-C] nie spowodowaáo znacznych zmian
mikrotwardoĞci.
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