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  مس یشدهچگالی جریان بر مورفولوژی سطح آبکاری بررسی تأثیر
  مجید ،هویهرشیدی؛ محمد ،رادگشتاسبی ؛سمیرا، صالحی

  نزاهدا،  سیستان و بلوچستان دانشگاه ،گروه فیزیک 

 

 چکیده
 هب شده کهگوناگون ایجاد  هایمورفولوژی ،چگالی جریان رشده است. با تغیی انجام اسید سولفوریک-سولفات مسآبکاری مس با استفاده از محلول  ،در این تحقیق

 از چگالی جریان با افزایش که این استنتایج حاصل از آبکاری با چگالی جریان مستقیم حاکی از  .استهمورد مطالعه قرار گرفت نیروی اتمیمیکروسکوپ  ی وسیله

2cm

mA 5 به
2cm

mA 01، در چگالی  کرده است. همچنینی سطح افزایش پیدا پستی و بلندمیزان  ،چگالی جریان افزایشبا  و، های سطح کاهشیزان پستی و بلندیم

جریان 
2cm

mA51 توان مشاهده کرد.را می پوشش متخلخل گل کلمی 
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Abstract  
 

In this research, copper was electroplated from cupric sulfate- sulfuric acid solutions. With the change in 

current density, a variety of surface morphologies obtained that have been studied by atomic force microscopy 

(AFM). The results of electroplating with direct current indicate that with increasing of current density from 

5
2cm

mA  to 01
2cm

mA , the surface roughness is reduced and with further increasing of current density, the surface 

roughness has been increased. Also, in current density 51
2cm

mA  the cauliflower porous structure has been 

observed. 

 

PACS No.  86 

 

 قدمهم
آبکاری الکتریکی فرآیندی است که باعث تولید یک پوشش      

ای روی سطح فلز کاتد، از طریق واکنش اکسایش / کاهش در الیه

های آبکاری اسیدی سولفات حماممزایای از . شودالکترولیت می

سوب نسبتاً باال، هزینه پایین، یکنواختی در مقاومت رسرعت مس، 

طور شده این حمام به موجبه است کپذیری خوب و شکل

 .[0]گسترده مورد مطالعه قرار گیرد

 غالباً در فرآیند آبکاری پارامترهای متعددی دخالت دارد که بر

گذارند. با کنترل پارامترهایی از قبیل خصوصیات الیه تأثیر می

چگالی جریان، دما، ترکیب حمام و غیره در روش آبکاری 

های بسیار با مورفولوژی و ویژگیهایی توان پوششالکتریکی، می

ها برای اهداف تزئینی، حفاظتی، متنوع ایجاد نمود. این پوشش

مقاومت حرارتی، مقاومت مکانیکی، سختی و یا برای اهداف 

 .[4،3،2]رودمیپایداری شیمیایی بکار 

بنهدی و مورفولهوژی   ای در دانهه نقش قابل مالحظه ،چگالی جریان

اعمال چگالی جریان پایین، روند با ارد. پوشش در فرآیند آبکاری د
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آرام اسهت   ،شودها در کاتد که موجب تشکیل رسوب میاحیاء یون

در نتیجهه،   .های فلزی فرصت کافی وجهود دارد و برای رشد هسته

شود. بها افهزایش چگهالی جریهان از     تشکیل میدانه رسوبی درشت 

و کننهد  ها در کاتهد بها سهرعت بیشهتری رسهوب مهی      یک سو، یون

کنند و در این حالت رسهوبی  های جدید بیشتری هم تولید میهسته

تهوان در  ههایی را مهی  چنین پوشششود. های ریز تشکیل میبا دانه

داد. های مهدار چهاپی مهورد اسهتفاده قهرار      صنایع الکترونیک و برد

ود صرف آزاد شهدن هیهدروژن   رمیوقتی چگالی جریان خیلی باال 

که بر خواص رسوب اثهر   شدهدروکسید و موجب تولید هیدر کاتد 

شههده و باعههث ایجههاد پوشههش نانوسههاختار متخلخههل    گذاشههته 

ها موجب افهزایش کهارایی الکترودههای    . این پوشش[5،8،5]است

 شود.ها میهای سوختی، حسگرها و باتریمورد استفاده در پیل

بها   های مختلف برای ایجاد پوششدر این تحقیق از چگالی جریان

 .شده استههای گوناگون بهره گرفتیمورفولوژ

 

 روش آزمایش
ی آبکاری الکتریکی از ترکیبات محلول سطح مس بوسیله     

و اسید  ( Scharlau)شرکت موالر 6/1 آبه 5سولفات مس

شود. آماده می آزمایشگاهدر دمای  (%89) موالر 2/1 ولفوریکس

 cm0 و با ابعاد mm6/1 با خلوص باال به ضخامتصفحات مس 

 .شوندو آند استفاده می )زیرالیه(برای کاتد  cm4در 

دادن صیقلشامل از مراحلی  کاتد سازیآمادهدر این آزمایش برای 

و  3111، 4511، 0111کاربید  مییسسیل های سمبادهکاغذ سطح با

، اسیدشویی، شستشو، مقطراستن، الکل، آب با و تمییز کردن  5111

شده بکار بردها گاز نیتروژن کردن نمونه بسازی و خشکخنثی

و ولتاژ ثابت منبع تغذیه  مستقیماست. آبکاری الکتریکی در جریان 

DC ارائه  0شرایط حمام آبکاری مس در جدول شود.انجام می

 است.شده

وپ کمیکروسهای بدست آمده از برای مطالعات مورفولوژی سطح

در بخش  DMEساخت کمپانی  DS-55-51Eل دم نیروی اتمی

ه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان استفاده شد. تمام گرو

 باشند.میکرومتر می 31میکرومتر در 31تصاویر در ابعاد 

 

 : شرایط حمام برای آبکاری مس 0جدول

 42 گراد(دما )درجه سانتی

PH 57/0 

 3 متر()سانتی هافاصله الکترود

 7-70 متر مربع(سانتیچگالی جریان )میلی آمپر بر

 88-809 )ثانیه( زمان

 8:8 نسبت آند به کاتد

 

  نتایج و بحث
ی ژاثر پارامتر چگالی جریان بر مورفولودر این آزمایش      

باید توجه داشت . است همس مورد بررسی قرار گرفت الیهسطحی 

های مس ایجاد شده، زمان آبکاری مستقیماً در ضخامت فیلم که

 باشد. مؤثر می

 حدود های مسی به ضخامتفارادی، الیه با استفاده از قوانین

411nm تغییر مورفولوژی سطحی با شده است. و  تخمین زده

در توان را میهای مختلف چگالی جریان و زمان دمای حمام در

 مشاهده کرد. 4جدول

 
 ازای مقادیر مختلف چگالی جریان: زمان آبکاری برای فیلم مس به 4جدول

چگالی جریان )
2cm

mA) ( زمانs) 

5 016 

01 52 

31 06 

51 00 

 

، میزان پستی و بلندی 0شکل نیروی اتمیتصویر میکروسکوپ 

. با توجه به دهدنشان می سازیپس از مراحل آماده رامسی زیرالیه 

نانومتر رسیده 044های سطحی به میزان ناهمواریمیانگین شکل، 

 .است

 
 .سازیز مراحل آماده: تصویر زیرالیه مسی پس ا 0شکل
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:  ys های سطحی از قبیلاطالعات کلی در مورد ناهمواری

:  zsترین نقطه با باالترین نقطه روی سطح، اختالف ارتفاع پایین

ترین ها به عمیقپنج تا از بلندترین نقطهاختالف ارتفاع میانگین 

ر میانگین ها از مقدا: میزان پراکندگی داده qs ،های روی سطحدره

: میزان کشیدگی منحنی  sku(، ارتفاع سطح )انحراف از معیار

ای : نسبت مساحت ناحیه به مساحت ناحیهsdrتوزیع ارتفاع، 

ها در واحد : تعداد قله sdsسطحی کامالً صاف، معادل آن ولی با 

 توان مشاهده کرد.می 3سطح )میکرومتر مربع( را در جدول

 
 گر میزان ناهمواری سطحی زیرالیه: پارامترهای بیان 3جدول

sds sdr sku qs zs 

2m25/0 %05/1 4/08 nm4/00 nm044 

 

های مس را با سطح رسوبهای میزان پستی و بلندی ،4شکلدر 

توان می نیروی اتمیافزایش چگالی جریان بوسیله میکروسکوپ 

از  جریان )ب( با افزایش چگالی)الف( و  قسمتدر  .کردمشاهده 

2cm

mA5  به
2cm

mA01کند ، میزان پستی و بلندی الیه مس کاهش پیدا می

میزان )ج( و )د(  قسمتولی با افزایش بیشتر چگالی جریان در 

است و در چگالی  پستی و بلندی الیه مس افزایش پیدا کرده

جریان
2cm

mA 51  توان مشاهده کردرا میپوشش متخلخل گل کلمی. 

 
 

 
 

 
 

 
 

، تأثیر چگالی جریان بر مورفولوژی نیروی اتمی: تصاویر میکروسکوپ  4شکل

 : ی آبکاری الکتریکیسطح مس بوسیله
. الف

2cm

mA5 ،ب .
2cm

mA01 ،ج .
2cm

mA31 ،د .
2cm

mA51. 

 

، با افزایش چگالی هاکاهش در میزان ناهمواری 2با توجه به جدول

د، که علت آن توزیع وشمی)ب( مشاهده  به)الف(  نمونه ازجریان 

کاهش باشد. های فلزی روی سطح زیر الیه مییکنواخت یون

این است که بافت سطح  بیانگربه )ب( نمونه )الف(  از sdrمقدار 

و است های سطح کاهش یافتهناهمواریتر شده و در نتیجه کم

شود. ها در واحد سطح مشاهده نمیتغییر محسوسی در تعداد قله
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های )ج( و )د( با افزایش چگالی جریان، افزایش در میزان نمونهدر 

 sdsهای با توجه به داده شود.های سطح مشاهده میناهمواری

ها با افزایش چگالی جریان، افزایش تعداد قله، ی )ج( و )د(هانمونه

های در واحد سطح مشاهده شد که این عامل بیانگر ایجاد دانه

 باشد.جدید در سطح زیرالیه می

 
 : پارامترهای بیانگر میزان ناهمواری سطحی 2جدول

sds sdr 
 
sku

 
qs ys نمونه 

2m0/53 4/68% 3/85 36/4nm 255nm الف 
2m0/85 0/54% 5/53 45/3nm 380nm ب 

2mm553333 05/2% 0/65 425nm 
m0/15 ج 

2mm558885 44/3% 3/53 422nm m20/0 د 

 

 نتیجه گیری
حمام سولفات  درهای رسوبی از جنس مس در این تحقیق الیه     

برای آبکاری مس است، اسید سولفوریک که حمام متداول -مس

تأثیر پارامتر چگالی جریان بر مورفولوژی سطحی و  تولید گردید

 مشاهده شد. نیروی اتمیی میکروسکوپ بوسیلهها الیه

از چگالی جریانبا افزایش 
2cm

mA5  به
2cm

mA01 تری سطوح صاف

توان مشاهده کرد های باال، می. ولی در چگالی جریانشودایجاد می

شده روی ذکر املاین ع ،که واکنش احیاء هیدروژن شدت گرفته

یجاد پوشش متخلخل گل و باعث ا گذاشتهاص رسوب اثر خو

 .شودکلمی می
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