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No. F-16-AAA-0000 

جهت اتصال به هاديهاي چگونگي ايجاد پوشش بركانكتورهابررسي
غير هم جنس 

 ، شيما عطايياعظم باجقلي، مهدي ميرزايي

 گروه پژوهشي متالورزي

  پژوهشگاه نيرو
  تهران، ايران

 
 

  چكيده

استفاده از كانكتورهاي دو فلزي جهت اتصال هاديهاي 
ب ناپذيراست. هاي برق اجتنامس) در شبكه–غيرهمجنس(آلومينيوم

تكنولوژي روز دنيا به سوي استفاده از پوشش قلع به عنوان واسط بين دو 
در اين تحقيق هفت نمونه كانكتور با  .ماده آلومينيوم و مس پيش مي رود

شرايط متفاوت پوشش قلع داده شده و سپس  تحت شرايط خوردگي 
ا زير اليه استاندارد مورد بررسي قرار گرفته و شرايط پوشش مناسب قلع ب

ضخامت پوشش آستري  بر طبق بررسي انجام شده  مس ارائه شده است.
ضخامت پوشش قلع، ومس، تأثير چشمگيري بر شدت خوردگي پوشش 

 تأثير مستقيم بر تعداد حفرات و شدت خوردگي پوشش دارد.

   

كانكتور دو فلزي ، تلفات، پوشش قلع، آلومينيوم  ، هاي كليدي هواژ
 مس 

 مقدمه   .1

آگاهي سازندگان و مصرف كنندگان از مشخصات مورد نياز براي  عدم
 آالتي با شرايط عملكردي مناسب، عمده ترين دليل باالبودنساخت يراق

يكي از مهمترين مشكالت شبكه برق ايران، . تلفات در شبكه برق است
ايران از نظر سطح مطلوب تلفات شبكه توزيع در تلفات باالي شبكه است. 

درصد تلفات، جايگاه  14كشور با حدود  101ر بين د 2010سال 

درصد تلفات در شبكه  5در حاليكه ژاپن با  هشتادوچهارم را داشته است
 ]. 1هاي برق خود كمترين ميزان را به خود اختصاص داده است [

به گزارش خبرگزاري خبرآنالين از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
  :و معدن اين مركز اعالم كرداسالمي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت 

وضعيت تلفات برق در شبكه هاي انتقال و توزيع اصال با جايگاه فني ايران 
 10نسبت به جهان همخواني نداشته و بسيار نامطلوب بوده و نزديك به 

 ميليارد دالر زيان ثابت و متغير به كشور وارد مي كند

ر شبكه هاي با توجه به آمار، روشن است كه بخش اعظم تلفات، د
ي آن، كاربرد قطعاتي با كيفيت پايين گيرد و علت عمدهتوزيع صورت مي

نحوه يكي از اجزاي مهم در شبكه هاي توزيع اتصاالت مي باشند كه است. 
تابعي از متغييرهاي متالورژيكي و تكنولوژيكي فرايند ساخت و آنها عملكرد 
يند ساخت منجر به توليد متغييرهاي فرا باشد. بطوريكه عدم كنترلتوليد مي

  شود.قطعات با خواص مكانيكي و الكتريكي نامطلوب مي

فلزات غيرهمجنس در شبكه هاي برق اجتناب  اتصاالتاستفاده از 
همجنس، نكات غيرناپذير است. براي ايجاد اتصالي مناسب بين دو سطح 

كانكتور دو زيادي وجود دارد كه بدون درنظر گرفتن آنها امكان ساخت 
  ].2مناسب وجود ندارد [ زيفل

تكنولوژي روز دنيا به سوي استفاده از پوشش قلع به عنوان واسط بين 
ي مس در كانكتورهاي دو فلزي پيش دو ماده آلومينيوم و مس به جاي اليه

مي رود، لذا براي ايجاد اتصال مناسب دوسطح غير همجنس نكات زيادي 
ن ساخت اتصال مناسب وجود وجود دارد كه بدون در نظر گرفتن آنها امكا
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. در ادامه به بعضي نكات مهم در آبكاري قلع و بررسي مشكالت ندارد
  كانكتورهاي آبكاري شده در حين آزمون خوردگي پرداخته شده است. 

ها است. بعنوان هاي مناسب براي كاهش هزينهدهي يكي از روشپوشش
مس باشد، اتصال  مثال، در صورتي كه هدف ايجاد اتصال بين آلومينيوم و

مستقيم منجر به ايجاد كوپل گالوانيك بسيار قوي و درنتيجه تخريب كانكتور 
خواهد شد. يكي از راهكارهاي جلوگيري از اين پديده، كاربرد فلزي با 
پتانسيل خوردگي نزديك تر به مس است. پوشش قلع يكي از فلزات بسيار 

ي، مشخصه هاي ديگري مناسب براي اين منظور است كه عالوه براين ويژگ
نيز دارد كه سبب افزايش كاربرد آن در صنعت برق شده است. كاربرد 
مستقيم قلع در بدنه كانكتورها به دليل خواص مكانيكي و فيزيكي و 
همچنين گراني امري نامعقول است، در نتيجه از آن تنها بعنوان پوشش 

ي، كانكتورهاي استفاده مي شود. براي اتصال هادي هاي آلومينيومي به مس
با بدنه آلومينيومي مناسب ترين گزينه هستند، زيرا از خوردگي گالوانيكي 
هادي آلومينيومي كه آسيب پذير ترين جزء در اين اتصال است جلوگيري 
مي كند. كاربرد پوشش قلع در اين موارد الزامي است، زيرا عالوه بر كاهش 

ردگي گالوانيك شديد، اختالف پتانسيل خوردگي دو فلز و ممانعت از خو
مقاومت در مقابل ساير انواع خوردگي مانند خوردگي شياري و تنشي در 

آبكاري قلع يكي از  ] .4و  3شود [بدنه كانكتورها نيز تقويت مي
پركاربردترين آبكاري هاي موجود مي باشد . فلز قلع و به تبع آن آبكاري 

قلع با توجه به  آبكاري	قلع داراي رنگي سفيد مايل به خاكستري مي باشد . 
زيبايي ، رسانايي خوب ، لحيم پذيري ، مقاومت مناسب در برابر خوردگي 
طيف گسترده اي از محصوالت الكترونيكي از جمله پين ، بردهاي الكتريكي 
، مدارهاي الكتريكي و بسياري ديگر از قطعات كه وظيفه رسانايي بر عهده 

 .  دارند را تحت پوشش خود قرار داده است

پروسه هاي آبكاري كه باعث ايجاد پوششهاي فلزي روي سطح قطعه مي 
  شوند براي رسيدن به موارد ذيل مورد استفاده قرار مي گيرند:

 مقاومت به خوردگي  

 سختي 

 سايشي مقاومت 

 اصطكاكي ضد خواص 

 تزئيني موارد 

 گرمايي و الكتريكي رسانايي 

ر كانكتورها مهمترين داليل كاربرد پوشش قلع در صنعت برق و د
  عبارتند از:

  دماي ذوب پايين -1

 دماي جوش باال  -2

  . ]5[مقاومت به خوردگي محيطي  -3 

مهمترين متغير پوشش قلع، ضخامت پوشش در شرايط عملكردي است. 
شود. ضخامت پوشش با توجه به محيط عملكردي و شرايط آن انتخاب مي

محيطهاي ضخامت پوشش قلع در  ASTM B 545-92استاندارد  در
  ].6[ آورده شده استمختلف 

 فرايند پوشش دهي قلع  .2

ايجاد پوششي با كيفيت در سطوح مستلزم انجام صحيح و كامل مراحل 
در آبكاري نكاتي وجود دارد كه براي مختلف فرايند پوشش دهي است. 

  رسيدن به يك كيفيت مطلوب بايد به آنها توجه كرد:

       حلول(ايجاد تالطم)هم زدن م -       كنترل درجه حرارت-
  آند -        تأمين انرژي(جريان برق) -  فيلتراسيون و تهويه

عالوه بر اينها ، آلياژهاي آلومينيوم به دليل حضور دائمي فيلم اكسيدي نازك 
و چسبنده در سطح خود، نيازمند رعايت مواردي خاص است. وجود اليه 

مناسب بين زمينه و پوشش اكسيدي در سطح آلومينيوم از ايجاد چسبندگي 
كند و از طرفي به دليل عايق بودن اكسيد آلومينيوم، اعمال ممانعت مي

مستقيم هرگونه پوشش به روش الكتريكي و بدون فعال سازي سطح، 
  ].7غيرممكن است [

هاي زينكاته است. به طور كاربرد حمام يكي از راه حل هاي رفع اين مشكل،
شش دهي قلع بر زمينه آلومينيوم به صورت زير كلي مراحل اجراي فرايند پو

  ] :8است [
پوشش  -زينكاته    -اچ كردن     - گيري     چربي -

 دهي

مهمترين متغير پوشش قلع، ضخامت است كه با زمان پوشش دهي تعيين     
اي باشد كه با مي شود. تركيب محلول و شرايط عملكردي بايد به گونه

الل نشود و به صورت مداوم ادامه يابد. افزايش زمان، عملكرد دچار اخت
  ].10و  9شود [معموالً اين مسئله با غلظت قلع فلزي در محلول تعيين مي

  آبكاري مي تواند به دو گروه تقسيم شود:
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 (بارلي) گردان  

 يزيآو يا ثابت  •

  مورد استفاده در اين تحقيق  ثثابت يا آويزي مي باشد. روش 

 وش آزمايشر  .3

نمونه با شرايط پوشش دهي مختلف بررسي شده و سپس  7در اين آزمايش 
روي نمونه ها انجام شد. در  EN50483آزمايش مه نمكي مطابق استاندارد 

  ، مشخصات پوشش دهي هر يك از نمونه ها ارائه گرديده است. 1جدول 
در اين تحقيق از محلول مس با پايه سيانور پتاسيم و از محلول قلع با پايه 

ي پوشش دهي استفاده شد. چگالي جريان آبكاري براي سولفات قلع برا
بكار رفت. براي  A/dm2 2و براي محلول قلع  A/dm2 5/0پوشش مس، 

ايجاد تغيير در نمونه ها، متغير زمان پوشش دهي مورد استفاده قرار گرفت. 
  آمده است.  7تا  1عكس متالوگرافي نمونه ها در تصاوير 
 
 

مشخصات نمونه ها -1جدول   
ضخامت  نمونه

 مس
(µm) 

  ضخامت قلع
(µm) 

 عمليات تكميلي

1 6/2  3/10  - 
27/2  5 -
3 7 40 - 
4 2/1  6/11  - 
55/1 كرومات نازك 12 
6 2/1  1/10  كرومات ضخيم 
7 4/0  3/21  - 

 

 
1ضخامت پوشش نمونه  -1شكل   

 
2ضخامت پوشش نمونه  -2شكل   

 
3ضخامت پوشش نمونه  -3شكل   
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4امت پوشش نمونه ضخ -4شكل   

   

 
  5ضخامت پوشش نمونه  -5شكل 

  
  6ضخامت پوشش نمونه  -6شكل 

  
  7ضخامت پوشش نمونه  -7شكل 
اين مسئله است كه پوشش قلع در اين نمونه،  7نكته قابل تأمل در نمونه 

دواليه شده و بين آنها ترك ايجاد شده است. اليه دوم نيز يك پوشش كامالً 
  متخلخل است. 

  ج و بحثنتاي .4
براي بررسي مقاومت به خوردگي نمونه ها از آزمون مه نمكي مطابق  

هفته،  6استفاده شده كه طبق آن نمونه ها به مدت  EN 50483-5استاندارد 
نمك قرار مي گيرند. تصوير نمونه ها پس از آزمون  %5تحت پاشش محلول 

  آمده است.  14تا  8مه نمكي در شكل هاي 

  
  س از آزمون مه نمكيپ 1نمونه  -8شكل 
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  پس از آزمون مه نمكي 2نمونه  -9شكل 

  
  پس از آزمون مه نمكي 3نمونه  -10شكل 

  
  پس از آزمون مه نمكي 4نمونه  -11شكل 

  پس از آزمون مه نمكي 5نمونه  -12شكل 

  پس از آزمون مه نمكي 6نمونه  -13شكل 

  پس از آزمون مه نمكي 7نمونه  -14شكل 
، با 1در مقايسه با نمونه  2در تصاوير مشاهده مي شود، نمونه  همانطور كه

تعداد بيشتري از حفرات خوردگي پوشيده شده است. افزايش اين حفرات 
، ضخامت 1نشان دهنده كاهش مقاومت به خوردگي مي باشد. طبق جدول 

است. اين  1، نصف ضخامت پوشش قلع در نمونه 2پوشش قلع در نمونه 
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ه تأثير مستقيم متغير ضخامت پوشش قلع بر ميزان مقاومت مسئله نشان دهند
  به خوردگي پوشش است. 

، داراي بيشترين ضخامت پوشش قلع و مس در ميان نمونه ها است. 3نمونه 
طبق نتايج، مشاهده شد كه حفرات خوردگي در اين نمونه به صورت 
 چشمگيري كمتر از ساير نمونه ها است. حفرات خوردگي تنها در برخي

نقاط تيز و در لبه ها ايجاد شده است كه عامل اصلي آن، عدم ضخامت 
مناسب پوشش در نقاط تيز است. اين نمونه داراي حفرات خوردگي كمتر از 

مساحت سطح نمونه است و طبق استاندارد قابل قبول مي باشد. البته  10%
ميكرومتر قلع، هزينه زيادي داشته و  40الزم به ذكر است كه ضخامت 

l .سبب غيراقتصادي شدن نمونه مي گردد  
مي باشد، ولي ضخامت  1، داراي ضخامت قلعي مشابه نمونه 4نمونه 

مي  2و  1پوشش مس در آن نصف ضخامت پوشش مس در نمونه هاي 
باشد. نتايج خوردگي نشان داد كه تعداد حفرات در اين نمونه در مقايسه با 

گتر و عمق بيشتري دارد. دليل كمتر است، ولي ابعاد بزر 2و  1نمونه هاي 
اين پديده، تشكيل سريع حفرات خوردگي و در نتيجه تمركز خوردگي بر 

، زمان بيشتري براي تشكيل حفرات 2و  1ين نقاط است. در نمونه هاي ا
خوردگي صرف مي شود، در نتيجه خوردگي به صورت يكنواخت تري در 

تاهي حفرات تشكيل ، در مدت كو4نمونه ايجاد مي شود، ولي در نمونه 
شده و در نتيجه خوردگي روي اين نقاط متمركز شده و در نتيجه تعداد 
حفرات كاهش مي يابد. اين مسئله نشان دهنده ضعيف تر بودن مقاومت به 

  است.  2و  1خوردگي اين نمونه در مقايسه با نمونه هاي 
. تفاوت هستند 4، داراي پوشش هايي با ضخامت مشابه با نمونه 6و  5نمونه 

در عمليات تكميلي انجام شده روي آنها است.  4اين دو نمونه با نمونه 
نيز در محلول  6داراي يك پوشش نازك كروماته بوده و نمونه  5نمونه 

كروماته مشابه به مدت بيشتر غوطه ور شده، در نتيجه ضخامت كروماته آن 
ماته سبب بيشتر مي باشد. نتايج آزمون خوردگي نشان داد كه پوشش كرو

كاهش تعداد حفرات خوردگي مي شود، ولي روي اندازه و عمق آنها تأثير 
در ميان تمام نمونه ها، داراي مناسب ترين مقاومت  6چنداني ندارد. نمونه 

به خوردگي بوده و خواسته هاي آزمون را نيز برآورده مي كند.  كاهش 
در نتيجه مي توان ضخامت پوشش ها رابطه مستقيم با هزينه تمام شده دارد، 

  با هزينه كمتر به نتايج قابل قبول دست يافت.
در مقايسه با ساير نمونه ها داراي كمترين ضخامت پوشش مس  7نمونه 

است. نكته قابل تأمل در اين نمونه، وجود ترك و شكاف در پوشش قلع 
است. از آنجايي كه پوشش هاي الكتروليتي و به خصوص پوشش قلع داراي 

اخلي زياد در داخل خود هستند كه اين تنش ها با افزايش تنش هاي د
 40با ضخامت قلع بيش از  4ضخامت، افزايش مي يابد. اين مسئله در نمونه 

 21حداكثر  7ميكرومتر مشاهده نشد، در حالي كه ضخامت پوشش در نمونه 
ميكرومتر است. علت اين مسئله، در اختالف در ضخامت پوشش مس است. 

سطيح كردن سطح و كاهش ناهمواري هاي سطحي، سبب پوشش مس با ت
كاهش تنش ها در پوشش قلع مي شود. با توجه به اين مسئله، بايد براي 
افزايش ضخامت قلع، ضخامت اليه مس نيز افزايش يابد تا از وقوع پديده 
ترك خوردن و شكاف برداشتن پوشش ممانعت شود. نتايج خوردگي نشان 

زيادي از حفرات خوردگي پوشيده شده و مي دهد كه سطح با انبوه 
  بخصوص در لبه ها و نقاط تيز به شدت دچار خوردگي شده است. 

  نتيجه گيري .5
ضخامت پوشش قلع، تأثير مستقيم بر تعداد حفرات و شدت خوردگي 

 پوشش دارد.

با افزايش ضخامت پوشش قلع و مس، مقاومت به خوردگي افزايش يافته و 
ون استاندارد برآورده مي شود، ولي اين روش از در نتيجه خواسته هاي آزم

 نظر اقتصادي به صرفه نيست. 

ضخامت پوشش آستري مس، تأثير چشمگيري بر شدت خوردگي پوشش 
دارد و با كاهش ضخامت پوشش مس، ابعاد و عمق حفرات خوردگي 

 افزايش يافته و خوردگي تمركز بيشتري مي يابد.

بب افزايش مقاومت به خوردگي پوشش هاي تكميلي مانند كروماته، س
پوشش ها داشته و با افزايش ضخامت پوشش كروماته، مقاومت به خوردگي 

 افزايش مي يابد.

براي اعمال پوشش هاي قلع ضخيم بايد از پوشش آستر مس ضخيم استفاده 
شود تا تنش هاي پوشش كاهش يافته و از شكاف برداشتن و ترك خوردن 

 آن ممانعت شود.

ه شدن خواسته هاي آزمون خوردگي بايد ضخامت پوشش مس براي برآورد
و پوشش قلع كنترل شده و همچنين با استفاده از پوشش تكميلي مانند 

 كروماته، هزينه پوشش دهي را كاهش داد. 
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