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1.- INTRODUCCIÓ-FONAMENT TEÒRIC 
 

 

1.1.- Recobriments compostos de Ni-P  

 

La deposició electroless (també coneguda com deposició química) és un procés de 

reducció química, que depèn de la reducció catalítica d'un ió metàl·lic d'una solució que 

conté un agent reductor, i la deposició subsegüent del metall sense fer ús de l'energia 

elèctrica. Durant les cinc passades dècades, la deposició electroless ha guanyat 

popularitat degut a la capacitat que té de produir  recobriments molt uniformes, amb 

gran resistència a la corrosió, a l'ús i a l'abrasió.   

 

Entre la gran varietat de metalls que poden dipositar-se usant aquest mètode, el níquel 

electroless ha demostrat la seva superioritat en produir un recobriment amb excel·lent 

resistència a la corrosió i al desgast. 

 

Els processos de níquel electroless s'agrupen en Ni-P, Ni-B i Ni pur, basant-se 

respectivament, en l'agent reductor utilitzat (per exemple, hipofosfit, borohidrur o 

dimetilaminaborat) en el bany. El procediment que té més èxit comercial, és el que 

utilitza l'agent reductor hipofosfit, a causa dels seu baix cost, fàcil control, i capacitat 

d'oferir una bona resistència a la corrosió. 

Encara que els dipòsits de Ni-P electroless siguin molt satisfactoris en diferents 

aplicacions, les seves propietats es poden millorar amb alguns agents externs. Això 

s'aconsegueix o bé agregant elements lligands o bé incorporant partícules en la matriu 

de NiP.  

 

Una  relació detallada sobre la codeposició de níquel electroless, va ser presentada per 

Feldstein [1], on es resumeix el desenvolupament de codeposicions de Ni-P electroless 

amb la incorporació de varies partícules dures i toves en la matriu de Ni-P per 

maximitzar l'actuació del recobriment i satisfer així la demanda de les aplicacions 

enginyerils.  S'analitza el mètode de formació, el mecanisme d'incorporació de les 

partícules, els factors influents en la incorporació de les partícules, l'efecte de les 
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partícules incorporades en l'estructura del recobriment, la duresa, fricció, la resistència a 

l'ús, a l'abrasió, la corrosió i a la oxidació a alta temperatura. 

 

 

1.1.1.- Història de la capa composta de Ni-P electroless 

 

L'idea de codipositar varies partícules en els dipòsits de níquel electroless i així 

aconseguir avantatges  en la uniformitat, duresa i resistència a l'ús i la corrosió, ha 

conduït al desenvolupament de la codeposició de níquel electroless. El treball que tracta 

de la incorporació de partícules en la matriu de níquel sense corrent elèctrica va 

començar al 1960 [2]. Les tentatives inicials per produir aquests dipòsits no van ser molt 

exitoses i a vegades s'obtenia com a resultat la descomposició del bany. 

 

La dispersió de les partícules, augmenta l'àrea superficial en unes 800 vegades 

l'acceptable per la electrodeposició convencional, cosa que provoca la descomposició 

homogènia del bany [3]. No obstant, amb l'ajuda de convenients estabilitzadors, es van 

preparar recobriments compostos de níquel electroless. Un avantatge de preparar 

dipòsits compostos amb deposició electroless comparant amb electrodeposició simple és 

que l'anterior permet la reproducció exacta de la base geomètrica i elimina l'ajuda 

d'acabats mecànics [1]. 

 

 

1.2.- Preparació dels recobriments compostos sense corrent elèctrica 

 

Una correcció experimental al mètode utilitzat en la codeposició descrita per Metzger i 

Florian [2], que va realitzar Grosjean [4,5], consisteix en una nau cilíndrica amb un fons 

cònic i una camisa al voltant. L'electrolit amb les partícules dispersades, es bombeja per 

la part inferior a una temperatura adequada. La camisa exterior recol·lecta els 

sobrefluxes. El substrat que és revestit, està suspès en el compartiment interior. Per 

mantenir les partícules en suspensió s'agita lleugerament l'electrolit. La forma cònica del 

fons ajuda a la reacció amb les partícules dispersades, que s'assenten al fons degut a la 

gravetat i es redispersen a l'electrolit amb l'ajuda d'agitació d'aire. Encara que a vegades 

el substrat adopti orientació vertical, generalment s'aconsella que es posi girat per a que 

les partícules dispersades s'incorporin uniformement. 
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1.3.- Mecanisme d'incorporació de les partícules 

 

La capa composta es formada per la intrusió i assentament de les partícules en la 

superfície de treball de la peça i l'envolcallament d'aquestes per la matèria de la matriu 

on es dipositen. No hi ha unió molecular entre la matriu de partícules i el metall [6,7].  

 

El mecanisme de la incorporació de partícules en níquel químic no ha rebut molta 

atenció. Grosjean [8], ha estudiat l'addició de carbur de silici (SiC) en el níquel químic 

utilitzant el model matemàtic de Guglielmi [9], que proposa la formació de 

recobriments compostos obtinguts per un procés de electrodeposició.  

 

 

1.4.- Factors influents en la incorporació de les partícules 

 

Hi ha molts factors que són influents en la incorporació de les partícules en la matriu del 

níquel químic; la mida, forma, densitat relativa, carga i concentració en el bany de les 

partícules, el mètode i grau d'agitació, la compatibilitat de les partícules amb la matriu i 

finalment l'orientació de les peces a recobrir. 

 

 

1.4.1.- Mida de les partícules 

 

En general, es recomana que les partícules no siguin ni molt grans ni molt pesades ja 

que provocarien un dipòsit molt rugós i a part, seria molt difícil la seva suspensió en el 

bany.  

 

La mida de la partícula també s'ha d'escollir amb referència al gruix del dipòsit. Es 

recomana que la mida sigui petita perquè així les partícules podran ser capturades 

correctament per la matriu. 
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1.4.2.- Forma de les partícules 

 

La forma de les partícules també juga un paper vital en la determinació del nivell 

d'incorporació. Generalment, es creu que les partícules angulars tenen més tendència a 

adherir-se que no les que tenen una forma més arrodonida. 

 

La diferència en la forma de les partícules també intervé en l'acabat del dipòsit. Es van 

obtenir superfícies molt llises i molt rugoses, respectivament, amb les partícules rodones 

i petites i les partícules de forma angular. 

 

 

1.4.3.- Orientació de la peça a recobrir 

 

Un altre factor molt important que determina la incorporació de les partícules és 

l'orientació de la peça a recobrir. Les mostres subjectades verticalment i amb una 

agitació uniforme mostren una bona incorporació, però, no obstant les peces col·locades 

horitzontalment contenen més partícules si les comparem amb les fixades de manera 

vertical. No obstant, al col·locar-la horitzontalment, s'incorporen molt poques partícules 

en la superfície orientada cap a baix. Es recomana que es vagin rotant les peces de tal 

manera que totes les superfícies siguin afectades regularment. 

 

 

1.4.4.- Agitació 

 

L'agitació de la solució d'electrodeposició és també una clau molt important a l'hora de 

incorporar-se les partícules. Alguns mètodes utilitzen circulació per bombeig, purgació 

d'aire, oxigen, nitrogen, agitació amb ultrasons i la tècnica de la bomba de plats. En la 

pràctica, la circulació per bombeig o la dispersió controlada amb aire és la millor 

manera d'agitar el bany d'electrodeposició i obtenir una màxima incorporació de les 

partícules en la matriu de Ni-P.  

 

En general, si l'agitació és molt suau (flux laminar), pot passar que les partícules en el 

bany no es dispersin completament, excepte quan tenen una densitat baixa. Per una altra 
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banda, si l'agitació és forta (turbulenta), les partícules no tindran suficient temps per ser 

atrapades en la superfície i els resultats donen una pobra incorporació en partícules. 

 

La Figura 1, mostra el nivell d'incorporació obtingut amb el nitrur de silici, i òxids de 

ceri i titani en la matriu de Ni-P amb una velocitat de rotació fixa (600 rpm) [10]. Els 

nivells d'incorporació menors s'han obtingut amb les partícules de titani degut al fet de 

que aquestes partícules tenen una mida inferior (2.7µm) comparant amb les partícules 

de nitrur de silici (7.0 µm) i ceri (7.9 µm). Això demostra que la velocitat de rotació s'ha 

d'ajustar basant-se en la mida de les partícules a ser incorporades.  

 

 

 
 

Figura 1. Variació del nivell d'incorporació de partícules de Si3N4, 

CeO2 i TiO2 en la matriu Ni-P electroless en funció de la seva 

concentració en el bany d'electrodeposició, obtingut fixant la 

velocitat de rotació a 600 rpm [10]. Clau: (o) Ni-P-Si3N4; (□) Ni-P-

CeO2; (∆) Ni-P-TiO2. 

 

 

Kalantary [11], ha suggerit que la regió de transició entre el flux laminar i el turbulent 

és l'agitació més efectiva per maximitzar l'incorporació de les partícules en 

l'electrodeposició sense corrent elèctrica. Xiang [12], va estudiar l'efecte de diferents 

models d'agitació en l'incorporació de nanopartícules en la matriu de Ni-P. L'agitació 

mecànica produeix menor incorporació degut a la direccionalitat del flux en el bany. 

Encara que l'agitació amb nitrogen evita el flux direccional, no ajuda a disminuir la 
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magnitud d'agregació de les nanopartícules en el bany. L'agitació per injecció ajuda a 

evitar l'agregació de les nanopartícules i dóna uns resultats en nivells d'incorporació de 

partícula en la matriu Ni-P més alts. 

 

 

1.4.5.- Concentració de les partícules en el bany 

 

La concentració de les partícules disperses en el bany de níquel també juga un paper 

important en el nivell d'incorporació. En la incorporació de Si3N4, CeO2 i TiO2 en la 

matriu de níquel,  es va veure que augmentava amb l'augment de la seva concentració 

en el bany fins a de 10 gl-1; per damunt d'aquesta concentració sembla aparèixer una 

saturació encara que augmentem fins a una concentració de 25 gl-1. Alguns 

investigadors també han observat una tendència similar de saturació en el nivell 

d'incorporació de vàries partícules dures i toves. No obstant, la concentració crítica on 

les partícules comencen a exhibir la saturació no és igual. D'aquí que, és evident que el 

flux de partícules disponible per introduir-se en la superfície i el temps que aquestes 

romanen en la superfície, són els determinants del nivell d'incorporació en lloc del seu 

tipus i naturalesa. L'augment del nivell d'incorporació observat a una concentració 

crítica es pot atribuir a l'augment del flux adjacent en la superfície de l'elèctrode. A 

concentracions més altes hi ha possibilitat d'agrupació o aglomeració d'aquestes 

partícules addicionades degut a la disminució de la distància establerta entre partícules, 

provocant una saturació o una disminució en el nivell d'incorporació. Comparant la 

codeposició de níquel amb partícules, la incorporació de partícules a una certa 

concentració és major que en la deposició simple de níquel químic. És més, s'observa 

que per obtenir un nivell particular d'incorporació, es requereix més quantitat de 

partícules en electrodeposició de Ni-P que en el cas de codeposició de níquel amb 

partícules. 

 

 

1.4.6.- Altres factors 

 

A més dels factors anteriors, alguns additius especials, també juguen un paper important 

en la incorporació de la segona fase de partícules. Aquests additius són especialment 



 7

importants en partícules toves. S'ha comprovat que alguns additius que s'adsorbeixen 

sobre les partícules incrementen el nivell d'incorporació al dipòsit. 

 

Està clar que hi ha varis factors que influencien la incorporació de les partícules en la 

segona fase de la matriu de Ni-P i que segons les condicions del procés, més d'un factor 

juga un paper predominant. Un coneixement complet de la influència dels paràmetres 

del procés i les condicions del dipòsit de níquel i les propietats característiques de la 

segona fase de partícules són un requisit indispensable per aconseguir una màxima 

incorporació. La magnitud d'incorporació de les partícules en la matriu de níquel s'ha 

determinat utilitzant les seves característiques i diferents mètodes que ens permeten 

conèixer aquesta magnitud. Un mètode quantitatiu de determinació de les partícules 

contingudes en la matriu de níquel pot ser utilitzant imatges analítiques de la superfície i 

la secció del recobriment. Aquests mètodes podrien expandir-se per satisfer la 

determinació de la partícula de les capes compostes preparades per deposició 

electroless. 

 

 

1.5.- Estructura i propietats dels recobriments compostos de níquel químic 

 

 

1.5.1.- Estructura 

 

Hansen i Moller [13], Balaraju i Seshadri [14] han estudiat l'efecte de la incorporació de 

partícules de TiC, Si3N4, CeO2 i TiO2 i han observat que l'addició d'aquestes no alteren 

la estructura de la matriu de Ni-P electroless. Van observar que a la capa composta de 

Ni-P-Si3N4 s'hi observen uns anells difusos com els obtinguts en els recobriments 

simples de Ni-P. En el cas de la incorporació de partícules de B4C es van trobar que 

afectaven a l'orientació dels cristalls de níquel sense influir en les dimensions del 

cristall. La incorporació de partícules de SiC ajuda a augmentar els centres nuclears, 

l'estabilitat microestructural i prevenir el creixement del gra i produir agregacions a la 

matriu. 
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1.5.2.- Duresa 

 

La duresa dels recobriments compostos de NiP electroless augmenta amb la 

incorporació de partícules ceràmiques dures i a disminuir si són partícules toves.  

 

La duresa dels recobriments depèn del nivell d'incorporació de partícules, del contingut 

en fòsfor de la matriu i el tractament tèrmic que ha sofert. En el cas dels ceràmics durs, 

SiC, Si3N4 etc, un increment del nivell d'incorporació de les partícules, produeix un 

increment de la duresa del dipòsit, mentre que per a partícules toves com PTFE, 

s'observa el fet contrari. Quan s'afegeixen partícules dures ceràmiques en la matriu Ni-

P, es nota un augment de la duresa independentment del seu nivell de contingut en 

fòsfor. No obstant, la influència del fòsfor es pot veure al templar aquests recobriment 

amb la formació d'una fase dura de Ni3P quan el contingut en fòsfor en el recobriment 

és major que un 7% en pes.  

 

 

 
 

Figura 2. Comparació del canvi de la duresa amb tractament 

tèrmic dels diferents codepòsits [15,16]. 

 

 

La influència del tractament tèrmic en la duresa tant en recobriments de Ni-P-SiC 

(partícules dures), com de Ni-P-PTFE (partícules toves) i de Ni-P (dipòsit simple) no 



 9

varia molt. El canvi en la duresa degut al tractament tèrmic té una tendència similar per 

aquest recobriments degut a que el mecanisme d'enduriment amb el tractament tèrmic és 

el mateix. L'increment de la duresa a 400 ºC és degut a la precipitació on es forma una 

fase intermetàl·lica de Ni3P. El decreixement dels defectes d'encreuament i el gruix de 

les partícules de Ni3P causa una reducció en la duresa quan els recobriments estan a més 

de 400º C.  

 

 

1.5.3.- Acabament superficial 

 

La incorporació de partícules dures i toves en la matriu de níquel altera l'acabament 

superficial en termes de lluentor i de rugositat. Les partícules dures (SiC, Si3N4 etc) 

augmenten la rugositat superficial, mentre que les partícules toves com MoS2, PTFE, 

etc. causen una reducció en la rugositat superficial, quan es compara amb el pla del 

recobriment simple de níquel químic. La rugositat superficial és un paràmetre important 

com a determinant de l'àrea de contacte entre materials, la qual augmenta la resistència a 

la fricció, coeficient de fricció etc.  

 

El canvi en la rugositat superficial si incorporem partícules dures o toves depèn de 

diferents paràmetres com el tipus de partícula, la forma de la partícula i el volum de 

partícules en relació amb el gruix de dipòsit.  

 

 

1.5.4.- Resistència a la fricció, ús i abrasió 

 

 A la fricció 

 

La fricció és la resistència al fregament d'un cos sobre l'altre. La modificació de la 

superfície per impartir lubricació seca s'aconsegueix millor amb l'ús de recobriments. La 

capacitat de lubricació natural que té el fòsfor dels recobriments de níquel químic és una 

bona propietat. No obstant, l'actuació perllongada produeix defectes en els recobriments 

de níquel químic. Una de les opcions per reduir aquests defectes és l'ús de recobriments 

compostos de níquel electroless. 
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Quan s'afegeixen partícules ceràmiques en la matriu de níquel, si són partícules dures 

tenen menys propietat lubricant que el níquel químic, però si en canvi hi afegim 

partícules toves, en aquest cas el recobriment te una propietat lubricant superior que la 

matriu Ni-P, degut a la habilitat de prevenir l'adhesió entre superfícies. 

 

Aquests recobriments amb codeposició de partícules toves posseeixen unes propietats 

excel·lents de lubricació en el rang que va des de la temperatura criogènica fins a 290ºC. 

 

 A l'ús 

 

Es defineix com el desgast de la superfície del sòlid generalment degut a la progressiva 

pèrdua de material amb el moviment de contacte entre superfícies. En els recobriments 

de níquel químic el desgast a l'ús més habitual que trobem és per adhesió i abrasió. 

 

Es va investigar sobre el desgast a l'ús de la matriu de níquel amb incorporació de varies 

partícules ceràmiques. Aquesta resistència depèn de si la partícula incorporada en el 

dipòsit és tova o dura, del nivell d'incorporació, de la forma i duresa, i també de la 

duresa de la matriu. Straffelini [17] suggereix que el desgast amb l'ús en les capes de 

níquel químic passa en dues etapes. 

 

Durant la etapa 1, el dipòsit sofreix una abrasió passiva considerant que en la segona 

fase el desgast a l'ús és molt més sever i es produeix una separació trencadissa. La 

primera fase representa el desgast inicial i reflecteix la durabilitat de la superfície. 

 

Molts autors han estudiat el desgast amb l'ús, i s'ha esbrinat la relació directa entre 

l'augment de la durabilitat amb l'augment de la incorporació de partícules de SiC. La 

resistència al ús dels recobriments de Ni-P-SiC electroless augmenta amb el tractament 

tèrmic a temperatures superiors a 350ºC.   

 

Per una altra banda, van estudiar com afectaven les partícules de mida nanomètrica. Van 

comparar l'efecte de les nanopartícules obtingudes de manera natural o de forma 

sintètica amb l'ajuda de la tècnica de SEM. Les partícules nanomètriques obtingudes 

sintèticament semblen donar una resistència a l'ús superior. Això és atribuït a que tenen 

una major vinculació amb la matriu de Ni-P ja que la seva forma és més rugosa i 
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irregular. En contrast, les nanopartícules naturals són relativament llises i s'incorporen 

en menor grau i donen una capa amb magnituds majors de desgast sota les mateixes 

condicions de comprovació. 

 

 A la corrosió 

 

En general, la resistència a la corrosió de les capes compostes de níquel químic es creu 

que és menor que els recobriments simples de níquel químic. La codeposició d'una 

segona fase de partícules es creu que redueix la resistència a la passivització i la 

corrosió. Per tant, per aplicacions que requereixin una bona resistència a la corrosió es 

proposa un doble recobriment, que consisteix en una capa inicial de Ni-P seguida per 

una capa composta de Ni-P, ja que aquesta aplicació és més recomanable que no només 

aplicar una codeposició de níquel químic.  

 

Per una altra banda, estudis de resistència a la corrosió de una codeposició de Ni-P-

Si3N4 en una solució de clorur de sodi al 3.5% també han revelat un augment de la 

resistència en comparació amb un dipòsit simple de Ni-P d'un gruix similar. Una 

avaluació de la  resistència a la corrosió de recobriments compostos de Ni-P-Si3N4, Ni-

P-CeO2 i Ni-P-TiO2 per espectroscòpia electroquímica ha suggerit que aquests dipòsits 

compostos ofereixen millor resistència a la corrosió que els recobriments simples de Ni-

P electroless [18].  

 

 

1.5.5.- Resistència a l'oxidació a altes temperatures 

 

El comportament d'oxidació dels recobriments compostos de Ni-P ha rebut molt poca 

atenció. Es va suggerir l'addició de B2O3 barrejat amb un cristall de Ni-P i es va 

observar la disminució de la magnitud d'oxidació. Similarment, es va trobar que la 

incorporació de Si3N4 (8.01 % en pes), CeO2 (7.44 % en pes) i TiO2 (5.42 % en pes) en 

la matriu de níquel químic augmenta la resistència a l'oxidació i que l'extensió d'aquest 

augment de resistència depèn de la quantitat de partícules incorporades en la matriu de 

Ni-P [10]. 
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1.5.6.- Comportament Mecànic 

 

Quan en un recobriment electroless Ni-P-B4C se li aplica un camp magnètic, mostra una 

forta susceptibilitat en comparació amb el recobriment simple de níquel químic, això és 

degut a l'estructura heterogènia que provoquen les partícules. Després de la 

cristal·lització, el recobriment simple de Ni-P es torna homogeni i posseeix naturalesa 

ferromagnètica, mentre que el recobriment compost mostra un excel·lent comportament 

paramagnètic. La diferència observada en el comportament magnètic entre aquests 

recobriments és perquè el B4C inclòs en el dipòsit en un 25 % en volum actua com a 

centre de precipitació de la fase de níquel. 

 

 

1.6.- Aplicacions dels recobriments compostos de Ni-P electroless 

 

Les aplicacions dels recobriments compostos de Ni-P electroless, es poden classificar en 

tres categories. 

 

Quan ens interessa: 

a) Una superfície amb alta resistència a l'ús. 

b) Una superfície amb un coeficient de fricció determinat. 

c) o Una superfície dura per utilitzar eines d'acabat i mecanització. 

 

La vida útil dels motlles de plàstic, cautxú etc., és de 10.000 enmotllaments [2]. Això 

pot ser augmentat en 15 vegades quan es recobreix amb una capa de Ni-P-SiC de 50µm 

de gruix [2]. Similarment, el recobriment de Ni-P-SiC prevé la corrosió per abrasió dels 

motlles en la indústria del plàstic i en aquest aspecte és superior al recobriment per 

electrodeposició de crom. L'habilitat de recobrir grans parts amb compòsits de níquel 

químic dóna capacitat de reforçar acabaments plàstics de peces per a components 

automobilístics [6].  Els recobriments de Ni-P-SiC electroless són utilitzats per superar 

defectes que es produeixen durant la formació i disseny de les operacions [6]. El mateix 

recobriment és utilitzat en fundicions per reduir el desgast i ajudar a eliminar residus de 

les peces sense trencar-se. 
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Els recobriments de Ni-P-PTFE ofereixen alta lubricitat seca, baixa fricció i una 

superfície amb una bona resistència a l'ús i a la corrosió. Els recobriments de Ni-P-

PTFE són utilitzats per intrusió en mòduls de goma i components de plàstic, 

components per bombes i vàlvules, vàlvules per indústries de gas i oli, parts 

d'instruments de precisió i cilindres d'alumini per aire. Aquests recobriments poden ser 

utilitzats baix un extens rang de temperatures des de la criogènica fins a 290 ºC. 

Els codipòsits de Ni-P-PTFE també han trobat aplicació en cadenes, seccions de panys, 

pistons, vàlvules i parts de equips miners. 

 

La superfície interna de llargs cilindres d'alumini són protegits per un recobriment prim 

obtingut per codeposició de níquel electroless per actuar en contra del desgast a l'ús 

provocat per l'acció dels pistons de goma que oscil·len en el cilindre. 

 

Els recobriments compostos de níquel químic però amb incorporació de nanopartícules 

són aplicats per millorar la resistència a l'ús degut al fet de la gran abrasivitat de les 

aleacions d'alumini, eines per utilitzar amb grafit, vàlvules per masses de cautxú viscós i 

les guies del fil per l'ús en els mecanismes tèxtils. 

 

Els recobriments compostos amb nanopartícules són capaços de no patinar a alta 

velocitat rotacional, un requisit essencial pels frens y la fricció dels embragues en la 

indústria tèxtil.  

 

L'ús de l'electrodeposició de dipòsits compostos de níquel químic i nanopartícules és 

també utilitzat per perfils de puntes de diamant que s'utilitzen en eines de 

microacabaments, ranures de guies i altres seccions perfilades on s'exigeix una alta 

exactitud i costa de aconseguir amb galvanoplastia convencional [19]. 
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2.- OBJECTIUS 
 

L'objectiu d'aquest treball es l'obtenció i caracterització de dipòsits compòsits base NiP 

que incorporin partícules ceràmiques de SiC i de Si3N4. Els recobriments s'obtenen per 

deposició sense corrent (electroless) i les partícules per codepositat tenen unes 

dimensions que van des dels micrometres (µm)  fins als nomometres (nm).  

 

La caracterització dels recobriments obtinguts inclou la determinació del nivell 

d'incorporació de partícules, l'anàlisi morfològica i estructural i la determinació d'altres 

propietats físiques com la rugositat i la duresa. 
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3.- MÈTODE EXPERIMENTAL 
 

La part experimental del projecte s'ha dut a terme en el laboratori d' Electrodeposició i 

Corrosió del Departament de Química Física de la Facultat de Química de la Universitat 

de Barcelona.  

 

Experimentalment s'ha estudiat el procés de deposició del níquel químic i la codeposició 

amb partícules ceràmiques. 

 

 

3.1.- Substrat 

 

El substrat sobre el que es realitza la deposició està recobert per una fina capa de 

galvanitzat, ha de ser sotmès a un decapat àcid en solució d'àcid clorhídric 50% en 

volum; d'aquesta manera es dissol la capa de passivat que el recobreix. 

 

S'ha treballat amb dues mides de substrat diferent. Primerament es va treballar amb un 

substrat d'àrea aproximada de 0,2 dm2. A continuació per tal de reproduir les condicions 

industrials, on es treballa amb una relació de 2 dm2 d'àrea exposada per cada litre de 

bany, s'han utilitzat substrats de 0,5 dm2 al treballar amb un bany de 250 cm3. 

 

 
Figura 3. Substrats utilitzats en la deposició. 
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3.2.- Procés de deposició de níquel químic 

 

 

3.2.1.- Bany de Níquel 

 

La deposició del níquel químic es realitza a partir del bany comercial Niklad 767 de la 

casa MacDermid Española, S.A. 

El Niklad 767 és un procés altament estable, i de fàcil utilització, que proporciona un 

dipòsit brillant i uniforme. El recobriment conté d'un 5 a un 8% de fòsfor, i combina alta 

duresa i resistència al desgast, amb una moderada protecció anticorrosiva. La velocitat 

de deposició del bany és de 20µm/hora. 

 

Els noms comercials i els components bàsics dels constituents per la formació i 

manteniment del bany Niklad 767 utilitzat, s'especifiquen a continuació. 

 

 

Niklad 767 A Conté el níquel per la formació i el manteniment. 

Niklad 767 B Conté els complexants i el reductor per la formació del bany. 

Niklad 767 C Conté el reductor pel manteniment del bany.  

 

 

Tots els banys es formulen amb la mateixa composició inicial de 5 ml de Niklad 767-A, 

15 ml de Niklad 767-B i 80 ml d'aigua destil·lada o desionitzada. Un cop s'obté el bany, 

s'ajusta el pH si és necessari i s'escalfa la solució fins a 88º C. 

 

Les condicions de treball especificades per obtenir un bon funcionament del bany són:  

 

 MARGE ÒPTIM 

Temperatura 82-93 º C 88 º C 

pH 4.5-5.2 4.8 

Concentració níquel 5.4-6.3 g/l 6 g/l 

Concentració hipofosfit 27-33 g/l 30 g/l 

Agitació Mecànica i/o per aire filtrat 



 17

  

 

Un cop s'obté el bany preparat s'agafa una alíquota de 250 cm3, volum necessari per 

realitzar la deposició, i es col·loca en una manta calefactora sota campana extractora, 

fins arribar a la temperatura aproximada de 88º C. Paral·lelament amb papers indicadors 

s'ajusta el pH entre 4,9 i 5,2. La regulació del pH es realitza mitjançant addicions 

d'amoníac per augmentar-lo i addicions d'àcid sulfúric per disminuir-lo. El bany s'agita 

magnèticament i amb aire. 

 

Un cop s'obté la temperatura i pH òptim es passa a submergir el substrat de ferro per tal 

que es doni el procés i s'hi deixa durant períodes de trenta minuts per tal d'obtenir un 

gruix mitjà de 10µm. 

 

 

3.2.2.- Manteniment del bany 

 

Donat que els reactius s'esgoten, cal analitzar periòdicament l'activitat del níquel en el 

bany. Normalment es realitza després de cada una hora de treball.  

 

 Mètode Analític 

 

El mètode analític a seguir és: 

 

1. Pipetejar 5 ml de mostra del bany en un erlenmeyer de 300 ml. 

 

2. Afegir aproximadament 50 ml d'aigua destil·lada i unes gotes d'amoníac 

concentrat. 

 

3. Afegir una punta d'espàtula d' indicador de Murexida fins a formar un color 

groc-marró. 

 

4. Valorar amb una solució EDTA 0,1M fins a l'aparició de color blau-violeta 

persistent. 
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5. Càlculs 

 

La reacció que es produeix al realitzar la valoració amb solució d'EDTA és: 

 

Ni2+ + H4Y  NiH2Y + 2 H+ 

 

En 5 mL de mostra de bany, la concentració de níquel es determina: 

 

ml EDTA x   0,1 mol EDTA   x   1 mol Ni2+   x   58,69g    :  5*10-3L = g/l de Ni. 

                        1000 ml              1 mol EDTA    1 mol Ni2+   

 

I a continuació és divideix els g/l obtinguts entre els g/l de Níquel inicials (6 g/l) i 

obtenim l'activitat del níquel en tant per cent. 

 

 Correcció 

 

L'ajust de l'activitat de níquel en el bany es realitza mitjançant l'addició de Niklad A i 

Niklad C. Les quantitats a afegir en funció de l'activitat de níquel obtinguda per anàlisis 

s'especifiquen en la següent taula. 

 

Taula de les addicions necessàries pel manteniment del bany 

 

Activitat en % 

obtinguda per anàlisis 

Addició necessària de 

Niklad 767 A en mL/L 

Addició necessària de 

Niklad 767 C en mL/L 

100 - - 

90 5 5 

80 10 10 

70* 15 15 

60* 20 20 

50* 25 25 

 
* No s'ha d'addicionar al mateix temps quantitats superiors al 20%, afegir poc a poc en petits intervals 

fins arribar a l'addició total. 
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3.3.- Addició de partícules ceràmiques al bany 

 

Per a la codeposició de NiP i partícules ceràmiques s'ha utilitzat el mateix tipus de bany, 

les mateixes condicions i el mateix tipus de substrat que quan es dipositava el níquel 

sol. 

 

Abans de procedir a la codeposició, la suspensió formada per les partícules en el bany 

s'agita amb ultrasons per aconseguir una millor dispersió de les partícules ceràmiques. 

 

Tots els experiments es fan per duplicat per tal d'observar l'estabilitat de la suspensió 

amb el temps de treball i comprovar la reproduïbilitat de la codeposició. 

    

 

3.3.1.- Procés de codeposició de NiP i carbur de silici 

 

S'han utilitzat dos tipus de carbur de silici que es diferencien en la mida de  partícula. 

 

Carbur de Silici ( Si C ) Mida de partícula Concentracions estudiades 

Marketech International 30 nm 5,10,15 g/l 

Alfa Aesar 2 µm 5,10,15,20 g/l 

 

 

3.3.2.- Procés de codeposició de NiP i nitrur de silici 

 

De la mateixa manera que en el cas del SiC, s'han utilitzat partícules de Si3N4 de 

diferents mides. 

 

Nitrur de Silici ( Si3 N4 ) Mida de partícula 

Marketech 30 nm 

Alfa Aesar < 2 µm 

ABCR  B7 1 µm 

ABCR  M11 0,6 µm 
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La concentració de sòlid en el bany ha estat en tots els diferents tipus de partícula de 5, 

10, 15 i 20 g/l.  

 

 

3.4.- Caracterització dels recobriments 

 

Dels recobriments obtinguts se n'ha caracteritzat la morfologia mitjançant microscopia 

electrònica de rastreig (SEM) i se n'ha fet microanàlisi del contingut de silici amb un 

equip EDS acoblat al SEM (LEICA). Quan ha calgut una tècnica de més ressolució que 

el SEM habitual, s'ha utilitzat un FIB (Focused Ion Beam). 

 

El gruix de la capa dipositada s'ha determinat per fluorescència de Raigs X (FRX) que 

també ha permès detectar el % en P. 

 

La rugositat superficial es caracteritza amb el paràmetre rms (roughness medium 

square) i s'ha determinat per perfilometria. 

 

També s'ha determinat la duresa amb un aparell de la casa Fisher (FISHERSCOPE 

H100) que permet l'aplicació de càrregues molt petites, de 0.4 a 256 mN, i per tant, és 

molt adequat per mesurar dipòsits prims. 

 

La distribució i mida de les partícules ceràmiques s'ha determinat en solució mitjançant 

Light scattering i en sec mitjançant microscopia electrònica de transmissió (TEM). 
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4.- RESULTATS  
 

En el laboratori es disposa de partícules ceràmiques de mida micromètrica i de mida 

nanomètrica, tots dos tipus tenen unes característiques diferents i es vol comprovar si la 

mida i l'estat superficial de les partícules afecta a la seva incorporació. Una vegada 

realitzada la codeposició sobre les peces de ferro s'ha analitzat la seva composició, 

morfologia, duresa i gruix. 

 

 

4.1.- Codeposició amb partícules micromètriques. 

 

En la codeposició de partícules micromètriques s'han utilitzat diferents tipus i mides,  

tant del carbur com del nitrur de silici. 

 

Partícules Mida de partícula 

Si C Alfa Aesar 2 µm 

Si3 N4 Alfa Aesar < 2 µm 

Si3 N4 ABCR B7 1 µm 

Si3 N4 ABCR M11 0.6 µm 

 

 

En estudis previs realitzats en el laboratori es va demostrar que en realitzar la 

codeposició amb partícules ceràmiques de mida micromètrica no hi havia problemes 

d'incorporació. Les partícules tenien una alta incorporació (taula 1) i quedaven 

repartides homogèniament per tota la capa (figures 1 i 2).  

 

- Amb estudis de Fluorescència Raigs X (FRX), s'ha esbrinat el gruix del dipòsit essent 

en cada un dels casos de 10 µm aproximadament tal i com s'esperava després de trenta 

minuts d'actuació del bany (velocitat de deposició característica de 20 µm/hora). Això 

indica que la incorporació de partícules al dipòsit no disminueix la eficiència del procés. 

  

- En la taula 1 es mostra el percentatge d'incorporació, mesurat amb EDS, de les 

partícules en la matriu de NiP.  



 22

 

 % Partícules 

NiP/SiC (α) 13 

NiP/Si3N4 B7 27 

NiP/Si3N4 M11 15 
 

Taula 1. Dades extretes amb la tècnica de Microanàlisi i Composició Química.   
  

  
Figura 1. Secció NiP/SiC Figura 2. Secció NiP/ Si3N4 

 

 

- Amb la incorporació de partícules s'observa un augment de la duresa del recobriment, 

fins i tot sense tractar tèrmicament, com es pot observar en la figura 3: un diagrama 

profunditat d'indentació-força aplicada on es representen les corbes de duresa pel NiP i 

pel NiP/SiC (α). 

 
Figura 3. Corbes de duresa. 
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- Una altra tècnica utilitzada per estudiar la incorporació de les partícules és la 

Perfilometria, la qual permet veure l'augment de la rugositat amb l'augment de mida de 

partícula. 

 

 MIDA RUGOSITAT (rms) 

SiC α 2 µm 145.60 nm 

Si3N4 α < 2 µm 130.25 nm 

Si3N4 B7 1 µm 81.15 nm 

Si3N4 M11 0.6 µm 77.50 nm 

 

 

Visualment, l'augment de la rugositat produeix una disminució del poder brillant del 

recobriment. 

 

- Juntament amb l'anàlisi de la rugositat superficial es fa un estudi de la morfologia a 

través de la tècnica de SEM, on tant en les imatges de secció (figures 1 i 2) com en les 

imatges de la superfície (figures 4 i 5) es comprova l'alta i homogènia incorporació de 

les micropartícules.  

Figura 4.  Micrografía SEM i rugositat superficial del NiP/SiC (rms = 145 nm). 

Figura 5.  Micrografía SEM i rugositat superficial del NiP/Si3N4 (rms  = 81 nm). 
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4.2.- Codeposició amb partícules nanomètriques. 

 

En l'estudi de la codeposició nanomètrica es van utilitzar dos tipus de partícula 

ceràmica, SiC i Si3N4, ambdues de mateixa mida: 30nm. 

 

Partícules Mida de partícula 

SiC Marketech International 30 nm 

Si3N4 Marketech 30 nm 

 

 

- Tant en el cas del carbur de silici com en el cas del nitrur a partir de la tècnica de 

Fluorescència de Raigs X (FRX) s'observa que hi ha dipòsit ja que després de trenta 

minuts de submergir la peça en el bany s'obtenen gruixos de 10 µm, aproximadament tal 

com s'espera en aquest tipus de bany.  

 

- A continuació, al igual que en el cas de les partícules de mida micromètrica, es 

procedeix a l'estudi de microànalisi-composició química i imatges SEM, per a veure la 

incorporació de les nanopartícules tant qualitativament com quantitativament. 

 

 

Carbur de Silici 

 

- En el cas de les partícules de SiC, en l'anàlisi quantitativa s'observa una correcta 

incorporació de les partícules, i contràriament a aquests resultats, en analitzar les 

imatges SEM s'observa que la mida de partícula incorporada és molt superior a la mida 

de 30 nm adquirida inicialment. Aquesta tècnica de microscopia no té, en principi, prou 

ressolució per poder observar les partícules de 30 nm, però com a tècnica de control és 

prou útil. La idea és detectar el contingut en silici amb l'ús de EDS, que està acoblat al 

microscopi però no pas observar les partícules. A part de la porositat pròpia del dipòsit 

de NiP, es detecten partícules de SiC grans (figura 6).  
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Figura 6. Secció de NiP/SiC nanomètric on s'observa la 

porositat pròpia del dipòsit així com partícules de diferents 

mides de SiC. 

 

 

Aquest fet fa pensar en un possible efecte d'agregació o aglomeració de les partícules. 

Per intentar rectificar aquesta suposada agregació s'estudia l'agitació i l'addició d'un 

dispersant. 

 

 Estudi de l'agitació: 

 

Fins aquest moment s'havia treballat amb agitació per aire i magnètica, però en veure 

que aquesta no era suficient, es va decidir provar d'incorporar ultrasons tant durant la 

preparació de les suspensions així com durant el procés de codeposició. En la taula 

següent, es resumeixen les condicions assajades. 

  

Quan Tipus d'Agitació 

 

Preparació de la suspensió 

Magnètica, 24 h 

Magnètica + aire, 24 h 

Ultrasons, 2.5 h 

 

Durant el procés de codeposició 

Magnètica + aire 

Magnètica + mecànica 

Ultrasons + mecànica 
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Es va analitzar el bany amb la tècnica de Light Scattering abans i després de la 

deposició per determinar la mida de les partícules. Les conclusions extretes són generals 

per tots els banys estudiats ja que no hi ha grans diferències entre les diferents 

condicions assajades. Es pot veure que gràcies als ultrasons es destrueixen les partícules 

de mida més gran, però que encara en queden moltes d'elles de mida molt superior a la 

nanomètrica esperada. La figura 7 mostra en un mateix diagrama %volum-mida de 

partícula, la corba corresponent a un bany que no ha estat tractat amb ultrasons i la 

corba d'un bany tractat amb ultrasons. 
 

 

Figura 7. Distribució de mides de partícula expressada en % en volum de 

partícules per un bany sense tractar amb ultrasons (corba blava) i per un bany al 

qual s'han aplicat ultrasons (corba vermella). S'observa com aquest tipus d'agitació 

ajuda a trencar els aglomerats més grans de partícules. 
 

 

 Addició d'un dispersant: 

 

A continuació es procedeix a la incorporació d'un dispersant en proporció de 1 ppm i els 

resultats obtinguts són que l'additiu, a part de no destruir l'agregació, inhibeix la 

deposició de NiP deixant al substrat sense recobrir (figura 8). 
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Figura 8.  Secció del substrat on es va intentar dipositar a 

partir d'un bany amb dispersant. 

Davant aquest fet, és important remarcar que abans de realitzar l'addició de qualsevol 

dispersant s'ha de realitzar un estudi exhaustiu d'aquest. 

  

Nitrur de Silici 

 

- En el cas del nitrur de silici (Si3N4), quan s'observa el recobriment pel SEM no es 

veuen partícules incorporades, cosa que va fer pensar que sí que s'hi han dipositat, ja 

que la ressolució del SEM no arriba a diferenciar-les. Però mitjançant EDS no es detecta 

la presència de silici, cosa que fa creure amb la no incorporació de les nanopartícules de 

nitrur. 

 

A continuació i per sortir de dubtes, es va analitzar amb la tècnica FIB, que permet la 

visualització de menor mida de partícula perquè té més ressolució, i es va veure que sí 

que hi havia incorporació però que era molt minsa i per això no es detecta per EDS 

(figura 9).  

 

Figura 9. Imatges de la superfície i la secció de NiP/Si3N4 nanomètric obtingudes per FIB. 
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Cal dir que també es van observar per FIB els dipòsits de NiP/SiC per tal de comprovar 

si les partícules nanomètriques també hi són presents. A la figura 10 s'observa la 

presència d'aquestes partícules. 

Figura 10. Imatges de la superfície i la secció de NiP/SiC nanomètric obtingudes per FIB. 
 

 

4.3.- Anàlisi de les partícules 

 

Tant en el cas del carbur de silici com en el del nitrur no es podia esbrinar perquè la 

mida de partícula incorporada no corresponia amb la mida dels ceràmics inicialment 

adquirits. Davant això i mitjançant el mètode de microscopia electrònica de transmissió 

(TEM), s'ha passat a determinar la mida real de les partícules en l'estat inicial abans de 

ser codepositades. 

 

- En el cas de carbur de silici, s'observa que la mitjana de les mides de totes les 

partícules sí correspon a 30 nm, però que dins es troben partícules de mides inferiors i 

de molt superiors que són les que es dipositen i que creen les suposades aglomeracions 

(figura 11). 

 

- En el cas del nitrur de silici (Si3N4), s'observa molta més homogenietat en la mida de 

les diferents partícules però essent totes elles una mica superiors a 30 nm (de l'ordre de 

60 nm) (figura 11).   
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Figura 11. Micrografies TEM de pols de carbur de silici (primera i segona imatges) i nitrur de silici. 

S'observa la dispersió en la mida de partícula en el cas del carbur i la homogeneïtat en el cas del nitrur. 

No obstant, el valor mitjà pels dos productes està al voltant dels 50 nm. 
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5.- ACTUACIONS FUTURES 
 

Donat el diferent comportament de les partícules de SiC i Si3N4, s'ha iniciat un estudi 

per tal d'esbrinar les possibles diferències entre ambdós tipus de partícules. Aquest 

estudi ha d'incloure l'anàlisi de les partícules mitjançant XPS, per tal de conèixer si 

ambdues presenten el mateix grau d'oxidació. 

 

Part del silici dels dos components es troba en forma de SiO2. En alguns casos s'ha 

suggerit que aquest compost dificulta la codeposició de les partícules. Per tant, s'analitza 

el percentatge de Silici que es troba en forma d'òxid per tal de veure si pot justificar el 

diferent comportament del SiC i dels Si3N4. 

 

També s'ha trobat la possibilitat de mesurar el potencial Z (zeta) de les partícules en la 

dispersió. Aquest potencial és una conseqüència dels ions que la partícula adsorbeix en 

posar-la en dissolució. 

El diferent comportament de les dues partícules ens fa pensar que els ions que 

adsorbeixen són diferents, les partícules tenen diferent càrrega i, per tant, s'incorporen 

diferent. 

 

Per una altar banda, es proposa fer l'estudi exhaustiu i graduat sobre la mida de partícula 

i poder així, determinar el límit de mida a partir del qual no s'obté incorporació. Per 

aquest estudi es necessari el subministrament del mateix ceràmic en totes les diferents 

mides. 

 

Aquestes són les tres vies que en aquest moment estan obertes per tal d'intentar millorar 

la incorporació de les nanopartícules. 

 

   

 

 

 

 

 


