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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 PROCESSOS DE DEPOSICIÓ ELECTROLESS 

Actualment, els recobriments obtinguts per electroless tenen moltes aplicacions 

industrials; per exemple els de coure s’utilitzen àmpliament en la indústria dels 

circuits impresos. D’altres sistemes coneguts són el níquel, el cobalt, l’estany, el 

pal·ladi, l’or i la plata. De tots aquests el níquel n’és el més important per les seves 

bones propietats de duresa i corrosió. 

En general en els processos de reducció química es segueix el següent esquema de 

reacció: 

M1
n+ + n e-   M1 depositada 

Red    Ox + n e- 

Els electrons n e- es produeixen mitjançant l’oxidació d’una forma reduïda Red que 

pot produir suficients electrons per reduir M1
n+. 

Normalment els reductors químics utilitzats son els següents: Hipofosfit sòdic, 

formaldehid, borohidrur sòdic, dietilaminoborà, dimetilaminoborà, ... 

1.2 DIFERÈNCIES ENTRE DEPOSICIÓ ELECTROQUÍMICA I 

DEPOSICIÓ QUÍMICA 

Tots el dipòsits anomenats anteriorment també es poden obtenir per 

electrodeposició, es a dir, mitjançant el pas de corrent. Però aquest mètode té el 

principal inconvenient en la mala uniformitat del gruix dels dipòsits. Els recobriments 

obtinguts per deposició sense corrent o electroless tenen un gruix més uniforme que 

els obtinguts per electrodeposició, independentment de la morfologia de la peça que 

estan recobrint. A més, la peça recoberta millora la seva brillantor superficial i es 

poden obtenir dureses elevades després d’un tractament tèrmic. 
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D’altra banda, per via electroless, la velocitat de deposició és molt més lenta. Un 

altre inconvenient és el control analític que necessita aquest procés, que és molt 

més delicat que en la deposició electroquímica. Per aquests motius el cost econòmic 

a nivell industrial de la deposició electroless, és molt més alt. 

 Via electroless Via electroquímica 

Brillantor Més alta Més baixa 

Uniformitat del dipòsit Excel·lent Mitja 

Duresa desprès 

d’aplicar tractament 

tèrmic 

Més alta Més baixa 

Velocitat de deposició Lenta Alta 

Delicadesa del bany Més alta Més baixa 

Cost econòmic Alt Mig 

Taula 1. Diferències entre la deposició química i la deposició electroquímica. 

1.3 NIQUEL ELECTROLESS 

Entre la gran quantitat de metalls que poden dipositar-se per via química, el níquel 

ha demostrat tenir molt bones propietats físiques i químiques, com la resistència a la 

corrosió i al desgast.  

El niquelat químic està oferint a la indústria espanyola una varietat important 

d’aplicacions pràcticament inèdites fins ara. Aprofitant les seves propietats, els 

recobriments de níquel cada vegada tenen més aplicacions en enginyeria, i es 

continua investigant en aquest camp per tal d’optimitzar les formulacions de niquelat 

químic i obtenir-ne altres de noves que millorin les característiques d’aquests 

recobriments. 
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Segons l’agent reductor utilitzat podem tenir diferents recobriments de níquel 

electroless: el Ni-P (hipofosfit sòdic), el Ni-B (borohidrur sòdic) o el Ni pur (hidrazina). 

Com que l’hipofosfit de sodi és un reactiu econòmic, els recobriments més aplicats 

són els de Ni-P.  

Les reaccions que tenen lloc durant el procés de deposició del Ni-P són:  

 (H2PO2)-  +  H2O  
cat
→   H+  +  (HPO3)2-  +  2H catalític  (1) 

 Ni2+  +  2H (cat.)    Ni  +  2H+  (2) 

 (H2PO2)-  +  H (cat.)    H2O  +  OH-  +  P  (3) 

 (H2PO2)-  + H2O   H+  +  (HPO3)2-  +  H2  (4) 

La reacció global del procés és: 

 (H2PO2)-  +  Ni2+  
cat
→   Ni-P  +  (HPO3)2- (5) 

Cal una superfície catalítica (el propi substrat) i energia suficient (temperatura 80-

90ºC) per tal de dur a terme la deposició. Segons (1) i (2) podem regular la velocitat 

de deposició en funció del pH. A major pH, major velocitat de deposició. 

Com que una part de l’hipofosfit és oxidat a hidrogen gas (4), el rendiment del procés 

de niquelat químic és baix: per reduir 1 kg de níquel son necessaris 5 kg d’hipofosfit 

sòdic, el qual correspon a un rendiment del 38 %. 

1.3.1 CODEPOSICIÓ ELECTROLESS 

Per tal de millorar les propietats del dipòsit és possible la incorporació de diferents 

partícules al recobriment metàl·lic. D’aquesta manera s’aconsegueix combinar les 

propietats de la matriu amb les de les partícules codipositades i com a resultat s’obté 

una millora de les característiques del dipòsit.  

Es poden incorporar tot tipus de partícules i cada un donarà diferents propietats al 

dipòsit [1,2]. Per poder millorar propietats com la duresa o la resistència al desgast 
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afegim partícules ceràmiques dures com ara SiC o Si3N4; per millorar la lubricació 

del dipòsit podem afegir tefló (PTFE) o grafit. A continuació es mostren altres 

exemples: 

Partícula incorporada Matriu metàl·lica 

Polimèrica 
Ni-P/PTFE 
Cu/fenòlic 

Zn/poliamida 

Metàl·lica 
Ni/Cu 
Ni/Cr 
Cu/Ti 

Ceràmica 

NiP/SiC 
Co/WC 

Cu/Al2O3 
Ni/C 

 Taula 2. Exemples de recobriments compòsits segons el tipus de 

partícula incorporada. 

1.4 MECANISME D’INCORPORACIÓ DE LES PARTÍCULES 

Per tal d’obtenir els compòsits, s’afegeixen les partícules al bany i en resulta una 

suspensió. És molt important el mètode d’agitació que utilitzem perquè cal que les 

partícules es mantinguin ben suspeses davant la peça a recobrir. A mesura que el 

recobriment es crea, ell mateix embolcalla les partícules i no existeix cap unió 

molecular entre la matriu i les partícules [3,4]. 

     

Dipòsit de NiP       Partícules en suspensió i dipòsit creixent  Compòsit de NiP 
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1.5 APLICACIONS DE LA CODEPOSICIÓ DE NIP ELECTROLESS 

Els avantatges de la incorporació de partícules en un dipòsit són evidents ja que és 

una manera de combinar les característiques de diferents materials metàl·lics i no 

metàl·lics de forma controlada [5]. 

Les aplicacions dels compòsits de NiP són moltes i variades en funció del tipus de 

partícula incorporada.  

Els recobriments de NiP-PTFE, s’utilitzen per proporcionar propietats lubricants, i 

s’apliquen 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, cadenes, seccions de panys, pistons i parts d’equips miners. 

S’utilitza NiP-SiC per recobrir motlles polimèrics. Amb un recobriment de 50 

micròmetres, s’aconsegueix allargar fins a 15 cops la seva vida útil [6] i se li 

proporciona resistència a la corrosió. 

Els recobriments de NiP-SiC tenen molta aplicació en la indústria automobilística, per 

reduir el desgast en components i en recobriments en cilindres que han de suportar 

una gran resistència a l’ús. 

L’inconvenient més clar dels materials compostos és evidentment el preu; les 

característiques dels materials i dels processos encareixen molt el producte. Per 

aplicacions específiques on es necessita una molt bona propietat mecànica, l’alt cost 

del material compensarà. 

1.6 ANTECEDENTS DEL PROJECTE  

En el Laboratori d’Electrodeposició i Corrosió (Electrodep) de la Universitat de 

Barcelona, una de les línies actuals d’investigació està basada en l’obtenció de 

compòsits de NiP-SiC i NiP-Si3N4 per electroless. 

S’estudia sobretot la influència de la mida de les partícules que s’incorporen sobre 

les propietats del dipòsit. Com en tot compòsit, el NiP guanya en duresa, que és la 

propietat que aporten les partícules ceràmiques, però perd part de les seves 



INTRODUCCIÓ 

 6

propietats naturals (resistència a la corrosió, brillantor...) Es planteja que, quan més 

petites siguin les partícules incorporades, l’estructura es veurà menys alterada i la 

pèrdua de les propietats serà menor. Per això s’estudia un rang de mides de 

partícula. 

En aquest laboratori de recerca, i com a temàtica d’altres projectes de fi de carrera 

[7,8], s’ha treballat sempre a partir d’un bany comercial per a l’obtenció de 

recobriments de NiP electroless i s’ha estudiat la codeposició de partícules amb una 

mida que va des dels 7 µm als 50 nm, tant de SiC com de Si3N4. Els resultats 

indiquen que la incorporació de partícules micromètriques (o partícules α) no té cap 

problema. Quan es tracta de les partícules nanomètriques, el SiC s’incorpora però el 

Si3N4 no. Estudis paral·lels sobre aquests dos tipus de partícules indiquen que tenen 

propietats superficials diferents i que, per tant, interactuen de diferent manera en el 

medi. 

Per aquestes raons, es proposa formular un electròlit amb només els components 

essencials perquè es doni el procés. Així serà mes fàcil estudiar la influència de 

cada un d’ells sobre les partícules.  

Els mínims components necessaris per fer una deposició electroless són: 

1. Una sal metàl·lica de l’ió a reduir, NiSO4·7H2O. 

2. L’agent reductor, NaH2PO2. 

3. Un agent acomplexant del níquel [9], en aquest cas l’àcid làctic. 

4. Una sal de plom, Pb(NO3)2, que ajuda a que la deposició es produeixi sobre la 

peça i no sobre les parets del reactor. 
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2 OBJECTIUS  

Els objectius del present projecte de fi de carrera són: 

• Obtenció de recobriments de NiP/SiC i NiP/Si3N4 a partir d’un bany de 

composició simple. 

• Caracterització dels recobriments mitjançant diferents tècniques d’anàlisi de 

superfícies i microscòpia. 

• Estudi de la influència de diferents paràmetres sobre la incorporació de les 

partícules: agitació i presència d’un agent tensioactiu. 

• Caracterització de la mida de partícula en les suspensions preparades. 
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3 PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

3.1 OBTENCIÓ DELS DIPÒSITS 

3.1.1 CONDICIONS DE TREBALL 

El bany utilitzat per a l’obtenció dels dipòsits és un bany formulat laboratori i té els 

components mínims per a poder realitzar la deposició de NiP. La composició del 

bany i les condicions de treball s’expressen a la taula següent: 

Component Concentració (g/L) 

NiSO4· 7H2O 6.7 (de Ni2+) 

NaH2PO2 15 

Àcid làctic* 25 

Pb2+** 2 ppm 

Condicions experimentals 

pH 4.9-5.2 

Temperatura 88-91ºC 

Volum  250 mL 

Temps de deposició 30 min 

Taula 3. Composició del bany i condicions de treball. *L’àcid 

làctic prové d’una solució al 90%.** El Pb2+ s’addiciona a 

partir d’una solució on hi ha 4,5 g de Pb/L. 

Degudes les reaccions del procés, el pH varia durant la deposició de manera que 

s’ajusta afegint NH3. Com que es treballa a temperatura elevada, hi ha molta 

evaporació i s’afegeix aigua cada cert temps a fi de conservar el bany amb el mateix 

volum inicial. 

Per a la codeposició de les partícules, aquestes s’addicionen al bany i es mantenen 

en agitació magnètica durant 30 minuts abans d’iniciar el procés. Les 
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característiques de cada tipus de partícules així com el rang de concentració estudiat  

es mostren en la següent taula: 

Tipus de 
partícula Proveïdor Designació Diàmetre (µm) Concentració (g/l)

Alpha Aesar, 
Alemanya SiC α 2,0 ± 0,1 

SiC Marketech 
International, 

EUA 
SiC nano 0,050 

5 – 30 

Si3N4 
Marketech 

International, 
EUA 

Si3N4 nano 0,050 15 

Taula 4. Tipus, mida i concentració de partícules emprades en aquest estudi. 

Com a substrat s’empra ferro, que es subministra en làmines galvanitzades per 

protegir el metall d’una corrosió segura. L’àrea superficial de cada peça és 40 

mm× 37,5 mm i el seu gruix 0,5 mm.  

Es necessari que les peces mantinguin aquesta àrea per tal de complir la relació 

àrea/volum que s’estableix a la indústria. 

Prèviament a la deposició cal eliminar la capa de zinc submergint la peça en una 

solució d’àcid clorhídric al 50% en volum.  

Les peces es submergeixen en el bany verticalment sostingudes amb l’ajut d’una 

pinça.  

Un cop realitzada la deposició, cada peça es sotmet a ultrasons durant 5 minuts, per 

assegurar-nos que la superfície queda neta i sense partícules adherides a la 

superfície. 

Per a realitzar correctament els assaigs de corrosió, duresa i resistència al desgast 

cal recobrir peces de ferro de més consistència i gruix. Les peces utilitzades per 

aquest tipus d’assaig, seran d’un gruix de 2 mm. És un altre tipus de material i el seu 

tractament previ consisteix en:  
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• Netejar-les abundantment amb aigua i sabó. 

• Desengreix electrolític en solució aquosa alcalina durant 20 segons a una 

intensitat d’1A. 

• Immersió en bany d’HCl al 50% en volum. 

• Immersió en bany de NH3 a l’1% en volum. 

Per tal d’estudiar la influència de l’agitació sobre la dispersió de les partícules, s’han 

aplicat diferents mètodes durant la preparació del bany: 

• Agitació magnètica i bombolleig d’aire (durant el procés s’empra la mateixa 

agitació). 

• Per ultrasons (durant el procés només s’empra agitació magnètica). 

• Mitjançant un sistema mecànic de dispersió, DI 25 de IKA Works (durant el 

procés només s’empra agitació magnètica). 

 

 

Figura 1. Tipus de substrats amb què s’ha treballat 

Per obtenir una bona dispersió, s’ha estudiat com afecta l’addició d’un tensioactiu al 

bany. El tensioactiu utilitzat és al DTAC (clorur de dodeciltrimetilamoni), a una 

concentració de 2 ppm. 

S’han tractat algunes mostres tèrmicament per observar com afecta a les propietats 

mecàniques. El tractament s’efectua introduint les mostres en un forn a 400 ºC 

durant 4 hores. 
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Figura 2. Imatge del muntatge experimental. 

3.2  CONTROL ANALÍTIC DEL BANY 

Com que no es treballa en continu els reactius es va consumint i, entre un dipòsit i el 

següent, es determina volumètricament la concentració de Ni+2 i de l’hipofodfit sòdic 

per tal de dur el control analític del bany. Es calcula la quantitat que s’ha consumit i 

s’afegeixen els components al bany per ajustar les concentracions de l’electròlit a les 

inicials. El procediment analític utilitzat per cada component es detalla a continuació: 

3.2.1 DETERMINACIÓ DEL NÍQUEL 

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

2) Afegir 50 ml d’aigua desionitzada i unes gotes d’amoníac concentrat, fins 

aconseguir un color blavós. 

3) Afegir una punta d’espàtula de l’indicador de Murexida fins a formar un color 

marronós. 

4) Valorar amb una solució d’EDTA 0,1 M fins obtenir un color blau-violeta 

persistent. 
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Càlculs: 

La reacció que es produeix al realitzar la valoració amb una solució d’EDTA es la 

següent: 

Ni+2 + H4Y    NiH2Y  +  2H+ 

A partir del volum consumit d’EDTA, fent els següents càlculs, obtenim els g/L de 

Ni+2 que hi ha en el bany. 

LNig
L
mL

mostramLNimol
Nig

EDTAmol
Nimol

mL
EDTAmol

EDTAXml /
1

10
5

1
1

71,58
1
1

10
1,0 2

3

2

22

3
+

+

++

=⋅⋅⋅⋅⋅

 

Inicialment hi ha 6,7 g/L de Ni2+ en el bany i podem calcular per diferència la 

quantitat que ha reaccionat. 

3.2.2 DETERMINACIÓ DE L’HIPOFOSFIT DE SODI 

1) Pipetejar 2 ml de mostra de níquel en un vas iodemètric. 

2) Afegir 25 ml d’acid clorhídric al 50%. 

3) Pipetejar 25 ml de dissolució 0,1 N de iode i afegir una punta d’espàtula de iodur 

potàssic. 

4) Netejar el coll del vas amb 3 o 4 ml d’àcid clorhídric. Tapar i deixar reposar durant 

30 minuts en un lloc fosc. 

5) Netejar el tap del vas i les parets amb aigua destil·lada i valorar amb tiosulfat de 

sodi 0,1 N, utilitzant midó com a indicador, fins al punt final incolor.  

Càlculs: 

L’hipofosfit s’oxida en medi àcid a fosfit degut al iode. Durant la valoració, es 

produeixen les següents reaccions globals: 

−+−− ++→+ eHHPOOHPOH 232
3222  
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−− →+ IeI 222  

La reacció global és: 

−+−− ++→++ IHHPOIOHPOH 232
32222  

La determinació es farà per retrocés, és a dir, que valorem l’excés de iode amb 

tiosulfat de sodi per tal de calcular la quantitat d’hipofosfit que ha reaccionat. 

Obtenim les següents reaccions parcials: 

−−− +→ eOSOS 22 2
64

2
32  

−− →+ IeI 222  

La reacció global és:  

−−− +→+ IOSIOS 22 2
642

2
32  

La quantitat de iode en excés es calcula de la següent manera: 

2
2

3

2

2
32

2
32

2
2
32

2
32

2
32

3

2
322

32
1,0

10
1

2

2

1

1

1

10

1,0
ImLV

IN

mL
Imol
OSeq

OSmol

Imol

OSeq

OSmol

OSmL

OSN
OSmLV =⋅⋅⋅⋅⋅

−

−−

−

−

−
−

 

Inicialment s’addicionen 25 mL de iode i sabrem per diferència el volum de iode que 

ha reaccionat amb l’hipofosfit. A partir d’això es calcula la concentració d’hipofosfit 

que hi ha en el bany: 

LPOHg
mostraLPOHmol

POHg
Imol
POHmol

Ieq
Imol

ImL
INiodemLX /

 102
1

1
97,105

1
1

1
2

10
1,0

223
22

22

2

22

2

2

2
3

2 −
−−

−−

=
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅

 

3.3  CARACTERITZACIÓ DE LES PARTÍCULES I DELS DIPÒSITS 

Per poder assegurar la deposició del bany, la incorporació i la mida de les partícules, 

i entendre el seu comportament, envers a diferents assaigs, cal analitzar els dipòsits 

amb diferents tècniques. A continuació es descriuen les tècniques emprades. 
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3.3.1 FLUORESCÈNCIA DE RAIGS X (FRX) 

Mesura el gruix del recobriment format pel NiP amb o sense partícules ceràmiques, 

sobre la peça de ferro, mitjançant l’espectròmetre Fischerscope XDL. Primerament 

cal obtenir una mesura de referència i realitzar el calibratge de l’aparell. Es tracta 

d’un anàlisi ràpid i sense tractament previ. A més, és un anàlisi no destructiu i així es 

té la possibilitat de reutilitzar la mostra en altres assaigs. 

3.3.2 MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA DE RASTREIG (SEM) 

 

Figura 3. Fotografia d’un equip SEM. 

La microscòpia electrònica de rastreig permet arribar a augments més grans que la 

microscòpia òptica. Es basa en la reflexió d’un feix electrònic sobre la superfície que 

es vol observar. Per això cal que la superfície sigui conductora. L’equip utilitzat es un 

SEM Hitachi S-2300. Observem la morfologia de la superfície i la secció dels dipòsits 

i la codeposició de les partícules que recobreixen la peça a nivell micromètric i 

nanomètric. D’aquesta manera podem considerar si realment s’ha produït la 

incorporació i de quina manera. 

3.3.3 ESPECTROSCÒPIA D’ENERGIA DISPERSADA DE RAIGS X (EDS) 

L’aparell per aquesta tècnica és complementari al del SEM perquè es basa en el 

mateix: la resposta de la mostra a un feix d’electrons. S’utilitza un equip SEM Leica 

Cambridge Stereoscan S-360 que incorpora un analitzador de raigs X. S’analitza 
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quantitativament el contingut de partícules i el fòsfor de la superfície i la secció de la 

peça. En aquesta tècnica s’utilitza com a patró el cobalt.  

 

Figura 4. Equip SEM-EDS Leica Cambridge Stereoscan S-360. 

Tant pel SEM com per l’EDS, cal adequar les mostres: 

- Cal realitzar uns contactes de plata entre la mostra i el portamostres per tal 

de garantir la conducció elèctrica. 

- Per observar les seccions cal embotir-les en resina conductora i polir-les. 

L’embotició es realitza en un aparell Evolution IPA 30 de la marca Remet i 

hem fet servir la resina Konductomet de la marca Buhler. S’utilitza una 

polidora Struers Dap-7 a 250 rpm: es comença amb diferents papers de polir 

de SiC de la marca Struers (graus 220, 1000, 2400 i 4000) i s’acaba amb una 

suspensió d’alúmina de 6 i 1 µm. 

3.3.4 ANÀLISI DE LA RUGOSITAT SUPERFICIAL  

La rugositat superficial, expressada com a rms, s’ha determinat mitjançant 

microscòpia d’interferència amb un equip Zygo New View 100. La rms és un 

paràmetre estadístic, una mitjana de les alçades a cada punt de la superfície de la 

mostra. Aquesta tècnica es basa en la reflexió de la llum per la superfície i els 

fenòmens d’interferència que se’n deriven. Es una tècnica no destructiva i que 

només requereix que la superfície estigui ben neta.   

Analitzador 

de raigs X 

acoblat 
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Figura 5. Equip de microscòpia interferomètrica Zygo i definició de rms. 

3.3.5 ANÀLISI DE LA MIDA DE PARTÍCULA: DIFRACCIÓ LÀSER 

Aquesta tècnica es realitza amb un aparell LS13320 de Beckman Coulter. Es basa 

en un principi òptic pel qual les partícules dispersen la llum seguint un patró simètric i 

característic. A partir de la intensitat i l’angle d’aquesta llum dispersada s’obté la 

mida de les partícules. Per arribar a aquesta relació s’apliquen models basats en 

l’índex de refracció de cada material. El resultat que s’aconsegueix és la distribució 

de mida en volum o en nombre de les partícules d’una mostra.  

Per realitzar la mesura es preparen suspensions de 5 g/L de partícules en el bany o 

en aigua, tal com s’indica a la següent taula. El rang de mesura de les partícules es 

entre 0,04 i 2000 micròmetres. Quan s’introdueix la mostra a l’aparell cal fer-ho de 

forma diluïda. Si sobrepassem la concentració límit l’equip ens ho indica. Per això, 

cal tenir en compte a l’hora de preparar les mostres que la concentració en 

partícules sigui baixa. S’ha estudiat l’efecte del tensioactiu i del sistema d’agitació en 

preparar la suspensió. 
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Mostra Medi 
Tipus de 

partícules 
Tensioactiu 

(2ppm) 
Tipus 

d’agitació 

1 H2O SiC No Ultrasons 

2 H2O Si3N4 No Ultrasons 

3 H2O SiC Sí Ultrasons 

4 H2O Si3N4 Sí Ultrasons 

5 Bany SiC No Ultrasons 

6 Bany Si3N4 No Ultrasons 

7 Bany SiC Sí Ultrasons 

8 Bany Si3N4 Sí Ultrasons 

9 H2O Si3N4 No Dispersador 

10 H2O Si3N4 Sí Dispersador 

Taula 3. Relació de mostres mesurades per difracció làser. 

3.3.6 DURESA 

Per a determinar la microduresa Vickers s’ha emprat un microindentador Matsuzama 

Seiki DMH-1 acoblat a una pantalla per a facilitar la mesura de les diagonals de les 

empremtes. Les condicions de l’assaig són les següents:  

• Càrrega d’indentació: 100 g 

• Temps d’aplicació: 15 segons 

El valor de la duresa per cada mostra es dóna com a mitjana de 5 mesures en cada 

peça. 
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Figura 6. Representació d’un microindentador. 

3.3.7 RESISTÈNCIA AL DESGAST 

La resistència al desgast abrasiu es determina a partir d’assajos pin-on-disk i es 

caracteritza per la diferència de massa que pateix una mostra estàtica (pin), sotmesa 

a una càrrega determinada, quan es fa lliscar sobre una superfície abrasiva rotatòria 

(disk). 

S’ha preparat una superfície de 10 mm× 10 mm de cada mostra sobre un pin. La 

superfície abrasiva utilitzada ha estat paper de SiC. S’ha d’utilitzar un paper nou per 

a cada mesura. Les condicions de l’assaig són: 

• Càrrega: 3 N  

• Velocitat de rotació del disc: 5 rpm  

• Diàmetre del disc: 60mm 

• Nombre de voltes per assaig: 75 voltes  
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Figura 7. Esquema del sistema pin-on –disk. 

S’han efectuat dos tipus d’assaig:  

1. Assaig curt: consisteix en realitzar tres assaigs en tres mostres d’una mateixa 

peça i fer-ne la mitjana. El paper utilitzat es el número 220 de Struers. 

2. Assaig llarg: una mateixa peça sotmesa a deu assaigs consecutius. Entre un i 

l’altre es pesa la mostra i es canvia el paper del disk. El paper utilitzat es 

menys abrasiu, es el número 1000 de Struers. 

En tots els casos i per obtenir la màxima precisió, es neteja la mostra amb aigua i 

amb agitació per ultrasons durant un minut i s’asseca abans de cada pesada. 

3.3.8 RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ ELECTROQUÍMICA 

En aquesta tècnica electroquímica, es mesuren varis paràmetres relacionats amb la 

resistència de la mostra a la corrosió. Els assaigs s’han realitzat amb un potenciostat 

Solartron SI 1287  emprant un elèctrode de referència de Ag/AgCl. Primer es 

determina el potencial de corrosió en circuit obert és a dir, sense pas de corrent. 

Després es sotmet la mostra a un potencial elevat fins que s’aconsegueix el pas de 

corrent a través del recobriment (la mostra es corrou) i així es determina la 

resistència a la corrosió. Per això és un assaig destructiu, es a dir, un cop realitzat 

no es pot reutilitzar la peça. No fa falta realitzar cap tractament previ. 
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4 RESULTATS 

4.1  DETERMINACIÓ DE LA MIDA DE PARTÍCULA 

En resultats experimentals anteriors es va trobar que la mida observada de les 

partícules no concordava del tot amb les dades aportades pels fabricants i això feia 

difícil la interpretació dels resultats, sobretot en el cas de les partícules 

nanomètriques. Per tant, és important comprovar aquest aspecte ja que l’estudi es 

basa en la variació gradual de la mida de la partícula. 

S’ha determinat la mida de les partícules nanomètriques utilitzades en aquest treball 

mitjançant la tècnica de difracció làser. També s’ha introduït l’estudi de l’efecte de 

l’agitació i de la presència d’un tensioactiu en el medi.  

4.1.1 PARTÍCULES DE SiC NANO 

S’ha determinat la mida de les partícules de SiC nano tant en suspensió en aigua 

com en el bany i també amb 2 ppm tensioactiu i sense. Abans de la mesura s’han 

agitat totes les mostres amb ultrasons durant mitja hora. Podem relacionar el 

diàmetre de la partícula amb el percentatge en volum o en nombre per obtenir 

informació complementària. 

La figura 9 mostra la distribució de mides i la taula 4 mostra els resultats obtinguts. 

Analitzant-los, podem dir que: 

• Les partícules en suspensió són més grans que el que indica el fabricant bé 

perquè siguin efectivament més grosses o bé perquè s’aglomerin. Si mirem les 

partícules pel microscopi (figura 8) es veu que hi ha partícules de totes mides, 

des de 50 fins a 500 nm (aquestes tenen forma d’hexàgon). 

• En aigua hi ha una millor suspensió que en el bany ja que les partícules són més 

petites i tenen una distribució estreta. En el bany la distribució es més àmplia. Els 

pics de les dos corbes que representen la dispersió en el bany, ens diuen que 

una gran part de partícules (≤ 50%) mesura 0,5 µm, però no podem menysprear 

el rang de mida de partícula entre 0,2 i 1 µm. 
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Figura 8. Micrografia del SiC nano obtinguda per microscòpia 

electrònica de transmissió. 

• Mirant la distribució en volum, podem veure que existeixen partícules molt grans 

(entre 1 i 2 µm) en la suspensió en aigua i eclipsen pràcticament tot el % en 

volum. En la suspensió en bany, veiem que succeeix exactament el mateix, però 

el rang de partícules grans també es més ampli (entre 1 i 3 µm). Aquesta 

distribució, comparada amb l’anterior, indica que les partícules grans són 

aglomeracions d’altres partícules petites. Aquestes aglomeracions ocupen molt 

volum però són poques en nombre, per això hi ha aquestes diferències entre les 

dues maneres de representar els resultats. 

Diàmetre de partícula 
(nm) 

El 50% en nombre de 
la mostra té una 
diàmetre ≤ a /nm 

El 90% en nombre de 
la mostra té una 
diàmetre ≤ a /nm 

SiC en aigua 101 254 

SiC en aigua + DTAC 135 395 

SiC en bany 439 985 

SiC en bany + DTAC 459 1019 

Taula 4. Diàmetre de partícula de les suspensions de SiC analitzades per difracció làser. 
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Figura 9. Distribució comparativa de la mida de partícula envers 

a) el percentatge en nombre i b) el percentatge en volum de les 

suspensions de SIC nano analitzades. 

Referint-nos al tensioactiu, veiem que la seva presència, a la concentració estudiada 

de 2 ppm, pràcticament no influeix ni a la suspensió preparada amb aigua ni a la 

preparada amb NiP. 

Per tant, aquests resultats indiquen que les partícules presenten una millor dispersió 

en aigua que en el bany, on sembla que es formin mes aglomeracions. Això vol dir 

que els components del bany influeixen sobre les partícules d’alguna manera, 

provocant la seva aglomeració. Es podria comprovar si en afegir molt més 

tensioactiu es podrien evitar aquestes aglomeracions. 

a) 

b) 
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4.1.2 PARTÍCULES DE SI3N4  

Igual que pel cas anterior, s’ha determinat la mida de les partícules de Si3N4 tant en 

suspensió en aigua com en el bany i també amb 2 ppm tensioactiu i sense. Abans 

de la mesura s’han agitat totes les mostres amb ultrasons durant mitja hora i també, 

quan s’indiqui, amb un sistema de dispersió mecànica. 

La figura 11 mostra la distribució de mides i la taula 5 mostra els resultats obtinguts. 

Analitzant-los, podem dir que: 

• Podem apreciar que pel Si3N4, tant si es dispersa en aigua, com si es dispersa en 

el bany NiP, la distribució de la mida de partícula envers el nombre, gairebé no 

varia. És a dir que la mida de partícula és aproximadament de 150 nm i no es veu 

influenciada pel medi. 

• En la distribució en volum veiem que es formen partícules molt grans. Això 

significa que algunes de les partícules petites s’aglomeren creant-ne de més 

grans. Però aquests aglomerats són pocs en nombre. Si mirem les partícules pel 

microscopi (figura 10), veiem que totes tenen la mateixa mida, d’aproximadament 

50 nm tal com diu el fabricant. Per tant, en suspensió s’aglomeren una mica. 

 

Figura 10. Micrografia del Si3N4 nano obtinguda per microscòpia 

electrònica de transmissió. 
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• L’addició del tensioactiu no afecta a la distribució de la mida de partícula, almenys 

a la concentració estudiada. Però, en canvi, el sistema d’agitació sembla que sí 

que influeix sobre la distribució en volum. Els pocs agregats que es formen en 

aigua es trenquen quan s’agita amb el dispersador mecànic (figura 11b). Per tant, 

podem dir que el dispersador mecànic és més adequat que l’ultrasons a l’hora de 

preparar la suspensió. 
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Figura 11. Distribució comparativa de la mida de partícula envers a) el 

percentatge en nombre i b) el percentatge en volum de les suspensions de 

Si3N4 nano analitzades. D: sistema de dispersió mecànic. 

 

a) 

b) 
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Diàmetre de partícula 
(nm) 

El 50% en nombre de 
la mostra té una 
diàmetre ≤ a /nm 

El 90% en nombre de 
la mostra té una 
diàmetre ≤ a /nm 

Si3N4 en aigua 100 165 

Si3N4 en aigua + DTAC 91 159 

Si3N4 en bany 87 145 

Si3N4 en bany + DTAC 87 146 

Si3N4 en aigua (D) 86 148 

Si3N4 en aigua + DTAC (D) 86 146 

Taula 5. Diàmetre de partícula de les suspensions de Si3N4 analitzades per difracció làser. D: sistema 

de dispersió mecànic. 

S’observen diferències notables en la distribució de mida de les partícules en el 

carbur de silici i el nitrur de silici. Contràriament a les partícules SiC nano, les 

partícules de Si3N4 sembla que es dispersin de la mateixa manera en aigua que en 

el bany NiP, però en canvi les primeres es codepositen i les segones no [7,8] (a 

partir d’un bany industrial, en estudis previs). La diferència en la mida i distribució de 

les partícules pot ser una de les raons que expliquin la diferència en el seu 

comportament. 

4.2  CODEPOSICIÓ DE PARTÍCULES DE CARBUR DE SILICI 

4.2.1 COMPOSICIÓ I MORFOLOGIA DELS RECOBRIMENTS 

Tot i que l’interès està centrat en la codeposició de les partícules nanomètriques, 

com que es parteix d’un bany formulat al laboratori, el primer que fem és comprovar 

que les partícules micromètriques es codepositen bé. Així, s’ha realitzat la 

codeposició de dos tipus de partícula: SiC-α i SiC-nano.  

La figura 12 mostra la incorporació de partícules en el dipòsit en funció de la seva 

concentració inicial en el bany.  
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Figura 12. Comparació entre la mida de partícula i la influència de la concentració de partícules 

ceràmiques en la incorporació d’aquestes a la matriu metàl·lica. 

Per als dos tipus de partícula el comportament és similar: la incorporació de 

partícules augmenta amb la concentració en el bany fins que s’arriba a un límit on la 

incorporació ja no depèn de la concentració de SiC; i s’estabilitza a partir de 10-15 

g/L. D’altra banda, les partícules de SiC nano tenen una menor incorporació a la 

matriu que les partícules SiC α. 

El percentatge de fòsfor de la matriu no varia i es manté igual que per al NiP sol, 

entre 6’5 i 8 %. Per tant, la incorporació de les partícules no modifica la composició 

de la matriu. 

  
  a) b) 

Figura 13. Micrografies de microscòpia electrònica de rastreig de la superfície i la secció del dipòsit 

NiP-SiC α, per diferents concentracions. a) 10 g/L; 9.7% en pes incorporat, b) 15 g/L; 10.8% en pes 

incorporat. 
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El gruix de la capa de dipòsit obtinguda tampoc es veu influenciat per la concentració 

ni la mida de les partícules ceràmiques. Això vol dir que la velocitat de deposició del 

NiP no varia quan s’incorporen partícules i és aproximadament de 20 µ/h, ja que els 

dipòsits obtinguts en 30 minuts tenen un gruix de 9-10 µm. 

Pel que fa a la distribució de les partícules en la matriu i la morfologia del dipòsit, la 

figura 13 mostra les superfícies i seccions més representatives. 

Es pot veure que les partícules micromètriques s’incorporen de manera homogènia i 

ben repartida per tota la superfície i al llarg de tota la secció. 

     
  a) b) 

 
c) 

Figura 14. Micrografies de microscòpia electrònica de rastreig del dipòsit NiP-SiC nano, per diferents 

concentracions. a) 20 g/L; 4.8% en pes incorporat b) 5 g/L, 2.7% en pes incorporat; c) 20 g/L, 4.8% en 

pes incorporat. 
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Les partícules nanomètriques s’incorporen bé en tot el dipòsit però ho fan de manera 

agregada: estan ben distribuïdes però no ben dispersades. A més, a partir d’una 

concentració de 10 g/L comencen a formar-se unes estructures nodulars en la 

superfície de la matriu (figura 14a). Quan s’augmenta la concentració, aquests 

nòduls es fan més notables. A la concentració de 30 g/L hem observat que els 

nòduls desapareixen, probablement perquè n’hi ha tants que s’ajunten entre ells. 

Actualment s’estan estudiant les raons d’aquest creixement . 

    

 a) b) 

    

   c)      d) 

 

e) 

Figura 15. Perfil topogràfic i valors de rms de a) NiP, rms = 11.8 nm (l’escala de colors és diferent per 

tal de percebre la rugositat), b) NiP-2.7%SiC nano, rms =55 nm , c) NiP-5.3%SiC nano, rms =225 nm , 

d) NiP-4.9%SiC nano, rms = 150 nm  i  e) NiP- 8.6%SiC α, rms = 113 nm. 
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L’efecte aglomerant es fa més patent en les partícules nanomètriques (figura 14c) 

que en les partícules micromètriques. Com s’observa en la figura 14b l’aglomeració 

es dóna des de les concentracions més baixes. 

A partir de tècniques d’anàlisi com la interferometria, podem observar la rugositat de 

les peces. Els dipòsits de NiP es caracteritzen per ser molt brillants i això implica que 

tinguin una rugositat molt baixa (figura 15a). En incorporar les partícules la rugositat 

augmenta i per tant el dipòsit perd brillantor. Es pensa que amb l’ús de partícules 

nanomètriques aquesta pèrdua no serà tant gran i així és mentre no apareixen els 

nòduls a la superfície. Aquests fan que la rugositat augmenti molt. 

4.2.2 EFECTE DE L’AGITACIÓ 

Fins aquí, en tots els experiments realitzats s’ha utilitzat l’agitació per ultrasons a 

l’hora de preparar les suspensions. Per tal d’estudiar la influència del sistema 

d’agitació, s’ha començat a realitzar diferents assaigs amb el dispersador mecànic. 

Tal com indicàvem en els resultats de la mida de partícula, sembla que aquest 

sistema ha de millorar la dispersió de les partícules. Els dipòsits obtinguts a partir de 

suspensions preparades amb els dos sistemes són diferents (figura 16). La 

superfície de la figura 16a presenta menys nòduls i una millor dispersió de les 

partícules. 

    
 a)      b)   

Figura 16. Micrografies de la codeposició de partícules SiC nano a partir de 15 g/L: a)agitació prèvia 

amb dispersador mecànic; b) agitació prèvia amb ultrasons. 
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4.2.3 PROPIETATS MECÀNIQUES I DE CORROSIÓ 

 

Resistència al desgast 

S’han realitzat diferents assaigs de desgast. Els resultats obtinguts (taula 6) mostren 

clarament que els dipòsits que contenen partícules de SiC, milloren la resistència a 

l’abrasió del NiP. Aquest efecte també l’observem en les mostres tractades 

tèrmicament. Cal dir també que l’efecte de les partícules de SiC nano és del mateix 

ordre que el de les partícules de SiC α tot i que la seva incorporació és menor. Per 

tant es pot esperar que, si augmentem el contingut de SiC nano a la mostra, la 

resistència al desgast sigui superior. 

 

Els assaigs llargs es realitzen sota unes condicions experimentals diferents i això farà 

que els valors de pèrdua de massa no siguin comparables amb els de l’assaig curt, tot 

i que en ambdós casos la incorporació de partícules disminueix la pèrdua de massa 

en ~ 50%. Amb aquest assaig llarg es comprova que la codeposició del NiP amb 

partícules dures millora la resistència al desgast fins i tot quan la peça està sotmesa a 

condicions abrasives durant un temps llarg. 

 

Tipus 
d’assaig Descripció peça Tractament 

tèrmic ∆Wm (mg) 

NiP no 8,06 

NiP- 8.6% SiC α no 4,04 

NiP- 4.4% SiC nano no 5,07 

NiP sí 5,27 

NiP- 8.6% SiC α sí 1,06 

Assaig 
curt 

NiP- 4.4% SiC nano sí 2,44 

NiP no 2,25 

NiP- 8.6% SiC α no 1,28 Assaig 
llarg 

NiP- 4.4% SiC nano no 1,65 

Taula 6. Valors de pèrdua de massa durant l’assaig de desgast abrasiu. 
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Duresa 

En la taula 7 s’expressen els resultats de microduresa Vickers. Com s’observa, la 

duresa augmenta amb la incorporació de partícules dures a la matriu. De la mateixa 

manera que en la resistència al desgast, els dipòsits amb SiC nano, tot i tenir una 

concentració menor de partícules, tenen la mateixa duresa que els dipòsits amb SiC 

micro. 

Això ens indica que millorem la duresa d’un material si hi incorporem partícules petites 

d’un material dur. 

 HV0,1 
% d’enduriment 
respecte al NiP 

NiP 511  

NiP- 8.6% SiC α 600 17 

NiP- 4.4% SiC nano 591 16 

Taula 7. Valors de microduresa Vickers: càrrega 

aplicada: 100 g, temps d’aplicació: 15 s 

 

Resistència a la corrosió 

La figura 17 mostra les corbes obtingudes en l’assaig de resistència a la corrosió. 

Només són uns primers resultats però indiquen que la codeposició de partícules 

modifica el procés de corrosió del NiP. En aquest tipus de corbes es pot identificar el 

potencial de corrosió que és el potencial corresponent al pic que s’hi observa. 

 
Figura 17. Corbes potenciodinàmiques del dipòsit de NiP i NiP-SiC. 
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4.3 CODEPOSICIÓ DE PARTÍCULES DE NITRUR DE SILICI 

 

La experiència prèvia en la codeposició a partir d’un bany industrial va donar com a 

resultat que la incorporació de partícules de nitrur de silici nanomètric era nul·la. Es va 

plantejar el bany simple per tal de controlar millor la influència de cada component. 

Com a primer tempteig es parteix d’una concentració de 15 g/L perquè és la 

composició òptima en la codeposició de SiC nano. 

Com indiquen els resultats d’anàlisi de mida de partícula, la suspensió de partícules 

Si3N4 en el bany és molt més dispersa que la de partícules de SiC i això fa que sigui 

més estable. Aquest fet farà que només s’utilitzi l’agitació magnètica per mantenir les 

partícules en suspensió, que és suficient, eliminant l’agitació per bombolleig. 

    
a)       b) 

 
c) 

Figura 18 Micrografies de microscòpia electrònica de rastreig d’un dipòsit de NiP- 1.5% Si3N4: 

a)superfície, b) magnificació d’a) i c) secció. 
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Amb aquest nou bany simple s’ha aconseguit la codeposició de Si3N4 nano, amb molt 

poca incorporació (de l’ordre d’un 1.5% en pes) però suficient com perquè pugui ser 

detectat. Les partícules es troben aglomerades dins el dipòsit (figura 18) i modifiquen 

el creixement perquè també apareixen nòduls a la superfície. A més, el contingut en 

fòsfor de la matriu metàl·lica augmenta (figura 19) i per tant variaran les propietats 

mecàniques del dipòsit. Aquest fets indiquen que la incorporació de Si3N4 modifica i 

influeix en el dipòsit de NiP molt més que el SiC. 
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% en pes de P

% en pes de
partícules
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Figura 18. Gràfic comparatiu del percentatge de partícules i de fòsfor, en la 

codeposició de partícules de SiC nano, SiC alfa i Si3N4. 
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5 CONCLUSIONS 

Amb els resultats obtinguts en el projecte s’ha arribat a les següents conclusions: 

• A partir d’un bany de composició simple, s’ha aconseguit la codeposició de 

NiP amb SiC. Les partícules SiC nano mostren una menor incorporació a la 

matriu (4% en pes) que les partícules SiC α (8% en pes). 

• La incorporació augmenta amb la concentració de partícules en el bany fins 

que s’estabilitza per un cert valor (10-15 g/L). El percentatge de fòsfor en la 

matriu no varia, respecte al NiP.  

• La velocitat de deposició del NiP no varia quan s’incorporen partícules. 

• Respecte a l’addició del tensioactiu s’observa que, en la concentració 

utilitzada, no afecta a cap de les codeposicions estudiades. 

• Es produeix una aglomeració de les partícules nanomètriques quan estan en 

suspensió.  

• L’agitació mecànica produeix una millor dispersió de les partícules que 

l’agitació amb ultrasons. Aquest fet fa que la incorporació de les partícules 

presenti menys aglomeracions. 

• Els dipòsits amb partícules SiC milloren la resistència a l’abrasió i la duresa 

respecte el NiP. Les partícules nanomètriques afecten a aquestes propietats 

de la mateixa manera que les partícules SiC α, tot i tenir una incorporació a la 

matriu més baixa. 

• S’ha aconseguit la incorporació, tot i que amb poca proporció (1% en pes) de 

partícules de Si3N4 nanomètriques. Aquestes,  modifiquen el creixement de la 

matriu i n’augmenten el contingut en fòsfor. 


