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Abstract: In this work is presented a study for determination of influence of electrical parameters during pulse electrodeposition of 
nickel coating on its mechanical characteristics. The coating's hardness of Vickers within current frequency range from 100 Hz to 1000 Hz   
is determined. For the studied power regimes is defined current efficiency factor. Nickel coating is applied as a binder for producing of 
flexible diamond abrasive discs. 
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1. Увод 
За обработване на материали с висока твърдост и крехкост 

(детайли от твърдостлавни материали, чугун, силициеви 
заготовки в микроелектрониката, стъкло, мрамор, гранит) е 
подходящо използването на диамантни абразивни 
инструменти. 

Основните особености и предимства на диамантните 
абразивни инструменти се определят от уникалните физични и 
химични свойства на диаманта - най-висока твърдост спрямо 
всички известни материали; - нисък коефициент на триене; - 
висока топлопроводност, - ниска топлоемкост и коефициент на 
топлинно разширение; - химическа и термична устойчивост. В 
сравнение с традиционните абразивни инструменти (титанов 
карбид, електрокорунд, силициев карбид, бариев карбид), 
диамантните абразивни инструменти осигуряват: повишена 
точност на обработване на детайлите; повишена 
производителност на труда - до 50%; намаляване на разходите 
при обработка от 1,5 до 2 пъти [1,2]. 

За изработване на диамантни абразивни инструменти 
(режещи дискове, шлифовъчни дискове, шкурки) се използва 
диамантен прах (едрина на зърното от 1 μm  до 250 μm) чрез 
нанасянето му върху основата на инструмента посредством 
свързващо вещество [2]. За производството на диамантни 
абразивни инструменти се използват следните свързващи 
вещества: 

- диамантни абразивни инструменти на базата на 
органическа свръзка; 

- диамантни абразивни инструменти на базата на керамична 
свръзка; 

- диамантни абразивни инструменти на базата на метална 
свръзка, изработени по метода на праховата металургия чрез 
синтероване на изделието в пресформа и следващо горещо 
пресоване; 

- диамантни абразивни инструменти на базата на галванично 
нанесено метално покритие за свръзка на диамантните 
кристали. 

Най-често за матрица за захващане на диамантните частици 
при изработване на диамантни абразивни инструменти на 
базата на галванично нанесено метално покритие за свръзка се 
използва никел [2]. Никелът лесно образува композитно 
покритие с диамантните частици, има висока якост, висока 
твърдост, висока износоустойчивост, висока корозивна 
устойчивост. Усилието за отделяне (откъртване) на 
абразивните частици при никелово покритие е 1,5 до 2 пъти по-
голямо отколкото при покритие от хром или мед. 

За повишаване дълготрайността на диамантните абразивни 
инструменти от основно значение е подобряване на качеството 
на свързващото вещество с цел намалявавне откъртването на 
диамантните зърна от инструмента. В литературните 
източници [3-6] се разглеждат проблеми свързани с 
възможността за влияние и подобряване на физико-химичните 
параметри на галваничните покрития чрез прилагане на 
импулсна електролиза. Отлагането на галванични покрития в 
импулсен режим допринася за: получаване на дребнозърнести 
покрития; увеличавене твърдостта на покритието; намаляне на 
вътрешните механични напрежения; намаляване грапавостта на 
покритието [4-6]. 

Задачата на настоящата работа е изследване влиянието на 
електрическите параметри (честота на токовите импулси и 
импулсна плътност на тока) при импулсно галванично отлагане 
на никелово покритие върху мехничните му показатели 
(твърдост) и върху фактора на ефективност на тока. Целта на 
изследването е определяне на оптималния режим при импулсно 
галванично нанасяне на никелово покритие за свързващо 
вещество при изработване на диамантни абразивни 
инструменти.  

2. Основни зависимости на импулсната 
електролиза 

При галваничното отлагане на метали в условията на 
постоянен ток има един параметър, посредством който може да 
се регулира процеса – катодната плътност на тока. За 
правилното протичане на процеса и нанасяне на покрития с 
добро качество е необходимо да се осигури оптимален режим 
на плътността на катодния ток. Плътността на катодния ток за 
различните видове електролити може да се променя в 
сравнително тесни граници. 

При импулсната електролиза са налице три променливи 
величини, които са от първостепенно значение за протичане на 
електрохимичните процеси [7,8]: импулсна стойност на 
плътността на тока jp (фиг.1), честота на импулсите f и 
коефициент на запълване на импулсите kз. Честотата се 
определя от израза: 

(1)  
pOFFON Ttt

f 11



  

където tON е продължителността на токовия импулс, s; tOFF – 
продължителност на паузата между импулсите, s; Tp – период 
на импулсите, s. 

Коефициента на запълване на импулсите се определя от 
израза: 
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(2)  
OFFON

ON
з tt

tk


  

При импулсната електролиза се изпълнява условието 
средната плътност на тока (jm) да бъде равна на плътността на 
тока в постояннотокв режим (jDC) за дадения електролит. 
Средната плътност на тока се определя от израза: 

(3)  pзm jkj   

Където jp е импулсната плътност на тока, A.dm-2. 

jp

j

t,s

t t OFFON

jm

 
Фиг.1 Импулсен режим – основни величини. 

Прилагането на импулсен режим за галванично отлагане на 
метали позволява използване на висока моментна плътност на 
тока по време на импулса, при което се постига висока 
поляризация на катода. Високото свръхнапрежение на катода е 
причина за промяна на електрохимичните реакции с различна 
кинетика [8]. Високото свръхнапрежение на катода в голяма 
степен влияе върху скоростта на образуване на нови метални 
зародиши. Това води до получаване на по-дребнозърнеста 
структура на покритието. 

Коефициента на запълване на импулса kз може да варира от 
1% до 100% (100% отговаря на условия за галванично отлагане 
в постояннотоков режим), а продължителността на импулса и  
паузата между импулсите от милисекунди до микросекунди. 
По този начин се осигурява промяна на параметрите на тока в 
широки граници, а с това и възможността за регулиране на 
процеса на галванично отлагане на метални покрития. 

Предимството на регулиране на процеса на електроотлагане 
чрез регулиране на параметрите на тока в импулсен режим се 
заключава в: прецизното и лесно регулиране на електрическите 
режими; практически неограничените възможности за тяхното 
поддържане в желаните граници; възможност за 
автоматизиране на регулирането на процеса. 

3. Експериментални резултати и дискусия 
Износоустойчивостта на диамантните абразивни 

инструменти се определя от следните основни показатели: 
износване на режещите ръбове на диамантните  кристали; 
отронване на диамантни кристали от повърхността на 
инструмента. 

Износването на режещите ръбове на диамантните кристали 
се определя от якостните свойства на диаманта и определя 
естествената дълготрайност на инструмента. Отронването на 
диамантни частици от повърхността на инструмента скъсява 
живота му и оказва влияние върху неговата ефективност. 
Отронването зависи основно от вида и от качеството на 
свързващото вещество. 

Отронването е следствие на усилието, което оказва силата на 
рязане (F) върху диамантните частици по време на 
обработването (снемане на стружка от обработвания материал). 
Резултантната сила F/ действа върху никеловия слой (фиг.2), 
който е обхванал диамантният кристал. По-високата твърдост 
на свързващото вещество определя по-голяма устойчивост 
срещу отронване на кристали и по-голяма дълготрайност на 
инструмента. 

 
Фиг.2 Сили действащи върху диамантните кристали на абразивен 
инструмент с галванично захванати частици. 

 

3.1. Режими на експерименталните 
изследвания 

За галваничното нанасяне на никеловото покритие е 
използван сулфатен електролит със следния състав: никелов 
сулфат (NiSO4.7H2O) – 145 g/l; натриев сулфат (Na2SO4.10H2O) 
– 45 g/l; борна киселина (H3BO3) – 25 g/l; натриев хлорид 
(NaCl) – 7 g/l. По време на процеса е поддържана температура 
на електролита 20 оC (293 K) и pH 5,5. Според литературното 
проучване препоръчителната плътност на тока в постоянно 
токов режим е от 0,8 до 2,0 A.dm-2 [8]. 

Никеловото покритие е нанесено в следните режими:  

1) постояннотоков режим - катодна плътност на тока jDC = 
1,2 A.dm-2; 

2) импулсен режим:  

- диапазон на честотата на тока 100 Hz – 1000 Hz;  

- средна плътност на тока jm = jDC = 1,2 A.dm-2;  

- импулсна плътност на тока jp = 12 A.dm-2 (коефициент на 
запълване на импулсите kз = 0,1); 

- импулсна плътност на тока jp = 24 A.dm-2 (коефициент на 
запълване на импулсите kз = 0,05). 

За изработване на образците е използвана основа от мед. 

Върху образците е отложено галванично никелово покритие 
с дебелина в диапазона от 12 до 20 μm. 

В табл.1 са представени параметрите на захранващото 
напежение при нанасяне на никеловото покритие върху 
отделните образци: честота на импулсите f; период на 
импулсите Tp; продължителност на токовия импулс tON; 
коефициент на запълване на импулсите kз; импулсна плътност 
на тока jp; средна плътност на тока jm; площ на катода Scatod. 

В табл.2 е представено времето за нанасяне на покритието 
върху отделните образци t; масата на отложеното покритие mNi; 
средната дебелина на покритието Δ, скоростта на израстване на 
покритието vΔ. Масата на отложеното никелово покритие е 
измерена с електронна везна SARTORIUS MC1 Analytic 
AC210S с точност 1.10-4 g. Средната дебелина на покритието е 
определена по формулата: 

(4)  
Nicatod

Ni

gS
m


  

Където gNi е плътността на никеловото покритие (gNi= 8,9 
g.cm-3). 
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Таблица 1: Параметри на захранващото напрежение при нанасяне на 
никеловото покритие върху отделните образци. 

О
бр

аз
ец

 №
 

f 
 

Hz 

Tp 
 

ms 

tON 
 

ms 

kз 
 
- 

jp 
 

A.dm-2 

jm 
 

A.dm-2 

Scatod 
 

dm-2 

19 0 - - - - jDC=1,2 0,1025 
7 100 10,00 1,000 0,10 12 1,2 0,1025 
8 200 5,00 0,500 0,10 12 1,2 0,1025 
9 333 3,00 0,300 0,10 12 1,2 0,1025 

39 400 2,50 0,250 0,10 12 1,2 0,1000 
38 500 2,00 0,200 0,10 12 1,2 0,1000 
12 610 1,64 0.165 0,10 12 1,2 0,1025 
14 830 1,20 0,120 0,10 12 1,2 0,1025 
15 1000 1,00 0,100 0,10 12 1,2 0,1025 
24 200 5,00 0,250 0,05 24 1,2 0,1000 
27 333 3,00 0,150 0,05 24 1,2 0,1000 
30 400 2,50 0,125 0,05 24 1,2 0,1000 
33 500 2,00 0,100 0,05 24 1,2 0,1000 
31 610 1,64 0,080 0,05 24 1,2 0,1000 
37 830 1,20 0,060 0,05 24 1,2 0,1000 
34 1000 1,00 0,050 0,05 24 1,2 0,1000 

 

Таблица 2: Маса и средна дебелина на галванично отложеното 
никелово покритие върху отделните образци. 

 

3.2. Механични характеристики на 
покритието 

За галванично нанесеното никелово покритие при 
различните електрически режими е извършено измерване на 
микротвърдостта чрез нанотестер FISCHERSCOPE H100 
(Германия) по метода на Викерс (HV) с натоварване 100 mN.  
Твърдостта е измерена на повърхността на галванично 
отложеното покритие. За всеки образец са извършени по пет 
измервания. В табл.3 са представени резултатите от 
измерванията за твърдостта по Викерс на галванично отложено 
никелово покритие при различни режими на нанасянето му. 

На фиг.3 е показана в графичен вид зависимостта на 
твърдостта по Викерс (HV) на галванично нанесения никелов 
слой при различна плътност на тока във функция от честотата 
на импулсите.  

Най-ниска твърдост по Викерс (HV=2285 MPa) има 
покритието нанесено в постояннотоков режим. Направените 
измервания за твърдостта по Викерс на никеловите покрития 
нанесени в импулсен режим при импулсна плътност на тока     
jp = 12 A.dm-2, показват най-голяма стойност при честоти 100 

200 и 333 Hz. При тези честоти твърдостта е с 30 до 35 % по-
голяма от тази в постояннотоков режим - при 200Hz HV=3079 
MPa. При честота 500 Hz твърдостта на никеловото покритие е 
с около 25% по-висока отколкото твърдостта при постоянен 
ток (HV=2859 MPa) а при 830 и 1000 Hz има стойност с около 
18% по-висока от тази при постоянен ток. За никеловите 
покрития нанесени в импулсен режим при плътност на тока     
jp = 24 A.dm-2 твърдостта по Викерс е близка до тази при 
покритията нанесени при импулсна стойност на тока jp = 12 
A.dm-2. При честота 100 Hz за импулсна плътност на тока jp = 
24 A.dm-2 се наблюдава интезивно отделяне на водород, поради 
което този образец не е включен в изследването. 

Таблица 3: Твърдост по Викерс на никелово покритие при различни 
режими на електроотлагане. 

f 
Hz 

HV 
MPa 

(jDC=1,2 A.dm-2) 

HV 
MPa 

(jp=12 A.dm-2) 

HV 
MPa 

(jp=24 A.dm-2) 
0  2285   

100  3034  
200  3079 3021 
333  3049 2539 
400  2666 2751 
500  2859 2675 
610  2471 2469 
830  2690 2602 
1000  2701 2785 
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Фиг.3 Твърдост  по Викерс на галванично отложено никелово 
покритие при различни режими на нанасяне на покритието.  

 

 

3.3. Ефективност на процеса 
Електроотлагането на никел върху катода е съпроводено с 

отделянето на водород [9]. Едновременното протичане на двете 
катодни реакции (отделянето на метал и водород) се отчита 
чрез фактора на ефективност на тока (ηI), който показва каква 
част от общия ток се изразходва за отделянето на метал. 
Ефективността на тока може да се определи чрез отношението 
на масата на действително отложения метал (m) към масата на 
теоретично отложения метал (mт): 

(5)  100
Т

I m
m

 , % 

Масата на теоретично отложения метал се определя по 
израза: 

(6)  tAjAm catodелхТ   

Където Aелх – електрохимичният еквивалент (за никел Aелх = 
1,095.10-3 kg.Ah-1); 

j – катодна плътност на тока, A.m-2; 

Acatod – площ на катода, m2; 

t 

О
бр

аз
ец

 №
 

s h 

mNi 
 
g 

Δ 
 

μm 

vΔ 
 

µm/h 

19 3965 1,101 0,1392 15,26 13,85 
7 4510 1,253 0,1512 16,57 13,23 
8 4530 1.258 0,1579 17,31 13,76 
9 4540 1,261 0,1528 16,75 13,28 

39 3880 1,078 0,1363 15,31 14,21 
38 4335 1,204 0,1529 17,18 14,27 
12 4535 1,260 0,1604 17,58 13,96 
14 4600 1,278 0,1559 17,09 13,37 
15 4555 1,265 0,1542 16,90 13,36 
24 4080 1,133 0,1305 14,66 12,94 
27 4200 1,667 0,1451 16,30 13,97 
30 6600 1,833 0,2298 25,82 14,08 
33 3810 1,058 0,1331 14,96 14,13 
31 3960 1,100 0,1366 15,35 13,95 
37 4490 1,247 0,1563 17,56 14,08 
34 4435 1,232 0,1542 17,33 14,06 
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t – време за протичане на процеса, h. 

При галванично отлагане на никел върху 0,1 dm-2 за време 
един час, при средна плътност на тока jm=1,2 A.dm-2, масата на 
теоретично отложения метал е 0,1314 g. 

В табл.4 са представени резултатите от определянето на 
фактора на ефективността на тока (ηI) при различни режими на 
галванично нанасяне на никелово покритие. Факторът на 
ефективността на тока за всеки образец е определен на база 
формула (5). 

Таблица 4: Фактор на ефективност на тока при различни режими на 
галванично нанасяне на никелово покритие. 

f 
Hz 

 

ηI  
% 

(jDC=1,2 A.dm-2) 

ηI  
% 

(jp=12 A.dm-2) 

ηI  
% 

(jp=24 A.dm-2) 
0  93,8   

100  89,3  
200  94,0 87,6 
333  93,0 94,7 
400  96,2 95,4 
500  96,9 95,2 
610  96,4 94,5 
830  92,8 95,4 
1000  90,5 95,3 

На фиг.4 е представена в графичен вид зависимостта на 
фактора на ефективността на тока (ηI) на галванично нанесен 
никелов слой при различна плътност на тока в зависимост от 
честотата на импулсите. 

93
,8

89
,3

94
,0

93
,0

96
,2 96

,9

96
,4

92
,8

90
,5

87
,6

94
,7 95

,4

95
,2

94
,5 95

,4

95
,3

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

dc 100 200 333 400 500 610 830 1000 Hz

ηI
 , 

%

jDC=1,2A/dm2 jp=12A/dm2 jp=24A/dm2
 

Фиг.4 Фактор на ефективността на тока при различни режими на 
електроотлагане. 

Определените стойности за фактора на ефективност на тока 
при галванично нанасяне на никелови покрития в импулсен 
режим при импулсна плътност на тока jp = 12 A.dm-2, показват 
ниска ефективност на тока при ниските честоти – за 100 Hz     
ηI = 89,3%. Процесът на нанасяне на галванично покритие има 
добра ефективност на тока за честоти 400 Hz, 500 Hz, 610 Hz. 
За тези честоти ηI има стойност около 96%, като най-висока 
измерена стойност има при 500 Hz – 96,9%. В импулсен режим 
при импулсна плътност на тока jp = 24 A.dm-2 ефективността на 
тока при честота 200 Hz има ниска стойност (87,6%). За 
честотния диапазон 400 Hz – 1000 Hz ефективността на тока е 
около 95%.  

За ефективността на тока в постояннотоков режим при 
плътност на тока jDC = 1,2 A.dm-2 е получена стойност               
ηI = 93,8%. 

4. Заключение 
На база на извършените изследвания могат да се направят 

следните изводи: 

Твърдостта по Викерс на галванично отложеното никелово 
покритие при импулсен режим има по-висока стойност от 
постояннотоков режим с 15 до 35 % в зависимост от режима на 
електроотлагане. 

В импулсен режим на галванично нанасяне на никелов слой 
покритието има по-висока твърдост и процеса на 

електроотлагане има по-добра ефективност при импулсна 
плътност на тока jp = 12 A.dm-2 (jm=1,2 A.dm-2, kз=0,1), спрямо 
импулсна плътност на тока jp = 24 A.dm-2 (jm=1,2 A.dm-2, 
kз=0,05). 

Фактора на ефективностт на тока при импулсен режим на 
електроотлагане има най-добри показатели за честота на 
токовите импулси в диапазона 400 Hz до 600 Hz. 

За нанасяне на никелово покритие с висока твърдост, при 
висока ефективност на тока е препоръчително електроотлагане 
в импулсен режим при импулсна плътност на тока тока jp = 12 
A.dm-2 (средна плътност на тока jm=1,2 A.dm-2, коефициент на 
запълване на импулсите kз=0,1) и честота на импулсите в 
диапазона от 300 Hz до 500 Hz. 

При електроотлагане в импулсен режим с честота на 
токовите импулси 500 Hz и импулсна стойност на тока 12 
A.dm-2 твърдостта на никеловото покритие е с 25% по-висока 
спрямо електроотлагането в постояннотоков режим.  

Прилагането на импулсна електролиза за изработването на 
диамантни абразивни инструменти чрез използването на 
галванично отложено никелово покритие като свързващо 
вещество е предпоставка за по-висока дълготрайност на 
инструментите и по-малък разход на диаманти при 
производството им, в сравнение с аналогични инструменти, 
изработени на базата на органическа свръзка. 
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