
   
HULL CELL DE N KEL BANYOSU  

Haz rlayan : ükran Y ld r m  

Nikel banyosunun Hull cell kab nda analiz yap laca zaman pirinç plaka kullan l r. Pirinç plakaya yap lacak 
ön i lemler a a daki gibidir.  
Pirinç plakan n polisajlanmas hatalar görmek için çok yararl olur. Anot olarak ta nikel anot kullan l r. 
Polisajlanm pirinç plaka Elektrikli ya almadan geçirilir.  Daha sonra y kan r. ve %10 luk sülfirik asitli suya 
dald r l r. Tekrar y kan r ve saf sudan geçirilir. Daha sonrada 55-60 °C de s t lm nikel banyosuna dald r l r 
ve 1,5 - 2 Amper  10 dakikada plaka çekilir. Plaka çekildikten sonra incelenir. E er a a da belirtilen hatalar 
ç k yorsa ona göre yap lacak ilaveler belirlenir. lk önce banyodaki Nikel sülfat , Nikel Klorür , Borik Asit 
de erlerine bak l r. Bunlar n eksikli i a a daki sonuçlar do urur.   

Nikel Klorür : Nikel klorür konsantrasyonu dü ük ise sarma gücünü azalt r. Nikel klorür parlat c n n 
kullan m n ayarlar ve dengeler.  
Borik Asit : Borik asit eksikli inde yüksek ak m bölgesinde yanma meydana gelir. Borik asit fazlal nda ise 
banyoda a r depolanma olur ve yüzey prüzlenmesine neden olur.  
Nikel Sülfat : Nikel sülfat eksikli inde yüksek ak m bölgelerinde kar ncalanma ve ele gelme meydana 
gelebilir. Nikel sülfat fazlal nda ise yer yer bulutlu yap olu abilir. Yap lan analizler sonucu banyodaki 
tuzlarda eksiklikler var ise önce bu eksiklikler tamamlan r daha sonra tekrar plaka çekilir.   

E er Kaplama K r lgan Oluyorsa :  
- pH de eri yüksek olabilir. E er pH yüksek ise ilk önce pH dü ürülür. pH seyreltilmi  sülfirik asit 
kullan larak dü ürülür.  
- Daha sonra tekrar plaka çekilir e er k r lganl k devam ediyorsa , Nikel Ta y c eksikli inden 
kaynaklan yor olabilir. Ta y c ilave ederek tekrar plaka çekilebilir. 
- Organik kirlenmede k r lmaya sebebiyet verir. Bunu kirlilik giderici kullanarak ortadan kald rabilirsiniz.  
- Parlat c fazlal da k r lmaya neden olabilir. Parlat c fazlal banyo çal t r larak al nabilir. 
Kaplama Yan k Oluyorsa : 
- Çal ma s cakl kl dü ük olabilir. 
- Banyodaki tuz de erleri dü ük olmas ndan kaynaklanabilir. 
- Organik kirlenme den kaynaklan yor olabilir. Organik kirlenme aktif karbonla filtre edilerek banyodan 
al nabilir. Yaln z bu filitrasyon s ras nda banyodaki nemlendirici miktar da azalm olur bunu dikkate alarak 
banyoya nemlendirici ilavesi yap labilir. 
Kaplama Parlak olmuyor ise: 
- pH ya da yo unluk do ru de il. 
- Ak m yo unlu u dü ük olabilir. 
- S cakl n dü ük olmas ndan kaynaklan yor olabilir. 
- Bak r kirlenmesi olabilir. Daha fazla kirlenmemesi sa lan rsa kirlikik zamanla ortadan kalkacakt r. 
- Parçalar iyi temizlenmemi olabilir. Parçalar n temizli inden emin olunmas gerekir.  
- Parlat c azl ndan kaynaklan yor olabilir. 
Yer yer bulutlanmalar matl klar olu uyorsa: 
- Kaplama öncesi daha iyi y kama gerekir. 
- Ak m yo unlu u çok yüksek ise yer yer matl klar olu abilir. 
- Parlat c azl ndan kaynaklan yor olabilir. 
- Ta y c eksikli inden kaynaklan yor olabilir. 

ne Ba gibi delikli yap olu uyor. 
- Banyo kirlenmi filtre edilmesi gerekir. 
- Nemlendirici eksikli inden kaynaklan yor olabilir. Banyoya nemlendirici ilave edilmelidir.  

NOT: SATEN BANYOSU ANAL Z YÖNTEM DE YAKLA IK OLARAK BU EK LDED R. 


