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Intisari
Pelapisan dengan elektroles nikel adalah metode pelapisan nikel pada permukaan katalitik tanpa
menggunakan sumber arus listrik: Pelapisan dilakukan dalam media aqueous yang menggunakan nikel sulfat
sebagai sumber elemen pelapis dan garam hipofosfit sebagai reduktor. Metode pelapisan ini pada paduan
alumunium 2024, yang digunakan untuk perangkat elektronik; karena lapisan yang dihasilkan memiliki
kekerasan yang tinggi, ketahanan korosi yang baik serta penampilan yang dekoratif.
Katakunci: elektrolesDike1,kekerasandan ketahanankorosi
Abstrack
Coating with nickel electroless is a method on catalytic surface without using electricity. The coating was
applied in aqueous media which use nickel sulfate as the source of coating element and salt of hipofosfit as the
reductor. The coating method commonly used in alumunium alloys 2024, widely applied in electronic
appliances because the coat produces a high quality of hardness, good corrosion resistance and decorative
appearance.
Key words,' Nickel electroless, hardness and coorosion resistance.

PENDAHULUAN
Paduan alumunium merupakan
salah satu jenis logam ringan
yang banyak dimanfaatkan dalam
industri elektronik, hal ini di
karenakan paduan alumunium
memiliki sifat yang ringan,
mudah
dibentuk,
memiliki
ketahanan korosi yang baik dan
cepat menyerap dan melepaskan
panas. Secara teknis penggunaan
paduan
alumunium
untuk
rangkaian komponen elektronik
sudah memadai, akan tetapi
kemasan
elektronik
tersebut
sangat rentan terhadap goresan
pada saat perakitan serta memiliki
penampilan yang kurang menarik
(buram).
Sehingga perlu usaha untuk
modifikasi untuk meningkatkan
kekerasan
dan
penampilan
permukaannya
yaitu
dengan
pelapisan
elektroles
nikel.
Pemilihan lapisan elektroles nikel
ini karena lapisannya merata
mengikuti kontur permukaan
material yang dilapisi, pada
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sudutnya
tidak
terjadi
penambahan
tebal
lapisan,
lapisannya memiliki kekerasan
yang tinggi, ketahanan korosi
yang baik dan permukaan yang
mengkilap.
Agar dapat dimanfaatkan dalam
skala industri, maka harus
diketahui
kondisi
(parameter, seperti : temperatur
pelapisan, pH larutan dan
konsentrasi
larutan)
proses
pelapisan
terbaik
dan
karakteristik lapisannya.
.-....
TEORI
Larutan Pelapis
Larutan yang digunakan pada
pelapisan elektrolisis nikel adalah
larutan yang mengandung sumber
elemen pelapis dan reduktor.
Penambahan zat-zat lain dapat
saja
dilakukan
untuk
meningkatkan
kualitas
hasil
pelapisan.
Sebagai
sumber
elemen
pelapis
biasanya
digunakan nikel sulfat, sedangkan
sebagai reduktor dapat digunakan
hipofosfit,
aminborans,

formaldehida,
hidrasin
dan
borohidrar". Zat kimia yang
digunakan sebagai reduktor akan
mempengaruhi sifat kimia dan
sifat mekanik lapisan, karena
produk oksidasi dan reduktor
seringkali terdapat dalam lapisan.
Proses pelapisan elektroles nikel
dapat dapat dilakukan dalam
larutan asam dengan pH 4 - 7 dan
larutan basa dengan pH 8 - 11.
Pelapisan dalam larutan asam
lebih sering dilakukan karena
larutannyalebihmudahdikontroldan
lapisan yang dihasilkan memiliki
kekerasandan ketahanankorosiyang
baik.
Mekanisme Pelapisan
Pelapisan
elektroles
nikel
dilakukan
dengan
cara
mencelupkan logam yang akan
dilapisi ke dalam larutan aqueous
yang mengandung ion logam
pelapis (ion nikel) serta reduktor
kimia (ion hipofosfit). Dengan
bantuan reduktor hipofosfit, ion
nikel akan direduksi ke bentuk .
logarnnya dan mengendap di
permukaan
yang
dilapisi.
Meskipun diindikasikan sebagai
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proses yang sederhana,
akan
tetapi
aksi
reduksi
hanya
berlangsung
pada
permukaan
yang katalitik, hal ini memberi
penjelasan bahwa pengendapan
diinisiasi di permukaan. Pelapisan
elektroles
nikel
dapat
juga
dinyatakan sebagai proses reduksi
kimia pengendapan nikel yang
dikontrol
seeara
autokatalitik
karena
endapan
nikel
yang
dihasilkan
juga
merupakan
permukaann
katalitik sehingga
memungkinkan
pelapisan
berikutnya dapat terjadi,
Tahap-tahap
yang
dibutuhkan
untuk terjadinya
pengendapan
elektroles nikel adalah :
1.Dehidrogenisasi
katalitik
hipofosfrt yang menghasilkan
anion
ortofosfit
dan atom
hydrogen yang teradsorpsi di
permukaan :

2. Reduksi
ion-ion
nikel dan
sebagian keeil ion hipofosfit di
larutan menjadi endapan nikel
dan fosfor di permukaan :

Pada
saat yang
sama,
ion
hipofosfit
teroksidasi
menjadi
ortofosfit
dengan evolusi gas
hydrogen:

Sedangkan Menurut Pearlstein (5)
mengemukakan
bahwa
dehidrogenasi katalitik hipofosfit
dengan
transfer
hidrida
ke
permukaan katalitik merupakan
tahap
awal
dari
proses
pengendapan elektroles nikel :

Ion-ion
hidrida
tersebut
selanjutnya bereaksi dengan ionion nikel
dan menghasilkan
endapan logam nikel :
Nl•2+

+ 2H- ---..-

N'O
1

+ H2

Ion-ion
hidrida
juga
dapat
bereaksi dengan ion-ion hydrogen
yang menghasilkan gas hydrogen,
sedangkan reaksi pembentukan
fosfor yang diusulkan Pearlstein
mengikuti reaksi :
POz" + 3H" + 2HzO --.

P + 1,5H2 +

4(OH)"

Kalau diperhatikan
mekanisme
reaksi pengendapan nikel seeara
elektroles di atas, terlihat bahwa
tahap awal sama yaitu tetjadinya
dehidrogenasi katalitik hipofosfit,
akan tetapi terdapat perbedaan
pendapatt
terhadap
produk
dehidrogenasi katalitik hipofosfit
tersebut,
yakni
produk
dehidrogenasi katalitik hipofosfit
tersebut adalah atom hydrogen (4 )
sedangkan
menurut
Pearl stein
produk dehidrogenasi
katalitik
hipofosfit tersebut adalah ion
hidrida.
Pada proses pengendapan yang
menggunakan reduktor hipofosfit,
selama proses pengendapan nikel
berlangsung
juga
terjadi
pengendapan
fosfor
dan
pembentukan
gelembung
gas
hydrogen.
-....
Laju Pelapisan
Laju pelapisan elektroles nikel
dalam media aqueous merupakan
fungsi eksponensial temperatur
pelapisan. Laju pelapisan akan
meningkat dengan eepat pada
temperatur yang mendekati titik
didih larutan, akan tetapi pada
keadaan
ini stabilitas
larutan
pelapis eenderung menurun.
Temperatur
larutan
pelapis
merupakan variabel penting yang
mempengaruhi laju pelapisan dan
stabilitas
larutan
pelapis.

Pelapisan dalam larutan asam
umumnya dilakukan pada rentang
temperatur antara 65°C - 95°C.
Menurut Murphy pengendapan
elektroles nikel dapat dilakukan
pada temperatur 57°C - 65°C,
tetapi pelapisan pada umumnya
dilakukan pada temperatur 65°C 88°C. Gutziet menyatakan bahwa
pada
larutan
yang
stabil,
temperatur
terbaik
pelapisan
elektroles nikel adalah 94°C 95°C.
Walaupun
demikian,
beberapa
industri
pelapisan
melakukan pelapisan elektroles
nikel pada temperatur 80°C 85°C. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari
terjadinya
dekomposisi
larutan
pelapis,
akibat kurang stabilnya larutan
tersebut pada temperatur yang
lebih tinggi.
Dekomposisi ini ditandai dengan
terbentuknya gelembung gas pada
daerah yang bukan bagian dari
pelapisan di larutan, atau adanya
partikel kecil berwama
hitam
yang mengambang di permukaan
bak pelapis. Apabila dekomposisi
meningkat, evolusi gas hydrogen
akan meningkat sampai larutan
kelihatan mendidih dan dalam
waktu
singkat
larutan
akan
menjadi bersih dengan partikel
keeil berwama hitam berkilauan
yang mengendap di dasar tangki
yang diindikasikan sebagai nikel
fosfat dan nikel oksida.

Perlakuan

Panas

Terhadap

Lapisan
Menurut Goldenstein dan kawankawan ( 1 ) perlakuan panas lapisan
nikel
fosfor
menyebabkan
terjadinya
transformasi
fasa
metastabil
nikel-fosfor
(Ni-P)
menjadi fasa campuran larutan
padat nikel (dengan kandungan
fosfor yang sangat rendah) dan
senyawa intermetalik Ni-NhP.
Sedangkan
Pearl stein
(5)
berpendapat
bahwa
lapisan
elektroles nikel adalah larutan
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padat lewat jenuh fosfor dalam
kristal nikel yang halus, di mana
perlakuan panas pada temperatu
400·C , terjadinya presipitat NhP
dan pertumbuhan butiran.
Pada T>400·C , pertumbuhan
butiran mulai terjadi di mana
butiran
yang
kasar
akan
menurunkan kekerasan lapisan.
Pengaruh kadar fosfor terhadap
kekerasan
lapisan
terutama
terlihat pada lapisan yang
memiliki kandungan fosfor di
bawah 5% dan di atas 11%.
Pada T>400·C :
Untuk %P<5%
ikatan atomatom dalam fasa nikel sangat
lemah
karena
terjadinya
rekristalisasi dan pertumbuhan
butir yang berlebihan.
Untuk %P >11% : ikatan atomatom dalam fasa nikelnya akan
sama atau lebih kuat dari pada
yang diperoleh pada T= 400·C ,
ini karena rekristalisasi dengan
perturnbuhan
butiran
yang
terbatas.

METODAPERCOBAAN
AL-2024

.Pemotongan
Benda Uji

Perataan dan Penghalusan
Permukaan

Pembersihan
Permukaan

Pembilasan dan
Pengeringan

Perlakuan Panas

Gambar
Fosfor

Diagram

Fasa Nikel

-
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BAHAN DAN METODA

Basil
Percobaan
Pembabasan

Metoda Percobaan
Pelapisan elektroles nikel pada
paduan aluminium 2024 akan
membuat pennukaan
paduan
aluminium yang kontak dengan
larutan pelapis diselimuti oleh
lapisan nikel-fosfor.
Percobaan
pelapisan
yang
dilakukan meliputi empat tahap,
yaitu : tahap persiapan sampel,
tahap pelapisan, tahap perlakuan
panas dan pengujian lapisan.
Data Material dan Larutan
Pelapis
Material yang digunakan adalah
lembaran pelat paduan aluminium
2024, dengan komposisi kimia
sebagai berikut :
Cu = 3,864% Mg = 1,705%
Mn = 0,589% Fe = 0,241%
Si = 0,093% Zn = 0,186%
Ni = 0,056% Ti = 0,014%
Cr = 0,014%
Pada
percobaan
pelapisan
digunakan pelat berukuran 25 x
10 x 1 mm, dengan variable :
konsentrasi nikel, konsentrasi
bypopbospbite dan temperatur
pelapisan.
Serta
percobaan
dilakukan dengan variabel waktu
pelapisan
dan
pengukuran
potensial antar muka.
Preparasi material uji meliputi :
1. Pengampelasan
sampai
pemolesan
2. Pembersihan pennukaan
3. Pembilasan dan pengeringan
Larutan pelapis yang digunakan
pada percobaan ini adalah larutan
nikel sulfat dan garam hipofosfit
dengan pH = 4 - 6 , untuk
menjaga pH-nya konstan maka ke .
dalam
larutan
tersebut
ditambahkan buffer yaitu sodium
asetat.
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Variabel waktu pelapisan
Percobaan
dilakukan
pada
temperatur 60oC, dengan [Ni] =
O,IM dan [hipofosfit] = 0,3M.
Dari hasil pengukuran pH,
memperlihatkan
terjadinya
penurunan dari 5,60 menjadi 4,87
5.5.
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Gambar 2.. Perubahan pH larutan
Pelapis terhadap Waktu

Laju Pelapisan
Laju pelapisan elektroles nikel
pada
AI-2024
ditentukan
berdasarkan berat endapan per
satuan luas yang dihasilkan per
satuan waktu. Oleh karena reaksi
pengendapan nikel merupakan
reaksi reduksi autokatalitik kation
nikel pada temperatur tinggi
dengan bantuan anion hipofosfit,
maka pada komposisi larutan
yang tetap laju pelapisannya
sangat
dipengaruhi
oleh
temperatur
dan
konsentrasi
hipofosfit.
Hasil percobaan pelapisan dengan
komposisi larutan [Ni] = O,IM
dan [hipofosfit] = 0,3M pada
temperatur
yang
bervariasi,
diperlihatkan pada gambar di
bawah ini:
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Gambar 4 Laju pelapisan elektroles
nikel
pada
temperatur
yang
bervariasi.

Waktu pelapisan. mentt

'-...
'Gambar
3.
Pengaruh
Waktu
Pelapisan terhadap Berat endapan per
satuan luas dan teballapisan.

Kalau
diperhatikan,
waktu
pelapisan terbaik yang ditentukan
berdasarkan penimbangan berat
endapan per satuan luas atau tebal
lapisan dan yang diperoleh dari
pengukuran potensial antar muka,
tampak
bahwa
keduanya
memiliki harga yang signifikan.
Dapat dilihat juga pada tabel 1.

Dari grafik di atas diperoleh :
I.Pada
T
60°C,
laju
pelapisannya
= 2,495.10-3
gr.cm'vjam,
2.Pada
T
70°C, laju
pelapisannya
= 3,726.10-3
gr.cm-2/jam_
3.Pada
T
= 80°C, laju
.
6,141.10-3
pe Iapisannya
gr.cmvjam.
Dari grafik di atas terlihat pada
temperatur rendah laju pelapisan
relatif rendah, hal ini karena pada
temperatur rendah pembentukan
atom hydrogen yang teradsopsi di
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pennukaan
substrat
tidak
berlangsung dengan sempurna".
Sedangkan pada temperatur tinggi
laju nya lebih tinggi akan tetapi
peningkatan temperatur pelapisan
akan
menurunkan
stabilitas
larutan pelapis',

grafik terlihat , pelapisan yang
dilakukan dengan nisbah nikel
dan hipofosfit yang lebih rendah
atau
lebih
tinggi
dari
1:3
menghasilkan berat endapan per
satuan luas dan tebal lapisan yang
lebih rendah.

Tabel 1. Waktu Pelapisan maksimum basil percobaan pelapisan dan
pen ukur an notensia. 1antann uka.
No T pelapisan
T terbaik pelapisan
T terbaik pengulruran potensial pengendapan
(OC)
(menit)
(menit)
1
60
300
305
2
70
180
185
3
80
90
95

Pengaruh [Ni]dan[Hipofosfit]
Percobaan
pelapisan
dengan
variabel konsentrasi nikel dan
hipofosfit
dilakukan
untuk
mengetahui
nisbah konsentrasi
nikel
dan
hipofosfit
yang
menghasilkan berat endapan atau
tebal lalpisan maksimum atau
nisbah
[Ni]/[H2P02]
yang terbaik.
Percobaan
dilakukan
dengan
memvariasikan [Ni] dan [H2P02]
secara bergantian pada rentang
O,lM
sampai
0,4M
pada
temperatur
60°C dengan
pH
larutan pelapis 4,9 - 5,6.
Hasil percobaannya dapat dilihat
pada grafik di bawah ini :
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Gambar 5. Pengaruh nisbah nikel dan
hipofosfit terbadap berat endapan
dan teballapisan.
Dari grafik di atas terlihat bahwa
berat endapan per satuan luas dan
tebal
lapisan
maksimum
diperoleh pada saat konsentrasi
nikel dan hipofosfit
masingmasing O,lM dan 0,3M. Dari
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singkat. Hasil percobaannya dapat
dilihat pada grafik di bawah ini :
7.----

~

Tomperatur,·C

Gambar 6 Pengaruh temperatur
pelapisan terhadap berat endapan dan
teballapisan.

Sedikitnya berat endapan yang
terbentuk akibat nisbah nikel dan
hipofosfit
yang
rendah
(konsentrasi hipofosfit di larutan
tinggi) dikarenakan
tingginya
konsentrasi
H2P02 di dalam
larutan pelapis mengakibatkan
reaksi
reduksi
berlangsung
dengan cepat, akibatnya terjadi
reduksi ion nikel yang berlebihan
di
pennukaan
benda
uji.
Sedangkan
sedikitnya
berat
endapan
yang terbentuk akibat
nisbah konsentrasi
nikel dan
hipofosfit
yang
tinggi
(konsentrasi hipofosfit di larutan
rendah) dikarenakan terbatasnya
jumlah
ion
hipofosfit
yang
mereduksi
ion nikel menjadi
logam nikel.

Percobaan
dengan
variabel
temperatur ini, larutan pe lapis
harus selalu diamati karena pada
temperatur yang tinggi stabilitas
larutan
pelapis
cenderung
menurun, sehingga dekomposisi
larutan
yang
menyebabkan
kegagalan pelapisan dapat terjadi
setiap saat.

P~ngaruh-"Temperatur
Pelapisan

Perlakuan
Pelapisan

Percobaan
dengan
variabel
temperatur pelapisan dilakukan
selama
satu
jam
dengan
konsentrasi nikel dan hipofosfit
masing-masing O,lM dan 0,3M
pada rentang pH 4,3 - 4,7. Pada
percobaan ini temperatur larutan
pelapis
divariasikan
masinginasing 60°C, 70°C, 80°C, dan
90°C. Tetapi percobaan pelapisan
pada temperatur
90°C tidak
berhasil
karena
larutan
terdekomposisi
dalam
waktu

Proses perlakuan
panas yang
dilakukan
pada
paduan
alumunium yang telah dilapisi
nikel-phospor
bertujuan
untuk
mengetahui pengaruh temperatur
terhadap lapisan elektroles nikel
pada
paduan
alumunium.
Perlakuan panas dilakukan pada
vanasi
temperatur
140°C,
370°C,
dan
540°C
dengan
holding time satu jam. Lalu
spesimen uji didinginkan secara
perlahan di dalam tungku.

Kondisi Pelapisan Terbaik
Dari data-data percobaan di atas,
dapat diperoleh bahwa kondisi
terbaik pelapisan elektroles nikel
pada paduan alumunium 2024
tersebut adalah :
+ Temperatur pelapisan adalah
80°C
+ Perbandingan molar konsentrasi
nikel dan hipofosfit adalah 1 : 3

Panas

Setelah
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Dari hasil pengujian kekerasan
lapisan sebelum dan setelah
mengalami
perlakuan
panas
terlihat pada grafik adanya
kenaikan .
Hasil percobaannya dapat dilihat
pada grafik berikut ini :

Company
Limited,
New
Delhi, page 15 - 35.
2. Sunara P 2000, " Dasar Teori
Praktikum

Gambar 8. Struktur mikro lapisan
elektroles nikel hasil pelapisan
selama 1 jam pada temperatur 80 e
( PembesaranlOOOX )
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Garnbar 7 Pengaruh temperatur
perlakuan panas terhadap kekerasan
lapisan.
Berdasarkan analisis struktur
mikro,
adanya
peningkatan
kekerasan disebabkan
pada
lapisan terjadi transformasi fasa
Ni-P menjadi Ni-NhP. Pada saat
proses
perlakuan
panas
berlangsung, atom-atom fosfor
dan sebagian atom-atom nikel
akan bergabung dan berusaha
membentuk kristal NhP. Selama
berusaha
untuk
membentuk
presipitat NhP, atom-atom fosfor
dipaksa untuk menyesuaikan diri
dengan struktur atom pelarutnya
(Ni), sehingga menyebabkan
terjadinya regangan elastik yang
kuat. Dengan adanya regangan ini
maka selama proses pembentukan
presipitat NhP akan terjadi proses
peningkatan kekerasan lapisan.
Apabila presipitat Ni3P yang
terbentuk di berbagai tempat
dalam lapisan cukup banyak,
regangan
elastiknya
akan
menurun.
Penurunan
fit
menyebabkan Iajupengerasannya
akan berhenti dan mencapai harga
maksimum.
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KESIMPULAN
Dari data-data percobaan dan
pembahasan di atas dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pelapisan elektroIes nikel
pada AI-2024 dapat diIakukan
pada T = 600e - 80oe,
dengan
Iaju
pelapisan
maksimum pada temperatur
80°C dengan perbandingan
molar nikel dan hipofosfit 1 :
3.
2. Dengan perlakuan panas
dapat
meningkatkan
kekerasan lapisannya dari 314
VHN menjadi 653VHN.

Elektrokimia

",

Laboratorium
Elektrometalurgi, Tambang
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3. Syoni Soepriyanto 2000, "
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pada logam ", Lb. Metalurgi
Fisik & Keramik, Tambang,
ITB, hal.1-75.
4. Dennis, Lk 1993 " Nickel and
Chromium/J I Plating
",
WoodheasfIJ.
Publishing
Limited, Cambridge, page 75
- 90.
5. Pearlstein.F
1974,
"
Electroless Plating, Modern
Elekiroplating co, John WHey
& Sons,Inc. New York, page
710 -730.

SARAN
Perlu dilakukan pengujian korosi
serta meneliti larutan buffer yang
dapat menjaga rentang pH larutan
sekecil mungkin sehingga dapat
dilakukan studi pengaruh pH
larutan terhadap laju pelapisan.
PerIu
pengujian
dengan
metalografi untuk mengamati
morfoIoginya.
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