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АКТУАЛЬНІСТЬАКТУАЛЬНІСТЬ

АктуальністьАктуальність – встановлення хімічних технологій нанесення гальванічних
покриттів.

МетаМета – розробка і впровадження у виробництво електроліту, призначеного
для нанесення багатофункціональних латунних покриттів на вироби зі сталі різних
марок, цинку, алюмінію і їх сплавів. Рекомендується для заміни ціаністих електролітів і
електролітів на основі пірофосфату калію.

МЕТАМЕТА ТАТА ПРИЗНАЧЕННЯПРИЗНАЧЕННЯ

ПризначенняПризначення – нанесення декоративних
покриттів сплавом, поліпшення зчеплення
металокорда з гумою, захист сталевих
виробів від корозії, запобігання
взаємодифузії металів та ін.

Дозволяє осаджувати дзеркально-
блискучі, однорідні за складом (73-73 % 
міді), міцно зчеплені з основою пластичні та
безпористі покриття товщиною до 10 мкм. В
порівнянні з аналогами має більш високі
показники електролізу.

ЗовнішнійЗовнішній виглядвигляд латуннихлатунних покриттівпокриттів
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ТехнологічніТехнологічні показникипоказники електролітуелектроліту

НовизнаНовизна розробкирозробки – в складі електроліту, використаній блискоутворювальній добавці і
виборі легуючого компонента.
Основний склад електроліту: мідь сірчанокисла п’ятиводна, цинк сірчанокислий

семиводний, пірофосфат натрію, добавка ЛГ-3 та йони легуючого металу.
Ефективність дії електроліту полягає в комплексоутворювальній дії добавки ЛГ-3 та

можливості утворення монолігандних комплексів металів, що сприяє суміщенню
потенціалів виділення окремих компонентів сплаву.

Вихід за струмом, % Розсіювальна здатність, % 
Добавка 

0,5 А/дм2 1,0 А/дм2 1,5 А/дм2 0,5 А/дм2 1,0 А/дм2 1,5 А/дм2 

Діапазон 
робочих 
густин 
струму, 
А/дм2 

Без 
добавки 65,7 38,1 32,5 33,7 35,6 – ∼0,5 

ЛГ-3 75,2 47,8 42,5 66,0 72,1 78,2 0,25–2,5 

ЛГ-3, 
легуючий 
метал 

75,1 55,1 52,5 77,9 83,3 89,5 0,25–2,8 
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ОтриманийОтриманий методомметодом компкомп’’ютерногоютерного моделюваннямоделювання двоядернийдвоядерний комплекскомплекс
мідіміді іі цинкуцинку зз блискоутворювальноюблискоутворювальною добавкоюдобавкою ЛГЛГ--3 (1) 3 (1) 

іі вв присутностіприсутності йонівйонів легуючоголегуючого металуметалу (2)(2)

1                                                              1                                                              22



ПотенціостатичніПотенціостатичні залежностізалежності
процесупроцесу електроосадженняелектроосадження
латунілатуні зз пірофосфатногопірофосфатного

електролітуелектроліту безбез добавокдобавок (1)(1)
іі зз добавкоюдобавкою ЛГЛГ-- 3 (2)3 (2)

ПеревагиПереваги електроліту перед аналогами полягають у перевищенні значень
технологічних параметрів (виходу за струмом, розсіювальній здатності, діапазоні
робочих густин струму), стабільності при експлуатації та якості осаджуваних покриттів
(зовнішній вигляд, властивості, однорідність складу).
ТехнікоТехніко--економічніекономічні показникипоказники::

- збільшення терміну експлуатації виробів у 3 рази;
- підвищення швидкості нанесення покриттів у 2 рази;
- економії електроенергії на 30 %;
- зниженні вартості реактивів, що використовуються, у 5 раз.
Впровадження інноваційного проекту у виробництво екологічно безпечне.
СфериСфери застосуваннязастосування – гальванічні цехи підприємств машинобудівного та

приладобудівного профілю.
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ПЕРЕВАГИПЕРЕВАГИ ТАТА ЗАСТОСУВАННЯЗАСТОСУВАННЯ


