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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Black Rutênio é um eletrólito fortemente ácido, utilizado em aplicações decorativas, com tonalidade do 

depósito de escuro a negro. Possui cor e brilho constante, de fácil operação e boa vida útil. 

 

Black Rutênio é utilizado como camada final para aplicações decorativas em indústrias de joias, óculos e 

canetas. A resistência do depósito varia de bom a excelente dependendo do grau de escurecimento. 

 

Recomendamos um flash de ouro como camada intermediária. Em depósitos de Paládio ou Paládio-Níquel, o 

Flash de ouro não se faz necessário. 

2. CARACTERÍSTICAS DO BANHO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 

Tipo do banho: Ácido  

Conteúdo de rutênio: Ideal: 5 g/L  (2 a 10 g/L0 

pH: 
1,2 em 65°C 

1,0 em 25°C 

Temperatura: 65°C (60-70°C) 

Densidade do Banho: 1,02 g/cm³ (3 °Bé) 

Densidade de Corrente: 1,05 A/dm² 

Velocidade de deposição: Aprox. 0,06 µ/A.min a 1,5 A/dm² 

Razão de deposição: 10mg/A.min 

Agitação: Vigorosa ( 5 a 10 cm/s) 

Filtração: 

Contínua, com bomba filtro resistente á eletrólitos 

ácidos e com capacidade para circular o banho 

pelo menos duas vezes por hora. 

 

3. CARACTERISTICAS DA CAMADA  

 

 

 

 

 

 

 

Coloração De Cinza a Negro 

Peso específico 12g/cm3 

Camada máxima 0,2 – 0,3 µ, dependo do grau de escurecimento. 



  

  

 BOLETIM TÉCNICO   

Processo: BLACK RUTÊNIO – BANHO ÁCIDO 

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe técnica. 

ELECTRO GALVANO 

(19) 3720.1440                                                              

Visite nosso site: www.electrogalvano.com.br 

Revisão: 02                                          Data: 22/01/2018                                                   Página 2/5 

4. EQUIPAMENTOS 

Fonte de energia Retificador com regulagem contínua e amperímetro de escala fina 

 Tanque Material plástico resistente a álcalis de preferência polipropileno  

Anodos Titânio platinado 

Relação anodo/catodo Mínimo 2:1  

Aquecimento 
Resistência com proteção de pirex, quartzo ou      "teflon”, com 

dispositivo para controle automático de temperatura (termostato). 

Movimentação Mediante acionamento da barra catódica até 5 A 10 cm/seg. 

Filtração 

Requer de modo contínuo. Banhos de pequeno volume devem ser 

filtrados o mais frequentemente possível, pelo menos após as 

correções. 

5. FORMA DE FORNECIMENTO 

Em 800 ml de água deionizada, adicionar 100ml do Black Rutênio – Solução Inicial Concentrada e agitar 

cuidadosamente. 

Adicionar de 10 a 15ml de Agente Enegrecedor, de acordo com a tonalidade desejada. 

Após a agitação adicionar 20ml de Black Rutênio - Acelerador e completar o volume para 1,0 litro com água 

deionizada. 

Aquecer o banho até 65ºC e em seguida medir o valor do pH. 

Se necessário, ajustar o pH para 1.2 com Ácido Sulfúrico 10% para abaixar e Hidróxido de Amônia 10% para 

elevar. 

6. MANUTENÇÃO 

 
Com o uso consome-se o Rutênio e outros componentes do banho, consequentemente altera-se sua 

composição e características, que devem ser ajustadas periodicamente com adição dos suplementos quando no 

máximo cerca de 10 – 20% do conteúdo de Rutênio inicial tenha sido consumido na eletrodeposição. 

Para suplementar 1,0g de Rutênio depositado, adicionar ao banho: 

 

25,0 mL Black Rutênio – Suplemento 
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A reposição de Agente Enegrecedor deve ser feita quando a cor do depósito estiver diferente da cor 

estabelecida na concentração inicial. 

Este aditivo dever ser adicionado em pequenas quantidades de 1,0 – 2,0 mL/L, pois um excesso deste 

aditivo interfere na velocidade de deposição e na penetração, podendo provocar manchas no depósito. 

Agente Enegrecedor NÃO pode ser removido por tratamento com carvão ativo. 

 

Com a diminuição da velocidade de deposição adicionar Black Rutênio - Acelerador ao eletrólito em 

dosagens de no mínimo 5 mL/l e no máximo 10 mL/L (tempo de reação do Acelerador: 2 – 3 h). 

 

O teor de Rutênio deve ser controlado através de análise química. 

 

O valor do pH deve ser checado diariamente utilizando um pHmetro com eletrodo de vidro previamente 

calibrado.  

Para abaixar o pH utilizar solução de ácido sulfúrico 10% e para aumentar solução de hidróxido de amônio 

10%. Se o valor do pH estiver alto, o eletrólito ficará instável. 

Normalmente a densidade do eletrólito aumenta durante sua vida útil, com a passagem da produção. 

Se a densidade do eletrólito cair abaixo de 1.020g/cm3, recomendamos a adição de Black Rutênio – Sal de 

Correção de Densidade; aproximadamente 20 g/L aumenta a densidade em 0,01g/cm3. 

 

Black Rutênio - Molhador é reduzido por arraste e deve ser suplementado ocasionalmente. 

Considerando um arraste aproximado de metade do banho, adicionar 5,0 mL/L de Black Rutênio – Molhador. 

 

 Acelerador é removido durante tratamento com carvão ativo. 

Após tratamento o banho deve ser suplementado com Black Rutênio - Acelerador. 

 

Razão de Deposição e coloração do depósito dependem da quantidade de Ruthuna Black - Agente 

Enegrecedor utilizado.  

A velocidade de deposição e a penetração estão diretamente relacionadas a quantidade de Black Rutênio 

-  Agente Enegrecedor.  

Quanto maior a quantidade de Agente Enegrecedor menor é a penetração e velocidade de deposição. 

Os dados apresentados na tabela abaixo mostram a relação da velocidade de deposição em função da 

quantidade de Black Rutênio – Agente Enegrecedor utilizado.  
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Cálculos de Deposição: 

Peso(mg): área (cm²) x 1.2 x camada (µm) Tempo (min) :  peso(mg)___ 

10 x corrente(A) 
 

 

Não recomendamos camadas superiores a 0,3µm devido a formação de fissuras na camada. 
 

7. PRÉ TRATAMENTO 

O pré-tratamento do metal base é de extrema importância, para que se obtenha um acabamento brilhante e 

isento de manchas é imprescindível que a superfície esteja absolutamente limpa. 

Por ser um banho fortemente ácido haverá ataque nos materiais bases como cobre e níquel. 

Recomendamos aplicar um flash de ouro para proteger o substrato. Este procedimento não se faz necessário 

no caso de substratos de paládio ou paládio/níquel. 

Contaminações metálicas de cobre, zinco, níquel, chumbo e outros, podem ser removidas através de chapa 

seletiva aplicando 0,1A/dm2 ou por precipitação dos contaminantes. 

7. PÓS TRATAMENTO 

Após saírem do banho, as peças deverão ser imersas em água deionizada, que será utilizada para repor as 

perdas de volume por evaporação do banho ou reservada para recuperar o rutênio. 

 

Agente Enegrecedor 

(ml/l) 

Velocidade de 

Deposição (µm/min) 

Razão de Deposição 

(mg/A.min) 

0 0.14 - 0.17 11.0 - 13.0 

10 0.06 - 0.11 5.0 - 9.0 

15 0.04 - 0.08 3.5 - 6.5 

20 0.03 - 0.06 2.0 - 5.0 

25 0.02 - 0.05 2.0 - 4.0 
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A seguir, mergulhadas em uma solução de hidróxido de sódio 50g/L a 60ºC durante 15 – 30 segundos para 

neutralização dos eletrólitos restantes na superfície. 

Lavar novamente em água corrente e se possível uma lavagem com água deionizada. 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção individual como óculos, avental de borracha e 

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

 

 


