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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

O Electro Cuprosuper 5000 é um eletrólito de cobre brilhante, baseado em Ácido Sulfúrico, que se destaca 

pelo seu excelente nivelamento, brilho e poder de penetração, mesmo com camadas mais finas. O sistema de 

abrilhantamento usado é completamente solúvel em água e não é inflamável. O cobre depositado é isento de 

poros, dúctil, dando uma ótima proteção a corrosão. Este banho de Cobre pode ser operado com agitação a ar 

e se possível agitação mecânica adicional. O Electro Cuprosuper 5000 se sobressai pela sua manutenção 

simples de baixo consumo dos aditivos. 

2. CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO 

 

 

 

3. EQUIPAMENTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Banho Fortemente ácido 

pH Menor que 1 (não necessita controle) 

Densidade 1,17 g/cm3 ou 21°B à 20°C 

Tanque Aço revestido com material resistente á ácidos, ou PP 

Filtração Contínua 

Aquecimento 
Se possível, controlar automaticamente aquecimento e resfriamento do 

banho 

Agitação A ar (soprador) se possível com agitação mecânica 

Anodos 
Liga de Cobre Fosforoso (com concentração de Fósforo de 0,04 a 0,06%) 

ou Cesta de titânio com cobre granulado 

Sacos anódicos Armação ou Cestas de titânio cobertas com tecido de PP ou PE 



 

 BOLETIM TÉCNICO   

Processo: ELECTRO CUPROSUPER 5000 – BANHO DE COBRE 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: 10/05//2016                                            Página 2/4 

4. MONTAGEM 

Para Montagem de 100L de ELECTRO CUPROSUPER 5000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A prática tem demonstrado que os aditivos devem ser adicionados a 50% da quantidade do boletim, e os 

outros 50% remanescentes durante as primeiras horas de operação. 

 Limpe o tanque adequadamente antes da montagem do eletrólito. 

 Use roupa e calçados adequados e também óculos de segurança 

5. CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DOS PRODUTOS QUANTIDADE 

Sulfato de Cobre Pentahidratado 22,0 Kg 

Ácido Sulfúrico  3,5 L 

Cloreto de Sódio 20 g 

Electro Cuprosuper 5000 Solução Preparação 0,3 - 0,5 L 

Electro Cuprosuper 5000 Parte A 0,02 - 0,05 L 

Electro Cuprosuper 5000 Parte B 0,02 - 0,05 L 

Electro Cuprosuper 5000 Umectante 0,1 - 0,2 L 

Temperatura 20 a 30°C 

Densidade de corrente 1 a 6 A/dm2 

Voltagem 1 a 4 V 

Agitação A ar (soprador) com agitação mecânica 

Filtração Contínua, mínimo 1 volume/hora 

Teor de Cobre 50 a 60 g/L 

Teor de Ácido Sulfúrico 

(Densidade = 1,84g/cm3) 
55 a 70 g/L 

Teor de Cloreto 90 a 130 mg/L 
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6. CONSUMO/DOSAGEM 

Os aditivos Electro Cuprosuper 5000 Parte A, Electro Cuprosuper 5000 Parte B e Electro Cuprosuper 5000 

Umectante são consumidos por deposição constante do cobre. Os números abaixo podem ser usados como 

diretriz sem querer exatos por 10.000 A/h. 

 

Electro Cuprosuper 5000 Parte A: 400 – 700 ml 

Electro Cuprosuper 5000 Parte B: 400 – 700 ml 

Electro Cuprosuper 5000 Solução Preparação: 80 – 140 ml 

 

5. AÇÃO DOS COMPONENTES E ADITIVOS 

Cobre: Se a concentração estiver muito baixa pode aparecer deposição de pequenas partículas amorfas. Com 

densidade de corrente >4 A/dm2, queimas podem ser reconhecidas na alta densidade de corrente. Se a 

concentração estiver muito alta pode acontecer precipitação (se a concentração de ácido sulfúrico também 

estiver alta). 

 

Ácido Sulfúrico: Não deixar a concentração de ácido sulfúrico acima de 65g/l, pois isso reduzirá a solubilidade 

do sulfato de cobre e poderá gerar precipitação. Valores muito baixos reduzem a condução de corrente elétrica 

e podem surgir falhas na deposição. 

 

Cloreto: A concentração exata do cloreto deve ser mantida. A concentração abaixo do recomendado causa 

irregularidades no brilho e nivelamento, enquanto que a concentração acima do recomendado piora 

significativamente o nivelamento. 

A adição de 0,0023ml de HCl aumentará a concentração de Cloreto para 1 mg/l. 

O aumento da concentração de Cloreto formará um filme de coloração esbranquiçada nos anodos. Os mesmos 

ficarão passivos e devem ser retirados do banho para efetuar limpeza necessária e assim posteriormente retorná-

los ao tanque. 

 

Electro Cuprosuper 5000 Solução Preparação: Responsável pela excelente penetração de camada. Dosagens 

extras, além da indicada na montagem, só devem ser feitas com laudo analítico em mãos. 

 

Electro Cuprosuper 5000 Parte A: A falta da Parte A causa diminuição de nivelamento e brilho. O excesso 

de Parte A se percebe pelo surgimento de Nuvens. Um excesso acentuado de Parte A pode causar “estrias” e 

leves queimas na alta densidade de corrente. 
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Electro Cuprosuper 5000 Parte B: Responsável pela boa penetração de brilho e é a base de um bom 

nivelamento. Na falta de Parte B há a diminuição do rendimento e na falta acentuada pode ocorrer asperezas na 

alta densidade de corrente. 

Electro Cuprosuper 5000 Umectante: Prevenção de poros. Causa baixa formação de espuma. 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Carvão Ativo elimina parcialmente os Abrilhantadores. 
 

O banho deve ser meticulosamente limpo uma vez que partículas suspensas como pó, resíduos de óleo e 

massa de polimento provocam aspereza e poros na camada. 

 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

CUIDADO AO MANUSEAR: CONTÉM ÁCIDO SULFÚRICO! 

 


