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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

O banho Auruna 311 destina-se à produção de depósitos de ouro diretamente sobre aço inoxidável, ligas de 

cromo/níquel e outra que requerem depósitos simultâneos do metal com ativação. 

Produz uma boa homogeneidade do depósito, mesmo operando em alta densidade de corrente, boa aderência 

do metal base sem outras camadas intermediárias sensíveis á corrosão, com baixíssima porosidade, excelente 

ductibilidade e ausência de fissuras. 

2. CARACTERÍSTICAS DO BANHO 

 

Tipo de banho: fortemente ácido 

Teor de Ouro: 2 g/L 

Valor de pH: 0,6 

3. CARACTERISTICAS DA CAMADA 

Liga: Ouro/Cobalto 

Teor de Cobalto: 0,3% 

Teor de Ouro: 99,7% 

Dureza: 165 HV 

Peso específico: 19 g/cm3 
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4. EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONDIÇÕES OPERACIONAIS E FORMA DE FORNECIMENTO 

 
 

 

 

 

O banho Auruna 311 é fornecido em solução pronta para uso contendo 2,0 g/L de Ouro. 

6. SUPLEMENTAÇÃO 

Com o uso do eletrólito consome-se o ouro e outros componentes, consequentemente altera-se a sua 

composição e características que devem ser ajustadas periodicamente com adição do suplemente, quando no 

máximo cerca de 10% do conteúdo de ouro inicial tenha sido retirado. O teor de ouro pode ser analisado. 

Como valores de referência recomendamos adicionar para cada 1,0 g de depósito:  

20 mL de Auruna 311 Suplemento A 

5 mL de Auruna 311 Suplemento B 

 

OBS: Quando o banho for usado como acabamento final deve-se adicionar 40 mL/L de Auruna 31 

Suplemento A afim de elevar a concentração de Ouro de 2 g/L para 4 g/L. 

 

 

Fonte de 

energia 

Retificador de corrente contínua com regulagem fina, é 

recomendado ter acoplado contador de ampère-minuto. 

Tanque De preferência de polipropileno. 

Aquecimento Resistência revestida em teflon, quartzo ou pirex. 

Agitação Insuflação de ar isenta de óleo e poeira. 

Ânodos Titânio platinado – Relação 2:1 

Filtração 
É recomendada com certa periodicidade, mas não é necessário 

ser contínua. 

  Ideal 

Teor de ouro 
2,0 g/L quando usado como banho “strike” 

4,0 g/L quando usado como acabamento final 

Temperatura 18 a 35 ºC 

Densidade do Banho 1,042 g/cm3  

Densidade de Corrente 2 a 6 A/dm2 
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7. PRÉ TRATAMENTO 

Recomenda-se o desengraxamento eletrolítico catódico/anódico das peças para haver uma boa aderência do 

depósito de ouro.    

8. PÓS TRATAMENTO 

Após saírem do banho as peças devem ser imersas em água deionizada que será reutilizada na reposição das 

perdas de volume do banho ou reservada para recuperação de ouro.  

A seguir deve-se lavar em água corrente limpa para eliminar resquícios ácidos. 

Quando utilizado como camada final, imergir as peças em água deionizada quente (aprox.. 70°C) e secar em 

ar quente. 

 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Recuperação e Tratamento dos Resíduos 

Os banhos exauridos e as águas de recuperação contendo ouro são processados pela ELECTRO GALVANO 

de forma a recuperar o metal e a proceder com todo o tratamento necessário dos resíduos conforme a 

legislação vigente e em total harmonia com o meio ambiente. 

 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

CUIDADO AO MANUSEAR: PRODUTO CORROSIVO! 


