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Мета і завдання. Робота присвячена електрохімічному нанесенню міді на сталеві 

вигоби для підвищення захисної здатності покриття. Завданням було проаналізувати 
сучасний ринок надання електрохімічних послуг і дослідити склад електролітів кислого 
міднення та режимів електролізу на якість та структуру покриття. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес нанесення мідних 
покриттів на сталеві деталі з метою захисту від корозії. Предметом є розробка технологічних 
процесів електроосадження міді з кислих електролітів. 

Методи дослідження. Для дослідження проводився порівняльний аналіз основних 
типів електролітів кислого міднення, які набули найбільш широкого застосування у сучасній 
електрохімічній промисловості.  

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Запропоновано 
технологію нанесення гальванічного покриття з використанням блискоутворюючих добавок 
та режими електролізу для одержання якісного мідного покриття.  

Результати дослідження. У даному досліджені запропонована технологія й 
розрахунок устаткування для нанесення мідного покриття на сталеві деталі. Підібрані 
блискоутворюючі добавки, які впливають на якість покриття, досліджено залежність 
розподілу струму по металу від складу електроліту, встановлено гранично допустиму 
густину струму та вплив товщини мідного покриття на міцність щеплення з стальною 
основою.  

Висновки. Розглянуто питання, пов'язані з електрохімічним нанесенням міді  на 
сталеві деталі з електролітів різного складу, також способи стримування контактного обміну 
залізо-мідь при одержання мідних покриттів та способи підвищення розсіювальної здатності 
кислих електролітів міднення. 
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