
  

CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN HÓA KHÔNG SỬ DỤNG BỀ MẶT 

TẠO CÁC LỚP PHỦ VẬT LIỆU KIM LOẠI, HỢP KIM TRANG TRÍ 

VÀ CHỐNG ĂN MÕN KIM LOẠI 

 

1.  Mô tả công nghệ:  

Mạ điện hóa không sử dụng bể mạ vẫn giữ bản chất các quá trình công 

nghệ và phản ứng điện cực nhƣ mạ điện thông thƣờng, song đƣợc nghiên cứu 

cải tiến và thay đổi với đặc điểm cơ bản là: chi tiết đƣợc mạ cục bộ diện tích 

nhỏ với tiếp xúc chọn lọc, điện cực đƣợc di chuyển liên tục  

 

1. Anot di động trên bề mặt; 2. Lớp vật liệu mang dung dịch điện li; 3. Lớp 

kim loại mạ; 4. Bề mặt vật cần mạ 

2.  Tính ƣu việt:  

- Chỉ cần mang lƣợng nhỏ dung dịch điện ly vào lớp vật liệu mang bọc 

anốt để quét trên bề mặt vật cần mạ là catốt nên rất thuận tiện 

- Đầu tƣ cho công nghệ rất nhỏ do không cần hệ thống bể, lƣợng điện 

cực lớn, nhất là các kim loại quý nhƣ vàng, bạc, bạch kim. 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng . 

- Có thể mạ đƣợc những sản phẩm rất lớn và có thể mạ phục hồi 

từng bộ phận của máy, thiết bị, công trình bị hỏng hoặc mạ trang trí 

nhiều màu trên một sản phẩm. 

- Mạ đƣợc tốc độ cao nhƣ: Mạ đồng 10A/dm2, Mạ niken 100 A/dm2, Mạ 

bạc 15 A/dm2, Mạ vàng 10 A/dm2. 

- Có độ nhớt cao do nồng độ khá đậm đặc nên bám tốt trên vật liệu mang 

dung dịch. 



  

 

3.  Hình thức chuyển giao:  

- Chìa khóa trao tay,  

- Cung cấp thiết bị 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

- Tên cá nhân/tổ chức: GS.TSKH Nguyễn Đức Hùng, TS Nguyễn Duy 

Kết, Viện Hoá học - Vật liệu; Viện Khoa học - Công nghệ Quân 

sự, Bộ Quốc Phòng 

- Địa chỉ: số 17 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Ðô, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

 


