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În această lucrare se prezintă analiza procesului cinematicii acoperirilor galvanice de fier electrolitic şi a 

influenţei conţinutului de caprolactamă asupra curbelor de polarizare catodice. 

 

În ultimii ani au apărut lucrări ştiinţifice 

[1, 2, 3] care au permis a elabora electroliţi şi 

tehnologii noi pentru depunere a acoperirilor 

electrolitice de fier-nichel cu proprietăţi de 

autolubrifiere în baza caprolactamei. 

Cercetările efectuate anterior [2, 3] au 

demonstrat că includerea caprolactamei în 

acoperirile de Fe-Ni au permis de a îmbunătăţi 

esenţial, rezistenţa la uzură şi proprietăţile de 

antifricţiune (mai cu seamă în condiţii de 

frecare „uscată”) ale acoperirilor, datorită 

proprietăţilor tixotropice ale ei. Însă electrolitul 

elaborat [4] conţine sulfat de nichel, care este 

foarte costisitor şi duce la cheltuieli 

suplimentare pentru menţinerea coraportului 

multicomponenţial al sărurilor din el (clorură 

de fier -400...450 g/l, sulfat de nichel - 35...40 

g/l, sare de sodiu 2...3 g/l, hidroxilamină 

0,3...0,5 g/l, caprolactamă - 3...5 g/l şi acid 

clorhidric - 1 g/l). 

Din acest motiv în lucrarea precedentă 

autorii au argumentat necesitatea de a elabora 

un electrolit nou cu o componenţă mai redusă a 

sărurilor, neapărat excluzând sulfatul de nichel 

şi hidroxilamina, care sînt deficitare şi 

costisitoare. S-a propus de a pune în cercetare 

electrolitul de următoarea componenţă [6]: 

FeCl2·4H2O (clorură de fier), Na2C4H4O6·2H2O 

(sare de sodiu), C6H11NO (caprolactamă) 

pentru optimizarea cantitativă a componenţilor 

din electrolit. 

Este bine cunoscut faptul că proprietăţile 

fizico-mecanice ale acoperirilor galvanice sunt 

determinate de structura şi submicrostructura 

lor ale căror parametri depind de potenţialul la 

catod. 

În scopul cercetării cineticii reacţiilor pe 

catod, au fost înregistrate curbele de polarizare 

la depunerea acoperirilor de fier electrolitic la 

diferite concentraţii ale caprolactamei în 

electrolit, utilizînd curentul continuu. 

Curbele de polarizare se înregistrau pe 

potenţiometrul KCП-4 prin intermediul 

potenţiostatului П5848, pe electrodul rotativ în 

formă de disc, utilizând tubul capilar „Lughin- 

Gaber”. Măsurările potenţialului la catod se 

efectuau în raport cu electrodul cu clorură de 

argint şi se recalculau conform scării 

hidrogenice. 

Rezultatele cercetărilor efectuate (fig. 1) 

au demonstrat că adăugarea caprolactamei în 

electrolit provoacă deplasarea potenţialului de 

depunere a fierului electrolitic înspre valorile  

negative ale acestuia. 

 

 
Fig. 1. Curbele potenţiodinamice ale catodului 

Jc=f(φ), înregistrate la depunerea acoperirilor de fier 

la diferite concentraţii ale caprolactamei („Kl”) în 

electrolit, g/l: 1 – 0 „Kl”; 2 – 1 „Kl”; 3 – 3 „Kl”; 4 – 6 

„Kl”; 5 – 10 „Kl”; 6 – 20 „Kl”. 
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O astfel de repartizare a curbelor de 

polarizare, probabil, e legată de dificultatea 

descărcării ionilor de fier în prezenţa 

caprolactamei, care ecranează suprafaţa de 

depunere, frânează acest proces şi, ca urmare, 

duce la creşterea potenţialului pe catod. 

Primele porţiuni ale curbelor de 

polarizare sunt caracterizate prin degajare a 

hidrogenului. 

Din fig. 1 se observă că adaosul 

caprolactamei mai mult de 6 g/l în electrolit 

provoacă un decalaj al potenţialului de 

depunere a Fe mai mult de 50...60 mV. Din 

acest motiv, e raţional ca în electrolit să se 

adauge caprolactama în limitele de 5...7 g/l. 

Alegerea temperaturii de electroliză (T = 

313° K) este argumentată prin aceea că se cere 

de a utiliza la depunere un electrolit „rece”. 

În ce formă şi în ce cantităţi se include 

caprolactama în acoperirile de fier electrolitic 

în dependenţă de regimurile de electroliză –  

acestea sînt obiectivele investigaţiilor de mai 

departe ale acestui proces. 
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In this paper it is presented an analysis of galvanic deposition process kinematics with electrolytic iron and the 

caprolactam influence on the cathode polarization curves. 
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