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RESUMO 

 

O efeito de variáveis operacionais (i.e. densidade de corrente, pH, concentração de 

níquel no eletrólito, presença de íons sódio, ácido bórico e lauril sulfato de sódio - 

SLS) em relevantes características do depósito metálico (i.e. morfologia, rugosidade  

e microdureza) foram avaliados neste trabalho. Dois tipos de substratos (catodos) 

foram usados: aço inoxidável 316L e titânio (grau 2). A diminuição do pH na faixa 4-2 

e adição de 50g.L
-1 

de Na
+ 

ou 10mg.L
-1 

de SLS ao eletrólito apresentaram influência 

marcante na morfologia dos depósitos de níquel, reduzindo a formação de pites de 

hidrogênio na superfície e favorecendo a produção de depósitos mais suaves com 

crescimento regular das bordas. A co-adição de Na
+
, H3BO3 e SLS ao eletrólito (em 

pH 3) produziu depósitos de maior qualidade morfológica, uma vez que os pites de 

hidrogênio e o crescimento irregular nas bordas foram praticamente inexistentes, 

independente do tipo de substrato. A presença de íons Na
+ 

no eletrólito causou um 

aumento da rugosidade e diminuição da microdureza do depósito, possivelmente 

devido ao aumento do tamanho de grão observado. A adição de 10mg.L
-1 

de SLS ao 

eletrólito (pH 3) contendo 50g.L
-1 

de Na
+ 

e 8g.L
-1 

de H3BO3 causou uma diminuição 

da rugosidade dos depósitos, em ambos os substratos, sem alterar a microdureza. 
 

PALAVRAS-CHAVE: níquel; eletrorrecuperação; morfologia; rugosidade; dureza. 

 

ABSTRACT 

 
This paper describes the effects of current density, pH, concentration of nickel in the 
sulfate electrolyte, presence of sodium ions, boric acid and sodium lauryl sulfate 
(SLS) on important features of Ni deposits by morphologic and roughness analysis 
and indentation hardness tests. Two types of substrates (cathodes) were used: 316L 

stainless steel or titanium. It was found that changes of pH and presence of Na
+ 

ions 
and SLS in the electrolyte largely affected the morphology of the deposits, regardless 
of substrate type. SEM analysis indicated that a decrease of pH in the range 4-2 and 

addition of 50g.L
-1 

of Na
+ 

or 10mg.L
-1 

of SLS to the electrolyte resulted in smoother 
deposits, with less hydrogen pits on the surface and regular edges. Nickel deposits 

produced from electrolytes at pH 3 containing 50g.L
-1 

of Na
+
, 8g.L

-1 
of H3BO3 and 

10mg.L
-1 

of SLS are even smoother with rare hydrogen pits. The presence of 50g.L
-1 

of Na
+ 

in the electrolyte caused an increase of the average roughness using 316L SS 
or Ti cathodes. This finding is likely related to the larger grain size of deposits, which 

also resulted in the lowest microhardness measured. The addition of 10mg.L
-1 

of SLS 

to electrolyte (pH 3) containing 50g.L
-1  

of Na
+ 

and 8g.L
-1 

of H3BO3 caused a decrease 
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of the average roughness of the deposit, for both substrates, without any effect on its 

hardness. 

 

KEYWORDS:  nickel;  electrowinning;  morphology;  roughness; microhardness. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de produzir catodos de níquel com as características físico-químicas 

desejadas é muito importante, não apenas para maximizar a produção de depósitos 

com maior valor de mercado, como também para minimizar as possíveis perdas de 

energia devido à ocorrência de curtos circuitos. O preço do níquel é definido pela 

pureza (99,80% de pureza) (LME, 2017), mas também pela qualidade da  superfície 

do depósito. Uma morfologia rugosa, contendo pites de hidrogênio e nódulos pode 

favorecer a contaminação do depósito pelo eletrólito. É estabelecido que a qualidade 

superficial do depósito de níquel é afetada por diversas variáveis operacionais, tais 

como pH, densidade de corrente, temperatura e concentração de níquel no eletrólito 

(Holm e O'Keefe, 2000; Kittelty e Nicol, 2000, 2001) e presença de íons metálicos 

(Gogia e Das, 1991; Mohanty et al., 2002, 2007; Samal et al., 2013; Tripathy et al., 

2001a) e impurezas orgânicas (Kuzeci et al., 1994, Tripathy et al., 2001b, Kittelty e 

Nicol, 2003, Mohanty et al., 2009, Freire et al. 2017) na solução eletrolítica. 

 
Para se produzir catodos de níquel com as características desejadas é crucial uma 

avaliação detalhada da rugosidade e da dureza do depósito, propriedades estas que 

podem definir o valor comercial do produto, bem como afetar a produtividade nas 

etapas de estripamento e corte dos depósitos. Como estes são tensionados durante 

o estripamento (i.e. remoção dos catodos) e para a produção de alças para placas 

de partida, e durante o corte para produção de placas menores ou moedas (nickel 

coins), medidas de microdureza são relevantes. Espera-se que uma diminuição da 

dureza dos depósitos cause um aumento da sua ductilidade, assim melhorando a 

flexibilidade e, consequentemente, aumentando a eficiência da etapa de remoção e 

preparação de alças, bem como otimizando o desempenho das máquinas de corte. 

 

Neste contexto, os efeitos de diversas variáveis operacionais (i.e. pH, densidade de 

corrente, concentração de níquel no eletrólito, presença de íons sódio, ácido bórico e 

lauril sulfato de sódio - SLS) na morfologia, rugosidade e microdureza dos depósitos 

foram sistematicamente avaliados no presente trabalho, usando não somente o aço 

inoxidável como substrato (catodo), mas também titânio. Industrialmente, adota-se o 

aço inoxidável 316L nas células de eletrorrecuperação de níquel, mas algumas 

plantas já iniciaram testes com os catodos de titânio, principalmente para placas de 

partida, devido, sobretudo, à maior vida útil destes eletrodos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Preparo da solução eletrolítica 

 

A solução eletrolítica sintética (1L) contendo 70, 85 e 100g.L
-1 

de Ni
2+ 

foi preparada 

pela adição de sulfato de níquel hexa-hidratado (Ni2SO4.6H2O) 99% (Sigma-Aldrich
®
) 

em água deionizada (Millipore
® 

Milli-Q). O pH da solução eletrolítica foi ajustado para 

2, 3 e 4 com ácido sulfúrico (H2SO4) 96% (Química Moderna Gold ). Os eletrólitos 

com 50g.L
-1 

de Na
+
, 8g.L

-1 
de ácido bórico e 5-30mg.L

-1 
de SLS foram preparados 
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pela adição  de  sulfato de sódio,  Na2SO4  99%  (Sigma-Aldrich
®
),  ácido  bórico, H3BO3 

≥ 99,8% (Sigma-Aldrich
®

) e lauril sulfato de sódio (C12H25NaO4S) ≥99% (Sigma- 

Aldrich ) à solução eletrolítica sintética, respectivamente. 
 

2.2. Depósitos de níquel 

 

Os depósitos de níquel caracterizados no presente  trabalho (i.e. discos  com 10mm 

de diâmetro) foram produzidos de acordo  com as condições operacionais descritas 

no outro trabalho submetido para este  evento. 

 

2.3. Caracterização dos depósitos de níquel 

 

2.3.1. Morfologia 

 

A morfologia dos depósitos foi analisada por  microscopia  eletrônica  de  varredura  

(SEM - Scanning Electron Microscopy), usando  microscópio FEG  (Quanta 200 FEI).  

As imagens foram obtidas  utilizando-se  voltagens  da ordem   de 15 a  30kV. 

 

2.3.2. Rugosidade 

 
A rugosidade da superfície dos depósitos de níquel foi avaliada por microscopia de 
força atômica (AFM – Atomic Force Microscopy) usando microscópio XE-70 (Park 
Systems CO.). A análise foi realizada após a lavagem dos depósitos com água 
deionizada e secagem em estufa a 100ºC por 30min. Um cantilever de silício (PPP - 

NCHR) foi usado para mapear (f = 330kHz, k = 42N.m
-1

) a superfície do depósito 
em modo não-contato, resultando em imagem 3D com tamanho de 40μm×40μm. As 

amostras, analisadas em triplicata, foram mapeadas em cinco posições distintas e 

aleatórias na superfície, sendo as imagens analisadas pelo software XEI (v. 1.5). 

 

2.3.3. Microdureza 

 

A microdureza dos depósitos de níquel foi avaliada por testes de microindentação 

usando microdurômetro Shimadzu (DUH-211S) com ponta de diamante. A carga 

máxima aplicada foi de 50mN. Antes das medições, a superfície do depósito foi 

polida mecanicamente com pasta de diamante (1μm). Dez medidas foram realizadas 

para cada  amostra por indentações distribuídas  aleatoriamente na  superfície desta. 

 

3. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

3.1. Morfologia 

 

O pH do eletrólito apresentou um efeito significante na morfologia dos depósitos de 

níquel produzidos em ambos os substratos, como pode ser observado na Figura 1. 

Depósitos produzidos em pH 4 apresentaram um crescimento irregular (dendrítico) 

nas bordas e vários pites de hidrogênio distribuídos em toda a superfície. Também 

foram observados pites nos depósitos produzidos em pH 3, os quais, no entanto, 

apresentaram pouca irregularidade nas bordas. É estabelecido que as bolhas de 

hidrogênio presentes na superfície dos depósitos como resultado da redução de íon 

H
+ 

levam à formação e crescimento de pites na medida em que o depósito metálico 

se desenvolve no entorno da bolha (Gabe, 1997). Os depósitos obtidos em pH 2, por 



sua vez, apresentaram maior regularidade e poucos pites de hidrogênio. O aumento 

da concentração de níquel (faixa de 70-100g.L
-1

) e densidade de corrente aplicada 

(faixa de 200-400A.m
-2

) não apresentaram efeitos significativos na morfologia dos 
depósitos de níquel. Também não foi possível observar um efeito na morfologia do 

depósito quando 8g.L
-1 

de H3BO3 foi adicionado ao eletrólito. A adição de 50g.L
-1 

de 

Na
+ 

ao eletrólito, por sua vez, causou efeito aparentemente positivo na morfologia, 
independentemente do tipo de catodo usado. A superfície do depósito apresentou-se 
mais suave e com menor quantidade de pites de hidrogênio. Tal aspecto pode estar 

associado ao impedimento causado pela presença do íon Na
+ 

na interface reacional, 
assim dificultando a transferência de massa dos prótons em direção ao catodo. 

 

 

Figura 1: MEV - Superfície dos depósitos de níquel produzidos em diferentes valores de pH 

usando eletrodo de aço inoxidável 316L. Condições fixadas: 85g.L
-1  

Ni
2+

, 300A.m
-2

, 60ºC, 6h. 

 
Efeitos importantes na qualidade do depósito metálico foram observados pela adição 
de SLS ao eletrólito, em ambos os substratos (não mostrados aqui). Os depósitos 

produzidos na presença de 5 e 10mg.L
-1 

de SLS apresentaram menor quantidade 
relativa de pites de hidrogênio. É conhecido que tal composto orgânico diminui a 
tensão superficial na interface reacional, promovendo uma liberação mais rápida das 

bolhas de hidrogênio formadas no catodo, minimizando-se, assim, a formação de 
pites no depósito (Crundwell et al., 2011; Kittelty, 2002). O aumento da concentração 

de SLS para 20mg.L
-1 

resultou na produção de depósito com aparência similar ao 
obtido na ausência do aditivo, ou seja, produto com maior quantidade de pites e de 

crescimento irregular nas bordas. Já para a adição de 30mg.L
-1 

de SLS, observa-se 
um efeito negativo na qualidade do depósito. A superfície apresentou irregularidades 
em toda a sua extensão e intenso crescimento dendrítico nas bordas. Esse efeito 
pode estar associado ao maior grau de adsorção das moléculas orgânicas nos 
substratos e a consequente alteração da taxa e tipo de crescimento do metal. 

 

Os depósitos de níquel produzidos a partir de eletrólitos contendo Na
+ 

e H3BO3 

apresentaram morfologia semelhante àquela observada para depósitos produzidos 
na presença individual de íons sódio no eletrólito, como mostra a Figura 2. Embora a 

presença simultânea de 50g.L
-1 

de Na
+
, 8g.L

-1 
de H3BO3 e 10mg.L

-1 
de SLS não 

resultou em efeito considerável na eficiência de corrente e consumo específico de 
energia do processo, para ambos os substratos, o produto obtido em tal condição 
possui, aparentemente, uma superfície mais suave. Pites e crescimento irregular nas 
bordas praticamente não foram visualizados, demonstrando que a presença do 
aditivo orgânico no eletrólito pode favorecer a produção de depósitos com maior 
qualidade superficial. 

pH 2 pH 3 pH 4 
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Figura 2: MEV - Superfície dos depósitos de níquel produzidos na presença de impureza (Na
+
)     

e aditivos (H3BO3/SLS) no eletrólito usando eletrodo de aço inoxidável 316L. Condições fixadas 

(referência): 85g.L
-1 

Ni
2+

, pH 3, 300A.m
-2

, 60ºC, 6h. 

 
3.2. Rugosidade 

 

Imagens de AFM foram usadas para observação visual e qualitativa da rugosidade  
da superfície dos depósitos em função do tipo de substrato e das características do 

eletrólito. A Figura 3 revela a natureza microestrutural da superfície, composta por 

protrusões e depressões numa distribuição irregular. A presença de  pequenas áreas  

de crescimento suprimido na superfície (áreas azuis) está provavelmente associada 

aos pites de hidrogênio formados. 

(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: AFM (40μm x 40μm) - Depósitos de níquel produzidos em substrato de (a) aço inoxidável 

316L e (b) titânio grau 2. Condições fixadas (Referência): 85g.L
-1 

Ni
2+

, pH 3, 300A.m
-2

, 60ºC, 6h. 

 
Análise da rugosidade média, Ra (Tabela 1) confirmou valores médios aproximados 

para os depósitos produzidos em catodos de aço inoxidável e titânio na condição de 
referência. É estabelecido que, após o depósito atingir certa espessura, os efeitos do 
substrato não são mais evidentes e as variáveis operacionais e as características do 
eletrólito são os únicos fatores que  controlam o crescimento dos cristais e, portanto,  
a rugosidade do depósito (Paunovic e Schlesinger, 2006). Isto justifica a similaridade 
da  rugosidade medida, independente do  substrato. 

Tabela 1: Rugosidade (Ra) de eletrodepósitos de níquel obtidos em diferentes eletrólitos. 

 

Amostra Aço inoxidável Titânio 
Ra (μm) Ra (μm) 

Referência 

Na
+

 

SLS 

Na
+
/H3BO3 

Na
+
/H3BO3/SLS 

0,48 ± 0,16 
0,61 ± 0,14 

0,42 ± 0,21 

0,62 ± 0,25 
0,47 ± 0,20 

0,44 ± 0,12 
0,68 ± 0,17 

0,48 ± 0,09 

0,69 ± 0,15 
0,57 ± 0,15 

Referência Na
+
/H3BO3 Na

+
/H3BO3/SLS 



As medidas de Ra revelaram um aumento da rugosidade  dos depósitos  produzidos 

na presença de 50g.L
-1 

de Na
+ 

no eletrólito usando eletrodo de aço inoxidável (Ra = 
0,61±0,14μm) e titânio (Ra  = 0,68±0,17μm), aumentos estes que correspondem a 27 
e 54%, respectivamente. Também é estabelecido que a rugosidade aumenta com o 
aumento do tamanho dos grãos de filmes metálicos, compatível com o aumento do 

tamanho de grão dos depósitos produzidos na presença de íons Na
+ 

no eletrólito, 
como observado por imagens de MEV (não mostrado aqui). 

 

O efeito combinado de íons Na
+ 

e H3BO3 no eletrólito foi similar ao observado na 

presença individual de íons Na
+
: aumento da rugosidade média, independente do 

substrato. Ao adicionar 10mg.L
-1 

de SLS ao eletrólito contendo íons Na
+ 

e H3BO3, a 
rugosidade média dos depósitos diminuiu em catodos de aço inoxidável (Ra = 0,47 ± 
0,20μm) e titânio (Ra = 0,57 ± 0,15μm). Isso indica que mesmo a adição de pequena 
concentração de SLS a eletrólitos mais semelhantes  aos industriais (i.e. contendo 

Na
+ 

e H3BO3) pode resultar na formação de depósito com superfície mais suave. É 
estabelecido que os aditivos orgânicos são utilizados para limitar o crescimento de 
protrusões. Assim, moléculas orgânicas são adsorvidas nas protrusões da superfície 
do depósito por difusão convectiva e inibem o crescimento do metal nestes locais, 
permitindo, assim, a produção de depósitos mais regulares. Em relação  à condição 

de referência, a adição individual de 10mg.L
-1  

de SLS ao eletrólito não teve efeito 
significativo na rugosidade dos depósitos. Depósito com rugosidade semelhante aos 

valores medidos na condição de referência foram produzidos. 

 

3.3. Microdureza 

 

Os efeitos da presença de íons Na
+
, H3BO3 e SLS no eletrólito na microdureza dos 

depósitos de níquel foram avaliados de forma individual e combinada. A Tabela 2 

apresenta a microdureza média, incluindo desvio padrão, obtida para os depósitos 

produzidos em diferentes condições. Observa-se que a presença de Na
+ 

causou a 

diminuição (aproximadamente 49%) da microdureza dos depósitos, principalmente 

quando o substrato de aço inoxidável foi usado. Esse efeito pode estar relacionado 

com o aumento do tamanho do grão do depósito, como foi observado por MEV (não 

mostrado aqui). É bem estabelecido que a dureza do metal geralmente diminui com   

o aumento do tamanho do grão (Smith e Hashemi, 2006). O efeito observado neste 
trabalho é semelhante ao observado por Kittelty e Nicol (2001). A Tabela 2 também 
revela que a adição de H3BO3 ao eletrólito causou um aumento de aproximadamente 

39% da microdureza dos depósitos, para ambos os substratos. Esse aumento pode 
estar relacionado a mudança da microestrutura do depósito, o que  permanece por  
ser investigado. Com relação à adição de SLS, observa-se que não houve um efeito 
significativo na microdureza dos depósitos, embora tenha sido constatada uma 
possível diminuição quando o substrato de titânio foi usado. No que se refere à 
microdureza dos depósitos produzidos em eletrólitos contendo impureza e aditivos 

(i.e.  50g.L
-1  

de  Na
+
,  8g.L

-1  
de  H3BO3   e  10mg.L

-1  
de  SLS),  pode-se  observar um 

aumento dessa propriedade, possivelmente devido ao efeito individual do H3BO3. O 

aumento da microdureza pode causar a diminuição da ductilidade dos depósitos de 
níquel. A diminuição da ductilidade pode afetar o comportamento mecânico e, dessa 
forma, reduzir a eficiência das etapas de estripamento  e de  preparação  de  alças 
para placas de partida devido a eventuais fraturas. Um aumento da dureza pode 
também reduzir a eficiência do processo de corte realizado para a fabricação de 
pequenas placas ou moedas  de níquel, produtos  finais. 
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Tabela 2. Microdureza média de depósitos de níquel produzidos em substrato de aço inoxidável 

316L e titânio. Condição de referência: 85g.L
-1 

Ni
2+

, pH 3, 300A.m
-2

, 60ºC, 6h. 
 

Amostra Microdureza (Kgf.mm
-2

) 
Aço inoxidável Titânio 

Referência 

Na
+

 

SLS 
H3BO3 

Na
+
/H3BO3 

Na
+
/H3BO3/SLS 

125,2 ± 14,0 
64,5 ± 14,3 

136,1 ± 12,0 

173,7 ± 11,0 

174,1 ± 12,1 

170,0 ± 9,4 

131,4 ± 17,1 
91,9 ± 13,3 

107,1 ± 13,6 

181,8 ± 9,6 

153,2 ± 5,4 

177,3 ± 7,0 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nessa investigação indicaram efeitos positivos da adição de 

SLS a eletrólito semelhante ao industrial na qualidade superficial do depósito de 

níquel, o que pode representar uma maior produção de material com maior valor 

comercial, sem qualquer impacto sobre suas propriedades mecânicas. É importante 

destacar que tal efeito, identificado para os dois tipos de substratos usados, deve ser 

confirmado utilizando células com design e regime de operação similares às células 

industriais e a concentração de aditivo a ser adicionada deve ser otimizada, uma vez 

que se observou que concentrações elevadas podem resultar na formação de 

produto de má qualidade morfológica. Outro resultado que deve ser destacado é o 

efeito do íon Na
+ 

e H3BO3 na microdureza do depósito metálico, sendo, portanto, 

essencial otimizar a concentração dessas espécies no eletrólito visando a produção 
de material com propriedades mecânicas adequadas aos processos de  estripamento 

do depósito, de preparação de alças para placas de partida e corte,  evitando-se,  

assim, problemas operacionais indesejados e possível perda de produção.  Embora 

seja bem conhecido que a substituição dos catodos de aço inoxidável 316L  por 

titânio grau 2 garante uma vida útil mais longa para os eletrodos, isso pode não 

representar benefícios notáveis em termos de qualidade do produto. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem a Votorantim Metais – Níquel e a Anglo American pelo apoio 
técnico e às empresas financiadoras do Projeto AMIRA P705C (Electrowinning of 

Base Metals) pelo apoio financeiro e permissão para a publicação deste artigo. Os 

autores também agradecem o apoio financeiro da CAPES/PROEX, CNPq, e 

FAPEMIG. 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

Crundwell, F.K.; Moats, M.S.; Ramachandran, V.; Robinson, T.G.; Davenport, W.G. 

Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals. Oxford: Elsevier, 

2011.  610p. 

 

Freire, N.H.J.; Majuste, D.; Angora, M.A.; Ciminelli, V.S.T. The effect of organic 

impurities and additive on nickel electrowinning and product quality, Hydrometallurgy, 

v.169,  p112-123, 2017. 



Gabe, D.R. The role of hydrogen in metal electrodeposition processes. J. Appl. 
Electrochem, v.27, p908–915, 1997. 

 

Gogia, S.K.; Das, S.C. The effect of Co
2+

, Cu
2+

, Fe
2+ 

and Fe
3+ 

during electrowinning 

of nickel. J. Appl. Electrochem, v.21, p64–72, 1991. 
 

Holm, M.; O’Keefe, T.J. The anomalous behavior of Al
3+ 

in nickel electrowinning from 

sulfate electrolytes. Met. and Mat. Transac. B, v.31, n.6, p.1203–1211, 2000. 

 
Kittelty, D.; Nicol, M.J. The physical properties of nickel electrodeposits, 
Electrochemical Society (ECS) Proceedings, Electrochemistry in Mineral and Metal 

Processing  (5
th

).  Toronto,  2000.  v.2000-14, p.362-373. 

 
Kittelty, D.; Nicol, M.J. The electrocrystallization of nickel and its relationship to the 

physical properties of the  metal,  Proceedings  of  31
st  

Annual  Hydrometallurgy 
Meeting, August 26-29 2001.  Canadian  Institute of  Mining, Toronto, 2001.  p.361-373. 

 

Kuzeci, E.; Kammel, R.; Gogia, S.K. Effects of metallic and D2EHPA impurities on 

nickel electrowinning from aqueous sulphate baths. J. Appl. Electrochem, v.24, p.730–

736,  1994. 

 

Mohanty, U.S.; Tripathy, B.C.; Das, S.C.; Singh, P.; Misra,  V.N.  Effect  of  sodium 

lauryl sulphate (SLS) on nickel electrowinning from acidic sulphate solutions. 

Hydrometallurgy,  v.100,  p.60–64, 2009. 
 

Mohanty, U.S.; Tripathy, B.C.; Singh, P.; Das, S.C.; Misra, V.N. Role of Mo
6+ 

during 

nickel electrodeposition from sulfate solutions. J. Appl.  Electrochem.,  v.38,  p.239–  

244,  2007. 
 

Mohanty, U.S.; Tripathy, B.C.; Singh, P.; Das, S.C. Effect of Cd
2+ 

on the 

electrodeposition of nickel from sulfate solutions. Part I: Current efficiency, surface 

morphology and crystal orientations. J. of Appl. Electrochem., v.526, p.63–68, 2002. 

 

Paunovic, M.; Schlesinger, M.  Fundamentals  of  electrochemical  deposition.  2.ed.  

New  Jersey:  Wiley-Interscience,  2006. 388p. 

 

Samal, R.R.; Sarangi, C.K.; Tripathy, B.C.; Sanjay, K.; Bhattacharya, I.N.; Subbaiah, 

T. Behaviour of arsenic(III) and antimony(III) during electrowinning of nickel from 
aqueous  sulphate  solutions.  Hydrometallurgy,  v.139,  p.39–45, 2013. 

 

Smith, W.F.; Hashemi, J. Foundations of Materials Science and Engineering, 1
st 

ed. 

McGraw-Hill, 2006. 908p. 
 

Tripathy, B.C.; Das, S.C.; Singh, P.; Hefter, G.T.; Muir, D.M. Effect of Mg
2+

, Li
+
, Na

+ 

and K
+ 

on the Electrocrystallization of Nickel from Aqueous  Sulfate  solutions  
containing Boric  Acid. J.  Appl. Electrochem., v.31,  p.573–577, 2001a. 

 
Tripathy, B.C.; Singh, P.; Muir, D.M.; Das, S.C. Effect of organic extractants on the 

electrocrystallization of nickel from  aqueous  sulphate  solutions.  J.  Appl.  

Electrochem.,  v.31,  p.301–305,  2001b. 


