
ววิธธีชชุบเครรรื่องประดดับทธีรื่จะทททำใหห้กทำรชชุบนทนทำยทำโรเดธียมซธี
โรอยยยู่ไดห้นทำน ยวิรื่งขขนน

            ววิธธีของการชชุบนนน ายาโรเดธียมซธีโรทนายยังไงใหห้ใหห้เครรรื่องประดยับ 
อยยยู่ไดห้นาน เงา งามนานยวิรื่งขขนน ทาง ซธีโร โรเดธียม มธีววิธธีแนะนนา และ 
มธีเนรน อโรเดธียม ชนวิดพวิเศษทธีรื่จะชยวยใหห้เครรรื่องประดยับของคชุณทนทาน
ตยออากาศเนรรื่ องจากทชุกวยันนธีนมธีนนน ายาหลายๆๆยธีรื่หห้อในทห้องตลาดทธีรื่มธี
การแขยงขยัน อวดอห้างคชุณสมบยัตวิ ของแตยละยธีรื่หห้อ ทางบรวิษยัทอวินเทลลวิ
เคม พยู่ดใหห้ลยู่กคห้าเสมอวยา นนน ายาทชุกยธีรื่หห้อ ดธีแตกตยางกยันไป ขขนนอยยยู่กยับ 
ทางลยู่กคห้า เหลรอกเอง ของนนน ายาโรเดธียม แตยมธีบางเคลล็ดลยับทธีรื่สนาคยัญ
และทางอวินเทลลวิเคม  ใชห้เสมอครอ หห้ามทวินงลยู่กคห้า ลยู่กคห้า มธีออรร์เดอรร์ 
ทางเรากล็จนาหนยายโรเดธียมไดห้ ทางเราหวยังเปล็นอยยางยวิรื่งวยาเราจะเดวิน
ไปดห้วยกยัน  เตวิมเตล็มความพขรื่งพอใจทยันง สองฝยาย ในกรณธีทธีรื่จนาเปล็น 
โดยทยัรื่วไปกระบวนการโรเดธียมประกอบดห้วย:

  
•โรเดธียม
•กรดนวินทรธียร์ (กรดกนามะถยันกรดฟอสฟอรยัส ฯลฯ )



•สารเตวิมแตยง Brightener

•สารเตวิมแตยงเปธียกตยัวแทน
•นนน า
แตยละพารามวิเตอรร์ของโรเดธียมเหลยานธีนมธีความสนาคยัญพรนนฐานในการ
ชชุบเครรรื่องประดยับใหห้สธีเงางาม  เงางามอยยางตยอเนรรื่ อง 

สยวนการทนาความสะอาดโรเดธียม นยับวยาเปล็นหยัวใจสนาคยัญอยยางยวิรื่ง
แนะนนา
* การกรองคารร์บอนทธีรื่ใชห้งานกรองคารร์บอนทธีรื่ใชห้งานเปล็นขยันนตอน
การกรองทธีรื่งยายทธีรื่จะดนาเนวินการโดยการเพวิรื่ม 2-3 กรยัม / ลวิตรของ
คารร์บอนพรชทธีรื่ใชห้งาน (ซขรื่งไมยมธีโลหะหนยัก) เพรรื่อแกห้ปยัญหาโรเดธียม เมรรื่อ
เปล็นเชยนนธีนไดห้รยับ

การเพวิรื่มผงเขยยาววิธธีการแกห้ปยัญหาและปลยอยใหห้มยันทนาหนห้าทธีรื่เปล็น
เวลา 1-3 ชยัรื่วโมงอยยางตนรื่ า ทธีรื่มากทธีรื่สชุดและจากนยันนกรองการแกห้ปยัญหา
ทยันงหมดผยานกระดาษกรองเพรรื่อแยกอนชุภาคแขวนลอยของคารร์บอน 
ววิธธีการแกห้ปยัญหาจนาเปล็นตห้องกรองจะเปล็นสธีเหลรองสธีใส / สธีสห้ม
ทางเรา หรรอ อวินเทลลวิเคม มธีชยางเทคนวิค คยอยดยู่แลทยานทยันง
กระบวนการผลวิตเครรรื่องประดยับ คยอยเปล็นเพรรื่อนรวมเดวินทางไปดห้วย
กยัน
สอบถามขห้อมยู่ลเพวิรื่มเตวิรื่ม  www.intellichems.com

การชชุบ Pre-ชชุบซธีโร  โรเดธียมสนาหรยับหลายๆ  บรวิษยัท ไดห้รยับการหยันไปกยอน
ชชุบโรเดธียมรยักษาดห้วยหลายปธีแลห้ว มธีหลายประเภททธีรื่แตกตยางกยันซขรื่งจะใชห้



เพรรื่อวยัตถชุประสงคร์ทธีรื่แตกตยางกยัน ทธีรื่พบมากทธีรื่สชุดทธีรื่เกธีรื่ยวขห้องเปล็นหลยักใน
การเหตชุผลทธีรื่สาม:

1. ความคห้ชุมครองทธีรื่ดธีขขนนอยยยู่กยับเนรน อโรเดธียม ความเขห้มขห้น 2 กรยัม ตยอ นนน า
กลยัรื่น 1 ลวิตร
2. การลดลงของคยาใชห้จยายชชุบโรเดธียม
3. เพรรื่อปห้องกยันการชชุบนนน าโรเดธียมจากมลภาวะ

Zero rhodium 
How to make your rhodium bath last longer.

          By keeping some parameter under control one can improve life time of a ZERO
rhodium bath. The rhodium plating process includes; 



 ZERO Rhodium concentration
 Replenisher
 Acids (sulphuric acid or phosphoric acid)
 Brightener additives
 Wetting Agent additives
 DI- Water

Every one of the above factors is important in getting an optimum result in your plating. 
There is a right balance between above parameters and once the balance is not there the
quality  of  the  rhodium bath  being  affected.  You  need  to  have  sufficient  amount  of
rhodium in your bath. There are few different ways to determine the rhodium quantity in
the  bath.   One  way  in  analysis  of  rhodium  by  AA  (atomic  absorption)  or  ICP
spectrometer (inductively coupled plasma). The other way is by reading value on ampere
minute which is being installed in your rhodium bath. You can check with your supplier
about consuming rate of rhodium solution. 
 Once the quantity has been determined and rhodium quantity has dropped in the bath,
you need to use replenisher solution to balance the rhodium amount which is missing in
your solution. This replenisher is balance in all necessary additives and should bring your
bath to normal condition. If you notice even after adding the replenisher the plating
result  is  still  not good, it  is  recommended to add some acid, this is  to improve the
penetration and conductivity power. One can measure the acid level in the bath using
titration method. If after setting your rhodium and acid concentration in the solution but
the result is still not achieved, one need to look into cleaning of the bath from organic or
metallic  contamination.   Removal  of  organic  contaminates  done  through  carbon
treatment. Carbon powder, 3-4g/litre, need to be added to solution and well mixed for an
hour. Then using proper filter paper to filter the rhodium solution and you can see a
clean yellow solution. Please note that carbon treatment results in cleaning the solution
from organic matters and at the same time removal of some brighteners. Supplier will
suggest how much brightener additive need to be added to the filtered solution.  After all
the above steps rhodium solution should be back to normal. However if rhodium solution
still  unusable one need to consider the metallic contamination in the solution. These
include  various  metals  such as  copper, Iron,  Nickels,  etc.  At  this  time you  need to
analysis of solution by ICP to verify the metallic contamination present in your solution.
If the analysis result shows metallic contamination, at this time you need to replace your
solution and send the old solution for  refinery process. This is  usually done by your
rhodium supplier or manufacturer. 

There are some other factors that one needs to pay attention to;

1. Improved coverage of rhodium solution 
2. Cost reduction in rhodium plating 

3. Keeping the rhodium solution clean 



1. One need to increase the plating time of rhodium on jewellery pieces to one
minute or more in order to make the rhodium plating more consistence and last
longer,  Use of other noble metal, palladium, under rhodium solution will  also
increase the life time of the plated items, by creating a strong shield. This is to
ensure that the piece is completely being plated.  

2. Some of the best ways to improve the quality of plating at lower cost is to do one
of two things;  

A. Use  of  pre  treatment  rhodium solution  to  improve the  coverage.  This  means
plating  the  jewelry  pieces  in  the  rhodium  solution  for  15-20  seconds  which
contain 0.50 – 0.80 gram of rhodium. This will  give an initial rhodium plating
coverage before going to the main rhodium tank 2gram/liter for 45-60 seconds. .

B.  Pre plating of the jewelry piece by noble metal such as palladium. One can plate
palladium for one minute and reduce rhodium plating time to 30-45 seconds. This
will bring more saving in rhodium consumption.

3. Keeping the rhodium solution clean 
In general pollutions that effect rhodium bath are organic and/or metallic pollutants. 
Washing is an important step in plating procedure.  Degreasing fume, polishing paste 
are examples of organic pollutants and copper wires and jigs which are use for plating
are the biggest metallic pollutants of the bath. One way to avoid this is to use pre 
plating. One can use a rhodium bath which contains only 0.50-0.80gram/liter rhodium
bath or 2-4 gram/liter of palladium bath to eliminate this problem. Jewelry piece can 
be plated for 20 seconds in rhodium bath or 60 seconds in palladium bath before 
going into rhodium bath, 2g/liter, for 45-60 seconds. This process is to obtain very 
good finished items and does not affect the final cost of luxury products. This process 
guarantees high standard of quality and elimination of pollutants in your plating tank. 

                                                                                                                        Zero rhodium
                                                                                                                                  www.intelli

chems.com


