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Процеси електролизе се широко користе за синтезу метала у прашкастом облику. За 

добијање металних прахова, користе се процеси електролизе како из водених електролита 

тако и из растопа. Облик електролитички синтетизованих честица првенствено зависи од 

природе метала, и према густини струје измене (j0) и пренапетости за реакцију издвајања 

водоника, метали се сврставају у три групе:  

(а) нормални метали (олово, кадмијум, сребро, калај, цинк): ова група метала је 

окарактерисана високим вредностима и густине струје измене и пренапетости за 

реакцију издвајања водоника, и ниским тачкама топљења,  

(б) интермедијални метали (бакар, сребро (комплексни електролити), злато): ова група 

метала је окарактерисана умереним вредностима густине струје измене и нижим 

пренапетостима за реакцију издвајања водоника од нормалних метала, и  

(в) инертни метали (кобалт, никал, гвожђе, платина): ова група метала је окарактерисана 

ниским вредностима и густине струје измене и пренапетостима за реакцију издвајања 

водоника, и високим тачкама топљења.  

Смањење густине струје измене доводи до промене облика дендрита од игличастих и 

дводимензионалних дендрита налик папрати (метали окарактерисани високим 

вредностима j0) до формирања тродимензионалних дендрита налик бору (метали 

окарактерисани умереним j0 вредностима). Појава интензивног издвајања водоника као 

паралелне реакције је узрок формирања карфиоластих и сунђерастих честица (метали 

окарактерисани умереним и ниским вредностима j0). Остале прашкасте форме, као што су 

правилне и неправилне кристалне форме, грануле, филаменти, честице налик паучини и 

маховини, су карактеристика метала са високим j0 вредностима. Глобуле и честице налик 

шаргарепи су каракетристика метала са умереним j0 вредностима. Веома дуге игле су 

производ електролизе из растопа магнезијум нитрат хексахидрата. У зависности од тога да 

ли су прашкасте честице формиране без, или у условима интензивног издвајања водоника, 

њихово формирање се може објаснити или применом опште теорије формирања 

дисперзних талога, или концептом "ефективне пренапетости". 
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