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13 ANODISEREN

Anodiseren is een proces dat op diverse metalen kan worden uitgevoerd,
waarvan aluminium veruit de belangrijkste is.
Volgens de in hoofdstuk 12 gegeven definitie is een anodiseerlaag ook een
conversielaag, die ontstaat door de inwerking van de badvloeistof op het
metaal en aan de vorming waarvan het metaal zelf meewerkt. Omdat anodi-
seerlagen zo’n belangrijke rol spelen worden deze in dit aparte hoofdstuk
behandeld.
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13.1 ACHTERGROND

Het viel reeds bij het eerste gebruik op dat aluminium, dat een zeer onedel
metaal is, in de atmosfeer een onverwacht grote corrosieweerstand had, beter
dan bijvoorbeeld het minder onedele ijzer. De oorzaak daarvan is dat alumi-
nium bij blootstelling aan de atmosfeer snel een dichte oxidehuid vormt, die
het onderliggende metaal tegen aantasting beschermt. Deze laag is, indien ont-
staan bij omgevingstemperatuur slechts 50 nm of 0,05 µm dik.
Te verwachten was dat door het aanbrengen van een dikkere oxidelaag een
nog veel betere bescherming van het aluminium mogelijk zou zijn.
Aanvankelijk probeerde men dit met chemische oxidatieprocessen, die voor
aluminium beschreven zijn in 12.4.1.
Deze oxidelagen zijn in beperkte mate nog in gebruik. Het bleek dat men door
elektrochemische processen gemakkelijk een voldoend hoge oxidatiepotentiaal
(redoxpotentiaal) kon verkrijgen, waardoor elektrochemisch oxideren aan de
anode, het anodiseren mogelijk was.
Anodiseren (Engels: anodizing) is hetzelfde als eloxeren (uit het Duits:
Eloxalverfahren).

Naast het anodiseren van aluminium worden in veel mindere mate ook anodi-
seerprocessen op andere metalen uitgevoerd. De voornaamste metalen waar-
voor het anodiseren enige toepassing heeft gewonnen zijn magnesium, zink en
titaan.
Op veel meer metalen zijn elektrochemische oxidatieprocessen mogelijk
gebleken. Deze hebben echter tot nu toe geen of nauwelijks technische toe-
passing gevonden. Het zijn Ag, B, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hf, Mn, Mo,
Nb, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Si, Sn, Tb, Th, U, V, W, Y en Zr.

13.2 ANODISEREN VAN ALUMINIUM

Voor aluminium is een aantal anodiseerpro-
cessen ontwikkeld. De voornaamste en
meest toegepaste methode is het anodiseren
in zwavelzuur.

De bij zwavelzuuranodiseren verkregen oxi-
delagen zijn hard, slijtvast, elektrisch isole-
rend, meestal vrijwel kleurloos, maar
inkleurbaar in een groot aantal kleuren.
Anodiseren kan in een aantal elektrolieten
worden uitgevoerd, in oxaalzuur, fosforzuur,
chroomzuur en boorzuur, voorts in zuur-
mengsels en ook in een oplossing van
metaalzouten, zoals natriumsulfaat. 

Zelfs kan -onder geschikte werkomstandig-
heden- aluminium worden geanodiseerd in
zijn voornaamste beitsmiddel: 
natriumhydroxide.
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13.2.1 ZWAVELZUURANODISEREN VAN ALUMINIUM

Het anodiseren van aluminium omvat een aantal stappen:

- voorbehandelen
- spoelen
- anodiseren
- spoelen
- eventueel inkleuren
- sealen.

13.2.1.1 VOORBEHANDELEN VOOR ZWAVELZUURANODISEREN

Vóór het zwavelzuuranodiseren zijn diverse voorbehandelingen mogelijk, die
echter niet alle behoeven te worden uitgevoerd,

Mechanische oppervlaktebehandelingen omvatten slijpen, borstelen en polijs-
ten, zie 1.1, 1.2 en 1.3, terwijl een enkele maal ook een straalbewerking wordt
uitgevoerd. Stralen ter vervanging van (een deel van) het beitsen ondervindt
groeiende belangstelling, zie onder beitsen, 3.1.3.

Voor een decoratief effect wordt soms via een rubber mal op een gepolijst alu-
miniumoppervlak plaatselijk met een grof straalmiddel gestraald.

Chemische voorbehandelingen omvatten twee groepen bewerkingen, namelijk
waarbij het oppervlak niet wordt aangetast, dat zijn de reinigingsbewerkingen
en andere, waarbij dit wel gebeurt; dit zijn beitsen, chemisch en elektroche-
misch glanzen en polijsten.

Reinigingsbewerkingen zijn uitvoerig besproken in 2.1 t/m 2.12.
Dampontvetten wordt op aluminium vrijwel niet meer uitgevoerd. Alkalisch
reinigen, 2.9, wordt meestal gebruikt op aluminium. Als door het alkalische
reinigingsmiddel tòch een zwakke aantasting optreedt is dit in veel gevallen,
waarbij ‘technisch anodiseren’ wordt uitgevoerd niet hinderlijk; de reinigende
werking wordt erdoor bevorderd. Alleen glanzend gepolijste oppervlakken
mogen in het geheel niet worden aangetast; men moet bij de keuze van het
reinigingsmiddel hiermee rekening houden.

Beitsen en etsen van aluminium is uitvoerig besproken onder 3.1.3, zodat hier-
naar kan worden verwezen.
Bij de meest gebruikte beitsmethode van aluminium, het beitsen in loog (een
oplossing van natriumhydroxide) wordt aluminium als aluminaat in oplossing
gebracht, met als eindresultaat een VBO of VB6 finish, afhankelijk van de
beitstijd en -temperatuur. Na neutraliseren, meestal in aluminiumrijk zwavel-
zuur uit het anodiseerbad, ontstaat een grote hoeveelheid aluminiumslib,
hoofdzakelijk Al(OH)3.
Daarom is er groeiende belangstelling om de grootste hoeveelheid aluminium
te verwijderen in een fijnstraalbewerking en het beitsen overeenkomstig te
beperken.
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Chemisch glanzen en polijsten van aluminium is behandeld in 3.2.2; elektro-
chemisch glanzen en polijsten van aluminium is besproken in 3.3.3 en 3.3.21.

Spoelen na reinigen, beitsen en glanzen is noodzakelijk en moet zorgvuldig
gebeuren om oversleep van chemicaliën naar het anodiseerbad te voorkomen.

13.2.1.2 HET ANODISEREN

Zwavelzuuranodiseren maakt altijd deel uit van een bewerkingsreeks. Het
wordt voorafgegaan door voorbehandelingen en gevolgd door nabehandelin-
gen. Afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering van de werkstukken kan
men diverse bewerkingsreeksen tegenkomen. Tabel 13.1 geeft daarvan enige
uitvoeringsvormen. Er zijn ook diverse andere reeksen mogelijk.

TABEL 13.1 Enige uitvoeringsvormen voor anodiseerreeksen

Naturel technisch Geborsteld, geanodiseerd, Strak, hoog glanzend gepolijst
geanodiseerd ingekleurd geanodiseerd

alkalisch ontvetten (slijpen) slijpen
(spoelen) borstelen fijnslijpen
egaliserend beitsen kort alkalisch ontvetten voorpolijsten
spoelen (ultrasoon) alkalisch ontvetten
neutraliseer/deoxideer- spoelen spoelen

behandeling neutraliseer/deoxideer- elektrolytisch polijsten
spoelen behandeling spoelen
anodiseren spoelen anodiseren
voorspoelen anodiseren voorspoelen
naspoelen (wateren) voorspoelen naspoelen (wateren)
sealen naspoelen (wateren) sealen
drogen inkleuren drogen

spoelen
sealen
drogen

13.2.1.3 HET TE ANODISEREN MATERIAAL

De zuiverheid van het te behandelen
materiaal en de aanwezigheid van lege-
ringsbestanddelen zijn van grote invloed
op de eigenschappen van de verkregen
oxidelaag, zoals kleur, anodiseerlaagdik-
te en poreusheid.
Ongelegeerd aluminium geeft onder ver-
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die na het anodiseren 

uit het bad gehesen worden.



gelijkbare procesomstandigheden een dikkere en een meer gesloten oxidelaag
dan veel legeringen.
De oxidelaag op ongelegeerd aluminium is ook kleurloos.
Als silicium in het materiaal aanwezig is wordt dit niet geoxideerd, maar als
een grijs bestanddeel in de oxidelaag opgenomen. Hierop berust een kleur-
anodiseerproces op een legering met een zeker siliciumgehalte, zie 13.2.1.40.

Het materiaal moet voor het anodiseren zo homogeen mogelijk zijn.
Het gebruik van zogenaamde anodiseerkwaliteit geeft een redelijke zekerheid
dat geen onregelmatige verkleuringen tijdens het anodiseren optreden. Een
fijne korrelstructuur is noodzakelijk. Als de korrelgrootte van het materiaal gro-
ter is dan 100 µm bestaat de kans op het ontstaan van ‘kristallisatie’ of zelfs
sinaasappelhuid.
Langwerpige meestal donkerder gekleurde vlekken in de walsrichting op plaat-
materiaal of in de lengte van geëxtrudeerde profielen zijn meestal het gevolg
van inhomogeniteiten in de samenstelling (segregaties), die bij het walsen of
extruderen in de lengterichting zijn uitgerekt. Als de onzuiverheden geconcen-
treerd bijeen zijn gebleven, ontstaat op die plaatsen na het anodiseren een ver-
minderde corrosieweerstand.

Een heel ander soort verschijn-
sel treedt op bij aluminium
extrusieprofielen die aanzien-
lijke dikteverschillen hebben.
Door het verschil in afkoe-
lingssnelheid na het persen
ontstaan zones met een van de
rest van het materiaal afwij-
kende kristalstructuur, die na

het anodiseren zichtbaar worden door een afwijkende kleur of glans.
Bij holle profielen, vaak ‘hollow’ genoemd, ontstaat zo’n zone op de plaats
waar het materiaal in de matrijs is samengevloeid, figuur 13.3.
Deze beide verschijnselen kan men dan ook niet als persfouten aanduiden; ze
horen bij deze fabrikagemethode. 

13.2.1.4 BADSAMENSTELLING

Men kan in sterk uiteenlopende gehalten aan zwavelzuur anodiseren. Dit is
mogelijk tussen 5 en 50% zuur.
In verband met de geleidbaarheid worden meestal zwavelzuurgehalten geko-
zen rond 200 g/l. Dan heeft het bad de beste geleidbaarheid en dan heeft men
de laagste stroomkosten.

Doordat in het zwavelzuuranodiseerbad een deel van de gevormde oxidelaag
oplost stijgt het aluminiumgehalte ervan voortdurend. Het aluminiumgehalte
mag niet stijgen boven 15 à 20 g/l, want dan krijgt men minder goede anodi-
seerlagen, hetgeen vooral bij buitentoepassing schadelijk is.
Voor architectuurtoepassingen gaat men meestal niet hoger dan 15 g/l. Het
optimale traject ligt tussen 2 en 12 g/l.
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Een te hoog aluminiumgehalte in het bad is één van de oorzaken van ‘bloom-
ing’, een te losse en poreuze structuur van de anodiseerlaag, een fout die niet
meer te herstellen is.

Van de andere onzuiverheden is vooral chloride (bijvoorbeeld keukenzout)
schadelijk. Bij een chloridegehalte van 0,1% (dat is 1 g/l), uitgedrukt als NaCl,
treedt bij het anodiseren reeds etsing van het aluminium op.
Bovendien verkrijgt men dan anodiseerlagen met een sterk verminderde corro-
sieweerstand. In het algemeen streeft men ernaar het chloridegehalte beneden
0,2 g/l te houden, en soms is maar 0,04 g/l toegestaan.
Daarom maakt men de baden vaak aan met chemisch zuiver zwavelzuur en
demiwater.
Soms wordt aan zwavelzuuranodiseerbaden een zekere hoeveelheid oxaalzuur
toegevoegd. Het voordeel van oxaalzuurtoevoeging is dat men de maximaal
toelaatbare temperatuur (zie 12.2.1.5) bij het anodiseren hoger kan kiezen. Bij
10 g/l oxaalzuur is het maximum niet 20 ˚C, maar 23 à 24 ˚C. 

13.2.1.5 TEMPERATUUR

De meest gebruikelijke temperatuur voor het zwavelzuuranodiseren ligt tussen
16 en 20 ˚C. Dit is de temperatuur van de badvloeistof. Men moet daarbij
bedenken dat de temperatuur dicht aan het aluminiumoppervlak 1 à 2 ˚C
hoger is, omdat bij de stroomdoorgang door de reeds gevormde laag een ster-
ke warmte-ontwikkeling optreedt. Dit kan als volgt worden verklaard. De
meeste warmte wordt ontwikkeld aan het oppervlak. 
De sterke spanningsval treedt op in de anodiseerlaag, die een zeer slechte
elektrische geleider is. In deze laag worden de meeste ‘Watts vernietigd’ en

omgezet in warmte. Het is juist de
anodiseerlaag die koel moet blij-
ven voor het verkrijgen van de
gewenste eigenschappen. Daarom
is een goede koeling van het ano-
diseerbad en een goede badbewe-
ging, meestal verkregen door
luchtdoorblazing, noodzakelijk.
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Figuur 13.4 De spanningsval is bij 
het anodiseren het grootst in de anodiseerlaag; daar
wordt de meeste warmte ontwikkeld

Figuur 13.5 Voor een gelijkmatige
temperatuur is sterke badbeweging
in het anodiseerbad noodzakelijk



Een te hoge anodiseertemperatuur is een tweede oorzaak van het optreden van
‘blooming’.
De temperatuur heeft een belangrijke invloed op de eigenschappen van de
anodiseerlaag. Zo krijgt men in een bad van 230 g/l zwavelzuur bij:
10-16 ˚C, harde en kleurloze lagen
18-20 ˚C, normale lagen
20-22 ˚C, dikke, absorberende lagen.

13.2.1.6 STROOMDICHTHEID

De toegepaste stroomdichtheid is van grote invloed op de eigenschappen van
de anodiseerlaag. Zo verkrijgt men bij:
0,5-1,0 A/dm2 dunne, zeer heldere lagen, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor
gepolijste voorwerpen omdat de glans vrijwel geheel behouden blijft
1,5-2,0 A/dm2 normale lagen
2,0-2,5 A/dm2 dikke lagen, geschikt om organisch te worden ingekleurd of om
te impregneren.

13.2.1.7 ANODISEREN BIJ CONSTANTE SPANNING OF BIJ CONSTANTE STROOM-
DICHTHEID

Vrijwel steeds ziet men in voorschriften aangegeven dat men moet anodiseren
bij een bepaalde stroomdichtheid. Door de vorming van de oxidelaag, waar-
door de weerstand van het totale circuit toeneemt, zal echter een eenmaal
ingestelde stroomdichtheid dalen, als men de spanning gelijk houdt.
Na enige tijd stelt zich bij zwavelzuuranodiseren onder praktische omstandig-
heden echter een vrijwel constante toestand in. Als men zou willen anodiseren
bij constante stroomdichtheid, zou men, zeker in de beginperiode van het
anodiseerproces de spanning voortdurend moeten corrigeren. Men moet de
knop van de gelijkrichter dus langzaam wat opendraaien, totdat zich een (vrij-
wel) constante stroomdichtheid instelt. Dit kan eventueel ook automatisch.
Meestal wordt geanodiseerd bij constante spanning. Dat is eenvoudiger. De
spanning van de gelijkrichter wordt aan het bad gelegd en deze wordt gedu-
rende het gehele proces constant gehouden. Anodiseren bij constante stroom-
dichtheid is volgens sommige deskundigen beter, omdat dan de anodiseerlaag
voortdurend onder dezelfde omstandigheden wordt gevormd, maar de ver-
schillen zijn niet groot.

13.2.1.8 BADMETEN

Voor het instellen van de juiste stroomdichtheid moet de totale oppervlakte
van de in het bad hangende werkstukken bekend zijn. Als dit vlakke platen
zijn is het niet moeilijk de totale oppervlakte uit te rekenen. Heeft men echter
te maken met ingewikkeld gevormde voorwerpen, zoals extrusieprofielen, dan
wordt deze berekening al gauw te lastig voor de praktijk, vooral als men diver-
se soorten profielen te behandelen krijgt.
Er bestaat een mogelijkheid om deze moeilijkheid te ontgaan en wel door het
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bad in te stellen op de juiste badspanning. Bij een bepaalde badspanning en
een zekere badweerstand verkrijgt men een bepaalde stroomsterkte. Ook de
badweerstand is echter onbekend.
Men kan deze echter te weten komen door het zogenaamde badmeten.
Men gebruikt daarvoor een aluminium plaat van een bekende oppervlakte, bij-
voorbeeld 1 m2. Men moet erop letten dat beide zijden van de plaat voor de
oppervlakteberekening meetellen, dus 2 m2 of 200 dm2.
Deze plaat wordt, voordat hij in het bad wordt gebracht, goed afgebeitst en
gespoeld. Men hangt hem nu in het bad en men anodiseert zó lang tot de
spanning constant blijft, hetgeen na circa 2 minuten het geval is.
Omdat de oppervlakte van de plaat bekend is kan men precies de gewenste
stroomdichtheid instellen.
Men leest nu de voltmeter af en gedurende de rest van de dag kan men bij de
afgelezen spanning werken.
Het is belangrijk dat dit badmeten elke dag wordt uitgevoerd, want door de
veranderende samenstelling van het bad veranderen ook de elektrische eigen-
schappen ervan.
Deze methode kan men alleen gebruiken als men met dezelfde aluminiumle-
gering blijft werken en als ook de temperatuur van het bad constant blijft.

13.2.1.9 BEHANDELINGSDUUR

In de galvanotechniek gelden een paar eenvoudige regels:

Tweemaal zo lang behandelen is tweemaal zo dik neerslag, en ook:
Tweemaal de stroomdichtheid is ook tweemaal zo dik neerslag.

Deze regels gaan bij het anodiseren niet helemaal op. Dat komt omdat de
gevormde anodiseerlaag elektrisch isolerende eigenschappen heeft. Hij zal het
proces dus afremmen en wel des te sterker naarmate hij dikker wordt. Ook lost
de gevormde laag langzaam op.
Bij normale anodiseerprocessen kan men moeilijk laagdikten verkrijgen die
groter zijn dan 35 µm. Als men dan nòg langer anodiseert zal de vorming van
de laag even snel gaan als het oplossen ervan. De laag groeit dan geleidelijk in
het materiaal, omdat er voor de vorming van de laag steeds aluminium ver-
bruikt wordt, maar hij wordt niet dikker omdat er aan de buitenzijde evenveel
oxide in het bad oplost.

Er zijn verschillende formules opgesteld om de laagdikte te berekenen, waarbij
men rekening houdt met de tijd, de stroomdichtheid, de werkingsgraad van het
bad en de oppervlakte van de werkstukken. Een eenvoudige vuistregel is dat
men bij normaal zwavelzuuranodiseren een laagdikte van 15 à 16 µm krijgt
bij 1 Ah/dm2.

Andere bedrijven, die werken in 20% zwavelzuur bij 19 ˚C, rekenen met 1 µm
bij 3 Amin/dm2 of ook wel 3 à 3,3 Amin/µm/dm2. 

Ook geldt: Bij 1,5 A/dm2: laagdikte in mm = dubbele badtijd (20 µm = 40 min
anodiseren).
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Een formule voor het berekenen van de laagdikte is:

0,4 RTAD = ________
O

waarin: D = laagdikte in µm
O = oppervlakte van het werk in dm2

A = stroomsterkte in ampères
T = tijd in minuten
R = rendement = 0,65

13.2.1.10 SPOELEN VAN ANODISEERLAGEN

Het spoelen van anodiseerlagen is extra moeilijk omdat deze lagen poreus zijn
en omdat in de poriën badvloeistof van het anodiseerbad aanwezig is. Als men
een geanodiseerd voorwerp op dezelfde manier als een glad metalen voor-
werp afspoelt, bevindt zich in de poriën van de anodiseerlaag nog zwavelzuur
en deze laag zal dan ook na korte tijd sterke corrosieverschijnselen gaan verto-
nen.
Het spoelen van geanodiseerd aluminium moet daarom veel langer duren dan
van gewone metalen. Het is merkwaardig dat in de diverse voorschriften en
handboeken zo weinig aandacht aan spoelen wordt besteed.
Een vroeger veel gebruikte vuistregel was dat men de spoeltijd even lang
moest houden als de anodiseertijd. Het blijkt, dat deze spoeltijd aan de royale
kant is.
Meestal werkt men tegenwoordig met een korte voorspoeling om de aanhan-
gende badvloeistof te verwijderen, waarna men een langere naspoeling in
schoon water uitvoert om de badvloeistof ook uit de poriën te laten trekken.
Deze laatste bewerking wordt wel ‘wateren’ genoemd. Belangrijk is een goede
badbeweging bij deze spoeling. Er zijn ook nog andere varianten van getrapt
spoelen.

Soms is het nodig de spoeltijd te verkorten, bijvoorbeeld als men een reeks
heeft met meer dan één anodiseerbad. Hiervoor bestaan diverse mogelijkhe-
den. Na een korte voorspoeling worden de voorwerpen bijvoorbeeld onderge-
dompeld in een speciale neutralisatievloeistof, zoals een verdunde ammoniak-
oplossing of een verdunde oplossing van natriumwaterstofcarbonaat (natrium-
bicarbonaat, dubbelkoolzure soda).
Deze stoffen neutraliseren het zwavelzuur en dit geneutraliseerde zuur is in
ongeveer de halve tijd uitspoelbaar.
Een andere mogelijkheid is het onderdompelen van de voorgespoelde voor-
werpen in salpeterzuur 1 op 1. Het salpeterzuur-zwavelzuurmengsel is gemak-
kelijker en sneller uitspoelbaar dan zwavelzuur alléén.

13.2.1.11 SEALEN

Sealen of afdichten is een bewerking, waarbij men de poriën, die in de zwa-
velzuuranodiseerlaag aanwezig zijn, sluit.
Dit sluiten van de poriën is erg belangrijk, want daardoor wordt het geanodi-
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seerde aluminium veel beter bestand tegen corrosie. Schadelijke stoffen kun-
nen dan niet door de poriën naar binnen dringen en het aluminium aantasten.
Een ander voordeel van gesealde anodiseerlagen is dat zij minder gemakkelijk
vuil worden. Als men bijvoorbeeld geanodiseerde aluminium deurknoppen en
handgrepen niet zou sealen, dan zouden deze er na enige tijd vies en onaan-
trekkelijk gaan uitzien.
Het sealen kan op twee manieren gebeuren, namelijk:

- door de anodiseerlaag te laten dichtgroeien, door water, de hydratiesealing
- sealen door middel van een afdichtingsmiddel (impregneren).

Het is erg belangrijk dat bij het sealen de anodiseerlaag volkomen schoon is,
want eenmaal in de poriën opgenomen verontreinigingen worden bij het
sealen daarin opgesloten. Vóór het sealen dient dan ook zeer zorgvuldig en
voldoende lang te worden gespoeld, zie 13.2.1.10, waarbij als laatste spoeling
in een aantal gevallen zelfs een spoeling in demi-water wordt uitgevoerd.

13.2.1.12 HEETWATERSEALING

Het sealen in heet water wordt het meest toegepast. Hiervoor gebruikte men
vroeger alléén zeer zuiver water, gedestilleerd of liever gedemineraliseerd, bij
een temperatuur van tenminste 95 ˚C. Wij bespreken deze methode eerst. De
behandelingstijd hangt af van de laagdikte. Meestal werd een tijd van drie
minuten per micrometer laagdikte aangehouden, maar ook langere sealtijden,
tot 6 minuten per micrometer, kwamen voor. Het vervaardigen van zeer zuiver
water wordt meestal uitgevoerd in een ionenwisselaar met twee kolommen.
Door de anionwisselaar worden behalve zuurresten van sterke zuren aanvan-
kelijk ook ionen van zeer zwakke zuren, zoals SiO3

- - opgenomen en later
door sterkere zuren weer verdreven. Ze bevinden zich dan in een zone, die
voor de verzadigingszone uitloopt. Ze zijn zo zwak geïoniseerd dat de geleid-
baarheidmeter bij het passeren niet reageert. Tegen het einde van de verzadi-
ging komt er dan plotseling een grotere hoeveelheid SiO3

- - in het demiwater,
dat zeer schadelijk is voor sealbaden in een anodiseerreeks en het sealen
geheel teniet kan doen.
Om dit te voorkomen plaatst
men in die gevallen de meetcel
in het einde van de harskolom,
zodat deze voldoende tijdig aan-
spreekt.
Bij het sealen in heet water
neemt de anodiseerlaag voor
een deel water op en gaat daar-
bij over in böhmiet:

Al2O3 + H2O � 2 AlO.OH

Deze böhmietvorming vindt
vooral plaats aan het oppervlak
van de anodiseerlaag, waarbij
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Figuur 13.6 
Plaats van de geleidbaarheidsmeetcel in de
standaard ionenwisselaar (rechts) en in 
het apparaat dat dient voor het maken van
demiwater voor een sealbad (links)



zich fijne, naaldvormige kristallen van dit mineraal vormen, die in elkaar
groeien en zo de poriën afsluiten.
Men moet ervoor zorgen dat het sealbad zeer zuiver blijft en daarom moet het
minstens dagelijks gecontroleerd worden op geleidbaarheid. Deze mag in het
afgekoelde monster niet hoger zijn dan 20 µS. (Een goed werkend demi-appa-
raat geeft een geleidbaarheid van 1 µS of beter; leidingwater komt in de buurt
van 400 µS). Soms moet ook de pH worden ingesteld tussen 6 en 7.
Wanneer het bad om de een of andere reden sterker verontreinigd is, moet
men niet verder werken, maar het sealbad direct verversen.
Het ‘verontreinigde’ sealbad is nog altijd veel zuiverder dan leidingwater,
zodat het voordelig is dit water (na afkoeling tot een temperatuur beneden
50 ˚C) door het demineraliseerapparaat te voeren, waardoor dit maar weinig
wordt belast.
Om vlot te kunnen werken verdient het aanbeveling twee voorraadtanks voor
demi-water te hebben, elk met een capaciteit van het sealbad.
Opgemerkt moet worden, dat ook, nu er veel sealbadtoevoegingen worden
gebruikt, de zuiverheid van het aanmaakwater van het sealbad van het groot-
ste belang blijft. Een aantal fouten wordt veroorzaakt doordat men deze nood-
zaak niet in acht neemt.

13.2.1.13 STOOMSEALING

De stoomsealing vindt plaats in gesloten tanks waarin de werkstukken worden
blootgesteld aan verzadigde (natte) stoom, meestal onder atmosferische druk
bij een temperatuur van 100 ˚C. Er zijn echter ook stoomsealinstallaties die bij
een iets verhoogde druk en temperatuur werken.
De behandelingsduur bij stoomsealing is dezelfde als bij heetwatersealing.
Omdat het ook bij stoomsealing belangrijk is dat de vereiste temperatuur
wordt bereikt, is een goede temperatuurcontrole op een aantal plaatsen in de
sealtank noodzakelijk.

Stoomsealen heeft de volgende voordelen vergeleken met heetwatersealen:

- het sealen verloopt sneller
- de zuiverheid van het gebruikte water is niet van invloed op de sealkwali-

teit, daar men altijd werkt in gedestilleerd water
- er wordt een vergelijkbare goede kwaliteit geseald geanodiseerd aluminium

verkregen
- kleurstoffen bloeden minder gemakkelijk uit.

Daar staan ook nadelen tegenover, die echter beheerst en voorkomen kunnen
worden:

- de installatie is duurder en moeilijker te bedienen
- het werk moet geheel door de hete stoom omhuld worden
- temperatuurcontrole is op een aantal plaatsen in de sealtank noodzakelijk
- het is niet altijd gemakkelijk alle lucht uit de tank door stoom te vervangen
- er kan condens in de werkplaats worden gevormd
- bij onvoldoende spoeling van de anodiseerlaag kunnen resten zwavelzuur
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zich op laaggelegen plaatsen verzamelen, die corrosie kunnen veroorzaken.
Het verdient daarom aanbeveling na het stoomsealen een naspoeling in
demiwater uit te voeren

- bij sealen met stoom ontstaat een iets matter oppervlak dan bij watersealen.

Als de stoom van onderaf wordt ingevoerd of daar door verhitting van water
wordt gevormd, stijgt de stoom geleidelijk in de sealtank en verdringt daarbij
alle aanwezige lucht.

13.2.1.14 SEALBADTOEVOEGINGEN

Er worden aan sealbaden soms toevoegingen gedaan om bepaalde effecten te
verkrijgen. Veel daarvan zijn verouderd en worden vrijwel niet meer toegepast.
Bij een dichromaatsealing gebruikt men een 5% oplossing van natrium- of ka-
liumdichromaat bij een pH van 8-9 en een temperatuur van 95 à 100 ˚C. Door
deze behandeling wordt de anodiseerlaag enigszins groengeel gekleurd. De
chromaatsealing is in staat de schadelijke inwerking van kleine hoeveelheden
chloriden tegen te gaan. Om decoratieve redenen, maar vooral uit milieu-oog-
punt, is de chromaatsealing echter vaak niet acceptabel.

TABEL 13.2 Dichromaatsealing

Natrium- of kaliumdichromaat
(zwavelzuurvrij) 50 g/l
in demiwater

pH 8-9
Temperatuur 95-100 ˚C
Tijd 30-60 min
Dompelen
De nikkel-kobaltsealing wordt uitgevoerd in een oplossing die onder andere
nikkelacetaat en/of kobaltacetaat bevat. De werking van dit sealbad berust
hierop dat in de poriën een dun neerslag ontstaat van nikkel- en/of kobalthy-
droxide, dat onder andere ook het ‘uitbloeden’ van ingebrachte kleurstoffen
tegengaat.
Bij de nikkel-kobaltsealing ontstaat ook op het geanodiseerde oppervlak een
licht neerslag, sealpoeder, zodat de voorwerpen moeten worden nagepoetst.

TABEL 13.3 Nikkel-kobaltsealing

Nikkelacetaat (chemisch zuiver) 5,5 g/l
Kobaltacetaat (chemisch zuiver) 1,0 g/l
Boorzuur (chemisch zuiver) 8,5 g/l
In demiwater

pH 5,7
Temperatuur 98-100 ˚C
Tijd 30-60 min
Dompelen.
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Bij de hydratatiesealing in heet demiwater, al dan niet met toevoegingen, ont-
staat poeder van böhmietkristallen, die zich op het oppervlak van de anodi-
seerlaag vormen. Aanvankelijk werd dit sealpoeder in nog natte toestand met
doeken van het oppervlak verwijderd.
De naamgeving van dit sealpoeder is - vooral in het Engels - soms verwarrend.
De (Amerikaanse) term powdering wordt veel gebruikt, maar ook blooming.
Deze termen zijn in verschillende talen gedefinieerd.
Men noemt dit poeder in het Duits: ‘Verdichtungsbelag’ of kortweg ‘Schmant’
en in het Frans: ‘farinage’.

Mankracht is duur en werd steeds duurder, zodat dit afpoetsen spoedig werd
gevolgd door een bewerking met roterende doekschijven. Voor platen en pro-
fielen, zoals in de bouw worden gebruikt, was dit lange tijd een bevredigende
oplossing, maar als de voorwerpen een gecompliceerde vorm hebben is dit
afpoetsen lastig, tijdrovend en dus duur en technisch vaak onbevredigend.

Er is een methode in gebruik geweest, waarbij men de gesealde werkstukken
direct na het sealen een speciale zuurdip gaf en het poeder daarna met hoge-
druk waterstralen verwijderde. Door de hoge kosten is deze methode in
onbruik geraakt.
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Figuur 13.7 Sealen van geanodiseerd aluminium



Een chemische methode voor het voorkomen van sealpoeder is bij enige
bedrijven in de Verenigde Staten in gebruik geweest.
Door aan het sealbad een uiterst kleine hoeveelheid fosfaat toe te voegen
(0,03-0,05 gew% Na3PO4) wordt sealpoeder voorkomen. De methode is kri-
tisch en gevaarlijk, want door een kleine overschrijding van de dosering voor-
komt men niet alleen poedervorming, maar ook de sealing, die volkomen ach-
terwege blijft. Daarom wordt deze fosfaatmethode dan ook uitdrukkelijk niet
aanbevolen.
Er wordt echter wel mee aangegeven waar het probleem ligt: böhmietvorming
op het oppervlak voorkomen (poeder) en in de poriën ongehinderd laten verlo-
pen (sealing).
Na een aantal mislukte en halfgelukte pogingen is voor dit probleem een ele-
gante oplossing gevonden. De werkzame stoffen, die böhmietvorming voorko-
men, worden chemisch gekoppeld aan een macromolecuul (bijvoorbeeld acry-
laat), van zodanige afmetingen, dat dit niet in de poriën van de anodiseerlaag
kan doordringen. Dit soort sealbadtoevoegingen wordt momenteel algemeen
gebruikt; poetsen doet bijna niemand meer in verband met de hoge manuur-
kosten.

13.2.1.15 KOUD IMPREGNEREN

Diverse methoden zijn in het verleden reeds voorgesteld voor koud sealen van
anodiseerlagen, maar deze hebben toen geen voet aan de grond gekregen.
Meer recent werk in Italië heeft geleid tot methoden, die wel op uitgebreide
schaal worden toegepast, aanvankelijk alleen voor toepassingen binnenshuis,
maar nu geleidelijk ook voor buitentoepassingen in de architectuur.
Deze methoden worden niet meer als sealen aangeduid, maar als impregneren
of nikkelimpregneren. Tot sealen behoren uitsluitend hydro-thermische proces-
sen.
Wezenlijke bestanddelen van baden voor koud sealen zijn nikkelionen en
fluorideionen, hoewel diverse andere bestanddelen in de literatuur worden
genoemd.
Wanneer men de kwaliteit van de sealing direct na het sealen bepaalt, blijkt
deze de standaard kwaliteitseisen als regel niet te halen.
Er treedt echter een duidelijk verschijnsel van nasealing op, dat zich als volgt
kenbaar maakt:

- er treedt gewichtstoename op door opname van vocht uit de atmosfeer
- de sealtesten geven een beter resultaat
- de corrosieweerstand in versnelde proeven wordt beter.

Deze nasealeffecten zijn na verloop van een maand vrijwel voltooid en de
sealkwaliteit heeft dan ongeveer de waarde van stoom- of heetwatersealing
bereikt. (Opgemerkt moet worden dat nasealing ook bij heetwater- en stoom-
sealing optreedt, echter in veel geringere mate.)
Dit nasealeffect kan in kortere tijd bereikt worden door een behandeling van
enige minuten in een heet bad. Het voornaamste voordeel van koud sealen,
energiebesparing, wordt dan echter voor een deel teniet gedaan.
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Een belangrijk nadeel van koud sealen is de afvalwaterverontreiniging met nik-
kel en fluoride.

Bij hydratiesealing wordt (een deel van) de aluminiumoxidelaag omgezet in
böhmiet, AlO.OH.
Bij het koud sealen gebeurt dit niet.
Er vormt zich een mengsel van Al(OH)F2, Ni(OH)2 + OH- + AlF6

--

Men heeft in het bad nodig:
1,2 g/l Ni-ionen in een verhouding van Ni : F van 1,5-2,0.
De pH is 3,5-6,0 en de temperatuur is 25-35 ˚C.
De behandeltijd is 0,6-1,0 min.

13.2.1.16 SEALEN MET WAS

Op beperkte schaal wordt nog het sealen met was of paraffine toegepast. De
anodiseerlaag zelf verandert hierdoor niet. Deze producten worden in vloeiba-
re toestand op het geanodiseerde aluminium gebracht en trekken dan in de
poriën. Daardoor worden deze gesloten.
Sealen met was of paraffine heeft als extra voordeel dat de voorwerpen daar-
door waterafstotend worden.
In de buitenlucht is een sealing met was lang niet zo duurzaam als een heet-
water- of een stoomsealing.

13.2.1.17 EIGENSCHAPPEN VAN ZWAVELZUURANODISEERLAGEN

De hieronder besproken eigenschappen van zwavelzuuranodiseerlagen gelden
tot op zekere hoogte ook voor andere anodiseerlagen. De verschillen die er
zijn worden bij de diverse andere anodiseerbewerkingen kort vermeld.

De hechting van anodiseerlagen is zeer goed, omdat deze als het ware uit het
metaal zijn gegroeid. Als men het metaal buigt zal de anodiseerlaag wel
scheuren, maar niet loskomen. Wil men losse, niet aan het aluminium gebon-
den anodiseerlagen onderzoeken, dan moet men met geschikte chemische
middelen het metaal erachter oplossen.

De hardheid van anodiseerlagen is opvallend. De eigenschappen liggen in tus-
sen die van glas en porselein. Anodiseerlagen kunnen gemakkelijk glas kras-
sen. Een anodiseerlaag bestaat voor het grootste deel uit microkristallijn alumi-
niumoxide en deze heeft de hardheid van korund. Alleen doordat er poriën in
voorkomen lijkt de hardheid minder groot (hetzelfde effect als bij beschuit). De
hardheid is de reden dat men bij het bewerken van geanodiseerd aluminium,
bijvoorbeeld het afkorten van geanodiseerde profielen, hardmetalen gereed-
schappen moet gebruiken, omdat stalen gereedschap veel te snel bot zou wor-
den.
Het gesealde oppervlak van anodiseerlagen, dat uit böhmiet bestaat, is belang-
rijk minder hard.
De slijtvastheid van anodiseerlagen is goed. Men moet daarbij wel bedenken 
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dat het onderliggende metaal zacht is. Wanneer een te grote plaatselijke druk
wordt uitgeoefend zal de anodiseerlaag barsten en worden ingedrukt. Hoe dik-
ker de anodiseerlaag, hoe minder men daarvoor bevreesd hoeft te zijn.
Anodiseerlagen zijn zeer goed bestand tegen wrijvende slijtage bij niet te grote
plaatselijke druk. Anodiseerlagen zijn niet bestand tegen slag of stoot.

De laagdikte van anodiseerlagen wordt gemeten in micrometers (vroeger
microns).
Zwavelzuuranodiseerlagen voor binnentoepassing worden meestal vervaardigd
in laagdikten van 5 en 10 µm, anodiseerlagen voor buitentoepassing in laag-
dikten van 15 en 20 µm. Een grotere laagdikte, namelijk 25 µm, wordt steeds
vaker gevraagd.

De poreusheid van anodiseerlagen bestaat uit een aantal vrijwel loodrechte
kanaaltjes die van boven naar beneden door de laag lopen tot bijna op het
metaal. Deze kanaaltjes hebben een zeer geringe diameter (0,01-0,05 µm) en
het aantal poriën is zeer groot. Men schat dat op 1 mm2 circa een miljoen
poriën voorkomt.
Bij zwavelzuuranodiseerlagen
bestaat circa 15% van de laag
uit poriën. Soms heeft men
meer, soms minder poriën. De
hardheid en de slijtvastheid
van de laag worden hierdoor
beïnvloed.
In nog niet gesloten toestand
kunnen deze poriën allerlei
stoffen opnemen uit de omge-
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Figuur 13.8 
Van een zwavelzuuranodiseerlaag groeit een
deel in het aluminium en een deel daarbuiten

Figuur 13.9 Maatveranderingen, die in de loop van het zwavelzuuranodiseer-
proces optreden (schematisch)



ving, zoals agressieve stoffen die corrosie veroorzaken, maar ook kleurstoffen,
waardoor men het aluminium allerlei fraaie kleuren kan geven. (zie 13.2.1.21)
en ook fotografische emulsies. Daardoor kan men afbeeldingen op het alumi-
niumoppervlak verkrijgen, óók kleurenfoto’s.

Bij het anodiseren treden maatveranderingen op. Als men een rond staafje alu-
minium nauwkeurig opmeet, het anodiseert en daarna de diameter weer
bepaalt, merkt men dat het dikker is geworden. Toch kan men uit deze dikte-
vermeerdering niet direct de laagdikte van voor de anodiseerlaag bepalen.
Deze laag is namelijk gevormd uit het metaal zelf en er is een deel van het
metaal omgezet in de anodiseerlaag. De anodiseerlaag groeit dus gedeeltelijk
in het metaal en gedeeltelijk eruit. Bij de meeste processen is het zo, dat circa
de helft of een derde van de laag naar buiten groeit en de rest zich binnen het
oorspronkelijke metaaloppervlak bevindt, figuren 13.8 en 13.9.

13.2.1.18 LAAGDIKTEVERDELING
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Figuur 13.11 Laagdikte in micrometer in ‘Hollows’ van diverse diameters

Figuur 13.10 Laagdikteverschillen (in micrometers) bij het anodiseren van profielen
op rekken



Bij het anodiseren van charges profielen is het niet te voorkomen dat laagdik-
teverschillen optreden. De uiteinden van de profielen en profielen die aan de
buitenzijde hangen ‘trekken meer stroom’, zodat daarop een grotere anodiseer-
laagdikte ontstaat.
Aan de binnenzijde van een dubbel rek is de laagdikte iets geringer dan aan
de buitenzijde.
Bij holle profielen (hollows) vormt de anodiseerlaag zich maar over een gerin-
ge afstand in het inwendige van het profiel. Hoeveel dat is hangt af van de dia-
meter van het holle profiel en van de anodiseeromstandigheden.

13.2.1.19 ZICHTVLAKKEN

In dit verband is belangrijk het begrip ‘zichtvlak’. Dit begrip omvat meer dan
de Nederlandse naam zou doen vermoeden. De Duitse uitdrukking: ‘bezeich-
nete Oberfläche’ en het Engelse: ‘significant surface’ zijn in dit opzicht duide-
lijker. Deze kan men vertalen als: ‘oppervlak waarom het gaat’. Nauwkeuriger
gedefinieerd zijn zichtvlakken in de Euras/EWAA kwaliteitseisen:

‘Dat gedeelte van het oppervlak, waarop de bijzondere eigenschappen,
zoals overeengekomen tussen de anodiseur en de klant, worden vereist.
(Soms moeten verschillende delen van het oppervlak aan verschillende
eisen voldoen.)’

Zichtvlakken moeten op de tekening of de opdracht worden aangegeven.

13.2.1.20 CONTACTPUNTEN

De stroom die voor het anodiseren nodig is moet op één of meer plaatsen naar
het werkstuk worden gebracht. Men gebruikt hiervoor metalen contacten van
aluminium of titaan die stevig op het aluminium moeten worden geklemd,
door middel van een klemschroef, door verende contacten (vooral bij titaan) of
door stevig bevestigde aluminium draden.

Het contact moet zo stevig zijn, omdat een los contact ook geanodiseerd
wordt, waardoor geen stroomdoorgang meer mogelijk is. Door stevig aandraai-
en of klemmen treden vaak kleine beschadigingen van het oppervlak op.
De contactpunten moeten een voldoende diameter hebben. Een gevelelement
van 1 m2 (tweezijdig 2 m2) gebruikt bij het anodiseren 300 A. Rond de con-
tactpunten treedt vaak verwarming van het materiaal op die zich uit in een
poreuze, wit gekleurde anodiseerlaag rondom het contactpunt. Bij ingekleurd
aluminium kan ter plaatse een donkere zone ontstaan, omdat de anodiseerlaag
daar poreuzer is en meer kleurstof opneemt.

Door gebruik te maken van een voldoend aantal contactpunten van voldoende
diameter is deze fout te vermijden, maar lichte oppervlaktebeschadigingen
blijven zichtbaar.
Men streeft er dan ook naar de contactpunten op een onzichtbare of niet-sto-
rende plaats te situeren, bijvoorbeeld bij profielen op de uiteinden die worden
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afgezaagd, bij onderdelen met boorgaten in de boring van deze gaten, bij
holle profielen in het inwendige van de holten en bij gezette platen op omge-
zette randen, die na montage niet meer zichtbaar zijn.

13.2.1.21 KLEUREN VAN ANODISEERLAGEN

Er zijn diverse manieren om gekleurde anodiseerlagen te verkrijgen. In de
meeste gevallen gaat het om zwavelzuuranodiseerlagen, die na het spoelen,
maar nog voor het sealen in de dan nog aanwezige poriën door een nabehan-
deling gekleurd worden.

Er zijn echter ook enige processen die op een ander principe berusten, zoals
het direct in kleur anodiseren en het gebruik van een zelfkleurende alumi-
niumlegering.

780

Figuur 13.12



Daarbij kunnen alle kleuren, zowel transparant als dekkend, worden verkre-
gen.
Geanodiseerd aluminium neemt hierdoor een unieke plaats in onder de tech-
nische metalen.
Door deze veelzijdige mogelijkheden is het niet verwonderlijk dat gekleurd
geanodiseerd aluminium op grote schaal wordt toegepast, voor siervoorwer-
pen, gebruiksvoorwerpen, in de architectuur, voor het vervaardigen van naam-
platen en voor technische en wetenschappelijke instrumenten.

De mogelijkheden om tot gekleurde anodiseerlagen te komen kunnen in zes
groepen worden ondergebracht, figuur 13.12.

- Naderhand inkleuren van kleurloze anodiseerlagen:
- door gebruikmaking van organische kleurstoffen
- door gebruikmaking van anorganische kleurstoffen
- door elektrolytisch inkleuren (momenteel het meest toegepast)

- Kleur ontwikkelen tijdens het anodiseren (minder vaak toegepast):
- door gebruikmaking van een speciale elektroliet 

(direct in kleur anodiseren)
- door gebruikmaking van speciaal gelegeerd, zelfkleurend aluminium

- Combinatiekleuringen:
- door het combineren van twee van de hierboven genoemde

kleurmethoden.

Niet alle kleurmethoden zijn voor alle toepassingen geschikt.
Met name de lichtechtheid is een belangrijk punt bij buitentoepassing. Voor
het verkrijgen van een gelijkmatige kleur, zonder hinderlijke vlekken of stre-
pen, voldoen de huidige handelslegeringen meestal goed.
Stelt men echter zeer hoge eisen of wenst men een grotere zekerheid, dan is
het aan te bevelen gebruik te maken van aluminium in anodiseerkwaliteit.

13.2.1.22 INKLEUREN MET ORGANISCHE KLEURSTOFFEN

Bij het bespreken van kleuren met organische kleurstoffen komen veel punten
naar voren die ook voor andere kleurmethoden gelden.

Organische kleurstoffen zijn koolstofverbindingen. De organische kleurstoffen,
die voor het kleuren van aluminium worden gebruikt, zijn zonder uitzondering
synthetische (kunstmatig vervaardigde) producten.

Door diverse fabrikanten van chemische producten worden kleurstoffen ver-
vaardigd, speciaal voor kleuren van geanodiseerd aluminium. Deze organische
kleurstoffen zijn veelal ingewikkeld van chemische samenstelling en zij beho-
ren tot dezelfde groep kleurstoffen, die men ook gebruikt voor het verven van
textiel en voor het vervaardigen van gekleurde drukinkten. Sommige van deze
kleurstoffen zijn goed lichtecht, andere verbleken als ze aan direct zonlicht
worden blootgesteld. In het algemeen zijn de organische kleurstoffen minder

781



lichtecht dan de anorganische kleuren. Deze regel kent echter enige uitzonde-
ringen. Er is een beperkt aantal zeer lichtechte organische kleurstoffen.

De organische kleurstoffen kunnen in een grote verscheidenheid van fraaie tin-
ten worden verkregen. Soms is het ook mogelijk twee of meer kleurstoffen te
mengen, maar men doet er goed aan in dit opzicht de aanwijzingen van de
fabrikanten nauwkeurig op te volgen, omdat ook chemische reacties tussen
deze kleurstoffen kunnen optreden, waardoor de gehele badinhoud waarde-
loos wordt.

13.2.1.23 EIGENSCHAPPEN WAARAAN DE ANODISEERLAAG MOET VOLDOEN

Een anodiseerlaag, die moet worden ingekleurd, moet voldoende poreus zijn
en als men donkere of diepe kleuren wil bereiken, moet hij ook voldoende
dikte hebben. Dunne anodiseerlagen zijn alleen geschikt voor lichtere kleuren.
De anodiseerlaag moet zelf zo weinig mogelijk kleur hebben, omdat anders de
inkleuring minder briljant wordt. Zwavelzuuranodiseerlagen zijn dan ook het
meest geschikt om met organische kleurstoffen te worden ingekleurd, evenals
zwavelzuur-oxaalzuuranodiseerlagen, zie 13.2.2.
Zwavelzuuranodiseerlagen, verkregen op aluminiumlegeringen met zware
metalen of met veel silicium, zijn vaak grijs gekleurd en daarom minder
geschikt om in heldere tinten te worden ingekleurd.
De anodiseerlaag, die moet worden gekleurd, moet absoluut schoon zijn, dat
wil zeggen goed gespoeld en eventueel geneutraliseerd; er mogen vooral geen
sporen van vet of olie in voorkomen, bijvoorbeeld afkomstig van vingerafdruk-
ken of van oliesporen, die op het anodiseerbad of op de spoelbaden drijven.

Soms kan men na een voldoend lange spoeling direct na het anodiseren zon-
der verdere voorbehandeling de werkstukken in het kleurbad dompelen. In
veel gevallen is het echter aan te bevelen ze eerst nog te activeren in koud sal-
peterzuur 1:1 gedurende 1-10 minuten. Vooral voor oxidelagen die oud zijn
en die bijvoorbeeld reeds enige uren of dagen onder water of in de lucht heb-
ben liggen wachten, is activeren een noodzaak.
Na het salpeterzuurbad moet dan grondig en langdurig worden gespoeld om
er zeker van te zijn dat al het zuur is verwijderd. Achtergebleven zuur werkt
meestal geheel of gedeeltelijk ontkleurend op de ingekleurde anodiseerlaag.

13.2.1.24 KLEURBADEN MET ORGANISCHE KLEURSTOFFEN

Voor het aanmaken van kleurbaden met organische kleurstoffen moet men uit-
sluitend gebruik maken van de speciale kleurstoffen die voor het inkleuren van
geanodiseerd aluminium in de handel zijn.
Afhankelijk van de kleurdiepte, die men wenst, lost men per liter 1-10 g kleur-
stof op.
Hiervoor gebruikt men bij voorkeur gedemineraliseerd water. Veel kleurstoffen
lossen soms maar langzaam in koud water op.
Dan kunnen vaste kleurstofdeeltjes in het bad gaan zweven, die bij het inkleu-
ren donkere vlekjes of streepjes op het aluminiumoppervlak veroorzaken. De
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beste methode is daarom de juiste hoeveelheid kleurstof (afwegen) met een
kleine hoeveelheid water tot een papje aan te mengen.
Dit papje wordt in een emmer water volledig opgelost.
Men moet bij sommige kleurstoffen geruime tijd roeren voordat dit het geval
is.
Omdat de kleurstofoplossing donker is, is het niet altijd gemakkelijk te zien of
alles is opgelost. Men kan dan, terwijl men heftig in de emmer roert, hieruit
een kleine hoeveelheid nemen, deze sterk verdunnen met koud water en deze
vloeistof, nadat men goed geschud heeft, direct uitgieten over een schuin
opgesteld vel wit papier. Zijn er nog onopgeloste kleurstofkorrels, dan ziet men
donkere kleurstofstrepen ontstaan.
Als de kleurstof volledig is opgelost, wordt deze in het kleurbad gegoten en
door roeren of door inblazen van perslucht goed gemengd.
Soms moet men aan het kleurbad nog andere, door de fabrikant van de kleur-
stof voorgeschreven stoffen toevoegen.

De fabrikanten geven uitvoerige voorschriften over de werkomstandigheden. 
Meestal moet men een bepaalde temperatuur aanhouden, (50-65 ˚C) en een
bepaalde pH. Bij lagere temperaturen duurt het inkleuren langer en de kleuren
worden meestal minder diep.
Een hogere temperatuur dan 65 ˚C kan men niet gebruiken, omdat bij 70 ˚C
de anodiseerlaag merkbaar begint te sealen, waardoor de opname van kleur-
stof wordt bemoeilijkt.
Er zijn organische kleurstoffen op de markt gekomen, die geschikt zijn voor
langdurige buitentoepassing. Deze kleurstoffen, meestal in felle kleuren, vol-
doen over het algemeen goed.

De enige organische kleurstof, die reeds veel langer in gebruik is voor buiten-
gebruik in de architectuur is zwart. Dit komt niet omdat deze zwarte kleurstof
extra kleurecht zou zijn, maar omdat zwart de enige kleur is waarmee men
kan ‘overkleuren’. Hiermee wordt bedoeld dat men meer kleurstof in de laag
brengt dan noodzakelijk is om een zwarte kleur te verkrijgen. Wanneer nu
door ultraviolette straling uit zonlicht een deel van de zwarte kleurstof ver-
bleekt, blijft de kleur van het geanodiseerde werk toch zwart.

Zwart inkleuren moet met bijzondere voorzorgen gebeuren.
Het verkrijgen van een diepzwarte kleur maakt namelijk het opnemen van veel
kleurstof noodzakelijk. Daarom heeft men geconcentreerde kleurbaden nodig
en moet men uitgaan van een voldoend dikke anodiseerlaag met voldoende
poriën. 
Als de anodiseerlaag niet goed van structuur is, kan een diepzwarte kleur toch
een grijs uiterlijk hebben. In het bijzonder treedt dit op als bij het sealen poe-
der ontstaat. Bij het zwart inkleuren moet men daarom na het sealen vaak
napoetsen.
Er zijn goedkope zwarte kleurstoffen in de handel, waarmee men ogenschijn-
lijk goede zwarte kleuring kan verkrijgen. Bij buitenexpositie blijken deze
inkleuringen echter na enige tijd te verbleken tot paars, lila en zelfs lichtrose.
Deze kleurstoffen moet men voor buiten-toepassing niet gebruiken.
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13.2.1.25 DE KLEURBEWERKING MET ORGANISCHE KLEURSTOFFEN

Nadat men een kleurbad heeft aangemaakt, waarin alle kleurstof volledig is
opgelost en gelijkmatig is verdeeld en dat op de juiste pH en temperatuur is
gebracht, kan men de kleurbewerking gaan uitvoeren.
De tijd van kleuren kan variëren van tien seconden tot twee uur.
De beste kleuringen verkrijgt men in het algemeen als men de sterkte van het
kleurbad zó instelt dat de gewenste kleur met een kleurtijd van circa 30 minu-
ten wordt verkregen. Ontstaat de gewenste kleur reeds na kortere tijd, dan gaat
dit vaak gepaard met onregelmatigheden (kleurverschillen). Bij langere kleurtij-
den kan een neerslag van de kleurstof in de anodiseerlaag optreden, hetgeen
eveneens een onregelmatige kleuring tot gevolg heeft.

Uiteraard kan men niet voor alle kleuren verschillende kleurbaden aanmaken.
Daarom moet men verschillende tinten weleens uit één kleurbad verkrijgen
door langer of korter te kleuren. Dit kan ook wel als men het bovenstaande in
het oog houdt.
Men moet er zorgvuldig op letten dat het kleurbad en het te kleuren materiaal
schoon blijven. In het bijzonder de reeds genoemde sporen vet of olie op het
oppervlak van de kleurstofoplossing kunnen vlekken veroorzaken, omdat ter
plaatse minder kleurstof wordt opgenomen. Zelfs geheel witte vlekken kunnen
het gevolg zijn.

Bij het inbrengen van de werkstukken moet men erop letten dat deze geheel
nat zijn. Als men een geheel of gedeeltelijk gedroogd werkstuk in een kleurbad
brengt, krijgt men vlekken of strepen.
Ook moet men erop letten dat de kleurstof overal direct op het oppervlak gaat
inwerken. Als men de werkstukken niet direct geheel onderdompelt, als men
aarzelt met het insteken of als men een hoeveelheid lucht met het werkstuk
‘vangt’, die pas later kan ontwijken, krijgt men kleurverschillen die niet meer
te verwijderen zijn.

Nadat de werkstukken zijn ondergedompeld kan men ze na enige minuten uit
het kleurbad halen en snel controleren of de kleurbewerking overal gelijkmatig
verloopt. Is dit niet het geval, dan kan men beter in het begin van het kleuren
ophouden, omdat een lichte kleur makkelijker te verwijderen is dan een don-
kere.
Sommige fabrikanten leveren een speciaal zout dat aan het kleurbad kan wor-
den toegevoegd om een gelijkmatige kleur te verkrijgen.

Behalve door dompelen kan men geanodiseerde aluminium voorwerpen ook
in een sproeiproces kleuren.

13.2.1.26 NABEHANDELEN NA ORGANISCH INKLEUREN

Bij de meeste kleurbewerkingen is het voldoende dat men de werkstukken na
het kleuren kort in water spoelt en direct daarna sealt.
In bepaalde gevallen is het beter niet in gedestilleerd water te sealen, maar de
nikkel-kobaltsealing toe te passen, zie tabel 13.4.
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Er zijn enige kleurstoffen, die sterk neigen tot uitbloeden. Hiermee verontreini-
gen ze het sealbad en ze kunnen een slecht gekleurd voorwerp achterlaten. In
dat geval past men weleens fixeren toe met behulp van bariumchloride, zie
tabel 13.4 (weinig meer in gebruik).

TABEL 13.4 Nabehandelen na inkleuren

1 Nikkel-kobaltsealing

nikkelacetaat 5,5 g/l
kobaltacetaat 1,0 g/l
boorzuur 8,5 g/l
in demiwater
pH 5,7
98-100 ˚C
30-60 min

2 Fixeren van organische kleurstoffen

bariumchloride 20 g/l
60-80 ˚C
5-10 min
goed spoelen, daarna sealen

13.2.1.27 VERWIJDEREN VAN FOUTIEVE KLEURINGEN

Foutieve kleuringen met organische kleurstoffen kunnen worden verwijderd in
salpeterzuur 1:1 en een enkele maal ook in verdund zwavelzuur (dit tast de
anodiseerlaag aan).
Meestal verdwijnt de kleuring in 5 à 10 minuten, uiteraard alléén als men nog
niet geseald heeft.
Het is dus zaak direct na het kleuren en nog vóór het sealen de werkstukken
goed te controleren op kleurfouten. Een lichte kleur wordt gemakkelijker ver-
wijderd dan een donkere kleur. Soms moet men bij donkere kleuren wel 30 tot
60 minuten ontkleuren.

Heel hardnekkige organische kleurstoffen moeten worden verwijderd met een
mengsel van salpeterzuur en kaliumpermangaat.
Het bruine neerslag van mangaanperoxide, dat zich in de laag vormt, ver-
dwijnt weer door de werkstukken te dompelen in een oplossing van natrium-
waterstofsulfiet, tabel 13.5.
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TABEL 13.5 Verwijderen van foutieve kleuringen

1 Normaal

salpeterzuur 1 op 1
kamertemperatuur
5-10 min
eventueel tot 60 min
goed naspoelen

2 Bij hardnekkige kleurstoffen

a. oxideren
kaliumpermangaat 50 g/l
salpeterzuur (d=1,4) 100 ml/l
20-30 ˚C
2-20 min
de anodiseerlaag wordt bruin

b. ontkleuren
natriumwaterstofsulfiet 20-100 g/l
(= natriumbisulfiet, NaHSO3)
kamertemperatuur
tot ontkleuring
daarna goed spoelen

Als zich zulke moeilijkheden voordoen, geeft men er vaak de voorkeur aan
niet alleen te ontkleuren, maar de gehele anodiseerlaag te verwijderen in een
deanodiseerbad en opnieuw te anodiseren. Na het deanodiseren in een loog-
bad treedt soms een afwijkende ruwheid op, die opvalt als men het opnieuw
gekleurde werk met andere werkstukken combineert die in één keer gekleurd
zijn.

13.2.1.28 BIJKLEUREN

Soms, als men veel materiaal moet kleuren dat allemaal dezelfde tint moet
krijgen, past men wel een zuurdip toe om bij organische kleurstoffen een kleu-
ring die te ver is gegaan iets terug te nemen. Men dompelt dan herhaaldelijk in
sterk verdund salpeterzuur of ook wel zwavelzuur om de kleur (vóór het
sealen) enigszins lichter te maken.
Deze werkwijze is niet aan te bevelen. Omdat men na het op tint brengen het
zuur niet voldoende kan uitspoelen (want dan zou de kleurstof ook verdwij-
nen) wordt het zuur bij het sealen ingesloten en de kans is groot dat later cor-
rosie optreedt of dat de kleur nog verder verandert. Het op tint brengen met
zwavelzuur is uiteraard nog veel schadelijker.
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13.2.1.29 GEDEELTELIJK INKLEUREN, NAAMPLATEN

In de naamplatenindustrie maakt men op grote schaal gebruik van het inkleu-
ren van geanodiseerd aluminium. Daarbij moeten bepaalde gedeelten worden
afgedekt, die niet mogen worden ingekleurd.
Dit gebeurt met verschillende fotografische of druktechnieken, waardoor die
delen van het geanodiseerde aluminium, die niet mogen worden ingekleurd,
ondoordringbaar worden gemaakt voor de kleurstof. Na het inkleuren wordt
deze afdeklaag verwijderd.
Er is ook een andere methode. Hierbij wordt eerst het geanodiseerde alumi-
nium in zijn geheel ingekleurd, vervolgens wordt het op díe plaatsen afgedekt
waar de kleur moet blijven en daarna wordt ontkleurd. Door de bewerking
enige malen te herhalen is ook meerkleurendruk mogelijk. Uiteraard wordt
ook in dit geval, nadat de kleurbewerkingen voltooid zijn, geseald, waardoor
de kleur definitief in het oppervlak wordt vastgelegd.

13.2.1.30 KLEUREN MET ANORGANISCHE KLEURSTOFFEN

Ook het kleuren met anorganische kleurstoffen is in een grote verscheidenheid
van tinten mogelijk. Deze kleurstoffen worden meestal in de poriën van de
anodiseerlaag zelf gevormd, doordat men de geanodiseerde, gespoelde en nog
niet gesealde werkstukken achtereenvolgens onderdompelt in oplossingen van
verschillende chemicaliën die met elkaar reageren. Het volgende voorbeeld
kan dit verduidelijken.
Men dompelt de geanodiseerde voorwerpen eerst onder in een oplossing van
kopersulfaat. Deze vloeistof trekt in de poriën. Door een korte spoeling wordt
het kopersulfaat van het oppervlak afgespoeld. Vervolgens dompelt men de
voorwerpen in een oplossing van kaliumcyanoferraat(II) (geel bloedloogzout).
Hierbij ontstaat in de poriën een roodbruin gekleurd neerslag van kopercyano-
ferraat. Deze stof is onoplosbaar en kan niet meer uit de poriën worden weg-
gespoeld.
Vaak zijn deze neergeslagen stoffen enigszins ondoorschijnend, zodat een
‘dekking’ ontstaat, waardoor men na het kleuren geen duidelijke metaalglans
meer overhoudt. Dit hangt uiteraard af van de intensiteit van de kleuring. Een
voordeel van anorganische kleurstoffen is dat vele ervan goed kleurecht zijn.
Tabel 13.6 geeft een overzicht van een groot aantal anorganische inkleurme-
thoden.

13.2.1.31 GOUDKLEURING

Een bijzondere plaats neemt de goudkleuring in, omdat deze op ruime schaal
wordt toegepast voor het verkrijgen van diverse tinten, variërend van ‘nieuw-
zilver’ en verschillende tinten goud tot oranje goud.
Het goud kleuren is een éénfase-kleuring. De hiervoor gebruikte kleurstof is
ijzer(III)ammoniumoxalaat.
De concentratie van deze kleurstof is 15 g/l, de temperatuur van het bad is 60
˚C en de duur van de kleurbewerking varieert tussen 10 s en 30 min, al naar
de gewenste tint.
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De badvloeistof moet dagelijks worden gereinigd van het neerslag, dat erin
wordt gevormd, en de pH moet worden ingesteld tussen 6 en 8, door toevoe-
ging van ammonia (maakt de pH hoger) of van oxaalzuur (doet de pH dalen).
Zeer licht inkleuren geeft de kleur van ‘nieuw -zilver’, die veel wordt gebruikt
voor deurknoppen.
Lichte goudtinten verkrijgt men in 5-10 min; bij langer inkleuren ontstaat
warm goud tot oranje goud.
Voor goedkoper massa-artikelen, zoals t.v.-antennes, wordt soms goud
gekleurd in een bijna kokende kleurstofoplossing. Dan wordt tegelijk geseald.
Deze bewerking is belangrijk goedkoper, maar staat in kwaliteit ten achter bij
het goud inkleuren, spoelen en daarna sealen.

13.2.1.32 BRONSKLEURING

Voor het verkrijgen van een anorganische bronskleuring, die in het verleden
zeer veel is toegepast in de architectuur, maakt men gebruik van een onder-
dompeling in een oplossing van een kobaltzout, zoals kobaltacetaat, gevolgd
door kort spoelen en daarna onderdompelen in een oplossing van kaliumper-
manganaat.
Hierdoor ontstaat in de poriën van de anodiseerlaag een bruin gekleurd neer-
slag, dat al naar de behandelingstijd of door de dompelprocedure te herhalen
op de gewenste tint kan worden ingesteld. Deze tinten variëren van bronsach-
tig geel tot middelbrons.
Deze techniek is vrijwel geheel vervangen door elektrolytisch inkleuren,
13.2.1.34.

13.2.1.33 FOTOGRAFISCHE EMULSIES

Een variant op het anorganisch inkleuren is het inbrengen van een fotografi-
sche emulsie in een nog niet gesealde anodiseerlaag.
Een normale fotografische emulsie bestaat uit een gelatinelaag, waarin zich zil-
verbromidekristallen bevinden, die door een speciaal rijpingsproces bijzonder
gevoelig voor licht zijn gemaakt.
De gelatinelaag vervult hierbij de functie van drager, die een zodanige aard
heeft dat de belichte emulsie later door diverse chemische processen kan wor-
den ontwikkeld en gefixeerd.

Een niet-gesealde anodiseerlaag kan voor hetzelfde doel dienen.
Globaal wordt een fotografisch actieve anodiseerlaag als volgt bereid. Na het
anodiseren en spoelen wordt het materiaal eerst gedompeld in een oplossing
van zilvernitraat en vervolgens oppervlakkig afgespoeld. Daarna vindt in het
donker een dompeling plaats in een oplossing van kaliumbromide, waardoor
in de poriën zilverbromide ontstaat.
Volgens de bij de fotografische technieken gebruikelijke methode vindt rijpen
van deze fotografische emulsie plaats. Na spoelen en drogen worden de platen
lichtdicht verpakt en ze zijn nu geschikt om te worden gebruikt als fotografisch
materiaal. Dit kan na belichting worden ontwikkeld en gefixeerd, waarna door
sealen een weerbestendige fotografische afbeelding wordt verkregen.
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TABEL 13.6 Anorganische kleurstoffen voor anodiseerlagen

Eerste stof Tweede stof Verkregen kleur

ferri-ammoniumoxalaat - goud
kobaltacetaat kaliumpermanganaat geel tot brons

(of sulfaat) tot zwart
mangaansulfaat kaliumpermanganaat geel tot zwart
ferro-ammoniumsulfaat kaliumpermanganaat geel tot bruin
loodacetaat kaliumpermanganaat oranje tot bruin
kopersulfaat geel zwavelammonium groenachtig tot

bruin
loodacetaat geel zwavelammonium bruin
kobaltacetaat geel zwavelammonium grijs tot zwart
kaliumantimoontartraat geel zwavelammonium geel tot oranje
cadmiumchloride geel zwavelammonium geel
selenigzuur geel zwavelammonium geel tot oranje
geel bloedloogzout ijzer(III)nitraat blauw
kopertartraatcomplex geel bloedloogzout rose
geel bloedloogzout ijzer(II)ammoniumsulfaat blauw
thalliumsulfaat natriumkobaltnitriet geel
rood bloedloogzout ferro-ammoniumvanadaat blauw
rood bloedloogzout kobaltacetaat rose
uranylacetaat geel bloedloogzout rose tot bruin
ijzer(II)ammoniumsulfaat ammoniumvanadaat groen tot zwart
looizuur ammoniumvanadaat groen tot zwart
looizuur natriumbichromaat geel tot oranje
looizuur ijzer(III)nitraat violet
galluszuur natriumwolframaat geel tot groen
galluszuur natriummolybdaat geel tot oranje
loodacetaat kaliumchromaat geel
loodacetaat natriumsulfaat wit
thalliumsulfaat kaliumchromaat geel
zinksulfaat kaliumchromaat geel
bariumchloride kaliumchromaat geel
zilvernitraat kaliumchromaat steenrood
zilvernitraat kaliumdichromaat bruinrood
kopersulfaat natriumarseniet groen
kobaltnitraat ammonia-waterstofperoxide bruin
ammoniakale koperoplossing hydrazine-natronloog geel (koper)
ammoniakale zilveroplossing hydrazine-natronloog bruin (zilver)
pyrogallol-natriumthiosulfaat ammoniakale zilveroplossing bruin tot zwart 

(zilver)
tannine goudchloride-kaliumhydroxide purper (goud)
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Het beschreven proces geldt voor zwart-wit foto’s. Het is ook mogelijk – uiter-
aard via een ingewikkelder proces - kleurenfoto’s op aluminium te vervaardi-
gen.
Aluminium plaatmateriaal, dat van een fotografische emulsie is voorzien, kan
men in de handel betrekken. Behalve voor het vervaardigen van foto’s kan
men fotografisch gevoelige platen ook gebruiken voor het vervaardigen van
naamplaten.

13.2.1.34 ELEKTROLYTISCH INKLEUREN

Elektrolytisch inkleuren is momenteel de meest toegepaste kleurmethode voor
architectuuraluminium.
Het is een van oorsprong Japans proces dat door enige verbeteringen in
Europa en Canada algemeen toepasbaar werd.
Het elektrolytisch inkleuren komt onder een aantal handelsnamen op de
markt, waarvan wij noemen: Alnecolan, Anolak, Carmitol, Colinal, Chemoxal,
Coloranodic, Colorex, Cotecolor, Electrocolor, Endacolor, Eurocolor, Ioncol,
Jetanodiccolor, Korundalor, Krydur, Metachemcolor, Metacolor, Metalox,
Nyvacolor, Oxicolor, Sallox en Variocolor.

13.2.1.35 UITVOERING VAN ELEKTROLYTISCH KLEUREN

Het elektrolytisch inkleuren vindt plaats ná het anodiseren en spoelen en vóór
het sealen. De voorwerpen worden daarbij nat in een oplossing van een
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Figuur 13.13 Doorsnede van een tin-nikkelelectroliet brons ingekleurde anodiseer-
laag. (vergroting 30.000x)



metaalzout of een mengsel van metaalzouten ondergedompeld en er wordt
een elektrische stroom doorheen gevoerd (wisselstroom, gelijkstroom of een
combinatie daarvan).
Daarbij vormt zich diep in de poriën een metaalneerslag, soms met een
metaaloxide, dat de kleuring veroorzaakt.

De meest toegepaste kleuren liggen in de bronstinten, die belangrijk donkerder
zijn dan anorganisch brons op basis van kobalt-permanganaat.
Men kan kleuren krijgen tot zwart toe. Ook rode kleuren zijn mogelijk, terwijl
andere tinten: groen, geel en blauw, weliswaar zijn ontwikkeld, maar in de
praktijk niet worden toegepast.

Metalen die in oplossing voor dit proces worden gebruikt zijn tin (zeer veel
voorkomend), nikkel en koper (soms afzonderlijk, soms in combinatie met tin)
en voorts kobalt, mangaan, zilver, molybdeen en andere tot zelfs goud.

13.2.1.36 EIGENSCHAPPEN VAN ELEKTROLYTISCH INGEKLEURD ALUMINIUM

Uitgebreide onderzoekingen hebben de waarde van deze kleuringen duidelijk
gemaakt.
De lichtechtheid van de op deze wijze ingekleurde lagen wordt bepaald door
de kleurgevende deeltjes. Het gaat hier om metaalafscheidingen die zich tij-
dens de negatieve halve golf van de wisselstroom in de poriën afzetten.
Vroeger dacht men dat het hier ging om metaaloxiden. Latere onderzoekingen
hebben echter duidelijk gemaakt dat de kleur hoofdzakelijk wordt veroorzaakt
door metaalafscheiding.
Deze kleuringen zijn zeer stabiel. Pas bij een temperatuur boven 450 ˚C ver-
andert de structuur en daarmee de kleur.
Buitenexpositieproeven gedurende vele jaren hebben aangetoond dat de zo
ingekleurde oxidelagen, wat corrosieweerstand betreft, gelijkwaardig zijn aan
de kleurloze anodiseerlagen. De vrees dat de metaalafscheiding als corrosie-
haard zou kunnen werken is dan ook - mits de laag goed geseald is - onge-
grond.
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13.2.1.37 DIRECT IN KLEUR ANODISEREN

In sommige badvloeistoffen, die voor anodiseren kunnen worden gebruikt, ont-
staat een gekleurde anodiseerlaag. Bij een bepaalde manier van oxaalzuurano-
diseren ontstaat bijvoorbeeld een strogele anodiseerlaag. Voortbouwend op dit
principe heeft men het direct in kleur anodiseren ontwikkeld, dat gebruik
maakt van elektrolieten, die slechts weinig of in het geheel geen zwavelzuur
bevatten, maar wel andere zuren, waarvan sulfosalicylzuur, maleïnezuur en
sulfoftaalzuur de bekendste zijn.

Men verkrijgt hierbij gekleurde en bijzonder dichte en relatief harde oxidela-
gen met een gering aantal poriën. Vaak is de laagdikte ook groter dan bij zwa-
velzuuranodiseren.
Enige handelsnamen, waaronder direct in kleur anodiseren worden uitge-
bracht, zijn Acadai, Alcanodox, Colodur, Duranodic, Hardoxal, Kalcolor,
Permalux, Permanodic en Veroxal.

13.2.1.38 HET TE ANODISEREN MATERIAAL

Voor het direct in kleur anodiseren zijn in de meeste gevallen weliswaar de
bekende handelssamenstellingen van aluminium geschikt, maar de toleranties
van de legeringselementen zijn nauwer en de onzuiverheden mogen een
bepaald maximum niet overschrijden. Het materiaal moet meestal door een
speciale warmtebehandeling en verwerking een zeer gelijkmatige structuur
hebben verkregen, omdat anders geen uniform kleureffect op het oppervlak
ontstaat. Bij elektrolieten die sulfolicylzuur bevatten zijn kleine hoeveelheden
ijzer in de legering of in de badvloeistof bijvoorbeeld van grote invloed op de
ontwikkelde kleur.

13.2.1.39 UITVOERING VAN DIRECT IN KLEUR ANODISEREN

Voor de vorming van deze lagen zijn belangrijk hogere gelijkspanningen nodig
dan bij zwavelzuuranodiseren, tot 100 V.
De kleur van dit soort anodiseerlagen bevindt zich niet in de poriën, maar in
de oxidemassa zelf. Deze is, naar men aanneemt, door colloïdaal afgeschei-
den koolstof gekleurd.
Met één badsamenstelling kan men een gehele reeks van kleuren verkrijgen,
van lichtbrons tot middelbrons. Voor donkerbrons en zwart moet men meestal
een andere concentratieverhouding van zwavelzuur en organisch zuur gebrui-
ken.
Voor diepe kleuren moeten grote laagdikten worden toegepast en daarom is
ook voor deze processen de naam hardanodiseren weer opgedoken. De naam
dient echter gereserveerd te blijven voor de technische hardanodiseerproces-
sen, zie 13.2.6. Vooral in grotere laagdikten zijn de zelfkleurende anodiseerla-
gen minder glanzend dan gewone anodiseerlagen.
In tabel 13.7 zijn enige gepatenteerde procédés weergegeven. Deze gegevens,
ontleend aan patentvoorschriften, moeten met voorzichtigheid worden gehan-
teerd.
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TABEL 13.7 Enige procédés voor direct in kleur anodiseren

Veroxal-proces
(D.B. Pat. 1.178.272)
(Verenigde Aluminium Werke)

sulfosalicylzuur 40 g/l
maleïnezuur 10 g/l
zwavelzuur 5 g/l

20 ˚C
1,5-2,5 A/dm2

35-70 V
laagdikte 15-40 µm

Duranodic 300-proces
(aluminium Co. of America)

sulfoftaalzuur 100 g/l
daarnaast zwavelzuur of sulfaten

25 ˚C
1,5-4,0 A/dm2

35-100 V
laagdikte 20-40 µm
lijkt op Kalcolor-proces

Kalcolor-proces
(US Pat. 3.031.387)
(Kaiser Aluminium & Chemical Corp.)

sulfosalicylzuur 100 g/l
zwavelzuur 5 g/l
ijzer(III)sulfaat

20-25 ˚C
1,2-2,5 A/dm2

35-80 V
laagdikte 60 µm

Alcanodox-proces
(Br. Pat. 965.836)
(Alcan Aluminium Ltd.)

oxaalzuur 70-90 g/l
20 ˚C
1,2-2,5 A/dm2

45-100 V
laagdikte 60 µm
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13.2.1.40 ZELFKLEUREND ALUMINIUM

Door aan aluminium bepaalde legeringselementen toe te voegen kan men
door te anodiseren in zwavelzuur een gekleurde anodiseerlaag verkrijgen.
Wanneer chroom in een voldoende hoeveelheid aanwezig is ontstaat een
goudkleurige anodiseerlaag. Hoe dikker de anodiseerlaag is en hoe hoger het
gehalte aan legeringsbestanddeel in het aluminium, des te donkerder wordt de
kleur.

De enige aluminiumlegering die voor dit doel op enigszins redelijke schaal
wordt gebruikt bevat 5% silicium, handelsnaam ‘Grinatal’.
Deze legering moet door geschikte warmtebehandelingen zo gelijkmatig
mogelijk van structuur worden gemaakt om grijze tinten zonder kleurverschil-
len te krijgen.
Het verkrijgen van kleurgelijkheid is bij deze legering desondanks nogal moei-
lijk.
De aanvankelijke belangstelling is daardoor teruggelopen. Door de mogelijk-
heid met zelfkleurend aluminium combinatiekleuringen te maken, zie
13.2.1.41, vindt Grinatal de laatste tijd weer wat meer toepassing.

13.2.1.41 COMBINATIEKLEURINGEN

De grote overmaat aan kleuren die worden gebruikt voor buitentoepassingen
in de architectuur zijn varianten van bruin. Deze worden hoofdzakelijk verkre-
gen door elektrolytisch inkleuren.

Het gebruik van de nieuwere, zeer lichtechte organische kleuren (handels-
naam ‘Sanodal’) vormt een andere mogelijkheid.
Deze kleuren zijn echter zeer fel, zodat ze tot nu toe alleen maar op kleinere
oppervlakken, zoals sierlijsten, zijn gebruikt.
Door echter deze felle kleuren te mengen met kleuren die verkregen zijn door
elektrolytisch inkleuren of door gebruik van zelfkleurend aluminium kan men
zachtere, gebroken tinten verkrijgen die voor grote vlakken in de architectuur
aantrekkelijker zijn.
De algemene procedure is dat eerst elektrolytisch wordt ingekleurd of dat een
grijze anodiseerlaag met behulp van zelfkleurend aluminium wordt vervaar-
digd en dat vervolgens met één van de nieuwe, lichtechte organische kleur-
stoffen wordt nagekleurd.
Deze behandeling is duurder, want hij omvat twee volledige kleurbewerkingen
met de daarbij behorende nauwkeurige controle op kleurintensiteit en kleurge-
lijkheid. De verkregen resultaten zijn echter fraai. 

13.2.1.42 ENIGE ANDERE KLEURMETHODEN

Door speciale anodiseertechnieken is het mogelijk om monochrome kleuren te
verkrijgen (zoals bekend uit het spectrum). Deze kleuren hebben een hogere
lichtechtheid dan normaliter wordt verkregen met behulp van organische
kleurstoffen.
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Opaliseren is een elektrolytische inkleurmethode in een bad dat oxaalzuur,
driewaardig chroom en kaliumhydroxide bevat. Er wordt gewerkt bij een pH
van 1,2-1,3, 50 ± 2˚C en een badspanning van 75-125 V. Het proces wordt in
twee behandelingen van 30 min uitgevoerd, eerst bij 75 V en daarna bij 125
V, en een stroomdichtheid van 2 A/dm2.

13.2.1.43 INTERFERENTIEKLEUREN

Deze kleuren verkrijgt men met technieken voor geanodiseerd aluminium door
middel van optische interferentie-effecten die plaatsvinden tussen licht, dat
wordt verstrooid van de oppervlakken van metaaldeeltjes die elektrolytisch

zijn neergeslagen onder in de anodiseerlaag en van het aluminium/aluminium-
oxide grensvlak. Modificatie van de poriestructuur in het gebied dichtbij het
aluminiumoppervlak is noodzakelijk om het effect te verkrijgen en dit wordt
meestal gedaan door na het normale anodiseren in zwavelzuur tot de vereiste
laagdikte nog korte tijd na te anodiseren in fosforzuur. Het fosforzuuranodise-
ren wordt gevolgd door normaal elektrolytisch inkleuren. Blauwgrijze kleuren
die volgens deze techniek zijn verkregen zijn zeer attiactief en deze worden
momenteel op industriële schaal vervaardigd voor architectuur-toepassingen.
Lichtere en meer gevarieerde interferentiekleuren zijn onbereikbaar wanneer
het neerslaan van de metaaldeeltjes plaatsvindt onder omstandigheden, waar-
bij ook een nieuwe anodiseerlaag onder het neergeslagen metaal groeit.

13.2.2 OXAALZUURANODISEREN

De oxaalzuurprocessen zijn oorspronkelijk in Japan ontwikkeld en ze worden
in dat land nog steeds veel toegepast.
Daarna zijn ze in Duitsland enige tijd veel in gebruik geweest en het zijn
vooral de Duitse standaardprocessen die in West-Europa toepassing vinden. In
de afgelopen tientallen jaren heeft het oxaalzuuranodiseren echter terrein ver-
loren aan het zwavelzuuranodiseren. Dit komt omdat de baden nogal gevoelig
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Figuur 13.14 
Doorsnede door een anodiseerlaag 

met interferentiekleuren verkregen in een 
nikkelkleurbad. 

(vergroting 100.000x)

Figuur 13.15 
Dwarsdoorsnede van een interferentiefinish
waarbij de groei van de anodiseerlaag onder
het metaalneerslag verkregen uit het nikkel-
koperkleurbad is te zien (vergroting 66.000x)



zijn voor verontreinigingen, zoals chloriden. Bovendien zijn deze processen,
zowel in de werkomstandigheden als in chemicaliënverbruik, duurder dan het
zwavelzuurproces.

Het grootste voordeel van oxaalzuuranodiseren is dat men hiermee dikke en
harde anodiseerlagen kan verkrijgen die een goede slijtvastheid bezitten. De
dikte kan wel 60 µm bedragen. Van belang voor het berekenen van de laag-
dikte is dat tijdens het eerste uur van de behandeling de laagdikte gelijkmatig
met de tijd toeneemt.
Men onderscheidt de volgende processen:

- Eloxal GX, gelijkstroom oxaalzuurproces, dat gele, slijtvaste lagen geeft op
aluminiumlegeringen die geen zware metalen bevatten. De kleur is goed
lichtecht.

- Eloxal GXh, gelijkstroom oxaalzuurproces bij hogere temperatuur, geeft door
de hogere badtemperatuur in kortere tijd een grotere laagdikte. De lagen zijn
kleurloos en poreuzer dan van het GX-proces en daarom beter geschikt om
te worden nagekleurd en voor het opnemen van fotografische emulsies. Ze
zijn echter iets zachter.

- Eloxal WX, wisselstroom oxaalzuurproces, voor het verkrijgen van zachtere
lagen, die dienst doen bij het anodiseren van draad en dun bandmateriaal in
een continu proces.
De spanning wordt bij dit proces geleidelijk opgevoerd van 20 naar 60 V.
Op zuiver aluminium zijn de anodiseerlagen geel en op aluminiumlegerin-
gen iets donkerder van kleur.

- Eloxal WGX, wisselstroom-gelijkstroomproces, geeft op aluminiumlegerin-
gen met mangaan anodiseerlagen die de grootste slijtvastheid hebben van
alle anodiseerprocessen, met uitzondering van het echte hardanodiseren,
zoals besproken in 13.2.6.

Badsamenstellingen en werkomstandigheden van de diverse oxaalzuuranodi-
seerprocessen zijn bijeengebracht in tabel 13.8.

TABEL 13.8 Oxaalzuuranodiseerprocessen

1 Eloxal GX

oxaalzuur (gekristalliseerd) 50 g/l
chloridevrij water
18-20 ˚C
1-2 A/dm2 = circa 60 V
40-60 min
geel gekleurde laag op zuiver aluminium en op legeringen zonder zware meta-
len
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2 Kleurloos oxaalzuuranodiseren

oxaalzuur (gekristalliseerd) 30 g/l
kaliumoxalaat 20 g/l
50 ˚C
pH 1,5
1,5 A/dm2 = circa 50 V
30-60 min

3 Eloxal GXh

oxaalzuur (gekristalliseerd) 50 g/l
chloridevrij water
35 ˚C
1-2 A/dm2 = circa 30-35 V
20-30 min

4 Eloxal WX

oxaalzuur (gekristalliseerd) 50 g/l
chloridevrij water
2-3 A/dm2 wisselstroom (= circa 20-60 V)
40-60 min

5 Eloxal WGX

oxaalzuur (gekristalliseerd) 50 g/l
chloridevrij water
20-30 ˚ C
2-3 A/dm2 gelijkstroom (= circa 30-60 V)
1-2 A/dm2 wisselstroom (= circa 15-20 V)

13.2.2.1 ZWAVELZUUR-OXAALZUURANODISEREN

Een merkwaardig bad is het zwavelzuur-oxaalzuuranodiseerbad. Bij een lage
stroomdichtheid ontstaan hierin niet-afpoederende, iets parelmoerachtige, zeer
goed inkleurbare lagen.
Bij een hoge stroomdichtheid, in het bijzonder op kopervrije aluminiumlege-
ringen, ontstaan zeer harde lagen die men wel eens hardanodiseerlagen
noemt. Deze term is verwarrend, want ondanks de hardheid bereiken deze
zwavelzuur-oxaalzuuranodiseerlagen niet de eigenschappen van de echte
hardanodiseerlagen. Zie daarvoor 13.2.6.
Bij het begin van het proces moet men werken bij een badspanning van 15 V
omdat anders de werkstukken plaatselijk kunnen worden aangetast, waarbij
diepe gaten ontstaan. Later kan men de spanning verder opvoeren. Vaak voegt
men aan het bad een bevochtiger toe om een gelijkmatige laag zonder vlekken
en zonder randverkleuringen te verkrijgen.
Als men de hardheid wil behouden mogen deze lagen niet in water worden
geseald. Men moet dan een sealing met was of met paraffine toepassen.
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Tabel 13.9 geeft de badsamenstelling en de werkomstandigheden van dit bad.

TABEL 13.9 Zwavelzuur-oxaalzuuranodiseren

zwavelzuur 120 g/l
oxaalzuur 60 g/l
1
25-30 ˚C
maximaal 1,5 A/dm2 (= cirva 9-10 V)

2
25-28 ˚C
7-120 A/dm2 (= circa 20 V)

13.2.2.2 EMATAL PROCES

Een speciaal oxaalzuuranodiseerproces is het Ematal proces, waarbij men
gebruik maakt van een gecompliceerde en dure elektroliet en waarbij ondoor-
schijnende, witte tot grijze anodiseerlagen worden verkregen, die zich goed
lenen om te worden ingekleurd.
In gekleurde toestand lijken deze lagen sterk op glanzende email- of laklagen.
Bovendien zijn ze hard en slijtvast, zodat het Ematal proces vooral wordt toe-
gepast voor decoratieve doeleinden, waar men hoge eisen stelt aan het uiter-
lijk.
Voor het verkrijgen van goede resultaten moet men de werkomstandigheden
en de badsamenstelling nauwkeurig in de hand houden.
Van belang is dat men werkt met chloridevrije chemicaliën en dat het bad
wordt aangemaakt met gedestilleerd of demi-water. Ook op pH moet nauw-
keurig worden aangehouden.
Tijdens het proces wordt oxaalzuur verbruikt en dit moet voortdurend in kleine
hoeveelheden worden toegevoegd.
Tabel 13.10 geeft van dit bad de samenstelling en de werkomstandigheden.

TABEL 13.10 Ematal proces

kaliumtitaanoxalaat 40 g/l
boorzuur 8 g/l
citroenzuur 1 g/l
oxaalzuur 1,2 g/l
in deze volgorde oplossen in demiwater
chloridevrije chemicaliën
pH instellen met oxaalzuur
55-60 ˚C
3 A/dm2

(zakt af tot 1,5 A/dm2)
80-90 V
(loopt op tot 120 V)
10-15 min
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13.2.3 FOSFORZUURANODISEREN

Fosforzuuranodiseren levert een oxidelaag op met tamelijk grote poriën, die
bovendien nog wijder gemaakt kunnen worden door een chemische of elek-
trochemische (kathodische) behandeling in een zwak alkalisch bad. Door deze
poriën is het mogelijk op een fosforzuuranodiseerlaag een metaallaag neer te
slaan, meestal koper, waarbij in de poriën een verankering optreedt. Tabel
13.11 geeft een badsamenstelling en de daarbij behorende werkomstandighe-
den. Ook als voorbehandeling voor het lijmen van aluminium in de vliegtuig-
bouw wordt fosforzuuranodiseren toegepast (Boeing).
Veelal worden zowel de samenstelling van de elektroliet als de anodiseerom-
standigheden aangepast aan de legering die men moet behandelen.

13.2.3.1 ZWAVELZUUR-FOSFORZUURANODISEREN

Zwavelzuur-fosforzuuranodiseren wordt eveneens gebruikt als voorbehande-
ling voor het neerslaan van een metaallaag op aluminium.
Het proces is in de Verenigde Staten op grote schaal gebruikt voor het direct
vernikkelen van aluminium autobumpers.
Voor het verkrijgen van een goed nikkelneerslag moeten de werkomstandighe-
den (vooral temperatuur en stroomdichtheid) zeer nauwkeurig in de hand wor-
den gehouden.
Tabel 13.11 geeft de samenstelling en de werkomstandigheden.

TABEL 13.11 Fosforzuur- en fosforzuur-zwavelzuuranodiseren

1 Fosforzuuranodiseren

fosforzuur 250-300 g/l
25 ˚C
1-2 A/dm2

30-60 V
10 min
er ontstaat een laag van 3 µm dik

2 Fosforzuur-zwavelzuuranodiseren

fosforzuur (85% gew%) 15 vol%
zwavelzuur (96 gew%) 15 vol%
37 ± 2 ˚C
3 A/dm2

5 min

13.2.4 CONTINU ANODISEREN

Bij het continu anodiseren van draad en band krijgt men te maken met de
moeilijkheid dat de doorvoersnelheid, die men wenst, eigenlijk veel te groot is
voor de vormingssnelheid van de laag.
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Bij normale stroomdichtheden zou dit leiden tot enorm lange behandelingsba-
den.
Daarom kiest men de anodische stroomdichtheid op het continu te behande-
len materiaal belangrijk hoger dan bij het stationair anodiseren.
Stroomdichtheden tot 200 A/dm2 worden toegepast, waarbij men doorloop-
snelheden gebruikt tot 22 m/min.

Soms gebruikt men baden,
waaraan voor een betere
geleidbaarheid naast zwavel-
zuur een zout is toegevoegd,
zoals magnesiumchloride. Een
te hoog gehalte hiervan ver-
mindert echter de corrosie-
weerstand van de anodiseer-
laag. Het opwikkelen van
geanodiseerde draad en band
brengt het gevaar met zich
mee van scheuren van de ano-
diseerlaag. Bij dunne draad en
band is de elastische rek van
de anodiseerlaag echter vol-
doende groot om deze vervor-
mingen te doorstaan.
Bovendien gebruikt men ook
wijde rollen en klossen.

13.2.5 CHROOMZUUR-
ANODISEREN

Het eerste chroomzuuranodi-
seerproces dateert al van 1923
(Bengough en Stuart). Het is
veel gecompliceerder in uit-
voering dan het zwavelzuur-
anodiseerproces. Naast het
Bengough-Stuart proces zijn er
nog enige andere chroomzuur-
anodiseerprocessen.
Eén daarvan is het proces van
het U.S. Bureau of Standards,
dat eenvoudiger is in uitvoe-
ring, maar een aantal voorde-
len van het Bengough-Stuart
proces mist.
Enige voorschriften voor
chroomzuuranodiseren zijn
MIL-A-625 D, type I en USAF
T.O. 42C2-1-7, type I.
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Figuur 13.16 Diverse uitvoeringen van het
chroomzuuranodiseren 
Onder: het orginele Bengough-Stuart proces
Midden: vereenvoudigde vorm daarvan
Boven: proces van het U.S. Bureau of Standards



13.2.5.1 BENGOUGH-STUART PROCES

De bij het Bengough-Stuart proces gevormde anodiseerlaag is grijs van kleur,
zachter dan de zwavelzuuranodiseerlaag en ook dunner. Vroeger dacht men
dat ook de corrosiewering minder goed was, maar achteraf is gebleken dat de
relatief dunne chroomzuuranodiseerlaag dezelfde bescherming verleent als
een dikkere zwavelzuuranodiseerlaag.
Het anodiseren in chroomzuur volgens het Bengough-Stuart proces heeft ech-
ter enige belangrijke voordelen:

- De vermoeiingssterkte van het materiaal wordt weinig aangetast, dit in
tegenstelling tot zwavelzuuranodiseren.

- Resten chroomzuur, die in nauwe spleten van gecompliceerde voorwerpen
achterblijven, geven geen corrosie (vooral belangrijk bij gepuntlaste artike-
len).

Het proces wordt vooral toegepast in de vliegtuigbouw en in de militaire sec-
tor.

13.2.5.2 VOORBEHANDELING

Als men een voordeel van het behoud van de mechanische eigenschappen
van aluminium wil behouden, moet men daar bij de voorbehandeling al reke-
ning mee houden.
Beitsen, en in het bijzonder beitsen in loog of in salpeterzuur-fluorwaterstof-
zuur, zijn dan uit den boze. Meestal volstaat men met ontvetten.
Ook beitsen in chroomzuur-zwavelzuur vindt wel toepassing.

TABEL 13.12 Chroomzuuranodiseren

1 Bengough-Stuart proces

chroomzuur 25 g/l
bij stijging van het aluminiumgehalte 
opvoeren tot maximaal 100 g/l
chloriden (als NaCl) maximaal 0,02 g/l
temperatuur 40 ± 2 ˚C
stroomsterkte en spanning regelen volgens
gecompliceerd proces
continue filtratie
anodestangbeweging of luchtdoorblazing
kathode-anodeverhouding 1:5 tot 1:10

2 Proces van U.S. Bureau of Standards

chroomzuur 90-100 g/l
30 ˚C
40 V
30 min
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13.2.5.3 UITVOERING VAN HET BENGOUGH-STUART PROCES

Karakteristiek bij het Bengough-Stuart proces, tabel 13.12, is dat de spanning
bij het anodiseren geleidelijk in stappen van 2 V wordt opgevoerd van 0-40 V
in verloop van 10 minuten. Daarna wordt de spanning gedurende 20 minuten
constant op 40 V gehouden. Vervolgens wordt in verloop van 5 minuten de
spanning van 40 op 50 V gebracht en tenslotte blijft deze constant op 50 V.
Deze gecompliceerde spanningsregeling heeft ten doel de laag geleidelijk op
te bouwen. Zou men direct een hoge spanning toepassen, dan zou de anodi-
seerlaag plaatselijk doorslaan en er zouden brandgaten in het aluminium kun-
nen ontstaan. Het lange verblijf op 40 V, dat men ook bij sommige hardanodi-
seerprocessen aantreft, is nodig om de laag te conditioneren (geschikt te
maken) voor de hogere spanning van 50 V. Zou men direct doorgaan tot 50 V,
dan bestaat óók de kans op doorslaan van de laag.
Er zijn enige varianten op dit proces in gebruik.

Een ander opvallend punt bij het chroomzuuranodiseren is de grote anode-
kathodeverhouding. De anode moet 5 à 10 maal groter zijn dan de kathode,
dit om te voorkomen dat te veel chroomzuur wordt gereduceerd tot driewaar-
dig chroom, waardoor het bad onwerkzaam zou worden.

13.2.5.4 APPARATUUR VOOR CHROOMZUURANODISEREN

Voor het met de hand regelen van het gecompliceerde spanningsverloop is
veel aandacht nodig. Vroeger werd dit overigens wel met de hand gedaan.
Met de moderne regelapparatuur is dit proces echter zonder meer uit te voe-
ren, nauwkeuriger dan wanneer een mens de gelijkrichter bedient.
In verband met de tamelijk hoge spanning, die aan het eind van het proces
optreedt, zijn veiligheidsvoorzieningen aan het bad nodig.
Een eenvoudige waarschuwing is een rode lamp, die door de badspanning
wordt gevoed en die feller gaat branden naarmate de spanning hoger (en
gevaarlijker) wordt.

13.2.5.5 SEALEN NA CHROOMZUURANODISEREN

Chroomzuuranodiseerlagen worden vaak niet geseald, omdat de laag veel
minder poriën bevat dan een zwavelzuuranodiseerlaag.
Het verschil tussen gesealde en niet-gesealde chroomzuuranodiseerlagen is
dan ook niet zo groot.
Toch is het voor het verkrijgen van een maximale corrosieweerstand nodig ook
chroomzuuranodiseerlagen te sealen. Dit proces wordt uitgevoerd in water
waaraan een weinig chroomzuur is toegevoegd bij een pH van 5,6 à 6,4. Ook
de nikkelacetaatsealing wordt toegepast.
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13.2.5.6 PROCES VAN HET U.S. BUREAU OF STANDARDS

Het chroomzuuranodiseren, dat ontwikkeld is door het U.S. Bureau of
Standards, wordt uitgevoerd bij constante spanning. Bovendien werkt men met
een geconcentreerder chroomzuuroplossing, waarbij de gecompliceerde span-
ningscyclus van het Bengough-Stuart proces niet nodig is. In de Verenigde
Staten wordt dit eenvoudiger proces veel toegepast.
Het materiaal wordt hierbij licht aangeëtst. De anodiseerlagen, die worden
verkregen, zijn ondoorschijnend en ze hebben een gelijkmatige kleur, waar-
door ze zich ook beter lenen om te worden nagekleurd.
Een voordeel van de constante spanning is dat het proces zich leent voor
behandeling van de werkstukken in een anodiseerautomaat.

TABEL 13.13 Sealen na het chroomzuuranodiseren

1 heet demi water

2 (beter)
heet demi water waarvan de pH met chroom-
zuur op 5,8 is gebracht (ook geschikt voor
gekleurde lagen

3 nikkelacetaat 6 g/l
pH 5,5-5,8
(instellen met boorzuur of soda)
100 ˚C

Bij het Bengough-Stuart proces moet men altijd in charges werken en dit pro-
ces is daarom veel moeilijker in zijn geheel, dat wil zeggen inclusief voor- en
nabehandelingen, te automatiseren.
Het behoud van de vermoeiingssterkte is bij het U.S. Bureau of Standards pro-
ces echter minder goed, zodat voor een aantal kritische toepassingen het
Bengough-Stuart proces toch wordt voorgeschreven. 

13.2.5.7 SCHEURCONTROLE DOOR CHROOMZUURANODISEREN

Een bijkomend en voor de vliegtuigindustrie belangrijk voordeel is dat het
chroomzuuranodiseren tevens als scheurcontrole kan dienen voor kritieke alu-
minium onderdelen.

Het in eventueel aanwezige scheuren binnengedrongen chroomzuur komt
hieruit later naar buiten en tekent zich in de nog niet gesealde anodiseerlaag af
als een duidelijke bruine of grijze streep. Op deze wijze kunnen zelfs zeer
fijne haarscheuren, meestal vermoeiingsscheuren, met zekerheid worden aan-
getoond als men de voorwerpen na het chroomzuuranodiseren 24 uur laat lig-
gen.
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13.2.6 HARDANODISEREN

Hardanodiseren wordt voor technische doeleinden gebruikt. Hierbij verkrijgt
men dikke en zeer slijtvaste lagen op het oppervlak van aluminium werkstuk-
ken.
Vroeger was het verkrijgen van slijtvaste lagen op aluminium alléén mogelijk
door hardverchromen en in beperkte mate door vlamspuiten.
De hardanodiseerprocessen hebben echter deze andere mogelijkheden voor
een groot deel verdrongen.
Voor bewegende machinedelen kunnen hardanodiseerlagen bovendien wor-
den gecombineerd met een glijlak of een droog smeermiddel, zoals PTFE
(Teflon).
Enige voorschriften voor hardanodiseren zijn MIL-A-8625 F, type III, BS 5599
en 42C2-1-7, type III.

13.2.6.1 THEORETISCHE ACHTERGROND VAN HARDANODISEREN

Eigenlijk zijn hardanodiseerprocessen variaties van bekende anodiseerproces-
sen, hoofdzakelijk zwavelzuur- en oxaalzuuranodiseren, waarvan echter de
werkomstandigheden zodanig zijn veranderd dat harde, dikke en zeer slijtvaste
anodiseerlagen worden verkregen.
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Wanneer men gaat zwavelzuuranodiseren zal vanaf het eerste moment van de
vorming van de laag het aluminiumoxide ook weer oplossen in het zwavel-
zuur van de badvloeistof. Dit is een chemisch proces dat gedurende de gehele
behandelingsduur met dezelfde snelheid verloopt. Hoe lager de temperatuur
is, hoe langzamer dit chemische proces plaatsvindt.
Bij het zwavelzuuranodiseren neemt tijdens het proces de stroomdichtheid af,
omdat de anodiseerlaag, die de stroomdoorgang bemoeilijkt, steeds dikker
wordt. Daardoor vermindert ook de vormingssnelheid van de anodiseerlaag
steeds meer. Er zal daarom tenslotte een evenwichtstoestand worden bereikt
tussen de oplossnelheid en de vormingssnelheid van de laag. Er wordt dan
geen nieuwe laagdikte meer toegevoegd.
Bij het hardanodiseren poogt men nu dit evenwicht zó te leggen dat een maxi-
male laagdikte wordt verkregen.
De combinatie van omstandigheden, waardoor men dit verkrijgt, zijn:

- lage temperatuur, waardoor de oplossnelheid gering is
- grote stroomdichtheid (verkregen door een hoge spanning), waardoor de

vormingssnelheid groot is
- toepassing van pulsatietechnieken.

Door de hoge spanning blijft de vorming van een dikke laag langer doorgaan
dan bij normaal zwavelzuuranodiseren.
Er zijn diverse hardanodiseerprocessen aangepast aan de gebruikte legering.

13.2.6.2 HET M.H.C. PROCES

De technische gegevens over het M.H.C. proces zijn vermeld in tabel 13.14.
M.H.C. betekent Martin Hard Coat. Dit proces is ontwikkeld door de Glenn L.
Martin Co. vliegtuigfabrieken in Baltimore, Maryland, U.S.A. Bij dit proces
komen het duidelijkst de verschillen tussen gewoon zwavelzuuranodiseren en
hardanodiseren naar voren.
De temperatuur is laag, meestal 0 ˚C, maar soms koelt men tot -4 ˚C.
De stroomdichtheid is ongeveer tweemaal zo groot als bij zwavelzuuranodise-
ren en ligt tussen 2 en 2,5 A/dm2.
Bovendien werkt men met een minder geconcentreerd zwavelzuurbad, waar-
door de oplossnelheid van de anodiseerlaag verder wordt verminderd.

TABEL 13.14 Hardanodiseren volgens het M.H.C. proces

zwavelzuur 150 g/l
0- -4 ˚C
2-2,5 A/dm2

25 � 60 V
40-240 min
25-150 µm

Met het M.H.C. proces kan men laagdikten bereiken tot 150 µm, maar meestal
kiest men laagdikten tussen 50 en 100 µm.
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Op zuiver aluminium en enige aluminiumlegeringen is de groei van de laag-
dikte evenredig met de tijd. Bij andere aluminiumlegeringen zakt de groeisnel-
heid af als men langer dan een uur anodiseert.
In een uur krijgt men een laagdikte van ongeveer 75 µm.
De koeling is bij het hardanodiseren zeer belangrijk. Als de werkstukken niet
overal gelijkmatig worden gekoeld, kunnen zij plaatselijk te warm worden. De
reeds gevormde laag gaat dan sneller oplossen, wordt daardoor dunner en er
treedt doorslag op. Onder de badvloeistof kunnen dan vuurverschijnselen
optreden, die in korte tijd diepe gaten in het werkstuk branden.
De badvloeistof zelf heeft een betrekkelijk geringe weerstand voor de elektri-
sche stroom, maar de anodiseerlaag heeft een grote weerstand. Als men door
een hoge spanning aan te leggen de gewenste stroomdichtheid opwekt, zal het
grootste deel van de spanningsval en de daarmee samenhangende tempera-
tuurverhoging juist in de anodiseerlaag optreden.
Om plaatselijke oververhitting te voorkomen is een alzijdige goede koeling
van het werkstuk een eerste noodzaak. Men kan deze koeling verkrijgen door
een goede badbeweging of door een beweging van de werkstukken, eventueel
door het rondpompen van de vloeistof.
Bij erg ingewikkelde werkstukken met holten en gaten, waarin geen gemakke-
lijke vloeistofstroming optreedt, moet men bijzondere maatregelen nemen om
ook in deze gaten een regelmatige afvoer van de ontstane warmte te verkrij-
gen. Men werkt dan meestal met een rondpompsysteem, waarbij men met
behulp van loden buizen, die tevens als hulpkathode dienen, de koude vloei-
stof ook in de holten snel laat circuleren.
Het hardanodiseren van ingewikkelde werkstukken is daarom een moeilijke
bewerking, waarvoor men veel ervaring nodig heeft.

De verkregen lagen zijn in dunne laagdikten kleurloos, maar in grotere laag-
dikten zijn zij geel, bruin, grijs en zwart, ook afhankelijk van de gebruikte
legering.

13.2.6.3 DE ALUMILITE PROCESSEN

Door de Aluminium Company of America zijn hardanodiseerprocessen ont-
wikkeld, die in uitvoering eenvoudiger zijn dan het M.H.C. proces, omdat men
niet zo diep behoeft te koelen.
Voor kneedlegeringen zijn dit de Alumilite 225 een 226 processen en voor
gietlegeringen de processen Alumilte 725 en 726, zie tabel 13.15.

TABEL 13.15 Alumilite 225/226 en 725/726

zwavelzuur 125 g/l 165 g/l
oxaalzuur (gekristalliseerd) 15 g/l 20 g/l
8-10 ˚C
2,5-4 A/dm2

Evenals het M.H.C. proces zijn de Alumilite processen gelijkstroom-hardanodi-
seerbewerkingen, maar bij de Alumilite processen gebruikt men een zwavel-
zuur-oxaalzuurbad.
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Men maakt daarbij gebruik van de hardere lagen die in een zwavelzuur-oxaal-
zuuranodiseerbad ontstaan en men behoeft de badvloeistof niet zo sterk te
koelen. Dit is een belangrijk voordeel, want voor het diepkoelen van een ano-
diseerbad van flinke afmetingen is een groot en kostbaar koelaggregaat nodig.
De Alumilite processen zijn (evenals het M.H.C. proces) niet geschikt voor alu-
miniumlegeringen met meer dan 3% koper en meer dan 7,5% silicium.

13.2.6.4 DE HARDAS PROCESSEN

Men spreekt vaak over het Hardas proces voor hardanodiseren, maar eigenlijk
heeft men hier te doen met een groep van processen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van verschillende badsamenstellingen en werkomstandigheden om zo
goed mogelijk te voldoen aan de eisen van het materiaal dat men behandelt.
Deze processen zijn ontwikkeld door The Hard Surfaces Ltd. in Glasgow.
Men gebruikt hierbij zowel badvloeistoffen die zwavelzuur bevatten als zwa-
velzuur-oxaalzuurbaden en anodiseerbaden met alleen oxaalzuur. Het belang-
rijkste verschil tussen de Hardasprocessen en de beide hiervoor genoemde
processen is het gebruik van gelijkstroom èn wisselstroom. Het bad wordt dus
aangesloten op een gelijkrichter en tegelijk op een wisselstroombron. De
gelijkstroom en de wisselstroom kunnen onafhankelijk van elkaar worden
geregeld, zie tabel 13.16.

TABEL 13.16 Hardas (Voorbeeld van één type)

oxaalzuur 60 g/l
40 ˚C
tot 60 V gelijkstroom
tot 3 A/dm2 wisselstroom
(hoe hoger het gehalte aan zware metalen,
hoe groter de wisselstroomcomponent)

Er zijn aan deze methode diverse voordelen verbonden. In de eerste plaats kan
men een hogere stroomdichtheid toepassen zonder kans op verbranding. Een
tweede voordeel is dat men legeringen kan behandelen met veel vreemde
bestanddelen. De bekende aluminiumlegering met 4% koper (Dural) en het
gietaluminium met 11-13% silicium (Silumin) zijn legeringen die met behulp
van een Hardas proces hardgeanodiseerd kunnen worden.
Een derde voordeel van de Hardas processen is dat men hiermee zeer dikke
lagen kan verkrijgen, wel tot 200 µm. Deze zeer dikke lagen hebben echter bij
gebruik diverse nadelen, zodat ze in de praktijk maar weinig worden toege-
past. Bij Hardas anodiseerprocessen verkrijgt men vaak gladdere anodiseerla-
gen dan bij andere anodiseerprocessen.
Een merkwaardige eigenschap van zwavelzuurhoudende hardanodiseerbaden,
waarbij wisselstroom wordt gebruikt, is, dat men een ‘zwavellucht’ merkt als
de baden in gebruik zijn.
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13.2.6.5 NABEHANDELINGEN VAN HARDANODISEERLAGEN

Hardanodiseerlagen kunnen op een aantal manieren worden nabehandeld. In
het algemeen zal men hardanodiseerlagen voor technische toepassingen niet
sealen met behulp van water of stoom, omdat door deze hydratatiesealing het
harde oppervlak zachter wordt door de vorming van böhmiet. Wenst men ech-
ter een dikke laag alleen voor extra corrosiewering, dan wordt wèl geseald. Dit
gebeurt vooral voor militaire toepassingen.

Omdat hardanodiseerlagen vaak voor glijdende machinedelen worden
gebruikt, waardoor ze met smeermiddelen in aanraking komen, treedt ook een
zekere conservering op. Bovendien zijn hardanodiseerlagen niet alleen dikker,
maar veel minder poreus, zodat de corrosiewering op zichzelf reeds veel beter
is dan van ongesealde zwavelzuuranodiseerlagen.

Bij hardanodiseren wordt meestal een laag gevormd die ruwer is dan het uit-
gangsmateriaal. Dit verschijnsel is vooral duidelijk bij het M.H.C. proces en bij
de Alumilite processen. Daarom worden hardanodiseerlagen vaak nabewerkt.
Met behulp van een geschikt (hard) polijstmiddel kan men deze lagen tot hoge
glans polijsten.
Soms wenst men ook dat de hardgeanodiseerde voorwerpen nauwkeurig aan
de maat worden gehouden. Dan moet men bewerkingen zoals leppen en
honen toepassen. Bij al deze bewerkingen moet men in acht nemen, dat hard-
anodiseerlagen bros en glasachtig zijn en dat men ze nooit aan stootbelastin-
gen mag onderwerpen.
In de praktijk is gebleken dat olie als smeermiddel voor hardanodiseerlagen
vaak slecht voldoet. Er treedt dan te snelle slijtage op.
Droge smeermiddelen, zoals grafiet en molybdeensulfide, voldoen beter. Vaak
worden zogenaamde glijlakken toegepast. Glijlakken zijn verven die naast het
bindmiddel geen kleurpigment bevatten, maar een grote hoeveelheid van een
droog smeermiddel, zoals molybdeensulfide. Deze lakken worden op de hard-
geanodiseerde voorwerpen aangebracht, waarbij een laag met goede smeren-
de eigenschappen ontstaat.

13.2.7 ANODISEERPROCESSEN VOOR ELEKTROLIETCONDENSATOREN

Condensatoren voor elektrische en elektronische toepassingen bestaan uit twee
geleiders, gescheiden door een dunne laag van een isolatiemateriaal. In het
geval van elektrolietcondensatoren is de ene geleider aluminium, de andere
een elektroliet en de isolator is een dunne anodiseerlaag daartussen. Voor dit
doel heeft men een anodiseerlaag nodig zonder poriën, een anodiseerlaag van
het barrier type.
De elektrolieten bevatten meestal boorzuur en een kleine hoeveelheid borax.
Tabel 13.17 geeft enige badsamenstellingen en werkomstandigheden voor de
vorming van de anodiseerlaag in elektrolietcondensatoren, het zogenaamde
formeren.
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TABEL 13.17 Elektrolieten voor boorzuuranodiseren

Type 1 2 3

boorzuur 100 g/l 50 g/l 90 g/l
borax 0,5 g/l 0,25 g/l 0,05 g/l
wisselspanning 550 V 550-650 V 650-800 V
temperatuur (alle) 89-95 ˚C 89-95 ˚C 89-95 ˚C

Deze elektrolietcondensatoren kunnen na het vervaardigen gevuld worden met
een vloeistof (natte condensatoren) of ze kunnen droog blijven (droge conden-
satoren).
In het geval van droge condensatoren anodiseert men meestal in oxaalzuur,
dat daarna wordt verwijderd en vervangen door een oplossing van boorzuur.
Bij natte condensatoren laat men de boorzuur-boraxvloeistof op zijn plaats óf
men vervangt deze door een elektroliet die boorzuur en glycol bevat.
Afhankelijk van het type condensatoren worden uiteenlopende laagdikten toe-
gepast, van 5 nm tot 7,5 µm.

13.2.8 ANODISEREN VAN OPGEDAMPTE SPIEGELS

Opgedampte aluminium spiegels hebben een zeer geringe materiaaldikte. Het
anodiseren daarvan moet met grote voorzichtigheid gebeuren om het materiaal
niet te doorboren.

De elektroliet bestaat uit ammoniumtartraat of uit wijnsteenzuur dat met
ammonia is geneutraliseerd (hierbij ontstaat ook ammoniumtartraat). Deze
elektroliet geeft anodiseerlagen van het barriertype (niet poreus). De aanvanke-
lijke stroomdichtheid bij het anodiseren zakt daardoor snel af. Er kunnen laag-
dikten worden verkregen tot 500 nm (0,5 µm) bij badsamenstellingen en werk-
omstandigheden die zijn weergegeven in tabel 13.18.

TABEL 13.18 Anodiseren van opgedampte spiegels

ammoniumtartraat 30 g/l
pH 5,5
2 A/dm2 bij het begin
0,2 A/dm2 na 1 minuut
1,3 nm per V spanning

Voor spiegels blijkt bij een laagdikte van 140 nm de meest achromatische
bedekking te worden verkregen (achromatisch wil zeggen dat bij het spiegelen
van licht geen kleurschifting ontstaat).

Opgemerkt moet worden, dat voor normale reflectoren als regel niet wordt
geanodiseerd, maar dat hiervoor een beschermlak over het opgedampte alumi-
nium wordt aangebracht. Voor toepassingen in de ruimtevaart wordt in plaats
van anodiseren ook wel het opdampen met siliciummonoxide toegepast.
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13.2.9 DEANODISEREN

Deanodiseren, het verwijderen van de anodiseerlagen kan op een aantal
manieren gebeuren, die vooral verschillen in de mate waarin het aluminium-
substraat wordt aangetast.

In een aluminiumbeitsbad, bestaande uit 5-10 gew% natriumhydroxide ver-
dwijnen anodiseerlagen snel, waarbij ook aluminium van de ondergrond
wordt aangetast, zodat bijvoorbeeld matheid kan optreden. Dit is de methode,
die voor ‘technisch geanodiseerd’ aluminium, waarbij vóór het anodiseren
gebeitst werd, toepassing vindt.

In zwavelzuur-natriumfluoride of waterstoffluoride treedt slechts een lichte
aantasting op, die bij voldoende toezicht in veel gevallen acceptabel is, zie
tabel 13.19.

Chroomzuur-fosforzuur lost alleen de anodiseerlaag op en houdt een eventueel
glanzende ondergrond onbeschadigd. 
De samenstelling en de werkomstandigheden zijn bijeengebracht in tabel
13.19.

TABEL 13.19 Deanodiseren

1 met aantasting van de ondergrond

natriumhydroxide 5-10 gew%
warm of koud
werkt snel

2 met slechts lichte aantasting

zwavelzuur (d=1,84) 10 vol%
waterstoffluoride (40 gew%) 4 vol%
eventueel een equivalente hoeveelheid
natriumfluoride
kamertemperatuur tot 60 ˚C
meer toezicht vereist

3 in het geheel geen aantasting

fosforzuur, chemisch zuiver
(60 gew%) 200 g
natriumdichromaat, 
chemisch zuiver 40 g
gedestilleerd of demiwater  tot 1 liter
temperatuur 90 ˚C

810



13.3 ANODISEREN VAN MAGNESIUM

Magnesium en magnesiumlegeringen worden in toenemende mate gebruikt
voor toepassingen waar gewichtsvermindering belangrijk is. Dit geldt voor de
lucht- en ruimtevaart, de auto-industrie, bij de vervaardiging van gereedschap-
pen, voor speeltoestellen en in computers. Omdat magnesium een chemisch
reactief metaal is staat het snel bloot aan corrosie, zodat het in de praktijk niet
gebruikt kan worden als het niet voorzien is van beschermende deklagen.
Aanvankelijk waren dit allen chromaatlagen, chemisch of elektrochemisch
(door anodiseren) aangebracht. Later zijn daar ook andere beschermlagen bij-
gekomen.
Bij alle te beschrijven processen is een goede voorbehandeling noodzakelijk,
die bestaat uit ontvetten met oplosmiddelen of in een alkalisch bad en beitsen
om oxiden en corrosieproducten te verwijderen, zie 3.1.7. Soms is ontbramen
noodzakelijk.

13.3.1 DOW 9 BEHANDELING (MIL-M-3171 A) ‘GALVANIC ANODIZING’

Bij de Dow 9 behandeling bestaat de bewerkingsreeks uit reinigen, spoelen,
beitsen, spoelen, anodiseren, heet spoelen en drogen. Tabel 13.20 geeft de
badsamenstelling en de werkomstandigheden van het anodiseerproces.

De behandelingsreeks van het Dow 9 proces omvat:
1 heet alkalisch ontvetten, 90-100 ˚C, 3-10 min
2 koud spoelen
3 fluorwaterstofzuurbeits HF 60 gew% 180 g/l
4 koud spoelen
5 galvanic anodize (tabel 13.20)

TABEL 13.20 Dow 9 anodiseren

ammoniumsulfaat 30
natriumdichromaat 30
ammonia (d=0,880) 2,2
water tot 1 liter
temp., ˚C 49-60
tijd 10-30 min
stroomdichtheid niet boven 1 A/dm2

behandelen tenminste 760 Amin/m2

pH van bad aanvullen met
5 g/l CrO3 en geconcentreerd zwavelzuur tot pH 5,8-6,0
behandeling voortzetten tot een gelijkmatige, zwarte laag is ontstaan.

Er bestaat ook een variant, waarbij geen uitwendige stroombron wordt gebruikt
maar waarbij elektrisch contact wordt gemaakt met een stalen kathode tegen
het werkstuk.
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13.3.2 DOW 17 BEHANDELING (MIL-M-45202) ‘ANODIZING TREATMENT’

De Dow 17 behandeling is de meest toegepaste anodiseerbehandeling van
magnesium. Het is een proces dat in twee fasen wordt uitgevoerd. Na de
noodzakelijke voorbehandeling, die ook hier met de grootste zorg moet wor-
den uitgevoerd, vindt het proces plaats zoals in 
tabel 13.21 is omschreven.

TABEL 13.21 Uitvoering van het Dow 17 proces

Wisselstroombehandeling Gelijkstroombehandeling

ammoniumbifluoride g/l 240 360
natriumdichromaat g/l 100 100
fosforzuur (85 gew%) 90 90
temp., ˚C 71-82 71-82
stroomdichtheid A/dm2 0,5-5 0,5-5

dunne, lichtgroene coating, 5,0 µm
stroomdichtheid Amin/m2 860-1075 540-645
eindspanning, V 75 75
behandelingstijd, min 4-5 2,5-3

donkergroen, dikkere laag, 30 µm
stroomverbruik, Amin/m2 4950 3250
eindspanning, V 100 100
behandelingstijd, min 23 15

sealing
natriumtetrasilicaat g/l 53
temp., ˚C 93-100
tijd, min. 15

13.3.3 HAE BEHANDELING (MIL-C-13335, AMENDEMENT 1, MIL-M-45202)

Ook de HAE anodiseerbehandeling voor magnesium is een twee-fasenproces,
tabel 13.22. De eerste laag is een licht geel-bruin gekleurde laag met een dikte
van 5 µm. Deze ontstaat bij een lage spanning. De dikkere laag, die bij een
hogere spanning ontstaat, is donkerbruin van kleur en heeft een dikte van 30
µm. Beide fasen vormen een goede ondergrond voor verflagen. De bruine laag
is hard en slijtvast.
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TABEL 13.22 HAE behandeling

kaliumhydroxide, g/l 165
aluminiumhydroxide g/l 34
kaliumfluoride g/l 34
trinatriumfosfaat g/l 34
kaliummanganaat g/l 19
water tot 3,7 liter (1 gall)
temp., ˚C 20-25
stroomdichtheid, A/dm2 1,5-2,5
eindspanning

1e fase, V 65-70
2e fase, V 80-90

tijd,
1e fase, min 7-10
2e fase, min 60

dichromaatbehandeling
natriumdichromaat, g/l 20
ammoniumbifluoride g/l 100
water tot 3,7 liter (1 gall)
temp., ˚C 21-32
tijd, min 1 min

verouderen bij hoge R.V.:
temp., ˚C 77-85
R.V. ca 85%
tijd, uren 7-15

In de voorbehandelingsreeks is geen beitsen opgenomen, omdat het anodiseer-
bad voldoende inwerkt op het alkalisch gereinigde oppervlak.
Bij de badaanmaak moet men eerst het bifluoride en het trinatriumfosfaat
samen oplossen. Hieraan wordt de loogoplossing, waarin het aluminiumhydro-
xide is opgelost, toegevoegd. Eventueel moet dit mengsel gekookt worden om
het aluminiumhydroxide op te lossen.
Daarna koelen tot kamertemperatuur en daarna pas mengen met de eerste
oplossing. Eventueel kan men ook aluminiummetaal in loog oplossen.
Kaliummanganaat wordt het laatst toegevoegd. In plaats van kaliummanganaat
kan ook kaliumpermanganaat worden gebruikt, dit wordt in een alkalische
oplossing omgezet in kaliummanganaat.
Als de donkerbruine kleur van het magnesium lichter wordt is dit een aandui-
ding dat het bad moet worden aangevuld met manganaat.

13.3.4 CR 22 BEHANDELING (MIL-M-45202)

De badsamenstelling en de werkomstandigheden van de Cr 22 behandeling
zijn vermeld in tabel 13.23.

813



TABEL 13.23 Cr 22 behandeling

groen zwart

chroomzuur, g/l 25 50
fluorwaterstofzuur (d=1,20) ml/l 36 35
fosforzuur (d=1,7) ml/l 50 50
ammonia (d=0,90) ml/l 220 220
water tot 1 liter tot 1 liter
temp., ˚C 88-91 85
stroomdichtheid, A/dm2 1,5 2,5
eindspanning, V, normaal 320 320
eindspanning, V, voor dikke lagen 350-380 350-380
tijd, min 12-15 12-15

nabehandeling
natriumsilicaat (42 ˚ Bé) 10 vol%
temp., ˚C 85-100
tijd, min 2

De voorbehandeling is dezelfde als bij de andere anodiseerprocessen.

13.3.5 ZOZULIN-BARTAK ANODISEERPROCES

Een nieuwe anodiseerbehandeling voor magnesium, die gebruik maakt van
een bad dat kaliumhydroxide, kaliumsilicaat en kaliumfluoride bevat, wordt
aangebracht bij 10-20 ˚C, bij een stroomdichtheid van 5-15 A/dm2 en een
eindspanning tot 340 V.
Dit proces, waarvan alle details nog niet zijn weergegeven, kan ook in twee
lagen worden aangebracht: 5-10 µm en 20-25 µm, die grijs van kleur zijn.
De laag geeft een betere corrosieweerstand dan het HAE-proces. De slijtvast-
heid is enige malen beter dan van een HAE-coating.

13.4 ANODISEREN VAN ZINK

Er zijn diverse anodische passiveerprocessen voor zink ontwikkeld.
De meeste zijn elektrolytische chromateerprocessen. De kleur van de verkre-
gen lagen kan vrijwel kleurloos zijn, maar het meest wordt een proces
gebruikt, waarbij een grasgroene of grijsgroene laag ontstaat met een corrosie-
weerstand van een aantal duizenden uren neutrale zoutsproeitest.
Ook chromaatvrije elektrolieten worden gebruikt; zie tabel 13.24.
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TABEL 13.24 Anodiseren van zink

Chromaathoudend
CrO3 g/l 60
NH4OH (25 gew%) g/l 245
H3PO4 (85 gew%) g/l 66
NH4F g/l 18,5
pH 6,8-7,0
temp., ˚C 65-68

geeft grijsgroene laag bij poolwisseling tot 100 V.

Chromaatvrij
Na2Si3O7 g/l 180
Na2B4O7 .10H2O g/l 90
Na2WO4 .2 H2O g/l 73
NaOH g/l 30
pH 11,4
temp., ˚C 20-30

geeft grijswitte laag bij poolwisseling tot 100 V.

Zwart passiveren
CrO3 g/l 30
H3PO4 g/l 10
H2SO4 g/l 5
zilverion g/l 1,0-1,5

13.5 ANODISEREN VAN TITAAN

Anodiseren van titaan kan in een aantal elektrolieten worden uitgevoerd. De
voornaamste zijn zwavelzuur en fosforzuur.
De anodiseerlagen zijn vaak blauw of paars gekleurd. Men ziet deze kleuren
vaak ontstaat als titaan als passief materiaal, bij voorbeeld voor anodiseerrek-
ken of klemmen, in galvanische baden wordt gebruikt.
Het doel van het anodiseren van titaan is veelal legeringsvorming met andere
metalen, die met titaan in contact zijn, te voorkomen.

13.6 ANODISEREN VAN TANTAAL

Anodiseren van tantaal wordt uitgevoerd bij de vervaardiging van elektroliet-
condensatoren, die een grotere capaciteit per gewicht hebben dan aluminium
elektrolietcondensatoren.
De elektrolieten, die voor het anodiseren worden gebruikt, zijn uiteenlopend
in samenstelling: geconcentreerd of verdund zwavelzuur, verdund fosforzuur
en borax.
De anodiseerlaag bestaat uit Ta2O5.
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