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TIIVISTELMÄ 

 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mitä on alumiinin pintakäsittelymenetelmä 

anodisointi ja kuinka se tapahtuu. Esille otettu esimerkkitapaus liittyy hitsatun alumiinin 

anodisointiin ja siinä ilmenneisiin ongelmiin. 

 

Alumiinilla on vahva taipumus muodostaa ilman hapen kanssa suojaava pintakerros, 

alumiinioksidikalvo, joka on luja, kiinnipysyvä ja erittäin kestävä normaaleissa ilmasto-

olosuhteissa. Jos pinta naarmuuntuu, muodostuu kyseiseen kohtaan välittömästi uutta 

oksidia. Anodisoinnilla pyritään paksuntamaan tätä luonnollisesti syntynyttä ohutta (n. 2-5 

nm) kerrosta. Menetelmällä voidaan saavuttaa jopa 1000 kertaa paksumpi oksidikerros 

kuin luonnollisesti syntynyt kerros. 

 

Alumiinien anodisointi on elektrokemiallinen prosessi, jossa alumiini muunnetaan 

alumiinioksidiksi sopivassa elektrolyytissä. Elektrolyyttinä voidaan käyttää erilaisia 

happoja, joista käytetyin on laimennettu rikkihappo. Katodina käytetään yleensä alumiinia 

tai lyijyä. Anodisoinnin jälkeen pintakerros koostuu alumiinioksideista, erkaumista ja 

alumiinin seosaineista. Yleisesti voidaan todeta, että kolmasosa kerroksesta on 

alkuperäisen alumiinin pinnan yläpuolella ja kaksi kolmasosaa sen alapuolella. 

 

Saavutettu kerrospaksuus riippuu anodisoinnin olosuhteista ja siitä, minkälaisiin 

käyttöolosuhteisiin kyseinen kappale tulee. Korroosiokäyttäytyminen on samanlaista kuin 

anodisoimattoman alumiinin, mutta korroosio etenee hitaammin. Anodisointikerroksen 

lämpölaajenemiskerroin on vain n. 20 % alumiinin kertoimesta, mikä voi johtaa 

hiushalkeamien syntyyn. Anodisointikerroksen lämmönjohtokyky on vain 10 % alumiinin 

lämmönjohtokyvystä. Anodisointiprosessin lopputulos on riippuvainen metallin ja 

seosaineiden metallurgisesta käyttäytymisestä. On todettu, että mitä enemmän alumiini 

sisältää seosaineita, sitä suuremmalla todennäköisyydellä pintaan syntyy värisävyeroja. 

Joskus tiivistys aiheuttaa hiushalkeamia kappaleen pinnassa, varsinkin nikkeli-

fluoriditiivistyksen jälkeen. Kappale kokee äkkinäisiä lämpötilanmuutoksia ja termisten 

sisäisten jännitysten vuoksi kalvon pinnalle ilmestyy mikrohalkeamia. 
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Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettiin hitsauskokeita alumiineille AW 6005 

ja AW 6082 käyttäen lisäaineita AlMg5 (5356) and AlSi5 (4043). Kokeiden tarkoituksena 

oli selvittää, mistä johtuivat halkeamat hitsin lämpövyöhykkeessä (HAZ = heat affected 

zone) alumiinin anodisoinnin jälkeen; johtuivatko halkeamat hitsauksesta vai oliko 

anodisoinnilla vaikutusta halkeamien syntyyn. Jo ensimmäisten hitsauskokeiden aikana 

havaittiin, että halkeamia ei syntynyt juuri lainkaan. Tämä johti siihen, että kokeiden 

jälkeen kappaleet päätettiin anodisoida. Anodisoinnin jälkeen kappaleiden pintaan ilmestyi 

halkeamia aivan hitsin läheisyyteen. Halkeamien välttäminen ei ole täysin mahdollista, 

mutta hitsaustutkimusten perusteella voidaan ehdottaa seuraavanlaisia toimenpiteitä, että: 

 

• käytettään materiaalia AW 6082, koska se ei ole niin herkkä halkeamille kuin AW 

6005, 

• suositellaan käytettävän MIG-hitsausta, 

• käytettään esilämmitystä halkeamien estämiseksi, 

• käytettään lisäainetta 5356 ja 

• lämmöntuonnilla ei ole suurta merkitystä halkeamien syntyyn. 
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ABSTRACT 

 

 

This bachelor’s thesis aim was to find out what is the surface treatment anodizing of 

aluminum and its alloys. The example case examines an anodized and welded aluminum 

part and its problems. 

 

Aluminum has a strong capability to form an oxide film ( 2-5 nm) on the surface with the 

air in room temperature. The formed oxide layer is very hard and corrosion resistant 

coating in normal climatic conditions. The aim of the anodization process is to increase the 

thickness of the native oxide layer. 

 

Aluminum anodizing is an electrochemical oxidation process where the aluminum is 

transformed to the aluminum oxide in acidic and alkaline electrolytes. Many acid solutions 

may be used, but sulfuric acid solutions are by far the most common. The most used 

cathodes are aluminum or lead. After anodizing the formed oxide layer consist of 

aluminum oxides, second phase particles and alloys. In general, the oxide film layer (which 

grows from the base metal as an integral part of the metal) is one of the third above the 

base metal and two of the third underneath the base metal. 

 

Properties of the oxide layer are controlled by the conditions of the anodizing process and 

in what usage the aluminum part is going to. The corrosion behavior is the same, but 

anodized aluminum outlasts the corrosion better than unanodized aluminum. The 

coefficient of heat expansion of the oxide layer is 20 % of the aluminum, which may cause 

cracks on the surface. Oxide layers heat transfer is only 10 % of  pure aluminum. The 

product outcome after anodizing process depends on the basemetal and its alloys 

metallurgial behaviour. When aluminum contains more alloy components, the propability 

of color variations on the surface after anodizing the parts is more expected. Sometimes, 

due to the difference of the thermal expansion coefficients, thermal stress would occur in 

the anodic films during sealing. As a result, micro-cracks will be formed on film surface. 

 

University of technology in Lappeenranta carried out an investigation to find out, what are 

the main factors that cause hot cracks and how they can be avoided or minimized in 
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production stage when welding and anodizing extruded aluminium profiles. Welding 

experiments was made using AW 6005 and AW 6082 profiles as a parent material and 

AlMg5 (5356) and AlSi5 (4043) as a filler material. In early stage of investigations, in pre 

tests, it was found out, that cracks were very rarely generated. Especially in the profile 

surface almost no cracks could be noticed. After these results it was decided to make same 

kind of processes as in production stage. So after welding the samples were delivered for 

anodizing. Later this proved to be very important decision, because anodizing seemed to 

play important role in formation of cracks in the surface. 

 

Crack appearance is very difficult to be totally avoided, especially on the material surface. 

In general the amount of cracks is clearly lower inside the material than on the surface.  

Just few occasional cracks could be found inside the material. Following suggestions can 

be given based on the welding experiments: 

 

• base material AW 6082 is better than AW 6005 

• MIG process is better than TIG 

• preheating is recommended 

• filler 5356 is better than 4043 

• heat input seems to have no major effect 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä kandidaattityössä selvitetään, mitä on alumiinin pintakäsittelymenetelmä anodisointi 

ja kuinka se tapahtuu. Case-esimerkkinä on hitsatun alumiinikappaleen anodisointi ja siinä 

ilmenneet ongelmat. Aluksi tarkastellaan yleisesti alumiinia materiaalina ja sen 

ominaisuuksia. Alumiinin valmistuksesta on vain maininta käytetyistä menetelmistä. 

Alumiiniseoksista keskitytään muokattaviin seoksiin ja seosaineisiin. Työssä tutustutaan 

myös alumiinien nimikejärjestelmään. Sitten kerrotaan tarkemmin anodisoinnista ja 

esitellään muita alumiinin pintakäsittelymenetelmiä. Alumiinin hitsauksesta ja 

hitsausprosesseista kerrotaan lyhyesti, koska esille otettu esimerkkitapaus liittyy alumiinin 

hitsaukseen. Esimerkkitapauksessa tutkitaan, miksi hitsatun alumiinikappaleen HAZ:iin 

ilmestyy halkeamia anodisoinnin jälkeen; johtuvatko ne hitsausparametreista vai onko 

anodisoinnilla vaikutusta halkeamien syntyyn. 
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2 ALUMIINI 

 

 

Maankuorestamme noin 8 % sisältää alumiinia jossain muodossa, mikä tekee siitä 

kolmanneksi yleisimmän alkuaineen maapallolla. Alumiinia ei esiinny puhtaana luonnossa, 

vaan useimmiten piin ja hapen yhdisteinä oksideina ja silikaatteina maankuoressa. Tärkein 

alumiinimineraali on bauksiitti. Se on syntynyt lämpimillä vyöhykkeillä rapautumalla. 

Puhtaan alumiinin eli primäärialumiinin valmistuksessa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä 

vaiheessa bauksiitista jalostetaan alumiinioksidia (Al2O3) Bayerin menetelmällä. Toisessa 

vaiheessa alumiinioksidista valmistetaan metallista alumiinia, primäärialumiinia (Al) Hall-

Heroultin menetelmällä. (Lukkari 2001, s. 8) 

 

Suomessa ei ole primäärialumiinin valmistusta, sillä meidän maaperästä ei löydy 

bauksiittia. Kaikki täällä käytetyt alumiinit tuodaan muualta. Sen sijaan Suomesta löytyy 

paljon jatkojalostusta ja alumiinin työstöä. Lisäksi Suomi kierrättää ja valmistaa käytetystä 

alumiiniromusta uutta alumiinia eli sekundäärialumiinia teollisuuden käyttöön. (MET 

2002, s.15) 

 

Metalli, joka sisältää vähintään 99% alumiinia, kutsutaan puhtaaksi alumiiniksi. Puhtaan 

alumiinin eli seostamattoman alumiinin puhtausaste on 99,0–99,99% välillä. Epäpuhtaudet 

koostuvat pääasiassa raudasta ja piistä. Seostamaton alumiini on pehmeätä ja sillä on pieni 

lujuus, mutta hyvä sähkönjohtavuus. Korroosionkestävyyskin on hyvä tietyissä 

olosuhteissa. Korroosionkestävyys perustuu siihen, että alumiinilla on luontainen kyky 

muodostaa ilmassa olevan hapen vaikutuksesta pintaansa oksidikerros, joka on kova ja 

tiivis. Kerroksen paksuus on yleensä muutama nanometri, 2-5 nm. Lisäämällä alumiiniin 

seosaineita saavutetaan haluttuja ominaisuuksia (Lukkari 2001, s.10.). Koska alumiinissa 

yhdistyy monia hyviä ominaisuuksia kuten keveys, muotoiltavuus, työstettävyys, 

kierrätettävyys ja hitsattavuus, niin siitä on tullut toiseksi eniten käytetty metalli raudan 

jälkeen. (MET 2002, s 8-10)  

 

Alumiinia käytetään mm. rakennus- ja kuljetusteollisuudessa sen keveyden, lujuuden ja 

korroosionkestävyyden vuoksi. Esimerkiksi alumiinikomponenteilla voidaan pienentää 

henkilöauton painoa jopa 30% verrattuna teräksestä tehtyyn runkoon. Muovailtavuuden ja 
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myrkyttömyyden ansiosta alumiinia käytetään myös pakkausmateriaalina. Alumiinista 

valssataan erittäin ohut folio, josta voidaan valmistaa tiiviitä, hygieenisiä pakkaus- ja 

säilytysastioita, kuten juomatölkkejä. Ilmailuteollisuudessa alumiini ja sen seokset ovat 

tärkein lentokonemateriaali keveytensä ja lujuuteensa ansiosta.(MET 2002, s 18–29) 

Taulukosta 1 ilmenee lisää alumiinin hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Liitteessä I on 

esitelty puhtaan alumiinin fysikaalisia ominaisuuksia. 

 

Taulukko 1. Alumiinin ominaisuuksia (MET 2002, s.12 ). 

PLUSSAT MIINUKSET 

• Pieni tiheys, 1/3 teräksen tiheydestä 

• Hyvä korroosionkestävyys 

• Riittävä lujuus, Rm = 70 – 700 MPa 

• Helppo muokattavuus ja 

muovattavuus 

• Hyvä hitsattavuus 

• Hyvä sähkönjohtavuus, 60% 

puhtaan kuparin 

sähkönjohtavuudesta 

• Hyvä lämmönjohtavuus 

• Hyvä kokonaistaloudellisuus, kuten 

kevyt kuljettaa, pieni huoltotarve, 

helppo asennettavuus sekä 

kierrätettävyys ja korkea romuarvo 

• Hyvä pintakäsiteltävyys 

• Epämagneettisuus 

• Sitkeys myös matalissa 

lämpötiloissa 

• Myrkyttömyys 

• Taloudellisuus 

• Pieni kimmomoduuli, 70 000 MPa, 

1/3 teräksen kimmomoduulista 

• Huono kulumiskestävyys 

• Herkkä naarmuuntumaan 

• Matala kuumalujuus 

• Pieni virumislujuus 

• Pieni väsymislujuus 

• Hintavaihtelut 
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2.1 Seosaineet 

Alumiinille saadaan haluttuja ominaisuuksia lisäämällä siihen eri seosaineita. Alla olevassa 

taulukossa 2 on lueteltu tavallisimpia seosaineita ja niiden vaikutuksia alumiinin 

ominaisuuksiin. 

 

Taulukko 2. Alumiinin seosaineet ja niiden vaikutukset ominaisuuksiin (Carlholt 2006). 
Pii (Si) 

Useimmiten piitä seostetaan 7-12 %. 

Pursotelaaduissa piitä esiintyy 0,5 – 1 %. 

Laskee seoksen sulamispistettä ja parantaa sulan 

juoksevuutta, kovuutta ja lujuutta. Huomioitavaa 

kuitenkin, että yli 1 % pitoisuus heikentää 

anodisoitavuutta (MET 2002, s.56 ). 

Kupari (Cu) 
Seokset voivat sisältää kuparia 3 - 4 %. 

Parantaa seoksen kovuutta ja lastuttavuutta. Kupari 

heikentää seosten korroosionestomahdollisuuksia, 

mutta toisaalta mahdollistaa jotkin 

lämpökäsittelymenetelmät ja parantaa 

valukappaleiden lastuttavuutta. 

Magnesium (Mg) 
Lisätään alumiini-pii-seoksiin n. 0,65 % luokkaa 
olevilla pitoisuuksilla ja alumiini-magnesium-
seoksiin 10 % pitoisuuteen saakka. 

Parantaa kovuutta, lujuutta ja korroosionkestävyyttä. 

Rauta (Fe) 

Rauta on yleensä epäpuhtausaine, mutta 

painevaluseoksiin lisätään kuitenkin rautaa 1,2 % 

saakka. 

Pienentää korroosionkestävyyttä suurilla 

pitoisuuksilla. Valuseoksiin sitä lisätään, koska se 

vähentää lämpösäröilyä ja riskiä siihen, että seos 

tarttuu muottipesään. 

Mangaani (Mn) 
Mangaani on yleesä epäpuhtausaine. 

Vähentää raudan haitallista vaikutusta ja pienentää 

raekokoa. 

Sinkki (Zn) 

Sinkkiä voidaan lisätä 1,2 % saakka. 

Lisää seoksen kovuutta ja lujuutta, mutta heikentää 

korroosionkestoa. 4-5 % sinkkipitoisuuksiin saakka 

seokset vanhenevat luonnollisesti ilman 

lämpökäsittelyä. 

Nikkeli (Ni) 

Nikkeli on yleensä epäpuhtausaine ja sen pitoisuus 

rajattu alle 0,05%:iin. 

Parantaa lujuutta korkeissa lämpötiloissa, erityisesti 

yhdessä kromin kanssa. 

 

Seosaineiden lisääminen vaikuttaa myös alumiinin fysikaalisiin ominaisuuksiin. Eniten 

eroja ja vaihteluja tulee seosten sulamislämpötilaan ja sähkön- ja lämmönjohtavuuteen. 

(MET 2002, s.76) 
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2.2 Nimikejärjestelmä 

Alumiiniseokset voidaan jakaa valuseoksiin ja muokattaviin seoksiin (MET 2002, s.55). 

Muokattavat seokset puolestaan voidaan jakaa karkeneviin (lämpökäsiteltäviin) ja 

karkenemattomiin (ei-lämpökäsiteltäviin) seoksiin. Karkenematon seos on lujitettavissa 

kylmämuokkaamalla ja karkeneva seos lämpökäsittelyillä. (Lukkari 2001, s.46) 

 

Standardissa SFS-EN 573-1 esitellään Eurooppalaisen nimikejärjestelmän perusteet 

muokattujen alumiiniseosten ryhmittelylle. Nimike koostuu neljästä numerosta, tarkoittaen 

tiettyä kemiallista koostumusta sekä tarvittaessa kirjain ilmaisemaan kansallista 

poikkeamaa. Tämän nimikkeen määrittää Aluminum Association- järjestö kansainvälisen 

rekisteröintimenettelyn mukaisesti. Nimike muodostuu seuraavasti (SFS EN 573-1): 

• etuliite EN, jota seuraa tyhjä väli, 

• kirjain A, joka tarkoittaa alumiinia, 

• kirjain W, joka tarkoittaa muokattua tuotetta ja 

• väliviiva. 

Nelinumeroisen nimikkeen ensimmäinen numero ilmaisee seosryhmän seuraavasti (573-1): 

• alumiinia (Al) vähintään 99,00% 1xxx (1000-sarja) 

• alumiiniseokset ryhmiteltyinä pääseosaineiden mukaan: 

o kupari (Cu)  2xxx (2000-sarja) 

o mangaani (Mn) 3xxx (3000-sarja) 

o pii (Si)  4xxx (4000-sarja) 

o magnesium (Mg) 5xxx (5000-sarja) 

o magnesium ja pii (MgSi) 6xxx (6000-sarja) 

o sinkki (Zn)  7xxx (7000-sarja) 

o muut seosaineet 8xxx (8000-sarja) 

o käyttämätön sarja 9xxx (9000-sarja) 
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Ryhmässä 1xxx kaksi viimeistä numeroa ilmaisevat alumiinin vähimmäispitoisuuden 

kahden desimaalin tarkkuudella. Primäärialumiini sisältää aina vähintään 99,00% 

alumiinia, joten merkinnän kaksi viimeistä numeroa kertovat 99,00% ylittävän määrän. 

Ryhmien 2xxx-8xxx kaksi viimeistä numeroa kertovat ryhmän eri alumiiniseokset. 

(Lukkari 2001, s.41) 

 

2.3 Alumiinien hitsaus 

Alumiini on hyvin hitsattava materiaali, joten yleisin liittämismenetelmä on hitsaus. 

Hitsaukseen käytetään monia eri sula- ja puristushitsausprosesseja, mutta käytetyimmät 

menetelmät alumiinien hitsauksessa ovat kaasukaarihitsausprosessit, MIG- ja TIG-hitsaus. 

Koska alumiinilla ja raudalla ovat hyvinkin erilaiset ominaisuudet, niin alumiinien hitsaus 

on erilaista kuin terästen. Alumiinin tyypillisten ominaisuuksien kuten matalan 

sulamispisteen, hyvän sähkön- ja lämmönjohtavuuden sekä suuren lämmönlaajenemisen 

tunteminen on edellytys onnistuneelle hitsaukselle. (Lukkari 2001, s.56–57) 

 

2.3.1 Ominaisuuksien vaikutuksia  

Koska alumiinin sulamislämpötila on matala, se vaikuttaa pienentävästi hitsauksessa 

tarvittavaan lämpömäärään. Alumiinin suuri lämmönjohtavuus lisää liitosvirheiden ja 

huokosten määrää, koska lämpö ei riitä sulattamaan perusainetta ja koska hitsisula 

jähmettyy hyvin nopeasti. Tämä taas lisää hitsauksessa tarvittavaa lämpömäärää. Näin 

ollen esimerkiksi paksuja alumiinikappaleita hitsattaessa käytetään esikuumennusta, jotta 

vältetään virheiden muodostuminen. (Lukkari 2001, s.58) 

 

Teräkseen verrattuna alumiinilla on yli kolminkertainen sähkönjohtokyky. Tämä vaikuttaa 

ennen kaikkea vastushitsattavuuteen, minkä takia hitsausvirrat ovat suurempia, jotta sama 

lämpömäärä saadaan syntymään liitoskohdassa. Lämpölaajeneminen on puolestaan 

kaksinkertainen teräkseen verrattuna. Tämä aiheuttaa suurempia muodonmuutoksia ja 

vetelyjä. (Lukkari 2001, s.59) 

 

Alumiinin taipumuksella muodostaa hapen kanssa pinnalle oksidikalvo on moninaisia 

vaikutuksia hitsaukseen. Muodostunut kalvo on painavampaa kuin alumiini, mistä syystä 

palaset vajoavat hitsisulassa alaspäin aiheuttaen hitsausvirheitä, sulkeumia ja liitosvirheitä. 

Koska oksidin sulamispiste (2072 °C) on korkeampi kuin alumiinin (660,32 °C), se ei sula 
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hitsauksessa. Kalvo sitoo myös itseensä kosteassa ilmassa kosteutta, mistä vety vapautuu 

hitsauksen aikana hitsiin aiheuttaen huokosia. Vedyn aiheuttamat huokoset ovat yleisin 

alumiinihitsien virhe. Tästä syystä hitsattava pinta on puhdistettava epäpuhtauksista ja 

oksidikalvosta ennen hitsauksen suoritusta. Liitteessä II on esitetty yhteenveto alumiinin 

hitsattavuuteen vaikuttavista piirteistä, joiden tunteminen on edellytys hitsauksen 

onnistumiselle. (Lukkari 2001, s. 59–60, s.79). 

 

2.3.2 TIG- hitsaus 

Lyhenne TIG muodostuu englanninkielisistä sanoista Tungsten Inert Gas (volframi, inertti, 

kaasu). Valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välissä inertin 

suojakaasun ympäröimänä. Kaasun tehtävänä on suojata hitsaustapahtuma ympäröivältä 

ilmalta. Lisäaine syötetään käsihitsauksessa edestäpäin hitsisulaan ja mekanisoidussa 

hitsauksessa lisäaine tulee lankakelalta langansyöttölaitteen avulla.  Yleensä alumiinien 

TIG- hitsauksessa käytetään vaihtovirtaa, jotta valokaari pystyy sulattamaan pinnalla 

olevan oksidikalvon. Jos suojakaasuna käytetään heliumia, kaaren puhdistuskyky toimii 

myös tasavirtahitsauksessa. Kuvasta 1 ilmenee TIG- hitsauksen periaate. (Lukkari 2001, s. 

101–103) 

 
Kuva 1. TIG- hitsauksen periaate (MET 2002, s. 193). 

 

2.3.3 MIG- hitsaus 

Lyhenne MIG muodostuu englanninkielisistä sanoista Metal Inert Gas (metalli, inertti, 

kaasu). Valokaari palaa hitsauslangan ja työkappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä. 

Langan kärjestä siirtyy sulaa metallia pieninä pisaroina hitsisulaan. Langansyöttölaite antaa 
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lankaa tasaisella nopeudella pistoolin kosketussuuttimen reiästä valokaareen. Hitsausvirta 

tulee virtajohdinta myöden pistoolin päässä olevaan kosketussuuttimeen, josta se siirtyy 

hitsauslankaan. Kuvasta 2 ilmenee MIG- hitsauksen periaate. (Lukkari 2001, s. 119) 

 
Kuva 2. MIG- hitsauksen periaate (MET 2002, s.194). 

 

2.3.4 Hitsauslisäaineen valinta 

Lisäaineen päätehtävä on tuottaa hitsiainetta hitsausrailoon. Lisäaineita on seostuksiltaan 

samanlaisia kuin perusaineitakin. Oikea lisäaineen valinta vaikuttaa siten, että hitsille 

saadaan hyvät ominaisuudet, kuten eheys, lujuus, sitkeys ja korroosionkestävyys. 

Yleisperiaatteena lisäaineiden valinnassa pidetään sitä, että karkenemattomat seokset 

hitsataan perusainetta vastaavalla lisäaineella. Kuitenkin AlMg (5000-sarja) hitsauksessa ei 

pidä käyttää AlSi – lisäaineita, koska sekoittumisen tuloksena hitsiaineeseen muodostuu 

piin ja magnesiumin yhdisteitä, jotka huonontavat sitkeyttä ja lisäävät halkeilutaipumusta. 

Lämpökäsiteltävät seokset hitsataan lisäaineella AlMg5 tai sen muilla versioilla, vaikka ne 

eivät ole itse koostumukseltaan erkautuskarkenevia. AlMgSi- seokset (6000-sarja) ovat 

hyvin kuumahalkeiluarkoja, jos niitä hitsataan perusainetta vastaavilla lisäaineilla. 

(Lukkari 2001, s.178, s.178) 
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Lukkari toteaa, että anodisoitavissa hitseissä on tärkeätä, että värierot ovat käsittelyn 

jälkeen mahdollisimman pienet hitsin ja perusaineen välillä. Menetelmä tuo helposti esille 

alueet, joissa raerakenne tai koostumus poikkeaa toisistaan. Piiseosteisten lisäaineiden 

hitsit tulevat tumman harmaiksi anodisoinnissa, jolloin parempi valinta sellaisiin hitseihin 

olisi esim. AlMg5. (Lukkari 2001, s.185) 

 

Lisäaine vaikuttaa myös halkeilutaipumukseen. Hitsiaineen jähmettyminen ennen 

perusainetta korostaa halkeiluriskiä. Jos raerajat ovat vielä sulia, kun hitsiaine jähmettyy, 

niin kutistumisjännitykset voivat ”raottaa” raerajoja, jolloin syntyy halkeamia. Näin ollen 

pyritään valitsemaan perusainetta enemmän seostettu lisäaine. Tällöin 

muutosvyöhykkeeseen kohdistuu vähemmän jännityksiä ja halkeilutaipumus pienenee. 

(Lukkari 2001, s.65) 

 

Vaikka lisäaineiden valintaan vaikuttavat monet eri kriteerit, kuten kemiallisten 

koostumusten yhteensopivuus, niin valinta alumiinin hitsaukseen on kuitenkin helppoa. 

Muutamalla lisäaineella voidaan kattaa laaja perusainevalikoima. Lisäksi valintaa varten 

on laadittu paljon erilaisia valintakaavoja, joista löytyy oikea lisäaine myös 

eripariliitoksille. (Lukkari 2001, s.185) 

 

Liitteessä III on esimerkkitaulukko lisäaineiden valintataulukosta. 
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3 ALUMIININ ANODISOINTI 

 

 

Sähkökemiallinen pintakäsittely käsittää prosesseja, joita suoritetaan elektrolyytissä. 

Elektrolyytin tehtävänä on johtaa sähköä käsiteltävän pinnan ja vastaelektrodin välillä sekä 

samanaikaisesti osallistua pinnanmuunnokseen. Alumiinin tunnetuin 

pintakäsittelymenetelmä on anodisointi (vanhempi nimitys eloksointi). Pinnoitesanasto 

määrittelee anodisoinnin seuraavasti: Anodisointi on elektrolyyttinen hapetusprosessi, 

jossa metallin pintakerros muutetaan pinnoitteeksi, jolla on suojaavia, koriste- tai 

toiminnallisia ominaisuuksia (Tunturi P. 1999, s.116). 

 

Alumiinilla on vahva taipumus muodostaa ilman hapen kanssa suojaava pintakerros, 

alumiinioksidikalvo, joka on luja, kiinnipysyvä ja erittäin kestävä normaaleissa ilmasto-

olosuhteissa. Jos pinta naarmuuntuu, muodostuu kyseiseen kohtaan välittömästi uutta 

oksidia. Anodisoinnilla pyritään paksuntamaan tätä luonnollisesti syntynyttä ohutta (n. 2-5 

nm) kerrosta. Menetelmällä voidaan saavuttaa jopa 1000 kertaa paksumpi oksidikerros 

kuin luonnollisesti syntynyt kerros. (Tunturi P. 1999, s.117) Tämän menetelmän ansiosta 

alumiinia voidaan käyttää olosuhteissa, joissa ennen käytettiin kalliimpia materiaaleja 

(MET 2002, s.129).  

 

Kaikkia alumiiniseoksia voidaan anodisoida, jopa valuseoksia. Kun halutaan saada 

koristeellisiin tarkoituksiin kaunis pinta, käytetään seoksia, jotka sisältävät vähän piitä ja 

kuparia. Anodisoituja alumiiniosia ei saisi lämmittää yli 100 ºC, koska tällöin oksidikerros 

halkeilee ja ulkonäkö huononee. Tavallisin menetelmä on väritön anodisointi, ts. 

luonnonvärianodisointi, eli pintaa ei värjätä. Koska itse oksidikerros on läpinäkyvä, pitää 

kappale viimeistellä ennen anodisointia. (MET 2002, s.130) 

 

3.1 Oksidikerroksen muodostuminen 

Oksidikerros saadaan aikaiseksi sijoittamalla alumiinikappale anodina sopivaan 

elektrolyyttiin ja tasavirtapiiriin. Elektrolyyttinä voidaan käyttää erilaisia happoja, kuten 

rikkihappoa, kromihappoa, fosforihappoa tai oksaalihappoa. Käytetyin on laimennettu 

rikkihappo. Katodeina käytetään joko alumiinia, hiiltä, lyijyä tai ruostumatonta terästä. 

Yleisimmin käytetään alumiinia, koska se vähentää prosessissa käytettyä energiamäärää 
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(MET 2002, s.132). Sähkövirran ansiosta vesi hajoaa vedyksi ja hapeksi (Tunturi P. 1999, 

s. 117): 

 H2O → 2 H+ + O-- 

 

Vetyionit kulkevat katodille ja happi-ionit anodille. Katodilla vetyioni pelkistyy 

vetykaasuksi ja kuplii ylös: 

 

 2 H+ + 2 e- → H2 

 

Anodilla sen sijaan happi-ioni reagoi alumiinianodin kanssa ja muodostaa alumiinioksidia: 

 

 2 Al + 3 O-- → Al2O3 + 6 e- 

 

Kuvasta 3 ilmenee kerroksen muodostuminen. Sitä osaa kerroksesta, joka on lähimpänä 

perusmetallia, sanotaan estekerrokseksi. Jollei elektrolyytti liuota kerrosta, kasvaa 

tarvittava jännite ja virta lakkaa kulkemasta. Samalla kerroksen kasvu pysähtyy ja syntyy 

vain ohut estekerros. Jos kerros liukenee elektrolyyttiin, jatkuu oksidikalvon kasvu 

pylväsmäisesti. Liukeneminen tapahtuu pisteliukenemisena ja näissä kohdissa jää reikiä 

kerrokseen. Reikiä ulottuu yläpinnasta estekerrokseen saakka. Kuvasta 4 ilmenee 

anodisointikerroksen rakenne. Kaikki käytössä olevat menetelmät antavat tämäntyyppiset 

kerrokset. (Tunturi P. 1999, s.117) 

 
Kuva 3. Alumiinin rikkihappoanodisointia (MET 2002, s.132). 
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Kuva 4. Anodisointikerroksen rakenne (MET 2002, s.137). 

 

Estekerroksen paksuus kasvaa jännitteen mukana kuten myös kennon seinämäpaksuus. 

Huokosten läpimitta riippuu enemmän käytetystä elektrolyytistä. Reaktioon tarvittava 

happi on kerroksen ulkopinnassa ja alumiini sisäpinnassa. Happi-ionit vaeltavat 

hilavakanssien avulla kerroksen läpi ja reaktio tapahtuu sisäpinnassa. Kerros kasvaa siis 

sisäänpäin. Kuitenkin alumiinioksidien ominaistilavuus on suurempi kuin alumiinin, joten 

kerros näennäisesti kasvaa ulospäin. Yleisesti voidaan todeta, että kolmasosa kerroksesta 

on alkuperäisen alumiinin pinnan yläpuolella ja kaksi kolmasosaa sen alapuolella. 

 

3.1.1 Oksidikerroksen ominaisuuksia 

Anodisoinnin jälkeen kerros koostuu alumiinioksideista, erkaumista ja alumiinin 

seosaineista. Saavutettu kerrospaksuus riippuu anodisoinnin olosuhteista ja siitä, 

minkälaisiin käyttöolosuhteisiin kyseinen kappale tulee. Erilaisiin, kuluttaviin ja rasittaviin 

olosuhteisiin voidaan antaa suositeltavia kerrospaksuuksia seuraavasti (Tunturi P. 1999, 

s.119): 

• suuri rasitus ulkoilmassa, suositeltava kerrospaksuus 25 µm, 

• normaali rasitus ulkoilmassa, suositeltava kerrospaksuus 20 µm, 

• normaali rasitus sisätiloissa, suositeltava kerrospaksuus 10 µm ja 

• vähäinen rasitus sisätiloissa, suositeltava kerrospaksuus 5 µm. 
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Oksidikerroksen kovuutta mitataan mikrokovuusmittareilla ja riippuen käytetystä 

anodisointimenetelmästä ja alumiiniseoksesta Vickers-kovuus vaihtelee välillä 200–400. 

Kovuudella on myös haittapuolensa, sillä kerros on erittäin hauras ja murtuu taivutettaessa 

tai muokattaessa. Se alkaa halkeilla venymän ylittäessä 0,5%.  Korroosiokäyttäytyminen 

on samanlaista kuin anodisoimattoman alumiinin, mutta korroosio etenee hitaammin. 

Peukalosääntönä pidetään, että alumiini kestää happoja paremmin, mutta syöpyy vahvoissa 

emäksissä, kuten lipeässä. Anodisointikerroksen lämpölaajenemiskerroin on vain n. 20 % 

alumiinin kertoimesta, mikä voi johtaa hiushalkeamien syntyyn. Anodisointikerroksen 

lämmönjohtokyky on vain 10 % alumiinin lämmönjohtokyvystä. (Tunturi P. 1999, s.119–

120) 

 

3.2 Anodisoinnin suoritus 

Itse anodisointi tapahtuu huoneenlämpötilassa. Käytetystä haposta riippuen saadaan 

erilaisia oksidikerroksia. Esimerkiksi rikkihapolla saadaan paras suoja alumiinille ja hyvät 

värjäysmahdollisuudet. Anodisointiprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: 

• ripustus,  

• rasvanpoisto, 

• peittaus/kiillotus, 

• neutralointi, 

• anodisointi, 

• värjäys ja 

• tiivistys. 

 

3.2.1 Ripustus ja rasvanpoisto 

Ripustusvaiheessa alumiiniprofiilit kiinnitetään tiukasti kehään kiinni, jotta saadaan 

sähköinen kontakti. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava se, että kiinnityskohta ei 

anodisoidu. Profiileilla on oltava myös oikea kallistuskulma kaasukuplien ja nesteen 

jäämisen estämiseksi. Rasvanpoistossa poistetaan alumiininpinnalta epäpuhtaudet, jotta 

peittaustulos olisi tasainen. Rasvanpoistolämpötila vaihtelee 55–70°C välillä ja aika 5-10 

min. (MET 2002, s. 131) 
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3.2.2 Peittaus/kiillotus ja neutralointi 

Peittauksessa liuotetaan alumiinipinnan luonnollinen oksidikerros pois ja häivytetään 

erilaiset pintavirheet, joita on tullut materiaalin käsittelyssä. Peittaus suoritetaan 

happokylvyissä tai käyttäen alkalisia liuoksia (esim. liuosta, joka sisältää 50 % 

natriumhydroksidia) (Hautamäki 2007, s.15). Mitä pidempään liuotetaan, sitä 

mattamaisempi pinta syntyy. Käyttölämpötila peittauksessa vaihtelee 68–70°C välillä. 

Koska peittauksessa alumiinia liukenee kylpyyn, mutta seosaineet eivät, vaan ne jäävät 

alumiinin pinnalle nokikerrokseksi, tarvitaan noenpoistokylpy. Kylpy neutralisoi 

seosaineet oksideiksi tai hydroksideiksi, jotka jäävät liuokseen. Tämä tapahtuu 

huoneenlämpötilassa ja ajallisesti siihen menee noin minuutti. (MET 2002, s.131) 

 

Jos halutaan tuotteelle kiiltävä pinta, suoritetaan peittauksen sijaan kiillotus. Tämä 

tapahtuu joko kemiallisesti tai elektrolyyttisesti. Tätä vaihetta kutsutaan myös 

kiiltoanodisoinniksi. (Tunturi P. 1999, s.121) 

 

3.2.3 Anodisointi 

Itse anodisointivaiheessa sähkökemiallisella prosessilla saadaan muodostettua 

huoneenlämpötilassa oksidikerros, joka koostuu alumiinioksidista ja mikrohuokosista. 

Alumiinioksidi liukenee osittain alumiinisulfaattina. Tästä johtuen huokosia muodostuu 

prosessin aikana, mikä on edellytys prosessin jatkumiselle, koska oksidikerros ei johda 

sähköä. Mitä matalampi lämpötila elektrolyytissä on ja mitä suurempi virrantiheys on, sitä 

lyhyempi anodisointiaika ja sitä parempi kerroksen laatu saavutetaan. Yleisin käytetty 

elektrolyytti on laimennettu rikkihappoliuos, virrantiheys 150A/m2 ja aika vaihtelee 10–60 

min riippuen halutusta kerrospaksuudesta. (MET 2002, s.131) 

 

Anodisoinnin laatuun vaikuttavat pinnan jäähdytys prosessin aikana, huolellinen huuhtelu 

prosessin jälkeen sulfaattien poistamiseksi sekä huolellinen tiivistys avoimien huokosten 

sulkemiseksi. Korkeammassa lämpötilassa kromi- ja fosforihapolla anodisointikerrokseen 

saadaan isompia huokosia, jotka muodostavat erinomaisen liimaus- tai maalausalustan. 

Kromihapolla saadaan erinomainen korroosiosuoja. Säätämällä prosessiparametrejä 

voidaan saada kerrokseen erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi anodisoimalla ja 

sähkövärjäämällä saadaan aikaiseksi pinta, joka absorboi hyvin auringonvaloa ja luovuttaa 
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helposti lämpöä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi aurinkokennoissa. (MET 2002, 

s.133) 

 

3.2.4 Värjäys 

Anodisoinnin jälkeen pinta voidaan haluttaessa värjätä. Värjäykseen voidaan käyttää 

kemiallisia kastovärjäys- tai sähköisiä värjäysmenetelmiä. Esimerkiksi sähkövärjäyksessä 

liuos sisältää tinasuolaa, stabilisaattoria ja rikkihappoa. Tinasuola tunkeutuu vaihtovirran 

avulla huokosiin ja saa aikaan ruskean sävyjä vaalean pronssista mustaan, riippuen 

värjäysajasta. Se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön tarkoitetuille kappaleille, koska se 

kestää erittäin hyvin UV-säteilyä. (MET 2002, s.132) 

 

3.2.5 Tiivistys 

Prosessin viimeinen vaihe on tiivistys huokosten sulkemiseksi. Tämän vaiheen aikana 

saavutetaan lopullinen korroosionkestävyys, sillä tiivistyksen laatu vaikuttaa suoraan 

oksidikerroksen korroosionkestävyyteen. Tiivistys voi tapahtua tislatussa vedessä tai 

vesihöyryssä, nikkeliasetaatilla, dikromaatilla tai orgaanisella aineella (MET 2002, s.137). 

Tyypilliset tiivistysolosuhteet ovat: 

• lämpötila minimissään 96 °C, mutta kuitenkin alle 100 °C, ettei synny 

mikrohalkeamia 

• pH 5,5–6,5 

• johtokyky alle 50 µS/cm 

• käytetty aika 3min/µm 

 

Tiivistyksessä alumiinioksidi reagoi veden kanssa ja muodostaa bohemiittia. Bohemiitin 

ominaistilavuus on suurempi kuin alumiinioksidin, mistä syystä kerroksen huokoset 

umpeutuvat ja syntyy korroosiosuoja alumiinille. Tiivistys voidaan suorittaa myös 

kylmätiivistyksenä, jossa nikkeli- ja fluoridiyhdisteitä sisältävässä liuoksessa kerroksen 

huokoset täyttyvät vaikealiukoisilla nikkeli- ja fluoridiyhdisteillä. (Tunturi P. 1999, s.118) 

 

Nikkelitiivistyksessä veteen lisätään nikkeliasetaattia nopeuttamaan tiivistystä. Prosessi 

tapahtuu matalammassa lämpötilassa ja menetelmällä saadaan aikaiseksi parempi 

kemikaalien kestävyys. Dikromaattitiivistyksessä vesiliuoksessa on 5 % natrium- tai 

kaliumkromaattia. Kromaateilla on hyvä korroosiota estävä vaikutus ja menetelmällä 
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saadaan parannettua korroosionkestävyyttä suolapitoisessa ympäristössä. Orgaanisilla 

aineilla tiivistettäessä tarkoituksena ei ole pinnan suojaaminen tai uusien ominaisuuksien 

saavuttaminen. Tiivistyksessä käytetään esimerkiksi erilaisia vahoja kitkan 

vähentämiseksi. (MET 2002, s.137) 

 

Joskus tiivistys aiheuttaa hiushalkeamia kappaleen pinnassa, varsinkin nikkeli-

fluoriditiivistyksen jälkeen. Kappale kokee äkkinäisiä lämpötilanmuutoksia ja koska 

oksidikerros on kova ja vahva, niin olosuhteet ovat otollisia halkeamien syntyyn.(Moisi 

2011) 

 

3.2.5.1 Tiivistys sooli-geelipinnoitteella 

VTT on ollut mukana yhteisrahoitteisessa projektissa Alumiinin pintaominaisuudet ja 

pintakäsittelyt (ALUPIN) ja julkaissut keskeisimmät havainnot ja tutkimustulokset. 

Raportissaan he toteavat seuraavaa: 

”Uutena vaihtoehtona perinteisille pintakäsittelymenetelmille on käyttää alumiinituotteiden 

ominaisuuksien parantamiseen esim. sooli-geelitekniikalla molekyylimittakaavassa 

seostettuja yhdistelmä- ja nanomateriaalipinnoitteita.”(Nikkola J. 2008,s.8).  

 

Raportissa kerrottiin, että sooli-geelipinnoitteet parantavat alumiinipintojen veden- ja 

rasvanhylkimiskykyä sekä kulumiskestävyyttä anodisoidulla ja tiivistämättömällä pinnalla 

kuin anodisoidulla ja tiivistetyllä pinnalla. Pinnoitteet näyttivät soveltuvan erityisesti 

anodisoinnin tiivistämiseen, jolloin erinäisiä prosessivaiheita saataisiin korvattua 

pinnoittamisella. (Nikkola J 2008, s.3) Tutkimuksissa käytettiin pinnoitteita, joiden 

koostumukset olivat SiO2-Al2O3- epoksin matriiseja. 

 

3.3 Menetelmien luokittelu 

Alumiinien anodisointi on elektrokemiallinen prosessi, jossa alumiini muunnetaan 

alumiinioksidiksi sopivassa elektrolyytissä. Yleisin luokitteluperuste erilaisille 

anodisointimenetelmille on niiden käytetty elektrolyytti, happoliuos. Käytetyimmät ovat 

rikkihappoa (H2SO4) ja kromihappoa (CrO3) sisältävät liuokset. H2SO4 – anodisoinnit 

jaetaan vielä käytetyn lämpötilan mukaan kahtia. Tavanomaisessa H2SO4 – anodisoinnissa 

suoritus tapahtuu huoneenlämpötilassa, kun taas kova-anodisoinnissa alumiiniseokset 

anodisoidaan alemmissa lämpötiloissa kuin muissa menetelmissä. (Davis 2001, s.102) 
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3.3.1 CrO3 – anodisoinnin hyödyt 

Kromianodisoinnilla saavutetaan nimellisesti noin 2 µm suuruinen oksidikerros. Väritys 

vaihtelee kirkkaasta harmaan sävyihin. Kerros on pehmeä ja altis naarmuuntumaan 

kovassa kulutuksessa. Kuitenkin kromianodisoinnilla on monia hyviä etuja, minkä vuoksi 

sitä käytetään. Ensinnäkin kromihappo ei reagoi yhtä voimakkaasti alumiinin kanssa kuin 

rikkihappo, joten kromianodisointia käytetään kappaleisiin, joissa huuhteluvaihe itse 

anodisointiprosessissa on hankalaa kappaleen muotojen vuoksi. Kromianodisoinnilla 

saavutettu oksidikerroksen paksuus on 0,7 µm luokkaa molemmin puolin kappaletta, mikä 

on hyvä vaadittaessa tarkkoja mittasuhteita itse tuotteelta. Prosessi myös heikentää vähiten 

kerroksen väsymislujuutta, joten sitä käytetäänkin kappaleisiin, joilta vaaditaan hyvää 

väsymislujuutta. Kerroksen väritys vaihtelee sen mukaan, minkälaisia lämpökäsittelyjä ja 

seosaineita alumiiniin on käytetty. Tästä syystä se on hyvä keino tarkistaa rakenteellisten 

osien homogeenisuutta. Kromianodisointiin soveltuvat monet alumiiniseokset, mutta 

seokset, jotka sisältävät 5 % kuparia tai 7 % piitä, tai seosaineiden yhteispitoisuus on 7,5 % 

tuottavat hankaluuksia. (Davis 2001, s.103) 

 

3.3.2 H2SO4 – anodisoinnin hyödyt 

Rikkihappoanodisoinnilla saavutetaan nimellisesti noin 8 µm suuruinen oksidikerros. 

Lisäksi kerrokselle saadaan hyvä korroosionkestävyys. Kerroksen väri on kelta-vihreä, jos 

kappale on tiivistetty diakromaattitiivistyksellä. Rikkihappoanodisoinnilla saavutetaan 

yleensä tasainen väripinta, mistä syystä sitä käytetään kappaleille, joiden ulkonäkö on 

tärkeä kriteeri. Tosin alumiinin puhtausaste vaikuttaa värin sävyihin ja kirkkauteen. Mitä 

enemmän seosaineita, sitä suurempi mahdollisuus, että pintaan syntyy sävyeroja. 

Rikkihappoanodisointia voidaan käyttää onnistuneesti kaikille alumiiniseoksille, paitsi 

paljon piitä sisältäville seoksille. (Davis 2001, s.103-104) 

 

3.3.3 Kova-anodisoinnin hyödyt 

Kova-anodisointi on rikkihappoanodisointia, mutta seokset anodisoidaan alemmissa 

lämpötiloissa. Tällä menetelmällä saavutetaan nimellisesti noin 50 µm suuruinen 

oksidikerros. Kerros on erittäin kova ja väritys vaihtelee harmaasta pronssin sävyihin, 

melkein mustaan. Kova-anodisoinnilla saavutettu, tiivistämätön kerros on jo sinällään 

erittäin hyvä kestämään korroosiota, mutta tiivistettynä siitä tulee erinomainen verrattuna 
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muilla menetelmillä saavutettuihin kerroksiin. Siksipä kova-anodisointia käytetäänkin 

kappaleisiin, joita käytetään karuissa, vaativissa olosuhteissa kuten ilmailu- ja 

avaruusteollisuudessa. Saavutettu oksidikerros on myös hyvä sähkönvastus, joten sitä 

käytetään esimerkiksi hyödyksi hitsauksessa, missä jokin kappale tai osa siitä pitää eristää 

työn ajaksi. Kova-anodisointi soveltuu monille alumiiniseoksille, erityisesti 6000-sarjan 

seoksilla saavutetaan parhaat kova-anodisoinnin ominaisuudet, mutta kupariseosteista 

alumiinia tulisi välttää. (David 2001, s.105) 

 

3.4 Anodisoinnin ongelmakohdat 

Kappaleen ulkonäkö on useimmissa tapauksissa auto- ja rakennusteollisuudessa yksi 

tärkeimmistä asetetuista ehdoista. Huono pinnan kirkkaus sekä muut ilmentymät, kuten 

värisävyerot, tulevat esille anodisoinnin jälkeen. Esimerkiksi pinnassa esiintyvät tummat 

raidat ovat yleisiä pursotetun 6xxx-sarjan alumiiniseoksilla. Hanliang et al. ovat 

tutkimuksissaan todenneet, että epätasaisesti jakautuneiden raerajojen muodostumisen 

olevan yksi kriittinen tekijä juovien ilmestymiselle anodisoitaessa pursotettuja alumiineja. 

Hyvin monet eri tekijät vaikuttavat juovien muodostumiseen. Epätäydellinen pinta voi 

sisältää syövytyskuoppia, raerajauurteita tai seosaineiden epäpuhtauksia (Hanliang 2009, 

s.3264) 

 

Koska anodisointiprosessin lopputulos on riippuvainen metallin ja seosaineiden 

metallurgisesta käyttäytymisestä, erot näkyvät värisävyeroina pinnassa. Myös hitsaus 

muuttaa alumiinin metallurgista rakennetta heti hitsin välittömässä läheisyydessä ja 

nämäkin erot tulevat esiin anodisoinnin jälkeen värisävyeroina (AAC). Värisävyerot 

värjäyksen jälkeen voivat ilmentyä joko yksittäisinä raitoina kappaleen pinnassa tai 

laikukkaina täplinä koko kappaleessa. Esimerkkikuvassa 5 tummat raidat ovat 

piikyllästeisiä alueita ja vaaleammat alueet piiköyhiä. Kuvan 6 tumma nauha on taas 

happirikas alue. Kuvassa 7 tummat alueet edustavat kiteiden erilaista suuntautuneisuutta 

johtuen suhteellisten suurista seosaineiden rakeista. (Kenney 2010) 
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Kuva 5. Yksittäinen juova anodisoidussa kappaleessa. (Kenney 2010) 

Kuva 6. Yksittäinen tumma raita anodisoidussa kappaleessa. (Kenney 2010) 

 

Kuva 7. Värisävyerot laikkuina anodisoidussa kappaleessa. (Kenney 2010) 

 

3.4.1 Kansainväliset kirjallisuustutkimukset 

Maailmalla on tutkittu paljon itse anodisointiprosessia ja sitä, kuinka seosaineet vaikuttavat 

oksidikerroksen muodostumiseen ja sen ominaisuuksiin, koska näiden ominaisuuksien 

tunteminen auttavat parantamaan anodisointiprosessin kehittämistä. Prosessiparametrit 

vaikuttavat mm. seuraavalla tavalla (Tsangaraki-Kaplanoglou, 2006): 

 Lämpötilan korotus nostaa virrantiheyttä ja lisää pinnan huokoisuutta johtuen 

lämpötilan parantavasta vaikutuksesta sekoittumisasteeseen, kun muut 

prosessiparametrit pidetään vakioina. 

 Happoliuoksen konsentraation lisäys nostaa virrantiheyttä johtuen oksidikalvon 

korkeammasta liukoisuudesta, kun muut parametrit ovat vakioita. Tämä on myös 

osasyy huokosten suurempaan lämpimittaan. 
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 Virran suuruuden korotus nostaa virrantiheyttä, estekerroksen paksuutta ja 

huokosten läpimittaa sekä alentaa pinnan huokoisuutta. 

 

Thompson et al. ovat jakaneet seosaineet eri ryhmiin termodynaamisen ominaisuuden, 

ΔGo/n (Gibbs free energy per equivalent), perusteella miten ne muodostavat oksideja sekä  

alumiinioksidia Al2O3, (ΔGo/n)Al . Karkeasti ottaen ryhmät sisältävät ne aineet, joiden 

ΔGo/n on pienempi, yhtä suuri tai suurempi kuin kuin (ΔGo/n)Al .(Thompson 1999) 

 

Frtatila-Apachitei et al toteavat raportissaan, että seosaine pii anodisoituu huomattavasti 

hitaammin kuin alumiinimatriisi sen vieressä. Tämä aiheuttaa sen, että pii jää matriisiin 

eräänlaisena tukkeutumana. Kun tämä jumiin jäänyt pii hapettuu, matriisiin muodostuu 

onkaloita, jotka sisältävät happea sekä piioksidia. Näiden onkaloiden on havaittu 

paikallisesti vastustavan virran kulkua anodisoinnissa. Kuvassa 8 näkyy piin ja piioksidin 

esiintyminen alumiinimatriisissa.(Fratila-Apachitei 2004) 

 
Kuva 8. Kuvasta näkyy hyvin, miten pii ja piioksidi ovat sijoittuneet anodisoinnin jälkeen 

alumiinioksidikalvoon ja alumiinimatriisiin.(Fratila-Apachitei 2004) 

 

Weihua Liu et al. ovat tutkineet, miten valetun  alumiinin alumiinioksidipinta halkeilee, 

kun se on anodisoinnin jälkeen tiivistetty ja kappaletta on lämmitetty 100 – 300 °C. Koska 

ero lämpölaajenemiskertoimien välillä on niin suuri (joskus jopa viisinkertainen), saattaa 

termistä sisäistä jännitystä syntyä oksidikalvoon tiivistyksen aikana. Tämä synnyttää 

mikrohalkeilua kalvon pinnalle, jotka laajenevat ja kasvavat kappaletta lämmitettäessä ja 

voivat aiheuttaa uusia halkeamia. Tutkimuksessa todettiin, että oksidikerrokset, jotka ovat 
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muodostuneet korkeammissa anodisointilämpötiloissa synnyttävät suurempia huokosia, 

joiden seinämävahvuus on ohuempi. Tämä johtaa siihen, että oksidikalvo on taipuvaisempi 

mikrohalkeilulle, kun kappale joutuu alttiiksi lämpöjännityksille.(Weihua 2008) 
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4 MUITA ALUMIININ PINTAKÄSITTELYMENETELMIÄ 

 

 

Anodisoinnin lisäksi alumiinin pintaa voidaan käsitellä ruiskutuspinnoituksella, 

kaasufaasipinnoituksella tai pinnansulatuksella. Termisessä ruiskutuksessa pinnoite 

saadaan aikaiseksi siten, että käytettävä lisäaine kuumennetaan sulaan tilaan ja viedään 

hienojakoisena hiukkassumuna kaasuvirtauksen avulla esikäsitellylle pinnalle. 

Teollisuudessa käytetyimmät termiset ruiskutusmenetelmät ovat kaariruiskutus, 

plasmaruiskutus, tyhjiöplasmaruiskutus, suurnopeusliekkiruiskutus, jauheplasmaruiskutus 

ja detonaatioruiskutus. Näille tekniikoille on tyypillistä korkean tehotiheyden omaava 

lämmönlähde. (Mäkinen 2003, s 27,29, 31) 

 

Kaasufaasipinnoituksessa materiaalinsiirto pinnoitettavalle pinnalle tapahtuu atomaarisilla 

tai molekylaarisilla prosesseilla kaasufaasista. Kemiallisessa kaasufaasiprosessissa pinnoite 

muodostuu kemiallisen reaktion välityksellä. Fysikaalisessa prosessissa pinnoitemateriaali 

siirretään sellaisenaan materiaalin pinnalle ulkoisesti tuodun energian avulla. Pinnoitteet 

ovat yleensä metallisia tai keraamisia ja pinnoitepaksuus vaihtelee 0,1-500 µm välillä. 

(Mäkinen 2003, s.32) 

 

Pinnansulatuksessa pinta sulatetaan uudestaan, jotta saadaan parannettua sen 

ominaisuuksia. Sulatus voidaan tehdä joko lisäämällä siihen seosaineita tai sitten olla 

lisäämättä. Sulatus voidaan tehdä usealla eri energian lähteellä, kuten TIG:llä, plasmalla tai 

laserilla. Etuna pinnansulatusmenetelmillä on se, että saavutetaan paksu ja kova pinta joka 

on metallurgisesti kiinnittynyt perusaineeseen. (Mäkinen 2003, s.33) 

 

4.1 Laserpintakäsittelytekniikat 

Laserpintakäsittely on nopeasti kasvava teknologia. Laserin käyttö ei poikkea muista 

pintakäsittelymenetelmistä kuin energiantuontitavoiltaan ja prosessin hallittavuudeltaan. 

Prosessissa lasersäteen teho jaetaan isommalle pinta-alalle kuin laserhitsauksessa ja – 

leikkauksessa. Teollisuudessa käytetään pääasiassa kolmea eri lasertyyppiä: CO2- laser, 

Nd:YAG-laser ja diodilaser. (Mäkinen 2003, s 35–36) 
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Laserpintakäsittelyprosesseja on useita erilaisia ja yleisimmät niistä ovat pintakarkaisu, 

pinnoitus, pinnansulatus ja pinnanseostus. Laserkarkaisu ei suoraan sovi alumiineille, 

koska alumiinit eivät muodosta martensiittista rakennetta, kuten teräkset. Siksi alumiineilla 

käytetäänkin laserholkkikarkaisua. Holkkikarkaisussa pulssitetulla säteellä höyrystetään 

pintaa pieni alue kerrallaan. Höyrynpaine aiheuttaa kappaleen pintaan paineiskun, joka 

aiheuttaa kappaleen pintaan puristusjännityksen. Menetelmällä saadaan parannettua 

alumiinien väsymisenkestoa huomattavasti. (Mäkinen 2003, s 44, 63) 

 

Laserpintakäsiteltävän alumiinin esikäsittelyssä käytetään esilämmitystä estämään 

halkeamien syntymistä. Esilämmitys myös lisää lisäaineen ja perusaineen sekoittumista. 

Koska alumiini muodostaa ilmassa pinnallensa kovan oksidikalvon, on tämä kalvo 

poistettu ennen pintakäsittelyä. Kalvon poisto on yleensä suoritettu raepuhaltamalla, jonka 

jälkeen on vielä tehty puhdistus asetonilla. Puhallus parantaa myös lasersäteen absorptiota 

kappaleen pintaan. (Mäkinen 2003, s 66-67) 

 

Muita lasermenetelmiä alumiinin pinnan käsittelyssä kovuuden ja kulumiskestävyyden 

parantamiseksi ovat erilaiset hybridimenetelmät. Käytettyjä yhdistelmiä ovat mm. laser-

plasma, laser-TIG ja laser-MIG. Alumiinin pintakäsittelyissä niitä on käytetty ilman 

lisäainetta ja lisäaineen kanssa. (Mäkinen 2003, s.64) 
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5 CASE HITSATTU ALUMIINI JA ANODISOINTI 

 

 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettiin hitsauskokeita alumiineille AW 6005 

ja AW 6082 käyttäen lisäaineita AlMg5 (5356) and AlSi5 (4043). Kokeiden tarkoituksena 

oli selvittää, mistä johtuivat halkeamat aivan hitsin läheisyydessä, lämpövyöhykkeessä 

(HAZ = heat affected zone) alumiinin anodisoinnin jälkeen; johtuivatko halkeamat 

hitsauksesta vai oliko anodisoinnilla vaikutusta halkeamien syntyyn. Kuvassa 9 näkyvät 

halkeamat aivan hitsin rajaviivan läheisyydessä. Hitsauskokeet suoritettiin sekä TIG:llä 

että MAG:lla ja suojakaasuna käytettiin argonia. Taulukoista 3 ja 4 ilmenevät 

hitsausparametrit, joilla kokeet suoritettiin. 

 

 
Kuva 9. Kuvassa näkyvät halkeamat ovat lämpövyöhykkeessä kappaleen pinnassa hitsin 

rajaviivan tuntumassa anodisoinnin jälkeen. Vyöhykkeen leveys on n. 1,5 -2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mm 



    32 

 

Taulukko 3. TIG- hitsauksen parametrit.  

Vapaan langan pituus 2,5 mm. Langan halkaisija 2,4 mm. Suojakaasu Ar, 12 l/min. 

Koe Materiaali Lisäaine 
Lämp. 

[°C] I [A] U [V] v [mm/s] Q [kJ/mm] wfs [m/min] 
Sekoittumisaste 

[%] 

1 6005 5356 20 300 13,3 2,5 0,96 0,33 43 
2       360 14,6 2,5 1,26 0,38 53,3 
5     120 300 12,8 2,5 0,92 0,29 67,9 
6       360 15,3 2,5 1,32 0,52 52,3 
3   4043 20 300 13,4 2,5 0,96 0,29 31,6 
4       360 15,6 2,5 1,35 0,51 35,5 
7     120 300 13,4 2,5 0,96 0,52 58,1 
8       360 16,1 2,5 1,39 0,50 57,1 
9 6082 5356 20 300 12,7 2,5 0,91 0,48 34,2 

10       360 15,7 2,5 1,36 0,64 54,8 
13     120 300 14,2 2,5 1,02 0,64 45,8 
14       360 14,9 2,5 1,29 0,77 48,2 
11   4043 20 300 13,3 2,5 0,96 0,50 35,8 
12       360 15,5 2,5 1,34 0,54 48,7 
15     120 300 15,2 2,5 1,09 0,70 43,9 
16       360 16 2,5 1,38 0,84 57,7 

 

Taulukko 4. MAG- hitsauksen parametrit. 

Vapaan langan pituus 15 mm. Langan halkaisija 1,2 mm. Suojakaasu Ar, 16 l/min. 

Koe Materiaali Lisäaine 
Lämp. 

[°C] I [A] U [V] v [mm/s] Q [kJ/mm] wfs [m/min] 
Sekoittumisaste 

[%] 

1 6005 5356 20 174 21,1 8,3 0,35 10,00 15,8 
2       237 25,7 8,3 0,59 14,00 33,5 
5     120 171 21,6 8,3 0,36 10,00 22,5 
6       243 24,4 8,3 0,57 14,00 55,4 
3   4043 20 178 21,7 8,3 0,37 10,00 40,5 
4       233 26,8 8,3 0,60 14,00 44,6 
7     120 172 22,4 8,3 0,37 10,00 36,2 
8       232 27 8,3 0,60 14,00 54,2 
9 6082 5356 20 165 22,7 8,3 0,36 10,00 15,6 

10       227 27,3 8,3 0,60 14,00 31,2 
13     120 163 23,1 8,3 0,36 10,00 25,4 
14       228 27,1 8,3 0,60 14,00 42,7 
11   4043 20 176 21,8 8,3 0,37 10,00 35,7 
12       236 26,4 8,3 0,60 14,00 48,6 
15     120 173 22,2 8,3 0,37 10,00 42,1 
16       236 26,4 8,3 0,60 14,00 56,9 
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5.1 Kokeiden suoritus 

Hitsauskokeet suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan 

laboratoriossa. Käytetyt laitteet olivat MIG (Kemppi pro 5200 Evolution) ja TIG (Fronius 

MagicWave 5000) ja hitsaukset suoritettiin mekanisoidusti. Liitostyyppi oli päällehitsi. 

Kuvasta 10 ilmenee kokeen suoritusperiaate. Tutkimuksissa tutkittiin mm. seuraavien 

osatekijöiden vaikutusta hitsauksen laatuun ja halkeamien syntyyn: 

• onko prosesseilla eroa, MIG- vai TIG hitsaus, 

• onko lisäaineella vaikutusta, 

• onko hitsausvirran arvolla ja siten lämmöntuonnilla vaikutusta ja  

• onko esilämmityksellä merkitystä? 

 
Kuva 10. Hitsauskokeiden suoritusperiaate. 

 

Jo ensimmäisten hitsauskokeiden aikana havaittiin, että halkeamia ei syntynyt juuri 

lainkaan. Tämä johti siihen, että kokeiden jälkeen kappaleet päätettiin anodisoida. 

Anodisoinnin jälkeen kappaleiden pintaan ilmestyi halkeamia aivan hitsin rajaviivan 

läheisyyteen. 

 

5.2 Johtopäätökset hitsaustuloksista 

Hitsattaessa alumiinia AW 6082 TIG:llä ilman esilämmitystä käyttäen lisäainetta 4043 oli 

pintahalkeamien esiintyminen vähäisempää kuin käytettäessä lisäainetta 5356. MIG- 

hitsauksessa tulos oli päinvastainen; kappaleissa esiintyi enemmän pintahalkeamia 

käytettäessä lisäainetta 4043. Esilämmitetyissä kappaleissa halkeamien muodostuminen 

väheni huomattavasti molempien lisäaineiden kohdalla. 
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Halkeamien esiintyminen materiaalin sisällä osittain sulaneessa vyöhykkeessä oli 

säännöllisempää alumiinilla AW 6005 kuin alumiinilla AW 6082, vaikkakin vähäistä, 

varsinkin TIG-hitsauksen yhteydessä. Käytettäessä lisäainetta 5356 alumiinin AW 6005 

TIG-hitsauksessa halkeamia esiintyi vähemmän kuin käytettäessä lisäainetta 4043. MIG- 

hitsauksessa tulokset olivat samankaltaisia. Kuvaan 11 on otettu yksi monista hitsin 

poikkileikkauskuvista, mistä ilmenee halkemien esiintyminen. Molemmissa 

hitsaustapauksissa itse prosessin lämmöntuonnilla ei ollut merkittävää vaikutusta 

halkeamien syntyyn. 

 
Kuva 11. Hitsin poikkileikkauskuva. Hitsaus tehty TIG-menetelmällä alumiinille 6082 

käyttäen täytelankaa 5356. 

 

 

Halkeaminen välttäminen ei ole täysin mahdollista, mutta hitsaustutkimusten perusteella 

voidaan ehdottaa seuraavanlaisia toimenpiteitä, että: 

 

• käytettään materiaalia AW 6082, koska se ei ole niin herkkä halkeamille kuin AW 

6005, 

• suositellaan käytettävän MIG-hitsausta, 

• käytetään esilämmitystä halkeamien estämiseksi, 

• käytetään lisäainetta 5356 ja 

• lämmöntuonnilla ei ole suurta merkitystä halkeamien syntyyn. 

 

5.3 Anodisoinnin vaikutus halkeamien syntyyn 

Kirjallisuudesta löytyy mainintoja siitä, miten kerros syntyy ja kuinka seosaineet 

vaikuttavat kerroksen huokoisuuteen. Anodisointiprosessin lopputulos on riippuvainen 

metallin ja seosaineiden metallurgisesta käyttäytymisestä (ainesosien liukenevuus, kiteiden 

koko jne), prosessin parametreista (käytetty elektrolyytti, virta, lämpötila ja aika) sekä 
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alumiinin pinnanpuhtaudesta ennen käsittelyä. On todettu, että mitä enemmän alumiini 

sisältää seosaineita, sitä suuremmalla todennäköisyydellä pintaan syntyy värisävyeroja. 

 

Anodisoituja alumiiniosia ei saisi lämmittää yli 100 ºC, koska tällöin oksidikerros halkeilee 

ja ulkonäkö huononee. Oksidikerroksen kovuudella on myös haittapuolensa, sillä se on 

erittäin hauras ja murtuu taivutettaessa tai muokattaessa. Kerros alkaa halkeilla venymän 

ylittäessä 0,5 %. Anodisointikerroksen lämpölaajenemiskerroin on vain n. 20 % alumiinin 

kertoimesta, mikä voi johtaa hiushalkeamien syntyyn. Anodisointikerroksen 

lämmönjohtokyky on vain 10 % alumiinin lämmönjohtokyvystä. Koska hitsauksessa jää 

aina jäännösjännityksiä kappaleeseen, saattaa anodisointiporosessi, johtuen 

oksidikerroksen lämmönjohto- ja laajenemiskertoimista, aiheuttaa jännitysten 

purkautumisen ja sitä kautta synnyttää mahdollisia halkeamia kappaleen pintaan. 

 

Joskus tiivistys aiheuttaa hiushalkeamia kappaleen pintaan. Kappale kokee äkkinäisiä 

lämpötilanmuutoksia ja koska ero lämpölaajenemiskertoimien välillä on niin suuri (joskus 

jopa viisinkertainen), saattaa termistä sisäistä jännitystä syntyä oksidikalvoon tiivistyksen 

aikana. Tämä jännitys aiheuttaa mikrohalkeilua kalvon pinnalle. Oksidikerrokset, jotka 

ovat muodostuneet korkeammissa anodisointilämpötiloissa synnyttävät suurempia 

huokosia, joiden seinämävahvuus on ohuempi. Tämä johtaa siihen, että oksidikalvo on 

taipuvaisempi mikrohalkeilulle, kun kappale joutuu alttiiksi lämpöjännityksille. 
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YHTEENVETO 

 

Alumiinia ei esiinny puhtaana luonnossa vaan useimmiten piin ja hapen yhdisteinä 

oksideina ja silikaatteina maankuoressa. Seostamaton alumiini on pehmeätä ja sillä on 

pieni lujuus, mutta hyvä sähkönjohtavuus. Korroosionkestävyyskin on hyvä tietyissä 

olosuhteissa. Korroosionkestävyys perustuu siihen, että alumiinilla on luontainen kyky 

muodostaa ilmassa olevan hapen vaikutuksesta pintaansa oksidikerros, joka on kova ja 

tiivis. Kerroksen paksuus on yleensä muutama nanometri, 2-5 nm. Lisäämällä alumiiniin 

seosaineita saavutetaan haluttuja ominaisuuksia. 

 

Alumiinin taipumuksensa ansiosta muodostaa hapen kanssa pinnallensa oksidikalvo on 

moninaisia vaikutuksia hitsaukseen. Muodostunut kalvo on painavampaa kuin alumiini, 

mistä syystä palaset vajoavat hitsisulassa alaspäin aiheuttaen hitsausvirheitä, sulkeumia ja 

liitosvirheitä. Koska oksidin sulamispiste on korkeampi kuin alumiinin, se ei sula 

hitsauksessa. Kalvo sitoo myös itseensä kosteassa ilmassa kosteutta, mistä vety vapautuu 

hitsauksen aikana hitsiin aiheuttaen huokosia. Vedyn aiheuttamat huokoset ovat yleisin 

alumiinihitsien virhe. Tästä syystä hitsattava pinta on puhdistettava epäpuhtauksista ja 

oksidikalvosta ennen hitsauksen suoritusta. 

 

Alumiinien anodisointi on elektrokemiallinen prosessi, jossa alumiini muunnetaan 

alumiinioksidiksi sopivassa elektrolyytissä. Yleisin luokitteluperuste erilaisille 

anodisointimenetelmille on niiden käytetty elektrolyytti, happoliuos. Oksidikerros saadaan 

aikaiseksi sijoittamalla alumiinikappale anodina sopivaan elektrolyyttiin ja tasavirtapiiriin. 

Elektrolyyttinä voidaan käyttää erilaisia happoja, mutta käytetyin on laimennettu 

rikkihappo. Katodina käytetään yleensä alumiinia tai lyijyä. Anodisoinnin jälkeen 

pintakerros koostuu alumiinioksideista, erkaumista ja alumiinin seosaineista. Yleisesti 

voidaan todeta, että kolmasosa kerroksesta on alkuperäisen alumiinin yläpuolella ja kaksi 

kolmasosaa sen alapuolella.  

 

Anodisointiprosessin lopputulos on riippuvainen metallin ja seosaineiden metallurgisesta 

käyttäytymisestä (ainesosien liukenevuus, kiteiden koko jne), prosessin parametreista 

(käytetty elektrolyytti, virta, lämpötila ja aika) sekä alumiinin pinnanpuhtaudesta ennen 

käsittelyä. On todettu, että mitä enemmän alumiini sisältää seosaineita, sitä suuremmalla 
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todennäköisyydellä pintaan syntyy värisävyeroja. Oksidikerroksen 

korroosiokäyttäytyminen on samanlaista kuin anodisoimattoman alumiinin, mutta 

korroosio etenee hitaammin. Anodisointikerroksen lämpölaajenemiskerroin on vain n. 20 

% alumiinin kertoimesta, mikä voi johtaa hiushalkeamien syntyyn. Kerroksen 

lämmönjohtokyky on vain 10 % alumiinin lämmönjohtokyvystä. Joskus tiivistys aiheuttaa 

hiushalkeamia kappaleen pinnassa, varsinkin nikkeli-fluoriditiivistyksen jälkeen. Kappale 

kokee äkkinäisiä lämpötilanmuutoksia ja termisten sisäisten jännitysten vuoksi kalvon 

pinnalle ilmestyy mikrohalkeamia. 

 

 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettiin hitsauskokeita alumiineille AW 6005 

ja AW 6082 käyttäen lisäaineita AlMg5 (5356) and AlSi5 (4043). Kokeiden tarkoituksena 

oli selvittää, mistä johtuivat halkeamat aivan hitsin rajaviivan läheisyydessä, 

lämpövyöhykkeessä (HAZ = heat affected zone) alumiinin anodisoinnin jälkeen; 

johtuivatko halkeamat hitsauksesta vai oliko anodisoinnilla vaikutusta halkeamien syntyyn. 

Jo ensimmäisten hitsauskokeiden aikana havaittiin, että halkeamia ei syntynyt juuri 

lainkaan. Tämä johti siihen, että kokeiden jälkeen kappaleet päätettiin anodisoida. 

Anodisoinnin jälkeen kappaleiden pintaan ilmestyi halkeamia aivan hitsin rajapinnan 

läheisyyteen. Halkeaminen välttäminen ei ole täysin mahdollista, mutta hitsaustutkimusten 

perusteella voidaan ehdottaa seuraavanlaisia toimenpiteitä, että: 

 

• käytettäisiin materiaalia AW 6082 koska se ei ole niin herkkä halkeamille kuin AW 

6005, 

• suositellaan käytettävän MIG-hitsausta, 

• käytettäisiin esilämmitystä halkeamien estämiseksi, 

• käytettäisiin lisäainetta 5356 ja 

• lämmöntuonnilla ei ole niin suurta merkitystä halkeamien syntyyn. 
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