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Opis wynalazku 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach z alumi-

nium i jego stopów o dedykowanej chropowatości. 

Uzyskanie określonej jakości powierzchni powłoki tlenkowej na wyrobach wykonanych z alumi-

nium i jego stopów w dalszym ciągu sprawia problemy technologiczne. Badania na temat chropowatości 

powłok tlenkowych zawiera praca: „Wpływ parametrów procesu anodowania impulsowego na topografię 

powierzchni anodowych powłok tlenkowych na aluminium”, Tribologia t. 3, 2012, str. 61–67. 

W zależności od przeznaczenia wyrobu anodowanego zwracamy uwagę bądź na chropowatość 

powierzchni, np. kiedy wyrób anodowany elektrolitycznie pracuje w węzłach tribologicznych, bądź na 

jakość wizualną kiedy wyrób anodowany stosowany jest np. jako element ozdobny dekoracyjny (sys-

temy elewacyjne, listwy wykończeniowe samochodów itp.). Aby uzyskać dobry efekt wizualny na po-

włoce tlenkowej konieczne jest wytworzenie powłoki o możliwie niskiej chropowatości reprezentowanej 

przez współczynnik Ra. 

Dotychczas problem ten rozwiązywany jest poprzez modyfikację warunków wytwarzania powłok 

metodami elektrolitycznymi i obejmuje takie operacje jak trawienie, anodowanie czy uszczelnianie. 

Każda z tych operacji jednostkowych poprzez stosowane parametry procesu wnosi swój udział w koń-

cową chropowatość wyrobu. Uzyskanie żądanej chropowatości (Ra) wyrobu każdorazowo odbywa się 

na drodze eksperymentalnej. 

W polskim opisie patentowym Nr 29612 jest przedstawiony sposób nadawania powierzchni aluminium 

lub stopów aluminiowych dużego współczynnika odbijania promieni. Jednakże nie podano tu metody, za 

pomocą której można by uzyskać określoną chropowatość Ra powłoki tlenkowej na finalnym wyrobie. 

Ze znanych opisów patentowych można dowiedzieć się jak prowadzić operacje cząstkowe w pro-

cesie wytwarzania powłok na aluminium i jego stopach. Dotyczy to kąpieli do trawienia, parametrów 

prowadzenia procesu anodowania czy procesu uszczelniania powłoki tlenkowej, którą najczęściej 

uszczelnia się roztworem wodnym DEMI w temperaturze ok. 95–98°C, w czasie zależnym od grubości 

powłoki (ok. 3 min. na 1 m powłoki). Przytoczone procedury koncentrują się na uzyskaniu szczelnej 

powłoki o określonej grubości i możliwie wysokiej jakości wizualnej z pominięciem najczęściej wartości 

chropowatości powierzchni powłoki. 

Niniejszy wynalazek ma na celu usunięcie istniejących niedogodności i stworzenie sposobu wy-

twarzania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach o określonej założonej chropowatości Ra na 

wyrobie gotowym. 

Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że po 15 do 30-minutowym trawieniu w tempe-

raturze 20–40°C w roztworze NaOH o stężeniu od 70 do 150 g/l z dodatkiem uszlachetniaczy trawien-

nych, obrabiane powierzchnie poddaje się procesom anodowania w roztworach H2SO4 o stężeniach od 

150 g/l do 200 g/I, w temperaturze 15–25°C, w czasie 45 do 70 minut, przy gęstości prądu 1,2 do  

2 A/dm2 oraz uszczelniania w roztworach krzemianu sodu Na2SiO3 na bazie wody zdemineralizowanej 

DEMI, w temperaturze 95–100°C, w czasie 3 min. na 1 m grubości powłoki, przy czym określoną 

wartość chropowatości Ra anodowej powłoki tlenkowej na wyrobie finalnym uzyskuje się stosując wsad 

o chropowatości od 1,7 do 2-krotnie niższej w stosunku do wartości chropowatości Ra wyrobu finalnego. 

Aby przykładowo uzyskać na wyrobie finalnym chropowatość Ra = 0,3 m to wsad do procesu 

wytwarzania powłoki tlenkowej (procesu składającego się z trawienia, anodowania i uszczelniania) musi 

mieć chropowatość od Ra = 0,15 m do 0,18 m. 

P r z y k ł a d: 

Wsad aluminiowy trawiono w roztworze NaOH o stężeniu 100 g/l, w temperaturze około 30°C –  

w czasie 20 min. Anodowanie przeprowadzono w roztworze H2SO4 o stężeniu 180 g/l, w temperaturze około 

18°C, przy gęstości prądu około 1,5 A/dm2 – przez okres 60 minut, natomiast uszczelnianie powłoki prze-

prowadzono w wodzie DEMI w temperaturze 95–100°C – w czasie 3 min. na 1 m grubości powłoki. 
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Chropowatość 

wsadu Ra  
do anodowania 

m 

Chropowatość 

wsadu Ra  
po trawieniu 

m 

Chropowatość 

Ra po trawieniu 
i anodowaniu 

m 

Chropowatość Ra  

wyrobu gotowanego  
z powłoką 15 m  

po trawieniu, anodowaniu  
i uszczelnieniu  

m 

Chropowatość Ra  

wyrobu gotowanego  
z powłoką 25 m  

po trawieniu, anodo-
waniu i uszczelnieniu 

m 

0,123 0,330 0,267 0,238 0,239 

0,418 0,749 0,816 0,719 0,731 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Sposób wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach z aluminium i jego stopów 

o dedykowanej chropowatości, z wykorzystaniem procesów trawienia, anodowania i uszczel-

niania, gdzie współczynnik chropowatości Ra materiału wsadowego jest od 1,7 do 2,0 razy 

niższy od dedykowanego współczynnika Ra wyrobu finalnego, znamienny tym, że po 15 do 

30-minutowym trawieniu w temperaturze 20–40°C w roztworze NaOH o stężeniu od 70 do  

150 g/l z dodatkiem uszlachetniaczy trawiennych, obrabiane powierzchnie poddaje się proce-

som anodowania w roztworach H2SO4 o stężeniach od 150 g/l do 200 g/l, w temperaturze  

15–25°C, w czasie 45 do 70 minut, przy gęstości prądu 1,2 do 2 A/dm2 oraz uszczelniania  

w roztworach krzemianu sodu Na2SiO3 na bazie wody zdemineralizowanej DEMI, w tempera-

turze 95–100°C, w czasie 3 min. na 1 m grubości powłoki. 
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