
1. INTRODUCCIÓ 
 

Podem dir que l’anoditzat consisteix en formar artificialment una capa d’òxid 

d’alumini a la superfície del metall mitjançant l’aplicació d’un voltatge o un 

corrent. Aquest creixement dut a terme en un medi sulfurós produeix l’oxidació 

del material desde la superfície fins a l’interior. El resultat del procés, és òxid 

d’alumini, molt característic per la seva excel·lent resistència als agents 

químics, duresa, baixa conductivitat elèctrica i estructura molecular porosa, 

aquesta última juntament amb les anteriors, és la que ens permet donar-li un 

excel·lent acabat, característiques que el fan adequat i valuós alhora d’escollir 

un mitjà de protecció per l’alumini. 

 

 

PROCÉS DE LA CAPA D’ALUMINI: 

 

L’alumini és un metall molt típic i molt utilitzat actualment al nostre entorn. Hi 

han moltes coses que estan construïdes d’alumini, ja que les seves propietats 

són molt bones. 

L’alumini es cobreix ràpidament d’una capa d’òxid, d’una manera natural per 

contacte directe amb l’aire. 

El comportament i les característiques d’aquesta pel·lícula en qualsevol 

ambient determinen la resistència a la corrosió de la superfície del metall.  La 

pel·lícula sol ser d’entre 3-10 nm d’espessor. D’aquesta manera l’alumini 

posseeix  una capa de protecció relativament petita en ambient agressius.  

D’altre banda, aquestes propietats protectores es poden millorar oxidant encara 

més la superfície mitjançant una sèrie de processos i l’anoditzat n’és un. 

La diferència entre tot tipus de capes que substitueixen la formació de la 

pel·lícula natural i l’anoditzat, és que en l’anoditzat la superfície és oxidada 

electrolíticament i forma un espessor de capa molt més gran (de l’ordre de 25 a 

30 µm) . La formació d’aquesta capa d’anoditzat és el resultat de l’oxidació per 

part de l’oxigen de l’ànode a l’alumini produint d’aquesta manera Al(OH)3 .  

Aquest hidròxid, durant l’oxidació, es deshidrata i forma Al2O3 degut a un excés 
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de calor (procés exotèrmic).  Si controlem aquesta temperatura durant 

l’anoditzat, podem controlar la direcció de la capa d’òxid d’alumini. 

 

2 Al + 3 O                      Al2O3 + Energia 
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2. FONAMENT TEÒRIC 
 
2.1. PROCÉS D’ANODITZAT 
2.1.1. CAPA D’ANODITZAT 

 

La capa d’anoditzat és el resultat d’una oxidació anòdica, que consta d’una 

doble capa, la capa compacte, que és la més propera a l’alumini, i la capa 

porosa, que es forma sobre la capa compacta i és la que es troba més a la 

superfície.  Aquesta última és on estan ubicats els porus. 

 

El resultat de l’oxidació anòdica depèn, d’un número de factors, particularment 

la naturalesa, concentració i temperatura de l’electrolit i les condicions 

electrolítiques a les que s’opera com el voltatge i la corrent.  En les condicions 

simples poden ocórrer a l’ànode els següents processos: 

 1.- Els productes de la reacció poden ser essencialment insolubles en 

l’electrolit i forma una capa barrera  molt adherida a l’alumini.  El creixement de 

la pel·lícula continua fins que la resistència impedeix que la corrent arribi a 

l’ànode .  Les capes són molt primes.  Aquestes capes es formen a voltatges 

alts.  Els pH solen ser generalment neutres. 

 2.- Els productes de la reacció poden ser poc solubles a l’electrolit.  Una 

forma de capa adherent, s’acompanya d’un camp ajudat d’una dissolució que 

produeix una sèrie regular de porus que solen ser paral·lels al costat de la 

pel·lícula.  Els electrolits que normalment s’usen solen ser àcids com el sulfúric, 

fosfòric i àcid cròmic.  Les pel·lícules formades per protegir l’alumini apareixen 

per facilitar la bona adherència a les pintures, laques o adhesius i com més 

durs i més espessos són, es poden trobar més aplicacions per a la protecció. 

 3.- Els productes  reactius poden ser lleugerament solubles. 

 4.- Si els productes de la reacció anòdica són totalment solubles a 

l’electrolit, llavors el metall es dissol fins que es satura la solució.  Aquesta 

reacció té lloc en alguns àcids inorgànics forts i bases. 

L’anoditzat porós sota condicions d’electrolit agressiu, poden arribar a un 

espessor de capa baix.   
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Per la formació de capes d’òxid poroses, cal tenir en compte dos factors: 

 1.- Creixement de la capa d’òxid de l’exterior, la capa porosa com a 

conseqüència del fenomen electroquímic, d’on resulta una certa velocitat 

d’oxidació. 

 2.- Dissolució de la capa d’òxid a mida que es forma un fenomen 

purament químic d’on resulta una certa velocitat de dissolució. 

 

 
 

Fig 1, Estructura de la doble capa 

 

 

2.1.2. FORMACIÓ I ESPESSOR  DE LA CAPA BARRERA 

 

L’espessor de la capa barrera compacta creix durant la primera fase del procés. 

És important determinar on té lloc el creixement de la capa d’anoditzat, si és a 

l’interfase de l’òxid metàl·lic, a l’interfase de l’òxid solució o en ambdós. 

L’espessor de la capa barrera és proporcional al voltatge de l’anoditzat amb 

variacions petites determinades per la naturalesa de l’electrolit. Aquest grossor 

sol assolir valors d’entre 1,1 a 1,5 nm/V, depenent de les condicions de treball. 
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2.1.3. CREIXEMENT DE LA CAPA POROSA 

 

La capa porosa anòdica formada a partir de electrolits com l’àcid sulfúric , es 

caracteritza per una morfologia uniforme.  Els porus són aproximadament 

cilíndrics, situats en cel·les hexagonals generalment tancades i separat de 

l’alumini per una fina capa d’òxid.   

 

 
 

Fig 2, Estructura del porus 

 

Moltes d’aquestes característiques estan determinades pel voltatge de 

l’anoditzat .  Així, la formació de la capa porosa es revela supervisant el canvi 

de voltatge quan l’anoditzat és a corrent constant, o un canvi de corrent , quan 

el voltatge es contant.  

La capa porosa comença a formar-se posteriorment, a la formació de la capa 

compacta, mentre que després, comença a marcar-ne una miqueta els porus i 

continua fins a formar una estructura porosa ben definida. 

Quan l’anoditzat és a corrent constant, l’espessor de la capa és proporcional al 

temps de l’anoditzat, però aquesta relació no es compleix per grans grossors 

de capa. 

Quan l’alumini s’oxida per formar la capa d’anoditzat, conseqüentment 

l’espessor del substrat d’alumini disminuirà, i les conseqüències seran majors  
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si augmenta el temps de l’anoditzat. La manera en que la capa pel·lícula i 

l’espessor del metall de la base varien amb el temps ho podem veure a la figura 

següent : 

 

 
 

Fig 3, Canvi en l’espessor de la superfície del metall 

 

 

En aquest exemple podem veure que l’espessor màxim de la capa s’assoleix 

en menys de dues hores i pot veure’s que després d’aquest punt, per cada        

3 µm de recobriment format, el metall es retira aproximadament 2 µm i la cara 

exterior avança 1 µm. 

 

 

2.1.4. ANODITZAT DUR ( TIPO II ) 

 

L’anoditzat dur, és el procés pel qual  es produeix una capa d’anoditzat dura a 

l’alumini o als seus aliatges. Una capa dura es considera  aquella que és  > 300 

kg/mm2 a 25µm d’espessor de capa, per tant, depenent del grossor de capa 

que s’obtingui es sap si s’està realitzant un anoditzat dur o no.  

La duresa té un caràcter especial que pot usar-se per definir la qualitat de la 

capa superficial  però no necessàriament , per definir la conveniència per una 

aplicació. 
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Alguns dels factors que defineixen la duresa, són diferents característiques 

microestructurals com poden ser la mida del cristall, les segones fases, les 

dispersions a les interfases, la tensió i els porus. 

Per aconseguir un anoditzar dur, es requereixen certes condicions del procés, 

entre les quals s’inclouen, un electrolit fred amb una temperatura inferior a 

10ºC; una rigorosa agitació per dispersar el calor després a l’interfase, en el 

període de formació de la pel·lícula; per exemple: modificar una solució  

optimitzada de aproximadament 165 g/L d’àcid sulfúric; una densitat de corrent 

també optimitzada d’entre 2 a 5 A/dm2; un espessor de capa > 20 µm. 

Per a cada procés s’utilitzen unes variables addicionals que són particulars de 

cadascun, com són modificacions en la solució, l’addició d’àcid oxàlic, aplicació 

d’altres tipus de senyals elèctrics i corrent continuo o corrent altern. 

A més, la qualitat final del segellat amb aigua del porus, és un dels últims valors 

que determinen la duresa.  

El fet d’aconseguir una duresa alta, està substancialment associat a minimitzar 

la porositat de la capa i hidratar l’òxid. 

Aquestes capes podrien ser produïdes utilitzant voltatges molt alts per 

aconseguir unes 12 µm de capa microscòpica, però s’ha acabat veient que 

aquests voltatges tant alts, han acabat per cremar la capa, a menys que es 

generi un plasma de la solució. 

La clau de la pel·lícula dura d’alúmina és la formació d’aquest òxid anhidre. 

Actualment es consideren tres opcions: 

 

- Minimitzar la porositat de la doble capa optimitzant els paràmetres i 

usant  tècniques de pics de corrent 

- Aprofitant la capa barrera a través de l’ús de solucions d’àcid bòric i 

alts  voltatges. 

- Usant noves tecnologies com a electròlisis de “plasma.” 

 

L’ús més simple perfecciona les condicions cuidadosament per l’àcid sulfúric, i 

els més complexes poden involucrar solucions modificant la corrent aplicada.  

La resta, són augmentant la velocitat o bé aplicant aliatges de coure i silici.  

La tècnica més prometedora, és usant pics de corrent amb les solucions de 

sulfúric. 
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2.1.5. PROPIETATS I APLICACIONS DE L’ANODITZAT DUR 

 

Les propietats que s’han pogut comprovar són diverses : 

- Resistència a l’abrasió, ja que l’alúmina és un cos extremadament 

dur, una mica menys que el diamant. El que permet que tingui una 

resistència al desgast superficial superior a molts altre tipus d’acers. 

- Resistència elèctrica. L’alúmina és un aïllant elèctric de qualitat 

excel·lent, superior a la de la porcellana.  Aquest aïllament depèn de 

la porositat; però no és tan bo en presència d’impureses en el metall, 

i es caracteritza generalment per la mesura de la tensió de ruptura. 

- Resistència química.  La capa anòdica protegeix eficaçment el metall 

base contra l’acció de nombrosos medis agressius.  Per aquest motiu 

s’utilitza cada vegada més en ambients industrials per protegir certes 

peces contra la corrosió. 

- Porositat secundària o obertura més o menys  acusada en l’entrada 

de porus degut a l’efecte de la dissolució del bany, porositat que es 

manifesta, sobretot, en la part exterior de la pel·lícula i s’aprofita de 

les tècniques de colorejat i impregnació. 

 

Actualment hi ha un nombre considerable d’aplicacions de l’anoditzat dur. Es 

pot  aplicar a superfícies lliscants per reduir la fricció. En la capa d’aire 

impulsora de velocitat alta i per a producció de flama i superfícies químicament 

resistents en recipients de cartutxos usats en un regulador de la turbina de gas. 

A més a més l’alumini  també cobreix les màquines, les taules quirúrgiques, el 

llançament de caixes de raspall de motor elèctriques, així com la vàlvula, el 

combustible i l’oli de la bomba. També s’utilitza per cilindres múltiples, bobines 

tèxtils, ranures de politges, foradadors per aire, així com a motors de vehicles, 

com als cilindres dels automòbils, discs de fre, als pistons, vàlvules dels 

pneumàtics, bomba d’aigua… 
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2.2. REALITZACIÓ D’UN  ANODITZAT 
2.2.1. PRETRACTAMENT 

 

La neteja apropiada i completa de la superfície de l’alumini abans de 

l’anoditzat, és un dels passos més importants en aquest procés. 

Les dissolucions utilitzades per netejar poden ser alcalines i àcides. Per tal de 

netejar la superfície cal seguir un pretractament diferent depenent del tipus 

d’alumini del que disposem, és a dir, depenent del percentatge de cada un dels 

components de l’aleació, utilitzarem un pretractament o un altre. 

A continuació es descriuen els passos a seguir: 

 

 1.- Desengreix : Procés en el qual s’eliminen els olis, les grasses, i les 

partícules sòlides, però no produeix una superfície químicament neta. Una de 

les possibilitats que hi ha és el desengreix amb vapors de percloroetilè.  

Consisteix en sotmetre les peces als vapors de percloroetilè en màquines 

especials que dissolen olis i grasses. 

 

  1.1.- Desengreix químic : Concentració 8% d’àcid sulfúric amb 

 triòxid de crom. Temperatura entre 60-70 ºC durant 5-6 min. Solució  

 alcalina amb un pH no massa elevat per no atacar la superfície d’alumini.  

 Elimina totes les restes d’olis i grasses que hagin pogut quedar en el 

 procés anterior, eliminant a la vegada la pel·lícula que deixen els 

 percloroetilens. 

  

 2.- Decapat: 

 

  2.1.- Decapat alcalí: Concentració 200 g/l. Temperatura 40-60 ºC. 

 Temps entre 1-5 min.  Elimina totes les inclusions inorgàniques, 

 metàl·liques o no metàl·liques de la capa d’alumini.  Produeix Al2O3, 

deixa  restes de Mg, Si, Cu.  Pot modificar les cotes el material base. 

 Posteriorment el Al2O3  , Mg, Si i Cu s’han d’eliminar en els processos 

 següents. 
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  2.2- Decapat àcid: Concentració 10-20 %, temperatura 60-70 ºC, 

 temps 1 minut. Aquest decapat elimina la possibilitat de formació de sals 

 inorgàniques, que es produeixen en les diferents al·leacións d’alumini. 

  

 3.- Desmutting: S’utilitza una mescla d’àcids, la composició de la qual, 

depèn del tipus d’alumini. 

Després d’eliminar en les solucions alcalines calents, o després de que una 

base d’hidròxid de sodi, surt un fang negre de la superfície de l’alumini 

(anomenat Smutt) . Aquest fang tendeix a disminuir la puresa de l’alumini i 

principalment les aleacions bàsiques de coure.  Consisteix en partícules d’òxid 

intermetàl·liques, silici, etc… que són insolubles en la solució alcalina, i en 

general estan poc subjectes a la superfície.   Aquest fang normalment es treu 

amb un borboteix en una solució àcida,  normalment 25-50 %(en volum) d’àcid 

nítric, usant-t’ho a temperatura ambient. Aquests (que eliminen les capes de 

fang, normals, inclouen aquells en quantitat de coure alt, que contenen 

aleacions, bastant ràpidament, i un borboteig de 3-5 min és normalment 

suficient per donar una superfície neta. No tot el fang, està tan allunyat i poden 

necessitar-ne quantitats altes de nítric.  En  particular aleacions que tenen un 

nivell alt de sílice, quasi sempre requereixen el tractament  en una solució àcida 

que conté petites quantitats de fluorur.  

Les solucions de desmutting es basen en àcid sulfúric o sulfats àcids i l’àcid 

cròmic amb o sense fluorurs. S’han utilitzat amb diferents aleacions, i amb una 

composició determinada novament a temperatura ambient. 

 

 

** Posteriorment al punt 3, ja es pot prosseguir a la realització de l’anoditzat. 

** entre cadascun dels passos corresponents és necessari fer un rentat. 
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2.2.2. EXEMPLES DE DIFERENTS ANODITZATS 

 

Alguns dels exemples més típics d’anoditzats són : 

 

 Concentració 

d’àcid 

Contingut 

d’alumini 

Densitat de 

corrent 

Temperatura Temps 

1 200g/l H2SO4+ 

5 g/l Al2(SO4)3

--- 0,5-2,0 A/dm2 

 

20-0ºC 1 hora 

2 15% H2SO4 --- 2-2,5 A/dm2 0ºC --- 

3 125-350g/l 

H2SO4

0-30 g/l 24-90 A/dm2 0-55 ºF --- 

4 180-225g/l 4-15 g/l  28-35ºF --- 

5 180-200g/l 4-12 g/l 24-48 A/dm2 28-32ºF --- 

 

 

2.2.3. SEGELLAT 

 

Com hem comentat anteriorment, les capes d’òxid d’alumini presenten unes 

cel·les hexagonals amb un porus al centre.  Després d’una hidratació de les 

capes d’òxid d’alumini, aquesta es transforma en AlO(OH) anomenada 

« böhmita ». L’estructura d’aquesta capa s’ha estudiat mitjançant ratjos X, així 

com per difracció d’electrons i emissió de ratjos X. 

Els mètodes més utilitzats pel segellat són l’aigua destil·lada, a una 

temperatura de 98 ± 2ºC. El temps de segellat de les capes d’òxid d’alumini és 

el mateix que el que s’utilitza per l’anoditzat.  L’aigua destil·lada ha d’estar amb 

un pH entre 5-6, ajustant-la amb àcid acètic per baixar-lo o bé amb amònic per 

pujar-lo.   

La qualitat de l’aigua destil·lada té importància per obtenir un bon segellat.  

Podem indicar que a partir de 5ppm d’anió fosfat evita totalment el segellat, 10 

ppm de silicats l’inhibeixen, 50 ppm de sulfats són molt perjudicials.  Així 

mateix, els metalls pesats són perillosos per la qualitat del segellat. 
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Un tractament continuo d’aigua de rentat abans del segellat amb resines 

d’intercanvi iònic, donen a l’aigua uns valors òptims per al seu ús com a rentat i 

segellat. 
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3. OBJECTIU 
 
L’objectiu principal que persegueix  aquest projecte és reproduir un procés 

industrial a escala de laboratori i intentar analitzar aspectes sobre aquest 

procés.  S’intentarà comprovar quin comportament té l’anoditzat sobre peces 

d’alumini, ser capaços de veure com és aquesta estructura i sotmetre l’alumini 

a diversos tipus d’anoditzat de manera que es pugui veure com respon si es 

varien algunes de les variables, com pot ser la grandària de porus.  

Seguidament estudiar quin anoditzat és el més idoni per tal  de reomplir els 

porus de PTFE (nanopartícules de Teflón) per tal de donar un poder més 

lubricant a la peça i reduir per tan el poder de fricció d’aquestes. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
4.1. ESQUEMA PRINCIPAL DEL PROCÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovar que tots els 
banys estiguin a 
temperatura correcta 

Introduir peça al procés 
de desengreix 

Rentat amb 
aigua 

 

 

 

 

Introduir peça dins bany 
de decapat 

Rentat amb 
aigua 

 

 

 

Introduir peça dins del 
desmutting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar densitat 
de corrent 

corresponent 

Introduir peça dins bany 
d’anoditzat 

Rentat amb 
aigua 

S’obté peça anoditzada 

Rentat intens 
amb aigua 
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4.2. FACTORS QUE CAL CONTROLAR 

 

Abans de començar tot el procés s’han de posar tots els banys a la temperatura 

indicada amb l’ajut d’uns banys individualment termostatitzats.  En el cas de 

l’anoditzat s’utilitzarà un criostat que permet refredar  mantenint la dissolució a 

temperatura constant. 

Els factors que calen controlar són principalment: 

 - Temperatura 

 - Temps 

 - Concentració de les dissolucions 

 - Comportament dels càtodes de l’anoditzat 

 

4.2.1. TEMPERATURA 

 

S’han de controlar totes les temperatures dels banys, ja que s’han de mantenir 

constants.  Per fer-ho es disposa de termostats per a cadascun dels banys que 

s’utilitzen excepte del bany d’anoditzat, on  la temperatura es controla amb un 

criostat, ja que no s’escalfa sinó que es refreda. 

 

4.2.2. TEMPS 

 

El temps, també és un factor important a controlar, ja que s’ha de respectar 

exactament el temps designat per a cadascun dels banys. El mitjà per fer-ho és 

un cronòmetre. 

 

4.2.3. CONCENTRACIÓ DE LES DISSOLUCIONS 

 

S’ha de procurar que la concentració de les dissolucions no variï, per tan , 

controlar l’evaporació degut a l’escalfament i anar afegint regularment aigua 

destil·lada fins arribar a la concentració a la que es treballava inicialment. 
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4.2.4. COMPORTAMENT DELS CÀTODES EN L’ANODITZAT 

 

S’ha de controlar d’una manera molt rigorosa el funcionament dels càtodes i 

una vegada s’ha posat en funcionament la font de corrent, ja que si no és així, 

no es formarà bé la capa d’anoditzat. 

Cal tenir en compte que al llarg de les hores amb les que estan en 

funcionament es passiven i bloquegen el procés deixant de funcionar. Es pot 

detectar degut a la caiguda de potencial que genera el bloqueig de l’electrode.  

Amb la qual cosa s’han de netejar abans de cada aplicació, i es fa amb una 

dissolució de NaOH; es posen els càtodes dins durant 1 minut, es treuen i es 

renten amb aigua. 

 

 

4.3. PREPARACIÓ DEL PROCÉS 
4.3.1. CARACTERÍSTIQUES DE LES PECES 

4.3.1.1. Tipus d’alumini

 

El metall amb el que nosaltres treballem és alumini d’una alta puresa, 

segurament del 99 %, d’una de les sèries 1000. 

 

4.3.1.2. Càlculs de la superfície a atacar

 

Com que l’anoditzat es vol fer galvanostàticament, és necessari calcular l’àrea 

que s’ha d’introduir dins del bany per tenir una idea de la intensitat que s’ha 

d’utilitzar per mirar que la densitat de corrent aplicada estigui entre els límits de 

les possibilitats de l’anoditzat que nosaltres volem realitzar.  

Pel tipus d’anoditzat que es vol fer, la font de corrent de treball permet utilitzar 

un voltatge d’entre  0-100 V  amb una I ( intensitat ) màxima de 1 Amper , sent 

1 Amper = 1C/s i és la i ( densitat de corrent) = 0,5-2 A/dm2

Sabent que i · A(àrea) = 1 Amper 

Fent els càlculs considerant  i=2,25 com a màxim, s’obté que per a 1A aplicat 

es podria submergir una àrea de 0,44 dm2 , recordant que aquesta àrea 

correspon a dues cares i a l’espessor de la peça. Per tant, podem emprar una 
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superfície de 6cm de llargada * 1,5 d’amplada  i l’espessor és de 0,3 cm, tenint 

així una superfície que està per sota del màxim.. 

Un cop les peces compleixen aquestes mesures, s’ha de mirar quina és la 

densitat de corrent a aplicar a la peça a través de la font de corrent: 

Per obtenir 1 A / dm2, és necessari aplicar  0,1 A. Això surt de: 

 

AcmcmA
cm

dm
dm

A 25,020/01,0
100
11 22

2

2

2 =×=×

 

En definitiva, s’ha d’atacar una superfície de peça, per cara de 10 cm2 i per tal 

d’obtenir una densitat de corrent sobre la superfície  de 1 A/dm2 , 2 A/dm2, 0,5 

A/dm2 , s’ha d’aplicar una intensitat de corrent aplicat de 0,1 A, 0,2 A, 0,05 A i 

atacar una superfície total de 44 cm2.   

S’utilitzen tires d’alumini de 10 cm i l’àrea a atacar es delimita amb cinta teflón. 

 

4.3.2. BANYS UTILITZATS 

 

A continuació, s’indiquen els productes emprats, així com el volum de les 

dissolucions : 

 - Desengreix : 400 ml  

 - Decapat : 500 ml  

 - Desmutting: 500 ml 

 - Anoditzat: 150 ml 

 - Segellat : 250 ml 

 

D’entre tots aquests banys ni ha alguns que són de composició fixa i d’altres 

que no, que hem anat variant. Per exemple el desmutting s’ha canviat en 

alguna ocasió. La resta són permanents.  També cal recordar que moltes 

vegades no s’ha arribar al final del procés ja que el que interessava era obtenir 

un altre tipus de resultats, per exemple, en moltes de les peces no s’ha fet el 

segellat o s’han realitzat altres tipus d’atacs per tal de poder veure, la capa 

porosa. 
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4.4. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
4.4.1. DESENGREIX 

 

S’utilitza un vas termostatitzat a 55 ºC, en el qual s’hi diposita la dissolució de 

METEX TS-40, de concentració 50 g/l i on la peça estarà en immersió  durant 3 

minuts. Aquesta temperatura està controlada per un termostat, per tant, es 

manté sempre constant. La peça es subjecta dins del bany per mitjà d’una 

pinça, la qual està penjada d’una barra subjectada. 

Després de l’atac, es treu la peça sense desenganxar-la de la pinça i es posa 

dins d’un primer bany d’aigua desionitzada per fer-li una aclarida, i tot seguir, es 

posa sota el raig de l’aigua desionitzada de l’aixeta, per acabar de rentar-la. 

Durant tot aquest procés la pinça no pot estar en cap moment en contacte  amb 

el bany de desengreix. 

 

4.4.2. DECAPAT 

 

En aquest cas també s’utilitza un vas termostatitzat a 50ºC, en el qual s’hi 

diposita la dissolució de NaOH de concentració 50 g/l + gluconat de 30 g/l  on 

la peça estarà en immersió  durant 2 minuts. Aquesta temperatura està 

controlada per un termostat. La peça es subjecta pel mateix sistema dins del 

bany. 

Després de l’atac, es treu la peça sense desenganxar-la de la pinça i es posa 

dins d’un vas amb aigua desionitzada per fer-li una aclarida, i tot seguir, es 

posa sota el raig de l’aigua desionitzada de l’aixeta, per acabar de rentar-la.  

 

4.4.3. DESMUTTING 

 

En aquest cas les condicions amb les que es treballa canvien una miqueta. 

Primerament la dissolució s’introdueix dins un vas de precipitats de plàstic, ja 

que hi introduïm NH4HF2 i aquest desfà el Pirex.  

La dissolució que s’utilitza és, doncs, HNO3 200 g/l + H2SO4 10% +  

NH4HF2 50 g/l , on la peça estarà en immersió durant 1 minut a temperatura 

ambient. 
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S’han fet proves també amb un altre tipus de desmutting, que conté només 

HNO3  65% . 

Després de l’atac, posarem la peça dins un vas de 500 ml (més gran que els 

altres) amb aigua desionitzada ja que aquest àcid està molt concentrar i s’ha de 

netejar bé la superfície de l’alumini.  Seguidament es fa un rentat de la peça 

amb l’aigua a raig. 

 

4.4.4. ANODITZAT 

 

Per fer l’anoditzat cal realitzar un muntatge més complex, ja que no escalfem la 

dissolució, sinó que l’hem de refredar a temperatures per sota de la 

temperatura ambient, amb la qual cosa, necessitarem un criostat, el qual estarà 

directament connectat a un vas de camisa on es refreda la dissolució 

d’anoditzat.  

El sistema electroquímic de treball està format per una font de corrent (corrent 

continu), i una cel·la de dos electrodes (ànode) i dos càtodes (un a cada costat 

de les cares de la peça a la mateixa distància), per tal de que el recobriment es 

produeixi d’una manera uniforme.  Aquest càtodes poden ser d’alumini o de 

plom amb una relació de superfície entre càtode i ànode de 2:1 inicialment.  Els 

electrodes estan subjectats mitjançant pinces cocodril que es connecten a la 

font de corrent. 

En aquesta dissolució hi aplicarem agitació que depenent dels casos serà per 

aire o magnètica.  Aquesta agitació és necessària per fer homogènia la 

temperatura de la dissolució, ja que, com ja s’havia dit, la reacció que té lloc és 

exotèrmica i es desprèn molta energia. 

La dissolució per crear la capa d’anoditzat serà de 200 g/l H2SO4 + 5 g/l 

Al2(SO4)3 , durant diferents períodes de temps que oscil·len entre 1 hora i 1,5 

hores i diferents densitats de corrent aplicades que varien entre 0,05 i 0,2 

A/dm2 respecte lla superfície que tenim. Pel que fa a la temperatura del bany, 

també s’ha provat amb diferents temperatures que van desde 20ºC fins als 5ºC 

que es van fer en algunes peces. 

Un cop està tot preparat es connecta el generador de corrent, i comença a 

funcionar el sistema. Quan ha passat el temps necessari i ja es pot treure la 

peça.  Seguidament, s’ha de netejar amb aigua. 
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Fig 4, Muntatge de l’anoditzat 

 

 

 
 

Fig 5, Bany d’anoditzat 

 

 

Després del procés d’anoditzat hi ha diferents opcions: o bé es sella la peça o 

no es sella.  Sigui qualsevol de les opcions esmentades, posteriorment  

s’asseca la peça amb un assecador i es diposita la peça dins un dessecador de 

buit, on també perd tota la humitat que porta la peça, fins que es tracta per tal 

de ser observada pel SEM o fins que és tractada per realitzar qualsevol altre 

procés. 

 

4.4.5. SEGELLAT 

 

En el cas doncs que l’opció sigui segellar la peça, la peça es subjecta de la 

mateixa manera que hem comentat en el procés de desengreix, (amb una 

pinça) i es submergeix dins un vas de precipitats amb aigua desionitzada bullint 

a una temperatura de 98 ºC ± 2 , mantenint sempre el mateix nivell d’aigua, 

reomplint tota la que s’evapora, durant el mateix temps que ha durat l’anoditzat.  

Un cop ha acabat la peça s’ha d’assecar i ser introduïda dins del dessecador 

de buit. 
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4.4.6. PREPARACIÓ DE MOSTRES PEL SEM 

 

La tècnica del SEM, és una tècnica que s’utilitza per poder observar superfícies 

amb un microscopi electrònic de rastreig. 

La superfície de l’alumini amb l’anoditzat està recoberta d’una capa d’òxid amb 

la qual no és conductora. És per això que fem un petit recobriment d’or 

d’aproximadament 1µm, o bé caminets de plata. 

 

4.4.7. ATAC DE LES PECES PER TAL DE VEURE LA CAPA POROSA 

 

S’ha optat per diferents mètodes per poder alliberar la capa porosa i per tal 

d’aconseguir veure la geometria i dimensions de les cel·les, i diàmetre dels 

porus i poder així estimar quines són les característiques que cal aplicar per 

poder introduir les nanopartícules de teflón a l’interior. 

Per intentar explicar aquests mètodes d’atac és convenient tenir en compte que 

l’atac es pot fer de dues maneres diferents: 

 1.- Veure geometria per sobre, anomenada visió top: Es fa mitjançant un 

atac amb una oxidació molt feble i s’intenta veure l’estructura porosa per la part 

superior, és a dir, per la part on s’ataca. 

 2.- Veure la geometria per sota, visió bottom: aquest atac es fa per mitjà 

de dos oxidants, el primer destrueix la capa d’alumini i el segon la capa 

compacta de manera que si es fa l’atac per sobre, es van eliminant totes les 

capes fins arribar a la capa de l’estructura porosa. 

 

Mètodes provats: 

 

 - Dissolució de calomelans amb cianur: (Atac molt agressiu). Aplicació 

del dissolució de Hg2Cl2  + KCN + NaOH + 100 ml H2O;  Hg2Cl2  és una 

substància molt poc soluble, que es satura molt ràpid i per tan s’ha de fer  la 

dissolució en calent a 80ºC.  Quan es refreda es sobresatura i precipita amb 

molta facilitat. 
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 - Dissolució de calomelans:  És una saturació de  KCl 3M + Hg2Cl2  en un 

vidre de rellotge en forma de pasta. D’aquesta manera el Hg2Cl2 està més amb 

contacte amb l’alúmina. 

 

 - Fosfòric: Aplicació de H3PO4 5%, amb l’intenció que reaccioni i es 

mengi la capa d’òxid fins arribar a la part compacta de l’altre costat i es pugui 

veure la capa porosa. 

 

 - CuCl2 :Atac amb dissolució de 100 ml HCl + 100 ml H2O + 3,4 g CuCl2. 

Aquest atac no és tan fort com el Hg2Cl2. 

 

 

4.4.8. MESURA D’ESPESSOR DE RECUBRIMENTS 

 

El mètode instrumental que s’ha utilitzat per tal de fer la mesura del recobriment 

de la capa d’anoditzat és un aparell anomenat Dualscope, de la marca 

FISCHER. 

Aquest aparell permet mesurar recobriments metàl·lics no magnètics o orgànics 

sobre ferro o acer (mètode d’inducció magnètica), o bé recobriments orgànics 

sobre metalls no fèrrics ( mètode de corrents de Foucault ). 

El rang de precisió en una mesura de 0 – 50 µm és de ± 0,5 %.  

El temps que tarda en fer les mesures és de dos segons. 

El sistema de medició és el següent: 

 Es col·loca l’instrument sobre la peça i l’aparell es connecta 

automàticament. S’espera a que faci un senyal acústic, es retira l’instrument de 

la mostra i a la pantalla apareix l’espessor. 

Després de fer totes les mostres necessàries, hi ha l’opció d’obtenir la mitja de 

les dades obtingudes, així com la desviació típica ( arrel quadrada de la 

desviació dels valors unitaris respecte al valor mig ). 

Per calibrar aquest aparell ho podem fer mitjançant la tècnica SEM, mesurant 

els valors reals i comprovant-los amb els que ens dóna dualscope, obtenint 

d’aquesta manera, una recta de calibració. Aquesta tècnica la veurem a 

continuació quan observem els resultats obtinguts. 
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5. RESULTATS 
 
5.1. EFECTES DE L’ANODITZAT SOBRE PECES D’ALUMINI 
 

A mesura que s’han anat fent més peces, hem pogut comprovar que la capa 

d’anodizat que es forma sobre la superfície de l’alumini pot ser molt diversa, 

depenent de les variables aplicades. 

Els punts que venen a continuació doncs, tracten  totes les alternatives que 

s’han anat proposant per tal de trobar l’anoditzat idoni, és a dir, el que 

s’assembli més a un anoditzat  de nivell industrial. Per tal d’aconseguir-ho s’han 

anat fent proves modificant els paràmetres dels sistema. 

S’han realitzat diverses peces, en les quals, en un principi, no ni ha cap amb la 

que es repeteixin les mateixes condicions, i un cop aconseguits els resultats 

esperats, s’han agafat les condicions de la mostra més adients i s’han reproduït 

fins poder obtenir altres resultats. 

Les condicions amb les que s’ha treballat  i les modificacions aplicades ,són les 

següents : 

 - Temperatura d’anoditzat : 20ºC,15ºC,10ºC,5ºC 

 - Temps d’anoditzat: De 1hora a 1h 30’ 

 - Agitació de l’anoditzat: Magnètica o bé per aire 

 - Densitat de corrent: 1 A/dm2, 0,5 A/dm2, 0,25 A/dm2 

 - Segellat o bé sense segellat 

 - Desmutting: 400 ml HNO3 + 10% H2SO4+ 50 g/l NH4HF2  o bé 5%HNO3  

 - Pol·lició d’alguna de les cares de les peces 

 

5.1.1. ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DE LA TEMPERATURA I DE LA 

          DENSITAT DE CORRENT 

 

La primera sèrie de peces que es va fer, inicialment , amb l’intenció d’anar 

provant a diferents temperatures , i diferents densitats de corrent, com es 

formava  la capa d’anoditzat.  

Aquesta primera sèrie consisteix amb 13 peces, les quals s’adjunten les seves 

característiques a continuació: 
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Temperatura 

Anoditzat 

Temps 

anoditzat 

Agitació 

Anoditzat 

Densitat 

Corrent(A/dm2) Segellat       Desmutting 

PEÇA 1 20ºC 1 h magnètica 0,5 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 2 20ºC 1 h magnètica 1 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 3 20ºC 1 h magnètica 0,25 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 4 15ºC 1 h magnètica 0,5 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 5 15ºC 1 h magnètica 1 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 6 15ºC 1 h magnètica 0,25 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 7 10ºC 1 h magnètica 0,5 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 8 10ºC 1 h magnètica 1 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 9 10ºC 1 h magnètica 0,25 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 10 10ºC 1 h magnètica 0,5 no HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 11 5ºC 1 h magnètica 0,5 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 12 5ºC 1 h magnètica 1 si, 1h HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 13 5ºC 1 h magnètica 0,5 no HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

 

Fig 6, Estudi de la influència de la temperatura i la densitat de corrent 

 

Com es pot comprovar, en aquesta primera sèrie, el marge de temperatures és 

de 20ºC fins 5 ºC,  i a cada temperatura s’han realitzat 3 mostres a diferent 

densitat de corrent . La durada del procés ha estat la mateixa en tots els casos, 

( 1hora ) i el mètode d’agitació ha estat del mateix, igual que el desmutting que 

també ha estat igual en tots els casos. 

 

S’han obtingut les següents fotografies per tal d’intentar observar quina 

diferència es pot veure entre cada peça. 

 

 

 

 

 24



 
 

 

Fig 7; Peça 2, 9.700 augments 

 

 

 
 

 

Fig 9, Peça 4, 7.700 augments 

 

 

 

 

Fig 8, Peça 13, 4000 augments 

 

 

 
 

 

Fig 10, Peça 10, 20.000 augments 
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Fig 11, Peça 3, 15000 augments 

 

 

Aquestes microfotografies han estat obtingudes amb la tècnica SEM al 

microscopi electrònic de rastreig.  

El que s’intenta veure es que a més temperatura, més augmenta el tamany de 

la cel·la, i viceversa, (Fig. 7)  i que a més densitat de corrent, més tamany de 

porus (Fig 7). 

És difícil d’apreciar, una geometria clara, tot i que es pot veure com hi ha una 

mena de cel·les, unides totes entre elles i que tenen una forma semblant a un 

hexàgon, tot i que és una mica distorcionada. 

Un altre dels aspectes a observar, és la presència d’unes plaques d’òxid, com 

es que es poden veure a la Fig 10. Es pensa que aquestes plaques es formen 

degut al segellat, ja que segellar amb aigua bullint, emplena el porus i 

d’aquesta manera es forma una capa s’oxida a sobre que es trenca, formant 

aquestes plaques.  La opció a aquest problema sembla ser, doncs, no fer el 

segellat sobre la peça. 

Un altre dels problemes principals són les picades que es veuen sobre la 

superfície, en forma de forat. Sembla ser que són el resultat d’aplicar un atac 

massa sever a la peça durant el pretractament.  Aquestes picades són 

clarament visibles sobretot a la Fig 8. Degut a aquest problema, un dels camins 

a seguir serà fer el desmutting només amb HNO3, per tan l’atac no serà tan fort, 

i es comprovarà si no hi ha tantes picades. 
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5.1.2. TRACTAMENT SENSE SEGELLAT 

 

Vista la problemàtica que hi havia amb la formació de les plaques d’òxid i 

optant per seguir el procediment sense segellat, s’han realitzat una altre sèrie 

de peces que compleixen aquestes característiques. 

 

PEÇA 14 10ºC 1 h magnètica 0,5 No HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 15 10ºC 1 h magnètica 1,0 No HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 16 15ºC 1 h magnètica 0,5 No HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 17 10ºC 1 h magnètica 0,5 No HNO3 + H2SO4+ NH4HF2 

PEÇA 18 10ºC 1 h aire/magnet 0,5 No HNO3

PEÇA 19 10ºC 35 min magnètica 0,5 No HNO3

PEÇA 20 10ºC 1 h magnètica 0,5 No HNO3

PEÇA 21 10ºC 1 h aire 0,5 No HNO3

PEÇA 22 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3

PEÇA 23 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
24/canvi 
càtodes 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
25/canvi 
càtodes 10ºC 1h magnètica 1,0 No HNO3
PEÇA 
26/canvi 
càtodes 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
27/canvi 
càtodes 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
28/canvi 
càtodes 10ºC 2 h

magnètica i 
aire 0,5 No HNO3

Segellat Desmutting
Temperatura 

Anoditzat
temps 

anoditzat
Agitació 

Anoditzat
Densitat 

Corrent(A/dm2)

 

Fig 12, Recull de dades de les mostres no segellades 

 

 

A partir d’aquí,  s’ha optat per centrar-nos a la temperatura de 10 ºC 

aproximadament, (tot i que hi ha alguna excepció).  

Aquesta temperatura sembla ser, la temperatura més òptima per tal de fer els 

experiments, ja que la ,mida de porus no és ni molt gran , ni molt petita i es 

poden veure bé. 

Pel que fa a la resta de variables, algunes canvien, com és el cas del 

desmutting o el mètode d’agitació. 
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Fig 13, Peça 16, 4000 augments 

 

 

 
 

Fig 14, Peça 14, 30000 augments 

 

 

Una vegada fet aquest canvi, en el que no es segella la peça, es pot comprovar 

que l’estructura de l’anoditzat és molt més tancada i més plana, sense ser tant 

rugosa, tot i que a grans augments, es veu l’estructura que delimita les cel·les 

(Fig 14). En definitiva, tampoc es veuen els forats dels porus. 

Pel que fa referència a l’estructura de plaques d’òxid, han quedat eliminades 

per complet, però les picades que afecten a la superfície, no han desaparegut, 

continuen essent presents  (Fig 13). 

 

 

5.1.3. ESTUDI DEL TRACTAMENT AMB DESMUTTING DE HNO3 I SENSE 

 SEGELLAT 

 

Sembla ser que les picades visibles a quasi totes les peces fetes fins ara, 

poden ser degudes a un atac massa agressiu en el moment del pretractament. 

Segurament, tan agressiu, que la superfície de l’alumini no és capaç d’aguantar 

i per tan s’hi creen aquests forats en forma de picada, que penetren a l’interior 

de la capa d’alumini. 

El procediment adoptat doncs, és fer un desmutting menys agressiu, i per tant, 

fer-lo només de HNO3, encomptes de H2SO4+ NH4HF2  + HNO3 . Llavors les 
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peces que compleixen aquestes condicions seran ja sense segellat, per tal 

d’evitar les plaques d’òxid i centrant-nos a la temperatura de 10ºC. 

Llavors les peces que compleixen aquestes condicions són les compreses 

entre 18-28, amb les condicions esmentades anteriorment. 

Els resultats són els següents: 

 

 

 
 

Fig 15, Peça 17, 4000 augments 

 

 
 

Fig 16, Peça 18, 4000 augments 

 

 

La diferència és clara, s’observa només algun defecte causat per les picades, 

suposadament perquè aquest alumini té menys Silici del que es pensava en un 

principi.  

Aquestes dues fotografies estan fetes a les mateixes condicions però canviant 

el desmutting, i als mateixos augments.  

En definitiva, la millora és considerable, no hi ha picades, però continua havent-

hi el problema de que no es veuen els porus. La delimitació de les cel·les es 

defineix una mica, però els porus no es veuen. 

 

 

5.1.4. APLICACIÓ DE DIFERENTS TEMPS D’ANODITZAT. 

 

El fet d’augmentar el temps d’anoditzat implica un gruix de capa major, degut a 

que la capa té més temps per formar-se i es genera en més quantitat. 

 29



Algunes de les últimes peces anoditzades corresponen a una variació de 

temps. 

 

PEÇA 22 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3

PEÇA 23 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
24/canvi 
càtodes 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
25/canvi 
càtodes 10ºC 1h magnètica 1,0 No HNO3
PEÇA 
26/canvi 
càtodes 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
27/canvi 
càtodes 10ºC 1 h 30min magnètica 0,5 No HNO3
PEÇA 
28/canvi 
càtodes 10ºC 2 h

magnètica i 
aire 0,5 No HNO3

Segellat     Desmutting
Temperatura 

Anoditzat
temps 

anoditzat
Agitació 

Anoditzat
Densitat 

Corrent(A/dm2)

 

Fig 17, Recull de dades de mostres amb diferent temps d’anoditzat 

 

 

Podent veure les característiques de cada mostra, a continuació es poden 

veure els resultats obtinguts. 

  

 
 

Fig 18, Peça 23, 10.000 augments 

 
 

Fig 19, Peça 22, 10.000 augments 
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Fig 20, Peça 25, 15.000 augments 

 

 
 

Fig 21, Peça 24, 15.000 augments 

 

El grossor de la capa en aquestes fotografies no es pot comprovar ja que és 

una vista superficial, però sí que es pot veure com les condicions han millorat 

molt desde l’inici. 

Per veure la el grossor de capa, podem escollir entre dos mètodes, el mètode 

del mesurador de recubriments, el dualscope , esmentat anteriorment, o bé fent 

un tall transversal a aquestes mostres i mirar-ho al microscopi amb la tècnica 

SEM, mesurant-ho així d’una manera molt més exacte. 

Aquest mètode s’explicarà més endavant. 

 

 

5.1.5. ALTRES MODIFICACIONS DE PARÀMETRES 

 

 - Agitació :  L’agitació s’ha de realitzar per tal de mantenir constant la 

temperatura del bany d’anoditzat, sobretot al costat de la superfície, donat que 

la reacció és molt exotèrmica i hi ha un gran alliberament d’energia. 

L’agitació que s’utilitza en aquest procés, pot ser de diverses formes, o bé 

magnètica, o bé per aire.  L’agitació magnètica, és la que s’ha utilitzat per a la 

major part dels assatjos.  En alguns casos s’ha utilitzat només per aire, altres 

vegades les dues de cop, o bé magnètica. Vistos els resultats s’ha comprovat 

que l’agitació no és el causant de que no surti l’anoditzat correctament. 
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 - Ultrasons: En alguns casos s’han fet ultrasons per netejar la superfície 

de l’alumini. Una vegada s’han fet tots els tractaments.  D’aquesta manera 

s’eliminen totes les partícules de brutícia. 

 

 - Relació inversa dels càtodes: Fins la meitat del procés, o quasi al final, 

una de les variables del procés, es va decidir que també fos canviar la relació 

entre l’ànode i el càtode, ja que es pensava en un principi que podria ser un 

dels causats de les picades a les peces, tot i que ràpidament es va veure que 

no era així. En un principi la relació entre ànode i càtode era de 2:1 i a partir 

d’aquí passa a ser 1:2. 

 

 - Mantenir voltatge constant: Una de les proves, també va ser, intentar 

mantenir voltatge constant en comptes de densitat de corrent constant. En 

l’intent, es va poder comprovar que no era possible, segurament perquè la 

superfície dels càtodes és molt més gran que la de l’ànode.  Un càtode es 

carregava molt i l’altre gens ( si ho fèiem per separat ), i junts, el potencial que 

es posava, en forma de densitat de corrent, no hi havia transmissió de corrent.  

 

 

5.2. COM MESURAR LA CAPA D’ANODITZAT 
 

Per mesurar la capa d’anoditzar, es pot fer a través de dos mètodes: 

 

 1.- Amb el dualscope, és a dir, amb el mesurador de recobriments, 

esmentat anteriorment. 

Per tal de recollir aquestes dades, s’agafarà el valor mig de cadascuna de les 

cares que calcula l’aparell, així com la seva desviació tipus. Els resultats 

obtinguts són els següents: 
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Cara davant Cara darrera

PEÇA 11 16,3 15,1 0,6 0,72
PEÇA 12 39,8 40,5 0,96 0,66
PEÇA 13 18,3 17,7 0,42 0,44
PEÇA 14 17,5 18,5 0,8 1,37
PEÇA 15 37 37,6 1,73 1,05
PEÇA 16 13 15 0,49 0,18
PEÇA 17 16,6 16,2 1,43 1,26
PEÇA 18 13,9 14,2 0,84 0,48
PEÇA 23 29,5 28,6 1,13 1,35

sense 
anoditzar 854,1 6,39

Cara de 
darrera

Desviació tipo
Cara de 
davant

Mitja   (µm)             

 
 

Fig 22,  Taula indicativa de grossors de capa obtinguts amb el dualscope 

 

 

 2.-Mitjançant el SEM: El mètode utilitzat en aquest cas, és el següent: 

Un cop la peça està anoditzada, es fa un tall transversal, amb una serra, partint 

la peça en dos parts. Aquesta peça es prepara per poder ser observada pel 

SEM. Per poder aguantar les peces de costat per poder veure el gruix de la 

capa, s’ha d’embotir la peça. D’aquesta manera, es pot veure, una estructura 

d’aquest tipus: 

 

 

 
 

Fig 23, Peça 11, 100 augments 

 

 

 
 

Fig 24, Peça 12, 200 augments 
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Aquí es veu perfectament la delimitació entre la capa d’anoditzat i l’alumini. 

Així, si agafem l’escala que hi ha sota del dibuix i la posem sobre la capa 

d’anoditzat, podem mesurar l’espessor de la capa. 

A continuació es mostra la comparació entre els espessors obtinguts amb el 

dualscope i amb SEM: 

 

 SEM DUALSCOPE 

 Costat dret Costat 

esquerra 

Cara dreta Cara 

esquerra 

G1 42 µm 37 µm 41 µm 40µm  

G2 16,5 µm 19 µm 15 µm 17 µm 

 

Fig  25, Grossors de capa d’anoditzat obtinguts a SEM i Dualcope 

 

 

Els espessors de capa no varien massa, els que indica que l’aparell de 

mesurador de gruixos és bastant precís, però de totes maneres, perquè els 

resultats siguin més exactes cal fer una gràfica amb la finalitat de calibrar el 

dualscope.  

 

GRÀFIC DE CALIBRACIÓ y = 0,8924x + 3,4156
R2 = 0,9822

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
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g DUALSCOPE 

g 
SE

M

 
 

Fig 26, Gràfic de calibració 
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Un cop feta la recta es pot prosseguir a corregir els valors de les mesures fetes 

amb l’aparell, de manera que els espessors de capa d’anoditzat correctes estan 

al l’esquerra ( en la taula següent) dels valors mesurats anteriorment: 

 

 

PEÇA 11 16,3 18,0 15,1 16,9
PEÇA 12 39,8 38,9 40,5 39,6
PEÇA 13 18,3 19,7 17,7 19,2
PEÇA 14 17,5 19,0 18,5 19,9
PEÇA 15 37 36,4 37,6 37,0
PEÇA 16 13 15,0 15,0 16,8
PEÇA 17 16,6 18,2 16,2 17,9
PEÇA 18 13,9 15,8 14,2 16,1
PEÇA 23 29,5 29,7 28,6 28,9

Mitja   (µm)             

Cara davant Cara darrera

 
 

Fig 27, Comparació dels valors obtinguts amb el dualscope i valors calibrats. 

 

En definitiva si comparem aquestes dades amb el temps i densitat de corrent al 

que han estat sotmeses cadascuna de les peces, comprovem la relació és 

directe. Les peces que tenen més espessor de capa, són a les que se’ls hi ha 

aplicat una major densitat de corrent, és a dir, de 1 A/dm2. 

 

 

5.3. COM VEURE LA CAPA POROSA 
 

Un dels objectius del projecte era ser capaços de veure l’estructura de la capa 

porosa de l’anoditzat.  En un principi aquesta capa hauria de tenir una 

estructura uniforme i formar figures geomètriques. 

Es pensa en mirar la capa per la part interna (visió Bottom), és a dir, per la part 

de la capa porosa que està en contacte amb la capa compacta i per la cara 

exterior (visió Top), la que està en contacte amb la superfície. 

Per poder mirar aquesta capa s’ha d’atacar la peça, ja sigui perquè al atacar es 

separin les diferents capes i es disposi la peça en forma de làmines, o bé 
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perquè s’elimini la capa d’òxid formada. Un pas anterior a aquest és polir-la, 

reduint el gruix de la capa i facilitant d’aquesta manera l’atac. 

 

Els atacs que s’han fet han set diversos i s’han anat modificant conforme s’han 

anat obtenint resultats. 

 

5.3.1. ATAC DE SECCIONS METAL·LOGRÀFIQUES 

 

Mitjançant aquest procediment s’intenta atacar la mostra, introduint-la dins una 

dissolució o bé en forma de solució saturada i limitant la superfície a atacar 

mitjançant unes màscares per tal d’obtenir una visió Top de la capa porosa. 

Aquestes màscares limiten la superfície a atacar, intentant així que l’atac sigui 

controlat.  

En aquest procediment les dues màscares que s’utilitzen són: 

 

 Cinta adhesiva de doble cara:  

L’idea és enganxar una cinta de doble capa adhesiva sobre la capa d’anoditzat 

i submergir-la en aquesta dissolució en agitació, perquè quan s’ataqui la peça, 

(ja que l’atac és molt fort) i es mengi tot l’alumini, la capa d’anoditzat quedi 

enganxada a la cinta per un costat de manera que els porus al descobert per 

poder-los veure.  

El resultat és que s’ha atacat tota la mostra i s’ha obert l’alumini en capes i no 

ha quedat quasi res de la peça, ha quedat només una capa molt fina. La capa 

d’anoditzat ha quedat dissolta al fons del vas. S’ha pogut veure com l’atac no 

ha set homogeni. Ha quedat una part de la peça molt més afectada que l’altre.  

Pel que fa a la cinta adhesiva,, s’ha desenganxat, sense quedar-hi adherit 

l’anoditzat. 

 

Com que es veia que els calomelans entraven a través dels costats de la 

mostra, i s’atacava tota, s’intentarà localitzar aquest atac fent servir mètodes de 

protecció de la zona que no interessa que s’ataqui. Un exemple és la plata. 
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 Plata:  

S’intentarà de que el mètode de protecció de tota la peça anoditzada, excepte 

un petit cercle que serà per on es produirà l’atac, sigui un recobriment de plata. 

Aquest recobriment és posterior al procés de pol·lició de la cara a atacar. Per 

aquest cercle, és per on s’espera que comenci l’atac amb calomelans, esperant 

que faci un forat fins a la següent capa porosa.  

El resultat ha estat negatiu, perquè la plata no és el suficientment aïllant en 

aquesta dissolució, i no ha protegit la superfície, deixant que penetrés la 

dissolució. 

 

 

5.3.1.1. Dissolució de calomelans

 

El procediment és molt fàcil. Consisteix en dipositar la pasta sobre la peça i 

deixar-la reposar. Es pot comprovar que passades unes hores, quan la 

superfície de la peça s’asseca, creix com una capa fol·liculosa, d’uns 

mil·límetres d’espessor, la qual va deixant ennegrida la superfície. L’atac és 

molt agressiu, però és molt lent, i no és uniforme. Com a conseqüència, no és 

útil  

 

 

5.3.1.2. Dissolució de fosfòric

 

S’introdueix la peça en dissolució de fosfòric, es va provant i es va mirant de 

tant en tant al microscopi quin ha estat l’efecte. El temps estimat és d’una hora 

per obtenir els següents resultats. 
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Fig 28, Peça 11, 10.000 augments Fig 29, Peça 11, 10.000 augments 

  

 

Aquesta fotografia s’ha obtingut a partir de la peça 11. Aquesta peça, com ja 

s’ha dit abans, ha estat embotida verticalment, posició que va perfecte per 

després poder mirar pel microscopi la zona corresponent al tall. 

Si comencem a mirar la Fig 28 de baix a dalt, la primera capa que es veu, és la 

capa d’òxid, després la capa compacta, la capa porosa, (quasi destrossada) i 

finalment a dalt de tot la resina. 

Es pot observar com l’atac ha estat molt agressiu, i quasi no queda res de la 

capa porosa que és la part on es veu més menjada la peça, però per altre 

costat també és evident que la capa compacta queda molt sencera. 

Per tant aquesta atac és també molt heterogeni i difícil de controlar. 

Un altre fenomen és al que es pot veure en una ampliació de la Fig 28, és una 

estructura de nanotubs. 
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Fig 29, Estructura dels nanotubs, peça 11 

 

Aquests nanotubs, serien com les parets que delimiten els suposats porus (és 

tota l’estructura cilíndrica que es veu a la capa porosa). Aquí el fosfòric ho 

destrossa tot i ha un atac a l’interfase entre la resina de la preparació 

metal·logràfica i l’anoditzat. Per tant, el fosfòric per aquest alumini no és útil, ja 

que ataca directament els nanotubs. 

 

 - La següent opció és atacar durant un període de temps menor. L’idea 

és fer-ho durant 10 minuts i els resultats són els següents: 

 

 
 

Fig 30, Peça 20 
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En la part superior de la figura podem veure la capa porosa,(marcada per una 

línia negra) on es poden definir també com unes columnes verticals (que són 

els nanotubs), atacades. De totes maneres, sembla que l’atac no ha set prou 

fort i optarem per fer un atac amb un temps entremig entre els dos anteriors. 

 

 

5.3.2. ATAC BOTTOM DE PROBETES ANODITZADES 

 

Ara es fa  l’atac sobre la superfície plana, per mirar si es poden veure els porus 

mitjançant una visió Botttom, és a dir, com ja s’ha dit abans per poder mirar 

l’anoditzat per la cara de sota, però aquest cop no la posem en dissolució, sinó 

que tirem el fosfòric en gotes amb un comptagotes sobre la peça, i ho deixem 

durant 40 minuts. Un pas anterior a aquest, és pol·lir la peça d’alumini per 

facilitar l’atac i reduir-la fins a 0,5 mm. Els resultats són els següents: 

 

 

 
 

Fig 31, Peça 10, 10.000 augments 

 

 

 
 

Fig 32, Peça 10, 1.000 augments 

 

 

A simple vista ja es veu que hi ha hagut un atac, perquè la superfície de la zona 

atacada s’ha tornat d’un color blanquinós. Però si es miren les fotografies a 

nivell de microscopi de rastreig, com és el cas de les que hi ha a dalt, a la 
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Fig 31, es veuen com uns forats petits que sembla ser que són porus. Els forats 

grans no ho són, ja que són de diàmetre massa gran , en tot cas, són forats 

produïts per l’atac que s’ha fet. 

Pel que fa a la Fig 32 , aquesta està feta a menys augments, per tant no es pot 

observar molt bé aquesta estructura porosa, però si que es veu com la 

superfície ha estat atacada pel fosfòric i que s’insinua una rugositat.  

 

5.3.2.1. Dissolució de clorur de coure (CuCl2)

 

Aquesta és una dissolució nova. El procediment és el següent: un cop està 

anoditzada la peça, es pol·leix, i es cobreix tota la peça amb una màscara 

d’esmalt d’ungles, excepte, un petit cercle que es deixa al mig de la peça per tal 

de que l’atac es produeixi per allà. L’esmalt, no només impedeix que l’atac es 

propagui per tota la mostra sinó que a més, dóna duresa a l’alumini, ja que, 

quan s’ataca queda molt dèbil, i seria impossible recuperar la capa porosa. 

D'aquesta manera l’esmalt fa com de suport. 

Un cop sec, es submergeix la peça en una dissolució de clorur de coure 

dihidratat i clorhídric, durant uns 10 minuts, que són suficients perquè la zona 

desprotegida quedi quasi tota atacada fins l’altre costat i l’espessor que resta 

sigui de nanometres. 

 

 
 

Fig 33, Peça 14, 300 augments 

 

 
 

Fig 34, Peça 14, 4000 augments 
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A la primera d’aquestes fotos, Fig 33, d’esquerra a dreta veiem, la capa porosa, 

la capa d’òxid i a la dreta de tot l’esmalt. 

Si observem l’altre, que és a molts més augments, concretament 4000, es pot 

veure com una mena de porus però que estan mig tapats, i segueixen una 

mena d’alineació, però de totes maneres hi ha molta separació entre tots ells. 

 

5.3.2.2. Clorur de coure (CuCl2) i després H3PO4

 

El procediment és exactament igual que l’anterior però un cop passats els 10 

minuts amb la peça submergida  en la dissolució de clorur de coure, es renta la 

peça i s’ataca amb dissolució de fosfòric durant aproximadament 45 minuts i els 

resultats són: 

 

 

 

 

Fig 35, Peça 16, 1.600 augments 

 

 

 

 
 

Fig 36, Peça 16, 2.800 augments 

 

 

Finalment, es veuen molt millor els porus a la Fig 35 , són els més petits, els 

més grans no són porus sinó que són forats de l’atac, que han acabat de 

perforar per complet la capa porosa i fins arribar a la superfície que subjecta la 

peça que és negra i es veu d’aquest color. 
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