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Sammanfattning 

The intention with this thesis was to evaluate how much pickling that have been achieved on aluminium details in the pickling bath before the 

anodization in an anodization process. As there were no earlier studies to use around pickling before anodization, statistical experimental design was 

chosen as planning tool. Statistical experimental design was used to plan the experiments in an organized way and to evaluate how the pickling 
process works together with the main effects and the interaction effects. Detailed scientific studies were performed on how aluminium is prepared 

and how the anodization process works. The studies were performed in reference books. Three different methods were designed. The first method, 
method 1, was based on a fractional factorial design with four design variables, temperature, sodium hydroxide and aluminium concentrations and 

the time the details was submerged into the pickling bath. The aluminium details was made from a square profile pipe. There was nine experiments 

performed in method 1. The measurements on the pickling was performed in two ways, first with a dial indicator where the pickling was compared 
with a reference surface before and after, and another method also performed with a dial indicator, where the measurements was performed over the 

edge between the pickled surface and the reference surface. A statistical control calculation was done on the surface smoothness of the square 

profile pipes. The control showed that the standard deviation was 11 µm. Method 2 was based on a complete factorial design where the design 
variables was temperature and the time the details was submerged into the pickling bath. All aluminium details were homogenous. There were seven 

experiments performed in method 2. The measurements on the pickling was performed in two ways, first with a dial indicator where the pickling 

was compared with a reference surface before and after, and another method also performed with a dial indicator, where the measurements was 
performed over the edge between the pickled surface and the reference surface. A statistical control calculation was done on the surface smoothness 

of the homogenous details. The control showed that the standard deviation was 14 µm. Method 3 was designed in a different way than method 1 and 

2. In method 3 one experiment was performed and the design variable which was changed was the time when the details was submerged into the 
pickling bath. The aluminium details had the form of homogenous cubes. The measurements on the pickling was performed by measuring the 

weight of the details on an analytical scale before and after the pickling, and then calculate the pickling in µm in two different ways. The first way 

was to use the atomic radius of aluminium and the second way was to use the size of the unit cell of aluminium. The two first methods gave very 
different results than the third method. The result for method 1 showed very random values with great dispersion which resulted in a non-detectable 

pickling. The result for method 2 was very similar to the result from method 1, very random values with great dispersion and no pickling was 

detectable with any confidence. The result from method 3 gave a theoretical calculated result for the pickling, when the aluminium details was 
submerged in the pickling bath for 1 minute, and based on the atomic radius of aluminium, of 1,52 µm and with the same conditions but using the 

unit cell of aluminium showed a pickling of 1,62 µm. When the aluminium details were submerged in the pickling bath for 3 minutes, the 

theoretical calculation with the atomic radius of aluminium gave that the pickling was 4,51 µm and with the same conditions but using the unit cell 

of aluminium showed a pickling of 4,79 µm. 
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Sammanfattning 

Syftet med examensprojekt var att utvärdera hur många µm som avverkas på aluminiumdetaljer i 

avverkningsbad innan anodisering. Avverkningsintervallet var 5-20 µm. Eftersom inga tidigare studier 

fanns att tillgå för avverkning innan anodisering, valdes statistisk försöksplanering som 

försöksplaneringsverktyg. Statistisk försöksplanering användes för att på ett organiserat sätt planera 

laborationerna, samt utvärdera hur avverkningsprocessen fungerade med huvudeffekter och 

samspelseffekter. Detaljerade vetenskapliga studier gjordes på hur aluminium framställdes samt hur 

anodiseringsprocessen fungerade, detta studerades i facklitteratur. I projektet utformades tre metoder. 

Metod 1 byggde på ett reducerat faktorförsök med fyra designvariabler, temperatur, koncentrationer av 

natriumhydroxid och aluminium och tiden då detaljerna var nedsänkta i avverkningsbaden. 

Aluminiumdetaljerna var fyrkantsprofiler. Nio experiment utfördes i metod 1. Mätningarna på 

avverkningen gjordes på två olika sätt, först med mätklocka, där avverkningen jämfördes med en 

referensyta före och efter och en annan metod med mätklocka där mätning gjordes över 

avverkningskanten. En statistisk kontrollberäkning gjordes på fyrkantsprofilernas ytjämnhet. Kontrollen 

visade att standardavvikelsen var 11 µm. Metod 2 byggde på ett fullständigt faktorförsök där 

designvariablerna var temperatur och tiden då detaljerna var nedsänkta i avverkningsbaden. 

Aluminiumdetaljerna var homogena. Sju experiment utfördes i metod 2. Mätningarna på avverkningen 

gjordes på två olika sätt, först med mätklocka, där avverkningen jämfördes med en referensyta före och 

efter och en annan metod med mätklocka där mätning gjordes över avverkningskanten. En statistisk 

kontrollberäkning gjordes på de homogena detaljernas ytjämnhet. Kontrollen visade att 

standardavvikelsen var 14 µm. Metod 3 utformades på ett annat sätt än metod 1 och 2. I metod tre 

utfördes ett experiment och designvariabeln som varierades var tiden då detaljerna var nedsänkta i 

avverkningsbaden. Aluminiumdetaljerna hade formen av homogena kuber. Mätningarna på 

avverkningen gjordes genom att väga detaljerna på analysvåg före och efter avverkningen och därefter 

beräknades avverkningen i µm på två olika sätt. Det första sättet var att använda aluminiumatomens 

radie och det andra sättet var att använda storleken på aluminiums enhetscell. De första två metoderna 

gav helt andra resultat än den tredje metoden.  Resultatet för metod 1 visade på slumpmässiga värden 

med stor spridning, detta medförde att ingen avverkning kunde mätas och fastställas. Resultatet för 

metod 2 liknade resultatet från metod 1, slumpmässiga värden med stor spridning och ingen avverkning 

kunde med säkerhet fastställas. Resultatet från metod 3 gav ett teoretisk beräknat resultat för 

avverkningen. När aluminiumdetaljen var i avverkningsbadet 1 minut, blev den teoretiska beräkningen 

med hjälp av aluminiums atomradie att 1,52 µm avverkats och vid samma förutsättningar men då 

aluminiums enhetscell användes visade beräkningen att 1,62 µm avverkats. Då aluminiumdetaljen var i 

avverkningsbadet 3 minuter, gav den teoretiska beräkningen med hjälp av aluminiums atomradie att 

4,51 µm avverkats och vid samma förutsättningar men då aluminiums enhetscell användes visade 

beräkningen att 4,79 µm avverkats. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The intention with this thesis was to evaluate how much pickling that have been achieved on aluminium 

details in the pickling bath before the anodization in an anodization process. As there were no earlier 

studies to use around pickling before anodization, statistical experimental design was chosen as planning 

tool. Statistical experimental design was used to plan the experiments in an organized way and to 

evaluate how the pickling process works together with the main effects and the interaction effects. 

Detailed scientific studies were performed on how aluminium is prepared and how the anodization 

process works. The studies were performed in reference books. Three different methods were designed. 

The first method, method 1, was based on a fractional factorial design with four design variables, 

temperature, sodium hydroxide and aluminium concentrations and the time the details was submerged 

into the pickling bath. The aluminium details was made from a square profile pipe. There was nine 

experiments performed in method 1. The measurements on the pickling was performed in two ways, 

first with a dial indicator where the pickling was compared with a reference surface before and after, 

and another method also performed with a dial indicator, where the measurements was performed over 

the edge between the pickled surface and the reference surface. A statistical control calculation was done 

on the surface smoothness of the square profile pipes. The control showed that the standard deviation 

was 11 µm. Method 2 was based on a complete factorial design where the design variables was 

temperature and the time the details was submerged into the pickling bath. All aluminium details were 

homogenous. There were seven experiments performed in method 2. The measurements on the pickling 

was performed in two ways, first with a dial indicator where the pickling was compared with a reference 

surface before and after, and another method also performed with a dial indicator, where the 

measurements was performed over the edge between the pickled surface and the reference surface. A 

statistical control calculation was done on the surface smoothness of the homogenous details. The 

control showed that the standard deviation was 14 µm. Method 3 was designed in a different way than 

method 1 and 2. In method 3 one experiment was performed and the design variable which was changed 

was the time when the details was submerged into the pickling bath. The aluminium details had the form 

of homogenous cubes. The measurements on the pickling was performed by measuring the weight of 

the details on an analytical scale before and after the pickling, and then calculate the pickling in µm in 

two different ways. The first way was to use the atomic radius of aluminium and the second way was to 

use the size of the unit cell of aluminium. The two first methods gave very different results than the third 

method. The result for method 1 showed very random values with great dispersion which resulted in a 

non-detectable pickling. The result for method 2 was very similar to the result from method 1, very 

random values with great dispersion and no pickling was detectable with any confidence. The result 

from method 3 gave a theoretical calculated result for the pickling, when the aluminium details was 

submerged in the pickling bath for 1 minute, and based on the atomic radius of aluminium, of 1,52 µm 

and with the same conditions but using the unit cell of aluminium showed a pickling of 1,62 µm. When 

the aluminium details were submerged in the pickling bath for 3 minutes, the theoretical calculation with 

the atomic radius of aluminium gave that the pickling was 4,51 µm and with the same conditions but 

using the unit cell of aluminium showed a pickling of 4,79 µm. 

 



 

 

 

Förkortningar 

HTS = ”Hydrothermal sealing” (Hydrotermisk tätning) 

CI-CS =”Cold impregnation eller cold sealing” (Kyld försegling) 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
 

Ahlins i Habo är ett ledande företag inom ytbehandling av aluminiumprofiler. Deras process består av 

aluminiumanodisering av olika aluminiumdetaljer till tillverkningsindustrin. Genom att 

aluminiumdetaljerna genomgår aluminiumanodisering förses detaljerna med ett kraftigt skydd mot 

slitage och korrosion, dessutom finns möjligheten för infärgning av detaljerna vilket ger ett tilltalande 

yttre. Ahlins anodiseringsprocess inleds med avfettningsbad, avfettningen av detaljerna är viktig för 

fortsatt behandling. För att bibehålla måttnoggrannheten när det nya aluminiumoxidlagret läggs på, 

görs en avverkning på detaljerna. Detta görs i olika avverkningsbad, så kallade ”betar”. Den vanligaste 

beten är precisionsbeten men det finns även betar för mattbetning. Mattbetning används när detaljerna 

ska ha en matt yta varvid mer av ytan avverkas. Hur mycket som skall avverkas på detaljerna bestäms 

av hur tjockt oxidlager som ska läggas på. Innan anodiseringsbaden sköljs detaljerna i sköljar och 

doppas ned i en dekapering. Dekaperingen och påföljande sköljar är till för att ta bort de allra sista 

föroreningarna som kan finnas kvar på detaljerna. Efter detta sker själva anodiseringen. Den följs av 

anodsköljbad och om detaljerna ska infärgas görs det efter detta steg. Därefter sköljs de i tillhörande 

färgsköljbad. Det allra sista som sker i processen är att porerna försluts och detta görs i tempererat 

vattenbad vartefter detaljerna torkas. Efter anodiseringsprocessen finns metaller och färgöverskott kvar 

i vattnet. Ahlins i Habo har ett eget reningsverk och följer kraven från myndigheterna och endast en 

liten andel går till deponi. [1] 

Genom kontakt med produktionschef, Elisabeth Sandberg på Ahlins i Habo, gavs ett förslag på 

examensprojekt med att optimera avverkningen innan anodiseringen. Det var av yttersta vikt för 

företaget att utvärdera hur avverkningssystemet fungerar, då detta ligger till grund för kvalitén på den 

fortsatta processen. Det finns två typer av avverkningsbad i processen, precissionsbet och mattbet. 

Båda baden består av samma kemikalier, natriumhydroxid (NaOH) och aluminium (Al(III)) i 

varierande koncentrationer i vattenlösning.  Andra viktiga parametrar var temperatur och tid för 

nedsänkning av detaljerna. 

Det finns få kända tekniska rapporter som beskriver avverkningsstegets betydelse för 

anodiseringsprocessen, vilket gjorde detta examensarbete högst relevant.  

I denna examensrapport presenteras en analys av avverkningen och hur den påverkas då de olika 

parametrarna varieras. Eftersom företagets processparametrar såsom koncentrationer, temperaturer och 

avverkningstider är företagshemligheter, presenteras parametrarnas nivåer som låg nivå respektive hög 

nivå i examensrapporten.  

1.2 Mål med projektet 
 

Examensprojektets mål var att identifiera vad de olika designvariablerna hade för betydelse 

för precisionsbetslösningen och vilka exakta koncentrationer, temperaturer och tidsintervall 

för nedsänkning i avverkningbadet som styr avverkningens storlek. Om tid medgavs skulle 

förslag ges på optimering av processen. Kundens önskemål på oxidlagrets tjocklek styr hur 

mycket som ska avverkas i betarna. Kravet var att detaljernas dimension ska vara oförändrad 

efter anodiseringsprocessen. 
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1.3 Använda metoder 
 

Det fanns inte några större studier att tillgå för avverkning före anodisering samt hur 

avverkningssystemets parametrar fungerade tillsammans. Då det var relativt okänt hur de olika 

variablerna fungerade tillsammans, gjordes en noggrann statistisk försöksplanering för att ringa in alla 

tänkbara varianter av parameterinteraktioner. Det gav ett strukturerat sätt för hur hela projektet skulle 

genomföras. Under examensprojektets gång arbetades tre metoder fram. 

Den första metoden, metod 1, byggde på ett statistiskt reducerat faktorförsök, (24-1), med fyra 

designvariabler. Målsättningen var att på ett strukturerat sätt undersöka avverkningsprocessen för 

avverkningen på aluminiumdetaljerna. Mätningen av avverkningen gjordes med mätklocka. 

Våtlaborationerna i denna metod utfördes på Ahlins i Habo och mätningarna på Linköping universitet.  

Experimenten utfördes på fyrkantsprofiler av aluminium. 

Den andra metoden, metod 2, byggde på ett statistiskt fullständigt faktorförsök, med hänsyn tagen till 

endast två designvariabler. Mätningarna gjordes med mätklocka. Både våtlaborationerna och 

mätningarna utfördes på Linköping universitet.  

Experimenten utfördes på homogena aluminiumdetaljer. 

Den tredje metoden, metod 3, byggde på att kuber av homogena aluminiumdetaljer avverkades under 

olika tider och mätningar av avverkningen gjordes genom att väga kuberna för att fastställa 

massförlusten och därefter gjordes teoretiska beräkningar av hur mycket som avverkats. Både 

våtlaborationerna och mätningarna utfördes på Linköping universitet.  

2 Litteraturinformation om aluminium 
2.1 Historik om aluminium 
 

Aluminium har en förhållandevis kort historia tillbaka i tiden, i jämförelse med andra grundämnen 

som har upptäckts, trots att metallen är den mest förekommande metallen i jordskorpan, främst i form 

av lera. Den fösta som lyckades framställa aluminium i någon större kvantitet var Hans Christian 

Ørsted, en dansk vetenskapsman som var verksam i början på 1800-talet. Ørsted framställde 

aluminium genom att reducera vattenfri aluminiumklorid med kaliumamalgam, detta skedde 1825. Det 

är detta år som är registrerat som aluminiums födelseår. [2, 3] 

Att framställa aluminium var både dyrt och omständligt och priset för aluminium var högre än för 

guld. Kejsare Napoleon III förutspådde att aluminium skulle få en betydande roll i det dåvarande 

samhället, främst inom det militära området. På Napoleon III:s tid fick hans gäster, de som var mest 

betydelsefulla, äta på aluminiumtallrikar medan de med mindre status fick nöja sig med guld och 

silvertallrikar vilket visade hur värdefullt aluminium var innan det kunde massproduceras. 

Den amerikanske kemisten Charles Martin Hall och den franske kemisten Paul Heroult lyckades hitta 

en process som byggde på att framställa aluminium på elektrolytisk väg. Detta innebar en mindre 

revolution (1886) och det innebar samtidigt att priset för aluminium sjönk drastiskt. Deras metod för 

framställning av aluminium har fått namnet: ”Hall-Heroult-metoden”.  
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Idag framställs aluminium genom en process där bauxit (Al2O3) är råmaterialet. Detta mineral bryts i 

bland annat Australien och Kina. Processen för framställandet av primärt aluminium är mycket 

energikrävande. I norden framställs det primära aluminiumet där elkraften är billigast. Vid återvinning 

av sekundära luminium krävs betydligt mindre energi, ca 5% av nyproduktionen, vilket är bra ur 

miljösynpunkt.  

Aluminium har sedan länge varit ett attraktivt material inom tillverkningsindustrin, beroende på dess 

fysikaliska egenskaper. Metallen är prisvärd och utmärkt för formgivning. Aluminium har en hög grad 

av återvinning. Dessutom har metallen egenskaper som hög hållfasthet i förhållande till vikten. Detta 

gör den ideal för tillämpning inom transportindustrin, som flygplanstillverkning.  

Idag är användningsområdet för aluminium universellt. Metallen används huvudsakligen i legeringar 

som används till allt från rymdfarkoster till enkla matförpackningar. 

2.2 Fysikaliska och kemiska egenskaper för aluminium 
 

Aluminiums placering i periodiska systemet är i grupp 13, där metallen tillsammans med bor utgör de 

viktigaste grundämnena. Aluminiums kemiska beteckning är Al. Dess atomnummer är 13. Några 

viktiga fysikaliska egenskaper för Aluminium: [2] 

 Atommassan 26,9815 g/mol 

 Densiteten för 99,5 % Aluminium är endast 2,7 g/cm3 

 Smältpunkt 659,7 °C 

 Kokpunkt 2500 °C 

 Oxidationstal +3, Al3+ + 3e- → Al (halvcells reaktion) 

 Aluminium är en oädel metall med starkt negativ normalpotential (-1,69 V) 

 Leder elektricitet och värme  

 Aluminiums enhetscell är ytcentrerad kubisk 

 Aluminiums atomradie: 125 pm = 0,000 000 000 125 m = 0,000 000 0125 cm 

Aluminium har följande kemiska egenskaper. Metallen är mjuk och formbar, den kan formas till vad 

som helst, från tunna folieliknande föremål, till stora karosser inom transportindustrin. 

Grundfärgutseendet på aluminium är en metallisk blåvit nyans. Det exceptionella med Aluminium är 

dess låga densitet (2,7 g/cm3), samt det naturliga bildandet av ett osynligt oxidskikt (Al2O3). 

Oxidskiktet skyddar metallen mot korrosion, skiktet är 10-4 till 10-6 mm. Aluminium reagerar lätt med 

de vanligaste mineralsyrorna, men också med alkaliska lösningar såsom natriumhydroxid (NaOH), 

enligt reaktionsformel (1).  

2 Al (s) + 2 OH- (aq) + 6 H2O (l) → 2 [Al(OH)4]- (aq) + 3 H2 (g)        (1) 

Aluminium är giftfritt och är enligt livsmedelsverket godkänt för kontakt med livsmedel, till exempel i 

livsmedelsförpackningar.  

Om pulveriserat aluminium bränns i en låga av syrgas bildas ett puderaktigt moln av aluminiumoxid. 

När pulveriserat aluminium reagerar med klorgas är reaktionen exoterm, detta gäller för alla halogener 
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som aluminium reagerar med. Reaktionsformeln (2) beskriver hur aluminium reagerar exotermt med 

klorgas.  

2 Al (s) + 3 Cl2 (g) → AlCl3 (s)       (2)  

Aluminiummetallen är en amfolyt och kan reagera som Brønsted syra-bas enligt reaktionsformlerna 

(3) och (4).  

2 Al (s) + 6 H+ (aq) → 2 Al3+(aq) + 3 H2 (g)       (3) (Reaktion med syra)  

2 Al (s) + 2 OH- (aq) + 6 H2O (l) → 2 [Al(OH)4]- (aq) + 3 H2 (g)       (4) (Reaktion med bas) 

I vattenlösningar är aluminiumjonen hydratiserad och omges av sex vattenmolekyler, som ett 

aluminiumkomplex [Al(OH4)6]3+, men i en hydrolys omvandlas aluminiumjonen till ett komplex med 

fem vattenmolekyler och en hydroxidjon, [Al(OH2)5(OH)]2+ och därefter bildas ett komplex med fyra 

vattenmolekyler och två hydroxidjoner. Hela förloppet följs i jämviktsreaktionerna (5) och (6).  

[Al(OH2)6]3+ (aq) + H2O (l)    [Al(OH2)5(OH)]2+ (aq) + H3O+ (aq)       (5) 

[Al(OH2)5(OH)]2+ (aq) + H2O (l)    [Al(OH2)4(OH)2]+ (aq) + H3O+ (aq)       (6)  

2.3 Framställning av aluminium 
 

Under 1800-talet var det inte ekonomiskt försvarbart att framställa aluminium ur det naturliga 

mineralet bauxit. I slutet av 1800-talet uppfann den österrikiska vetenskapsmannen Karl Josef Bayer 

en process som var tillräckligt ekonomiskt för industriell produktion av aluminium. Processen kallas 

Bayerprocessen och den bygger på termisk smältning. [2] 

I Bayerprocessen krossas bauxit vartefter varm NaOH tillsätts. Då frisätts aluminium och bildar den 

lösliga aluminatjonen. Framställningen ses i reaktionsformel (7).  

Al2O3 (s) + 2 OH- (aq) + 3 H2O (l)    2 [Al(OH)4] - (aq)       (7) 

De övriga olösliga materialen som bildas, särskilt trevärt järnoxid Fe (III), filtreras bort. Eftersom 

aluminium är en amfolyt till skillnad från järnoxidjonen är det endast aluminiumjonen som reagerar 

med hydroxidjonen.  

För att skapa aluminiumoxid tillsätts aluminiumoxidpartiklar och därefter kyls lösningen i 

expansionstankar vilket gör att aluminiumoxiden kristalliseras i den mättade lösningen.  

Vid nedkylning förskjuts jämnvikten åt höger i reaktionen (8) och vit aluminiumoxid fälls ut och 

lämnar lösliga orenheter i lösningen.  

2 [Al(OH)4] - (aq)  → Al2O3 • H2O (s) + 2 OH- (aq)       (8) 

Lösningen med den kristallina aluminiumoxiden hettas kraftigt upp i en roterande ugn, för att fälla ut 

vattenfri aluminiumoxid. Utfällningen ses i reaktionsformel (9).  

Al2O3 • 3 H2O (s) → Al2O3 (s) + 3 H2O (g)       (9) 

På grund av att aluminium har en hög gitterenergi får den vattenfria aluminiumoxiden en väldig hög 

smältpunkt (2040 °C). Detta gör det helt oekonomiskt att utvinna aluminium direkt ur aluminiumoxid.  
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I utvecklandet av processen för framställning av aluminium upptäckte Hall och Heroult att mineralet 

kryolit innehöll aluminium och dessutom lägre smältpunkt än aluminiumoxid vilket gjorde det möjligt 

att smälta aluminiumoxiden vid lägre temperaturer när den blandades med kryolit. Den kemiska 

beteckningen för kryolit är Na3AlF6 . 

Det finns få naturliga källor för att utvinna mineralen kryolit. Eftersom mineralen är sällsynt i naturen 

är nästan all kryolit syntetiskt framställd. Utgångsmaterialet för tillverkningen av kryolit är 

kiseltetrafluorid (SiF4), som i sin tur syntetiseras fram ur vätefluorid (HF) och kiseloxid (SiO2). 

Kiseltetrafluorid i gasform reagerar med vatten för att ge olöslig kiseldioxid samt en lösning av 

hexafluoridosilikat syra. Detta är ett relativt stabilt fluoridkomplex. Syntesen ses i reaktionsformel 

(10).  

3 SiF4 (g) + 2 H2O (l) → 4 H + + 2 SiF6
2-

 (aq) + SiO2 (s)       (10) 

Ammoniak tillsätts till syran som bildas som en produkt i reaktionsformeln (10). Detta ger produkten 

ammoniumfluorid i reaktionsformel (11).  

H2SiF6 (aq)  + 6 NH3 (aq) + 2 H2O (l) → 6 NH4F (aq) + SiO2 (s)       (11)  

Till den erhållna ammoniumfluoridlösningen sätts sedan en lösning av natriumaluminat och NaOH. 

Reaktionsprodukterna som bildas är kryolit, ammoniak och vatten, reaktionsformel (12). Ammoniak 

kan återvinnas för att utnyttjas i tidigare steg i processen 

6 NH4F (aq)  +   Na[Al(OH)4] (aq)  + 2 NaOH (aq)  →  Na3AlF6 (s) + 6 NH3 (aq)  + 6 H2O (l)     (12) 

Kryoliten används sedan i en elektrolyscell för att utvinna metalliskt aluminium. Den detaljerande 

kemin som sker i elektrolyscellen är ännu inte helt känd, men vad som är känt är att kryolit fungerar 

som elektrolyt. Aluminiumoxiden löses upp i smält kryolit vid 950 °C, det smälta aluminiumet 

produceras vid katoden och syret som produceras vid anoden oxiderar kolet till i huvudsak 

kolmonoxid. Reaktionsformel (13) och (14) beskriver vad som händer vid katod och anod vid 

elektrolysen.  

Katod: Al3+(Na3AlF6 (l)) + 3 e- → Al (l)       (13) 

Anod: O2-(Na3AlF6 (l)) + C (s) → CO (g) + 2 e-       (14) 

2.4 Medicinska/kosmetiska tillämpningsområden för aluminium 
 

Produkterna som bildas i reaktionen från kapitel 2.2, reaktionsformlerna (5) och (6), bildar med 

tillsatts av klor föreningar som aluminiumklorohydrat som används inom kosmetikaindustrin i 

deodoranter. Aluminium är den aktiva substansen i deodoranterna som tillsluter svettporerna på huden. 

Genom tillsats av hydroxidjoner i överskott till aluminiumvattenkomplexet enligt reaktionsformlerna 

(15) och (16) bildas aluminiumhydroxid och vid ytterligare tillsatts tetrahydroxidoaluminat(III). 

Lösligheten för aluminiumjonerna i reaktion (15) varierar enligt Figur 1.  Detta utnyttjas i 

magsårsmedicin eftersom Al(OH)3 är olöslig vid neutralt pH, kommer aluminiumkomplexet att 

neutralisera magsyran enligt reaktionsformel (17). [2] 

[Al(OH2)6]3+(aq) + 3 OH-
 → Al(OH)3(s)     (15) 

Al(OH)3(s)   + OH-  →   [Al(OH)4]- (aq)     (16)   
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Al(OH)3 (s)   + 3 H+ (aq)  →   Al3+ (aq)   + 3 H2O (l)        (17) 

 

Figur 1: Beskriver lösligheten för aluminiumjonerna vid olika pH. 

3 Litteraturinformation om aluminiumanodisering 
3.1 Allmänt om anodisering 
 

Anodisering är ett sätt bland många att ytbehandla aluminium. I anodiseringsprocessen ombildas ren 

aluminium till aluminiumoxid, oxidlagrets tillväxt styrs kontrollerat i en elektrolytisk 

oxidationsprocess. Aluminiumdetaljen som ska anodiseras kopplas samman med en anod i en 

svavelsyralösning. Ett annat ord för anodisering är eloxering/eloxidering. Huvudsyftet med 

anodisering är att förstärka de naturliga egenskaper som aluminium redan har att bilda ett naturligt 

oxidskikt. [2, 3] 

Efter anodiseringsbehandlingen får aluminiumdetaljen nya egenskaper såsom, större motståndskraft 

mot slitage, bättre smutsavvisning, elektriskt isolerande och ett bättre skydd mot korrosion. Produkter 

som genomgått en anodisering klarar svåra och krävande miljöer.  

Ytan som bildas vid anodisering, det nya aluminiumoxidlagret, går att färga med olika färger, vilket 

gör att detaljerna blir dekorativa.  

För att ytterligare förbättra ytan på aluminiumdetaljer kan en hårdanodisering användas. Skillnaden 

från konventionell anodisering är att den elektriska spänningen ökas kraftigt, samtidigt som hela 

processen sker vid låg temperatur. Hårdanodisering ger färre porer och ett tjockare oxidskikt.  

Anodisering kan utföras i många olika kemiska lösningar, beroende på vilka de tänkta 

tillämpningsområdena är. Den vanligaste anodiseringmetoden är att baden består av utspädd 

svavelsyra.  

Vid konventionell anodisering byggs oxidskiktet 1/3 utåt och 2/3 in i materialet. [1] 

3.2 Anodbadens uppbyggnad 
 

Anodiseringsprocessen inleds med att detaljerna sänks ner i svavelsyralösning och ställningen ansluts 

till anod/anoder. Aluminiumplattor används vanligen som katoder, detta visas i Figur 4, men andra 
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katodmaterial kan förekomma. Reaktionsformel (18) visar att det sker en omfattande vätgasutveckling 

vid katoden. [3] 

Det som sker vid katod och anod visas i halvcellsreaktionerna (18) och (19). 

Katod: 6 H+ + 6 e- → 3 H2       (18) 

Anod: 2 Al + 3 H2O → Al2O3 + 6 H+ + 6 e-       (19) 

Dessa halvcellsreaktioner kan adderas och ger då följande reaktionsformel (20).  

2 Al + 3 H2O → Al2O3 + 3 H2       (20) 

 

Figur 4: Schematisk skiss över principen för ett anodiseringbad. I skissen beskrivs de olika delarna 

som ingår i baden. Den övre skissen ses ovanifrån och den undre ses som en genomskärning.  

Olika företag har optimerat konstruktionen av anodiseringsbaden för att uppnå bästa möjliga resultat 

och Ahlins i Habo har valt att utesluta lufttillförsel eftersom det påverkar badets temperatur. I stället 

låter Ahlins i Habo vätskan i baden cirkulera via en pump. Materialet i karen kan variera från företag 

till företag och i Ahlins i Habos process avvänds glasfiber.  [3]  

3.3 Detaljstudie av anodisering  

 
En mer detaljerad studie av vad som händer under de första 100 sekunderna av anodiseringsprocessen 

visas i Figur 2. Den representativa strömmen med konstant potential i förhållande till 

anodiseringstiden. I sektion A är strömstyrkan relativt hög tills dess att skapandet av oxidationslagret 

täcker hela ytan. När hela ytan är täckt kommer strömstyrkan att minska approximativt linjärt 

samtidigt som tjockleken på oxidationslagret ökar. Orsaken till den minskande strömstyrkan är att 
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oxidationslagret är en god isolator som skyddar den elektriskt ledande metallen under. 

Oxidationslagret växer till i sektion B. I slutet av sektion B ökar strömstyrkan åter, detta härrör till 

skapandet av en finporig ytstruktur. Porerna formas där oxidlagret är som tunnast eftersom det 

elektriska fältet blir störst i dessa punkter. Mekanismerna bakom upplösningen av oxidationslagret i 

dessa punkter är ännu inte helt kända. Emellertid är det ett faktum att det elektriska fältet spelar en 

betydande roll i sammanhanget med upplösningen av oxidationslagret. Upplösningen sker efter 

följande reaktionsformel (21). [3] 

Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3 H2O       (21) 

Detta är starten på skapandet av den välkända hexagonala strukturen av nano och mikroporer som 

visas i Figur 3. Skapandet av nätverket av porer i anodiseringsproseccen sker i sektion C i Figur 2 och 

avslöjas som en ökning av strömstyrkan. I den efterföljande sektionen D, bildas det verkliga oxidlagret 

och kan observeras som en jämn och stabil strömstyrka.  

 

Figur 2: Beskriver förhållandet mellan spänning och anodiseringstiden i början av 

anodiseringsprocessen. De olika faserna visas i figuren. I sektion A är strömstyrkan relativt hög tills 

dess att skapandet av oxidationslagret täcker hela ytan. När hela ytan är täckt kommer strömstyrkan 

att minska approximativt linjärt samtidigt som tjockleken på oxidationslagret ökar. Oxidationslagret 

växer till i sektion B. I slutet av sektion B ökar strömstyrkan åter, detta härrör till skapandet av en 

finporig ytstruktur. Skapandet av nätverket av porer i anodiseringsproseccen sker i sektion C och 

avslöjas som en ökning av strömstyrkan. I den efterföljande sektionen D, bildas det verkliga oxidlagret 

och kan observeras som en jämn och stabil strömstyrka.  

Porernas diameter är en funktion av elektrolyten och strömstyrkan. Porernas/enhetscellernas struktur 

visas i Figur 3. Antalet porer per enhet, storleken på porerna, oxidlagrets tjocklek och porernas 

väggtjocklek, påverkas alla av strömstyrkan i badet för en given typ av elektrolyt. Vid en hög 

anodiseringsspänning minskar antalet porer per enhet samtidigt som porernas storlek ökar. Tjockleken 

på oxidationlagret i botten av porerna och tjockleken på porväggen kommer att öka då spänningen är 
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hög i anodiseringsbaden. Om strömstyrkan blir för hög i baden, kommer en stor del av den elektriska 

energin att omvandlas till värme i oxidationslagret. Detta sker speciellt där skiktet är tunt i porernas 

botten, vilket orsakar en lokal temperaturökning som kan leda till en snabb upplösning och lokal 

förstöring av oxidlagret. En sådan situation kan vara mycket kritisk, eftersom strömmen kommer att 

stiga ytterligare på grund av låg resistans i det skadade området. Största delen av den överhettade ytan 

kan etsats bort på kort tid på grund av värmeutvecklingen. Detta fenomen kallas för bränning och kan 

observeras som en variation i strömstyrkan vid konstant spänning. Variationen visar sig som en 

plötslig minskning i strömstyrkan.  

I ekvationerna (I och II) kan sambanden mellan spänning (U), effekt (P), resistansen (R) och strömmen 

(I) ses. Dessa två ekvationer kan sammansättas, detta visas i ekvation (III).  

 

 

U = R * I     (I) 

P = U * I     (II) 

                                                                     P = R * I2     (III) 

 

              

 

Figur 3: Schematisk bild över hur de hexagonala porerna ser ut samt var oxidskikt och 

oxidationslager bildas. Den övre skissen visar hur de små hexagonala cellerna bildar mönstret vid 

anodiseringsprocessen, sedd ovanifrån. Distansen mellan porerna i mitten bestäms av vilken syra och 

spänning som används vid anodiseringsprocessen. Vanliga diametrar på porerna är från 15 nm för 

svavelsyra och upp till 30 nm för fosforsyra.  
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3.4 Infärgning i porerna 
 

Efter anodiseringprocessen kan den anodiserade ytan där porerna bildas infärgas i olika färger och 

nyanser. De färgämnen som används är organiska eller oorganiska. Det finns i huvudsak tre tekniker 

som används. De två vanligaste förekommande teknikerna är absorptionsinfärgning som visas i Figur 

8, där färgningen bäddas in i den övre delen av porerna. Den andra tekniken som visas i Figur 9 

bygger på en elektrolytisk infärgning där färgningen sker i botten av de bildade porerna. Den 

elektrolytiska infärgningstekniken är begränsad till färger från metallisk champagne till metallisk 

svart, ofta används pigment baserat på tenn, men även nickel, koppar och kobolt förekommer. Den här 

infärgningstekniken lämpar sig utmärkt för aluminiumkonstruktioner som utsätts för svåra 

förhållanden som starkt solsken eller om materialet utsätts för vatten. Infärgningen har en utmärkt och 

långsiktig motståndskraft mot ljus och vatten. Denna infärgningsmetod är i regel förstahandsvalet vid 

anodisering av aluminiumdetaljer. [3] 

Den tredje infärgningstekniken innebär att infärgning görs genom integrering i oxidationslagret, detta 

visas i Figur 10. Anodoxidlagret infärgas i anodbaden med organisk syra. Metoden skiljer sig från de 

två övriga genom att infärgningen inte sker i porerna. Metoden är ovanlig inom processindustrin.  

 

 

 

Figur 8: Skissen visar hur färgen bäddas in i den övre delen av porerna, denna teknik kallas för 

adsorptionsfärgning. 
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Figur 9: Skissen visar hur infärgningen görs med elektrolytisk infärgning. Tekniken bygger på att det 

metalliska färgpigmentet avsätts i den nedre delen av porerna.  

 

Figur 10: Skissen visar hur integrerad infärgning av oxidlagret sker i anodiseringsbaden. 

 

 

3.5 Hårdanodisering 
 

För att ytterligare skapa ett bättre motståndsskikt kan hårdanodisering genomföras, vilket ger ett 

tjockare oxidskikt. Hårdanodisering sker med betydligt lägre svavelsyrakoncentration än konventionell 

anodisering, samt vid låg temperatur (upp till 5 °C). Variationer av detta kan förekomma och många 

företag använder olika parametrar för hårdanodisering till exempel högre/lägre syrakoncentration och 

andra temperaturer. Syftet med hårdanodisering är att minimera elektrolysens förmåga att lösa upp 

oxidskiktet och därmed minska ”pulvereffekten” se Figur 5. Den låga temperaturen medför en nackdel 

då konduktiviteten minskar. För att kompensera den minskande ledningsförmågan vid 

hårdanodisering, kan koncentrationen av svavelsyra ökas. Vid hårdanodisering är det mycket viktigt 

att kylning och koncentrationer är optimala. Om inte detta uppnås kan lokala värmepunkter bildas i 

baden, vilket kan resultera i att beläggningen blir sämre. Strömtätheten vid hårdanodsering är i 

området 2-5 A/dm2 med en driftspänning på 25-120 V. [3] 
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Figur 5: Här visas hur porerna förändras vid hårdanodisering. När processen pågår etsas oxidlagret 

bort på insidan av porernas kanter (”pulvereffekten”). Till vänster visas porerna innan 

hårdanodisering och till höger efter hårdanodisering.   

Tillväxthastigheten av oxidskiktet vid hårdanodisering sker på ett annat sätt i jämförelse med den 

konventionella anodiseringsprocessen. Hårdanodiseringens parametrar minimerar den kontinuerliga 

upplösningen av oxidlagret. Det innebär att oxidskiktet växer i samma hastighet på båda sidor av 

ytplanet, Figur 6 illustrerar tillväxten av oxidskiktet. Detta innebär att oxidskiktet bygger lika mycket 

in i detaljen som det bygger utåt.  

 

Figur 6: Skissen illustrerar den symmetriska tillväxten av oxidskiktet, skiktet bygger lika mycket i 

detaljen som beläggningen bygger utåt. Bilden visar också att tillväxten är en funktion av tiden i 

hårdanodiseringsbaden. Det sker ingen etsning av oxidlagret som bidas på den yttre ytan.   

Aluminiumoxid har en större volym än metalliskt aluminium. Denna kombination av egenskaper kan 

medföra att oxidskiktet spricker i skarpa hörn och vid vassa kanter, se Figur 7. Även små detaljer kan 

påverkas av denna sprickbildning. För att undvika problemen med sprickor kan hörnen och kanterna 

slipas runda. Radien på de slipade hörnen och kanterna ökas proportionellt med tjockleken av 

oxidskiktet på detaljen. 
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Figur 7: Schematisk illustration av sprickbildning i oxidskiktet. När detaljer med vassa hörn eller 

skarpa kanter behandlas i hårdanodiseringsprocessen.  

Ytan som bildas vid hårdanodisering har unika egenskaper som en mycket hård yta som är extremt 

slitstark samt ökad korrosionstålighet i jämförelse med den ytan som ges av konventionell anodisering. 

Hådranodiserade detaljer får också högre isolationsförmåga mot värme och elektricitet. 

 

3.6 Försegling av porerna 
 

Efter anodiseringsprocessen utförs en efterbehandling som förseglar porerna på den anodiserade ytan. 

Eventuellt kan förseglingen flätas samman med infärgning av porerna innan 

huvudförseglingsprocessen, detta kan vara aktuellt då porös aluminium anodiseras. [3] 

Det finns två metoder, hydrotermal tätning och kemisk/fysikalisk impregnering, för att fylla eller sluta 

de bildade mikroporerna, genom kemisk reaktion eller via en fysikalisk process. Förseglingen sluter 

också till nanoporerna, där annars en korrosiva vätska kan angripa den underliggande 

aluminiummetallen. En oförseglad yta är inte optimal då ytan känns ojämn, ytor som inte förseglas 

drar till sig smuts och är svåra att hålla rena. En efterbehandling som förseglar porerna ger en 

betydande förbättring av korrosionsmotståndet och gör det mycket lättare att underhålla och rengöra 

detaljen.  

Genom åren har olika processer för försegling prövats, och de lämpligaste metoderna kan delas in i två 

huvudtyper. Hydrotermal tätning och kemisk/fysikalisk impregnering.  

Hydrotermal tätning  

Hydrotermal tätning, ”Hydrothermal sealing” (HTS) är den mest kända metoden och används i de 

flesta anodiseringsprocesser för försegling av porerna. Metoden omvandlar aluminiumoxid till böhmit 

som är en aluminiumoxid-hydroxid (AlO(OH)), vid temperaturer över 80 °C. Denna grupp av 

processer består av hetvattenförsegling, ångförsegling och försegling via metalliska tillsatser i 

förseglingsbaden. [3] 

HTS kan förse anodiserat aluminium med ett utmärkt korrosionsskydd men samtidigt minskar 

motståndskraften mot nötning väsentligt, varför ytterligare en förseglingsprocess bör genomföras.  

Under förseglingsprocess omvandlas den porösa aluminiumoxiden till mineralet böhmit (AlO(OH)) 

(ett vitt/rödbrunt mineral som finns naturligt i malmen bauxit), där porerna försluts komplett. Detta 

sker enligt följande reaktion (22).  

Al2O3 + H2O → 2 AlOOH     -∆G 12,136 kJ       (22) 

Den hydrotermala förseglingsprocessen sker i hett och rent vatten vid temperaturer på 98-100 0C. 

Tiden för förseglingen är ekvivalent med tiden som detaljerna har varit i anodiseringsbaden. Forskning 

har visat att det temperaturintervallet och den tiden för förseglingen är tillräcklig för att försluta den 

porösa aluminiumoxiden med tät böhmitstruktur. Den formade ytstrukturen ökar 

korrosionsegenskaperna och förhindrar färgämnena från att diffundera ut ur porerna. Mekanismen 

bakom den hydrotermala processen är extremt komplicerad och flera vetenskapliga studier har gjorts 

inom området. Den föreslagna mekanismen för reaktionen kan beskrivas på följande sätt, först bildas 
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ett anodiskt skikt där det varma vattnet tränger in i porerna, därefter bildas en gel på porväggarna. 

Gelen börjar sedan att kondensera som en ytutfällning, intermediär böhmit, därefter startar en 

återkristallisering för att skapa primär böhmit. För hårdanodiserade detaljer är denna 
förseglingsprocess minde lämplig eftersom den minskar motståndskraften mot nötning.  

Kemisk/fysikalisk impregnering 

Den andra gruppen av förseglingstekniker består av kemisk eller fysikalisk impregnering. Denna 

grupp innefattas av kyld nickelfluorid, dikromat, kisel och polymerbaserad försegling. I denna typ av 

process fylls mikroporerna igen med förseglingskomponenter. En undergrupp bygger på en 

elektroforesisk process. I princip inkluderar denna grupp av processer inhibitorer som absorberas in i 

nanoporerna på det porösa anodiseringsskiktet via termisk diffusion av ämnen i förseglingsbaden. 

Flera olika organiska och oorganiska korrosionsinhibitorer finns tillgängliga för detta syfte och de kan 

skräddarsys för att förhindra korrosion i kontakt med specifika omgivningar. [3] 

Kyld nickelfluorid försegling 

Kyld försegling ”Cold impregnation eller cold sealing” (CI-CS) baseras på en helt annan mekanism än 

vad HTS bygger på. I CI-CS processen sker förseglingen av porerna med en impregnering vid 25-30 

°C. Förseglingen bygger på att nickelfluorid reagerar kemiskt med aluminiumoxid vid 25-30 °C. 

Denna process är betydligt mindre energikrävande jämfört med HTS-metoden. En föreslagen 

mekanism till metoden är att när fluoridjonerna tränger in i porerna, sker en utbytesmekanism som 

orsakar en ändring i det lokala pH-värdet som är tillräckligt för att nickeljonerna ska fällas ut som 

nickelhydroxid. Termodynamiken bakom den kylda impregneringsprocessen kan överskådas i 

Pourbaix-diagram i Figur 11. [3] 

 

Figur 11: Pourbaix-diagram illustrerar det optimala pH området 5,5–6,5 för den kylda 

förseglingsprocessen. Om pH överstiger det angivna intervallet kommer Ni(OH)2 fällas ut i 
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förseglingsbadet, detta ses i figuren till vänster. Pourbaix-diagrammen var beräknade på nickel-, 

fluorid- och aluminium-koncentrationer i de kylda baden.  

Om nickelhydroxid fälls ut i baden blockerar den porerna så att fluoridjonerna inte kan tränga ner.  Det 

gör förseglingen ineffektiv. Mekanismen bakom denna process är den långsamma diffusionen av 

vatten in i oxidskiktet då detaljen utsätts för en fuktig atmosfär, vilket förklarar den observerande 

åldringen av oxidskiktet.  

En trolig åldringsmekanism är följande serie av reaktioner (23).  

6 Al2O3 + Ni2+ + 18 H+  4 Al3(OH)4
5+ + Ni(OH)2     ∆G = -1062,2 kJ       (23) 

Reaktion (23) visar vad som sker i porerna där protoner konsumeras och detta ökar pH-värdet vilket 

bildar Al3(OH)4
5+ joner. Samtidigt fälls Ni(OH)2 ut i porerna, det har observerats att ett högre pH 

genererar en högre skiktkvalité, men det är ej möjligt att ha ett pH-värde som överstiger 6,5 utan att 

Ni(OH)2 fälls ut. Nivån på pH-värdet påverkar mängden utfällt Ni(OH)2 i porerna och vid ett pH-värde 

under 5,5 fälls inte tillräckligt med Ni(OH)2 ut. Denna effekt kan observeras i Pourbaix-diagram, Figur 

11.  

I föråldringsprocessen som sker i skiktet omvandlas Al3(OH)4
5+ till böhmit över tiden medan pH-

värdet ökar inuti porerna. När pH ökar i porerna sker följande reaktion (24).  

Al3(OH)4
5+ + 5 OH-  3/2 Al2O3•H2O(s) + 3 H2O     ∆G = -147,7 kJ       (24) 

Fluoridjonens roll i badet verkar vara att bestämma koncentrationen av Al3(OH)4
5+. Detta ses i 

reaktionsformel (24).  

Al3(OH)4
5+ + 12 F- + 4 H+  3 Al2F4

-
 + 4 H2O     ∆G = -197,223 kJ       (25) 

I förseglingsprocessen löses aluminiumjonerna i överskott av fluoridjoner, för att detta ska fortlöpa 

tillsätts fluoridjoner så att koncentrationen av Al3(OH)4
5+ hålls på rätt nivå.  

Denna förseglindmetod är ett bra alternativ för att öka slitstyrkan och hårdheten på ytan vid 

hårdanodisering.  

3.7 Övergång – från teori till praktik 
 

Anodiseringsprocessen innehåller många moment och de flesta av dem är väl underbyggda i 

facklitraturen. Ett av de moment som är minst undersökt är avverknings-processen innan 

aluminiumanodiseringsprocessen genomförs. Målsättningen med avverkningsprocessen är att avverka 

lika mycket material på detaljerna som aluminiumoxidskiktets tjocklek, så att detaljens dimensioner är 

oförändrad efter anodiseringsprocessen. Detta examensarbete fokuserar på avverkningsprocessens 

ingående parametrar för att uppnå en kontrollerad avverkning.   
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4 System och process 
4.1 Planering för examensarbetet 
 

I början av examensprojektet gjordes en tidsplan som fastställdes i form av Gantt-schema som beskrev 

fördelningen av arbetstid och aktiviteter. 

Examensprojektet inleddes med en informationsinsamling om anodiseringsprocessen. Under den 

första veckan planerades samtliga veckor och rapportens teoridel påbörjades. Följande sex veckor 

(projektvecka 14 - 21) delades in i fyra steg av experimentellt arbete där den första veckan planerades 

att innehålla ett uppstartsmöte på Ahlins i Habo och därefter mätning av aluminiumdetaljerna på 

Linköpings universitet. Den andra veckan planerades avverkning på Ahlins i Habo. Den tredje veckan 

skulle aluminiumproverna som avverkats på Ahlins analyseras genom mätning på Linköpings 

universitet. Under denna vecka planlades en optimering av resterande laborationer. Den fjärde veckan 

planerades en ny avverkning på Ahlins i Habo. Den femte veckan planerades mätningar på de 

avverkade detaljerna på Linköping universitet. Den sjätte veckan planlades en sammanställning av alla 

mätdata som samlats in under laborationerna.   

Skrivandet av rapporten planerades till åtta veckor, med start vecka 13 och fram till vecka 21. De olika 

delarna i rapporten delades in i milstolpar. Förberedelser för presentationen planerades under vecka 

22. Sex mål fastställdes under planeringsprocessen. Det första målet var satt till slutet av vecka 13, där 

försöksplaneringen av det laborativa utförandet skulle vara färdigt. Mål 2-5 inkluderade 

examensrapportens olika delar. Mål två sattes till slutet av vecka 15 och då skulle inledning samt 

teoridel vara färdig i rapporten. I slutet av vecka 18 skulle mål tre vara uppfyllt som innebar att 

utförandedelen i rapporten skulle vara färdig. I slutet av vecka 19 skulle resultatdelen vara färdig och 

mål nummer fem sattes till mitten av vecka 21 då det första utkastet av rapporten skulle vara klar för 

att skickas in till examinator. Mål nummer sex sattes till vecka 19 och då skulle det laborativa arbetet 

vara utfört.  

Under projektperioden var det regelbundna kontakter med Ahlins i Habo för att säkerställa att arbetet 

fortskred enligt plan. Gantt-schemat över examensprojektet redovisas i appendix, Tabell L. 

5 Statistisk försöksplanering 
5.1 Planering för laborationsförsök, metod 1 
 

För att på ett strukturerat och organiserat sätt utföra experimenten gjordes en statistisk 

försöksplanering. För att inte avslöja företags bearbetningsprocesser har inga reella värden redovisats i 

rapporten. Värdet ”-1” användes för låg nivå och ”1” för hög nivå. Utgångspunkterna för låg och hög 

nivå var Ahlins övre och under styrgränser för designvariablerna för avverkningen på 

aluminiumdetaljerna. Tabell 1 beskrevs de fyra designvariablerna som varierades i utförandet av 

experimenten. För att enklare hantera designvariablerna i fortsättningen tilldelades de en bokstav. A 

representerar temperaturen, B representerar koncentrationen av aluminium, C representerar 

natriumhydroxid koncentrationen och D representerar tiden då aluminiumdetaljen var nedsänkta i 

avverkningsbadet. [5] 
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Tabell 1: Tabellen visar indelningen av de fyra designvariablerna för precisionsbet, vilken bokstav de 

tilldelats samt nivåerna, där den låga nivån var Ahlins undre styrgräns och den höga nivå var deras 

över styrgräns. A representerar temperaturen, B representerar koncentrationen av aluminium, C 

representerar natriumhydroxid koncentrationen och D representerar tiden då aluminiumdetaljen var 

nedsänkta i avverkningsbadet. 

 

 

Frågeställningen från Ahlins var följande, hur mycket avverkas på detaljerna? Eftersom det inte fanns 

någon tidigare forskning inom området för avverkningen var det av yttersta viktigt att ta reda på hur 

variablerna samspelade med varandra i systemet. Det gjordes genom faktorförsök där nivåerna delades 

in på ett systematiskt sätt i en teckentabell, varvid alla tänkbara varianter täcktes in. Det var också 

viktigt att skatta det experimentella felet. Därför lades en centrumpunkt till och denna centrumpunkt 

hamnade i mitten av intervallen för hög respektive låg nivå av variablerna. Eftersom det var fyra 

variabler som skulle varieras valdes ett reducerat faktorförsök (24-1). I Tabell 2 visas hur nivåerna delas 

in. Där visas även centrumpunkten och responsen. Responsen var i det här fallet avverkningen på 

detaljerna i mikrometer. I det reducerade faktorförsöket tilldelades variabeln D nivåerna för A*B*C. 

Identitetsmatrisen, I, används för att skapa överlagringsmönstret som ses i rad 2 i Tabell 2. I den 

statistiska metoden, reducerat faktorförsök, ska resolutionen vara så hög som möjligt och i detta fall 

blev resolution IV, vilket gav en bra upplösning. [5] 

Tabell 2: I tabellen visas ett reducerat faktorförsök (24-1). Det gav åtta experiment plus 

centrumpunkten, totalt nio experiment utfördes. Resolutionen var IV, vilket var utmärkt. Resolutionen 

beräknades på överlagringen som kan ses i tabellen rad 2 och 3. (A + BCD = 4) eller (1 + 3 = 4) eller 

(2 +2 = 4). Översta raden visar designvariablerna.  

 

Ett mer överskådligt sätt att visa hur experimenten utfördes illustreras i Figur 13. Kubens gröna hörn 

visar var de 8 experimenten utfördes samt hur centrumpunkten ligger centrerad i förhållande till 

hörnen. [5] 
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Figur 13: Illustration över experimentens utförande samt placeringen av centrumpunkterna. 

Experimenten utfördes i kubens hörn som markeras med grönt. 

5.2 Planering för laborationsförsök, metod 2 
 

För metod 2 gjordes en ny statistisk försöksplanering. Den innehöll två av de utvalda 

designvariablerna från de tidigare genomförda försöken. De variabler som analyseras i metod 2 var 

temperatur och tiden för nedsänkningen av aluminiumdetaljer. För att enklare hantera 

designvariablerna i försöket tilldelades de en bokstav, A representerar temperaturen, B representerar 

tiden då aluminiumdetaljen var nedsänkta i avverkningsbadet. I denna metod valdes koncentrationerna 

av natriumhydroxid samt aluminium i precisionslösningen till Ahlins maximala nivå respektive 

miniminivå som ligger över respektive under Ahlins styrgränser, eftersom dessa värden representera 

största respektive minsta värde och borde ge störst skillnad på avverkningen. Detta innebar att två 

försök utfördes på exakt samma sätt men med två olika koncentrationer. När endast två variabler 

undersöktes kunde ett fullständigt faktorförsök genomföras. Planeringen ses i Tabell 4 som beskriver 

det fullständiga faktorförsöket med en teckentabell samt tre centrumpunkter för att skatta det 

experimentella felet och responsen som var det som avverkats på aluminiumdetaljerna. [5] 

Tabell 3: I tabellen visas teckentabellen för det fullständiga faktorförsöket. Inga överlagringar 

förekommer i fullständiga faktorförsök. Tecknen ”-1” och ”1” representerar Ahlins under och över 

styrgränser för designvariablerna. Centrumpunkterna ligger i mitten av intervaller för styrgränserna.  

 

I Figur 14 illustreras det fullständiga faktorförsöket i en kub där de tre centrumpunkterna placerades i 

det centrerade intervallet av temperaturen och tiden för nedsänkningen i avverkningsbaden. 

Temp Tid

Exp: A B AB Respons

1 -1 -1 -1

2 1 -1 -1

3 -1 1 -1

4 1 1 1

C-punkt    I

C-punkt   II

C-punkt  III
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Figur 14: Illustration över experimentens utförande samt placeringen av centrumpunkterna. 

Experimenten utfördes i kubens hörn som markeras grönt och centrumpunkterna som markeras med 

gult. 

5.3 Planering för laborationsförsök, metod 3 
 

I metod 3 gjordes ingen statistisk försöksplanering för designvariablerna.  

Försöket genomfördes med den koncentration som bestämdes i precisionslösningen utan någon 

korrigering vilket var Ahlins maxnivåer. Koncentrationerna bestämdes genom titrering. Temperaturen 

valdes till Ahlins börvärde och tiden för nedsänkningen i avverkningsbadet varierades. Sex olika tider 

användes och ingen av tiderna ingick i Ahlins standardvärden. Det innebar sex olika avverknings 

försök med två aluminiumdetaljer i varje försök. 

6 Förberedelse av aluminiumdetaljer  
6.1 Material och instrument, metod 1, 2 och 3 
 

 Mätklocka, modellbeteckning: MITUTOYO 7002, graderad i mm 

 Stereomikroskop, modellbeteckning: OLYMPUS BX60, metod 1 

 Kamera, modellbeteckning: OLYMPUS E410, metod 1 

 Svepelektronmikroskop, modellbeteckning: LEO 1550, GEMINI, metod 1 och 3 

 Mjukvaruprogram: Aztec, metod 1 

 Fyrkantsprofil av aluminium, metod 1 

 Homogen aluminiumdetalj 20*20*60 mm, metod 2 och 3 

 Analysvåg, modellbeteckning: METTLER AE 260, Delta Rang, metod 3  
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6.2 Mätning av aluminiumdetaljer före avverkning, metod 1 och 2 
 

Mätningen av detaljerna före avverkning gjordes med mätklocka, modellbeteckning: MITUTOYO 

7002. Mätningen skedde på ovansidan av detaljerna. En nollpunkt sattes och därefter togs fyra 

mätpunkter, varefter ett medelvärde beräknades på de uppmätta punkterna. Värdena beskrev hur ytan 

på detaljerna förhåller sig till nollpunkten. Hur detaljerna mättes visas i Figur 15. Rådatapunketer 

redovisas i appendix, Tabell A för metod 1, Tabell B för Metod 2, höga koncentrationer och Tabell C 

för Metod 2, låga koncentrationer.  

 

Figur 15: Till vänster i figuren ses Mätklockan, modellbeteckning: MITUTOYO 7002, som användes 

vid samtliga mätningar. Nollpunkten beskrivs som orange i figuren och därefter följer de gröna 

markeringarna för mätpunkterna.  

6.3 Bestämning av legering på ytan av aluminiumdetaljerna, metod 1 
 

Eftersom legeringen på aluminiumdetaljerna var okänd, var det viktigt att bestämma vilken legering 

som fanns på ytan. Detta gjordes med ett Svepelektronmikroskop, modellbeteckning: LEO 1550, 

GEMINI. Vid avverkning var det viktigt att veta vilken legering som existerar på ytan då avverkning 

påverkas av olika material. Kisel var svårt att avverka och om ytan innehåller mycket kisel sker liten 

eller ingen avverkning, vilket medför att ytan blir gropig med förhöjningar. Vid analysen sattes en 

liten bit av aluminiumdetaljen i en provhållare som placerades i svepelektronmikroskopet, med ett 

vakuum på 10-5 mbar. I svepelektronmikroskopet bombaderades detaljen med elektroner och varje 

ämne som fanns på ytan gav ifrån sig en unik röntgenstrålning som detekterades och presenterades i 

procent. Tre olika analyser av ytan genomfördes och därefter gjordes en kontroll mot en legeringslista 

över olika legeringar som Ahlins hade att tillgå. Tabell 3 visar vad ytan innehöll från de tre analyserna 

samt kopplingen till legeringstabellen. Legering 6060 stämde bra överens med den analys som gjordes 

med svepelektronmikroskopet. Fyrkantsprofilerna innehöll ca 95,17 % aluminium. För att uppnå goda 

resultat vid anodisering var denna legering gränsfall för att vara för oren. 
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Tabell 4: Innehåller data över de tre analyserna av ytan med svepelektronmikroskopet. Legering 6060 

jämförs med de tre analyserna och stämmer bra överens med den legering aluminiumdetaljerna har. 

Värdena presenteras i procent. Procenthalten av aluminium och syre redovisas inte i 

legeringstabellerna. 

 

Figur 16 visar en elektronmikroskopbild på ytan samt en edx-mätning över vilka ämnen ytan innehöll, 

elektronmikroskopbild togs på ytan där analyserna gjordes av vilka ämnen legeringen innehöll. 

 

Figur 16: Bilden till vänster i Figuren var tagen av svepelektronmikroskopet och det var härifrån som 

de tre analyserna togs. I bilden till höger ses ett spektrum över vilka ämnen som finns på ytan, det syns 

tydligt att aluminium var övervägande med en hög topp. Ämnena presenteras i atomprocent. 

6.4 Bestämning av legering på ytan av aluminiumdetaljerna, metod 2 
 

Legeringen på de homogena aluminiumdetaljerna var känd av leverantören, Linköpings Stål AB 

(LSAB). Enligt deras legeringstabell hade de homogena aluminiumdetaljerna legering, EN AW 6082. 

I Tabell 5 kan alla de ingående ämnena i legeringen studeras. Vid beräkning av ett medelvärde av Si, 

Mn, Mg samt de övriga ämnena som ingår består legeringen av ca 96,95 % aluminium. Legeringen var 

något renare än för detaljerna i metod 1. Legering 6082 är den mest vanliga som Ahlins i Habo 

anodiserar.  

Tabell 5: Legeringstabell för aluminium 6082. Produkten innehöll ca 96,95 % aluminium[4] 
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6.5 Elektronmikroskopavbildning av ytan på aluminiumdetaljerna före 

avverkning, metod 1 
 

Av ytterligare intresse togs elektronmikroskopbilder av ytan med två olika instrument. I Figur 17 kan 

bilderna studeras, de övre bilderna togs med ett svepelektronmikroskop, modellbeteckning: LEO 1550, 

GEMINI med en förstoring på 200 000:1 (avbildningen till vänster överst). Små partiklar syns på 

bilden med storleksordning på ca 100 nm, (den övre bilden till vänster). I den övre bilden till höger 

syns repor och andra skador på ytan. De undre bilderna togs med ett stereomikroskop, 

modellbeteckning: OLYMPUS BX60 och med förstoring på 200:1. Även här syntes att ytan var repig 

och att små skador existerade. 

 

Figur 17: Fyra avbildningar varav de två övre avbildningarna togs med svepelektronmikroskop, den 

vänstra avbildningen med förstoring 200 000:1. Bilderna visar också partiklar och revor i 

storleksordning på 100 nm och 1 µm. De två nedre bilderna avbildades med ett stereomikroskop med 

förstoring på 200:1. Även här syntes vissa skador på ytan av aluminiumdetaljerna. 
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6.6 Preparering av aluminiumdetaljer före avverkning, metod 3 
 

I detta utförande tillverkades kuber av homogent aluminium. Kubernas storlek var ungefär 2*2*2 cm, 

vilket motsvarar ca 24 cm2. På varje kub ristades ett nummer in, totalt 12 homogena aluminiumkuber 

tillverkades.  En annan uppskattning av avverkningen gjordes. Istället för att mäta med mätklocka som 

användes i metod 1 och 2, vägdes kuberna. Aluminiumkuberna vägdes på analysvåg, 

modellbeteckning: METTLER AE 260, Delta Rang. Rådata för kubernas massa, före avverkning 

redovisas i appendix, Tabell J. 

7 Våtlaborationsutförande  
7.1 Kemikalier och utrustning, metod 1, 2 och 3 
 

 1 M Saltsyra 

 Kaliumfluorid 

 Natriumfluorid 

 Aluminiumspån 

 Natriumhydroxid 

 Fenolftalein 

 Byrett 

 Precisionsbetlösning från Ahlins i Habo 

7.2 Titrering för bestämning av koncentrationer, metod 1, 2 och 3  
 

Beräkningen av koncentrationerna av natriumhydroxid samt aluminium i precisionsbetlösningen 

gjordes genom titrering. Figur 18 visar de olika sekvenserna i färgomslagen.  

Koncentrationsbestämningen genomfördes genom att, 10 ml av precisionsbetslösningen späddes med 

100 ml avjoniserat vatten. Därefter tillsattes 5-7 droppar fenolftalein till precisionsbetlösningen under 

omrörning, en klar neonrosa färg bildades, detta skedde vid ett visst pH, lösningen hade ett pH > 10. 

Därefter titreras lösningen första gången med 1 M saltsyra (HCl), det som sker när HCl tillsätts var att 

det bildas en fällning av aluminiumoxid, de fria vätejonerna binder till syre och bildar vatten och 

aluminiumoxid fälls ut. I reaktionsformeln (26) beskrivs reaktionen och fällningen syns tydligt i Figur 

13 (bild 2). Den åtgångna volymen av HCl vid första titreringen var ekvivalent med värde A för 

beräkningarna av koncentrationerna i ekvationerna (IV och V). I ekvation (IV och V) multipliceras 

uttrycket med en konstant, denna konstant var framtagen från Ahlins leverantör som utformat 

ekvationerna för beräkning av koncentrationerna. Därefter tillsattes > 5 g (5,1 – 5,3 g) av 

kaliumfluorid eller natriumfluorid. Detta gjordes för att frigöra hydroxidliganderna, fluor binder till 

aluminium i lösningen och hydroxider frigörs, vilket ses i reaktionsformel (27). Titreringen fortsattes 

med 1 M HCl tills nästa färgomslag. Det som skedde vid titreringen visas i reaktionsformel (28) och 

färgomslaget syns tydligt i Figur 13 (bild 4). Den totala åtgången av volymen HCl var ekvivalent med 
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värde B i ekvationerna (IV och V), för beräkning av koncentrationerna av natriumhydroxid och 

aluminium i lösning.  

Al(OH)4
- (aq) + HCl (aq)    Al(OH)3 (s)  + H2O (l)  + Cl- (aq)       (26) 

Al(OH)4
- (aq) + 6 F-(aq)    AlF6

3-
 (aq)  + 4 OH- (aq)       (27) 

OH- (aq) + H+ (aq)    H2O- (l)       (28) 

 

Figur 18: Titreringens olika steg samt färgomslag. Bild 1 i figuren visar när fenolftalein var tillsatt 

och bildar den klara neonrosa färgen.  Bild 2 i figuren visar hur fällningen såg ut, en vit grumlig 

lösning. Bild 3 i figuren visar hur lösningen åter gav en rosa färg när kaliumfluorid eller 

natriumfluorid var tillsatt och den sista bilden, nummer 4, visar när det sista färgomslaget skedde.  

𝐜[𝐍𝐚𝐎𝐇] = (𝑨 − (
𝐁−𝐀 

𝟑
)) ∗ 𝟒       (IV) 

𝒄[𝑨𝒍] = ( 𝐁 − 𝐀 ) ∗ 𝟎, 𝟗       (V) 

8 Avverkning 
8.1 Avverkning av aluminiumdetaljerna, metod 1 
 

Metod 1 utfördes på Ahlins i Habo och deras utrustning användes. Alla lösningar till de olika 

experimenten iordningställdes. Koncentration bestämningen av natriumhydroxid och aluminium 

utfördes enligt titreringen som beskrivs i kapitel 7.2 i rapporten. Justeringar av koncentrationerna 

gjordes genom spädning för lägre koncentrationer. För högre koncentrationer av natriumhydroxid och 

aluminium tillsattes natriumhydroxid och aluminiumspån. Totalt tillreddes 9 olika lösningar, varav 8 

som symboliserar kubens hörn i Figur 13 samt den nionde lösningen som var till för centrumpunkten.  

Aluminiumdetaljerna tejpades med eltejp för att skydda referensyta där nollpunkten togs samt 
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bottenytan för att på ett bra sätt kunna bevara referenspunkter samt referensytan undertill på 

fyrkantsprofilerna. För att skapa ett organiserat tillvägagångs sätt för detaljerna, förvarades de i askar 

som var väl numrerade, dessutom hade varje detalj inristat var nollpunkten var tagen samt vilket 

nummer detaljen hade i försöksplaneringen. I Figur 19 visas hur fyrkantsprofilerna såg ut och hur 

detaljerna förvarades i askar och hur de tejpades för att bevara referensytorna samt hur detaljerna såg 

ut före och efter avverkning. Avverkningen utfördes genom att doppa ner en och en aluminiumdetalj i 

precisionslösningarna. Detta gav totalt 27 avverkade aluminiumdetaljer, för att säkerställa mer exakta 

statistiska värden. Det blev tre avverkningar för varje försök. Temperaturer, koncentrationer och 

nedsänkningstiden varierade enligt försöksplaneringen.  

 

Figur 19: I Figuren visas hur fyrkantsprofilerna förvarades på ett organiserat sätt. Hur detaljerna 

tejpades för att skydda referensytorna, samt hur profilen såg ur och hur aluminiumdetaljen såg ut före 

respektive efter avverkning.   

8.2 Avverkning av aluminiumdetaljerna, metod 2 
 

Metod 2 utfördes på Linköpings universitet med universitetets utrustning, precisionslösningen var från 

Ahlins avverkningsbad. Lösningarna till de 2 experimenten iordningställdes. Koncentrations 

bestämning av natriumhydroxid och aluminium utfördes enligt titreringen som beskrivs i kapitel 7.2 i 

rapporten. Justeringar av koncentrationerna gjordes genom spädning för den låga koncentrationen. De 

höga koncentrationerna av natriumhydroxid och aluminium justerades inte då respektive 

koncentrationen låg på Ahlins maxgränser. Totalt tillreddes 7 olika lösningar, för vart och ett av de två 

experiment, fyra lösningar där temperaturen varierades enligt Ahlins styrgränser, samt tiden för 

nedsänkningen av de homogena aluminiumdetaljerna, dessa försök utförs i kubens hörn i Figur 14. De 

övriga tre lösningar representerade centrumpunkterna, för att skatta det experimentella felet. De 

homogena aluminiumdetaljerna tejpades med eltejp för att skydda referensyta där nollpunkten togs 

samt bottenytan för att på ett bra sätt kunna bevara referenspunkter samt referensytan undertill på 

detaljerna. Detta gjordes på exakt samma sätt som för metod 1. För att skapa ett organiserat 

tillvägagångs sätt för detaljerna, förvarades de i askar som var väl numrerade, dessutom hade varje 

detalj inristat var nollpunkten var tagen samt vilket nummer detaljen hade i försöksplaneringen. Helt 



 

 

32 
 

ekvivalent med metod 1. Avverkningen utfördes genom att doppa ner alla tre aluminiumdetaljerna i 

precisionslösningarna samtidigt. Detta gav totalt 21 avverkade aluminiumdetaljer, för att säkerställa 

mer exakta statistiska värden. Det blev tre avverkningar för varje försök. Temperaturer och 

nedsänkningstiden varierade enligt försöksplaneringen. 

 

8.3 Avverkning av aluminiumdetaljerna, metod 3 
 

Metod 3 utfördes på Linköpings universitet med universitetets utrustning, precisionslösningen var från 

Ahlins avverkningsbad. Lösningen till experimentet iordningställdes. Koncentration av 

natriumhydroxid och aluminium bestämdes enligt titreringen som beskrivs i kapitel 7.2 i rapporten. 

Ingen justeringar av koncentrationerna gjordes. Koncentrationen för natriumhydroxid samt aluminium 

var på Ahlins maximala nivåer. Totalt tillreddes 1 lösning. Temperaturen sattes till Ahlins börvärde. 

De numrerade homogena aluminiumkuberna lades i precisionslösningen samtidigt och plockades upp 

två och två vid de förbestämda avverkningstiderna som var 1, 3, 5, 10, 15 och 30 minuter. Inga försök 

gjordes att skatta det experimentella felet. De homogena aluminiumkuberna tejpades inte, inga 

referensytor behövdes skyddas. När kuberna plockades upp efter angiven avverkningstid, blev 

kubernas nummer slumpmässiga. Lösningen var inte transparant och det gick inte att se vilket nummer 

kuben hade som skulle plockas upp ur badet.  

9 Kontroll efter avverkning 
9.1 Mätning av aluminiumdetaljer efter avverkning, metod 1 och 2 
 

Efter avverkningen mättes fyrkantsprofilerna och de homogena aluminiumdetaljerna på nytt. Ny 

nollpunkt togs och fem mätvärden på det avverkade området antecknades samt medelvärdet på 

punkterna beräknades. Fem punkter valdes för att få en bättre spridning mot kanten av den avverkade 

ytan. Figur 20 beskriver hur mätvärdena togs, med mätklocka. Rådata för dessa mätpunkter redovisas i 

appendix. Tabell E för metod 1, för Metod 2 visas i Tabell F för höga koncentrationer och Tabell G för 

låga koncentrationer.   
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Figur 20: Visar var mätpunkterna togs på det avverkade området i förhållande till nollpunkten. 

Mätinstrumentet, mätklocka som används tidigare vid mätning.  

9.2 Mätning av aluminiumdetaljer efter avverkning över avverkningskant, 

metod 1och 2 
 

För att ytterligare säkerställa hur mycket som avverkats gjordes en annan mätning på alla 

fyrkantsprofiler och de homogena aluminiumdetaljerna. Mätningen genomfördes med mätklocka. En 

nollpunkt sattes strax innanför kanten på avverkningen och därefter mättes en punkt på referensytan. I 

Figur 21 beskrivs mätningen över avverkningskanten. Rådata för punkterna redovisas i appendix. 

Tabell H för metod 1 och Tabell I för metod 2 båda experimenten. 

 

Figur 21: Beskrivs mätningen över avverkningskanten. En nollpunkt togs strax innanför 

avverkningskanten på den avverkade ytan, därefter gjordes en mätning på referensytan. 

9.3 Vägning av aluminiumdetaljer efter avverkning, metod 3 
 

Efter avverkningen vägdes aluminiumkuberna på analysvågen med modellbeteckning: METTLER AE 

260, Delta Rang. Ett medelvärde beräknades för massförlusten av de två slumpmässigt upptagna 

kuberna vid respektive tidsintervall. En beräkning av massförlusten på 1 cm2 gjordes också. Rådata för 

massförlusten redovisas i appendix, Tabell J.   

9.4 Elektronmikroskopbild av ytan på aluminiumdetaljerna efter avverkning, 

metod 1 och 3 
 

För studier av vad som händer med ytan på aluminiumdetaljerna togs elektronmikroskopbilder efter 

avverkningen med svepelektronmikroskop, modellbeteckning: LEO 1550, GEMINI och 

Stereomikroskop, modellbeteckning: OLYMPUS BX60. Figur 22 visar avbildningarna som togs. Det 

syntes tydligt att en avgränsning skett mellan avverkningsytan och den skyddade referensytan i metod 
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1 på fyrkantsprofilerna. Ytan på det avverkade området var tydligt förändrat. Det syntes även 

skillnader på den avverkade ytan från metod 1 där detaljerna varit nedsänkta i avverkningsbaden 

betydligt kortare tid än vad den homogena aluminiumkubens avverkningstid var. Ytan från kuben i 

metod 3 var mer deformerad i jämförelse med detaljen från metod 1, där genomsnittstid för 

avverkningen var ca 1,5 minut.  

 

Figur 22: Visas elektronmikroskopbilder tagna med svepelektronmikroskop och stereomikroskop på 

den avverkade ytan. Den övre raden i Figuren var bilderna tagna från metod 1, avverkningskanten 

mellan avverkningen och referensytan syns tydligt på de två bilderna till vänster. Den nedre raden av 

bilder var från metod 3. Aluminiumkuben som avbildades var avverkad i 15 minuter.  

10  Teoretisk beräkning  
10.1 Beräkning av avverkat ytskikt med aluminiumatomradie, metod 3 
 

Efter avverkningen på aluminiumkuberna i metod 3, gjordes beräkningar för alla sex experiment, för 

att på ett teoretiskt och matematiskt sätt uppskatta djupet/tjockleken på det avverkade materialet. I 

beräkningen var utgångspunkten aluminiumatomens radie och där av dess diameter. Teorin bakom 

beräkningarna var att aluminiumatomerna ligger packade bredvid varandra på en yta av 1 cm2. 

Höjden/djupet på avverkningen var antalet lager av aluminiumatomer som kan finnas på den 

avverkade volymen som motsvarar massförlusten/cm2. Figur 23 illustrerar teorin bakom 

beräkningarna. För att utföra beräkningarna behövdes vissa fakta om aluminiumatomen, dess radie 

samt atommassa. Ytarean på kuberna uppskattades till 24 cm2. Enheterna gjordes om för att passa i 

beräkningarna. I beräkningen användes den teoretiskt beräknade atomradien, den kovalenta radien 

bortsågs ifrån. 

 Al atomens radie: 125 pm = 0,0000000125 cm → Diametern = 0,0000000250 cm  
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 Al atommassa: 26,981538 g/mol = 4,48 * 10-20 mg/atom 

Första steget var att beräkna antalet aluminiumatomer som ryms längs 1 cm. Detta var en approximation 

som medvetet bortser från den kristallina strukturen på aluminium. Uträkningen utfördes enbart för att få en 

uppfattning om det rimliga i denna teoretiska beräkning. Beräkningen gjordes genom att invertera 

aluminiumatomens radie.  

1

0,000000025
= 40000000 st 

Beräkningen gav att 40 miljoner aluminiumatomer ryms på en rad längs 1 cm. Nästa steg i beräkning 

var att ta reda på hur många aluminiumatomer som kan befinna sig på en yta av 1 cm2. Detta gjordes 

genom att kvadrera antalet aluminiumatomer på 1 cm. 

400000002 = 1,6 * 1015 st/cm2 

Beräkningen visar att 1,6 * 1015 antal aluminiumatomer ryms på 1 cm2. Fortsättningen av den teoretiska 

beräkningen gjordes genom att beräkna vikten av aluminiumatomerna som rymdes på 1 cm2. Det gjordes 

genom att multiplicera antal aluminiumatomer på 1 cm2 med atommassan för en aluminiumatom. 

Eftersom massförlusten på aluminiumkuberna vägts i mg gjordes atommassan om till mg för att på ett 

enklare sätt utföra fortsatta beräkningar.  

1,6 ∗ 1015 ∗  4,48 ∗ 10−20 = 7,17 ∗ 10−5 mg/cm2 

Hänsyn togs till legeringen på detaljerna och i metod 3 var legeringen 6082 med aluminiumhalten 96,95 

%. För att på ett så noggrant sätt som möjligt skatta avverkningen multiplicerades den totala vikten av 

aluminiumatomerna på 1 cm2  med 96,95 %. 

7,17 ∗ 10−5 ∗  0,9695 = 6,95 ∗ 10−5 mg/cm2 

Beräkningen gav att massan för ett lager aluminiumatomer var 6,95 * 10-5 mg/cm2. Nästa moment i 

undersökningen om hur mycket som avverkats på aluminiumkuberna var att beräkna antalet lager av 

aluminiumatomerna som ryms inom ramen för den avverkade massförlusten. Denna beräkning skiljer 

sig för vart och ett av de sex olika experimenten. Massförlusten från varje experiment divideras med 

massan av ett lager aluminiumatomer. Nedan visas en beräkning av avverkningen för metod 3 där 

aluminiumkuberna avverkats i 1 minut och där massförlusten blev 0,4250 mg/cm2 (Tabell J, 

appendix).  

0,4250

6,95∗10−5 = 6,12 ∗ 105 lager av aluminiumatomer 

När antalet lager var kända som ryms inom ramen för den avverkade massförlusten, kan avverkningen 

beräknas genom att utnyttja aluminiums atomradie. Radien gjordes om till diameter och därefter 

multiplicera aluminiumatomens diameter med antalet aluminiumatomslager.  

0,000000025 ∗ 6,12 ∗ 105 = 1,53 ∗ 10−4 cm avverkning 

Den matematiska teoretiska beräkningen för avverkningen på aluminiumkuberna för 1 minuts 

avverkning gav att 1,53 µm har avverkats, då beräkningarna gjorts på aluminiumatomerna radie samt 

atommassa. Resterande resultat av avverkningsvärden redovisas under resultat. 
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Figur 23: Bilden illustrerar den teoretiska tanken om hur aluminiumatomerna placeras bredvid 

varandra och staplas ovanpå varandra i lager. Höjden på kuben varierar beroende på hur stor 

massförlusten var på de sex olika experimenten i metod 3.  

10.2 Beräkning av avverkat ytskikt med enhetscell, metod 3 
 

Principen för denna teoretiska beräkning av hur mycket som avverkats på aluminiumkuberna i metod 

3, gjordes på liknande sätt som det matematiska teoretiska metoden i kapitel 10.1. Istället för 

aluminiums atomradie beräknas det avverkade ytskiktet med enhetscellen för aluminium. Beräkningar 

gjordes för alla sex experiment, för att på ett teoretiskt och matematiskt sätt uppskatta 

djupet/tjockleken på det avverkade materialet. I beräkningen var utgångspunkten aluminiums 

enhetscell, Figur 24 illustrerar den ytcentrerade enhetscellen för aluminium. Enhetscellen rymmer 4 

stycken aluminiumatomer. Teorin bakom beräkningarna var att enhetscellerna ligger packade bredvid 

varandra på en yta av 1 cm2. Höjden/djupet på avverkningen var antalet lager av enhetsceller som 

fanns på den avverkade volymen som motsvarar massförlusten/cm2. Figur 23 illustrerar teorin bakom 

beräkningarna för de packade aluminiumatomerna, men principen användes här på aluminiums 

enhetsceller istället för på aluminiumatomer. För att utföra beräkningarna behövdes vissa fakta om 

enhetscellen. Måttet på enhetscellens sida och enhetscellens densitet. Ytarean på kuberna uppskattades 

till 24 cm2. Enheterna gjordes om för att passa i beräkningarna.  

 Enhetscellens sida: 4,05 Å = 4,05 * 10-8 cm 

 Enhestcellens densitet: 2,7 g/1 cm3 = 2700 mg/cm3 

Första steget var att beräkna antalet enhetsceller som ryms längs 1 cm. Detta gjordes genom att invertera 

enhetscellens kantlängd. 

1

4,05∗10−8 = 24 691 358,02 st 
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Beräkningen gav att 24 691 358,02 st enhetsceller ryms på en rad längs 1 cm. Nästa steg i beräkning var 

att ta reda på hur många enhetsceller som kan befinna sig på en yta av 1 cm2. Detta gjordes genom att 

kvadrera antalet enhetsceller på 1 cm. 

24691 358,02 2 = 6,09663*1014 st/cm2 

Beräkningen visade att 6,09663 * 1014 antal enhetsceller ryms på 1 cm2. Fortsättningen av den teoretiska 

beräkningen gjordes genom att beräkna massan av enhetscellerna som rymdes på 1 cm2. Det gjordes 

genom att utnyttja densiteten för enhetscellerna på 1 cm3. Första steget för beräkningen av vad ett lager 

enhetsceller väger var att beräkna hur många enhetsceller det ryms på 1 cm3. Eftersom beräkningar 

gjorts med hur många enhetsceller det ryms på 1 cm togs kubiken på det antalet enhetsceller.   

24691 358,02 3 = 1,50534 ∗ 1022  st/cm3 

Andra steget i beräkningarna var att beräkna massan på en enhetscell, detta gjordes genom att dividera 

densiteten för en enhetscell med antalet enhetsceller som ryms på 1 cm3. 

2700

1,50534∗1022 = 1,79361 ∗ 10−19 mg/enhetcell 

Alla beräkningar var utförda för att beräkna massan av ett lager enhetsceller. Detta gjordes genom att 

multiplicera antalet enhetsceller på 1 cm2 med massan av en enhetscell. 

6,09663014 ∗ 1,79361 ∗ 10−19 = 0,00010935 mg/cm2 

Hänsyn togs till legeringen på detaljerna och i metod 3 var legeringen 6082 med aluminiumhalten 96,95 

%. För att på ett så noggrant sätt som möjligt skatta avverkningen multiplicerades den totala vikten av 

enhetscellerna på 1 cm2  med 96,95 %. 

0,00010935 ∗  0,9695 = 0,000106015 mg/cm2 

Beräkningen gav att massan för ett lager enhetsceller var 0,000106015 mg/cm2. Nästa moment i 

undersökningen om hur mycket som avverkats på aluminiumkuberna var att beräkna antalet lager av 

enhetsceller som ryms inom ramen för den avverkade massförlusten/cm2. Denna beräkning skiljer sig 

för vart och ett av de sex olika experimenten. Massförlusten från varje experiment divideras med 

massan av ett lager enhetsceller. Nedan visas en beräkning av avverkningen för metod 3 där 

aluminiumkuberna avverkats i 1 minut och där massförlusten blev 0,4250 mg/cm2 (Tabell J, 

appendix).  

0,4250

0,000106015
=4008,873287 lager av enhetsceller 

 

När antalet lager var kända som ryms inom ramen för den avverkade massförlusten, kan avverkningen 

beräknas genom att utnyttja enhetscellens kantlängd, enhetscellens kantlängd. Multiplicera med antalet 

lager av enhetsceller.  

4,05 ∗ 10−8 ∗  4008,873287 = 1,62 ∗ 10−4 cm avverkning 
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Den matematiska teoretiska beräkningen för avverkningen på aluminiumkuberna för 1 minuts 

avverkning gav att 1,62 µm har avverkats, då beräkningarna gjorts på enhetsceller för aluminium. 

Resterande resultat av avverkningsvärden redovisas under resultat. 

 

Figur 24: Ytcentrerad enhetscell för aluminium. Enhetscellen rymmer 4 stycket aluminium atomer. 

11  Simuleringsförsök 
11.1 Återskapa precisionslösning på laboratorium 
 

För att hitta det optimala området för avverkningen gjordes simuleringsförsök på Linköping 

universitets laboratorium. Försöket var att tillverka exakta lösningar av koncentrationerna av 

natriumhydroxid samt aluminium med hjälp av solid natriumhydroxid och aluminiumpulver. Det 

gjordes för att veta exakt vad som fanns i lösningarna. Dessa lösningar skulle jämföras med Ahlins 

precisionsbetlösning.  

Svårigheterna med att tillreda precisionslösningarna var att nå de höga koncentrationerna av 

natriumhydroxid och aluminium utan att det blev fällning av aluminiumoxid (Al2O3). Experimentet 

lyckades inte att tillreda dessa lösningar med så höga koncentrationer.  
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12  Statistisk kontroll 
12.1 Statistisk kontroll av aluminiumdetaljernas ytstruktur 
 

En utvärdering gjordes på fyrkantsprofilerna och de homogena aluminiumdetaljerna yta för att på ett 

statistiskt sätt avgöra hur ytans mätpunkter och dess medelvärde låg i förhållande till 

standardavvikelsen. Analysen gjordes genom att en nollpunkt togs med mätklocka och därefter 50 

mätvärden. Dessa 50 mätvärden beskrev hur ytstrukturen var i förhållande till nollpunkten. För 

fyrkantsprofilerna som användes i metod 1 mättes alla fyra sidorna på samma sätt med nollpunkt och 

50 mätpunkter. För de homogena aluminiumdetaljerna mättes detaljerna på två sidor, eftersom två av 

sidorna var förstörda vid tillverkningen av materialet. Tabell 4 redovisar den statistiska utvärderingen. 

Tabell 6: I tabellen redovisas den statistiska undersökningen av detaljernas ytstruktur. I metod 2 

användes homogena detaljer och värden för analysen visas överst i tabellen med ett medelvärde på 

vardera sidan samt standardavvikelsen för vartdera medelvärdet. För metod 1 användes 

fyrkantsprofiler och värden för analysen ses i den nedre delen av tabellen med fyra medelvärden samt 

fyra standardavvikelser, ett för vardera sidan. 

 

 

 

 

13  Resultat  
13.1 Metod 1 
 

Den förväntade avverkningen skulle hamna i intervallet 5-20 µm. Resultatet av mätningarna på 

fyrkantsprofilerna gav slumpmässiga värden. Till exempel gav mätningarna en indikation om att ytan 

på fyrkantsprofilerna var högre efter avverkningen i jämförelse med mätningarna innan avverkningen 

och detta var helt ologiskt. Tabell 7 visas resultatet av avverkningen på fyrkantsprofilerna. 

Avverkningen beräknades genom att subtrahera medelvärdet före avverkningen med medelvärdet efter 

avverkningen. I tabellen visas de grönmarkerade resultaten avverkning inom det förväntade intervallet. 

13 av 27 avverkade fyrkantsprofiler gav ett godkänt resultat, men resultaten hade en stor spridning (-

0,071 till 0,031 mm). De orangemarkerade resultaten visar en förhöjning på den avverkade ytan efter 

avverkning och de blåmarkerade gav en avverkning men hamnade inte inom intervallet (5-20 µm). 

Det var även stor spridning på avverkningsvärden inom gruppen av experiment.  
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Tabell 7: Resultat av avverkningen på fyrkantsprofilerna. Medelvärdet före subtraheras med 

medelvärdet efter avverkning. De grönmarkerade avverkningsvärdena visade en avverkning i mm, de 

orangemarkerade värdena visade på en positiv avverkning och de blåmarkerade gav en avverkning 

men hamnade inte inom intervallet (5-20 µm). Alla Mätvärden presenteras i mm. 

 

Den andra mätmetoden som användes på fyrkantsprofilerna där mätning utfördes över 

avverkningskanten visade på ett ännu sämre resultat. Endast 1 av 27 profiler hade ett godkänt 

avverkningsvärde inom det förväntade intervallet för båda sidorna. Om en avverkning skett skulle alla 

dessa mätvärden vara positiva. Den avverkade ytan bör vara lägre än referensytan. De 

orangemarkerade värdena visade att referensytan var lägre i förhållande till den avverkade ytan och 

det var inte rimligt. De blåmarkerade gav en avverkning men hamnade inte inom intervallet (5-20 

µm). Endast åtta värden gav en indikation om att en avverkning hade skett i intervallet 5-20 µm. I 

Tabell 8 redovisas avverkningsvärdena.  

 

 

 

 

 

 

Medelvärde före avverkning (mm) Medelvärde efter avverkning (mm) Avverkning (mm)

Exp: 1 Nr: 1 -0,004 -0,010 0,006

Exp: 1 Nr: 2 0,000 0,017 -0,017

Exp: 1 Nr: 3 -0,002 -0,001 -0,001

Exp: 2 Nr: 4 0,004 -0,011 0,015

Exp: 2 Nr: 5 0,002 -0,007 0,009

Exp: 2 Nr: 6 0,003 0,010 -0,007

Exp: 3 Nr: 7 -0,003 -0,013 0,010

Exp: 3 Nr: 8 -0,001 -0,006 0,005

Exp: 3 Nr: 9 -0,001 -0,022 0,021

Exp: 4 Nr: 10 -0,001 -0,007 0,007

Exp: 4 Nr: 11 -0,001 -0,002 0,002

Exp: 4 Nr: 12 -0,005 0,008 -0,013

Exp: 5 Nr: 13 0,001 -0,030 0,031

Exp: 5 Nr: 14 -0,004 0,003 -0,007

Exp: 5 Nr: 15 0,003 -0,009 0,012

Exp: 6 Nr: 16 0,001 -0,018 0,019

Exp: 6 Nr: 17 0,001 -0,002 0,004

Exp: 6 Nr: 18 0,004 -0,008 0,012

Exp: 7 Nr: 19 -0,002 -0,001 -0,001

Exp: 7 Nr: 20 -0,004 0,067 -0,071

Exp: 7 Nr: 21 0,001 0,000 0,000

Exp: 8 Nr: 22 -0,005 -0,013 0,008

Exp: 8 Nr: 23 0,000 -0,006 0,006

Exp: 8 Nr: 24 0,001 -0,004 0,005

Exp: 9 Nr: 25 -0,002 -0,007 0,005

Exp: 9 Nr: 26 -0,005 -0,005 0,000

Exp: 9 Nr: 27 -0,004 -0,001 -0,004
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Tabell 8: Resultatet av avverkningen för fyrkantsprofilerna, metod 1. Mätningarna utfördes över 

avverkningskant. De grönmarkerade mätvärdena gav en avverkning, de orangemarkerade värdena 

gav ett positivt värde och de blåmarkerade gav en avverkning men hamnar inte inom intervallet (5-20 

µm). Alla mätvärden presenteras i mm. 

 

Den statistiska kontrollmätningen av ytorna som genomfördes på fyrkantsprofilerna gav ett 

medelvärde för var och en av de fyra sidorna. För varje sida beräknades en standardavvikelse och 

slutligen beräknades ett medelvärde av de erhållna standardavvikelserna. Värdet på standardavvikelsen 

var ± 0,011 µm. Tabell 9 visar utvärderingen av den statistiska kontrollmätningen. 

 

 

Fyrkantsprofil: Avverkningen mäts 

över avverkningskanten (mm)

Kant 1 Kant 2

Försök 1 Nr : 1 0,003 0,005

Försök 1 Nr : 2 -0,006 0,002

Försök 1 Nr : 3 0,003 -0,001

Försök 2 Nr : 4 -0,004 0,006

Försök 2 Nr : 5 0,002 0,004

Försök 2 Nr : 6 0,009 0,003

Försök 3 Nr : 7 0,001 0,001

Försök 3 Nr : 8 -0,005 0,001

Försök 3 Nr : 9 0,006 -0,006

Försök 4 Nr : 10 0 -0,002

Försök 4 Nr : 11 0 -0,002

Försök 4 Nr : 12 -0,003 0

Försök 5 Nr : 13 0,003 -0,002

Försök 5 Nr : 14 0 0,001

Försök 5 Nr : 15 0 0,01

Försök 6 Nr : 16 0,005 0,005

Försök 6 Nr : 17 0 0,004

Försök 6 Nr : 18 0 0

Försök 7 Nr : 19 -0,001 -0,001

Försök 7 Nr : 20 -0,01 -0,01

Försök 7 Nr : 21 0 0,002

Försök 8 Nr : 22 0,006 0,004

Försök 8 Nr : 23 0,001 0,002

Försök 8 Nr : 24 0,005 0,003

Försök 9 Nr : 25 -0,003 0,002

Försök 9 Nr : 26 0 -0,001

Försök 9 Nr : 27 -0,001 0
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Tabell 9: Statistisk kontrollmätning av medelvärdet på de obearbetade fyrkantsprofilernas ytjämnhet 

med standardavvikelse för de fyra sidorna. Ett medelvärde i (mm) av de fyra standardavvikelserna 

redovisas med grönt.  

 

 

 

 

 

13.2 Metod 2 
 

Den förväntade avverkningen skulle hamna i intervallet 5-20 µm. Resultatet av mätningarna på de 

homogena detaljerna gav slumpmässiga värden. Till exempel gav mätningarna en indikation av att 

ytan på de homogena detaljerna var högre efter avverkningen i jämförelse med mätningarna innan 

avverkningen, och detta var helt ologiskt. Tabell 10 visar resultatet av avverkningen på de homogena 

detaljerna vid den höga koncentrationen. Avverkningen beräknades genom att subtrahera medelvärdet 

före avverkningen med medelvärdet efter avverkningen. I tabellen visade de grönmarkerade resultaten 

avverkning inom det förväntade intervallet. 5 av 21 avverkade homogena detaljer gav ett godkänt 

resultat, men resultaten hade en stor spridning (-0,027 till 0,042 mm). De orangemarkerade resultaten 

visade en förhöjning på den avverkade ytan efter avverkning och de blåmarkerade gav en avverkning 

men hamnade inte inom intervallet (5-20 µm). Det var även stor spridning på avverkningsvärden inom 

gruppen av experiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mätvärden, fyrkantsprofil (mm)

Medelvärde Sid 1 STDV Sid 1 Medelvärde Sid 2 STDV sid 2 Medelvärde sid 3 STDV sid 3 Medelvärde sid 4 STDV sid 4 Medelväde STDV

-0,016 0,013 -0,020 0,009 -0,002 0,010 -0,013 0,012 0,011
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Tabell 10: Resultatet av avverkningen för de homogena aluminiumdetaljerna då experimentet utfördes 

med höga koncentrationer som var Ahlins överge styrgräns. De grönmarkerade mätvärdena gav en 

avverkning, de orangemarkerade gav ett positivt värde och de blåmarkerade gav en avverkning men 

hamnade inte inom intervallet (5-20 µm). Alla mätvärden presenteras i mm. 

 

Den andra mätmetoden som användes på de homogena aluminiumdetaljerna där mätning utfördes över 

avverkningskanten visar på ett något bättre resultat. 11 av 21 profiler har ett godkänt avverkningsvärde 

inom det förväntade intervallet för båda sidorna. Om en avverkning skett skulle alla mätvärden vara 

positiva. Den avverkade ytan bör vara lägre än referensytan. De orangemarkerade värdena visade att 

referensytan var lägre i förhållande till den avverkade ytan och det var inte rimligt. De blåmarkerade 

gav en avverkning men hamnade inte inom intervallet (5-20 µm). Endast elva värden gav en 

indikation om att en avverkning hade skett i intervallet 5-20 µm. I Tabell 11 redovisas 

avverkningsvärdena för den höga koncentrationen i mm.  

 

 

 

 

 

Medelvärde före avverkning c(hög) mm Medelvärde efteravverkning c(hög) mm Avverkning (mm)

Exp: 1 Nr: 1 -0,017 -0,032 0,014

Exp: 1 Nr: 2 -0,013 -0,016 0,003

Exp: 1 Nr: 3 0,011 0,018 -0,007

Exp: 2 Nr: 4 -0,025 -0,039 0,015

Exp: 2 Nr: 5 -0,005 -0,022 0,018

Exp: 2 Nr: 6 0,028 0,028 0,000

Exp: 3 Nr: 7 0,028 0,029 -0,001

Exp: 3 Nr: 8 -0,036 -0,010 -0,026

Exp: 3 Nr: 9 -0,010 -0,051 0,042

Exp: 4 Nr: 10 0,036 0,004 0,032

Exp: 4 Nr: 11 0,008 0,019 -0,011

Exp: 4 Nr: 12 -0,017 0,005 -0,022

Exp: 5 Nr: 13 -0,025 -0,020 -0,005

Exp: 5 Nr: 14 0,041 0,007 0,034

Exp: 5 Nr: 15 -0,050 -0,023 -0,027

Exp: 6 Nr: 16 0,028 0,025 0,003

Exp: 6 Nr: 17 -0,027 -0,043 0,016

Exp: 6 Nr: 18 -0,027 -0,008 -0,019

Exp: 7 Nr: 19 -0,023 -0,015 -0,008

Exp: 7 Nr: 20 -0,017 -0,036 0,019

Exp: 7 Nr: 21 0,025 -0,014 0,039
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Tabell 11: Resultatet av avverkningen för de homogena aluminiumdetaljerna då experimentet utförs 

med höga koncentrationer som var Ahlins överge styrgräns och där mätningarna utfördes över 

avverkningskant. De grönmarkerade mätvärdena gav en avverkning, de orangemarkerade gav ett 

positivt värde och de blåmarkerade har gett en avverkning men hamnade inte inom intervallet (5-20 

µm). Alla mätvärden presenteras i mm. 

 

 

Tabell 12 visar resultatet av avverkningen på de homogena aluminiumdetaljerna som avverkades med 

låga koncentrationer, Ahlins undre styrgräns. Avverkningen beräknades genom att subtrahera 

medelvärdet före avverkningen med medelvärdet efter avverkningen. I tabellen visar de 

grönmarkerade resultaten värden inom det förväntade intervallet för avverkningen, endast 2 av 21 

detaljer visade mätningarna att avverkning skett, resultaten hade en stor spridning (-0,040 till 0,027 

mm). De orangemarkerade resultaten visade en förhöjning på den avverkade ytan efter avverkning och 

de blåmarkerade gav en avverkning men hamnade inte inom intervallet (5-20 µm). Det var även stor 

spridning på avverkningsvärden inom gruppen av experiment.  

 

Homogen profil: Avverkningen mäts över "kanten" c(hög) mm

Kant 1 Kant 2

Exp: 1 Nr: 1 0,003 0,003

Exp: 1 Nr: 2 0,007 0,005

Exp: 1 Nr: 3 -0,006 0,010

Exp: 2 Nr: 4 0,009 0,010

Exp: 2 Nr: 5 0,009 0,010

Exp: 2 Nr: 6 -0,010 -0,014

Exp: 3 Nr: 7 -0,023 -0,018

Exp: 3 Nr: 8 0,005 0,005

Exp: 3 Nr: 9 0,010 0,009

Exp: 4 Nr: 10 -0,005 -0,012

Exp: 4 Nr: 11 0,008 -0,013

Exp: 4 Nr: 12 0,008 0,009

Exp: 5 Nr: 13 0,006 0,009

Exp: 5 Nr: 14 -0,015 -0,007

Exp: 5 Nr: 15 0,014 0,008

Exp: 6 Nr: 16 -0,013 -0,013

Exp: 6 Nr: 17 0,010 0,014

Exp: 6 Nr: 18 0,011 0,006

Exp: 7 Nr: 19 -0,003 -0,014

Exp: 7 Nr: 20 0,012 0,005

Exp: 7 Nr: 21 0,004 -0,007
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Tabell 12: Resultatet av avverkningen för de homogena aluminiumdetaljerna då experimentet utfördes 

med låga koncentrationer som var Ahlins undre styrgräns. De grönmarkerade mätvärdena gav en 

avverkning, de orangemarkerade gav ett positivt värde och de blåmarkerade gav en avverkning men 

hamnade inte inom intervallet (5-20 µm). Alla mätvärden presenteras i mm.  

 

 

Den andra mätningen av de homogena aluminiumdetaljerna, där mätning genomfördes över 

avverkningskanten visar på något bättre resultat, 6 av 21 detaljer visade att avverkning har skett på 

båda kanterna. Om en avverkning skett skulle alla dessa mätvärden vara positiva. Den avverkade ytan 

bör vara lägre än referensytan. De orangemarkerade värdena visade att referensytan var lägre i 

förhållande till den avverkade ytan och det var inte rimligt. De blåmarkerade mätvärdena visade att 

ingen eller näst intill ingen avverkning skett. Endast sju värden gav en indikation på att en avverkning 

skett i det förväntade intervallet på 5-20 µm, då båda mätningarna över avverkningskanten gav ett 

positivt värde. I Tabell 13 redovisas resultatet av avverkningsvärdena. 

 

 

 

Medelvärde före avverkning c(låg) mm Medelvärde efteravverkning c(låg) mm Avverkning (mm)

Exp: 1 Nr: 1 0,036 0,035 0,000

Exp: 1 Nr: 2 0,032 0,048 -0,016

Exp: 1 Nr: 3 -0,017 -0,017 0,000

Exp: 2 Nr: 4 0,009 0,030 -0,021

Exp: 2 Nr: 5 -0,028 -0,016 -0,013

Exp: 2 Nr: 6 -0,003 -0,018 0,015

Exp: 3 Nr: 7 0,003 0,031 -0,029

Exp: 3 Nr: 8 -0,026 -0,011 -0,015

Exp: 3 Nr: 9 0,013 0,035 -0,022

Exp: 4 Nr: 10 -0,030 -0,029 -0,001

Exp: 4 Nr: 11 0,006 0,022 -0,016

Exp: 4 Nr: 12 -0,036 -0,017 -0,019

Exp: 5 Nr: 13 0,032 0,011 0,021

Exp: 5 Nr: 14 -0,027 -0,025 -0,002

Exp: 5 Nr: 15 0,041 0,040 0,002

Exp: 6 Nr: 16 -0,021 -0,048 0,027

Exp: 6 Nr: 17 0,001 0,041 -0,040

Exp: 6 Nr: 18 -0,045 -0,046 0,001

Exp: 7 Nr: 19 -0,011 -0,020 0,009

Exp: 7 Nr: 20 -0,057 -0,083 0,026

Exp: 7 Nr: 21 -0,047 -0,020 -0,027
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Tabell 13: Resultatet av avverkningen för de homogena aluminiumdetaljerna då experimentet utfördes 

med låga koncentrationer som var Ahlins undre styrgräns och där mätningarna utfördes över 

avverkningskant. De grönmarkerade mätvärdena gav en avverkning, de orangemarkerade gav ett 

positivt värde och de blåmarkerade har gett en avverkning men hamnade inte inom intervallet (5-20 

µm). Alla mätvärden presenteras i mm. 

 

Den statistiska kontrollmätningen av ytorna som genomfördes på de homogena aluminiumdetaljerna 

gav ett medelvärde för de fyra sidorna. Standardavvikelsen för ytornas medelvärden gav ett 

medelvärde på standardavvikelsen på ± 0,014 µm. Tabell 14 visar utvärderingen av den statistiska 

kontrollmätningen.  

Tabell 14: Statistiska kontrollmätningen av medelvärdet på de homogena aluminiumdetaljerna med 

standardavvikelse för de två sidor som mättes. Ett medelvärde i mm av de två standardavvikelserna 

redovisas med grönt. 

 

Homogen profil: Avverkningen mäts över "kanten" c(låg) mm

Kant 1 Kant 2

Exp: 1 Nr: 1 -0,013 -0,018

Exp: 1 Nr: 2 -0,022 -0,012

Exp: 1 Nr: 3 0,009 0,013

Exp: 2 Nr: 4 -0,009 -0,004

Exp: 2 Nr: 5 0,005 0,006

Exp: 2 Nr: 6 -0,018 0,001

Exp: 3 Nr: 7 -0,006 -0,014

Exp: 3 Nr: 8 0,013 -0,003

Exp: 3 Nr: 9 -0,014 -0,016

Exp: 4 Nr: 10 0,015 0,006

Exp: 4 Nr: 11 -0,003 -0,003

Exp: 4 Nr: 12 0,018 0,006

Exp: 5 Nr: 13 -0,007 -0,014

Exp: 5 Nr: 14 0,003 0,005

Exp: 5 Nr: 15 -0,018 -0,031

Exp: 6 Nr: 16 0,017 0,006

Exp: 6 Nr: 17 -0,015 -0,010

Exp: 6 Nr: 18 0,021 0,014

Exp: 7 Nr: 19 -0,004 0,000

Exp: 7 Nr: 20 0,008 0,009

Exp: 7 Nr: 21 0,010 0,004

50 mätvärden, homogen aluminiumdetalj (mm)

Medelvärde Sid 1 STDV Sid 1 Medelvärde Sid 2 STDV 2 Medelväde STDV

-0,033 0,014 -0,023 0,014 0,014
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13.3 Metod 3 
 

Mätningarna som gjordes på de 12 kuberna utfördes på Linköpings universitet. Kuberna vägdes före 

och efter på en analysvåg. Därefter beräknades avverkningen som en massförlust i gram för kuberna. 

Sedan beräknades massförlusten i mg/cm2. För att erhålla avverkningen i mikrometer, gjordes 

ytterligare beräkningar. Beräkningarna av avverkningen gjordes på två olika sätt, först genom att 

utnyttja aluminium atomens radie och därefter med hjälp av enhetscellen för aluminium.  

Den förväntade avverkningen skulle hamna i intervallet 5-20 µm. Resultatet som den första 

beräkningen gav, med aluminiumatomens radie, visade ett linjärt samband, likaså massförlusten/cm2. 

Resultatet visade också att då avverkningstiden var låg avverkades endast några få mikrometer. För att 

få en större avverkning behövde kuberna vara i precisionslösningen under betydligt längre tid. Figur 

25 visar det linjära sambandet mellan tiden i avverkningsbadet och massförlusten i g/kub. 

 

Figur 25: Visar det linjära sambandet mellan massförlust i g/kub och avverkningstiden.  

Figur 26 visar det linjära sambandet mellan tiden i avverkningsbadet och massförlusten i mg/cm2.  

 

Figur 26: Visar det linjära sambandet mellan massförlust i mg/cm2 och avverkningstiden.  
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I Tabell 15 visas det beräknade resultatet då aluminiums atomradie har utnyttjats. Då kuberna varit i 

avverkningsbadet i 1 minut avverkades 1,52 µm, vid 3 minuter avverkades 4,51 µm, vid 5 minuter 

avverkades 7,85 µm, vid 10 minuter avverkades 14,6 µm, vid 15 minuter avverkades 22,7 µm och vid 

30 minuter avverkades 61,6 µm.  

Tabell 15: Visar den teoretiska beräkningen av avverkningen med hjälp av aluminiums atomradie. 

 

Figur 27 visar det linjära sambandet mellan tiden i avverkningsbadet och avverkningen.  Inom 

gruppen av experiment var avverkningen jämn.  

 

Figur 27: Visar det linjära sambandet mellan avverkningen i µm och avverkningstid i minuter. 

Beräkningen har gjorts med aluminiums atomradie.  

I Tabell 16 visas det beräknade resultatet då aluminiums enhetscell har utnyttjats i beräkningarna. Då 

kuberna varit i avverkningsbadet i 1 minut avverkades 1,62 µm, vid 3 minuter avverkades 4,79 µm, 

Beräknad avverkning med Al atomradie

Tid (min) m(förlust mg/cm2) Avverkning (µm)

1 0,425 1,52

3 1,254 4,51

5 2,183 7,85

10 4,050 14,6

15 6,304 22,7

30 17,129 61,6
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vid 5 minuter avverkades 8,34 µm, vid 10 minuter avverkades 15,47 µm, vid 15 minuter avverkades 

24,08 µm och vid 30 minuter avverkades 65,44 µm.  

Tabell 16: Visar den teoretiska beräkningen av avverkningen med hjälp av aluminiums enhetscell. 

 

Figur 28 visar det linjära sambandet mellan tiden i avverkningsbadet och avverkningen.  Inom 

gruppen av experiment var avverkningen jämn. 

 

Figur 28: Visar det linjära sambandet mellan avverkningen i µm och avverkningstid i minuter. 

Beräkningen har gjorts med aluminiums enhetscell. 

 

 

 

 

Beräknad avverkning med Al enhetscell

Tid (min) m(förlust mg/cm2)Avverkning (µm)

1 0,425 1,62

3 1,254 4,79

5 2,183 8,34

10 4,050 15,47

15 6,304 24,08

30 17,129 65,44
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14  Diskussion 
14.1 Metod 1 
 

Laborationen som utfördes på Ahlins i Habo för avverkningen på fyrkantsprofilerna gick smidigt med 

små komplikationer. Precisionsbetslösning hämtades från Ahlins avverkningsbad varefter 

koncentrationerna justerades. Den största svårigheten var att justera koncentrationerna för 

natriumhydroxid och aluminium till Ahlins övre styrgränser. Den mest sannolika orsaken till 

problemen var svårigheter att justera en av koncentrationerna utan att den andra förändrade sig. 

Koncentrationerna beräknades genom titrering av precisionslösningarna, men det var svårt att uppnå 

den exakta nivåerna från försöksplaneringen.   

Samtliga fyrkantsprofiler som användes i denna metod var Ahlins eget material. Fyrkantsprofilerna 

förvarades i askar för att på ett organiserat sätt hålla reda på vilka profiler som tillhörde respektive 

experiment.  

Fyrkantsprofilerna mättes sedan på Linköpings universitet. Två olika mätmetoder användes för att 

fastställa avverkningen. Mätningarna genomfördes utan några komplikationer. 

I den statistiska utvärderingen av standardavvikelsen för den obearbetade ytans ojämnhet var större än 

de flesta uppmätta avverkningsresultaten, då gick det inte att använda resultaten från försöken i metod 

1. Det gick inte med statistisk säkerhet att utvärdera hur mycket som har avverkats i respektive 

experiment. 

En utvärdering av huvudeffekter och samspelseffekterna för de fyra designvariablerna 

(koncentrationen för natriumhydroxid, aluminium, temperatur och tid för nedsänkningen i 

avverkningsbad) med datorprogrammet The Unscrambler X gick inte att genomföra. Mätvärdena 

visade inte med statistisk säkerhet att en avverkning hade skett i respektive experiment, därför kunde 

inte The Unscrambler X användas för att utvärdera samspelseffekterna och därefter optimera 

avverkningsprocessen.  

Möjliga felkällor för metod 1 skulle kunna vara att detaljerna inte mättes direkt efter avverkningen, 

utan fraktades med bil från Habo till Linköping. En annan felkälla för metod 1 kunde vara att det 

material som användes inte var homogent aluminium utan fyrkantsprofil med tunna väggar. 

Hanteringen av detaljerna genom tejpning för att skydda referensytorna och därefter borttagandet av 

tejpen kunde därför förändra detaljernas form. Detaljerna utsattes också för växlande temperatur under 

transporten till Linköping som kan ha påverkat aluminiumdetaljerna.  

14.2 Metod 2 
 

I metod 2 eliminerades de tänkta felkällor från metod 1, därför utfördes laborationen på Linköping 

universitet och mätningarna kunde genomföras direkt efter avverkning samt att homogent aluminium 

användes för detaljerna. Resultatet för mätningarna i metod 2 gav inte heller några värden som gick att 

grunda några tolkningar av om hur mycket som avverkats. 
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Experimenten gick smidigt med endast smärre komplikationer. I denna metod utfördes två identiska 

experiment, skillnaden var att koncentrationerna för natriumhydroxid och aluminium i första försöket 

var på Ahlins maximala nivå och i det andra experimentet var koncentrationerna på Ahlins mininivå. 

Här försvann komplikationen att justera koncentrationerna för natriumhydroxid och aluminium då 

endast spädning gjordes för att nå mininivån. Denna metod arbetades fram eftersom det i metod 1 var 

svår att kontrollera koncentrationerna. I denna metod kunde koncentrationerna beräknas exakta genom 

titrering.  

Samtliga homogena aluminiumdetaljer som användes i denna metod var inköpta från Linköpings stål 

AB (LSAB). Aluminiumdetaljerna förvarades i askar för att på ett organiserat sätt hålla reda på vilka 

profiler som tillhörde respektive experiment.  

Mätningarna som gjordes på de homogena aluminiumdetaljerna utfördes på Linköpings universitet.  

Två olika mätmetoder användes för att fastställa avverkningen. Mätningarna genomfördes utan några 

komplikationer. 

Eftersom standardavvikelsen för den obearbetade ytans ojämnhet var större än de flesta uppmätta 

avverkningsresultaten, gick det inte att använda resultaten från försöken i metod 2. Det gick inte med 

statistisk säkerhet att utvärdera hur mycket som har avverkats i respektive experiment. 

En utvärdering av huvudeffekter och samspelseffekterna för de två designvariablerna (temperatur och 

tid för nedsänkningen i avverkningsbad) med datorprogrammet The Unscrambler X gick inte att 

genomföra. Mätvärdena visade inte med statistisk säkerhet att en avverkning hade skett i respektive 

experiment, därför kunde inte The Unscrambler X användas för att utvärdera samspelseffekterna och 

därefter optimera avverkningsprocessen.  

Möjliga felkällor för metod 2 kunde vara att detaljernas ytojämnhet var för stor i förhållandet till 

mätområdet för avverkningen.  

14.3 Metod 3  
 

Laborationen utfördes på Linköpings universitet. Avverkningen skedde på homogena 

aluminiumdetaljer som tillverkades till kuber med en ytarea på 24 cm2, tolv stycken sammanlagt. 

Experimentet gick smidigt utan några svårigheter. I denna metod utfördes ett experiment. 

Koncentrationerna för natriumhydroxid och aluminium i försöket var Ahlins maximalanivåer, 

koncentrationen bestämdes genom titrering. Metoden arbetades fram eftersom metod 1 och 2 hade 

svårigheter med att justera koncentrationerna, samt att mätvärdena fick förkastas.  

Grundmaterialen till de tillverkade kuberna var inköpta från Linköpings stål AB (LSAB). 

Metod 3 som skiljer sig markant från metod 1 och 2 gav en teoretisk beräknad avverkning. De 

slutsatser om felkällor från metod 1 och 2 som beskrivs ovan, förstärktes med tiden. Huvudmisstanken 

var att det inte avverkades något, eller mycket lite i experimenten.  

När resultaten av de två teoretiska beräkningarna jämfördes, blir det endast en lite skillnad i 

avverkning. Det blev något mer avverkat då beräkningarna gjordes med hänsyn till aluminiums 

enhetscell. Resultatet visade också varför det inte gått att få fram några mätvärden för metod 1 och 2. 

Avverkningen var mycket liten, i storleksordningen 1 µm för 1 minut, och då standardavvikelserna för 
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detaljernas ytjämnhet för metod 1 och 2 översteg avverkningen med en tiopotens, kunde inga 

slutsatser dras om avverkningen i dessa metoder. Metod 3 visade att det fanns ett linjärt samband 

mellan massförlusten och tiden för nedsänkningen i avverkingsbaden. Den linjära regressionen på 0,98 

bekräftade det linjära sambandet. 

Möjliga felkällor för metod 3 var att ytarean inte var exakt beräknad, utan uppskattad eftersom det var 

svårt att tillverka exakta kuber för hand. Detta utesluter inte metoden, men gav en större osäkerhet i 

resultaten.  

14.4 System och process 
 

Projektet har mestadels följt tidsplanen och arbetet har framskridit väl. De planerade milstolparna om 

rapporten hölls, däremot flyttades milstolpe sex fram då det laborativa utförandet fick förlängas. 

Laborationerna skulle genomföras på Ahlins i Habo men flyttades till Linköpingsuniversitet efter vecka 18. 

Trots det har tiden som var planerad för varje aktivitet varit tillräcklig. 

14.5 Social relevans 
 

Anodiseringsprocessen är relativt miljövänlig om jämförelser görs mot andra ytbehandlingsmetoder. I 

processen då ytskiktet skapas på aluminiumdetaljerna tillsätts inga giftiga kemikalier, enbart 

svavelsyra, natriumhydroxid och aluminium i utspädd koncentrationer. Eftersom den anodiserade ytan 

inte korroderar kommer de anodiserade detaljerna inte att bidra med avfallsprodukter under sin 

livscykel, exempel korrosionsrester. Produkter som anodiserats bidrar inte till miljöförstöring eller 

allergier och är godkända för livsmedelshantering. De restprodukter som bildas vid processen renar 

Ahlins med ett eget reningsverk och prover tas regelbundet av företaget för kontroller. Andra prover 

på avloppsvatten skickar till ackrediterat laboratorium för analyser. Endast en lite del av slammet som 

bildas skickas till deponi. Alla aluminiumprodukter som anodiseras kan återvinnas till 100 %. Den 

största miljöpåverkan vid anodiseringsprocessen är energiförbrukningen. [3] 

15  Slutsats 
 

De utförda experimenten i examensarbetet gav indikationer på att koncentrationerna av 

natriumhydroxid och aluminium inte har någon större betydelse för hur mycket som avverkas på 

aluminiumdetaljerna. Koncentrationerna har haft stora variationer. Mätningarna som genomfördes 

med metod 1 och 2 gav slumpmässiga värden med stor spridning. I metod 1 och 2 kunde inga 

tolkningar göras av hur mycket material som avverkades. I metod 3 beräknades teoretiskt hur mycket 

som avverkades och denna metod visade att så lite avverkades att värdena inte var mätbara med den 

ytjämnhet som detaljerna hade. Normala produktionsmetoder för aluminium genererar för ojämna ytor 

och dessa kan inte mätas med den noggrannhet som avverkningen gav. Slutsatsen blir att det 

avverkades mycket lite på detaljerna i det tidsintervall som Ahlins använder. Däremot förstörs ytan på 

detaljerna om avverkningstiden var för lång och då går det inte att anodisera detaljerna.  

För att ytterligare testa om det gick att mäta någon avverkning mättes detaljerna med mikrometer. 

Mikrometern hade minde noggrannhet än mätklockan, men ingen avverkning gick att påvisa.  
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Fortsättningen på detta examensarbete skulle vara att använda den statistiska försöksplaneringen från 

metod 1 i kombination med metod 3, och därefter optimera processen. Det är fortfarande viktigt att 

utvärdera hur avverkningssystemet fungerar och hur de olika variablerna samspelar med varandra och 

hur stor betydelse huvudeffekterna har. Detta skulle leda till att Ahlins i Habo får en mer kontrollerad 

process samt att kunna förbättra anodiseringssystemet. Några av mina slutsatser var att 

koncentrationerna inte har någon större betydelse i det utvärderade intervallet, utan eventuellt är det 

kvoten mellan natriumhydroxid och aluminium som har betydelse. Genom att sänka koncentrationen 

på natriumhydroxid och aluminium i avverkningsbaden, skulle miljön sparas och kostnaderna för 

kemikalier sänkas. Materialet i baden och i VVS-systemet där lösningen tappas ut, skulle få längre 

livslängd eftersom lösningen är starkt basiskt. Ahlins eget reningsverk skulle också må bättre av 

mindre basiska lösningar.  
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Tack 
 

Jag vill rikta ett varmt tack till Ahlins i Habo där jag har utfört mitt examensarbete och särskilt till 

produktionschef Elisabeth Sandberg samt övrig personal. Stort tack till min handledare på Linköpings 

Universitet, förste forskningsingenjör Fredrik Söderlind för alla idéer och ovärderliga tips under min 

examensperiod. Tack till min examinator Universitetslektor Henrik Pedersen för utmärkt samarbete 

under examensarbetets framskridande. Tack till Universitetslektor Maria Lundqvist som med 

engagerat intresse har bistått i utförandet och tolkningar av försöksplaneringen. Ytterligare vill jag 

tacka systemingenjör Björn Löfgren för kvantitativ konsultation och till förste forskningsingenjör, 

Thomas Lingefelt på institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) / Tunnfilmsfysik (TUNNF), där 

jag har fått tillgång till laboratorium för mätningar och fotografering av detaljerna samt mycket goda 

råd.  
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Appendix 
 

Tabell A: Rådata: Mätvärden i mm på fyrkantsprofiler före avverkning, samt medelvärdet på ytan i 

förhållande till nollpunkten, metod 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mätpunkter före avverkning på precissionsbet, metod 1, fyrkantsprofil (mm) Medelvärde (mm)

Ask:1 Försök 1 Nr:1 0,005 -0,004 -0,007 -0,009 -0,003750

Ask:1 Försök 1 Nr:2 0 0 0,001 -0,001 0,000000

Ask:1 Försök 1 Nr:3 0,004 -0,001 -0,004 -0,006 -0,001750

Ask:1 Försök 2 Nr:4 0,003 0,002 0,001 0,009 0,003750

Ask:1 Försök 2 Nr:5 0,006 0,001 0,001 -0,002 0,001500

Ask:1 Försök 2 Nr:6 0,004 0,003 0 0,004 0,002750

Ask:2 Försök 3 Nr:7 0 -0,003 -0,005 -0,003 -0,002750

Ask:2 Försök 3 Nr:8 0,002 -0,001 -0,004 0 -0,000750

Ask:2 Försök 3 Nr:9 -0,001 -0,008 0,003 0,002 -0,001000

Ask:2 Försök 4 Nr:10 0,003 -0,001 0 -0,004 -0,000500

Ask:2 Försök 4 Nr:11 -0,002 -0,002 0 0,002 -0,000500

Ask:2 Försök 4 Nr:12 -0,004 0,001 -0,009 -0,006 -0,004500

Ask:3 Försök 5 Nr:13 0,002 0,002 0,001 -0,001 0,001000

Ask:3 Försök 5 Nr:14 -0,005 -0,006 -0,003 -0,002 -0,004000

Ask:3 Försök 5 Nr:15 -0,001 0,002 0,005 0,007 0,003250

Ask:3 Försök 6 Nr:16 0,008 0,004 -0,008 0,001 0,001250

Ask:3 Försök 6 Nr:17 0,007 0,001 0 -0,003 0,001250

Ask:3 Försök 6 Nr:18 0,005 0,004 0,004 0,003 0,004000

Ask:4 Försök 7 Nr:19 -0,002 -0,001 0 -0,003 -0,001500

Ask:4 Försök 7 Nr:20 -0,002 -0,004 -0,005 -0,005 -0,004000

Ask:4 Försök 7 Nr:21 0,003 0 0,001 -0,001 0,000750

Ask:4 Försök 8 Nr:22 0 -0,006 -0,006 -0,009 -0,005250

Ask:4 Försök 8 Nr:23 0 0 0,001 -0,002 -0,000250

Ask:4 Försök 8 Nr:24 0,002 0,002 0,001 0 0,001250

Ask:5 Försök 9 Nr:25 0 -0,001 -0,002 -0,005 -0,002000

Ask:5 Försök 9 Nr:26 -0,004 -0,004 -0,004 -0,006 -0,004500

Ask:5 Försök 9 Nr:27 -0,004 -0,005 -0,003 -0,005 -0,004250
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Tabell B: Rådata: Mätvärden i mm på homogena aluminiumdetaljer före avverkning för höga 

koncentrationer, samt medelvärdet på ytan i förhållande till nollpunkten, metod 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mätpunkter, före, P-Bet höga koncentrationer (mm) Medelvärde (mm) 

Ask:1 Nr: 1 -0,01 -0,014 -0,021 -0,024 -0,0173

Ask:1 Nr: 2 -0,014 -0,008 -0,016 -0,014 -0,0130

Ask:1 Nr: 3 0,008 0,006 0,018 0,013 0,0113

Ask:1 Nr: 4 -0,016 -0,021 -0,028 -0,033 -0,0245

Ask:1 Nr: 5 -0,018 -0,013 0,002 0,01 -0,0048

Ask:1 Nr: 6 0,025 0,034 0,038 0,016 0,0283

Ask:2 Nr: 7 0,029 0,034 0,025 0,025 0,0283

Ask:2 Nr: 8 -0,03 -0,018 -0,047 -0,049 -0,0360

Ask:2 Nr: 9 -0,014 -0,011 -0,009 -0,004 -0,0095

Ask:2 Nr: 10 0,024 0,031 0,048 0,042 0,0363

Ask:2 Nr: 11 0,019 0,015 -0,006 0,004 0,0080

Ask:2 Nr: 12 -0,007 -0,029 -0,008 -0,025 -0,0173

Ask:3 Nr: 13 -0,025 -0,028 -0,022 -0,023 -0,0245

Ask:3 Nr: 14 0,032 0,041 0,046 0,044 0,0408

Ask:3 Nr: 15 -0,033 -0,052 -0,057 -0,056 -0,0495

Ask:3 Nr: 16 0,037 0,027 0,021 0,027 0,0280

Ask:3 Nr: 17 -0,024 -0,021 -0,032 -0,031 -0,0270

Ask:3 Nr: 18 -0,019 -0,02 -0,034 -0,034 -0,0268

Ask:4 Nr: 19 -0,019 -0,008 -0,035 -0,03 -0,0230

Ask:4 Nr: 20 -0,014 -0,014 -0,018 -0,023 -0,0173

Ask:4 Nr: 21 0,018 0,023 0,028 0,029 0,0245
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Tabell C: Rådata: Mätvärden i mm på homogena aluminiumdetaljer före avverkning för låga 

koncentrationer, samt medelvärdet på ytan i förhållande till nollpunkten, metod 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Mätpunkter, före, P-Bet låga koncentrationer (mm) Medelvärde (mm) 

Ask:1 1 0,043 0,03 0,041 0,028 0,0355

Ask:1 2 0,021 0,038 0,027 0,042 0,0320

Ask:1 3 -0,014 -0,013 -0,021 -0,019 -0,0168

Ask:1 4 0,014 0,009 0,006 0,007 0,0090

Ask:1 5 -0,03 -0,025 -0,028 -0,03 -0,0283

Ask:1 6 -0,001 0 -0,005 -0,004 -0,0025

Ask:2 7 0,005 0,004 0,003 -0,002 0,0025

Ask:2 8 -0,021 -0,017 -0,029 -0,038 -0,0263

Ask:2 9 0,024 0,019 0,004 0,005 0,0130

Ask:2 10 -0,019 -0,03 -0,028 -0,042 -0,0298

Ask:2 11 0,008 0,006 0,005 0,004 0,0058

Ask:2 12 -0,037 -0,034 -0,038 -0,033 -0,0355

Ask:3 13 0,025 0,025 0,033 0,045 0,0320

Ask:3 14 -0,019 -0,031 -0,021 -0,035 -0,0265

Ask:3 15 0,043 0,029 0,049 0,044 0,0413

Ask:3 16 -0,018 -0,01 -0,028 -0,027 -0,0208

Ask:3 17 0,013 0,014 -0,012 -0,01 0,0013

Ask:3 18 -0,052 -0,047 -0,043 -0,038 -0,0450

Ask:4 19 -0,016 -0,008 -0,007 -0,014 -0,0113

Ask:4 20 -0,049 -0,048 -0,066 -0,065 -0,0570

Ask:4 21 -0,041 -0,05 -0,046 -0,051 -0,0470
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Tabell D: Rådata för massorna på kuberna, före och efter avverkning, metod 3. Alla kuber hade ett 

inristat nummer. Ett medelvärde av massförlusten togs från de två kuberna som var vid samma 

tidpunkt. Samt beräkningen av massförlusten mg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr: Tid (min) m(före) g m(efter) g m(förlust) m(medel) g m(medel) mg m(förlust mg/cm2)

1 1 20,7311 20,7202 0,0109 0,0105 10,5 0,4250

3 1 21,1635 21,1535 0,0100

4 3 22,4729 22,4429 0,0300 0,0301 30,1 1,2542

10 3 20,7389 20,7087 0,0302

6 5 20,7963 20,7444 0,0519 0,0524 52,4 2,1833

8 5 21,8603 21,8074 0,0529

7 10 19,3414 19,2475 0,0939 0,0972 97,2 4,0500

11 10 22,1886 22,0882 0,1004

5 15 21,0239 20,8718 0,1521 0,1513 151,3 6,3042

9 15 21,0495 20,899 0,1505

2 30 20,7784 20,3674 0,4110 0,4111 411,1 17,1292

12 30 20,2752 19,8641 0,4111
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Tabell E: Rådata: Mätvärden i mm på fyrkantsprofiler efter avverkning, samt medelvärdet på ytan i 

förhållande till nollpunkten, metod 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätpunkter efter avverkning på precissionsbet, metod 1, fyrkantsprofil (mm) Medelvärde (mm)

Ask:1 Försök 1 Nr:1 -0,009 -0,016 -0,014 0,000 -0,010 -0,010

Ask:1 Försök 1 Nr:2 0,004 0,009 0,029 0,039 0,005 0,017

Ask:1 Försök 1 Nr:3 -0,004 0,000 0,004 -0,009 0,005 -0,001

Ask:1 Försök 2 Nr:4 -0,006 -0,010 -0,009 -0,012 -0,017 -0,011

Ask:1 Försök 2 Nr:5 -0,003 -0,010 0,001 -0,005 -0,018 -0,007

Ask:1 Försök 2 Nr:6 0,018 0,005 0,016 0,002 0,009 0,010

Ask:2 Försök 3 Nr:7 -0,023 -0,009 -0,015 -0,032 0,013 -0,013

Ask:2 Försök 3 Nr:8 -0,006 -0,003 -0,003 -0,013 -0,003 -0,006

Ask:2 Försök 3 Nr:9 -0,025 -0,010 -0,022 -0,028 -0,025 -0,022

Ask:2 Försök 4 Nr:10 -0,019 -0,002 0,000 -0,012 -0,002 -0,007

Ask:2 Försök 4 Nr:11 -0,004 -0,010 0,006 -0,003 -0,001 -0,002

Ask:2 Försök 4 Nr:12 -0,002 0,020 0,012 0,002 0,009 0,008

Ask:3 Försök 5 Nr:13 0,001 -0,028 -0,080 0,000 -0,043 -0,030

Ask:3 Försök 5 Nr:14 0,003 -0,010 0,008 0,009 0,005 0,003

Ask:3 Försök 5 Nr:15 -0,012 -0,003 -0,003 -0,014 -0,014 -0,009

Ask:3 Försök 6 Nr:16 -0,012 -0,025 -0,013 -0,017 -0,021 -0,018

Ask:3 Försök 6 Nr:17 -0,018 0,018 0,001 -0,019 0,006 -0,002

Ask:3 Försök 6 Nr:18 -0,009 -0,006 -0,002 -0,011 -0,010 -0,008

Ask:4 Försök 7 Nr:19 0,001 -0,003 0,004 0,001 -0,007 -0,001

Ask:4 Försök 7 Nr:20 0,007 0,001 0,132 0,180 0,015 0,067

Ask:4 Försök 7 Nr:21 0,001 -0,003 0,009 -0,002 -0,003 0,000

Ask:4 Försök 8 Nr:22 -0,009 -0,013 -0,011 -0,012 -0,021 -0,013

Ask:4 Försök 8 Nr:23 -0,008 -0,005 -0,003 -0,004 -0,010 -0,006

Ask:4 Försök 8 Nr:24 0,006 -0,010 -0,002 0,003 -0,017 -0,004

Ask:5 Försök 9 Nr:25 -0,004 -0,010 -0,005 -0,005 -0,009 -0,007

Ask:5 Försök 9 Nr:26 -0,005 -0,002 0,001 -0,013 -0,005 -0,005

Ask:5 Försök 9 Nr:27 0,000 -0,006 0,004 0,003 -0,004 -0,001
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Tabell F: Rådata: Mätvärden i mm på homogena aluminiumdetaljer efter avverkning för höga 

koncentrationer, samt medelvärdet på ytan i förhållande till nollpunkten, metod 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Mätpunkter, efter, P-Bet höga koncentrationer (mm) Medelvärde (mm) 

Ask:1 1 -0,02 -0,021 -0,028 -0,046 -0,043 -0,0316

Ask:1 2 -0,014 -0,011 -0,016 -0,021 -0,017 -0,0158

Ask:1 3 0,013 0,01 0,017 0,015 0,034 0,0178

Ask:1 4 -0,046 -0,036 -0,041 -0,039 -0,034 -0,0392

Ask:1 5 -0,009 -0,011 -0,019 -0,037 -0,036 -0,0224

Ask:1 6 0,019 0,036 0,045 0,014 0,028 0,0284

Ask:2 7 0,026 0,03 0,041 0,019 0,029 0,0290

Ask:2 8 -0,014 -0,009 -0,011 -0,01 -0,004 -0,0096

Ask:2 9 -0,042 -0,045 -0,054 -0,057 -0,058 -0,0512

Ask:2 10 0,006 0,01 0,011 -0,003 -0,002 0,0044

Ask:2 11 0,021 0,009 0,027 0,02 0,018 0,0190

Ask:2 12 0,001 0,022 0,003 -0,006 0,006 0,0052

Ask:3 13 -0,014 -0,017 -0,021 -0,023 -0,023 -0,0196

Ask:3 14 0,012 0,005 0,015 0,002 0,001 0,0070

Ask:3 15 -0,024 -0,025 -0,028 -0,026 -0,011 -0,0228

Ask:3 16 0,03 0,022 0,039 0,013 0,022 0,0252

Ask:3 17 -0,044 -0,048 -0,045 -0,038 -0,042 -0,0434

Ask:3 18 -0,014 -0,015 -0,007 -0,003 -0,002 -0,0082

Ask:4 19 -0,025 -0,034 -0,01 0,002 -0,006 -0,0146

Ask:4 20 -0,042 -0,039 -0,035 -0,031 -0,033 -0,0360

Ask:4 21 -0,011 -0,013 -0,005 -0,02 -0,021 -0,0140
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Tabell G: Rådata: Mätvärden i mm på homogena aluminiumdetaljer efter avverkning för låga 

koncentrationer, samt medelvärdet på ytan i förhållande till nollpunkten, metod 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätpunkter, efter, P-Bet låga koncentrationer (mm) Medelvärde (mm) 

Ask:1 1 0,036 0,025 0,047 0,034 0,034 0,0352

Ask:1 2 0,032 0,056 0,057 0,035 0,06 0,048

Ask:1 3 -0,03 -0,025 -0,03 -0,029 0,03 -0,0168

Ask:1 4 0,02 0,022 0,038 0,033 0,039 0,0304

Ask:1 5 -0,011 -0,011 -0,017 -0,018 -0,021 -0,0156

Ask:1 6 -0,01 -0,015 -0,01 -0,027 -0,026 -0,0176

Ask:2 7 0,024 0,038 0,038 0,024 0,033 0,0314

Ask:2 8 -0,024 -0,01 -0,011 -0,005 -0,006 -0,0112

Ask:2 9 0,027 0,03 0,042 0,036 0,038 0,0346

Ask:2 10 -0,021 -0,031 -0,033 -0,021 -0,038 -0,0288

Ask:2 11 0,015 0,014 0,031 0,024 0,027 0,0222

Ask:2 12 -0,022 -0,028 0,037 -0,033 -0,037 -0,0166

Ask:3 13 0,018 0,016 0,015 0,003 0,005 0,0114

Ask:3 14 -0,034 -0,017 -0,027 -0,033 -0,014 -0,025

Ask:3 15 0,049 0,036 0,047 0,026 0,04 0,0396

Ask:3 16 -0,042 -0,03 -0,054 -0,059 -0,056 -0,0482

Ask:3 17 0,036 0,027 0,056 0,042 0,043 0,0408

Ask:3 18 -0,059 -0,054 -0,049 -0,037 -0,031 -0,046

Ask:4 19 -0,02 -0,009 -0,018 -0,028 -0,026 -0,0202

Ask:4 20 -0,078 -0,076 -0,086 -0,088 -0,088 -0,0832

Ask:4 21 -0,022 -0,018 -0,021 -0,022 -0,018 -0,0202
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Tabell H: Rådata för mätning över avverkningskant i mm, metod 1, fyrkantsprofiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrkantsprofil: Avverkningen mäts 

över avverkningskanten (mm)

Kant 1 Kant 2

Försök 1 Nr : 1 0,003 0,005

Försök 1 Nr : 2 -0,006 0,002

Försök 1 Nr : 3 0,003 -0,001

Försök 2 Nr : 4 -0,004 0,006

Försök 2 Nr : 5 0,002 0,004

Försök 2 Nr : 6 0,009 0,003

Försök 3 Nr : 7 0,001 0,001

Försök 3 Nr : 8 -0,005 0,001

Försök 3 Nr : 9 0,006 -0,006

Försök 4 Nr : 10 0 -0,002

Försök 4 Nr : 11 0 -0,002

Försök 4 Nr : 12 -0,003 0

Försök 5 Nr : 13 0,003 -0,002

Försök 5 Nr : 14 0 0,001

Försök 5 Nr : 15 0 0,01

Försök 6 Nr : 16 0,005 0,005

Försök 6 Nr : 17 0 0,004

Försök 6 Nr : 18 0 0

Försök 7 Nr : 19 -0,001 -0,001

Försök 7 Nr : 20 -0,01 -0,01

Försök 7 Nr : 21 0 0,002

Försök 8 Nr : 22 0,006 0,004

Försök 8 Nr : 23 0,001 0,002

Försök 8 Nr : 24 0,005 0,003

Försök 9 Nr : 25 -0,003 0,002

Försök 9 Nr : 26 0 -0,001

Försök 9 Nr : 27 -0,001 0
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Tabell I: Rådata för mätning över avverkningskant i mm, metod 2, homogena aluminiumdetaljer, för 

låga respektive höga koncentrationer av natriumhydroxid samt aluminium. 

 

Tabell J: Rådata för vägning av aluminiumkuberna för metod 3. Kubernas inristade nummer i den 

slumpmässiga ordning de plockades upp i, samt massan före och efter avverkning. Ett medelvärde av 

massförlusten togs, samt beräkning av massförlusten för 1 cm2. 

 

 

 

 

 

 

Homogen profil: Avverkningen mäts över "kanten" c(hög) (mm) Homogen profil: Avverkningen mäts över "kanten" c(låg) (mm)

Kant 1 (mm) Kant 2 (mm) Kant 1 (mm) Kant 2 (mm)

Exp: 1 Nr: 1 0,003 0,003 Exp: 1 Nr: 1 -0,013 -0,018

Exp: 1 Nr: 2 0,007 0,005 Exp: 1 Nr: 2 -0,022 -0,012

Exp: 1 Nr: 3 -0,006 0,010 Exp: 1 Nr: 3 0,009 0,013

Exp: 2 Nr: 4 0,009 0,010 Exp: 2 Nr: 4 -0,009 -0,004

Exp: 2 Nr: 5 0,009 0,010 Exp: 2 Nr: 5 0,005 0,006

Exp: 2 Nr: 6 -0,010 -0,014 Exp: 2 Nr: 6 -0,018 0,001

Exp: 3 Nr: 7 -0,023 -0,018 Exp: 3 Nr: 7 -0,006 -0,014

Exp: 3 Nr: 8 0,005 0,005 Exp: 3 Nr: 8 0,013 -0,003

Exp: 3 Nr: 9 0,010 0,009 Exp: 3 Nr: 9 -0,014 -0,016

Exp: 4 Nr: 10 -0,005 -0,012 Exp: 4 Nr: 10 0,015 0,006

Exp: 4 Nr: 11 0,008 -0,013 Exp: 4 Nr: 11 -0,003 -0,003

Exp: 4 Nr: 12 0,008 0,009 Exp: 4 Nr: 12 0,018 0,006

Exp: 5 Nr: 13 0,006 0,009 Exp: 5 Nr: 13 -0,007 -0,014

Exp: 5 Nr: 14 -0,015 -0,007 Exp: 5 Nr: 14 0,003 0,005

Exp: 5 Nr: 15 0,014 0,008 Exp: 5 Nr: 15 -0,018 -0,031

Exp: 6 Nr: 16 -0,013 -0,013 Exp: 6 Nr: 16 0,017 0,006

Exp: 6 Nr: 17 0,010 0,014 Exp: 6 Nr: 17 -0,015 -0,010

Exp: 6 Nr: 18 0,011 0,006 Exp: 6 Nr: 18 0,021 0,014

Exp: 7 Nr: 19 -0,003 -0,014 Exp: 7 Nr: 19 -0,004 0,000

Exp: 7 Nr: 20 0,012 0,005 Exp: 7 Nr: 20 0,008 0,009

Exp: 7 Nr: 21 0,004 -0,007 Exp: 7 Nr: 21 0,010 0,004

Nr: Tid (min) m(före) g m(efter) g m(förlust) m(medel) g m(medel) mg m(förlust mg/cm2)

1 1 20,7311 20,7202 0,0109 0,0105 10,5 0,4250

3 1 21,1635 21,1535 0,0100

4 3 22,4729 22,4429 0,0300 0,0301 30,1 1,2542

10 3 20,7389 20,7087 0,0302

6 5 20,7963 20,7444 0,0519 0,0524 52,4 2,1833

8 5 21,8603 21,8074 0,0529

7 10 19,3414 19,2475 0,0939 0,0972 97,2 4,0500

11 10 22,1886 22,0882 0,1004

5 15 21,0239 20,8718 0,1521 0,1513 151,3 6,3042

9 15 21,0495 20,899 0,1505

2 30 20,7784 20,3674 0,4110 0,4111 411,1 17,1292

12 30 20,2752 19,8641 0,4111
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Tabell K: Rådata för den teoretiska matematiska beräkningen av avverkningen på aluminiumkuberna 

i metod 3. Beräkningarna gjordes på aluminiumatomens radie samt atommassa.  Tabellen visar tiden 

för avverkningen samt hur stor massförlust som blev på 1 cm2 samt den teoretiska avverkningen som 

blivit i mikrometer.  
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Tabell L: Gantt-schema, planering av examensprojektet. 

 

 


