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Projektin tarkoituksena oli selvittää, millä Pinnoitus Helin Oy:lle soveltuvilla käsittelyillä 

PTFE-partikkeli saadaan parhaiten impregnoitua alumiinioksidikalvossa olevien huokosten 

sisään, jolloin oksidikalvolle saataisiin itsevoiteluominaisuus. 

 

Työssä kokeiltiin impregnoida PTFE- partikkeli alumiinioksidikalvoon neljällä eri 

menetelmällä. Menetelmät olivat upotus, ultraääni, vakuumi-paineastia sekä elektrolyyttiin 

sekoitus. Kaikki käsittelyt tehtiin fosforihappoanodisoinnille, rikkihappoanodisoinnille ja 

kova-anodisoinnille. 

 

Kappaleita testattiin Pin-on-disk – laitteella, josta saatiin kuvaaja kitkakertoimesta ajan 

suhteen. Kuvaajista arvioitiin oksidikalvon ja liukuominaisuuksien kehittymistä. 

 

Fosforihappoanodisoidut oksidikalvot olivat mekaanisilta ominaisuuksilta heikkoja, mutta 

PTFE:n tuomat liuku-ominaisuudet pysyivät kunnes oksidikalvo rikkoontui. 

Rikkihappoanodisoiduissa ja kova-anodisoiduissa kappaleissa PTFE:n ominaisuudet 

heikkenivät testin edetessä, mutta oksidikalvo ei vaurioitunut. 

 

Suositeltaviksi menetelmiksi valittiin rikkihappoanodisointi tai kova-anodisointi upotuksella 

sekä fosforihappoanodisointi PTFE-elektrolyytillä kevyempään rasitukseen.  

 

Rikkihappoanodisoinnin testaaminen uudelleen PTFE-elektrolyytillä antaisi tiedon saako 

rikkihappoanodisoituun pintaan PTFE:n ominaisuuksia pysyvämmäksi kuten 

fosforihappoanodisoinnin kanssa. Fosforihappoanodisoinnin oksidikalvon mekaanisia 

ominaisuuksia kehittämällä fosforihappoanodisointi olisi potentiaalinen vaihtoehto 

kovempaan rasitukseen. Impregnointimenetelmiä kehittämällä PTFE:n ominaisuuksien 

pysyvyys voitaisiin saada paremmaksi. 
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1 Johdanto 

 

Anodisointia käytetään suojaavan ja dekoratiivisen oksidikerroksen muodostamiseksi 

alumiinille sekä korroosiosuojan että kulumisenkeston parantamiseksi. Oksidikalvo on 

mikrohuokoinen kerros, jonka huokosilla on erinomaisen suuri kyky absorboida muita 

aineita. Huokosten koko rikkihappomenetelmässä on suuruusluokkaa 15–30 nm. 

Oksidikalvolla on kohtalaisen alhainen kitkakerroin sekä sähköisesti eristävät 

ominaisuudet. Ominaisuuksia voidaan parantaa kyllästämällä oksidikerros 

toiminnallisilla aineilla. [1, s. 160, 164.] PTFE:n partikkelikoko on suurempi kuin 

yleisimmin käytetyn rikkihappo-elektrolyytissä anodisoidun oksidikalvon huokosen 

läpimitta. Fosforihappo-elektrolyytissä anodisoimalla, oksidikalvon huokosten koon 

keskiarvoksi on saatu jopa 190 nm [2]. 

 

Oksidikalvon kitkan alentamiseksi on tutkittu useita eri menetelmiä, kuten fyysiseen 

vetovoimaan perustuvaa impregnointia, kaksivaiheista anodisointia, ultraääntä, 

sputterointia, elektroforeettisia pinnoituksia ja Teflon tekniikkaa jne. Myös alumiinin 

kastamista kuumaan fluorihartsiin on tutkittu, mutta sen absorboitumiskyky on alhainen. 

[2.] 

 

Upotuksessa PTFE-partikkeli ohjautuu staattisen voiman ja konsentraatioeron johdosta 

huokoseen, mikäli huokoskoko on riittävän suuri tai partikkeli tarpeeksi pieni, partikkeli 

lukittautuu huokoseen. Ultraäänimenetelmän tarkoituksena oli painaa PTFE-

partikkeleita huokosiin ultraääniaaltojen pulssimaisen paineen avulla. Menetelmä 

edellyttää impregnoitavan pinnan kohtisuoruutta ultraääni-lähetintä vastaan. Vakuumi-

paine-impregnoinnissa säiliöön imetään ensin alipaine, jonka jälkeen alipaineella 

imetään PTFE- emulsio säiliöön. Oksidikalvon huokosissa vallitsee alipaine jonka 

seurauksena myös huokoset täyttyvät. Emulsion lisäyksen jälkeen säiliö paineistetaan, 

jolloin PTFE- partikkelit tunkeutuvat huokosten sisään suuren paine-eron johdosta. 

 

Tässä projektissa pyrittiin toistamaan eri tutkimuksissa kerrottuja käsittelyjä hieman 

muunneltuina. Kokeita varten tietoa eri menetelmistä, sekä lopputulokseen vaikuttavista 

asioista, kerättiin useista eri lähteistä. Kokeisiin valittiin menetelmät, jotka olisivat 

toteutettavissa Pinnoitus Helinillä jo valmiina olevassa anodisointilinjassa. Tuotettavalta 

pinnoitteelta edellytetään hyvää PTFE:n kiinnipysyvyyttä, kulumisenkestävyyttä ja 

korroosionestoa. Menetelmästä ei saa syntyä VOC-päästöjä tai muita luvanvaraisuuteen 

vaikuttavia haittoja. 
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2 Kokeellinen osuus 

 

Etsittiin PTFE- emulsiotuote, jonka partikkelikoko on mahdollisimman pieni. Löysimme 

tuotteen PTFE Dispersion TF 5070GZ, jolle valmistaja 3M Company on antanut 

keskimääräiseksi partikkelikooksi 120 nm [7]. Muita yhtä pienen partikkelikoon omaavaa 

tuotetta ei markkinoilta löytynyt. Esimerkiksi AGC Chemicals Europe ltd:n impregnointiin 

valmistama tuote Fluon® on huomattavasti suurempi (200 - 300 nm) [3]. 

 

Anodisointien suunnittelu aloitettiin määrittelemällä oksidikalvon huokosten koko eri 

elektrolyyteillä. Lähteistä saatiin selville huokosten koon olevan suurimmillaan 

fosforihappoelektrolyytissä anodisoidulla oksidikalvolla. Ongelma ei kuitenkaan ole 

täydellisesti ratkaistu, koska huokosten kokoa on vaikea hallinnoida. 

Fosforihappoanodisoinnin huono puoli on oksidikalvon huono järjestäytyminen. Jotkin 

lisäaineet parantavat oksidikalvon järjestäytymistä, mutta siihen ei tässä työssä oteta 

kantaa. [4.] 

 

Kova-anodisoinnissa huokosia on vähän ja ne ovat paljon pienempiä. On siis erittäin 

haasteellista saada PTFE-partikkelit kova-anodisoidun oksidikalvon huokoseen. Kova-

anodisointi ja PTFE yhdistelmää on kuitenkin kaupallisesti tarjolla useilta toimijoilta. [5.] 

 

Koekappaleiksi suunniteltiin Pin-on-disk ja Taber -laitteiden kanssa yhteensopivat palat. 

Mitat on esitelty kuvassa 1. Koepalat tilattiin valmiiksi numeroituina ja leikattuina 3 mm 

paksusta EN AW-6082 alumiinista. Laserleikkauksen aiheuttamia leikkauspurseita, 

etenkin numeroiden reunoissa, tasoitettiin ennen anodisointeja. 
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Kuvio 1. Koepalan mitat. 

 

2.1 Fosforihappokylvyn sähkönjohto 

Työssä käytetyissä kirjallisuuslähteissä elektrolyyttiin oli lisätty orgaanista happoa. 

Happoa ei ole tarkemmin missään määritelty, eikä sen vaikutuksesta prosessiin ole 

mainintaa. Orgaanisen hapon epäiltiin vaikuttavan fosforihappo-elektrolyytin 

sähkönjohtokykyyn. 

 

Tehtiin suuntaa antava koe jossa selvitettiin kolmen eri orgaanisen hapon vaikutusta 

fosforihappoelektrolyytin sähkönjohtavuuteen: muurahaishappo, etikkahappo ja 

oksaalihappo. 
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Taulukko 1. Orgaanisten happojen vaikutus johtokykyyn 

Fosforihappo (85 %) Orgaaninen happo Sähkönjohtokyky Muutos 

10 p-%   54,4 mS/cm     

20 p-%   97,7 mS/cm 43,3 mS/cm 

Fosforihappo  + Etikkahappo         

10 p-% 1 p-% 53,7 mS/cm -0,7 mS/cm 

  10 p-% 47,1 mS/cm -7,3 mS/cm 

Fosforihappo  + Sitruunahappo         

10 p-% 1 p-% 54,2 mS/cm -0,2 mS/cm 

  10 p-% 51,2 mS/cm -3,2 mS/cm 

Fosforihappo  + Muurahaishappo         

10 p-% 1 p-% 55 mS/cm 0,6 mS/cm 

  10 p-% 53,4 mS/cm -1 mS/cm 

Fosforihappo  + Oksaalihappo         

10 p-% 1 p-% 63,8 mS/cm 9,4 mS/cm 

  10 p-% 74,6 mS/cm 20,2 mS/cm 
 

 

Taulukosta 1 nähdään että oksaalihappo oli ainoa joka selvästi paransi johtokykyä, 

muilla hapoilla ei ollut merkittävää vaikutusta. Testatessa fosforihappoanodisointia ilman 

lisäyksiä, sitruunahappolisäyksellä sekä oksaalihappolisäyksellä oksaalihapon todettiin 

parantavan hieman anodisointituloksia. Se päätettiin ottaa pienellä pitoisuudella mukaan 

elektrolyyttiin. Myöhemmässä vaiheessa löydettiin tietoa oksaalihaposta 

rikkihappoanodisoinnin lisäaineena. Oksaalihappolisäyksen pitäisi vähentää 

elektrolyytin liuottavaa vaikutusta ja vähentää siten lämpötilaherkkyyttä. Kerroksen 

kovuuden pitäisi myös parantua. [1, s. 163.] 

 

2.2 Fosforihappoanodisointi yrityksen tiloissa 

Ensimmäiset oikean kokoluokan fosforihappoanodisoinnit toteutettiin Pinnoitus Helinin 

tiloissa. Anodisoinnit suoritettiin yrityksen käytössä olevien toimintatapojen mukaisesti. 

Koekappaleiden pinta-ala oli 2,05 dm2. 

 

2.2.1 Fosforihapon koostumus  

Useat eri lähteet puoltavat 10 %:n fosforihappoelektrolyyttiä [2]. Elektrolyytti valmistettiin 

yrityksen puhtaaseen veteen ja koostui seuraavista hapoista: 

 Fosforihappo (85 %) 10 p-% 

 Oksaalihappo 0,5 p-%. 
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2.2.2 Esikäsittelyt 

Kaikille koekappaleille tehtiin samat esikäsittelyt. Rasvanpoisto suoritettiin 

kuumapesussa jonka jälkeen kappaleet peitattiin 10 %:ssa NaOH-liuoksessa 5 minuutin 

ajan. Peittauksessa pintaan muodostunut sakka poistettiin desmut-käsittelyllä HCl-

liuoksessa minuutin ajan. Huolellinen huuhtelu tehtiin kaikkien esikäsittelyvaiheiden 

jälkeen. Nämä esikäsittelyt ovat yrityksen normaalin toimintatavan mukaisia. 

 

2.2.3 Ensimmäinen anodisointi  

Fosforihappoanodisoinnissa jännitteen tiedettiin nousevan todella suureksi. Läpilyönnin 

välttämiseksi anodisointi aloitettiin nostamalla jännite portaittain.  

Anodisointiparametrit: 

 Levyjä 20 kpl, pinta-ala 41 dm2 

 Aloitusjännite 16 V (5 min) 

 Jännitteen nosto 66 V (5min) 

 Anodisointijännite 66 V (145 min) 

Kun jännitettä nostettiin 66 V:iin, nousi virta hetkellisesti 34 A:iin, mutta tasoittui 20 

minuutin aikana 12 A:n. Virrantiheys oli noin 0,3 A/dm2. Saatu oksidikalvo oli 

jauhomainen ja pinnan paksuus oli vain noin 5 µm.  

 

2.2.4 Toinen anodisointi  

Anodisointia kokeiltiin uudelleen, tällä kertaa vakioimalla virta 1,5 A/dm2. Jännite nousi 

100 V:iin. Elektrolyytin lämpötila nousi anodisoinnin aikana yli 30 °C:een. Oksidikalvossa 

ei havaittu parannusta. 

 

2.2.5 PTFE elektrolyyttiluoksessa 

Kahdeksaan litraan fosforihappoelektrolyyttiä lisättiin PTFE-emulsiota 15 ml/l. Jännitettä 

kasvatettiin portaittain. Jännite nousi vain 37 V:iin ja laski lopulta 35 V:iin. Virta oli 3,1 A, 

mistä se laski tasaisesti 2,4 A:iin, kun 150 minuuttia oli kulunut. Lämpötila nousi 

anodisoinnin aikana 35 °C:seen. Oksidikalvot olivat yhtä huonoja kuin 

fosforihappoanodisoinnissa ilman PTFE:ä. 
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2.3 Fosforihapon kehittäminen 

Jatkoimme fosforihappoelektrolyytin kehittämistä lisäämällä eri määrä oksaalihappoa ja 

muuttamalla lämpötilaa. Lämpötilan muutoksella oli selvä vaikutus. Tutkimme myös 

sitruunahapon mahdollista vaikutusta oksidikalvon paksuuteen, mutta emme saaneet 

havaittavaa eroa. Hyväksi lämpötila-alueeksi havaittiin 18–22 °C, eikä suppeassa 

kokeilussa havaittu yli 1 p-%:n oksaalihappo konsentraatiolla olevan merkitystä 

oksidikalvon kasvuun.  

 

2.4 Fosforihappoanodisoinnit  

Lopullisiksi parametreiksi testien perusteella valittiin 20 °C, 1,25 A/dm2 ja 150 min. 

Lämpötilan pysyessä alhaisena kalvoista muodostui hieman paremmat kuin aiemmissa 

testeissä.  

 

2.5 Rikkihappo-anodisoinnit 

Rikkihappo-anodisoidut kappaleet tehtiin yrityksen toimesta virrantiheydellä 1,2 A/dm2, 

lämpötilassa 18 °C ja 75 minuutin ajalla, jolloin kalvonpaksuudeksi saatiin noin 25 µm. 

 

2.6 Kova-anodisoinnit 

Kova-anodisoidut kappaleet tehtiin yrityksen toimesta virrantiheydellä 2,1 A/dm2, 

lämpötilassa 0 °C ja 85 minuutin ajalla, jolloin kalvonpaksuudeksi saatiin noin 50 µm. 
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2.7 Impregnoinnit 

Valittu 5070GZ emulsio impregnoitiin kappaleisiin neljällä eri tavalla. Kaikilla tavoilla 

käytettiin samaa 15 ml/l konsentraatiota ionivaihdetussa vedessä, joka oli yleisesti 

käytössä aiemmissa tutkimuksissa. Menetelmät olivat upotus, ultraääni, paine ja 

elektrolyytti. Käsittelyiden jälkeen kappaleiden annettiin kuivua huoneilmassa kuivaksi. 

 

Upotuksessa kappaleet upotettiin 40 min ajaksi 40 - 50 °C liuokseen.  

 

Ultraäänessä kappaleet upotettiin 5 min ajaksi 20 °C liuokseen.  

 

Painetta käytettäessä kappaleet sijoitettiin paineastiaan, johon imettiin alipaine ja 20 °C 

liuos imettiin astiaan. Tämän jälkeen paine nostettiin 2 baariin. 

 

Impregnointia kokeiltiin myös anodisoinnin aikana lisäämällä käytettyihin 

anodisointiliuoksiin sama 15 ml/l määrä emulsiota. Anodisointien jälkeen kappaleet 

huuhdeltiin ionivaihdetulla vedellä. 

 

2.8 Uunitus 

Uunitusta tutkittiin kaikilla impregnointimenetelmillä lukuun ottamatta elektrolyyttiä. 

Kappaleet laitettiin uuniin 25 minuutin ajaksi, jonka aikana uunin lämpötila nousi 280 °C 

asteesta 380 °C asteeseen. 
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3 Testaus 

 

Pin-on-disk on tribologian yleisimpiä tutkimuslaitteita. Kulumiskestävyyden ohella 

laitteella voidaan selvittää myös koekappaleen kitkakertoimen kehittyminen testiajan 

funktiona. Kokeen toimintaperiaatteena on pyörittää testattavaa kappaletta kuulaa, 

tappia tai sylinteriä vasten tietyllä etukäteen määritetyllä pintapaineen arvolla. Kitkaa 

mitataan kokeen aikana voima-anturilla tapin pidikkeen varresta ja kulumiskestävyys 

voidaan mitata jälkikäteen kuluneesta urasta joko testattavasta kappaleesta tai 

tapista. [6, s. 28.] 

 

Testeissä laite kulutti alumiinin oksidikalvoa ruostumattomalla teräskuulalla (316), 

jonka halkaisija oli 10 mm ja laitteen pyörimisnopeus oli 15 rpm. Ruostumaton 

teräskuula valittiin löydetyn tutkimuksen perusteella [2]. Laitteen antamista tuloksista 

arvioitiin kuinka kauan PTFE säilyy pinnassa ja kuinka syvällä huokosessa se oli. 

 

Testit aloitettiin 1 kg:n painolla. Todella hitaasta kulumisesta johtuen päätettiin 

nostaa testikappaleeseen kohdistuvaa voimaa. Punnuksia lisättiin 7 kg:aan. 

Fosforihappo anodisoitujen oksidikalvo ei kuitenkaan kestänyt korkeaa painoa, joten 

painoa pienennettiin. 3 kg:n aiheuttamalla voimalla fosforihappo anodisoidut kestivät 

hieman pidempään, joten testit päätettiin tehdä tällä painolla. 
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4 Tulokset 

Pin-on-disk -laitteesta saatiin 10 kertaa sekunnissa voima-anturin antama jännite. Se 

muutettiin kitkakertoimeksi excelillä ja kuvaajat piirrettiin ottamalla 8 sekunnin (2 

kierrosta) keskiarvo, jotta tulokset saatiin helposti tulkittavaan muotoon. Mittaukset 

lopetettiin kun PTFE oli kadonnut koko kierrokselta tai oksidikalvo hajosi. Kuvaajat on 

esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Mittauksista saadut tulokset. 

 
Ero referenssikappaleiden kitkaan on huomattava. Jokainen menetelmä paransi 

liukuominaisuuksia. Kuten kuvasta 2 nähdään, referenssitestit ovat sijoittuneet 

kuvaajassa vasempaan reunaan ja kitkakerroin on saavuttanut maksimiarvonsa lähes 

välittömästi. 

 
Tuloksien tulkinnassa keskityttiin neljään parhaiten pärjänneeseen, jotka olivat kaksi 

fosforihappoanodisoitua ja kaksi rikkihappoanodisoitua. Kuvaajat on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Parhaat tulokset. 



10 

  

5 Johtopäätökset 
 

5.1 Huokoskoon vaikutus 

PTFE ei impregnoidu kova-anodisoidun oksidikerroksen pieneen huokoseen. PTFE on 

todennäköisesti jäänyt pinnan epätasaisuuksiin ja huokosten suulle, koska 

liukuominaisuus häviää nopeasti, vaikka oksidikalvo ei kulu. 

 

Rikkihappoanodisoidussa oksidikalvossa huokoskoko on suurempi kuin kova-

anodisoidussa, jonka seurauksena PTFE:tä tarttuu enemmän kalvon pintaan ja voiteleva 

vaikutus kestää kauemmin. Huokoset on pienempiä kuin PTFE -partikkelit, jolloin 

huokoset eivät täyty kokonaisuudessaan, kuten fosforihappoanodisoiduissa. Tällöin 

rikkihappoanodisoituun oksidikalvoon impregnoitu PTFE käyttäytyy kova-anodisoidun 

tapaisesti. Oksidikalvo ei kulunut läpi rikkihappoanodisoiduissakaan 

alumiinikappaleissa. 

 

Fosforihappoanodisoiduissa levyissä PTFE on impregnoitunut koko huokosen 

syvyyteen. Hyvä liukuominaisuus säilyy koko oksidikalvon paksuuden ajan.  

 

5.2 PTFE:n vaikutus 

Fosforihappoanodisoiduissa levyissä, PTFE oli pysynyt huokosessa koko oksidikalvon 

paksuudelta. Kova-anodisoiduissa PTFE:n tuoma voiteluominaisuus heikkeni 

nopeammin kuin rikki- ja fosforihappoanodisoiduissa (kuva 2). Rikkihappo- ja kova-

anodisoiduissa PTFE kului tasaisesti pois. 
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5.3 Fosforihappoanodisointi 

Fosforihappoanodisoidun kalvon mekaaniset ominaisuudet eivät ole todennäköisesti 

useimpiin sovelluksiin riittävät. Mikäli fosforihappoanodisoinnin tuottamaa kalvoa 

saadaan paremmaksi niin se voi kevyen rasituksen tuotteissa olla potentiaalinen 

vaihtoehto. PTFE:n tuomat ominaisuudet olivat parhaimmat ja pysyivät niin kauan 

kunnes oksidikalvo äkillisesti petti. Parhaiten fosforihappoanodisoiduissa kappaleissa 

pärjäsi elektrolyytti ja paine, joiden kuvaajat kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Fosforihappoanodisoitujen levyjen kuvaajat 
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5.4 Rikkihappoanodisointi 

Rikkihappoanodisoiduissa kappaleissa PTFE:n ominaisuudet pysyvät pinnalla 

kohtuullisen pitkään, mutta todennäköisesti partikkeleita ei ole huokosissa koko kalvon 

syvyydellä, koska liukuominaisuudet hävisivät huomattavasti ennen kalvon puhki 

kulumista. Paine ja upotus olivat parhaat menetelmät rikkihappoanodisoitujen 

kappaleiden kanssa. Toisin kuin fosforihappoanodisoiduissa kappaleissa oksidikalvo ei 

vaurioitunut testin aikana. PTFE-elektrolyytissä rikkihappoanodisoidut kappaleet 

epäonnistuivat ja elektrolyyttiin sekoitettua PTFE:tä ei ole syytä sulkea pois 

rikkihappoanodisoinnin osalta. Rikkihappoanodisoitujen kappaleiden kuvaajat ovat 

kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5. Rikkihappoanodisoitujen levyjen kuvaajat 
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5.5 Kova-anodisointi 

Kova-anodisoiduissa kappaleissa PTFE:n ominaisuudet eivät ole yhtä pitkäkestoisia 

kuin rikkihappoanodisoiduissa kappaleissa. Ultraääni ja upotus olivat parhaat 

menetelmät kova-anodisoitujen kanssa. Paine ja elektrolyytti eivät olleet toimivia 

vaihtoehtoja kova-anodisoiduille. Kuvassa 6 on kova-anodisoitujen kappaleiden 

kuvaajat. 

 

 

Kuva 6. Kova-anodisoitujen levyjen kuvaajat 

 

5.6 Uunitus 

Tulokset olivat selvästi huonompia verrattuna uunittamattomiin, PTFE:n vaikutusta ei 

ollut havaittavissa tulosten perusteella. Uunituksen mahdollista hyötyä ei näillä tuloksilla 

voida sulkea pois, erilainen impregnointi tai lämmitys voisi mahdollisesti toimia.  

 

5.7 Suositukset 

Näiden tulosten perusteella voidaan suositella käytettäväksi menetelmäksi 

upotusimpregnointia. Vaihtoehto on helppo ja edullinen toteuttaa. Kylvyn hallinta on 

helposti toteutettavissa. Impregnoimalla rikkihappoanodisoitua alumiinia, saadaan 

oksidikalvolle hyvä mekaaninen kestävyys sekä kohtalainen liukuominaisuus. PTFE:n 

pitoisuus on helppo määrittää haihduttamalla vesi pois ja punnitsemalla haihtumaton 

aine. 

 

Jos sovelluskohde on kevyessä kuormituksessa, fosforihappoanodisointi 

PTFE-lisäyksellä elektrolyyttiin on kitkaominaisuuksiltaan paras menetelmä. 
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5.8 Jatkotutkimusehdotukset 

Rikkihappoanodisointi PTFE-lisäyksellä elektrolyyttiin olisi yksinkertaisesti testattavissa 

ja kertoisi saavutetaanko samat hyödyt kuin fosforihappoanodisoitaessa PTFE-

lisäyksellä. 

 

Fosforihappoanodisoinnin oksidikalvoa voisi parantaa mahdollisesti lisäaineistuksella, 

esimerkiksi piikarbidilla tai ceriumsuolalla. Säätämällä oksaalihapon ja/tai fosforihapon 

määrää kylvyssä voitaisiin saada myös parannettua oksidikalvoa.  

 

Impregnointimenetelmiä optimoimalla voitaisiin saavuttaa parempi ominaisuuksien 

pysyvyys (esimerkiksi PTFE:n konsentraatio, lämpötilat, ajat ja paine). 

Yhdistelmäkäsittelyä elektrolyytillä ja paineella voitaisiin kokeilla saavutetaanko 

menetelmiä yhdistämällä parempia tuloksia. Uunituksen parametreja ja emulsion 

määrää säätämällä voitaisiin saavuttaa kunnollinen kalvo kappaleiden päälle. 
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