YTBEHANDLING
Koppar och kopparlegeringar har attraktiva egenfärger.
De kan dessutom genom olika behandlingar ges en rad
ytterligare ytutseenden och -färger.
Detta avsnitt ursprungligen framtaget av Metallverken
och reviderat av SCDA informerar om dels hur man framställer olika ytor och dels hur man bevarar ytutseendet.

NORDIC BRASS

YTBEH A N D L I NG
YTOR OC H F O R MVA R O R
Formvaror är i regel antingen glödgade (mjuka) eller kallbearbetade (hårda).
Glödgat material kan vara glödgat i luft och sedan betat,
eller blankglödgat – oftast i skyddsgas. Ytorna är i regel
torra, dvs utan oljefilm eller dylikt. Den betade ytan är
vanligen matt, den blankglödgade är som namnet anger
blank. Den förra passerar i vissa fall genom en borstningsoperation, som ger den ett mönster beroende av borsttypen. Exempel på ytutseenden hos kopparband så som de
framgår i ett svepelektronmikroskop visas i figur 1 och 2,
där figur 1 visar en glödgad och betad yta medan figur 2
visar en blankglödgad. Som syns är den senare slätare och
mindre uppruggad samt har i större utsträckning än den
förra kvar avtryck av valsarnas slipränder.
Kallbearbetat material är antingen valsat eller draget. Det
valsade är antingen valsat med torra eller med emulsionseller oljebemängda valsar. Den torrvalsade ytan är mycket
blank, den andra mer eller mindre matt. Som framgår av
figur 4 är i mikroskopet den emulsionsvalsade ytan rätt lik
den betade ytan i figur 1. Den torrvalsade ytan i figur 3

Figur 1. Betad yta hos glödgat kopparband.
Förstoring 320x
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däremot har fått avtryck av valsarnas slipränder och
ytutseendet har bestämts av hur fint slipade valsarna varit.
Kallbearbetade formvaror som valsats med emulsions- eller
oljebemängda valsar eller som dragits i dragskiva har i
regel kvar en tunn oljefilm på ytan vid leveransen. Formvaror liksom andra med avseende på ytan obehandlade
produkter är oavsett slutoperationen täckta av ett oxidskikt. Skiktet är i regel i början så tunt att det inte märks,
men det har likväl betydelse vid ytbehandling. Dess tjocklek växer i luft till med tiden, mycket sakta vid rumstemperatur men snabbare vid förhöjd temperatur och i fuktig
eller på annat sätt korrosiv atmosfär. Skiktet kan i det
senare fallet även innehålla annat än oxider, t ex klor- och
svavelföreningar.
Om ytbehandling av något slag skall ske på formvaror är
det vanligt att man genom någon förbehandling avlägsnar
olja och oxidskikt, liksom ytföroreningar från transport
och lagring, eller på annat sätt bereder ytan för den fortsatta behandlingen. Beläggningarnas karaktär, avsedd
behandling och slututseende påverkar val och omfattning
av denna förbehandling, t ex rengöringsmetod och ev
behov av polering.

Figur 2. Yta hos blankglödgat kopparband.
Förstoring 320x

YTBE HAN DLI NG
ME KA N I SK Y T B E HA ND L I N G
Slipning
Slipning med slipband eller skivor med bundet slipmedel
tillämpas ofta före polering och eventuell metallisering.
För formvaror är i regel kornstorlekarna 180-220 tillräckligt grova att starta med, medan för smidda detaljer
80-100 kan vara lämpliga. Skivhastighet 20-25 m/s.
Se vidare referens 1.
Det förekommer öven produkter med enbart slipad yta.
Man kan framställa ytor med olika mönster från grovt
linjärt till fin satin genom att slipa på olika sätt, borsta
med t ex metall- eller fiberborstar eller blästra. Metoderna
bereder inga svårigheter. De erhållna ytorna bör så snabbt
som möjligt missfärgningsskyddas med t ex vax eller klarlack, om de ej skall behandlas vidare.
Polering
Man använder lämpligen sisal-, tyg- eller filtskivor med
obundet polermedel, t ex pimpsten, trippel, järnoxid,
wienerkalk. Medlet tillförs vanligen i flytande, ibland även

Figur 3. Torrvalsad yta hos koppar. Förstoring 320x

i fast form. Polermedlets sammanhållande ingredienser
måste vara lätta att avlägsna före ytbehandlingen.
Skivans periferihastighet är 20-45 m/s, de högre hastigheterna för högre glans.
Trumling i lämpligt polermedel förekommer även.
Putsning
För rengöring av måttligt missfärgade föremål finns i
handeln putsmedel i fast eller flytande form eller som
putsvadd. Den rengöring som medlen ger är ofta en följd
av en kombination av mekanisk polering och kemisk upplösning. Man bör observera att en del medel är ammoniakhaltiga; med tanke på risken för spänningskorrosion bör
man vara noga med att avlägsna alla rester av medlen från
mässingsföremål. Man kan även avlägsna svag missfärgning genom att tvätta i en 3-5-procentig lösning av en
svag organisk syra såsom oxalsyra eller vinsyra, ev tillsatt
med fint pimpstenspulver.
Det är till fördel om putsmedlet eller lösningen innehåller
en korrosionsinhibitor – en dylik fördröjer förnyad missfärgning.

Figur 4. Emulsionsvalsad yta hos koppar. Förstoring 320x
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YTBEH A N D L I NG
K EM I SK Y TB E HA ND L I N G
Avfettning
Avfettning sker lämpligen i konventionella, i handeln tillgängliga avfettningsmedel. Vid alkalisk avfettning av
mässing får man ej använda starkt alkaliska bad (helst pH
≤10 för polerade ytor), eftersom dessa kan missfärga och
korrodera ytorna. Tillverkarens rekommendation om
avfettningsbetingelserna bör följas.
Ultraljud kan i vissa fall visa sig motiverat att använda som
effekthöjande medel om man har avancerade krav på renhet eller om detaljerna har djupa och trånga spalter etc. Se
ytterligare under Metallisering och i referens 2. För åtgärder mot hälsorisker, se referens 13.
Betning
Vid betning befriar man på kemisk väg metallytan från
oxidskikt, ärg och liknande beläggningar. Ibland kan betningen inskränkas till en uppluckring av beläggningen,
som sedan avlägsnas mekaniskt. För att resultatet skall bli
tillfredsställande, måste man i vissa fall före betningen avlägsna smörjmedelsrester etc från föregående bearbetning
och hantering. Se Avfettning.
Man skiljer mellan icke oxiderande betning och oxiderande
betning. Vid den förra påverkas endast oxidskiktet, vid den
senare även ett ytskikt av den underliggande metallen.
Icke oxiderande betning. Det vanligast förekommande
icke oxiderande betbadet för koppar och dess legeringar
består av en vattenlösning av ca 10 vol-% svavelsyra1).
Detta betbad löser åtminstone delvis de oxider som förekommer på metallytan. Koppar (Ι) oxid (Cu2O) reagerar
dock så att endast en del av dess kopparinnehåll stannar
kvar i lösning, medan resten åter faller ut – på koppar som
metallisk koppar i form av pulver, vilket kan borstas av, på
mässing i form av ganska väl vidhäftande kopparpåslag.
Svavelsyrabetning ger en metalliskt ren yta endast i de fall
ytan är måttligt missfärgad.
Koppar betas vanligen vid förhöjd temperatur (40-60 °C),
och även på kopparlegeringar, andra än mässing, får man
ofta ett bättre resultat vid förhöjd temperatur.
Mässing betar man helst vid rumstemperatur för att inte
riskera att den färgas röd genom utfällning av koppar.
Även under dessa betingelser kan det vara svårt att undvika
rödfärgning i icke oxiderande bad om mässingens kopparhalt är över ca 75 %. Över denna halt innehåller oxiden
mycket kopparoxid, vilket lätt medför kopparutfällning.
Vid lägre kopparhalter är oxiden huvudsakligen zinkoxid
och rödfärgning sällsynt, förutsatt att betningen sker vid
rumstemperatur och badets kopparhalt ej är för hög.
Betningstiden i icke oxiderande bad är vanligen 5-20 min.
Man bör ha någon omröring – t ex luftgenomblåsning –
eller hålla materialet i rörelse i badet.
1)

koncentrerade syror med största
OBS! Hantera
försiktighet vid tillblandningen av baden!
Vid svavelsyra: Häll syran sakta i vattnet.
Gör ej tvärtom – detta kan förorsaka syrastänk.
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Oxiderande betning. I de fall oxidskiktet är tjockt eller
svårlösligt – t ex på varmsmidda detaljer – eller man önskar
en mycket ren metallyta, får man tillgripa oxiderande betbad. Man bereder vanligen dessa bad genom att till svavelsyrabadet sätta oxidationsmedel, framför allt väteperoxid,
salpetersyra eller natriumdikromat. De två sistnämnda
medlen kan medföra särskilda miljöproblem, och man bör
försöka undvika dem. Väteperoxid finns numera i en stabiliserad form, som gör att dess hållbarhet är tämligen god
och ej medför alltför stor kostnadsökning jämfört med
vanlig svavelsyrabetning. Lämplig tillsatsmängd av väteperoxid (30 vikts-%) till det vanliga svavelsyrabadet är 2-4
vol-%. Betningen bör ske vid max 40 °C. Vid tjocka oxidskikt sparar man väteperoxidbadet genom att förbeta i
vanligt svavelsyrabad.
Det kan förekomma fall där en dikromattillsats är att föredra, trots de speciella miljöskyddsåtgärder som krävs vid
användning av kromathaltiga bad. Dikromatbadet är effektivare än väteperoxidbadet, det avlägsnar säkrare förkoksade
smörjmedelsrester och medför praktiskt taget aldrig rödfärgning på mässing. Badet ger även en viss passivering av
ytan, vilket gör denna mindre benägen för missfärgning.
Badsammansättningen kan vara 5-10 vol-% svavelsyra och
30-70 g natriumdikromat/l bad.
De ovan beskrivna betbaden ger båda en viss mängd s k
betbadsdimma över badytan. Man kan motverka den
genom att sätta till vätmedel (0,05-0,1 g/l), som ger ett
skumtäcke på badytan. Ett bra sätt är också att täcka badytan med plastbollar. Nickelhaltiga oxidskikt, t ex på nickelmässing, kan vara svåra att beta bort i de bad som nämnts
ovan, p g a nickeloxidens svårlöslighet. Om man inte vill
använda starkare betmedel, kan en utväg vara att undvika
tjocka oxidskikt genom att värmebehandla i skyddsgas. De
tunna oxidskikt som är svåra att undvika även i denna
atmosfär, är lätta att beta bort med de nämnda metoderna.
Har materialet svårlösliga oxider eller har man höga krav
på ren metallisk yta är s k blankbetbad, ibland kallade
gulbetbad särskilt effektiva. En vanlig sammansättning är
följande:
500 ml konc svavelsyra
500 ml konc salpetersyra
10 ml konc saltsyra
En variant, mer utspädd och specifikt blankbetande, är:
430 ml konc svavelsyra
70 ml konc salpetersyra
2 ml konc saltsyra 500 ml vatten

YTBE HAN DLI NG
K EM I SKA RE A K T I O NE R VI D B E TN IN G AV K O P PA R O CH K O P PA RLE GERI N GA R
Icke oxiderande betning
CuO
Koppar(ll)oxid (svart)

+ H2SO4
Svavelsyra

CuSO4
Kopparsulfat

+ H2O
Vatten

CU2O
Koppar(l)oxid (röd)

+ H2SO4

CuSO4

+ Cu
Koppar

ZnO
Zinkoxid

+ H2SO4

ZnSO4
Zinksulfat

+ H2O

+ H2O

Koppar och oxider av tenn, aluminium och nickel påverkas obetydligt av svavelsyra.

Oxiderande betning
Cu2O

+ H2O2
Väteperoxid

+ H2SO4

CuSO4

+ H2O

Cu

+ H2O2

+ H2SO4

CuSO4

+ H2O

Cu, Cu2O

+ Na2Cr2O7
Natriumdikromat

+ H2SO4

CuSO4

+ Cr 2 (SO 4 ) 3
Kromsulfat

Cu, Cu2O

+ HNO3
Salpetersyra

+ H2SO4

CuSO4

+ NO
+ NO2
Kväveoxider (nitrösa gaser)

Är oxidskiktet mycket tjockt och svårlösligt kan man förbeta i ett bad med konc salpetersyra tillsatt med ca 10 ml
konc saltsyra/l.
Efter blankbetning kan varmsmidda detaljer av mässing
ibland uppvisa olika färgnyanser. En efterbetning i dikromatbad enligt ovan utjämnar dessa skillnader.
De salpetersyrahaltiga baden angriper metallen snabbt och
starkt, varför betningstiden är mycket kort. Man arbetar
lämpligen med flera korta doppningar (några sekunder)
och vattensköljningar mellan dem. Baden avger under
betningen nitrösa gaser, som är giftiga och medför lungskador vid inandning. Man måste sörja för mycket god
ventilation.
Övrigt. Efter hand som ett betbad används, sjunker syrahalten och ökar metallhalten. Man måste därför kontrollera badet med avseende på dessa halter och vid behov
justera eller förnya det. För vanliga svavelsyrabad bör detta
ske när kopparsulfathalten överstiger ca 120 g/l.
Svavelsyrabadet, även med väteperoxidtillsats, lämpar sig
för elektrolytisk regenerering, varvid kopparn i badet utfälls på katoder. Vid processen förloras dock ev väteperoxid.
För kromat- och salpetersyrahaltiga bad finns f n ingen i
praktiken använd regenereringsmetod.
Efter betningen måste man noga avlägsna alla betbadsrester
från godset. Detta sker genom sköljning eller spolning i
olika vatten, lämpligen med ett avslutande varmt vatten
för att snabbt få detaljerna torra. Detta vatten kan tillsättas
en korrosionsinhibitor, t ex bensotriazol, som ger visst
skydd mot missfärgning.

+ Na2SO4
+ H2O
Natriumsulfat
+ H2O

Det kan vid den första sköljningen efter betningen visa sig
ändamålsenligt att lägga in en mekanisk borstning för att
på så sätt avlägsna ev kvarblivna oxidrester, kopparpulver
etc och härigenom förbättra betningsresultatet. Förfarandet
kan tillämpas speciellt vid icke oxiderande bad på legeringar med svårlösliga oxider.
Som påpekats är betning en process som kan medföra
miljö- och hälsoproblem varför man noga måste beakta
säkerhetsfrågorna.
Problemen redovisas utförligt i referens 3.
Polering
Som framgår under Betning finns blankbetbad som ger
hög glans. För högsta glans anger litteraturen en rad
varianter för kemisk och elektrolytisk polering, framför allt
baserade på fosforsyra.
En badsammansättning för kemisk polering, som med
relativt gott resultat provats av oss för metallografisk provberedning, är följande:
400 ml konc ortofosforsyra
400 ml isättika
200 ml konc salpetersyra
0,1 ml konc saltsyra
Poleringen tar någon minut vid rumstemperatur.
Ett exempel på bad för elektrolytisk polering är fosforsyra
(50 vol-%). Polering sker under någon minut vid rumstemperatur med en strömtäthet av 13-15 A/dm2. Metoderna ger bästa resultat på icke blyhaltiga material. De är
mindre vanliga.
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YTBEH A N D L I NG
MÅL N I N G
Önskar man i undantagsfall måla föremål av koppar och
kopparlegeringar, kan man använda färger baserade på de
bindemedel som anges under klarlackering nedan. Lämplig förbehandling är t ex borstning, som ger en uppruggad
yta och bra fäste för färgen. Se f ö färgfabrikantens anvisningar.

YTSKY D D
Koppar och kopparlegeringar är mycket korrosionshärdiga,
men deras ytor – naturliga eller artificiellt framställda –
förändras med tiden om de lämnas oskyddade. Man kan
förhindra eller fördröja förändringen genom att anbringa
olika slag av ytskydd.
Inhibitorbehandling
Man uppnår ett temporärt skydd mot missfärgning om
man doppar föremålen i en varm lösning av 10 g av korrosionsinhibitorn bensotriazol/l vatten (närbesläktade inhibitorer finns även). Behandlingen förekommer i vissa fall på
plåt och band före leverans från halvfabrikattillverkare.
Inhibitorn kan även finnas som en impregnering i omslagsoch mellanläggspapper.
Temporärt skydd ger även en oljefilm, antingen direkt
påförd eller erhållen vid sköljning i tunn oljeemulsion,
som omedelbart torkats in.
Vissa formvaror t ex dragen rundstång levereras med en
tunn oljefilm, härrörande från dragningen.
Klarlackering
Om man vill uppnå mera varaktigt missfärgningsskydd på
färdiga detaljer, bör de lackeras med någon typ av klarlack.
Det är viktigt att den yta som skall lackeras är väl rengjord,
liksom att lackeringen om möjligt sker omedelbart efter en
föregående ytbehandling, t ex blästring och polering.
Lackerna torkar vanligen vid rumstemperatur, eller snabbare vid förhöjd temperatur. Om man vill utnyttja det senare, är det viktigt att temperaturen ej väljs så hög att
ytorna missfärgas av denna anledning. Man måste som vid
all lackering noga beakta de skyddsföreskrifter som lackleverantören anger.
Förekommande lacker är:
Nitrocellulosalack (s.k. Zaponlack). Lacken är billig och
var förr mycket vanlig. Den ger ett ganska gott skydd mot
missfärgning inomhus, utomhus är emellertid skyddet
kortvarigt. Mörka fläckar uppkommer i anslutning till
porer i lackbeläggningen.
Cellulosaacetatbutyratlack, epoxilack. Även dessa lacker
används i huvudsak för inomhusändamål. Epoxilack har
mycket god härdighet mot kemikalier, slag och nötning.
Den är dock en tvåkomponentslack som behöver värmebehandling för att härda. Båda lackerna tenderar att
mörkna inomhus.
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Akryllack. Lacken ger ett gott skydd mot missfärgning
och är relativt motståndskraftig både mot kemikalier, slag
och nötning. Den är användbar även för utomhusändamål, t ex för dörr- och fönsterpartier, fasadelement, dekorativa föremål.
En speciell typ är s k INCRALAC1) (INCRA = International Copper Research Association). Denna lack har toluen
som lösningsmedel och innehåller bensotriazol som korrosionsinhibitor. Den ger missfärgningsskydd utomhus
under åtminstone 3-5 år. Man påför bäst lacken genom
sprutning, under lämpliga betingelser kan man även
använda pensel eller doppa föremålen i lacken – torkningstiden är emellertid mycket kort. Lacken är lufttorkande.
Flera nya typer av akrylbaserade lacker lämpade för koppar
i utomhusmiljö har kommit ut på marknaden på senare år.
Det är för användning utomhus lämpligt att anbringa
minst 3 skikt. För inomhusanvändning räcker vanligen
1-2 skikt. Optimal total skikttjocklek är ca 25 µm.
Polyuretanlack. Önskar man bättre nötningshärdighet än
vad akryllacken ger, kan man använda polyuretanlack.
Lufttorkande varianter finns, som torkar vid rumstemperatur, men dock så långsamt att förhöjd temperatur kan
vara att föredra. Optimal skikttjocklek är 5 µm. Två skikt
rekommenderas. Lacken är lämplig för t ex dörrbeslag,
ledstänger, sparkplåtar och varudiskar.
Silikonlack. Lacken ger bästa skyddet för detaljer som är
avsedda att användas vid förhöjd temperatur och under relativt svåra förhållanden. Lacken är ej särskilt nötningshärdig, och det kan visa sig nödvändigt att utanpå den anbringa ett skikt av en mera nötningshärdig lack.
Omlackering. Man kan avlägsna de flesta lufttorkande
lacker med den i aktuell lacktyp använda lösningsmedelstypen. För att förbehandlingen före omlackeringen ej skall
bli för komplicerad, bör denna ske på ett så tidigt
missfärgningsstadium som möjligt.
Inoljning och vaxning
Lackering och laminering används när man önskar ytor
som under längre tid är underhållsfria. Om man istället är
beredd att lägga ner arbete, kan man underhålla och förbättra den vackra lystern hos ytor på föremål av koppar
och kopparlegeringar genom att med jämna mellanrum
olja eller vaxa dem. Vanliga oljor är paraffinolja, linolja, ricinolja och citronolja.
Lämpliga vaxer är blandningar av karnaubavax och terpentin eller bivax och terpentin, liksom kommersiellt tillgängliga hårdvaxer för billack.
Medlen förs lämpligen på och gnids in med trasa. Tätare
intervall mellan behandlingarna ger mer attraktiva utseenden. Intervallet beror även på vilken nötning detaljerna utsätts för. Några veckor till en gång per halvår kan vara aktuella intervaller. Inoljning eller vaxning med intervall på
något år av naturligt eller konstgjort patinerade ytor förekommer också. Man kan förbättra medlens skyddsverkan
genom att blanda in en inhibitor av t ex triazoltyp.

YTBE HAN DLI NG
ME TA L L I SER I NG
Koppar och flertalet kopparlegeringar kan rent allmänt
karaktäriseras som lätta att metallisera, dvs belägga med
metall. Eftersom de är kända som relativt ädla och korrosionshärdiga material, har metalliseringen inte lika stor
betydelse som korrosionsskydd för dem som för oädlare
material, t ex zink och stål. Den tillämpas som korrosionsskydd främst i sådana fall, där man av tekniska eller utseendemässiga skäl helt vill undvika att kopparkorrosionsprodukter bildas på ytorna, och där nämnda produkter
ogynnsamt påverkar det medium i vilket materialet
används. De vanligast förekommande beläggningarna är
nickel + krom och tenn (eller tenn-bly). Man använder
företrädesvis kemiska eller elektrolytiska metoder, för tenn
till stor del även varmförtenning. Framför allt vid de båda
förra metoderna är kommersiellt tillgängliga processer och
bad förhärskande.
Man bör vid konstruktionen av detaljer som skall elmetalliseras beakta att bl a begränsad spridningsförmåga hos
baden kan medföra speciella krav på utformningen. Se
närmare referens 4. För allmän information om Metallisering, se referenserna 5, 7 och 8.
Miljö- och hälsorisken måste beaktas vid metallisering. Se
referens 9 för ingående redogörelse för åtgärder vid förkromning och förnickling.

Ytan på föremål av blyhaltiga legeringar och skarvar lödda
med blyhaltiga mjuklod kan också vara passiverad, här
orsakat av blyet. Man kan avlägsna även denna passivering
i dekaperingsbadet med hjälp av en fluoborattillsats.1)
Det förekommer även att man före avsedd metallisering
förkopprar ytan på blyhaltiga eller mjuklödda föremål.
Som framgår av figur 5 finns sköljbad med vatten mellan
de olika behandlingarna. Det är viktigt att man ej överför
lösning från ett bad till ett annat. Det är även viktigt att
man efter metallisering sköljer föremålen väl och lämpligen
avslutar med ett varmt, helst avjonat vatten, som ger snabb
torkning och en yta fri från vattenfläckar.

ORGANISK
AVFETTNING
(TRI)

ALKALISK
AVFETTNING

SKÖLJNING
(VARM)

KATODISK
AVFETTNING

Förbehandling
Ett bra metalliseringsresultat förutsätter att de ytor som
skall beläggas är väl avfettade och metalliskt rena. Den mest
fullständiga sekvensen av rengöringsoperationer används i
automatiska anläggningar för elmetallisering och är vanligen av den omfattning som framgår av figur 5.
Avfettning görs lämpligen i ett alkaliskt bad av den typ som
beskrivits under Avfettning. Förutom denna avfettning
lägger man i regel även in en elavfettning i alkalibad. För
koppar kan denna ofta ske enbart med föremålet som
anod. För mässing däremot använder man först ett bad
med föremålet som katod och sedan ytterligare ett i vilket
föremålet är anod. Tiden i det senare fallet skall vara mycket
kort; det kan trots detta hända att mässingsföremål här får
en svag missfärgning. Efter dessa behandlingar följer ett
svagt syrabad, det s k dekaperingsbadet. Badet innehåller
svavelsyra eller saltsyra och avlägsnar den svaga missfärgning som den anodiska avfettningen eventuellt gett. Det
avlägsnar även den passivering av ytan, som en eventuell
tidigare dikromatbetning medfört.
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Figur 5. Rengöringsprocesser före elmetallisering
(av mässing)
Andra sätt att avlägsna passivering orsakad av bly är behandling antingen med natriumhydroxidlösning (10 vikts--%) vid 75 °C eller med lösning av
isättika (95 vol--%) och 30-procentig väteperoxid (5 vol-%).
Den förra metoden är även lämplig för ytor på föremål av aluminiumhaltiga
legeringar, om en speciell aktivering här skulle visa sig nödvändig.
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Nickel- och krombeläggningar
Det som i dagligt tal kallas ”förkromning” innebär på
kopparmaterial liksom på övriga metalliska material att
man först förnicklar och sedan förser nickelbeläggningen
med ett tunt s k dekorativkromskikt, avsett att förbättra
ytutseende och missfärgningshärdighet hos beläggningen.
Det förekommer dock även att man enbart förnicklar vissa
detaljer. Förnicklingen och förkromningen utförs i de flesta
fall på efektrolytisk väg. Kemisk förnickling har emellertid
tillvunnit sig ett visst intresse, framför allt i fall, där man
kräver jämntjock beläggning på detaljer med komplicerad
form, eller där man önskar en hårdare beläggning än
elförnickling ger.
Egenskaper. Nickel och krom är i allmänhet ädlare än
underliggande kopparmaterial. Korrosion av detta hindras
om nickelskiktet är tätt, dvs fritt från porer, genomgående
sprickor och repor. Korrosionsrisken sammanhänger därför i hög grad med tjockleken av det pålagda skiktet och
risken är mindre ju tjockare det är.
Blanka nickelbeläggningar behåller sin glans under lång
tid inomhus. Utomhus har de en benägenhet att matteras
och missfärgas efter en relativt kort tid. Denna benägenhet
motverkas tämligen effektivt genom förkromning. Krom
är både missfärgnings- och nötningshärdig. Den är emellertid ädlare än nickel. Detta kan i korrosiv miljö leda till
lokala angrepp i underliggande nickel, eftersom de tunna
dekorativkromskikten vanligen ej är fria från porer och
sprickor.
Med hänsyn till de påfrestningar på beläggningen som kan
förekomma har man standardiserat fyra kvalitetsklasser,
huvudsakligen baserade på olika tjocka nickelskikt.
SS-ISO 1456 anger sålunda den klassindelning som framgår av tabell 2. I tabellen ges även användningsexempel för
de olika klasserna, delvis hämtade från de kommentarer,
K 6261-2, som Korrosionsinstitutet utgett (Referens 6).
Beläggningar enligt miljöklass 4 är idag sällan använda i
Sverige.
Elförnickling. Man kan genom att variera badsammansättningen få beläggningar med olika egenskaper ifråga om
bl a glans och korrosionshärdighet. För miljöklass 1-3
enligt tabell 2 rekommenderas s k helglansbad.
Vanliga dylika bad – varianter av s k Watts bad – består av
vattenlösningar av nickelsulfat, nickelklorid och borsyra
med tillsatser av bl a vät- och glansmedel. Tillsatserna ger
beläggningen hög glans men innehåller svavel, vilket gör
den oädlare än en svavelfri beläggning samt även hård och
spröd. Badet arbetar vid 40-60 °C och med strömtätheten
1-10 A/dm2. Medelutfällningshastighet: 25-180 µm/h.
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För miljöklass 4 finns ytterligare bad och badkombinationer.
Anoder vid förnickling är av rent nickel eller svavelhaltigt
s k S-nickel, vanligen i form av små stycken som förvaras i
tygomlindade korgar av titan.
Större detaljer och sådana som skall förkromas efter förnicklingen behandlas vanligen upphängda på speciella
ställningar. Små detaljer som ej skall förkromas, förnicklas i
regel i trummor som roterar i badet.
Kemisk förnickling. Metoden är lämplig att använda i de
fall man har föremål med djupa hålrum eller spalter.
Dylika kan vara svåra att elförnickla p g a badets begränsade spridningsförmåga. Metoden ger beläggningar, som
vanligen har halvmatt utseende och innehåller fosfor
(5-10 %). De anses ha minst lika god eller något bättre
korrosionshärdighet än elektrolytiskt framställda nickelbeläggningar. De kan ges hög hårdhet och därigenom hög
nötningshärdighet genom värmebehandling. Förnicklingen sker vid 90-100 °C i bad, där nickel utfälls genom
reduktion av nickelsalt, t ex nickelklorid, med hypofosfit.
Vid förnickling av kopparmaterial behöver man aktivera
ytorna, t ex genom att ansluta föremålet till en oädlare
metall (aluminium, järn). Medelutfällningshastighet är ca
10 µm/h.
Varianter av baden finns med borföreningar som reduktionsmedel, vilket ger borhaltiga beläggningar. Skötseln av
baden kräver stor omsorg.
Enbart förnicklade ytor anses kunna ge upphov till nickelallergier vid hudkontakt.
Elförkromning. Som framgår av tabell 2 lägger man vid
dekorativförkromning ovanpå nickel ett kromskikt med
tjocklek min 0,3 µm. Skiktet bör inte vara tjockare än
1,25 µm, eftersom annars risk finns för att sprickbildningar
i det fortplantas till underliggande nickelskikt. Det tunna
kromskiktet innehåller beroende på bl a baddata ett större
eller mindre antal sprickor och porer och är tämligen hårt.
I normalfallen, miljöklass 1-3 i tabell 2, är sprickmönstret
grovt, ”konventionellt sprickmönster”. Vissa förfaranden i
miljöklass 4 ger s k mikrosprucken krom. Denna har som
framgår av tabellen ett mycket stort antal sprickor, vilket
är gynnsamt ur korrosionssynpunkt för underliggande
nickelskikt. Istället för enstaka kraftiga angrepp, får man
många obetydliga.
Krombadet består vanligen av kromtrioxid, tillsatt med
något svavelsyra och arbetar vid 40-45 °C med strömtätheten 10-20 A/d m2.
Badet har dålig spridningsförmåga.
Medelutfällningshastighet: 12-18 µm/h.
Anoderna består vanligen av tennlegerat bly.

YTBE HAN DLI NG
Tabell 2. Olika miljöklasser och fordringar för elektrolytiska nickelkrombeläggningar enl SS-ISO 1456 och K 6261-2

Miljöklass

Påkänning

Beteckning

1

Ringa

Cu/Ni5bCr r

Fordringar

Användning (enl K 6261-2)
Metod

Tjocklek min 5 µm1)
(ev min 3 µm).
Blank
Tjocklek min 0,3 µm.
Konventionellt sprickmönster

Samma som klass 2 men enbart
i dekorativt syfte

Ni:

Tjocklek min 10 µm

Cr:

= klass 1

Inomhus i normal rumsatmosfär
t ex bostäder, kontor, om nötning
förekommer

Ni:

Tjocklek min 20 µm
Blank
= klass 1

Utomhus på landsbygd, mindre
tätort samt fuktiga lokaler
såsom badrum och tvättstuga

Tjocklek min 25 µm
Blank
Tjocklek min 0,3 µm
Mikrosprucken beläggning
(>250 sprickor/cm2)

Vid svår påfrestning utomhus i
industri och tätorter och i marin
atmosfär

Ni:

Cr:

2

3

Måttlig

Svår

Cu/Ni10b Cr r

Cu/Ni20b Cr r

Cr:
4

Exceptionellt
svår

Cu/Ni25b Cr mc2)

a) Ni:
Cr:

Cu/Ni30p Cr r2)

b) Ni:
Cr:

1)
2)

Tjocklek min 30 µm
Matt eller halvblank
= klass 1

Min 3 µm kan öven förekomma vid överenskommelse
Varianter ifråga om nickel- och kromskiktsuppbyggnader finns. Se SS-normen.
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Tenn- och tennblybeläggningar
Egenskaper. Man kan lägga på tennbeläggningar genom
varmförtenning, elförtenning och kemisk förtenning.
Beläggningstjockleken är vid varmförtenning 1,5-25 µm,
vid elförtenning 2,5-75 µm (efter glanssmältning 2,5-7,5
µm) och vid kemisk förtenning sällan mer än ett par µm.
Tennbeläggningar framställda genom varmförtenning eller
elförtenning med efterföljande glanssmältning har närmast
grundmetallytan skikt av koppartennföreningarna Cu3Sn
och Cu6Sn5.
Tenn är normalt oädlare än koppar i vattenlösningar.
Kopparmaterialet får därför katodiskt skydd, även om
beläggningen har porer, vilket man har att räkna med åtminstone vid skikttjocklekar under ca 10 µm. Föreningen
Cu6Sn5 är visserligen ädlare än tenn och koppar, men
kopparmaterialet får skydd så länge någon del av den rena
tennbeläggningen finns kvar.
Varmförtenta och även elektrolytiskt pålagda skikt på
mässing – särskilt glanssmälta – kan innehålla zink och
därigenom ha en något nedsatt korrosionshärdighet. Detta
kan medföra snabbare nedmattning av ytan i fuktig atmosfär och även nedsatt lödbarhet. Ett skikt av koppar eller
nickel på mässingen före förtenningen motverkar nämnda
företeelser och är vanligt vid förtenning av mässing.
För elförtenning finns standarden SS-ISO 2093, som anger
beteckningar och fordringar på tennbeläggningar för olika
användningar. Standarden kommenteras i Korrosionsinstitutets datablad K 624-2 (Referens 6).
Tabell 3 upptar de för beläggningar på koppar och kopparlegeringar angivna fordringarna.
Tennblybeläggningar, innefattande de s k ternebeläggningarna med blyhalter av 75-80% eller mer, är också oädlare
än koppar. De anses ha en något bättre skyddsverkan än
rent tenn i atmosfär med stark förorening av svaveloxider.
Detta beror på att svårlösligt blysulfat bildas, som bl a
blockerar porer och andra blottor i beläggningen. Blys
giftighet begränsar i viss mån användningen av denna typ
av beläggningar.

Varmförtenning. Vid varmförtenning doppas materialet i
en smälta av tenn eller tenn och bly. Exempel på metoden
är förtenning av koppartråd. Den blankglödgade eller
betade koppartråden genomlöper här först ett bad med
flussmedel av zinkkloridtyp och därefter ett tennbad, som
hålls vid 250-320 °C. Temperaturen väljs med hänsyn till
sammansättningen och genomdragningshastigheten. För
hög temperatur medför hög halt av koppar i badet, som
därvid blir mer trögflutet och ger en matt beläggning. Man
strävar efter att hålla kopparhalten i badet under ca 2 %.
Tennbadet brukar hållas täckt med ett palmoljeskikt, dels
för att förhindra att badytan oxideras och dels för att tennskiktet skall flyta ut jämnare då tråden löper upp ur badet.
För glättning av beläggningen får tråden efter badet passera
avstrykare, t ex en dragskiva, och kyls sedan med luft eller
vatten. Varmförtenning tillämpas t ex även vid tillverkning
av bilkylare av kopparmaterial, varvid man vanligen belägger med en tennblylegering med 50-75 % bly. Beläggningen fungerar som lod vid ihoplödningen av kylarens
olika delar.
Elförtenning. Man använder vanligen antingen alkaliska
stannatbad, som har god spridningsförmåga och relativt
mångsidig användbarhet, eller sura sulfatbad, vilka har
sämre spridningsförmåga och fordrar noggrannare skötsel,
men i gengäld är mindre kostsamma och ger kortare
beläggningstid. De sura baden används i stor utsträckning
i kontinuerliga processer, t ex bandförtenning.
En tredje typ, ett surt fluoboratbad som med tillsatser ger
blanka beläggningar, förekommer även.
En vanlig typ av alkaliskt bad är en vattenlösning av
natriumstannat, natriumhydroxid och ev natriumacetat.
Temperatur 60-80 °C. Strömtäthet 1-2,5 A/dm2. Medelutfällningshastigheten är ca 15 µm/h.
Det vanliga sura badet innehåller tennsulfat, svavelsyra
samt vät- och glansmedel. Temperatur 20-40 °C. Strömtäthet 0,4-4 A/dm2. Medelutfällningshastighet är ca
30 µm/h.

Tabell 3. Olika miljöklasser och fordringar för elektrolytiskt pålagda tennbeläggningar enligt SS-ISO 2093
Miljöklass

Beteckning

Fordringar

Klass 1
Ringa påfrestningar och då fordran
huvudsakligen gäller lödbarhet.

Cu/Sn 4

Skikttjocklek 4 µm.
För mässing fordras ett 2 µm tjockt underskikt av koppar,
brons eller nickel. Detta skikt inräknas ej i beläggningens tjocklek.

Klass 1f
Lika klass 1

Cu/Sn 4f

Skikttjocklek 4 µm, dock max 8 µm. Glanssmält.
Ett underskikt av koppar, brons eller nickel är fördelaktigt,
på mässing ett krav. Tjocklek 2 µm. Skiktet inräknas ej i
beläggningens tjocklek.

Klass 2
Måttliga påfrestningar

Cu/Sn 8

Skikttjocklek 8 µm

Klass 3
Svåra påfrestningar

Cu/Sn 15

Skikttjocklek 15 µm.

Klass 4
Exceptionellt svåra påfrestningar t ex
i kontakt med livsmedel eller vatten

Cu/Sn 30

Skikttjocklek 30 µm
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R EA KT I ON ER VI D ME TA L L I S E R IN G — SCHE MATISK Ö VE RSIK T
Elmetallisering
Elektrodprocesser vid strömgenomgång i elektrolytisk cell:
Vid katoden:
e–
Elektron

+Me+
Metalljon
(i vattenlösning)

Reduktion
→

Me
Metall utfälld
på katoden

ev + H2
Väte

Löslig anod:

Me
Anodmetall

Oxidation
→

Me+
Metalljon
(i vattenlösning)

+ e–

Olöslig anod:

H2O

Oxidation

O2

+ H+

+ e–

Vatten
OH–
Hydroxyljon
(i vattenlösning)

→
Oxidation
→

Syre
+ O2
Vatten

Vätejon
+ H2O

+ e–

Vid anoden:

eller

Kemisk metallisering
Vanliga alternativ (utan ström)
Utbytesreaktion:
Me++1
Me2
Metalljon
Olöst metall
(i vattenlösning)

→

Me1
Utfälld metall

+ Me+2
Metalljon (i vattenlösning)

där t ex Me1 = tenn, Me2 = koppar (i lösning av speciell sammansättning).
Kemisk reduktion:
Me+
+R
Reduktion
Metalljon
Reduktionsmedel →
(i vattenlösning)

Me
Utfälld metall

+ RO
Oxiderat reduktionsmedel

t ex:

+ H2O
Vatten

Ni +
Utfällt
nickel

NiSO4 + NaH2PO2
NickelNatriumsulfat
hypofosfit

Reduktion
→

Anoderna är vanligen av rent tenn.
Vissa elförtenningsbad ger matta beläggningar. En möjlig
efterbehandling är s k glanssmältning. Under en kortvarig
upphettning, induktivt eller i oljebad, smälter beläggningen och stelnar sedan vid efterföljande kylning till ett
blankt skikt.
Kemisk förtenning. En variant av kemisk förtenning,
vanlig på mässingsföremål, är s k kokförtenning eller vitkokning. Föremålen blandas med stycken av metalliskt
tenn och förs ner i en het mättad lösning av vinsten. En
del tenn går härvid i lösning och återutfaller på mässingsytorna genom s k cementering, en utbytesreaktion vid
vilken metall samtidigt löses ur mässingsytorna.
Behandlingstiden är 2–3 tim.
Behandlingen kan också ske på så sätt att man sätter till
tenn i form av en löslig tenn (II) klorid till vinstenslösningen och sedan trumlar mässingsföremålen tillsammans

NaH2PO3
Natriumortofosfit

+ H2+
Väte

H2SO4
Svavelsyra

med zinkgranuler i het lösning. En katodisk utfällning av
tenn sker då på mässingsytorna. Tennskiktet blir med detta
förfarande något tjockare än i det förstnämnda fallet.
Man kan även doppa föremålen i en alkalisk natriumstannatlösning i vilken man placerar ett stycke aluminium.
Vid kontakt mellan föremålen och aluminiumstycket fälls
tenn ut på dem. Man kan här få upp till ca 50 µm tjocka
beläggningar.
Kommersiella metoder och bad för kemisk förtenning
finns tillgängliga.
Efterbehandling. Det förekommer att man passiverar
ytan på förtenta föremål genom att doppa dem i ett
90-95 °C varmt kromatbad (t ex 50 g kaliumdikromat/l
vatten). Man ger härigenom tennbeläggningen ett skydd
mot oxidation och missfärgning och bibehåller under en
längre tid t ex god lödbarhet.
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Övriga beläggningar
Beläggningar av koppar är som nämnts ibland önskvärda som underlag för annan metallisering. Beläggningar av framför allt silver och guld förekommer
på kontakter etc i elektriska och elektroniska apparater. De påförs alla vanligen elektrolytiskt i sura
eller cyanidhaltiga bad.
Ett surt bad för förkoppring består i regel av kopparsulfat och svavelsyra. Det arbetar vid 25-50 °C och
med strömtätheten 2-10 A/dm2. Medelutfällningshastighet är ca 60 µm/h. Anoderna är av koppar.
För närmare upplysningar om övriga badtyper för
olika beläggningar hänvisas till litteraturen, t ex
referenserna 5, 7 och 8, samt till säljare av processer
och bad.

E M A L J ERI N G
Emaljering av koppar och kopparlegeringar förekommer i regel endast på en del konsthantverksprodukter.
Metoderna behandlas ej närmare här. Se referens 11.
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