
Anodisera (Eloxera)-och infärga en aluminiumbit…

Material: Aluminiumburk ex läsk, termometer, pincett, glasbägare 250 ml 
kristallisationsskålar eller bägare, sladdar krokodilklämmor, klädnypa spänningskälla batteri, 
gasollåga, sax

Kemikalier: 2 mol/dm3 NaOH, 1 mol/dm3 HNO3, 4 mol/dm3 H2SO4, färgämnen: grön-, röd-
och gul karamellfärg, metylenblått, metylorange.

Risker vid experimentet: NaOH är frätande, liksom HNO3 och H2SO4 Använd 
skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande:
1. Klipp sönder en aluminiumburk med en sax och klipp ut två bitar. Ta bort det målade 

ytskiktet från bitarna med svinto/stålull/smärgelduk. Skrapa även bort plastskiktet som 
alltid finns på burkens insida.

2. ”Beta” aluminiumblecket genom att föra ned blecket i en bägare med varm 
natriumhydroxidlösning några sekunder. Kraftig gasutveckling ska uppstå. Skölj blecket 
med vatten, doppa det i 1 mol/dm3 HNO3, och skölj på nytt. 

3. Koppla samman försöksanordningen enligt figuren nedan i ett dragskåp. Biten som ska 
eloxeras ska vara på anoden ( +) och hålls plats med en klädnypa.

4. Placera bägaren i en skål med vatten. Svavelsyrans temperatur bör vara 20-25oC.
5. Elektrolysera ca 10 min. Välj spänning så att gasutvecklingen kan observeras vid anoden 

(+). Krokodilklämmorna får inte vara i kontakt med vätskan och kontrollera att 
temperaturen inte överstiger 25oC. Skölj av aluminiumbiten med vatten.

6. Placera blecket i en bägare med färgen du vill att biten ska ha. Låt biten ligga i ca 10 min 
och skölj sedan av färgöverskottet. För sedan hastigt biten genom en brännarlåga för att 
försluta färgen i oxidskiktet. (om man värmer för mycket försvinner färgen och 
aluminiumet smälter). Den gröna karamellfärgen består av en blandning av blått och gult 



+

pigment. För att få grönt bör man bränna biten innan man sköljer, annars sköljer man bort 
den blå (vattenlösligare) karamellfärgen och kvar blir den gula. 

Reaktionen Anodreaktionen:  Al →Al3+ + 3e-  
Katodreaktionen H2O + 2e- → O2-  + H2  
Totalreaktionen: 2 Al  + 3 H2O →Al2O3 + 3H2

Riskbedömningsunderlag:  
NaOH, Frätande R 35 och S (1/2) 26, 37/39 45
1 mol/dm3 HNO3 Frätande R 34,35 och S (1/2), 23, 26, 36, 45
4 mol/dm3 H2SO4, Frätande R 36/38 och S (1/2), 26, 45, 30
färgämnen: grön-, röd-och gul karamellfärg, 
R 41 och S (2,) 26, 39, 46 (blå)
R 22 0ch S (2), 20, 46 (gul)
R 34 och S (1/2), 26, 28, 36/37/39, 45(röd)
metylenblått, Hälsoskadligt R 22 och S 2, 46
metylorange konc. Giftigt mycket Extremt brandfarligt R 25 och S (1/2), 45, 16,
Utspädd Hälsofarligt Brandfarligt R12 och S (1/2) 45 16

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att 
beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.
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