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11 OVERIGE METAALOPBRENGTECHNIEKEN

Naast de in de hoofdstukken 4 t/m 10 besproken methoden om metaal op een
ondergrond aan te brengen zijn er nog diverse andere technieken, die op klei-
nere schaal worden toegepast, maar die toch voor hun gebied belangrijk zijn:
Wij bespreken hier:

- plateren
- tribo-applicatie
- oplassen
- metaalhoudende pyrolyselak
- vergulden met bladgoud.

11.1 PLATEREN

Plateren (Engels: cladding, Duits: Plattieren, Frans: plaquer) is het bedekken
van een metaal of legering met een ander metaal door het uitoefenen van
kracht.
De bekendste methode van plateren, dat in het Nederlands ook als platteren
wordt geschreven, is het op elkaar walsen van twee verschillende metalen of
legeringen, maar er zijn ook andere methoden.
Een meer volledige definitie van het proces luidt:

‘Plateren is een fysisch proces voor het verbinden van twee of meer meta-
len of legeringen door het uitoefenen van druk’.

Als regel verkeren de metalen bij plateren in massieve, vaste toestand, maar er
zijn ook plateermethoden, waarbij het op te brengen metaal poedervormig is.

699



Meestal worden de twee metalen zonder meer met elkaar in verbinding
gebracht, maar er zijn enige gevallen, waarin men een folie van een derde
metaal tussen de twee metalen inlegt om de binding tot stand te brengen.

Naast éénzijdig plateren kan men ook dubbelzijdig plateren, bij plaat en men
kan rondom plateren bij buis, staf, profiel en draad.

11.1.1 WERKWIJZE BIJ PLATEREN

Plateren wordt meestal uitgevoerd op halffabrikaten, maar ook op complete
constructies komt het voor, vooral bij explosief plateren, 11.1.2.
Tabel 11.1 geeft een overzicht van de voornaamste plateermethoden en de
producten waarop deze worden uitgevoerd.
Al naar de fabricagemethoden bij plateren zijn de details verschillend, maar
voor alle werkwijzen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- De te verbinden metaaloppervlakken moeten zorgvuldig gereinigd zijn en
vrij van oxiden. Bij walsen worden de blokken zonder bewerkingsolie
schoon geschaafd, daarbij zo zorgvuldig mogelijk schoongehouden en zo
snel mogelijk verder verwerkt.
Bij het samenvoegen moet voldoende druk worden uitgeoefend, eventueel
gecombineerd met een voldoend hoge temperatuur om druklassen van de
twee metalen tot stand te brengen.

- Vormveranderingen ten opzichte van elkaar door verschillen in uitzettings-
coëfficiënt moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan, bijvoorbeeld door
de blokranden vóór het walsen samen te lassen.

- Bij het extruderen van buis, staf, profiel en draad moeten de twee extrusie-
blokken (billets), massief voor de kern en dikwandige buis voor de buiten-
laag eveneens zorgvuldig zijn voorbewerkt en bovendien moeten ze met
geen al te grote speling in elkaar passen.

- Soms extrudeert men een zachter materiaal (aluminium) om een harde kern
(staal).
Deze kern wordt niet meegeëxtrudeerd en behoudt zijn vorm. Het druklas-
proces vindt dus maar vanaf één zijde plaats. Dit stelt extra eisen aan de
voorreiniging van de stalen kern.

TABEL 11.1 Plateermethoden en hun toepassing

Methode Plaat Strip Buis Staf Draad Profiel Cilinders Vaten Structuren

koud walsen + + - - - - - - -
warm walsen + + - - - - - - -
extruderen - - + + - + - - -
draadtrekken - - - + + - - - -
explosief plateren + - + - - - + + +
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De metalen en de legeringen daarvan, die voor plateren in aanmerking komen
zijn vermeld in tabel 11.2.
Tabel 11.3 geeft enige bekende combinaties met hun voornaamste toepassing.

11.1.2 EXPLOSIEF PLATEREN

Een speciale methode voor het met kracht op elkaar drukken van twee meta-
len of legeringen is explosief plateren. Engels: explosive cladding.
Twee typen explosieven worden gebruikt:

- dynamiet, amatol of ammoniumnitraat met een relatief lage detonatiesnel-
heid tussen 1500 en 4500 m/s

- trinitrotolueen (TNT) of primacord met een hoge detonatiesnelheid tussen
4500 en 8000 m/s.

Bij het samenvoegen van twee stukken plaat van verschillende samenstelling
worden de goed gereinigde plaatgedeelten op elkaar bevestigd en aan de
bovenzijde (in uitzonderingsgevallen aan de boven- en onderzijde) wordt een
explosief aangebracht. De voor dit doel gebruikte explosieven zijn vaak plaat-
vormig, voldoende soepel en buigbaar en ze kunnen uit grote vellen op maat
worden geknipt. Ze lijken in uiterlijk wel wat op linoleum. Aan de zijkant van
dit pakket wordt één of worden enige buisvormige ontstekers bevestigd, die
lange draden hebben om de elektrische ontsteking mogelijk te maken.
De metalen worden meestal tegen de inwerking van de explosie beschermd
door een bufferzone van water of polyetheen tussen het explosief en het
metaal aan te brengen.
De ondergrond wordt vaak onder een hoek ten opzichte van het bedekkende
metaal geplaatst. Door de hoge, plotseling optredende druk worden de platen
op elkaar geslagen, beginnend bij de plaats waar ze het dichtst bij elkaar lig-
gen en waar ook het explosief het eerst tot detonatie komt.
Door dit onder een hoek samenkomen ontstaat het noodzakelijke ‘jet-effect’
waarbij alle verontreinigingen en gassen tussen de twee metaalplaten worden
uitgespoten. Dit jet-effect is verantwoordelijk voor een goede metallurgische
binding.
Het ‘schieten’ vindt meestal plaats in een schietkuil, waarin de gehele opstel-
ling met zand wordt afgedekt.
Het proces kan worden uitgevoerd op kleine oppervlakken van 5 à 10 cm2 tot
grote platen van 10 m2.
De explosieve krachten mogen niet te groot zijn om schokbeschadigingen van
de inwendige kristalstructuur van de metalen te voorkomen. In het algemeen
moet de explosiesnelheid van het explosief de geluidssnelheid in het materiaal
met niet meer dan 120% overschrijden.
(De geluidssnelheid in metalen is veel groter dan in lucht. Deze bedraagt voor
staal bijvoorbeeld 5000 m/s.)
Explosief plateren kan alleen worden uitgevoerd ver van de bebouwing
(geluidshinder) en onder het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook
dan nog worden aan de sterkte van de gebruikte explosies in het algemeen
beperkende bepalingen opgelegd.
Uiteraard zijn voor het werken met explosieven vergunningen nodig.
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TABEL 11.2 Metalen en legeringen die voor plateren in aanmerking komen

Metaal Legering Metaal Legering

Be - Nb Nb
Mg - Mo Mo
Al Al Pd -
Ti Ti Ag Ag
Cr Cr Sn Sn
- Fe Hf -
Co Co Ta Ta
Ni Ni W -
Cu Cu Pt -
Zn Zn Au -
Zr - Pb Pb

TABEL 11.3 Enige bij plateren veel gebruikte metaalcombinaties

1e metaal op 2e metaal Toepassing

goud messing sieraden (doublé)
zuiver aluminium aluminium 2024 vliegtuig huidplaten
zuiver aluminium-zink aluminium 7075 vliegtuig huidplaten
roestvast staal staal badkuipen, pijpen
koper aluminium elektrische koppelstukken
Invar (Fe + Ni) roestvast staal bimetaal

(ook andere combinaties)
koper + roestvast staal roestvast staal kookpanbodems

Voorts combinaties van roestvast staal, hittevast staal, monel, inconel, hastelloy
en superlegeringen op nikkel- en kobaltbasis.
Molybdeen, niobium, titaan, tantaal en zirkoon kunnen met elkaar en met
andere metalen worden verbonden door explosief plateren, mits de metalen
een rek hebben van minimaal 5%.

11.2 TRIBO-APPLICATIE

Tribo-applicatie is het aanbrengen van een metaallaag, waarbij metaalpoeder
van het op te brengen metaal door wrijving op het voorbehandelde oppervlak
van het substraat wordt gebracht. Het proces is onder veel namen bekend,
waarbij handelsnamen en soortnamen door elkaar worden gebruikt.
Vroeger was de naam ‘peen plating’ in gebruik (to peen = hameren), maar
omdat het metaalopbrengstproces niet slagvormig wordt uitgevoerd, maar door
wrijving, verdient de naam tribo-applicatie de voorkeur.

Andere namen zijn, Engels: mechanical plating, Mechanical Galvanizing (han-
delsnaam), Duits: mechanisches Besichten, Frans: revêtements par martelage.
Opvallend is dat tribo-applicatie reeds tientallen jaren bekend is, maar dat het
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gedurende lange tijd werd gezien als een proces, waarmee slechts dunne
lagen van matige kwaliteit konden worden verkregen.
Door nieuwe ontwikkelingen: betere voorbehandelingen, andere chemicaliën
en andere toeslagmiddelen bij het proces, dat vrijwel altijd in trommels of
vibratoren wordt uitgevoerd, kan een veel betere kwaliteit worden verkregen.
Daardoor zijn artikelen, die door tribo-applicatie zijn behandeld in de belang-
stelling gekomen van belangrijke afnemers, onder meer de auto-industrie.

Voor het proces van tribo-applicatie moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan:

- de voorwerpen, die kleine massa-artikelen zijn met een maximum gewicht
van 250 g

- fijn verdeeld poeder van het op te brengen metaal, dat ductieler moet zijn
dan het materiaal van het substraat

- het op te brengen metaal, dat stabiel moet zijn in de chemische vloeistoffen,
die het proces ondersteunen

- glasparels van verschillende diameters (gemengd), die dienen om zoveel
mogelijk plaatsen van het te behandelen oppervlak te bereiken, bijvoorbeeld
schroefdraad.
Eventueel kunnen ook keramische of porceleinen kogeltjes worden gebruikt.

Metalen en legeringen, die door tribo-applicatie zijn aangebracht zijn vermeld
in tabel 11.4.

11.2.1 PROCESGANG BIJ TRIBO-APPLICATIE

Het proces van tribo-applicatie speelt zich in de moderne uitvoering als volgt
af:

- de reeds voorgereinigde voorwerpen in een trommel of vibrator met chemi-
sche toevoegingen schuren en een actief oppervlak geven

- een hechtlaag aanbrengen, die voor een zinklaag op staal vaak een chemi-
sche koperlaag is. Deze wordt aangebracht door een stroomloos uitwisse-
lingsproces, waarbij door trommelen met glasparels dit ‘contactneerslag’ ste-
vig op de ondergrond wordt verankerd

- opbrengen van de deklaag door trommelen of vibreren, waarbij de duur van
de behandeling bepalend is voor de verkregen laagdikte. Werden vroeger
laagdikten van slechts enkele micrometers bereikt, thans verkrijgt men laag-
dikten tot 50 µm 

- (eventueel) passiveren van de aangebrachte laag.

Uiteraard vinden tussen de diverse stappen spoelingen en soms activeringen
plaats.

703



11.2.2 VOOR- EN NADELEN VAN TRIBO-APPLICATIE

Voordelen

- goede, hechtende beschermlagen van voldoende laagdikte mogelijk
- niet alleen metalen, maar ook legeringen, waaronder sommige ter vervan-

ging van cadmium kunnen dienen, zoals tin-zink
- geen gevaar voor waterstofbrosheid bij een juiste keuze van de gebruikte

chemicaliën
- geringe afvalwaterbelasting.

Nadelen

- beperking van de afmetingen en het gewicht van de te behandelen werk-
stukken

- tamelijk langdurig proces.

TABEL 11.4 Metalen geschikt voor tribo-applicatie

Metaal Legering

Mg Mg
Al Al
Cu Cu
Zn Zn
Ag -
Cd Cd
In In
Sn Sn
Au Au
Pb Pb.

11.3 OPLASSEN

Oplassen, Engels: surfacing, hard facing, Duits Aufschweissen, Frans: soudage
d’apport, is een techniek, waarbij door een lasproces een metaal wordt bedekt
met een tamelijk dikke laag van een ander metaal of een legering met afwij-
kende eigenschappen.
Oplassen wordt het meest toegepast voor het verkrijgen van een slijtvaste laag
en/of corrosievaste lagen. Voor het verkrijgen van een slijtvaste laag maakt
men gebruik van zeer taaie materialen, zoals mangaanstaal met een hoog
mangaangehalte of legeringen waarin harde slijtvaste carbiden van chroom,
wolfraam of molybdeen zijn opgenomen.
Voor corrosievaste lagen gebruikt men roestvaste staalsoorten en voorts lege-
ringen met een hoog nikkel-, chroom-, kobalt- en/of molybdeengehalte.
Het oplassen wordt uitgevoerd door een aantal aaneensluitende lasrupsen van
het op te brengen metaal aan te brengen, hetzij met de hand, hetzij met een
automatisch lasproces, waarbij men zowel evenwijdige banen als een spiraal-
vormig patroon kan oplassen.
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Omdat bij het oplassen altijd vermenging met het materiaal van de ondergrond
optreedt, brengt men vaak een aantal lagen over elkaar aan, om een bedek-
king van zo zuiver mogelijk samenstelling te verkrijgen.
Het tamelijk ruwe oppervlak moet daarna vaak nog mechanisch worden nabe-
werkt door draaien met hardmetaal of zelfs met diamant of door slijpen.
Karakteristieke toepassingsgebieden voor het oplasproces zijn snijranden van
graafwerktuigen, vuilwaterpompen en apparatuur in de chemische industrie.
Bij het oplassen kunnen grote inwendige spanningen ontstaan, die het nodig
maken na de bewerking een gloeibehandeling uit te voeren, om de voorwer-
pen spanningsvrij te maken.

Een bijzondere vorm van oplassen treft men aan bij homogeen verloden, ook
loodbranden genoemd, van stalen voorwerpen, teneinde deze van een corro-
sievaste deklaag te voorzien. Omdat lood niet op staal hecht, moet men eerst
voorvertinnen en het opbrengen van het lood vervolgens in een aantal lagen
uitvoeren. In verband met giftige looddampen moeten speciale voorzorgsmaat-
regelen worden genomen.
Tabel 11.5 geeft een overzicht van metalen en legeringen die door oplassen
zijn opgebracht.

TABEL 11.5 Metalen en legeringen voor oplassen

Metaal Legering Metaal Legering

Be Be Nb Nb
Mg Mg Mo Mo
Al Al Pd Pd
Si - Ag Ag
Ti Ti Cd -
V - Sn -
Fe Fe Ta -
Co Co W W
Ni Ni Re -
Cu Cu Ir -
Ga - Pt Pt
Ge - Au Au.
Zr Zr

11.4 METAALHOUDENDE LAK

Laksoorten, die een fijn verdeeld metaal bevatten, vaak als plaatvormige pig-
menten van edele metalen, kunnen op diverse manieren, maar meestal met
penselen of voor grotere aantallen voorwerpen met rollers of stempels worden
aangebracht.
Daarna worden de voorwerpen verhit, waardoor het bindmiddel verdampt of
verbrandt en de metaalbedekking achterblijft.
Wanneer niet-edele metalen als pigment in de lak aanwezig zijn moet het ver-
hitten in een schutgas plaatsvinden. Verbranden van het bindmiddel is dan niet
mogelijk; het moet zonder verkolen verdampen.
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11.5 PYROLYSE

Bij pyrolyse worden metaalverbindingen, meestal van edele metalen vaak met
een lakbindmiddel opgebracht.
Door verhitting ontleedt de verbinding, het bindmiddel verbrandt en de edel-
metaallaag blijft achter.

11.6 REDUCTIE

Een soortgelijk proces als beschreven in 14.4.1 wordt uitgevoerd met verbin-
dingen van onedele metalen. Door verhitten in een waterstofatmosfeer worden
deze verbindingen gereduceerd, waarbij het metaal vrijkomt. Het lakbindmid-
del moet in dit geval restloos verdampen.

11.7 VERGULDEN MET BLADGOUD

Voor het vergulden van ornamenten zoals kerktorenspitsen, koepeldaken van
moskeeën, uurwerken, weerhanen en monumenten wordt gebruik gemaakt
van hoogwaardig bladgoud.
Na grondig voorbehandelen door reinigen en een aantal laklagen wordt als
laatste laag een speciale laklaag, mixtion, aangebracht die grotendeels maar
nog niet geheel moet drogen.
Daarop worden de velletjes bladgoud van 23.5 karaat torengoud aangebracht.
Dit is zorgvuldig handwerk. Tenslotte wordt de goudlaag gepolijst.
Het gehele proces is een handwerk dat maar door weinigen wordt beheerst en
waarbij in totaal 8 lagen worden aangebracht.
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