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12 CONVERSIELAGEN

Conversielagen zijn anorganische deklagen op metalen, die een aantal belang-
rijke functies kunnen vervullen.
Bekende conversielagen zijn fosfaatlagen op staal en chromaatlagen op alumi-
nium, zink en een aantal andere metalen.

Ook de elektrochemisch op aluminium en andere metalen aangebrachte oxi-
delagen zijn in feite conversielagen. Omdat ze een apart gebied van de opper-
vlaktebehandelingen vormen zijn deze anodiseerlagen ondergebracht in een
afzonderlijk hoofdstuk, hoofdstuk 13.
Er zijn diverse definities van conversielagen in omloop.
De ASTM-definitie:

‘Deklagen gevormd door een chemische of een elektrochemische behan-
deling van een metaal, die een oppervlaktelaag vormt, waarin een verbin-
ding van het metaal is opgenomen’,

laat nog een aantal onzekerheden over.

De definitie, die de VOM in haar cursussen hanteert:

‘Anorganische deklagen op een metaaloppervlak gevormd door inwerking
van een chemisch agens, waarbij het metaal zelf aan de vorming van de
laag meewerkt’,

geeft vooral het vormingsmechanisme weer.
(een agens is een stof die een chemische werking teweegbrengt.) 

Er zijn ook uitvoeriger definities, die tevens iets zeggen over de eigenschappen
van de laag, zoals die van G.J. Rudzki:

‘Hechtende, niet-poederige, praktisch passieve beschermende laag
gevormd uit ionen van het substraatmateriaal en een gedeelte van de che-
mische componenten door een chemische of elektrochemische behande-
ling beneden 200 ˚C’,

is nog vollediger.

Een belangrijke toepassing vinden de conversielagen als ondergrond voor orga-
nische deklagen, zoals lakbedekkingen en poedercoatings.
Ze kunnen ook als zodanig, dus zonder verdere deklaag, dienen voor corrosie-
wering.
Andere toepassingsgebieden zijn het verbeteren van de glij-eigenschappen van
metalen voorwerpen en het verkrijgen van elektrische isolatie.
Passiveerlagen zijn in feite dunne conversielagen; ze worden daarom ook in
dit hoofdstuk behandeld.
Vrijwel alle methoden voor het kleuren van metalen behoren tot de conversie-
lagen.
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De afgrenzing van het gebied van conversielagen is minder eenvoudig gewor-
den, sinds er systemen zijn ontwikkeld, die een combinatie van een anorgani-
sche en organische deklaag vormen.
Beide bestanddelen zijn dan in de deklaag aanwezig.
Bij de indeling van de systemen is er in dit Vademecum vanuit gegaan waar
het zwaartepunt ligt.
Washprimers zijn ondergebracht bij de verf- en laktypen, zie 15.4.7.4.
Fosfateermiddelen, die ook een organisch bindmiddel bevatten, zijn onderge-
bracht bij de conversielagen.

In tabel 12.1 wordt een aantal metalen niet genoemd. Dat is omdat ze met
waterige systemen reageren en/of oplosbare zouten vormen of poedervormige
lagen.

Een beperkende factor bij het aanbrengen van conversielagen kan zijn water-
stofbrosheid.

12.1 VORMING VAN CONVERSIELAGEN

De gegeven definities sluiten de inwerking van een gasvormig agens niet uit,
maar de meeste conversielagen worden gevormd in een waterig systeem.
Er zijn echter ook systemen bekend die gebruik maken van een pasta, ingedikt
water, een gesmolten zout of een damp.

De vorming van een conversielaag staat niet op zichzelf. Deze maakt als regel
deel uit van een behandelingsreeks die kan omvatten:

- ontvetten
- beitsen
- activeren
- conversielaag aanbrengen
- passiveren,

met de nodige spoelbewerkingen daartussen, gevolgd door zeer zorgvuldig
spoelen en drogen.
Vaak volgt na het aanbrengen van een conversielaag de applicatie van een lak-
laag of een poedercoating gevolgd door moffelen, dit alles in één grote,
gecombineerde installatie.

Men kan zich de vorming van een conversielaag als volgt voorstellen:
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De vloeistof waarin het proces plaatsvindt, bevat bestanddelen die aanvanke-
lijk een deel van het metaaloppervlak oplossen. De opgeloste metaalionen
reageren direct daarna met bestanddelen uit de vloeistof zelf en vormen zo het
neerslag. In feite vinden de twee processen niet na elkaar plaats, maar er is
een continu vorming van nieuwe metaalionen en de reactie daarvan met
bestanddelen uit de vloeistof. Deze ionenreacties verlopen in milliseconden en
bij normale waarneming vinden ze dus gelijktijdig plaats.
Conversielagen kunnen op veel metalen worden aangebracht.
Tabel 12.1 geeft daarvan een overzicht.

12.2 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN CONVERSIELAGEN

Enige belangrijke eigenschappen van conversielagen zijn:

- laagdikte of laaggewicht
- kristalstructuur, grof, fijn of amorf
- poreusheid
- corrosiewering
- hechting van de conversielaag op het substraat
- hechting van de verfsystemen en poedercoatings op de conversielaag
- kleur, verkregen door nakleuren of door de eigen kleur
- elektrische isolatie-eigenschappen
- smerende of glij-eigenschappen
- hardheid en slijtvastheid
- beïnvloeding van stralingsabsorptie (absortantie) en emissie (emittantie).

Deze eigenschappen komen meer gedetailleerd aan de orde bij de bespreking
van de afzonderlijke conversielagen.
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TABEL 12.1 Conversielagen

Oxide Fosfaat Chromaat Andere
chemisch, elektrochemisch

- Be Be Be Be
- B - - -
Mg Mg Mg Mg Mg
Al Al Al Al Al
Si Si - - -
Ti Ti Ti Ti Ti
- V V - -
Cr Cr - Cr -
- Mn - - -
Fe Fe Fe Fe Fe
Co Co - - -
Ni Ni Ni Ni Ni
Cu Cu Cu Cu Cu
Zn Zn Zn Zn Zn
- - - - Ga
Ge Ge - - Ge
- Y - - -
Zr Zr Zr - Zr
Nb Nb - - -
- Mo - - -
- Ru - - -
- Rh - - -
- Pd - - -
Ag Ag Ag Ag Ag
- Cd Cd Cd Cd
Sn Sn Sn Sn Sn
- Sb - - -
- Hf - - -
- Ta - - -
W W - - -
Pt Pt - - -
- - - Au Au
- TI - - -
- Pb Pb Pb Pb
- Bi - - -
- Th - - -
U U - - -

12.3 CONVERSIELAGEN OP STAAL

Van de conversielagen, die op staal worden toegepast, zijn de fosfaatlagen ver-
reweg het belangrijkst. Deze worden in een aantal typen op ijzer en staal aan-
gebracht. Daarnaast zijn van enige betekenis oxalaatlagen, oxidelagen en sulfi-
delagen.
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Er zijn diverse methoden om staal te kleuren, dit zijn ook conversielagen; zie
daarvoor 12.9.4.1.

12.3.1 FOSFAATLAGEN OP STAAL

Fosfaatlagen zijn de meest toegepaste conversielagen op staal. De verscheide-
nheid ervan is groot, zowel naar type, naar toepassingsgebied als naar applica-
tiemethode.
Fosfaatlagen worden bovendien onder veel handelsnamen op de markt
gebracht, hetgeen de verscheidenheid nog groter doet lijken dan deze in wer-
kelijkheid is, zodat het overzicht geheel verloren dreigt te gaan.
Naar de chemische samenstelling onderscheidt men drie belangrijke families
van fosfaatlagen, namelijk:

- ijzerfosfaatlagen
- zinkfosfaatlagen
- mangaanfosfaatlagen.

Binnen elk van deze groepen zijn nog verschillen in eigenschappen mogelijk
en als gevolg daarvan uiteenlopende toepassingen.
Het aanbrengen van fosfaatlagen kan plaatsvinden: 

- in dompelbaden
- in sproeitunnels
- met een kwastmethode
- met een stoomstraalproces
- autoforese; voorbehandeling en coaten in één stap

Van beperkt belang is nog watervrij fosfateren.

Het doel van fosfateren kan zijn:

- passivering of corrosiewering te verkrijgen
- goede verfhechting gecombineerd met corrosiewering (weerstand tegen

onderroest) te verkrijgen
- maskeren van foutjes in de oppervlaktestructuur bij het elektroforetisch lak-

ken
- goede glij-eigenschappen te verkrijgen, zowel voor glijdende machinedelen

als voor spaanloze bewerkingen, zoals dieptrekken, koud stuiken en draad-
trekken

- elektrische isolatie te verkrijgen.

12.3.1.1 IJZERFOSFAATLAGEN OP STAAL

IJzerfosfaatlagen op staal kunnen op een aantal verschillende manieren en in
diverse kwaliteiten op staal worden aangebracht. De kwaliteiten lopen uiteen
van zeer dunne passiveerlagen, die slechts een geringe en kortdurende corro-
siewering verlenen, tot de ijzerfosfaatlagen met een laaggewicht van circa 1
g/m2. Deze laatste typen zijn amorf van structuur en ze hebben soms een don-
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kergrijze tot blauwe kleur. De dunnere passiveerfilms zijn soms nauwelijks
zichtbaar, in andere gevallen geven ze het metaaloppervlak een enigszins grij-
ze of gele verkleuring of ze zijn iriserend (regenboogkleuren).

12.3.1.1.1 LAAGVORMING BIJ IJZERFOSFATEREN

IJzerfosfateermiddelen bestaan uit een oplossing van
fosfaten.
Wanneer een oplossing van deze fosfaten op een
metaaloppervlak wordt gespoten, wordt in eerste
instantie primair ferrofosfaat (ijzer(II)fosfaat) gevormd,
volgens:

4 Fe + 8 NaH2PO4 + 4H2O + 2 O2 �
4 Fe (H2PO4)2 + 8 NaOH

Zoals uit de reactie blijkt, wordt zuurstof gebruikt.
Deze kan gemakkelijk toetreden als de oplossing ver-
spoten wordt. Tevens komt een hoeveelheid natrium-
hydroxide vrij. Een deel van het gevormde primaire
ijzer(II)fosfaat reageert met een deel van het natriumhy-
droxide en de zuurstof tot onoplosbaar tertiair
ijzer(III)fosfaat:

2 Fe (H2PO4)2 + 2 NaOH + 1/2O2 � 2 FePO4� + 2 NaH2PO4 + 3 H2O

Het resterende natriumhydroxide reageert met een ander deel van het primaire
ijzer(II)fosfaat en zuurstof. Hierbij wordt onoplosbaar ijzer(III)hydroxide
gevormd.

2 Fe (H2PO4)2 + 6 NaOH + 1/2O2 � 2 Fe (OH)3 + 2 NaH2PO4 + 
2 Na2HPO4 + H2O

Bij droging wordt het ijzer(III)hydroxide omgezet in ijzer(III)oxide

2 Fe (OH)3 � Fe2O3 �+ 3 H2O.

De gevormde laag bestaat derhalve uit ijzer(III)fosfaat (FePO4) en ijzer(III)oxide
(Fe2O3).
Gezien het feit, dat alle onoplosbare ijzerverbindingen op het staal worden
neergeslagen, is de slibvorming in een dergelijk bad zeer gering.
In plaats van gebruik te maken van zuurstof uit de lucht, kan aan de oplossing
een oxidatiemiddel worden toegevoegd; men doet dit bij dompelijzerfosfateren
en in veel gevallen ook bij sproeifosfateren.

De pH wordt gecorrigeerd tot de pH waarbij de beste resultaten worden ver-
kregen. De juiste pH instelling is afhankelijk van de samenstelling van het fos-
fateerbad, de werktemperatuur, de behandelingstijd en het te behandelen
metaal. De ideale pH ligt doorgaans tussen 4,0 en 5,5.
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Tijdens het ijzerfosfateren met zwak zure fosfaatoplossingen worden ijzerfos-
faatlaagjes gevormd, welke in kleur variëren van blauw/purper tot lichtgrijs.
Een blauw/purperen kleur duidt op een ijzerfosfaatlaag van 300-500 mg/m2,
terwijl een grijze kleur overeenkomt met een laaggewicht van 700-900 mg/m2.
De laagdikte van de ijzerfosfaatlaag is kleiner dan 1 micrometer. De kleur zegt
niet alles over het laaggewicht.

Bij de dunne ijzerfosfaatlagen zijn de mechanische eigenschappen in het alge-
meen iets beter, terwijl de dikke ijzerfosfaatlagen toegepast worden in die si-
tuaties, wanneer aan de corrosiewerende eigenschappen hogere eisen worden
gesteld.

12.3.1.1.2 NABEITSEN  

Nabeitsen is een passiveerproces, dat aansluitend aan een beitsbewerking
wordt uitgevoerd in heet verdund fosforzuur (1 à 2%), dat meestal ook een
weinig ijzer bevat.
Hierbij ontstaat een ijzerfosfaatlaagje van geringe dikte en bescheiden kwali-
teit, dat geschikt is als ondergrond voor verfsystemen voor gebruik binnens-
huis.
De lakhechting wordt door nabeitsen belangrijk verbeterd; de fosfaatfilm is
echter te dun om een goede weerstand tegen onderroest te geven. Tenzij zeer
dikke verflagen worden gebruikt is het toepassingsgebied dan ook beperkt tot
gebruik binnenshuis.
Na het beitsen in fosforzuur, 3.1.2.6, kan direct worden nagebeitst in heet 1 à
2% fosforzuur (het ingesleepte en het uitgesleepte zuur houden elkaar onge-
veer in evenwicht), maar indien beitsen in zoutzuur of in zwavelzuur is toege-
past, moet goed worden tussengespoeld om alle zuurresten van de beitsbewer-
king te verwijderen. De praktijk leert dat de zwavelzuur-fosforzuurmethode en
de zoutzuur-fosforzuurmethode in veel gevallen aanleiding geven tot onder-
roest, omdat bij de spoelbewerking toch niet alle zuurresten zijn verwijderd.
Het nabeitsen is daarom alléén aan te bevelen na het beitsen in fosforzuur.
Als men op een nagebeitst oppervlak een twee-componenten epoxylak (met
amineverharder) wil aanbrengen verdient het aanbeveling de fosforzuurcon-
centratie terug te brengen tot circa 0,5% en niet, zoals gebruikelijk, de vloei-
stof laten indrogen, maar vóór het drogen te spoelen. Resten fosforzuur op het
metaaloppervlak maken de verharder in de epoxylak onwerkzaam, waardoor
deze niet hecht. Door deze aanpassing naar een lagere fosforzuurconcentratie
vermindert echter ook de kwaliteit van de passiveerlaag voor corrosiewering.

12.3.1.1.3 FOSFORZURE METAALREINIGERS

Fosforzure metaalreinigers zijn producten, die met een kwast, een lagedrukrei-
niger of in een dompelbad kunnen worden gebruikt bij kamertemperatuur en
die geschikt zijn voor het verwijderen van kleinere hoeveelheden vet en lichte
roest (bij langere inwerking ook lichte gloeihuid) en die na drogen een dun
fosfaatlaagje achterlaten. De kwaliteit van deze fosfaatfilm is vergelijkbaar met
een door nabeitsen verkregen passivering, dus matig.
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Sommige producten zijn voorzien van een kunsthars, waardoor een bedekking
wordt verkregen die ook geschikt is voor langere tussenopslag.

12.3.1.1.4 IJZERFOSFATEREN IN SPROEITUNNELS

Voor het fosfateren van blank staal wordt op grote schaal ijzerfosfateren in
sproeitunnels toegepast. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zie tabel
12.2. Het meest gebruikt men hierbij een drie-fasen sproeitunnel, waarbij de
eerste fase een op alkalifosfaten gebaseerd ijzerfosfateermiddel is dat voorzien
is van toevoegingen om te ontvetten.
Deze fase werkt ontvettend en daarnaast ook fosfaterend.
De vloeistof zal snel vervuilen en moet daarom periodiek worden ververst.
De tweede fase is een koudspoelfase en in de derde fase wordt nagespoeld
met gedemineraliseerd water om de laatste oplosbare zoutresten van het fosfa-
teren te verwijderen, waardoor een betere corrosieweerstand wordt verkregen.
Soms wordt in de derde fase gepassiveerd, zie 12.3.1.1.8.
Een gebruikelijke dikte van de fosfaatlaag is 0,2-1,0 µm. Meestal spreekt men
bij conversielagen echter over het laaggewicht; dit bedraagt bij ijzerfosfaatla-
gen 0,2-1 g/m2.

TABEL 12.2 IJzerfosfateerreeksen

3 fasen 4 fasen 5 fasen
(meest voorkomend) (meer zekerheid) (bij lastig vet)

1 ontvetten + fosfateren 1 ontvetten (+ evt. fosfateren) 1 alkalisch ontvetten
2 spoelen 2 fosfateren 2 spoelen
3 demi spoelen of 3 spoelen 3 fosfateren

passiveren en drogen 4 passiveren 4 spoelen
4 drogen 5 drogen 5 passiveren

(evt. demi spoelen)
6 drogen

12.3.1.1.5 IJZERFOSFATEREN IN EEN DOMPELBAD

IJzerfosfaatlagen kunnen voor kleinere producties ook in dompelbaden worden
aangebracht. Het systeem van tegelijk ontvetten en fosfateren is hier minder
gemakkelijk uitvoerbaar, zodat men apart moet ontvetten en spoelen alvorens
men gaat fosfateren.
Ook bij dompelfosfateren is zuurstof nodig. Dit moet tijdens het proces wor-
den toegevoegd in de vorm van oxidatiemiddelen. Dompelijzerfosfateren
wordt weinig toegepast. Er bestaat een methode waarbij men na alkalisch ont-
vetten direct in een zuur fosfateermiddel dompelt, dat de resten van het ont-
vettingsbad neutraliseert. De zuurconcentratie van het fosfateerbad loopt door
deze bewerking terug en de methode vraagt dan ook veel toezicht omdat
anders fosfaatlagen van slechte kwaliteit ontstaan.
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12.3.1.1.6 AUTOFORESE

De behandeling van staal met een autoforese-coating wordt in de praktijk toe-
gepast sinds 1975. Autoforese berust op een watergedragen proces, waarin
chemische reacties het neerslaan van de coating veroorzaken.

De pH van de oplossing varieert van 2,5 tot 3,0.
In het bad zijn geen organische oplosmiddelen en geen zware metalen aanwe-
zig. Het bad wordt niet verwarmd; de werktemperatuur bedraagt 18-22 ˚C.

Er zijn twee processen:

1 - lage moffeltemperatuur (104 ˚C)
- corrosievast
- hoge slag- en slijtvastheid
- UV-bestendige laag
- wordt veel toegepast als eindlaag op producten voor de auto-industrie.

2 - hogere moffeltemperatuur (140-150 ˚C)
- minder corrosievast
- geschikt om te worden voorzien van een moffelcoat.

De totale behandelingsreeks omvat:

- sterk alkalisch ontvetten
- spoelen in leidingwater/koelen
- spoelen in gedemineraliseerd water
- autoforese-behandeling.

Na het autoforeseproces dient het behandelde materiaal aan de lucht na te
reageren.

- een overmaat ijzer leidt tot zachte autoforeselagen
- het autoforese-bad wordt in principe niet vervangen
- het autoforese-bad wordt geagiteerd door middel van roeren om het uitzak-

ken van pigment te voorkomen. Periodiek wordt het bad gefiltreerd om uit-
gehard, harsachtig materiaal te verwijderen.

Na de totale behandeling van het materiaal wordt het gedroogd. De droogtem-
peratuur varieert met het gekozen autoforeseproces en de beschikbare droog-
tijd.
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Tabel 12.2 Globale badomstandigheden bij sproei ijzerfosfateren

Goed Beter Best
1e fase 3 fase sproeitunnel 4 fase sproeitunnel 5 fase sproeitunnel
Functie ontvetten/fosfateren ontvetten/fosfateren ontvetten
Concentratie 1% 1% 1-25 alkalische ontvetter
fosfateerproduct
Concentratie 0,50% 0,50% -
bevochtiger
Badtemperatuur 45-60˚C 45-60˚C 45-60˚C
Behandelingstijd 90-150 s 75-150 s 60-150 s
2e fase
Functie spoelen ontvetten/fosfateren spoelen
Concentratie - 1% -
fosfateerproduct
Concentratie - 0,10% -
Bevochtiger
Badtemperatuur 18-22˚C 45-60˚C 18-22˚C
Behandelingstijd 15-45 s 75-150 s 15-45 s
3e fase
Functie spoelen ontvetten/fosfateren
Concentratie - 1%
fosfateerproduct
Concentratie - -
bevochtiger
Badtemperatuur 18-22˚C 45-60˚C
Behandelingstijd 15-45 s 75-150 s
4e fase
Functie demi naspoelen demi naspoelen spoelen
Concentratie - - -
fosfateerproduct
Concentratie - - -
bevochtiger
Badtemperatuur 18-22˚C 18-22˚C 18-22˚C
Behandelingstijd 10-20 s 10-20 s 15-45 s
5e fase
Functie demi naspoelen
Concentratie -
fosfateerproduct
Concentratie -
bevochtiger
Badtemperatuur 18-22˚C
Behandelingstijd 10-20 s

12.3.1.1.7 WATERVRIJ FOSFATEREN

Watervrije fosfateerprocessen, bijvoorbeeld op basis van terpentine (kamertem-
peratuur) of tri, per en methyleenchloride (verhoogde temperatuur) hebben het
voordeel dat de voorwerpen droog uit het bad komen en niet meer behoeven
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te worden nagespoeld. Deze processen hebben een beperkte toepassing door
de matige kwaliteit van de verkregen fosfaatlaag. In het gebruikte oplosmiddel
kunnen ook andere stoffen, zoals kunstharsen (verfbindmiddelen), worden
opgenomen, waardoor na drogen een harslaag achterblijft, die enige gelijkenis
vertoont met een blanke laklaag en geschikt is voor tussenopslag gedurende
langere tijd. Soms wordt ook een kleurstof toegevoegd.
Het nadeel van het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen (CKW’s) is de
uitstoot van gevaarlijke oplosmiddeldampen (mens en milieu) en het gevaar
van grondwater-verontreiniging.

12.3.1.1.8 PASSIVEREN NA FOSFATEREN

Door passiveren wordt een belangrijke verbetering van de fosfaatlaag verkre-
gen. Vroeger paste men daar algemeen een verdunde fosforzuur-chroomzuur-
oplossing voor toe, maar de schadelijke invloed van chroomzuur in het milieu
heeft de aandacht gevestigd op milieuvriendelijke passiveermiddelen op basis
van zirkoon- of titaanverbindingen.
Deze chroomvrije passiveerproducten zijn de laatste jaren aanmerkelijk verbe-
terd in kwaliteit, en de resultaten benaderen die van de zes- en driewaardige
chroom-passiveringsproducten.
Bij de chroomvrije passiveerproducten kan gekozen worden uit:

- producten op basis van zirkonium (nu ook titaan)
- producten op basis van polymeren.

Voor het bereiken van maximale resultaten is het belangrijk om het materiaal
na het passiveren na te spoelen met demiwater. Hierdoor worden eventuele
zoutresten, die zijn achtergebleven uit de passiveervloeistof van het oppervlak
verwijderd.
Ingedroogde zoutresten op het oppervlak hebben een nadelige invloed op de
corrosiebestandheid van het totale systeem.

12.3.1.2 ZINKFOSFAATLAGEN OP STAAL

Zinkfosfaatlagen worden voor verschillende doeleinden
gebruikt:

1. als ondergrond voor laklagen
2. als hulpmiddel bij het spaanloos vervormen van

staal
3. als elektrische isolatie.

Zinkfosfaatlagen zijn kristallijn en hebben daardoor
heel andere eigenschappen dan de amorfe ijzerfosfaat-
lagen. De verkregen laagdikten zijn ook groter en men
spreekt daarom van een laagvormend fosfateerproces.
Het is zelfs zo dat men er voor een aantal toepassingen
voor moet zorgen dat de laagdikte niet te groot wordt.
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Tijdens de vorming van de fosfaatlaag groeien uit kleine kiemen de kristallen
waaruit de laag is samengesteld. Hoe kleiner het aantal kiemen, hoe meer
ruimte er voor elk kristal beschikbaar is en hoe groter de kristallen worden.
Men krijgt dan een grofkristallijne fosfaatlaag, die een slechte hechting heeft
en poriën kan bevatten. Als men deze in het licht houdt ziet men soms met het
blote oog de kristalvlakjes al glinsteren. Daarom moet men maatregelen
nemen om een kristalstructuur te krijgen.

12.3.1.2.1 ZINKFOSFAATLAGEN ALS VOORBEHANDELING VOOR VERFLAGEN

Zinkfosfateren als voorbehandeling voor lakken wordt toegepast omdat lak
hierop goed hecht en omdat ze een zeer goede weerstand geven tegen onder-
roest.
De chemicaliënkosten voor het aanbrengen van een zinkfosfaatlaag zijn hoger
dan de chemicaliënkosten van ijzerfosfateren en bovendien heeft men een uit-
gebreidere installatie nodig. De betere weerstand tegen onderroest maakt zink-
fosfaatlagen vooral geschikt voor toepassingen buitenshuis ( auto’s, fietsen,
enzovoort) en in een vochtige omgeving (wasmachines).

Doordat zinkfosfaatlagen kristallijn zijn, zijn ze bros, zodat ze bij vervorming
van het grondmateriaal kunnen scheuren. De laklaag die op de fosfaatlaag is
aangebracht kan dan meescheuren. Hoe dikker de zinkfosfaatlaag is, hoe
gemakkelijker dit scheuren optreedt. Vroeger paste men wel zinkfosfaatlagen
toe van 30 micrometer. Nu zijn de meeste zinkfosfaatlagen 2-5 micrometer
dik.

12.3.1.2.2 VOOR- EN NADELEN VAN ZINKFOSFAATLAGEN

Voordelen van zinkfosfateren op staal:

- hoge corrosieweerstand
- goede lakhechting.

Nadelen van zinkfosfateren op staal:

- slibvormend proces
- vereist intensievere controle dan ijzerfosfaat
- afvalwater bevat zink
- minimaal 5 fasen.

12.3.1.2.3 THEORIE ZINKFOSFATEREN

Een zinkfosfateeroplossing is samengesteld uit de volgende componenten:

1. De zure zinkfosfaatoplossing
Deze oplossing bevat zinkionen en primaire fosfaationen (H2PO4)

- met een
lichte overmaat van vrij fosforzuur tot een pH van ongeveer 2-3



2. Oxidatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld nitraten, nitrieten, chloraten en
peroxiden

3. Kristalverfijners, zoals bijvoorbeeld nikkelzouten, mangaan- en/of koperzou-
ten, fluoride of complexe fluoride-ionen.

Samenvatting reactiemechanisme

De volgende basisreacties vinden plaats:

Inwerken van het zuur.
De eerste reactie bestaat uit aantasting van het staal door de overmaat zuur op
de anodische plaatsen.

Fe + 2 H2
+ � Fe2+ + H2

Laagopbouw

De werkelijke laagvormende reactie bestaat uit:

3 Zn2+ +2 H2PO4
- + 4 H2O � Zn2(PO4)2 4 H2O (Hopeiet) + 4H+

Fe2+ +2 H2PO4
- � Fe(H2PO4)2

2 Zn(H2PO4)2 + Fe(H2PO4)2 � Zn2Fe(PO4)2 Fosfofylliet + 4H2O + 4H3PO4

Slibvorming

2 Fe2+ + O + 2 H+ � 2 Fe3+ + H2O

gevolgd door omzetting tot onoplosbaar ijzer(III)fosfaat (ferri-fosfaat). 
De zuurstof is afkomstig van het oxidatiemiddel.

2 Fe3+ + 2 H2PO4
- + 4 OH- � 2 FePO4 � + 4 H2O.

Het ijzer(III)fosfaat wordt als slib verwijderd.

12.2.1.2.4 OXIDATIEMIDDELEN OF VERSNELLERS

Om de gewenste fosfateerreacties in een
korte tijd te doen plaatsvinden worden oxi-
datie-middelen of versnellers toegepast.

Sommige versnellers maken het mogelijk
ook een geringere laagdikte en een fijnkorre-
lige structuur te krijgen.

Van de vele soorten versnellers noemen wij
alleen de belangrijkste groepen. Dit zijn:
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1. oxidatiemiddelen, zoals nitraten, nitrieten en chloraten voor gebruik in
zinkfosfateerbaden

2. metaalzouten, zoals koper- en nikkelzouten voor gebruik in zinkfosfateerba-
den en mangaanfosfateerbaden

3. organische stikstofverbindingen, zoals ureum en hydroxylaminesulfaat.

Nitraten zijn zouten die afgeleid zijn van salpeterzuur HNO3.
Men gebruikt vaak natriumnitraat, NaNO3, of ook wel een kleine hoeveelheid
salpeterzuur.
Nitraten werken in fosfateerbaden langzaam en de baden moeten heet zijn,
90-98 ˚C. Deze langzame werking komt daardoor dat de nitraten niet zelf ver-
snellend werken, maar dat hieruit eerst nitriet moet worden gevormd.
Nitriet is een zout van salpeterigzuur, HNO2.
Bij de inwerking van het vrije fosforzuur uit het fosfateerbad op het staal ont-
staat waterstof in de vorm van vrije atomen. Deze atomaire waterstof is een
sterk reductiemiddel en kan aan nitraten, die de NO3-groep bevatten zuurstof
onttrekken, waardoor de NO2-groep ontstaat. Er is dan nitriet gevormd. Dit
nitriet werkt versnellend.

Nitrieten zullen wanneer zij direct aan het bad worden toegevoegd snel wer-
ken. Het meest gebruikte nitriet is natriumnitriet, NaNO2. In een zure omge-
ving ontleden nitrieten, vooral bij hoge temperatuur. Daarom mag men met
nitriet versnelde baden niet te heet gebruiken. De meest gebruikte temperatu-
ren liggen tussen 35 en 70 ˚C.
Nitrieten worden het meest gebruikt als versneller in zinkfosfateerbaden. Bij
gebruik van nitrieten moet de samenstelling van het bad goed in balans blij-
ven, want als dit niet gebeurt wordt een deel van het metaalgehalte als onop-
losbaar zout neergeslagen. Er ontstaat dan slib in het bad. Dit slib kan op het
werkstukoppervlak blijven hangen en na opdrogen poeder geven. Poeder ver-
oorzaakt een minder goede hechting van laklagen.
Daarom is het noodzakelijk dat men met nitriet versnelde baden regelmatig en
nauwkeurig analyseert en dat ze zorgvuldig op peil worden gehouden.

Chloraten zijn zouten die afgeleid zijn van chloorzuur, HClO3. Het meest
wordt gebruikt natriumchloraat, NaClO3.
Bij gebruik van chloraatversnellers is er minder kans op poedervorming, maar
het fosfateren gaat langzamer. Daarbij wordt tevens een dikkere laag gevormd.
Als het chloraat zijn werking heeft gedaan ontstaat natriumchloride.
Dit is een schadelijke stof die de corrosieweerstand van de fosfaatlaag vermin-
dert.
Daarom moet men zeer goed spoelen. Het chloridegehalte in het fosfateerbad
mag niet te veel stijgen.
Met nitraat en chloraat versnelde baden geven dunne en zeer fijn gekristalli-
seerde fosfaatlagen. Het is ook hierbij belangrijk dat het bad goed in balans
gehouden wordt.

Metaalzouten, die voor het versnellen van zowel zinkfosfateerbaden als man-
gaanfosfateerbaden worden gebruikt, kunnen heel verschillend zijn. Men kan
er eigenlijk alle zouten voor gebruiken van metalen die edeler zijn dan ijzer.
Het meest worden toegepast koper en nikkel, maar men zou ook zilver- of
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goudzouten kunnen gebruiken. Deze zijn voor de praktijk natuurlijk te duur.
De voorkeur gaat uit naar nikkel als versneller, omdat koperzouten de kans
geven op koperafzetting op het staaloppervlak, waardoor de corrosieweerstand
vermindert.

De toevoeging van een nikkelzout zorgt ervoor, dat het fosfateerproces sneller
verloopt.
Een staaloppervlak bestaat uit een aaneenschakeling van plekken die katho-
disch of anodisch zijn, de zogenaamde lokaalelementen.
Aan de anoden gaat Fe in oplossing volgens:

Fe � Fe2- + 2e

Nikkel (Ni2+) aan het bad toegevoegd slaat als metallisch nikkel neer op ijzer
volgens:

Ni2+ + Fe � Fe2+ + Ni.

De nikkeltoevoeging zorgt voor een vergroting van het aantal kristalkiemen,
waardoor de fosfaatlaagvorming sneller verloopt.

12.3.1.2.5 ACTIVEREN VOOR HET FOSFATEREN

Om een fijne kristalstructuur te krijgen is activeren vóór het fosfateren noodza-
kelijk.
Om de werking hiervan te verklaren moet eerst verteld worden hoe verschil-
lende staal-oppervlakken zich gedragen bij het fosfateren. Als men bepaalde
voorbehandelingen heeft uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld stralen of dampontvet-
ten, dan ontstaat in het algemeen een fosfaatlaag met fijne aaneengesloten
kristallen.
Na het alkalisch ontvetten en vooral na het beitsen - ook als men zeer goed
gespoeld heeft - ontstaat een grove kristalstructuur. De verklaring hiervoor is
dat bij deze bewerkingen er maar weinig aanhechtingsplaatsen voor de fosfa-
teervloeistof zijn waarop zich kristalkiemen kunnen vormen. Deze weinige
kiemen groeien daarom uit tot grote kristallen.
Om een fijne structuur te krijgen moet men dus het aantal kristalkiemen trach-
ten te vergroten.
Er zijn twee belangrijke producten in gebruik om het aantal kiemen op het
staaloppervlak te vergroten:

1.oxaalzuur
2. titaanzouten.

Wanneer men vóór het fosfateren het staal onderdompelt in een verdunde
oplossing van oxaalzuur ontstaat ook na alkalisch ontvetten en beitsen een
fijne structuur.
Door gebruik te maken van een fijne suspensie van speciale titaanzouten ont-
staat een nog fijnere structuur en een geringer laaggewicht.
Door de fijnere structuur wordt een zeer hoge corrosievastheid verkregen.
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Wanneer de titaanzoutoplossing wordt toegepast in een aparte fase voor het
fosfateren zal het titaanzout continu moeten worden bijgedoseerd.
De titaanzoutoplossing wordt aangemaakt in demiwater.
In sproei-installaties wordt het titaanzout soms gecombineerd met het alkalisch
reinigingsmiddel.

Door toevoeging van calcium aan een zinkfosfateerbaden wordt eveneens een
korrelverfijning verkregen.
Op het staaloppervlak wordt een dunne (circa 5 micrometer) zink-calciumfos-
faatlaag gevormd die een uitstekende ondergrond is voor de meeste laksoorten.
Een aparte voor-activering met oxaalzuur of colloïdaal titaanfosfaat is dus bij
zinkcalcium-fosfateren niet nodig.

12.3.1.2.6 PASSIVEREN

Het chemische voorbehandelingsproces kan na het fosfateren worden afgeslo-
ten door een behandeling met een passiveervloeistof.

Door het passiveren worden de poriën in de fosfaatlaag passief. Hierdoor wor-
den de zwakke plaatsen in de laag afgeschermd, hetgeen de weerstand tegen
corrosie van het totale systeem verbetert.

Bij het passiveren kan gekozen worden uit:

- producten op basis van zes- en driewaardig chroom
- producten op basis van zeswaardig chroom
- producten op basis van driewaardig chroom
- chroomvrije producten:

- op basis van organische reactieve producten
- op basis van anorganische metalen bijvoorbeeld zirkonium.

Maximale passiveerresultaten worden verkregen met producten op basis van
zes- en driewaardige chroomverbindingen. Met zirkoon is dat moeilijker.
Passiveervloeistoffen op basis van driewaardig chroom geven eveneens goede
resultaten en hebben daarbij het voordeel dat in de afvalwaterzuiveringsinstal-
laties een chroomreductie achterwege kan blijven.

12.3.1.2.7 ZINKFOSFATEERREEKSEN

Zinkfosfateren wordt uitgevoerd in sproeitunnels en in dompelbaden.
Als het staal geroest is, zodat men moet beitsen, gebruikt men een dompelsys-
teem. Zinkfosfateerreeksen zijn uitgebreider dan ijzerfosfateerreeksen.
Een afwijkende behandelingsreeks wordt toegepast voor zinkfosfateren dat
dient ter vergemakkelijking van spaanloze vervorming, zoals draadtrekken
(trekfosfateren).
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TABEL 12.3 Zinkfosfateerreeksen

Zinksproeifosfateren

1 alkalisch ontvetten
2 spoelen
3 activeren (titaanfosfaat)
4 zinkfosfateren

Zn-Ni
Zn-Ni-Mn
Zn-Mn

5 spoelen
6 passiveren

(chroomvrij/chroomhoudend)
7 demi-spoelen
8 drogen

Zinkdompelfosfateren

1 sterk alkalisch ontvetten
2 spoelen met koud water
3 beitsen
4 spoelen met koud water
5 activeren (oxaalzuur/titaanfosfaat)
6 zinkfosfateren

Zn
Zn-Ni
Zn-Ni-Mn
Zn-Mn
Zn-Ca (geen activering nodig)

7 spoelen met koud water
8 passiveren

(chroomvrij/chroomhoudend
9 demi-spoelen
10 drogen.

Zinktrekfosfateren

1 ontvetten
2 spoelen
3 fosfateren
4 spoelen
5 smeer- of kalkfilm aanbrengen, eventueel passiveren + drogen
6 drogen of
7 later smeermiddel aanbrengen.
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12.3.1.2.8 TRIKATION  

Het trikation zinkfosfateerproces wordt gebruikt bij het chemisch voorbehan-
delen van stalen producten, die geschikt moeten zijn voor buitentoepassing, in
industrieën waar hoge eisen worden gesteld aan corrosiebestendigheid en lak-
hechting, zoals bijvoorbeeld de fiets- en automobielindustrie. Tot op heden
wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van zogenaamde trikation zinkfosfa-
teersystemen, waarmee naast staal ook verzinkt staal en aluminium kan wor-
den voorzien van een hoogwaardige zinkfosfaatlaag.
Het trikation zinkfosfateerproces bevat naast zink ook nikkel en mangaan, om
de eigenschappen van de fosfaatlaag nog verder te verbeteren. Als versneller
wordt vaak nitriet toegepast. Het trikation zinkfosfateerproces wordt hoofdza-
kelijk toegepast in de automobielindustrie en bij toeleveranciers aan deze
industrie. Ontwikkelingen op dit gebied komen dan ook vooral voort uit deze
tak van industrie.

12.3.1.2.9 NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Om voorbereid te zijn op de steeds strenger wordende eisen die worden
gesteld op het gebied van milieu en veiligheid (Arbo) zijn nieuwe zinkfosfa-
teerprocessen ontwikkeld, die reeds met succes op diverse locaties worden
toegepast.
De volgende systemen zijn beschikbaar:

- intern versneld systeem (HAS); de versneller is ingebouwd in het zinkfosfa-
teerproduct, waardoor het proces slechts met één component aangesterkt
dient te worden

- nikkel-arm/nikkelvrij systeem; bij dit proces vindt er een reductie en/of zelfs
eliminatie plaats van nikkel in de zinkfosfateeroplossing.

Schematisch kunnen deze ontwikkelingen als volgt worden weergegeven:

Standaard trikation

Versneller NO2
Metaalionen Ni Me2+

Passiveren Zr of Zr + Ti

Intern versneld

Versneller HAS
Metaalionen Ni Me2+

Passiveren Zr

Intern versneld, nikkel-arm

Versneller HAS
Metaalionen (Ni) Me2+

Passiveren Zr-Cu
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Intern versneld, nikkelvrij

Versneller HAS
Metaalionen Me2+

Passiveren Zr-Cu

De nieuwe processen waarover gesproken is, zijn goedgekeurd en reeds in
gebruik bij belangrijke autofabrieken en industrieklanten wereldwijd. Hiermee
is het zinkfosfateerproces voorbereid op de steeds strenger wordende eisen die
worden gesteld op het gebied van milieu en veiligheid.

12.3.1.3 MANGAANFOSFAATLAGEN OP STAAL

Mangaanfosfaatlagen zijn in het algemeen belangrijk dikker dan ijzerfosfaatla-
gen en zinkfosfaatlagen. Het ‘manganeren’ wordt weinig toegepast als onder-
laag voor verf-systemen, maar het kan in geoliede toestand worden gebruikt
voor glijdende belasting en corrosiewering. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt
op wapen- en munitie-onderdelen (het uitwendige van geweer- en kanonlo-
pen, granaat- en patroonhulzen), machinedelen (afsluiteronderdelen, veerscho-
tels, cilinders). Enige behandelingsreeksen geeft tabel 12.4.
Mangaanfosfaatlagen kunnen olie, vet en andere smeermiddelen, zoals grafiet
en molybdeendisulfide, opnemen, waardoor goede smerende eigenschappen
worden verkregen, ook bij een hoge belasting. Mangaanfosfateren wordt daar-
om in combinatie met de genoemde smeermiddelen gebruikt voor glijdende
machinedelen.

Mangaanfosfaatlagen dienen evenals zinkfosfaatlagen als hulpmiddel voor de
spaanloze vervorming van staal, zoals dieptrekken en draadtrekken. De voor-
delen hiervan zijn dezelfde als beschreven bij zinkfosfateren. Het is evenwel
moeilijker om mangaanfosfaatlagen te verwijderen na gebruik. Dit verwijderen
is nodig als de bewerkingen herhaald worden, om tot de gewenste reductie te
komen. Het staal moet dan blank worden gemaakt, gegloeid en opnieuw
gefosfateerd.
Er zijn ook gecombineerde zink-mangaanfosfateersystemen, die hoofdzakelijk
voor corrosiewering worden gebruikt.

TABEL 12.4 Mangaanfosfateerreeksen

1 dampontvetten 1 alkalisch ontvetten 1 alkalisch ontvetten
2 fosfateren 2 spoelen 2 spoelen
3 spoelen 3 activeren 3 beitsen
4 heet spoelen + drogen 4 fosfateren 4 spoelen
5 inoliën 5 spoelen 5 activeren

6 heet spoelen 6 fosfateren
7 inoliën 7 spoelen

8 heet spoelen + drogen
9 inoliën
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12.3.2 CHROMAATLAGEN OP STAAL

Echte chromaatlagen op ijzer en staal komen niet voor. Een chroomzuurpassi-
vering, waarbij een dunne oxidefilm ontstaat, wordt soms wel toegepast onder
zinkstofrijke grondverven, omdat fosfaatlagen daarvoor als ondergrond minder
geschikt zijn. Meestal wordt echter als voorbehandeling voor zinkstofrijke
grondverven gestraald, zie hoofdstuk 1.

12.3.3 OXALAATLAGEN OP STAAL

Van beperkte betekenis op ijzer zijn oxalaatlagen, die op een soortgelijke
wijze worden verkregen als fosfaatlagen, voornamelijk in een dompelbad.
Oxalaatlagen worden toegepast als ondergrond voor verfsystemen en als hulp-
middel bij de vervorming van staal. Kwalitatief staan ze in het algemeen ten
achter bij de fosfaatlagen, die voor hetzelfde doel worden gebruikt en het toe-
passingsgebied is dan ook beperkt. Ze worden vaker gebruikt op roestvast staal
in de enkele gevallen dat dit nodig is.

12.3.4 OXIDELAGEN OP STAAL

Oxidelagen op staal kunnen op vier verschillende manieren worden verkregen:

- verhitten aan de lucht
- oxideren in de zoutsmelt
- chemisch zwarten
- inbranden.

12.3.4.1 VERHITTEN AAN DE LUCHT

Verhitten van staal aan de lucht doet aanloopkleuren ontstaan (Engels: heat tin-
ting). Meestal wordt blauw gebruikt. Dit proces vindt onder meer toepassingen
op wapenonderdelen, zoals geweerlopen. Een nauwkeurige temperatuurrege-
ling is noodzakelijk om de gewenste kleur te verkrijgen en niet te overschrij-
den. Het proces wordt thans meestal vervangen door chemisch zwarten.
Zie voor nadere bijzonderheden 12.9.4.1.

12.3.4.2 OXIDERENDE ZOUTSMELT

Door het behandelen van ijzer en staal in een oxiderende zoutsmelt kunnen
verschillende kleuren, echter meestal blauw en zwart, worden verkregen. Door
de hoge temperatuur ontstaat gevaar voor kromtrekken bij dunwandig werk.
Deze methode is daarom grotendeels verdrongen door het chemisch zwarten.
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12.3.4.3 CHEMISCH ZWARTEN

Chemisch zwarten is een behandeling in een oxiderende, sterk alkalische
vloeistof bij 130 à 140 ˚C (Engels: ‘black oxide coating’). Dit proces vindt een
uitgebreide toepassing op instrument- en apparatenonderdelen, zoals van
schrijf- en rekenmachines. Na inoliën geeft de laag enige corrosiewerende
werking die vooral bij gebruik binnenhuis voldoende kan zijn. Kan gevaarlijk
spatten!

Er zijn vloeistoffen in de handel, waarmee men staal bij kamertemperatuur
chemisch kan zwarten. Vooral voor kleinere series en enkele stuks zijn deze
preparaten -ondanks hun hogere prijs- aantrekkelijk.

12.3.4.4 INBRANDEN

Inbranden van staal voor het verkrijgen van een zwarte kleur wordt voor
smeedwerk nog wel toegepast waarbij men het metaal verhit tot gloeien en
daarna onderdompelt in olie. Naast oxide komt in de laag ook koolstof en olie
voor. Hierdoor ontstaat een zekere corrosiewering. Het proces wordt toegepast
voor kettingen, siersmeedwerk en vaak ook in combinatie met (en als gevolg
van) een hardingswerking. Eventueel kan men het oppervlak nabehandelen
met grafietpasta (potlood, kachelzwart).
Bij het vervaardigen van veredelde bouten en moeren ontstaat een soortgelijke
vette oxidelaag.

12.3.4.5 SULFIDELAGEN OP STAAL

Sulfineren van staal gebeurt meestal in een zoutsmelt van natriumhydroxide,
waarin zwavel is opgelost. Door onderdompeling ontstaat een donkere, bijna
zwarte kleur van ijzersulfide. Deze laag heeft gladde, droogsmerende eigen-
schappen.

12.4 CONVERSIELAGEN OP ALUMINIUM

Op aluminium wordt een grote verscheidenheid van conversielagen aange-
bracht. Het belangrijkst zijn hiervan de elektrochemisch aangebrachte oxidela-
gen (anodiseerlagen) en de chromaatlagen. Mede dankzij de conversielagen
heeft aluminium de veelzijdige toepassing gekregen die het nu bezit.
De volgende groepen conversielagen op aluminium kunnen worden onder-
scheiden:

- chemisch aangebrachte oxidelagen
- elektrochemisch aangebrachte oxidelagen (anodiseerlagen), zie hoofdstuk 13
- fosfaatlagen
- chromaatlagen
- chroomvrije conversielagen.
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12.4.1 CHEMISCH AANGEBRACHTE OXIDELAGEN OP ALUMINIUM

De langs chemische weg aangebrachte oxidelagen op aluminium worden ver-
kregen in dompel- of sproeiprocessen en dienen om de corrosieweerstand van
aluminium te verbeteren. Dat kan zijn zonder dat een verdere behandeling na
het oxideren plaatsvindt, maar ook als een ondergrond voor laklagen.
Chemisch aangebrachte oxidelagen staan kwalitatief ten achter bij andere con-
versielagen, maar ze zijn goedkoop, zodat ze toegepast worden in díe gevallen
waarin geen al te hoge eisen worden gesteld. Een bijzondere plaats neemt het
böhmiteren in, 12.4.1.2.

12.4.1.1 M.B.V. EN VERWANTE PROCESSEN

M.B.V.-lagen (Modifiziertes Bauer Vogel Verfahren) worden aangebracht in een
zwak alkalisch en oxiderend bad bij hoge temperatuur. De lagen zijn lichtgrijs
van kleur en lenen zich ervoor om te worden nagekleurd op overeenkomstige
wijze als anodiseerlagen, zie hoofdstuk 13. De eigen grijze tint beïnvloedt
echter de kleur. M.B.V.-lagen geven een redelijke corrosiewering en een goede
hechting voor verf.
Overeenkomstige processen zijn het E.W.-proces, het Pylumin-proces en het
Alrok-proces. Enige van deze processen leveren kleurloze lagen. Het is veelal
mogelijk de lagen te sealen, zie sealen van anodiseerlagen in hoofdstuk 13,
waardoor een betere corrosieweerstand wordt verkregen.
Er bestaat ook een pasta gebaseerd op de M.B.V.-samenstelling; deze kan wor-
den gebruikt voor het behandelen van voorwerpen die te groot zijn voor toe-
passing in een dompelbad. Het alkalische bestanddeel tast het aluminiumop-
pervlak aan; het oxiderende bestanddeel zorgt voor de noodzakelijke redoxpo-
tentiaal om aluminiumoxide te vormen.

12.4.1.2 BÖHMITEREN

Böhmiet is een waterhoudend aluminiumoxide van de samenstelling AlO(OH).
Het is het hoofdbestanddeel van het aluminiumerts bauxiet en het vormt zich
op het oppervlak van anodiseerlagen bij het sealen. Böhmiet kan worden
beschouwd als het eindproduct van de reacties die aluminium in de aardse
atmosfeer kan doormaken. Het is daardoor een stabiel product.
Böhmiet is een product dat ook op een aluminiumoppervlak ontstaat door het
te koken in water. Aluminium kookpannen bevatten daarom inwendig een
böhmietlaagje. Door dit proces onder gecontroleerde omstandigheden te doen
plaatsvinden kan een oxidelaag worden verkregen die een redelijke bescher-
ming geeft. Het proces vindt toepassing voor de behandeling van aluminium
onderdelen bij kernenergietoepassingen, omdat de gebruikte chemicaliën en
de resten die daarvan in de laag achterblijven onder invloed van neutronen-
straling niet radio-actief worden.
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Karakteristiek voor het böhmiteren van kernenergie-installaties zijn de extreem
grote zuiverheid waarmee moet worden gewerkt en het gebruik van buffers
(eveneens niet door neutronen activeerbaar) die de pH van het gebruikte water
nauwkeurig in de hand houden, ook in de waterfilm die zich dicht op het
metaaloppervlak bevindt.

TABEL 12.5 Chemisch oxideren van aluminium

M.B.V.-processen

1 2

Na2CO3 g/l 20-50, opt. 30 50
Na2CrO4 g/l 5-25, opt. 15
K2CrO4 g/l - 19
temp., ˚C 90-100 zacht koken
tijd 15 min 10-15 min

Sealen van M.B.V.-lagen

waterglasopl. (d=1,5) 3-5 vol%
Na2O:SiO2 1:2,5 of hoger
temp., ˚C 90
tijd 15 min

M.B.V.-pasta

Na2CrO4 10 gew. dl.
Na2CO3 4 gew. dl.
NaOH 4 gew. dl.
water 10-15 gew. dl.
opbrengen met een kwast
tijd 10-15 min
daarna afspoelen

E.W.-proces

Na2CO3 g/l 47
Na2CrO4 g/l 17
Na2SiO3 g/l 0,06-1
temp., ˚C 95
tijd 8-10 min
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Pylumin-processen

Na2CO3 g/l 50 70
Na2CrO4 g/l 17 23
CrOHCO2 g/l 5 5
NaOH g/l - 5
temp., ˚C kokend 70
tijd 3-5 min -

Alrok-proces

Vormen:
Na2CO3 g/l 5-26, opt. 20
K2Cr2O7 g/l 1-10, opt. 5
temp., ˚C 100
tijd 20 min

Ontkleuren:
HNO3 35 gew%
temp., ˚C koud of warm

Sealen:
CrO3 g/l 0,05
temp., ˚C 20, max 35
tijd 10 min
laten indrogen.

12.4.2 FOSFAATLAGEN OP ALUMINIUM

Voornamelijk als voorbehandeling voor het lakken past men het fosfateren van
aluminium toe, waardoor een verbetering van de verfhechting wordt verkregen
en een goede weerstand tegen ondercorrosie. In het algemeen gebruikt men
daarvoor zinkfosfaatbaden.
Fosfaatlagen op aluminium zijn duurder dan chemisch verkregen oxidelagen,
maar zij hebben ook een betere weerstand.
Aluminium is een gif voor fosfateerbaden. Door het toevoegen van geschikte
complex-vormers, zoals fluoriden, kan het aluminium onschadelijk worden
gemaakt. Zinkfosfateren van aluminium wordt voornamelijk uitgevoerd in de
auto-industrie.
De chemische voorbehandeling in de auto-industrie bestaat (in principe) uit de
volgende processtappen:

- alkalisch ontvetten
- spoelen
- activeren
- zinkfosfateren
- spoelen
- passiveren
- demi-spoelen.
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Deze voorbehandeling kan worden uitgevoerd in een sproeitunnel of in dom-
pelbaden. Na het chemisch voorbehandelen van het materiaal wordt het in
vrijwel alle gevallen voorzien van een kataforeselak. De fosfateerprocessen
waarmee zowel staal, verzinkt staal als aluminium kunnen worden voorzien
van een kwalitatief hoogwaardige zinkfosfaatlaag, zijn gebaseerd op de trika-
tionprocessen met zink, nikkel en mangaan, zie 12.3.1.2.8. 

Zowel het zink, nikkel als mangaan worden in de laag ingebouwd. Het inbou-
wen van mangaan in de laag leidt tot kleinere en meer compacte kristalstruc-
turen, hetgeen de corrosievastheid van de laag verbetert. Het is noodzakelijk
om een dunne, fijnkristallijne fosfaatlaag te verkrijgen met een goed gesloten
structuur. Bij het fosfateren is de verhouding tussen

hopeiet Zn2(PO4)2.4 H2O

en

fosfofyliet Zn2Fe(PO4)2.4 H2O

van groot belang.
Bij het zinkfosfateren van aluminium worden er speciale toevoegingen aan de
badvloeistof gedaan, waardoor het aluminium wordt aangeëtst. Dit proces is
noodzakelijk om de opbouw van de zinkfosfateerlaag op aluminium te starten.

12.4.3 CHROMAATLAGEN OP ALUMINIUM

Enkelvoudige chromaatlagen op aluminium, bijvoorbeeld verkregen uit een
zwavelzuurhoudende chromaatoplossing, zijn van weinig belang. Veel belang-
rijker zijn de chromaat-fluoridelagen en de chroomfosfaatlagen. Het chromate-
ren van aluminium kan worden uitgevoerd in een dompel-, sproei- en een
kwastproces en ook door opwalsen.
Verreweg de meest toegepaste chemische voorbehandeling op aluminium voor
het coaten is het geelchromateren (chroom(VI)chromaat). Bekende voorbeel-
den zijn onder andere de vliegtuigindustrie en de vele (loon)bedrijven die alu-
minium producten leveren voor de bouw-industrie.
Het gebruik van chroomhoudende producten
staat de laatste jaren in het middelpunt van de
belangstelling. De discussie over het gebruik van
chroomhoudende vloeistoffen bij het voorbehan-
delen van aluminium wordt beïnvloed door ver-
schillende factoren:

- een toenemende belangstelling voor het milieu
- arbeidsomstandigheden
- steeds strengere eisen voor het lozen van zes-

waardig chroom in het 
afvalwater

- een sterk verbeterde kwaliteit van de chroom-
vrije conversielagen
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- het toenemend gebruik van aluminium in de automobielindustrie
- het anodiseren als alternatieve voorbehandeling voor het coaten.

Deze invalshoeken hebben ertoe geleid dat aluminium op verschillende
manieren kan worden voorbehandeld met een chroomvrij proces:

- zinkfosfateren van aluminium
- chroomvrij voorbehandelen van aluminium met producten die zijn ontwik-

keld ter vervanging van de (geel)chromateerprocessen
- anodiseren als voorbehandeling voor het coaten.

12.4.3.1 ZESWAARDIGE CHROMAATLAGEN OP ALUMINIUM

Chromaat-fluoridelagen zijn lichtgeel tot goud en soms iriserend van kleur en
ze vormen een zeer goede ondergrond onder laklagen. Ze zijn na het indrogen
hard en kunnen worden gemoffeld. Het drogen moet echter voorzichtig
geschieden.
Chromaat-fluoridelagen worden ook wel zonder lakbedekking gebruikt op díe
plaatsen waar corrosieweerstand gewenst is, maar waar de lagen niet bloot-
staan aan slijtage.
Chromaat-fluoridelagen worden gezien als de beste conversielagen voor toe-
passing onder een verfsysteem. Ze vinden uitgebreide toepassing in de vlieg-
tuigbouw, de apparatenbouw en in de architectuur.
Deze chromaatlagen bevatten zeswaardig chroom, waardoor ze actief corro-
siewerend zijn. Ze worden daarom, - ondanks hun grotere giftigheid en de
noodzakelijke milieumaatregelen - dwingend voorgeschreven in de luchtvaart
en in de militaire sector.

Een behandelingsreeks voor zeswaardig chromateren omvat (zonder de nood-
zakelijke spoelbewerkingen tussen elke behandelingsstap):

1 reinigen
2 etsen (noodzakelijk voor geëxtrudeerde profielen; gewenst voor 

plaatmateriaal)
3 activeren in salpeterzuur 1:1 (alleen na alkalisch etsen)
4 chromateren
5 drogen bij maximaal 60 ˚C objecttemperatuur.

Deze chromaatlagen kunnen worden aangebracht door dompelen, sproeien,
met een kwast of tampon (plaatselijk) en door opwalsen (in de coil-coat
industrie).

Voor het geel-chromateren worden processen toegepast op basis van chroom-
zuur of chromaten, fluoriden en speciale katalysatoren (complexe cyaniden,
molybdeen-verbindingen, enzovoort).
De katalysatoren zorgen ervoor dat in korte tijd een voldoend laaggewicht
wordt gevormd.
Indien geen katalysator of versneller wordt toegevoegd, dient men door tempe-
ratuursverhoging de reactie te versnellen.
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De chromateerreactie wordt ingeleid door een beitsreactie, waarbij de zure
oplossing op het aluminium inwerkt. Tijdens deze beitsreactie vormt zich ato-
maire waterstof. Een deel van deze waterstof reduceert een gedeelte van het
zeswaardige chroom uit de oplossing tot driewaardig chroom. Door een ver-
schuiving van de pH-waarde in de grenslaag (aluminium-metaal/chromateer-
oplossing) ontstaan in de laag hydroxyden van aluminium en chroom(III). De
laagvorming bij het geel-chromateren kan door de volgende reactievergelijkin-
gen worden weergegeven:

Startreactie: Al + 3 H+ � Al+ + + + 3 H

Laagvorming: Al+ + + + HCrO4
- + 3 H � AlOOH + CrOOH + 2 H+

HCrO4
- + 2 H + H+ � CrO2 + 2 H2O.

De gevormde laag bij het geel-chromateren bestaat uit aluminiumoxiden,
chroom(III)hydroxyde en basisch chroomchromaat.
De chromaatlaag is zacht en gelvormig, zolang het materiaal nog nat is.
Na het drogen is de laag amorf, hard en niet meer poreus. De chromaatlaag
heeft een licht-geel iriserend tot goud-geel uiterlijk. De chromaatlaag mag niet
bruin zijn en mag ook niet poederen.
Omdat de laag zeer dun en amorf is, blijft het materiaal ook na het lakken
goed koud vervormbaar.
Het chromaatlaaggewicht is afhankelijk van de
behandelingstijd, de badtemperatuur, de pH en de
badconcentratie. Het laaggewicht kan variëren van
150-1200 mg/m2.

Het blank of transparant chromateren is chemisch
te vergelijken met het geel-chromateren. Door een
lage badconcentratie wordt een zeer dunne chro-
maatlaag verkregen met een laaggewicht van 10-
100 mg/m2. Het blank chromateren wordt toege-
past wanneer het aluminium van een blanke lak
moet worden voorzien.

Opgemerkt moet worden dat het in Europa zeer
gebruikelijke zeswaardig (= geel) chromateren als
voorbehandeling voor lakken in de Verenigde
Staten nooit vóór lakken wordt gebruikt.

12.4.3.2 CHROOMFOSFAATLAGEN OP ALUMINIUM

Chromaatfosfaatlagen zijn groen van kleur, omdat tijdens de vorming (eigenlijk
het fosfateren in aanwezigheid van chromaationen) het zeswaardig chroom
wordt omgezet in driewaardig chroom.
Als gevolg daarvan zijn de lagen minder giftig, zodat ze (in beperkte laagdikte)
toegestaan zijn voor aluminium voorwerpen die met levensmiddelen in aanra-
king komen.
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Aluminium verpakkingsmateriaal, zoals conservenblikken, wordt inwendig
veelal eerst van een chroomfosfaatlaag voorzien en vervolgens van een lak-
laag. Hierdoor wordt een goede weerstand tegen aantasting door de verpakte
producten verkregen. 
Buiten de verpakkingsindustrie worden chroomfosfaatlagen als ondergrond
voor verfsystemen gebruikt.
De behandelingsreeks voor deze lagen is eenvoudiger dan voor zeswaardig
chromateren.
Groen-chromateerprocessen bevatten, in tegenstelling tot geel-chromateerpro-
cessen, naast chroomzuur en fluoriden eveneens fosforzuur.
Ook bij het groen chromateren begint de laagvorming met een beitsreactie. De
hoeveelheid gevormde waterstof is echter in dit geval aanzienlijk groter dan
tijdens het geel chromateren.
De gevormde atomaire waterstof reduceert de, in de oplossing aanwezige, zes-
waardige chroomverbindingen. Hierbij wordt op het metaaloppervlak
chroom(III)fosfaat gevormd. Gelijktijdig wordt basisch en/of fluoridebevattend
natriumaluminiumfosfaat gevormd.

De volgende reactievergelijkingen geven het reactiemechanisme weer:

Beitsreactie: Al + 3H+ � Al+ + + + 3H

Laagvorming: Al+ + + + H2PO4
- � AlPO4 + 2 H+

AlPO4 + Na+ + F- � Na(AlPO4.F)

HCrO2
- + H2PO4

- + 3 H + 2 H+ � CrPO4 + 4 H2O.

In tegenstelling tot het geel chromateren bevat de laag uit een groen chroma-
teerproces geen zeswaardig chroom. De kleur van de laag bij het groen chro-
materen varieërt van lichtblauw-groen iriserend tot mat groen. Het laaggewicht
varieërt hierbij van 0,5-2,0 g/m2.
Het groen chromateren vindt plaats bij een temperatuur van 30-40 ˚C.
De fluorideconcentratie bij het groen chromateren is kritisch. Bij een te hoge
concentratie overheerst de beitsreactie en bij een te lage concentratie stopt de
reactie. Voor een goede controle van de fluoride-activiteit is speciale appara-
tuur ontwikkeld.

12.4.3.3 CHROOMVRIJE CONVERSIELAGEN OP ALUMINIUM

De chemische voorbehandeling bij het aanbrengen van chroomvrije conver-
sielagen bestaat in principe uit de volgende processtappen:

- alkalisch ontvetten
- spoelen
- zuur beitsen
- spoelen
- demi-spoelen
- chroomvrije conversielaag.
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Het is in de meeste gevallen mogelijk om het chroomvrije proces aan te bren-
gen zonder naspoeling. De vele voordelen zullen duidelijk zijn. Zo is de con-
centratie van de chemicaliën in het chroomvrije bad veel lager dan de gebrui-
kelijke concentratie bij het geel chromateren. De chroomvrije processen zijn
gevoelig voor insleep van (vooral) twee-waardige ionen. Om deze reden wordt
het aluminium vooraf gespoeld in demi-water. Door deze werkwijze wordt de
insleep in het procesbad beperkt en kan een langere standtijd van het proces-
bad worden gegarandeerd. Ook de praktijkervaring met dergelijke processen
neemt toe. Enige voorbeelden zijn:
- behandelen van coil-coatmateriaal bestemd voor flessendoppen (frisdrank,

wijn, whisky, enzovoort) en cosmetica (zalf, creme) met een proces op basis
van titanium

- het behandelen van verkeersborden met een proces op basis van zirkonium
- het behandelen van condensors met een proces op basis van zirkonium
- het behandelen van plaatmateriaal. Ook dit proces is op basis van zirko-

nium. Omdat deze laag niet wordt voorzien van een coating, wordt de laag
nagespoeld met demi-water om een kwalitatief en visueel aanvaardbare
kwaliteit te krijgen.

De nieuwste generatie chroomvrije processen is volop in ontwikkeling.
Het is duidelijk dat de ontwikkelingen in de chroomvrije processen ook door
overkoepelende instanties met belangstelling worden gevolgd.
Zowel de systemen gebaseerd op titanium als op zirkonium scoorden een vol-
doende. De processen zijn echter kritisch en vereisen veel controle.

12.5 CONVERSIELAGEN OP KOPER

Koper en koperlegeringen zijn bijzonder geschikt om door middel van conver-
sielagen in veel fraaie tinten te worden gekleurd. Zie voor meer details 12.9.4.
Vooral de oxidelagen en de sulfidelagen zijn belangrijk. Daarnaast geven basi-
sche zouten op koper de fraaie groene tot bruingroene kleuren, bekend als
patina. Voor passiveringsdoeleinden worden chromaten toegepast.

12.5.1 OXIDELAGEN OP KOPER

Oxidelagen op koper kunnen, al naar hun dikte, diverse kleuren hebben van
lichtgeel via geel en bruin naar grijs en zwart. Hoe dikker de laag, doe donker-
der de kleur. Deze lagen worden in dompelbaden aangebracht. Hierbij ont-
staat koper(II)oxide. Meestal past men na het aanbrengen een nabehandeling
toe met was, olie of blanke lak om de kleur dieper te maken en te bestendi-
gen.
Door behandeling in gesmolten zouten kan een fraaie rode kleur worden ver-
kregen.
Deze lagen bestaan in tegenstelling tot de zwarte oxidelagen uit koper(I)oxide.
Deze lagen worden vrijwel uitsluitend voor verfraaiingsdoeleinden gebruikt. Er
bestaan ook elektrochemische oxidatieprocédés voor koper. 
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12.5.2 FOSFAATLAGEN OP KOPER

Er zijn enige fosfateerprocessen bekend voor het behandelen van koper. Deze
dienen voor het verbeteren van de lakhechting. Fosfateerprocessen voor koper
worden weinig toegepast.

12.5.3 CHROMAATLAGEN OP KOPER

Met behulp van verdunde chromaatoplossingen kan men in dompelbaden of
door sproeien een passiveerlaag op koper en zijn legeringen aanbrengen.
Dunne chromaatlagen op koper zijn vrijwel kleurloos en zij geven koper, mes-
sing en brons een betere weerstand tegen verkleuring en een geringere vinger-
gevoeligheid. Dikkere lagen zijn geel tot bruin gekleurd. Er zijn enige chroma-
teerprocessen bekend die kunnen dienen als ondergrond voor laklagen.

12.5.4 SULFIDELAGEN OP KOPER

Tot de meest gebruikte kleurmethoden voor koper en zijn legeringen behoren
behandelingen met zwavelverbindingen, algemeen aangeduid als bruineren of
bronzen. De kopersulfiden die zich aan het oppervlak vormen zijn geel, bruin
of zwart van kleur, al naar de laagdikte. Een dikkere laag geeft een donkerder
kleur. Het is moeilijk en het vereist veel vaardigheid de kleuren steeds in
dezelfde tinten te verkrijgen, hetgeen vooral bij grotere partijen werk belang-
rijk is. Sulfidelagen worden meestal verkregen door afwisselend onderdompe-
len in sterk verdunde oplossingen van een sulfide of een polysulfide (5 g/l) en
een verdund zuur. Tussen deze twee behandelingen wordt steeds gespoeld.
Sulfidelagen worden als regel nabehandeld met olie, was of blanke lak.

12.5.5 PATINA OP KOPER

Patina op koper bestaat uit een laag corrosieproducten die op koper en koper-
legeringen na langdurige blootstelling aan de buitenlucht ontstaat en die alle
tinten kan hebben van licht blauwgroen via bronsgroen naar bruin en zwart.
De samenstelling van de atmosfeer speelt een belangrijke rol bij het ontstaan
van de kleur.
Met behulp van chemische preparaten kan men in korte tijd een patinalaag op
koper verkrijgen die echter meestal iets anders van tint is dan een oude patina.
Vooral de bronsgroene tinten die bij langdurige inwerking van de atmosfeer
ontstaan, bijvoorbeeld op standbeelden buitenshuis, kunnen moeilijk chemisch
worden nagebootst. Zie verder 12.9.4, ook voor recepten.

12.6 CONVERSIELAGEN OP ROESTVAST STAAL
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12.6.1 PASSIVEREN VAN ROESTVAST STAAL

Teneinde de corrosieweerstand van roestvast staal op te voeren wordt het
gepassiveerd. Daarbij wordt een uiterst dunne oxidefilm gevormd die anders
pas na langere blootstelling aan de lucht spontaan zou ontstaan.
Het passiveren van roestvast staal moet altijd worden uitgevoerd na een ver-
spanende bewerking en na beitsen als men de maximale corrosieweerstand
wil verkrijgen.
Als men - wat vaak gebeurt - passiveren uitvoert door een onderdompeling in
salpeterzuur, worden ook alle resten van vreemde metalen van het oppervlak
opgelost, waardoor de corrosieweerstand eveneens verbetert. Naast passiveren
in salpeterzuur wordt ook een dichromaatpassivering toegepast, bijvoorbeeld
voor het voorkomen van de hechting van een galvanisch afgescheiden metaal,
zie tabel 12.6.

TABEL 12.6 Passiveren van roestvast staal

(methoden die het beste resultaat geven)

Bestanddelen
Werkomstandigheden

1 Salpeterzuur 1 op 3
temp., ˚C 50
tijd 15 à 30 min

2 Kaliumdichromaat 50 g/l
temp., ˚C 50
tijd 15 min

12.7 CONVERSIELAGEN OP ZINK

Het toepassen van verzinkt staal in de bouw, in de automobielindustrie en bij
constructie-onderdelen wordt steeds belangrijker.

De beschermingsduur welke door het zink wordt verkregen hangt af van de
omgevingsomstandigheden en van de dikte van de aangebrachte zinklaag.

Helaas wordt ook zink betrekkelijk snel door corrosie aangetast. Vooral in zee-
of industrie-atmosfeer zal zink snel corroderen, waarbij op het zink een mat-
grijze-witachtige laag ontstaat, bestaande uit zinkoxidatieproducten.

Zink kan op diverse manieren worden gepassiveerd. Dat wordt meestal uitge-
voerd op galvanisch afgescheiden zinklagen. Ook andere zinklagen, zoals
thermische zinklagen, sherardiseerlagen, en door tribo-applicatie verkregen
zinklagen, kunnen worden gepassiveerd.

De voornaamste conversielagen op zink, die dienen als voorbehandeling voor
het aanbrengen van laklagen en poedercoatings, zijn chromaatlagen en fos-
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faatlagen. Deze worden niet alleen op massief zink toegepast, maar ook op
verzinkt staal. Het doel van conversielagen op zink is het verbeteren van de
corrosieweerstand en, indien zink geschilderd moet worden, ook voor het ver-
beteren van de verfhechting. Daarbij moet worden opgemerkt dat de slechte
verfhechting van vele verfsoorten op zink het gevolg is van de aanwezigheid
van corrosieproducten op het zink. Deze zijn hygroscopisch en trekken door
waterdampdiffusie door de laklaag water aan, waarna ze vervloeien.
De verfhechting gaat daardoor verloren. Voor de beste resultaten moet men
uitgaan van nieuw, nog niet gecorrodeerd zink. Reeds aanwezige corrosiepro-
ducten (ook onzichtbare) moeten chemisch (door een etsbewerking) of door
stralen worden verwijderd.
Het verwijderen van corrosieproducten door borstelen met water is onvol-
doende.

Het is ook mogelijk zink te anodiseren, zie 13.4.
Tabel 12.7 geeft een overzicht van conversielagen op zink.

TABEL 12.7 Conversielagen op zink

Passiveerlagen
kleurloos
blauw
geel
groen
zwart
nagekleurd
chromaatvrij

fosfateren van zink
chromateren van zink
anodiseren van zink.

12.7.1 PASSIVEERLAGEN OP ZINK

De passiveerlagen op zink zijn meestal chromaatlagen. Men heeft de volgende
typen en eigenschappen:

12.7.1.1 BLANK PASSIVEREN

Blank passiveren, een dunne kleurloze passivering, die maar een geringe extra
corrosiewering geeft. Deze blanke passiveerlaag voorkomt wél dat het zink
snel mat wordt.
Bij elektrolytisch afgescheiden zink komt men ook wel tegen de term ‘glans-
passiveren’.
Dit is een bewerking, waarbij een niet geheel glanzend neerslag door een
bewerking in zeer verdund salpeterzuur, 0,5-2 vol%, glans krijgt.
Met passiveren heeft deze bewerking weinig te maken, het is een chemische
glansbewerking en er gaat zink bij verloren.
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12.7.1.2 BLAUW PASSIVEREN

Blauw passiveren geeft een iets dikkere laag en ook een iets betere corrosiewe-
ring. De blauwe kleur is een interferentiekleur. Deze wordt veroorzaakt door
de zeer dunne chromaatlaag, waarin het licht breekt. Het voornaamste doel
van blauw passiveren is ervoor te zorgen dat de hoge glans van de glans-
zinklaag behouden blijft.
Deze blauw gepassiveerde zinklagen kunnen daardoor vaak worden gebruikt
als een vervanging van het (veel duurdere) nikkel-chroom. De blauwachtige
tint van het zink die verkregen wordt bij lichtblauw passiveren lijkt veel op
chroom. Voorbeelden: kinderwagenwielen en zelfbedieningswagentjes.

TABEL 12.8 Passiveerlagen op zink

Glanspassiveren

salpeterzuur (d=1,42) 0,5-2 vol%

Blauw passiveren

chroomfluoride 32
salpeterzuur (d=1,42) 4 ml/l
fluorwaterstofzuur 0,2 ml/l

12.7.1.3 GEEL PASSIVEREN

Geel passiveren geeft een nog dikkere laag. Vaak vertonen deze gele lagen, het
zijn chromaatlagen, regenboogkleuren. Ze zien er parelmoerachtig uit. De oor-
zaak is dezelfde als bij blauwe passiveerlagen: interferentie van kleur.
Soms zijn de gele passiveerlagen egaal van kleur en soms ook, als ze nog dik-
ker zijn, zijn ze bruin. Deze bruine passiveerlagen zijn vaak té dik, waardoor
ze los en poederachtig zijn.
Geel passiveren van zink wordt in het algemeen op technische artikelen toege-
past, waarbij het uiterlijk niet van belang is.

12.7.1.4 GROEN PASSIVEREN

Groen passiveren geeft de dikste laag. Deze heeft ook de beste corrosieweer-
stand. De kleur is olijfgroen (legergroen). De Engelsen en Amerikanen spreken
van ‘olive drab’ als ze deze kleur bedoelen.
Wie in militaire dienst is geweest kent de handgranaten die in het leger wor-
den gebruikt (de eitjes). Het lichaam van de granaat zelf is groen gespoten,
maar het beugeltje, waarmee de granaat op scherp wordt gesteld is van ver-
zinkt staal. Dat beugeltje is groen gepassiveerd.
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12.7.1.5 CORROSIEWEERSTAND VAN GEPASSIVEERD ZINK

Door passiveerbewerkingen op zink wordt de corrosieweerstand aanzienlijk
verbeterd.
Tabel 12.9 geeft de tijd tot het optreden van corrosie in een neutrale zout-
sproeitest.
In het algemeen kan men zeggen: hoe dikker de passiveerlaag, hoe beter de
corrosiewering die hij geeft. In volgorde: blank, blauw, geel, groen, wordt de
corrosiewering steeds beter.

TABEL 12.9 Corrosieweerstand van gepassiveerd zink in een neutrale
zoutsproeitest. Laagdikte 15 micrometer.

Type passivering Uren tot witte roest Uren tot bruine roest

geen 10 400
blank 12 -
blauw 100 750
geel 200 1000
groen 500 1500
zwart 50 500

Opmerking: De gegeven waarden gelden voor passiveringen van goede kwali-
teit. Bij minder goede passiveringen kunnen aanzienlijk lagere waarden wor-
den gevonden.

12.7.1.6 ZWART PASSIVEREN

Door aan het passiveerbad voor zink een zilververbinding toe te voegen ont-
staat in de laag een zwarte kleur van fijn verdeeld zilver. Dat is hetzelfde pro-
ces als waarbij zwart-wit foto’s worden gemaakt. Ook het zwart van deze
foto’s is fijn verdeeld zilver. Deze zwarte passiveerlagen dienen vooral voor
verfraaiing.
Ook met andere toevoegingen zijn zwarte passiveerlagen verkregen.
Toepassing vinden tweewaardig koper, naast sulfaat, formiaat en acetaat, met
chromaat als hoofdbestanddeel.

12.7.1.7 GEKLEURDE PASSIVEERLAGEN

Men kan een gele chromaatlaag op zink door behandeling in heet water
geheel ontkleuren. Er blijft dan wel een zachte laag op het zink achter die
allerlei stoffen kan opzuigen.
Als men daarvoor een in water opgeloste kleurstof neemt, kan het gepassiveer-
de zink in allerlei felle kleuren: rood, geel, blauw, groen, worden ingekleurd.
Na drogen in de laag hard geworden.
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12.7.1.8 CHROMAATVRIJ PASSIVEREN

De onder 12.7.1.1 t/m 12.7.1.7 besproken passiveerlagen worden verkregen
uit badvloeistoffen (handelsproducten), die als hoofdbestanddelen kalium- of
natriumdichromaat, zwavelzuur of natriumwaterstofsulfaat (NaHSO4) en fluori-
de bevatten. Soms zijn ook andere bestanddelen aanwezig. Chromaten zijn
milieu-onvriendelijk en men heeft een speciale ontgifting van zeswaardig
chroom in het afvalwater nodig.
Chromaatvrije passiveringen op basis van molydaat, wolframaat, titaan, zirko-
naat en fosfaat zijn beproefd. De resultaten stonden in kwaliteit meestal ten
achter bij chromaat-passiveringen, maar ze zijn inmiddels sterk verbeterd.
Chromaatvrije passiveringen worden inmiddels op beperkte schaal toegepast.

12.7.2 FOSFATEREN VAN ZINK VOOR HET LAKKEN EN POEDERCOATEN

Door het aanbrengen van een laksysteem of een poedercoating op het ver-
zinkte staal wordt niet alleen esthetisch een fraaier resultaat bereikt, ook de
corrosieweerstand van dit zogenaamde duplexsysteem is aanmerkelijk beter.

In de industrie worden de volgende soorten verzinkt staal toegepast:

1 Thermisch verzinkt staal.
2 Continu thermisch verzinkt staal (Sendzimir verzinkt staal).
3 Elektrolytisch verzinkt staal.
4 Continu elektrolytisch verzinkt staal (Zincor of Zintec).

In de automobielindustrie past men diverse varianten toe op de continu elek-
trolytisch- en thermisch verzinkte staalsoorten.

Langs elektrolytische weg kan men zowel eenzijdig- als tweezijdig verzinkt
staal produceren. Ook kan men zinklegeringen op staal aanbrengen, zoals bij-
voorbeeld zink-kobalt, zink-nikkelegeringen of zink-ijzerlegeringen.

Veel toegepaste legeringen, door een thermisch dompelproces verkregen, zijn:

- Galvalume (zink-aluminium legering)
- Galvanealed (zink-ijzerlegering met 10% Fe) ontstaan door naverhitten van

thermisch verzinkt staal.

De lange levensduur die met een duplexsysteem (staal-verzinken-coaten) kan
worden bereikt, vereist een goede kwaliteit van het totale systeem. De voorbe-
handeling is een belangrijke schakel in dit systeem.

Zink behoort echter tot één van de moeilijkste ondergronden om daarop een
verfsysteem aan te brengen. Oorzaak hiervan is dat de kwaliteit van het ther-
misch verzinkte materiaal sterk kan variëren. Bovendien kunnen op het zink-
oppervlak vele verontreinigingen voorkomen, zoals corrosieproducten, passi-
veerlagen op sendzimir verzinkt staal, walsolie, enzovoort.
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In de praktijk worden twee voorbewerkingsmethoden toegepast. De mechani-
sche en de chemische methode.
De keuze voor één van beide methoden wordt bepaald door de vorm, de
afmetingen, de dikte van de zinklaag, de locatie van het object en de aan te
brengen deklaag.

12.7.2.1 MECHANISCHE VOORBEHANDELING

Het aanstralen van thermisch verzinkt staal geeft een sterk verbeterde hechting
van de verflaag.
Bij het aanstralen van de zinklaag zijn afnames geconstateerd van gemiddeld
8-10 micrometer. Bij discontinu thermisch verzinkt staal of loonverzinkt staal
waarbij laagdikten voorkomen van 80-100 micrometer is dat geen probleem.
Bij sendzimir en elektrolytisch verzinkt staal waar laagdikten van circa 20
micrometer voorkomen levert dit vaak wèl problemen op.

Voor dunne zinklagen komt dan ook een chemische voorbehandeling bij voor-
keur in aanmerking.
Proeven hebben aangetoond dat wanneer het thermisch verzinkte staal, al dan
niet voorverweerd op correcte wijze wordt aangestraald een sterk verbeterde,
blijvende hechting ook onder vochtige omstandigheden wordt verkregen.

De praktijk wil echter nog wel eens blaarvorming of afschilferen van de verf-
laag voorkomen. De oorzaak is meestal dat de zinklaag onvoldoende is aange-
straald.

Eén en ander toont de zwakte van het aanstralen aan, namelijk grote afhanke-
lijkheid van het handwerk.
Bovendien is het slecht controleerbaar door stofvorming en eventuele onregel-
matige diktevermindering van de zinklaagdikte.

12.7.2.2 CHEMISCHE VOORBEHANDELING

Chemisch voorbehandelen blijkt op het punt van verfhechting en corrosie-
weerstand tot meer in staat dan de mechanische voorbehandeling door middel
van aanstralen.

Tijdens de chemische voorbehandeling wordt op het gereinigde metaalopper-
vlak een conversielaag gevormd, welke bestaat uit onoplosbare metaalfosfaten.

Voor het chemisch voorbehandelen van zink bestaan twee methoden: fosfate-
ren en chromateren.
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12.7.2.3 FOSFATEREN

Fosfateren van zink wordt voornamelijk toegepast als voorbehandeling voor
het aanbrengen van lak- en verflagen.
Bij het fosfateren van verzinkt staal dient men zeer hoge eisen te stellen aan de
zinksamenstelling en de oppervlaktegesteldheid van zink.
In de praktijk betekent dit dat discontinu thermisch verzinkt staal, vanwege de
onregelmatige samenstelling en door de aanwezigheid van allerlei corrosiepro-
ducten moeilijk te fosfateren is.
In de automobielindustrie wordt meer en meer een- en tweezijdig verzinkt
staal toegepast (Sendzimir en elektrolytisch verzinkt staal).
Aan dit verzinkte staal worden hoge eisen gesteld in verband met het fosfate-
ren (bijvoorbeeld niet gepassiveerd, licht ingeolied, zinkbloemarm, nagewalst).

Bij het vervaardigen van autocarrosserieën, wordt zowel gewone staalplaat als
ook verzinkte staalplaat toegepast.
Bovendien wordt in de automobielindustrie met het oog op gewichtsbesparin-
gen meer en meer staal door aluminium vervangen.
Door middel van een geschikte chemische voorbehandeling dienen deze drie
metalen in één bewerking te worden voorbehandeld.

Bij de voorbehandeling van verzinkte staalplaat moet men er altijd op letten
dat bij het zinkfosfateren (en dit geldt ook voor het chromateren) een deel van
het zink in oplossing gaat.

Als men een dunne zinklaag heeft, bijvoorbeeld op elektrolytisch verzinkt staal
moet men een weinig agressief type zinkfosfateerproces gebruiken. Er wordt
een minimum laagdikte van 8 micrometer geadviseerd.

Evenals bij het fosfateren van staal bestaat de fosfateeroplossing uit een zure
zinkfosfaatoplossing, fosforzuur, een oxidatiemiddel en nikkel als kristalverfij-
ner.

Ook het activeren met een titaansuspensie wordt voor het fosfateren van zink
toegepast, bijvoorbeeld voor het fosfateren van Sendzimir plaat.
Bij het fosfateren van verzinkt staal ontstaat op het zink een laag tertiair zink-
fosfaat. Deze wordt als volgt gevormd:

Zn (H2PO4)2 + 2 Zn � Zn3(PO4)2 + 2 H2.

Deze fosfaatlaag bevat nog kristalwater:

Zn3(PO4)2 . 4 H2O

De zinkfosfateerprocessen die thans in de automobielindustrie worden toege-
past zijn de zogenaamde trikation processen.

Deze fosfateeroplossingen bevatten de volgende drie metalen in oplossing:
zink, nikkel en mangaan.
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Deze fosfateerprocessen worden bijna universeel toegepast voor het voorbe-
handelen van een kataforese lak.

Voor het zinkfosfateren van verzinkt staal past men ook kwastprocessen toe op
basis van producten die verdund zuur en primair metaalfosfaat bevatten. Door
de ongelijkmatigheid bij het met de hand aanbrengen van deze fosfaatlagen
verkrijgt men nooit de kwaliteit van een dompelbad of sproeibad.
De verfhechting die op deze lagen wordt verkregen is redelijk.
Bij het fosfateren van verzinkt staal bestaat de voorbehandeling uit:

1 alkalisch ontvetten
2 spoelen
3 activeren
4 zinkfosfateren
5 spoelen
6 passiveren

Het fosfateren van verzinkt staal kan zowel in dompel- als in sproei-installaties
plaatsvinden.
Olielagen moeten zorgvuldig worden verwijderd, voordat men gaat fosfateren.
Omdat oliën van uiteenlopende samenstelling worden gebruikt verdient het
aanbeveling in twijfelgevallen door een proef uit te maken welk ontvettingssys-
teem het beste voldoet.
Er zijn fosfateerprocessen ontwikkeld voor het gelijktijdig fosfateren van zink
en ijzer. In sommige van deze processen kan ook tegelijk aluminium gefosfa-
teerd worden. Goede badbewaking is daarbij onontbeerlijk, zie 12.4.2.
Een belangrijk toepassingsgebied vinden deze gecombineerde processen in de
apparatenbouw en verder bij het fosfateren van personenauto’s, waarvan in
een aantal gevallen delen van de carroserie ter verbetering van de corrosie-
weerstand van verzinkt staal zijn vervaardigd.

12.7.3 CHROMAATLAGEN OP ZINK

Het is gebruikelijk galvanisch neergeslagen zinklagen te passiveren, waarvoor
meestal een chromaatpassivering wordt gebruikt, zie 12.7.1.
Als voorbehandeling voor het lakken van zink wordt gechromateerd, waarbij
een overeenkomstige reeks als voor het chromateren van aluminium wordt
gebruikt, zie 12.4.3.
Chromaatpassiveringen, zoals in de galvanotechniek gebruikelijk zijn, zijn
over het algemeen niet geschikt als voorbehandeling voor het lakken. Men
heeft daarvoor een speciale samenstelling van het chromateerbad nodig.
Hoewel er bij chromateren van zink overeenstemming bestaat met het chro-
materen van aluminium mag men nooit zink behandelen in een chromateer-
bad voor aluminium en omgekeerd. Niet alleen ontstaan dan slechte chro-
maatlagen, maar ook de badvloeistoffen worden verknoeid.
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12.8 CONVERSIELAGEN OP MAGNESIUM

Omdat magnesium een zeer onedel metaal is kan het in de praktijk niet
gebruikt worden als het niet voorzien is van goede beschermende deklagen.
Conversielagen, chemisch aangebracht, worden daarom op grote schaal toege-
past voor de bescherming van magnesium, veelal onder een laksysteem. De
meest toegepaste lagen zijn chromaatlagen die in verschillende typen worden
gebruikt. Daarnaast past men toe een stannaatbehandeling en een behandeling
met selenigzuur. Deze van oorsprong Amerikaanse of Engelse processen wor-
den nog vaak met hun Engelse naam aangeduid. Het is van groot belang dat
de beschermlagen direct na het gereedkomen van het werkstuk worden aange-
bracht, omdat eenmaal op gang zijnde corrosie niet meer stopt.

De volgende conversielagen op magnesium worden besproken:

-12.8.1 Chrome pickle
-12.8.2 Dichromate treatment
-12.8.3 Modified chrome pickle
-12.8.4 Sealed chrome pickle
-12.8.5 Dilute chromic acid
-12.8.6 Stannate immersion
-12.8.7 Selenigzuurbehandeling.

Er bestaat ook een reeks anodiseerbehandelingen voor magnesium die vaak in
één adem met chemische conversielagen worden genoemd. Deze komen in
hoofdstuk 13, Anodiseren, ter sprake.

12.8.1 CHROME PICKLE

De ‘chrome pickle’ behandeling voor magnesium dient voor bescherming tij-
dens opslag en transport. Men verkrijgt bij deze eenvoudige dompelbehande-
ling een matgrijze tot geelrode conversielaag. Dit procédé kan worden toege-
past op alle magnesiumlegeringen. Er treden maatverschillen op en men ver-
krijgt een goede verfhechting.
Omdat bij deze bewerking materiaal wordt afgenomen is hij niet geschikt voor
nauwkeurig bewerkte onderdelen, tenzij bij de maatvoering met maatverlies
rekening is gehouden.

De behandeling omvat:

1 heet alkalisch ontvetten, 90-100 ˚C, 3-10 min
2 spoelen in koud water
3 chrome pickle in

natrium dichromaat 180 g/l
salpeterzuur (d=1,42) 180 g/l
temperatuur 20 ˚C
tijd 1/2-2 min
voor wals- en perswerk
materiaalafname ca 15 µm
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of
3a voor spuitgietwerk

natriumdichromaat (2 H2O) 180 g/l
salpeterzuur (d=1,42) 120-180 g/l
natrium-, kalium- of 
ammoniumbifluoride 15 g/l
temperatuur 50-60 ˚C
tijd 1/2-2 min
materiaalafname 15 µm

4 heet spoelen en drogen 70-80 ˚C

12.8.2 DICHROMATE TREATMENT

Bij de ‘dichromate‘ behandeling verkrijgt men een goede combinatie van cor-
rosiewering en lakhechting. De conversielaag is messinggeel tot donkerbruin
van kleur. Er treden geen maatveranderingen op. Het procédé is niet geschikt
voor thoriumhoudende magnesiumlegeringen.

De bewerking omvat:

1 heet alkalisch ontvetten, 80-100 ˚C, 3-10 min
2 koud spoelen
3 beitsen in
60 g/l fluorwaterstofzuur 180 g/l
water tot 1 liter
temperatuur 20-30 ˚C
tijd 5 min
4 koud spoelen
5 natriumdichromaat (2 H2O) 120-180 g/l
calcium- of magnesium-
fluoride 2,5 g/l
temperatuur 100 ˚C
tijd 30 min
6 heet spoelen en drogen 70-80 ˚C

12.8.3 MODIFIED CHROME PICKLE

De modified chrome pickle behandeling dient hetzelfde doel als chrome pick-
le: ondergrond voor verf of bescherming tijdens transport of opslag. De mate-
riaalafname is ongeveer de helft van de chrome pickle behandeling.

Modified chrome pickle wordt als volgt uitgevoerd:

1 warm alkalisch reinigen, 75-80 ˚C, 2-5 min
2 koud spoelen
3 beitsen in fosforzuur, 480-820 g/l, 25 ˚C, 10-15 s
4 alkalische dip, 50 g/l natriumhydroxide

natriumhydroxide, 20-80 ˚C, 30 s
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5 modified chrome pickle:
natriumchromaat (2 H2O) 180 g/l
aluminiumsulfaat (14 H2O) 10 g/l
salpeterzuur (d=1,42) 120 g/l

6 loogdip, 5-10% natriumhydroxide, 80-100 ˚C, 30 s
7 warm spoelen en drogen 70-80 ˚C

12.8.4 SEALED CHROME PICKLE

Door een nadompeling van de in een ‘chrome pickle’ behandelde magnesium-
legering krijgt men een matgrijze tot geelroodbruine laag die op alle legerin-
gen kan worden aangebracht. De corrosiewering is iets beter dan van de
‘chrome pickle’ lagen. Er treden minder maatverschillen op, maximaal 15 µm.
De behandeling is als bij chrome pickle, 12.8.1, gevolgd door een dichromate
seal:

natriumchromaat (2 H2O) 120-180 g/l
calcium- of magnesium-

fluoride 2,5 g/l
temperatuur 99-100 ˚C
en vervolgens naspoelen in
warm water en drogen 70-80 ˚C

12.8.5 DILUTE CHROMIC ACID

De ‘dilute chromic acid’ behandeling is een reparatiebewerking die als voor-
naamste karakteristiek heeft dat het onschadelijk is als resten van de behande-
lingsvloeistof achterblijven. Men krijgt een messinggele tot bruin gekleurde
laag die geschikt is voor alle legeringen.

12.8.6 STANNATE IMMERSION

Met het ‘stannate immersion’ procédé verkrijgt men grijze tot donkergrijze
lagen met een goede verfhechting. Het wordt gebruikt als alle andere metalen
aanwezig zijn (schadelijk voor aluminium door de alkaliteit van de vloeistof).
Het oppervlak moet vóór het schilderen worden geneutraliseerd.

12.8.7 SELENIGZUURBEHANDELING

Van de andere conversielagen op magnesium moet worden genoemd de sele-
nig-zuurbehandeling die dient voor reparatiedoeleinden. Hiermee verkrijgt
men een steenrood gekleurde laag die een goede corrosiewering biedt. Deze
wordt vooral als ‘touch-up’ behandeling gebruikt voor het repareren van kleine
beschadigingen.
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12.9 CONVERSIELAGEN OP ANDERE METALEN
KLEUREN VAN METALEN

Van belang zijn conversielagen op tin, op cadmium en op zilver.
Voor het kleuren van metalen zijn zeer veel recepten in de literatuur te vinden.
Vele daarvan geven matige resultaten. Wij geven alleen de voornaamste, die
tot goede resultaten leiden.

12.9.1 CONVERSIELAGEN OP TIN

Op vertind blik wordt door een elektrochemisch proces een oxidelaag aange-
bracht als men het tin van een laklaag wil voorzien of als men dit wil bedruk-
ken. Beide technieken worden op grote schaal toegepast voor conservenblik.
Deze elektrochemische oxidatieprocessen worden als regel door de blikfabri-
kant uitgevoerd.

tabel 12.10 Chromateren van tin

Na2CrO4 g/l 3
NaOH g/l 10
bevochtiger 2 ml/l
temp., ˚C 90-95
tijd 3-5 s

Na2Cr2O7 g/l 5
NaOH g/l 10
Na3PO4 g/l 5
temp., ˚C 95

Voor conservenblikken, die groente of vis moeten bevatten.

12.9.2 CONVERSIELAGEN OP CADMIUM

De conversielagen die op cadmium worden toegepast hebben grote overeen-
komst met conversielagen op zink, zie 12.9.2. De chromaatbehandelingen
komen het meest voor.
Evenals op zink zijn de chromaatlagen die op cadmium worden toegepast
kleurloos, geel, bruin en groen. De laatste kleur, die wordt aangeduid als ‘olive
drab’, vindt vooral voor militaire apparatuur toepassing. Hoe donkerder de
laag, hoe beter de corrosiewering.
Glanspassiveren van cadmiumneerslagen bestaat uit het gedeeltelijk oplossen
van de laag, waardoor glans ontstaat, terwijl tevens een geringe passivering
wordt verkregen.
Chromaatlagen op cadmium, die bruin of geel zijn, kunnen worden ontkleurd
door uitlogen met heet water en vervolgens door organische kleurstoffen wor-
den ingekleurd.

750



12.9.3 CONVERSIELAGEN OP ZILVER

Een chromaatbehandeling op zilver dient om de gevoeligheid voor zwavelver-
bindingen te verminderen. Het zilver wordt daardoor minder snel bruin of
zwart gekleurd. 

Deze chromaatbehandeling vermindert als regel de soldeerbaarheid, zodat de
bewerking niet geschikt is voor elektronische onderdelen die een soldeerbe-
werking moeten ondergaan. Voor dit doel is een speciale passivering ontwik-
keld die het zilver redelijk goed soldeerbaar houdt.
Passiveerbewerkingen voor zilver kunnen door eenvoudig dompelen dan wel
elektrolytisch worden uitgevoerd.

TABEL 12.11 Passiveren van zilver

K2Cr2O7 g/l 15
KCN g/l 18
K2CO3 g/l tot pH 10,5

Elektrolytisch passiveren van zilver

K2Cr2O7 g/l 28
KCN g/l 2
K2CO3 g/l tot pH 9,5 à 10
A/dm2 4

K2Cr2O7 g/l 40
Na gluconaat g/l 80
K2CO3 g/l tot pH 12 à 12,5
A/dm2 5

12.9.4 KLEUREN VAN METALEN

Voor het kleuren van metalen zijn veel technieken bekend. Sommige daarvan
hebben een respectabele ouderdom.
Uit het oude Egypte, uit het klassieke Griekenland en uit het Romeinse Rijk
zijn voorbeelden bekend van gekleurde metalen en het ‘damasceren’, afgeleid
van Damascener staal, is een ander voorbeeld.

Vroeger was kleuren van metalen een handwerk, dat pas in de laatste tiental-
len jaren een meer wetenschappelijke achtergrond heeft gekregen; de kunst
werd een kunde.
Voor het kleuren van metalen zijn er in principe twee groepen bewerkingen:

- het bedekken van de ondergrond met een ander metaal, zoals vergulden,
verkoperen en verzilveren

- het omvormen van het basismetaal door een chemische of elektrochemische
reactie, waarbij kleur ontstaat.
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De processen uit de eerste groep zijn reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk
8, ‘Galvanotechniek’. Het chemisch omvormen van het metaaloppervlak kan
op diverse manieren gebeuren, waarvan de voornaamste zijn:

- thermisch
- chemisch
- elektrochemisch.

Soms ontstaat geen duidelijk gekleurde laag, maar een zeer dunne, vrijwel
kleurloze laag die door interfentie een kleureffect gaat vertonen. Deze interfen-
tie is afhankelijk van de laagdikte, zie tabel 12.12.

TABEL 12.12 Interfentiekleuren veroorzaakt door dunne lagen

Golflengte, µm Geabsorbeerde kleur Interfentiekleur

0,76 diep rood blauwgroen
0,68 rood groen
0,63 oranje blauw
0,58 geel paars
0,53 groen rood
0,48 blauwgroen helder rood
0,43 blauw oranje
0,38 violet geel

12.9.4.1 KLEUREN VAN STAAL

De meest toegepaste kleuren op staal zijn blauw, zwart en bruin.
Door verhitten aan de lucht ontstaan aanloopkleuren die lopen van geel, via
bruin naar paars en blauw. Als regel wordt het metaaloppervlak na het berei-
ken van de gewenste kleur afgeschrikt in een dunne olie, zoals spindelolie.
Om roesten te voorkomen wordt het oppervlak vettig gehouden.
Voor het bereiken van een gelijkmatige kleur is een gelijkmatige verwarming
noodzakelijk. Geweerlopen bijvoorbeeld, worden in een langzaam roterende
stalen buis gelegd, die van buitenaf wordt verhit. Indien een oven wordt
gebruikt, moet daarin een goede luchtcirculatie heersen om de temperatuur
overal gelijk te houden. Een betere temperatuurbeheersing krijgt men in een
gesmolten zoutbad. Op gepolijste staaloppervlakken ontstaan dan glanzend
blauw-zwarte lagen, die zeer goed voldoen wanneer ze geölied worden of in
de was gezet. 
Andere kleurmethoden berusten op het verhitten van staal in stoom. Soms
wordt het staal eerst in de lucht verhit en vervolgens in stoom, maar er zijn
ook processen die direct in oververhitte stoom werken.
Soms wordt, om de behandelingstijd te verkorten, aan de stoom een ander gas
toegevoegd, zoals koolmonoxide, olie of benzeen.
Weer andere processen werken in een gecombineerde atmosfeer, bijvoorbeeld
van volledig verbrand gas.

752



TABEL 12.13 Kleuren van staal

Aanloopkleuren (heat tinting)

Kleur Temperatuur
bleek geel 225
strogeel 235
donker geel tot geelbruin 245
bruin tot roodbruin 258
paarsbruin tot licht paars 270
paars tot donker paars 280
blauw 295
donkerblauw 315
Langere tijd op deze temperatuur na het bereiken van de kleur maakt de kleur
donkerder.

Eventueel kan het kleuren ook in gesmolten metalen met een laag smeltpunt,
zoals lood-tinlegeringen, worden uitgevoerd.

Lood-tin Smeltpunt Kleur
Gew% ˚C

2 228 geel
3,5 254 bruin
5 265 roodpaars

12 284 lichtblauw
25 293 donkerblauw

Gesmolten zout

NaOH 4 dl
NaNO3 1 dl
temp., ˚C 388-400
tijd 30 s

Hitte plus stroom

temp., ˚C 600-900
in lucht
tijd 5-10 min
daarna stoom 5-10 min

hogedrukstoom
temp., ˚C 500-600
gietijzer tot 700
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Chemisch zwarten

1 2

NaOH g/l 1200-1500 750
NaNO3 g/l 30 -
NaNO2 g/l - 250
temp., ˚C 140-150 136-143
tijd 5-30 min tot 30 min

Chemisch bruinen

CuSO4 g/l 50
HNO3 g/l 50 ml
water tot 1 liter

Opborstelen en 24 uur laten staan. Daarna afborstelen.
Chemisch blauwen

Na2S2O3 g/l 125
Pb-acetaat g/l 45
water tot 1 liter
temp., ˚C 82
tijd 5 min

SeO2 g/l 10
CuSO4 g/l 10
HNO3 4-6 ml
water tot 1 liter

Het staal doorloopt de kleuren geel, rose, purpur, paars en blauw. Gebruikt
men 6 g/l SeO2 dan ontstaat glanzend zwart.

Een van de meest toegepaste processen voor het kleuren van staal is chemisch
zwarten. Men werkt in een zeer geconcentreerde alkalische, oxiderende vloei-
stof. De temperatuur ligt boven 100 ˚C. Om spatten te voorkomen moeten de
voorwerpen droog worden ingebracht. Bovendien is een goede bescherming
van de mensen noodzakelijk door gebruik te maken van schermen rondom het
bad.
De voorwerpen moeten vóór het zwarten feilloos worden gereinigd door ont-
vetten en beitsen. Bij ‘moeilijke’ staalsoorten kan men voorbeitsen in een beits
die waterstoffluoride bevat.

Voor het bruinen van staal gebruikt men samenstellingen die koper bevatten.
Enige recepten uit de literatuur vermelden kwikverbindingen. In verband met
de huidige milieu-eisen (kwiklozing: nul) vermelden wij deze recepten hier
niet meer.

Vloeistoffen voor het chemisch blauwen van staal bevatten thiosulfaat en
loodacetaat of selenigzuur en koperzouten.
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12.9.4.2 KLEUREN VAN ALUMINIUM

De meest toegepaste kleurmethoden voor aluminium vinden plaats na het ano-
diseren, waarbij de aanvankelijk blanke anodiseerlaag langs elektrolytische
weg of door het opzuigen van een organische of anorganische kleurstof wordt
gekleurd.
In het geval van anorganische kleurstoffen vindt meestal een chemische reactie
plaats in de poriën van de nog niet gesealde anodiseerlaag, waarbij de
gewenste kleur ontstaat.
Details over gekleurde anodiseerlagen zijn vermeld in 13.2.1.21.
Ook de chemische oxidelagen op aluminium, zie 12.4.1, kunnen worden
ingekleurd.
Door de grijze eigen kleur van deze oxidelagen worden de kleuren niet bril-
jant.
Chromaatlagen op aluminium van het gele type, met zeswaardig chroom erin,
kunnen door uitlogen in warm water ontkleurd worden. Er blijft dan een gel-
achtige laag op het aluminium achter, die geschikt is om te worden ingekleurd
met organische kleurstoffen. Men krijgt fraaie kleuren, die onder andere voor
herkenningsdoeleinden van bijvoorbeeld bevestigingsartikelen, zoals klinkna-
gels, kunnen worden toegepast.
Na het drogen is de gekleurde laag voldoende hard.
Door het uitlogen van het zeswaardig chroom vermindert de corrosiewering
van de chromaatlaag.

Naast het kleuren van chemisch verkregen oxidelagen en anodiseerlagen en
het inkleuren van gebleekte chromaatlagen vindt men in de literatuur een aan-
tal recepten voor het chemisch kleuren van aluminium. Deze geven echter
zonder uitzondering gekleurde lagen duidelijk mindere kwaliteit, zodat wij ze
hier laten rusten.

12.9.4.3 KLEUREN VAN KOPER EN KOPERLEGERINGEN

Koper en koperlegeringen kunnen op tal van manieren worden gekleurd en
daarmee kunnen fraaie tinten worden verkregen. Het kleuren van koper en
vooral van messing en brons wordt dan ook op grote schaal toegepast. Bij
koperlegeringen is het vooral het koperbestanddeel dat de kleur veroorzaakt.
Sommige materialen worden wel langs galvanische weg verkoperd, 8.3.3, of
vermessingd, 8.3.3.7, om ze beter te kunnen kleuren.

Kleuren door verhitting, heat tinting, wordt vooral toegepast op een bepaalde
bronssoort: 90-8-2 (2% zink) bij een temperatuur van 180 ˚C. Kleine artikelen
worden verhit op een kookplaat, maar voor grotere is een oven nodig.
Aangezien de ontstane kleur na verloop van tijd veroudert, is het moeilijk na
enige tijd nog artikelen te maken die goed bij de oorspronkelijke kleur passen.

Chemisch zwarten kan in een grote verscheidenheid van vloeistoffen worden
uitgevoerd. Vaak zijn dit alkalische vloeistoffen met oxidatiemiddelen, zoals
ammoniumpersulfaat en kaliumchloriet. Ook een ammoniakale koperoplossing
is voor dit doel geschikt.
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Het meest vindt echter toepassing een vloeistof samengesteld op basis van
kaliumpermanganaat en kopersulfaat.

Op chromaat gebaseerde vloeistoffen kunnen diverse kleuren produceren. Dit
soort vloeistoffen wordt ook gebruikt voor het passiveren van koper en mes-
sing. Bij deze passiveerbewerkingen ontstaat slechts een lichte gele verkleu-
ring.
Door de aangepaste samenstelling te gebruiken kan men diverse kleuren ver-
krijgen.

Sulfide-oplossingen worden veel gebruikt voor het kleuren van koper, messing
en brons.
De meest bekende methode is een wisseldompeling in sterk verdund zuur (1 à
2% zwavelzuur of salpeterzuur), tussenspoelen en vervolgens onderdompelen
in een oplossing van natriumpolysulfide (zwavellever). Vervolgens tussenspoe-
len en weer een dip in het verdunde zuur enzovoort.
Geleidelijk ontwikkelt zich de kleur van geelachtig via diverse bruintinten naar
donkerbruin.
De bruine tinten, die worden verkregen door sulfide-oplossingen zijn warmer
van kleur dan de bruine tinten uit permanganaatoplossingen, die meer grijs-
achtig bruin van kleur zijn.

Van dit standaard sulfideproces zijn tal van varianten ontwikkeld die bijvoor-
beeld gebruik maken van thioantimonaat (Schlippe’s zout), bariumsulfide en
combinaties daarvan.
Diverse kleuren kunnen ook worden verkregen door gebruik te maken van
oplossingen die kopersulfaat met andere bestanddelen bevatten.
In het algemeen moeten deze vloeistoffen verouderen, voordat ze goede resul-
taten geven.

Onder patina op koper en koperlegeringen verstaat men de fraai groene, olijf-
groene of olijfbruingroene tinten die door natuurlijke verwering worden
gevormd op kerkdaken, standbeelden en andere objecten die buitenshuis zijn
geplaatst.
De kleur ontwikkelt zich pas na jaren en de tint is afhankelijk van de plaatse-
lijke luchtverontreinigingen.
Er zijn tal van processen ontwikkeld om patina sneller op koper, messing of
brons te vormen.

Een aantal samenstellingen en werkomstandigheden voor het kleuren van
koper en koperlegeringen is vermeld in tabel 12.14.
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TABEL 12.14 Kleuren van koper en koperlegeringen

Gesmolten zout

NaNO3 100%
temp., ˚C 650-700
tijd 20 s
afschrikken in water
bedekken met blanke lak
kleur: fraai rood.

Chemisch zwarten

(NH4)2S2O8 g/l 7,5
NaOH g/l 50
temp., kokend
tijd 5-10 min

voor koper en brons.

voor messing:
NaOH 10 g/l 
KClO 5 tot verzadiging
KOH 10-1000
temp., kokend
tijd 5-10 min

Geschikt voor koper en koperlegeringen met minimaal 80% Cu.

CuCO3 200 g (overmaat handhaven)
oplossen in 
NH4OH (d=0,880) 1 liter
temp., ˚C 20
tijd 0,5-5 min

In USA: 80-95 ˚C
10 s

KMnO4 g/l 2,5-7,5
CuSO4 g/l 50
temp., ˚C 100
tijd enige minuten

Kleuren via geel en grijs bruin naar zwart.
Toevoegingen van ZnSO4, FeSO4, FeCl3, NiSO4 geven kleurnuances.
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Passiveren

CrO3 g/l 150
H2SO4 g/l 180
temp., ˚C 20
tijd 1/2-1 min

Oranje-bruin op messing

Na2Cr2O7 g/l 150
HNO3 20 ml
HCl 6 ml
bevochtiger 0,75
temp., ˚C 20
tijd perioden van 15 s

Lichtgroen op messing

Na2Cr2O7 g/l 150
H3PO4 10 ml
bevochtiger 0,75
temp., ˚C 20
tijd 40-60 min
niet roeren
Groenachtig en oranje-bruin

1 2

NaClO3 g/l 100 50
NH4-citraat g/l 100 -
CuNO3 g/l 10 -
CuSO4 g/l - 100-125
temp., ˚C 20 tot warm 20 tot warm
tijd tot enige uren tot enige uren

Samenstelling 1: groenachtige tinten
Samenstelling 2: bruinachtige tinten.

Bruinen van messing en brons in kopersulfaatoplossingen

1 CuSO4 g/l 20
basisch Cu-acetaat g/l 20
K-aluin g/l 20

2 CuSO4 g/l 100-125
FeSO4 g/l 100-125
azijnzuur 80% g/l 5-30
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3 CuSO4 g/l 125
FeSO4 g/l 100
azijnzuur 80% g/l 13,5

Deze vloeistoffen worden kokend gebruikt; de behandelingstijd in 2-10 min.
No 1 geeft een chocoladerbuine kleur, no 2 rood-bruin tot paarsbruin en no 3
kastanjebruin.

Patina op koper en koperlegeringen

basisch koperacetaat g/l 1350
CuCO3 g/l 450
NH4Cl g/l 1350
HCl 250 ml
As2O3 200
water tot een pasta

Goed mengen en gelijkmatig opbrengen.
Na twee tot drie dagen afborstelen en een nieuwe laag opbrengen.

(NH4)2SO4 g/l 105
CuSO4 g/l 3,5
NH4OH (d=0,880) 1,7 ml (nauwkeurig)
Gelijkmatig opsproeien.
5-6 maal herhalen.
Overmaat zouten worden door regen afgewassen.
Kleur: blauw-groen.

12.9.4.4 KLEUREN VAN ROESTVAST STAAL

Evenals staal kan roestvast staal door ‘heat tinting’, verhitten aan de lucht tot
diverse aanloopkleuren worden gekleurd. De daarbij gebruikte temperaturen
zijn echter hoger dan van staal.
Tabel 12.16 geeft van deze en andere kleurmethoden van roestvast staal een
overzicht.
In het algemeen worden oxiderende zouten, zoals dichromaten gebruikt om
roestvast staal te kleuren. Bij kortere behandelingsduur ontstaan diverse kleu-
ren, vergelijkbaar met de aanloopkleuren.
Door International Nickel is een elektrolytisch proces ontwikkeld voor roest-
vast staal dat gekleurde lagen geeft die een veel betere slijtvastheid bezitten.
Serieuze gebruikers kunnen van dit gepatenteerde proces gratis licentie verkrij-
gen.

12.9.4.5 KLEUREN VAN ZINK

Evenals aluminium kan ook op zink een reeks gekleurde lagen worden aange-
bracht door chromaatlagen, die zeswaardig chroom bevatten, in warm water
uit te logen, waarbij de kleur verdwijnt en ze vervolgens in een oplossing van
een organische kleurstof te dompelen, waarbij diverse fraaie tinten ontstaan,
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die wel zijn aanbevolen voor decoratieve doeleinden bij toepassing binnens-
huis. De kleuren die ontstaan zijn vergelijkbaar met die, welke verkregen wor-
den door organisch inkleuren van anodiseerlagen op aluminium. Zie voor
gekleurde passiveerlagen op zink 12.7.1.7.
Ook het zwart passiveren van zink, 12.7.1.6, kan als een kleurmethode wor-
den beschouwd.

Het ‘olive drab’ passiveren van zink, 12.7.1.4, dat eveneens op cadmium kan
worden uitgevoerd, 12.9.2, wordt naast de verbetering van de corrosieweer-
stand, die ermee wordt bereikt tevens als camouflagekleur gebruikt voor mili-
taire toepassingen.
Er zijn enige anodiseerprocessen ontwikkeld voor zink die ook voor kleuren
van het metaal dienst kunnen doen.

12.9.4.6 KLEUREN VAN ANDERE METALEN

Kleuren van tin wordt weinig toegepast. Vaak brengt men langs galvanische
weg eerst een andere laag aan die dan gekleurd wordt. De meeste conversie-
lagen op tin zijn kleurloos.

Nikkel kan worden gekleurd door heat tinting en er zijn diverse chemische
kleurmethoden voor dit metaal ontwikkeld. Het zwarten van nikkel kan langs
chemische weg worden uitgevoerd in een oxiderende oplossing die ook rho-
danide bevat, maar voor het verkrijgen van een zwarte kleur op nikkel
gebruikt men meestal zwarte nikkelneerslagen, 8.3.5.8.
Er zijn gekleurde blanke lakken voor nikkel op de markt, die elektroforetisch
worden aangebracht.

Een soortgelijke situatie treft men aan bij chroom. Hoewel het mogelijk is met
bepaalde oxiderende vloeistoffen chroom donker te kleuren geeft men de
voorkeur aan elektrolytisch zwartverchromen, 8.3.8.14.

Zilver wordt met behulp van sulfide-oplossingen zwart gekleurd.
Siervoorwerpen worden daarna meestal nog gepolijst, waarbij de uitstekende
delen glanzend worden en de dieper gelegen delen zwart blijven (highligh-
ting). Op die manier krijgt men een effect van oud-zilver.
De fraaiste, maar ook de duurste oud-zilvereffecten worden verkregen door
een uitwisselingsneerslag van platina. Deze bewerking wordt uitsluitend uitge-
voerd op de kostbaarste siervoorwerpen van zilversmeedkunst.

Bij het anodiseren van titaan ontstaan interferentiekleuren van geel tot violet
na een behandeling van circa 10 minuten.
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