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Keuzetechniek (Engels:selection, Duits: Auswahl, Frans: sélection) is zeer
belangrijk voor de oppervlaktebehandeling van metalen, omdat een juiste of
minder juiste keuze niet alleen het uiterlijk of de technische kwaliteit beïn-
vloedt, maar omdat hieraan ook belangrijke economische, milieu- of arbocon-
sequenties verbonden kunnen zijn. Het grote aantal factoren, dat een rol speelt
bij de keuze van een oppervlaktebehandeling, kan worden ondergebracht in
zes groepen:

- technische factoren
- esthetische factoren
- economische factoren
- milieu
- veiligheid
- energiegebruik.

De binnen deze groepen vallende factoren kunnen alleen in uitzonderingsge-
vallen als op zichzelf staand worden beschouwd.
In de meeste gevallen bestaat daartussen een relatie; ze beïnvloeden elkaar.
Zulke combinaties van factoren treft men bijvoorbeeld aan bij het voldoen aan
milieu-eisen, arbeidsomstandigheden, veiligheid en ook  bij kwaliteitsborging.
Technische factoren zijn daarbij nauw verweven met andere.
Bij het maken van een keuze moet men daarom vaak rekening houden met
een combinatie van factoren, die soms tegenstrijdig zijn, zodat een zorgvuldi-
ge afweging noodzakelijk is.

C.1 TECHNISCHE KEUZEFACTOREN

De voornaamste technische factoren, die een rol spelen, bij de keuze van een
oppervlaktebehandeling, zijn bijeengebracht in tabel C.1.

TABEL C.1 Technische keuzefactoren

- het doel van de bewerking
- de gebruiks-(klimaat) omstandigheden
- het grondmateriaal
- de toestand van het grondmateriaal
- de oppervlaktegesteldheid van het grondmateriaal
- de vorm van de voorwerpen
- de constructie van het voorwerp
- de toegelaten maattoleranties
- blootstelling aan agressieve stoffen
- blootstelling aan slijtage
- het voldoen aan de geëiste kwaliteit.

Deze factoren worden onder C.1.1 t/m C.1.11 meer in detail besproken.
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Waarom oppervlaktebehandelingen?

Er is vrijwel geen metalen voorwerp, dat niet voor, tijdens of na zijn vervaardi-
ging wordt onderworpen aan één of meer oppervlaktebehandelingen. Ook op
andere materialen, zoals kunststoffen of keramiek, worden vaak oppervlakte-
behandelingen uitgevoerd.
Het doel, waarvoor deze oppervlaktebehandelingen worden uitgevoerd, kan
zeer verschillend zijn. Ook de belangrijkheid van de oppervlaktebehandeling
voor het product is sterk uiteenlopend. De eenvoudige functie van verfraaiing
is bijvoorbeeld voor technische voorwerpen meestal van secundaire betekenis.
Maar voor een luxe artikel is een fraai uiterlijk een eerste voorwaarde voor
verkoopbaarheid. In weer andere gevallen is de oppervlaktebehandeling zó
essentieel, dat zonder deze bewerking het voorwerp niet voor gebruik geschikt
is.
Verfraaiing en bescherming tegen corrosie zijn de voornaamste toepassingsge-
bieden van oppervlaktebehandeling van metalen (Engels: metal finishing),
maar er zijn tal van andere redenen waarom men een metalen voorwerp zo’n
bewerking doet ondergaan.

Door de eindigheid van voorraden aan grondstoffen op aarde (limits to resour-
ces) gaat de oppervlaktebehandeling een steeds belangrijker rol spelen bij het
zuiniger gebruik van deze grondstoffen. 
Recycling van materialen die teruggewonnen zijn uit verbruikte producten
vormt een andere mogelijkheid om zuinig met grondstoffen om te gaan. Vooral
als men een voorwerp alleen aan zijn oppervlak de gewenste eigenschappen
kan geven en de kern te vervaardigen van minder schaars materiaal, draagt
men bij aan besparing van grondstoffen. Ook het opnieuw gebruiken van kost-
bare materialen bij oppervlaktebehandelingen (recycling) draagt in belangrijke
mate bij tot dit doel.

Onderstaand zijn de voornaamste eigenschappen bijeengebracht die men door
een oppervlaktebehandeling aan een metalen voorwerp kan geven:

- weerstand tegen atmosferische corrosie
- bescherming tegen oxidatie bij hoge temperaturen
- verfraaiing
- herkenning
- camouflage in daglicht, onder infrarode- en radarstraling
- spiegelende reflectie van licht en straling
- strakheid
- verwijdering van bramen
- matte absorptie bij een geringe uitstraling
- elektrische oppervlaktegeleidbaarheid
- elektrische oppervlakte-isolatie
- verandering van de elektrische potentiaal
- verandering van de magnetische eigenschappen
- gas- en vloeistofdicht maken
- vloeistofafstotend maken
- warmtegeleiding
- warmtegeleiding aan het oppervlak
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- soldeerbaarheid
- goede glij-eigenschappen
- stroefheid
- slijtweerstand
- hechting
- lossende eigenschappen
- weerstand tegen chemische stoffen
- voorkomen van verontreiniging van het omringende medium
- demping van trillingen
- vergroten van stijfheid
- sterkteverbetering
- opvoering van de vermoeiingssterkte.

In veel gevallen zal men niet één enkele eigenschap nastreven, maar een com-
binatie van eigenschappen.
De combinatie verfraaiing en corrosiewering is zeer voor de hand liggend,
want men wil van veel gebruiksvoorwerpen niet alleen dat ze mooi zijn, maar
ook dat ze mooi blijven.
Een personenauto vormt daarvan een duidelijk voorbeeld.
Verfraaiing, bescherming en herkenning vindt men terug bij vele in de buiten-
lucht opgestelde reclameschilden en ook bijvoorbeeld bij de bekende gele
wegenwachtauto’s.
De corrosieweerstand van vertind blik gaat samen met soldeerbaarheid.
De weerstand tegen corrosie, die aluminium verkrijgt door het te anodiseren,
gaat samen met verfraaiing, verbetering van de slijtweerstand, de mogelijkheid
tot inkleuren en het verkrijgen van een elektrische oppervlakteweerstand.
Deze voorbeelden kunnen gemakkelijk met vele andere worden uitgebreid.

In Nederland maken de oppervlaktebehandelingen van metalen ongeveer 10%
uit van de prijs van het totale jaarlijkse metaalproduct.
Oppervlaktebehandelingen vertegenwoordigen daarmee een bedrag van circa
1 miljard gulden (450 miljoen Euro).

C.1.1 DE GEBRUIKS-(KLIMAAT) OMSTANDIGHEDEN

De gebruiksomstandigheden variëren met het klimaat (koud, warm, vochtig,
droog, zee-, land-, industrie- en combinaties daarvan), met de temperatuur,
waarbij de voorwerpen dienst moeten doen, met het gebruik binnen- of bui-
tenshuis, met de belichting en met combinaties van deze factoren.
De situering van het materiaal ten opzichte van de overheersende windrich-
ting, de afstand tot de kust (zoutnevel), de al dan niet natuurlijke bewassing
door regenwater en de snelle of minder snelle droging door zon en wind, zijn
eveneens factoren, die het begrip ‘klimaat’ een belangrijke uitbreiding geven.
Binnenshuis kunnen de opslagcondities, zoals temperatuurverschillen en daar-
mee gepaard gaande condensvorming, een belangrijke rol spelen.

Bij de klimatologische omstandigheden moet men niet alleen rekening houden
met het algemene klimaat, maar ook het zogenaamde microklimaat, omdat
bijvoorbeeld in een gebied, waar veel industrieën voorkomen, over een
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afstand van enkele meters soms belangrijke klimaatverschillen kunnen voorko-
men. Het milieu veroorzaakt, al naar zijn samenstelling, meer of minder sterke
corrosie van onedele metalen, zie bijlage A.
De aanwezigheid van zwavelverbindingen, stikstofoxiden en roet, alsmede van
oplosmiddeldampen of andere chemische producten, kan invloed uitoefenen
op de agressiviteit van de lucht.

Er zijn diverse manieren om klimaten in groepen in te delen. Een aantal daar-
van is opgenomen in normbladen. Voor algemene keuzetechniek is de inde-
ling, gegeven in tabel A.3, meestal voldoende. De ASTM normen, vermeld in
bijlage A.4, houden niet alleen rekening met klimatologische factoren, maar
ook met mechanische invloeden.

Naast corrosieve aantasting kunnen metalen ook door mechanische invloeden,
slijtage, zie bijlage B, worden aangetast.

C.1.2 HET GRONDMATERIAAL

In dit Vademecum is waar nodig en in deze volgorde, onderscheid gemaakt
tussen de onderstaande metalen als grondmateriaal:

- ijzer in de vorm van ongelegeerd staal, laaggelegeerd staal en gietijzer
- aluminium en aluminiumlegeringen
- koper en koperlegeringen
- roestvast staal
- zink en zinklegeringen
- magnesium en magnesiumlegeringen
- andere materialen, als de afzonderlijke vermelding daarvan zinvol is, even-

als bepaalde metaalcombinaties, zoals verzinkt en vertind staal.

Enige andere ondergronden, waarop processen worden uitgevoerd, komen
eveneens ter sprake. Dit zijn:

- kunststoffen
- glas
- keramiek.

C.1.3 DE TOESTAND VAN HET GRONDMATERIAAL

Voor de oppervlaktebehandelingen kan het vaak verschil maken of het sub-
straat, het grondmateriaal is gegoten, gewalst, gesmeed of gesinterd, of het is
verspaand, geperst, diepgetrokken, geklonken of gelast.
Soms is het bovendien van belang of het materiaal een warmtebehandeling
heeft ondergaan en zo ja, welke.
In een enkel geval is zelfs de gehele voorgeschiedenis van het metaal van
belang, bijvoorbeeld bij de gevoeligheid voor het optreden van waterstofbros-
heid in veredelde staalsoorten.
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C.1.4 DE OPPERVLAKTEGESTELDHEID VAN HET GRONDMATERIAAL

Het grondmateriaal kan vuil en vet zijn, geroest, geoxideerd, dan wel bedekt
met wals- of gloeihuid.
Deze verontreinigingen moeten als regel vóór het uitvoeren van een opper-
vlaktebehandeling worden verwijderd.
Bij sommige metalen, zoals de roestvaste staalsoorten en de nikkellegeringen,
is het van groot belang of deze in de actieve of in de passieve toestand verke-
ren.
Het materiaal kan ruw of glad zijn en deze oppervlaktegesteldheid kan door
sommige voor- en eindbewerkingen ingrijpend worden gewijzigd.
Er kunnen op het grondmateriaal diverse lagen aanwezig zijn, die vroeger zijn
aangebracht, zoals verflagen, merktekens, metaallagen, conserveerolie en der-
gelijke.
Soms kunnen in het oppervlak, trek- of drukspanningen voorkomen. Verder
kan het oppervlak insluitingen bevatten, die met name de corrosieweerstand
van het materiaal ingrijpend kunnen veranderen.

C.1.5 DE VORM VAN DE VOORWERPEN

De vorm van de voorwerpen is in hoge mate bepalend of een bepaalde opper-
vlakte-behandeling gemakkelijk of moeilijk kan worden uitgevoerd én of deze
bewerking economisch kan plaatsvinden.
Soms zijn hulpmiddelen nodig, zoals hulpanoden in de galvanotechniek,
afdekkingen bij thermisch spuiten of maskeringen bij het lakken.
In bepaalde gevallen kan de gewenste oppervlaktebehandeling zelfs in het
geheel niet worden uitgevoerd als men een verantwoorde kwaliteit wil verkrij-
gen.
Daarom is het van het grootste belang dat reeds bij het ontwerp van het pro-
duct naar een zodanige vorm wordt toegewerkt, dat de gewenste oppervlakte-
behandelingen hierop goed kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor vermindert
men de kosten, het afkeurpercentage daalt en men verhoogt de kwaliteit. 
(Zie ook bijlage D, Wenken voor de constructeurs.)

C.1.6 DE CONSTRUCTIE VAN HET VOORWERP

Bepaalde constructiedetails, zoals nauwe spleten, blinde gaten, kraalranden,
sterk uiteenlopende wanddikten, felsranden, scherpe randen, inspringende
hoeken, schroef- of klinkverbindingen zijn factoren die veel oppervlaktebehan-
delingen nadelig beïnvloeden en de keuzemogelijkheid beperken. Of, en in
hoeverre deze constructiedetails kunnen worden toegelaten, moet in een vroeg
stadium tussen de constructeur en de oppervlakte-behandelingsdeskundige
worden besproken.
In de praktijk wordt hieraan vaak niet voldaan, zodat in een laat stadium, wan-
neer de tekeningen al gereed liggen, de stempels en matrijzen zijn gemaakt,
de verkoopcampagne in gang is gezet en de verkoopprijs is bepaald, nog
gedacht moet worden over de oppervlaktebehandeling, die dan vaak onnodig
gecompliceerd en kostbaar wordt.
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In tal van publicaties zijn voorbeelden opgenomen van een minder juiste con-
structie, met daartegenovergesteld een beter ontwerp voor de galvanotechniek,
het thermisch verzinken, het lakken van metaalwaren, het beschermen van
constructiestaal en het emailleren. (Zie ook bij de betreffende onderwerpen.)
Bijzondere complicaties kunnen ontstaan, wanneer de voorwerpen uit meer
dan één materiaal bestaan, bijvoorbeeld staal met verzinkt staal, messing en
soldeer (lood-tin) of metaal en kunststof, zie ook hiervoor bijlage D: Wenken
van de constructeurs.

C.1.7 TOEGELATEN MAATTOLERANTIES

Wanneer maten, vormen, afrondingen, scherpe hoeken en randen, schroef-
draadprofiel, vlakheid, rondheid en centriciteit moeten worden aangehouden,
kunnen sommige oppervlaktebehandelingen, die een te grote ingreep beteke-
nen, niet of slechts in beperkte mate worden toegepast. De keuzemogelijkhe-
den worden daardoor beperkt. Soms kan men door het nemen van geschikte
maatregelen aan de oppervlaktebehandelingen tegemoet komen. Zo kan men
schroefdraad zodanig ondermaats snijden en overmaats tappen, dat na het
aanbrengen van een deklaag de gewenste passing wordt verkregen.
Ook bij veel andere oppervlaktebehandelingen kan men, door bij de begin-
maat hiermee rekening te houden, na de bewerking een goede eindmaat krij-
gen. Voorbeelden zijn hardverchromen van staal en anodiseren van alumi-
nium.

C.1.8 DE MOGELIJKHEID TOT ONDERHOUD EN REPARATIE

Het begrip ‘onderhoud’ betekent niet altijd hetzelfde. Vaak wordt onder
‘onderhoud’ verstaan reinigen en eventueel in de was zetten, bijvoorbeeld van
een personenauto.
Een huisschilder verstaat onder onderhoud iets heel anders, namelijk het plaat-
sen van een steiger en overschilderen, soms nadat de verf eerst is afgebrand.
Dit soort onderhoud noemen wij in dit Vademecum: reparatie.
Sommige oppervlakken zijn gemakkelijk en ter plaatse te repareren. Hiertoe
behoren bijvoorbeeld lakbedekkingen, in het bijzonder de met water verdun-
bare typen.
Galvanische lagen moeten meestal eerst worden verwijderd, daarna moet het
voorwerp worden opgeknapt en opnieuw in een galvanisch bad worden
behandeld. Soms kan tampongalvaniseren uitkomst bieden, vooral bij kostbare
voorwerpen en als machine-stilstand hierdoor kan worden beperkt.
Anodiseerlagen konden tot voor kort niet worden gerepareerd. Bij gecorro-
deerd geanodiseerd aluminium in de bouw probeerde men door lakbedekkin-
gen een zo goed mogelijke reparatie te krijgen. Thans dienen zich enige nieu-
we mogelijkheden aan, maar deze blijven beperkt.
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C.1.9 BLOOTSTELLING AAN AGRESSIEVE STOFFEN

Het beschermen van de ondergrond tegen aantasting is een van de meest voor-
komende redenen voor het uitvoeren van een oppervlaktebehandeling.
Zoals reeds in bijlage A is aangeduidt is atmosferische corrosie niet één ver-
schijnsel, maar het is afhankelijk van de agressiviteit van het milieu, waarin
grote verschillen kunnen voorkomen.
Als de materialen tijdens het gebruik worden blootgesteld aan specifieke agres-
sieve stoffen, zoals zuren, alkalische stoffen, oxiderende stoffen of oplosmidde-
len, moet veelal gebruik worden gemaakt van een speciaal voor dát type aan-
tasting gekozen bescherming.
Soms heeft men slechts de keuze uit een beperkt aantal oppervlaktebehande-
lingen.

C.1.10 BLOOTSTELLING AAN SLIJTAGE

Beschermende deklagen kunnen door slijtage zodanig beschadigd raken dat de
ondergrond aan een schadelijk milieu wordt blootgesteld, waardoor corrosie
optreedt. 
Om dat te voorkomen moet men in deze gevallen een oppervlaktebehandeling
kiezen die niet alleen weerstand biedt tegen het milieu, maar ook voldoende
slijtvast is.
In zulke gevallen is de keuzemogelijkheid beperkt, maar de moderne finishing-
technieken zijn in staat voor de meest voorkomende situaties een goede oplos-
sing te geven. Zie ook bijlage B, Slijtage.

C.1.11 HET VOLDOEN AAN DE GEËISTE KWALITEIT

Het voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen werd vroeger veel luchthartiger
opgevat dan thans.
Om bij voortduring aan de overeengekomen kwaliteit te voldoen is een door
de gehele procesgang lopende kwaliteitsbewaking noodzakelijk, dus ook bij
de oppervlaktebehandelingen.
Dit systeem van kwaliteitsborging vergt kennis, opleiding, registratie en voort-
durende controle.
Dit werkt kostprijsverhogend. Weliswaar staat daar minder uitval tegenover,
evenals minder claims van de afnemer.
De ervaring heeft geleerd dat het aanhouden van een bepaald kwaliteitsniveau
de werkwijze van het gehele bedrijf gunstig beïnvloedt en dat kwaliteitszorg
daarom niet gezien mag worden als een kostprijsverhogende factor, maar dat
deze bijdraagt tot een betere bedrijfsvoering, het bedrijf een hogere status geeft
en bijdraagt tot een betere concurrentiepositie.

C.2 ESTHETISCHE FACTOREN

Het esthetische uiterlijk van consumentenartikelen bepaalt in een belangrijke
mate de verkoopbaarheid, de ‘sales appeal’ ervan.
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Maar een fraaie vormgeving en een aantrekkelijke kleur vormen eveneens een
in belangrijke mate te beïnvloeden waarderingsfactor, evenals een strak uiter-
lijk zonder fouten.
Ook voor andere artikelen is een verzorgd uiterlijk een factor die vertrouwen
geeft in de algemene goede kwaliteit van het voorwerp. Niet alleen fraai zijn,
maar ook fraai blijven speelt hierbij een rol. De corrosie- en slijtweerstand van
het oppervlak zijn daarbij mede bepalende factoren.

Belangrijke esthetische factoren zijn:

- glans en diverse soorten van halfglans en satijnglans
- glansbehoud
- matheid
- speciale oppervlakte-effecten
- kleur en kleurgelijkheid
- kleurbehoud
- strakheid en oppervlaktedefecten.

C.2.1 GLANS, HALFGLANS, SATIJNGLANS

Het is nodig onderscheid te maken tussen reflectie (weerkaatsing van licht) en
spiegelglans (het weerkaatsen van licht in één richting).
Goed reflecterende oppervlakken kaatsen een belangrijk deel van het opval-
lende licht terug. Dit hoeft niet noodzakelijk in één richting te gebeuren. 
Goed reflecterende oppervlakken zijn titaandioxide, vooral het anataastype en
magnesium-oxide en onder de metalen zilver en aluminium.
Wanneer het licht een bepaald golflengtegebied wordt geabsorbeerd wordt het
gereflecteerde licht als ‘kleur’ waargenomen, omdat niet alle kleuren van het
licht daarin in dezelfde verhouding voorkomen.
Onder glans of spiegelende reflectie verstaat men de eigenschap dat een op
een oppervlak vallende lichtstraal onder een gelijke hoek ten opzichte van de
normaal (loodlijn) op het punt van inval wordt teruggekaatst.
De kleur van het oppervlak is daarvoor niet in de eerste plaats bepalend. Een
reflecterend oppervlak kan zowel spiegelglanzend als mat zijn. In beide geval-
len heeft het oppervlak een hoge reflectie. 
Een zwart oppervlak kan een hoge glansgraad bezitten.

Glans geldt dus zowel voor vlakke als voor gebogen of onregelmatige opper-
vlakken.
Een voorwerp is mat als het opvallende licht onregelmatig wordt teruggekaatst.
Glans kan worden gemeten en ondubbelzinnig worden vastgelegd met een
aantal meetinstrumenten, zoals de ‘Lange’ glansmeter, werkend onder een
vaste hoek, vroeger meestal 45˚, thans (voor verf) meestal 60˚ en voorts onder
85˚ voor matte en 20˚ voor glanzende oppervlakken.
Om glans te meten onder alle invalshoeken gebruikt men een gonioglansmeter
of hoekglansmeter, waarbij men een curve verkrijgt, die glansgraden onder alle
gemeten hoeken weergeeft.
Zie hiervoor glansmeting na polijsten, glansmeting aan chemisch stroomloos
aangebrachte deklagen en van organische deklagen in bijlage F.
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Halfglans kan op een groot aantal manieren worden verkregen, zoals door bor-
stelen, stralen met glasparels, galvanische bedekkingen met insluitingen, in een
structuur walsen van kunststofolie en de toevoeging van matteringsmiddelen
aan verf.
Dit soort gematteerde oppervlakken, die onder een glansmeter soms dezelfde
matheidsgraad vertonen, kunnen visueel nog sterk verschillen.
Bij de bestelling van artikelen met een halfglanzend oppervlak verdient het
daarom aanbeveling te werken volgens een staal (proefstuk) en bij voorkeur
ook de vervaardigingsmethode vast te leggen.

Satijnglans ontstaat door een groot aantal evenwijdige krasjes op een opper-
vlak aan te brengen. (Hiermee wordt hetzelfde effect verkregen als satijnweef-
sel, dat wordt vervaardigd door steeds onder één spandraad door en dan over
vijf tot zeven spandraden heen te weven.)
Deze krasjes kunnen op een metaal bijvoorbeeld worden verkregen met haren
borstels en satineerpasta, met metaaldraadborstels of met nylonvlies.
Al naar de vervaardigingsmethode ontstaat een verschillend visueel effect.
Satijnglans is anisotroop, dat wil zeggen dat de glans in één richting, bijvoor-
beeld loodrecht op de krasjes, anders is dan in een andere richting, bijvoor-
beeld evenwijdig aan de krasjes.
Dit wordt door een glansmeter aangetoond.
Ook een in één richting verlopende slijpfinish wordt om esthetische redenen,
bijvoorbeeld op aluminium bouwprofielen wel toegepast.
Voor duidelijke afspraken is het ook hier gewenst te werken volgens een staal
(voorbeeld).

C.2.2 GLANSBEHOUD

In de meeste gevallen is het gewenst dat de beginglans van een oppervlak zo
veel mogelijk behouden blijft. Slechts wanneer een oppervlak hinderlijk glan-
zend is (bijvoorbeeld spiegeling van de zon in de gevel van een gebouw naast
een verkeersweg) is het gewenst dat de glans snel vermindert.
Vermindering van glans kan optreden door mechanische oorzaken, zoals slijta-
ge, zand dat met de wind op het oppervlak wordt geblazen en aanpakken met
de handen.
Vervuiling is een andere oorzaak van glansverlies. Door wassen (auto) of reini-
gen op een andere manier kan dit worden verholpen. Vuil bevat echter vaak
schadelijke stoffen die de ondergrond aantasten, waardoor bij metalen corrosie
optreedt, zie bijlage A, en bij verf chemische afbraak. Een chemisch verontrei-
nigd milieu, zoals voorkomt in een industrie-atmosfeer, veroorzaakt eveneens
glansverlies.
Bij verf en andere organische bedekkingen wordt door straling, vooral door het
ultraviolette deel van het zonlicht, het bindmiddel afgebroken, waardoor
glansverlies ontstaat. Glansverlies heeft derhalve drie principiële oorzaken, die
elkaar vaak overlappen en/of versterken:

- slijtage
- milieu-omstandigheden
- onderhoud (reinigen).
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Soms kan een oppervlak, dat mat geworden is, worden opgeknapt door polijs-
ten of poetsen of door ‘in de was zetten’ met uiteenlopende middelen.

C.2.3 MATHEID

Een voorwerp is mat als het opvallende licht onregelmatig wordt teruggekaatst.
Matheid kan worden verkregen door mechanische bewerkingen, zoals stralen,
door chemische behandelingen, zoals beitsen, of door het materiaal zelf, zoals
bij matte galvanische neerslagen en matte lakken het geval is.
Bij dunne lagen, zoals in de galvanotechniek en bij opdampen mogelijk zijn,
kan de matheid of de ruwheid van de ondergrond zichtbaar zijn door de dek-
laag.
De aard van de matheid (het esthetische effect ervan) is sterk afhankelijk van
de vervaardigingsmethode.

C.2.4 SPECIALE OPPERVLAKTE-EFFECTEN

Speciale oppervlakte-effecten kunnen zowel bij metaalbedekkingen als bij lak-
ken worden verkregen. Deze effecten hebben meestal een esthetische functie,
maar in een aantal gevallen maakt men gebruik van de mogelijkheid hiermee
kleine onvolkomenheden in de ondergrond te camoufleren.
Bij thermisch verzinken, vaak (onjuist) galvaniseren genoemd, kunnen ‘bloe-
men’, dat zijn de zinkkristallen, door bepaalde toevoegingen aan het zink wor-
den onderdrukt, in grootte beïnvloed of juist bevorderd worden.
Door een geschikte etsbewerking kan bij aluminium de kristalstructuur zicht-
baar worden gemaakt, zodat deze na het anodiseren zichtbaar blijft.
Combineert men deze bewerking met de juiste warmtebehandeling van het
grondmateriaal, dan kan men bijvoorbeeld in fijnkristallijn materiaal enige, tot
meer dan een centimeter grote kristallen laten groeien, die een fraai effect
geven (‘spangle sheet’).
Bij lakbedekkingen kent men diverse typen effectlakken, waarbij fouten in de
filmvorming zodanig worden gestuurd, dat het gewenste effect gelijkmatig over
het gehele oppervlak ontstaat. Voorbeelden zijn rimpellak, hamer(slag)lak,
spetterlak, cracklak, spinneweblak, ijsbloemlak en nog andere.
Het is belangrijk erop te wijzen, dat aan dezelfde effecten soms ook nadelen
zijn verbonden. Rimpellak bijvoorbeeld houdt gemakkelijk stof en ander vuil
vast, hetgeen vooral bij donkere kleuren hinderlijk kan zijn.
Hamer(slag)lak bevat kratertjes, dat zijn evenzovele dunne plekken of zelfs
gaatjes in de laklaag. Voor een goede bescherming van de ondergrond is het
daarom nodig hamerlak aan te brengen op grondlagen die op zichzelf een vol-
doende bescherming geven.
Voor speciale oppervlakte-effecten geldt, dat men afspraken over het uiterlijk
het best kan maken aan de hand van stalen (proefstukken of voorbeelden).
Ook bij emailleren, hoofdstuk 14, kan men speciale oppervlakte-effecten ver-
krijgen.
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C.2.5 KLEUR EN KLEURGELIJKHEID

Wordt een deel van een bepaalde golflengte van het opvallende licht méér
geabsorbeerd dan een ander deel, dan ontstaat kleur. Het begrip kleur is
fysisch (natuurkundig) nauwkeurig te definiëren en met behulp van goede
(meestal kostbare) meetinstrumenten is het ook mogelijk elke kleur met grote
nauwkeurigheid te beschrijven. Van deze mogelijkheden wordt bij de verfbe-
reiding gebruik gemaakt.
Voor de gemiddelde gebruiker zijn deze methoden veelal te kostbaar en te
gecompliceerd, zodat men zich beperkt tot het beoordelen van de kleur met
behulp van eenvoudige kleurmeters of, bij visuele vergelijking, aan de hand
van kleurstalen.
Omdat de kleuren nogal kunnen verschillen, al naar de aard van belichting
(metamerie), moet de visuele vergelijking bij voorkeur worden uitgevoerd
onder de belichtingssituatie(s), die men in de praktijk ook zal tegenkomen.
Voor nauwkeurig werk verdient het aanbeveling gebruik te maken van een
speciale kleurvergelijkingskast, zie bijlage F, Keuring.
Men moet erop bedacht zijn dat het waarnemen van kleine kleurverschillen
met het menselijk oog van persoon tot persoon sterk kan verschillen.
Gedeeltelijke en geringe kleurblindheid zijn veel voorkomende verschijnselen.

C.2.6 KLEURVASTHEID

Veel kleuren blijven bij gebruik niet gelijk. Onder invloed van de gebruiksom-
standigheden (vervuiling, slijtage, bestraling, corrosie, chemische omzettingen,
rekristallisatie) treden veranderingen op, die in het algemeen ongewenst zijn.
Soms wenst men een verfkleuring, zoals de vorming van patina, dat zijn
gekleurde corrosieproducten, op koperlegeringen (standbeelden, kerkdaken).
Vaak heeft men te maken met met het gecombineerde effect van glansverlies
en verandering van kleur.
Bij metaalbedekkingen is de voornaamste oorzaak van kleurverandering corro-
sie. Voorbeelden zijn het donker kleuren van galvanisch neergeslagen koper
en zilver en het mat, daarna geel en tenslotte groenachtig worden van galva-
nisch neergeslagen nikkel.
Ingekleurde anodiseerlagen, vooral dié, waarbij organische kleurstoffen voor
het inkleuren zijn gebruikt, kunnen soms sterk verbleken.
Bij organische deklagen (dat zijn lakken en verven, kunststoffen en poeder-
coatings) kan zowel het bindmiddel tot de verkleuring bijdragen, meestal door
vergeling, als het pigment door verbleking of verkleuring.
Door versnelde corrosieproeven en bestralingsproeven kan men over deze
eigenschappen meer te weten komen.

C.2.7 STRAKHEID EN OPPERVLAKTEDEFECTEN

Onder het begrip strakheid wordt verstaan in hoeverre een oppervlak afwijkt
van het ideale. Strakheidsafwijkingen kunnen zijn golvingen, rimpels, insluitin-
gen, blaasjes, poriën, pukkels, stof op het oppervlak, krassen, droogvlekken,
plaatselijke kleur- of glansverschillen, vingerafdrukken, verbranding, corrosie
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of plaatselijk minder goede dekking. Er zijn systemen ontwikkeld om strak-
heidseisen in kwaliteitsklassen in te delen (Philips).

C.3 ECONOMISCHE FACTOREN

Technische keuzefactoren (C.1) en esthetische factoren (C.2) hebben beide te
maken met de kostprijs en zijn daarom mede van invloed op de economische
factoren. Ook de onder C.4 t/m C.6 te bespreken factoren:

- milieu
- arbo
- energie

hebben economische consequenties.
Belangrijke overwegingen, die bij het kiezen van een oppervlaktebehandeling
meespelen zijn:

- kosten van de gekozen behandeling
- seriegrootte
- uitbesteden of zelf doen
- automatiseren of niet
- verhoging verkoopwaarde
- gevraagde levensduur
- mogelijkheid tot onderhoud en reparatie
- gevraagde kwaliteit
- beschikbaarheid van de processen
- beschikbare capaciteit
- beschikbare apparatuur.

C.3.1 KOSTEN VAN DE BEHANDELING

Wanneer men de kosten van de oppervlaktebehandeling als keuzefactor han-
teert, komt het voor dat deze kosten een bepaald (vaak laag) bedrag niet
mogen overschrijden.
Veelal komt dit omdat de oppervlaktebehandeling en de daarmee gepaard
gaande kosten als sluitpost van de totale kostprijs worden gehanteerd, waar-
door aan de factor kwaliteit nog maar nauwelijks waarde kan worden toege-
kend.
In het licht van de belangrijkheid van de oppervlaktebehandeling voor de tota-
le prestatie van het product, zijn verkoopbaarheid en de naam van het bedrijf
dat het vervaardigt, is dit vrijwel altijd een onjuiste handelswijze.
Wanneer men een juistere weg volgt en de reëel gewenste kwaliteit (hetgeen
vaak iets anders is dan topkwaliteit) als uitgangspunt kiest, moet men bij het
vergelijken van de prijs van verschillende oppervlaktebehandelingen ervoor
zorgen onderling vergelijkbare kwaliteiten te beschouwen en hierbij de nood-
zakelijke voor- en nabehandelingen niet te vergeten.
Eigenlijk moet men eerst het kwaliteitsniveau vaststellen, op grond van eigen
inzicht en ook door vergelijking met wat er al op de markt is en vervolgens
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moet men de diverse technische mogelijkheden, om tot dit kwaliteitsniveau te
komen, aan de hand van de kostprijs, vergelijken.
Vaak zal men de kennis missen om deze vergelijking voor alle mogelijkheden
te maken en men zal dan deskundig advies moeten inwinnen. Soms is het ook
nodig enige proefseries te vervaardigen om het inzicht in de kosten van de
diverse mogelijkheden vast te stellen.
Veelal zijn de kosten van de oppervlaktebehandelingen geen op zich zelf
staand gegeven, maar ze hangen nauw samen met de vorm van de voorwer-
pen, de uitgangsfinish van het halffabrikaat en soms ook met de toestand van
het grondmateriaal.
Zo kan een smeedstuk, dat minder poreus is dan een overeenkomstig gevormd
gietstuk, een goedkopere oppervlaktebehandeling mogelijk maken met minder
uitval.
Een ingewikkelde vorm van de voorwerpen kan speciale voorbehandelingen
en deelbehandelingen nodig maken.
Een iets duurder, maar gladder uitgangsmateriaal kan door een goedkopere
oppervlaktebehandeling een lagere kostprijs van het product tot gevolg heb-
ben, mits men ervoor zorgt dat de goede oppervlaktegesteldheid door het
fabricageproces niet wordt beschadigd.
Het blijkt dat het vaststellen van de kostprijs van een oppervlaktebehandeling -
die wordt gezien als een deel van het productieproces- een gecompliceerde
zaak is, die vooral voor een onbekend nieuw product gemakkelijk tot foute
ramingen kan leiden.

C.3.2 SERIEGROOTTE

De seriegrootte kan sterk prijsbepalend zijn voor een oppervlaktebehandeling.
Sommige behandelingen kunnen in massa of in grote series belangrijk goedko-
per worden uitgevoerd dan afzonderlijk. Andere behandelingen moeten beslist
stuk voor stuk plaatsvinden, zodat hierbij de seriegrootte van minder ingrijpen-
de invloed is. Toch kunnen ook hier factoren, zoals de bezetting van de appa-
ratuur en de hulpgereedschappen worden beïnvloed door de seriegrootte en
daardoor van invloed zijn op de prijs. Bij grotere series loont het ook een bete-
re werkvoorbereiding uit te voeren, waardoor de oppervlaktebehandeling effi-
ciënter kan plaatsvinden.

De milieuwetten oefenen nu al een duidelijke invloed uit op de kostprijs van
oppervlaktebehandelingen en dat zal in de toekomst nog verder uitbreiding
ondergaan onder meer door bepalingen van het verenigd Europa.
Dit werkt kostprijsverhogend en als regel stijgt daardoor ook de verkoopprijs.
Niet de vervuiler betaalt, maar de klant van de vervuiler betaalt.

C.3.3 UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?
Voor het behandelen van enkele stuks of voor kleine series moet men altijd
uitbesteden als men niet over de noodzakelijke outilage en know-how
beschikt. Een voorwaarde bij het uitbesteden is echter dat er tussen uitbesteder
en toeleverancier van tevoren duidelijke afspraken zijn gemaakt, onder meer
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over de gewenste kwaliteit en de controle daarop. In een aantal gevallen kun-
nen Nederlandse of buitenlandse normbladen, dan wel de specificaties van
instanties of bedrijven hierbij als leidraad dienen.

Bij grote series, die regelmatig terugkomen, is het mogelijk een bepaalde
behandeling in eigen beheer uit te voeren. Vóór men daartoe overgaat moet
men echter bedenken, dat naast een kan-investering (technische outilage) vaak
een even grote of grotere ken-investering (know-how) nodig is voor het goed
en economisch uitvoeren van oppervlaktebehandelingen. Het is juist deze ken-
investering die in veel gevallen wordt onderschat. Vaak is die minstens zo
groot als het aanschaffen van de noodzakelijke apparatuur.
Levertijden bij loonbedrijven, transportproblemen, beschadigingen en tijdverlies
zijn andere factoren, die bij de keuze: uitbesteden of zelf doen, meespelen.
Tenslotte kan een onder- of overbezetting van de eigen finishafdeling mede
bepalen of men de bewerking in eigen hand wil houden of dat men deze wil
uitbesteden. Men komt dan tot de zogenaamde capaciteitsbesteding, die in
algemeen economisch opzicht minder gewenst is.

Een belangrijker invloed oefenen de milieuproblemen uit, zie C.4. Om aan de
eisen van instanties, zoals waterbeheerders, te voldoen moet men vaak kostba-
re maatregelen nemen, die kostprijsverhogend op de finishbewerking en daar-
mee op het product werken.
In de galvanotechniek heeft dit geleid tot het afstoten van galvanische werk-
plaatsen. De totale hoeveelheid galvanisch werk behoeft daardoor niet kleiner
te worden, maar deze wordt geconcentreerd in een kleiner aantal werkplaat-
sen die elk een grotere kwantiteit verwerken. De afvalwaterbehandeling kan
daardoor economischer plaatsvinden, waardoor deze minder zwaar drukt op
de kostprijs van het product.

C.3.4 AUTOMATISEREN OF NIET?
Automaten zijn belangrijke outilagestukken voor de moderne oppervlaktebe-
handeling van metalen. Hiermee is het mogelijk een gelijkmatige productie te
verkrijgen zonder kans op menselijke fouten en onregelmatigheden en boven-
dien op een gegeven vloeroppervlakte een veel grotere productie te verkrijgen
dan bij niet-geautomatiseerde systemen mogelijk is.
Toch moet men zich in elk geval opnieuw afvragen of automatiseren gewenst
is of niet.
De genoemde technische voordelen van automatiseren zijn weliswaar belang-
rijk, maar zij mogen slechts in uitzonderingsgevallen van doorslaggevende
betekenis zijn.
De voornaamste overweging, waarop de beslissing: automatiseren of niet?,
gebaseerd mag zijn, is de economische overweging of men hierdoor kostenbe-
sparend werkt, met andere woorden: daalt de kostprijs per product?
De kostenbesparing van bijvoorbeeld een galvaniseerautomaat of een automa-
tische lakstraat is vooral gelegen in een uitsparen van manuren van vaak moei-
lijk verkrijgbare vakmensen. Bij de berekening van de daarbij optredende
besparing moet men realistisch te werk gaan en bedenken dat een automaat
een tamelijk gecompliceerd mechanisme is, dat onderhoud vergt, waarvoor

953



ook weer mankracht nodig is, terwijl bovendien toch minstens één man aan-
wezig moet zijn om de automaat te bedienen.
Bovendien zijn de uurkosten van een automaat een veelvoud van de uurkosten
van een met de hand te bedienen installatie, zodat het veel rekenwerk vergt,
aleer de beslissing: automatiseren, kan volgen.
In veel gevallen blijkt bij deze berekeningen dat een automaat in een achturi-
ge werkdag niet rendabel te maken is en dat deze alleen bij een meerploegen-
systeem verantwoord is. Bovendien moet men verzekerd zijn van een voortdu-
rende toevoer van werk, want als een automaat niet vol bezet is, lijdt men
spoedig gevoelige verliezen. Automaten zijn vooral geschikt voor grotere
series, omdat anders herhaaldelijk bijstellen van de werkomstandigheden (gal-
vanotechniek) of kleurwisselen (lakken en poedercoaten) nodig zijn, die stil-
stand veroorzaken en kostenverhogend werken.
Bij het uitvoeren van reële berekeningen heeft men in veel gevallen de hulp
van deskundigen nodig.
Door de in het verleden onevenredig gestegen loonkosten, de moeilijke ver-
krijgbaarheid van vakmensen en het technisch steeds volmaakter worden van
automaten, zijn de mogelijkheden van automatiseren groter geworden, zodat
men in een aantal gevallen, waarin automatiseren een aantal jaren geleden
nog niet verantwoord was, tot de conclusie kan komen dat dit nu wèl het
geval is.

C.3.5 VERHOGING VERKOOPWAARDE

Het verhogen van de verkoopwaarde van een metalen voorwerp door dit een
oppervlaktebehandeling te geven, is niet alleen het gevolg van de kwaliteits-
verbetering, die bijvoorbeeld een langere levensduur tot gevolg heeft.
Ook een fraai uiterlijk, dat op zichzelf geen technische kwaliteitsverbetering
behoeft in te houden, maakt het voorwerp ‘kostbaarder’.
Tenslotte krijgt men te maken met bepaalde modestromingen, waarbij de finish
samen met de vormgeving in hoge mate bepalend kan zijn voor de ‘sales
appeal’, de aantrekkelijkheid voor de consument. Zo is veel glans en chroom
aan personenauto’s op grote schaal vervangen door een matte metaalkleur en
zwarte kunststof.
Afhankelijk van de aard van het product is het nodig deze modestromingen te
volgen of zelfs vóór te blijven.
Een enkel maal kan een nieuwe oppervlaktebehandeling zelf een impuls
geven. Voorbeelden hiervan zijn het mat verchromen, metallic lakken en
direct in kleur anodiseren.
Composieten met gekleurde, niet-metallische insluitingen, zouden zo’n nieuwe
decoratieve mogelijkheid kunnen bieden.
Gelukt het door een juiste keuze van de oppervlaktebehandeling de verkoop-
baarheid van het product zonder al te grote kostenvergroting sterk te verbete-
ren dan kan hierop worden ingespeeld door de verkoop omdat voor een veel
betere kwaliteit ook een hogere prijs gevraagd kan worden.
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C.3.6 GEVRAAGDE LEVENSDUUR

De levensduur van de oppervlaktebehandeling moet in redelijke verhouding
staan tot de levensduur van het behandelde voorwerp. Een te korte levensduur
vermindert de waarde van het voorwerp. Een te lange levensduur betekent dat
de oppervlaktebehandeling te goed was. In beide gevallen lijdt men verlies.
Veelal worden garanties gevraagd voor de levensduur van een oppervlaktebe-
handeling. Deze levensduur is moeilijk te definiëren. Is de levensduur verstre-
ken als het eerste corrosiepuntje zichtbaar is, of als men het voorwerp door
corrosie geheel onbruikbaar is geworden?
In een aantal gevallen kan men gebruik maken van de Europese roestschaal,
om een bepaalde mate van corrosie overeen te komen, die dan als het eind
van ‘levensduur’ wordt gehanteerd.
Vaak valt deze corrosiegraad samen met het moment waarop reparaties moe-
ten worden uitgevoerd.
De levensduur hangt ook in sterke mate samen met het gebruik dat men van
de voorwerpen maakt. Factoren, zoals luchtverontreiniging, slijtage, zonbestra-
ling, reinigen door onderhoud of langs natuurlijke weg, zijn alle factoren die
de levensduur mede bepalen en die zich voor een groot deel onttrekken aan
het directe toezicht van degene die garantie geeft.
Door het hanteren van leveringsvoorwaarden poogt men deze moeilijkheid te
ontgaan.
Zulke leveringsvoorwaarden baseren zich veelal op objectief meetbare eigen-
schappen van de uitgevoerde oppervlaktebehandeling, zoals laagdikte, hard-
heid, hechting, poreusheid enzovoort. Welke eigenschappen moeten worden
vastgelegd en aan welke waarden deze moeten voldoen, moet van geval tot
geval worden uitgemaakt, maar hierbij kunnen Nederlandse en buitenlandse
normbladen of specificaties een goede leidraad vormen, zie bijlage E,
Normalisatie.
Bij de afzonderlijke bespreking van de oppervlaktebehandeling in dit
Vademecum wordt vaak naar dit soort normen verwezen.

C.3.7 DE MOGELIJKHEID TOT ONDERHOUD EN REPARATIE

In C.1.9 is gesproken over de technische mogelijkheden tot onderhoud en
reparatie.
De kosten daarvan kunnen een belangrijke economische keuzefactor zijn, in
het bijzonder bij langlevende projecten, waarin de onderhoudskosten een deel
uitmaken van de exploitatiekosten. Goedkoop of duur onderhoud speelt daar-
bij een rol, waarbij ook uitvoerbaarheid, zoals het plaatsen van steigers bij
grote gebouwen een belangrijke kostenpost kunnen vormen.

C.3.8 GEVRAAGDE KWALITEIT

Het is noodzakelijk dat men een duidelijk beeld heeft van de kwaliteitseisen,
die aan de oppervlaktebehandeling worden gesteld in verband met de bruik-
baarheid van het product. De economie mag daarbij niet uit het oog worden
verloren.
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Het vaststellen van de gewenste kwaliteit is meestal niet eenvoudig.
Een te slechte kwaliteit geeft te veel klachten van de gebruiker van het pro-
duct, een ‘overvraagde’ kwaliteit veroorzaakt te hoge productiekosten.
Bovendien moet het kwaliteitsniveau, dat eenmaal is vastgesteld, voortdurend
in de aandacht blijven, omdat gewijzigde omstandigheden, zoals concurreren-
de producten en de marktsituatie, het nodig kunnen maken de eenmaal vastge-
stelde kwaliteit te herzien.
Als de kwaliteit eenmaal vaststaat, is het niet voldoende deze kwaliteit te vra-
gen, men moet ook controleren of deze kwaliteit wordt vervaardigd en gele-
verd, hetzij door een afdeling van het eigen bedrijf, hetzij door de toeleveran-
cier (kwaliteitsborging).
Een zorgvuldige klant zal vaak een onafhankelijk keuringsinstituut inschakelen
om de geleverde kwaliteit te bewaken. Goede afspraken tussen de deelnemen-
de partijen: toeleverancier, klant en keuringsinstituut zijn daarvoor noodzake-
lijk.

C.3.9 BESCHIKBAARHEID VAN MENSEN EN ZAKEN

Men kan iets willen produceren, maar men moet het ook kunnen.
Daarvoor is het nodig dat de noodzakelijke processen kunnen worden toege-
past (patenten, investeringen) en dat de noodzakelijke kennis daarvoor in het
bedrijf aanwezig is.
De noodzakelijke apparatuur moet aanwezig zijn of worden aangeschaft. Dit
geldt voor de productie, maar ook voor de controle op de kwaliteit.
Het bedrijf moet de productie ook aan kunnen; het moet de noodzakelijke
capaciteit hebben.
Tenslotte moet men de mensen hebben, niet alleen in aantal, maar ook in ken-
nis en vaardigheid.
Pas als aan die voorwaarden wordt voldaan is het ook economisch verant-
woord voor een bepaalde productiemethode te kiezen.

C.4 MILIEUFACTOREN

Bij tal van oppervlaktebehandelingen kan het milieu worden beïnvloed.
Voorbeelden daarvan zijn:

- verspreiden van schadelijke dampen bij dampontvetten
- lawaaihinder en stof bij straalbewerkingen
- giftige nevel bij verchromen
- vloeimiddeldampen bij thermisch verzinken
- agressieve nevel bij beitsen van aluminium
- oplosmiddelen bij verfspuiten
- moffeldampen bij lakmoffelen
- vorming van schadelijk spoelwater
- afvoer of vernietigen van afgewerkte vloeistof
- bodemverontreiniging door afvalwater en door gechloreerde koolwaterstof-

fen.
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Voor de meeste hiervoor genoemde milieubeïnvloedingen en ook voor de
andere, die niet genoemd zijn, zijn technisch goede oplossingen beschikbaar.
De kosten, die deze met zich meebrengen (ze worden veelal dwingend voor-
geschreven) kunnen een keuzefactor zijn.
De gemiddelde kostprijsverhoging door milieumaatregelen wordt geschat op 5
tot 8%. Bij galvanische loonbedrijven bedragen de kosten alléén voor water-
zuivering 7 tot 10% van de omzet.

Wij bespreken hier slechts de milieufactoren voor zover die van invloed zijn
op de keuzetechniek.
Dit zijn bijvoorbeeld:

- de extra kosten die moeten worden gemaakt voor het nemen van extra
milieumaatregelen

- het verwerven van de noodzakelijke kennis om de maatregelen goed uit te
voeren

- het aanschaffen van extra apparatuur
- de extra instructie aan het personeel.

Vroeger werd bij productieprocessen in het algemeen geen rekening gehouden
met het milieu. Als de uitstoot van schadelijke stoffen hinder of schade veroor-
zaakte kon men een beroep doen op de hinderwet.
Niet alleen bij technische productieprocessen, maar ook bij de voedings- en
genotmiddelenindustrie ontstonden enorme hoeveelheden afval die veelal kri-
tiekloos werden afgevoerd. Het ontstaan van afvalstoffen werd gezien als een
teken van welvaart en voorspoed: ‘De schoorstenen moesten roken’.
Toenemende industrialisatie, de groei van de wereldbevolking en het bewust
worden van de schadelijke werking van grotere hoeveelheden afvalstoffen
leidden in de jaren zeventig tot diverse milieuwetten, omdat men inzag ‘dat
het zo niet langer kon’.
De door overheden gestelde eisen ten aanzien van uitstoot en vervuiling
brachten extra kosten voor de productieprocessen met zich mee, zodat men
naar maatregelen ging zoeken om die kosten te beperken. Aanvankelijk
gebeurde dit door de uitstoot die ontstond door zuivering te verwijderen, later,
door nauwkeuriger te werken en nog later door processen te kiezen die weinig
of geen milieuschade veroorzaakten.
Hiermee zijn wij gekomen bij de keuzetechniek op grond van milieufactoren
bij oppervlakte-behandelingen, die in dit hoofdstuk worden besproken.
Bij de behandeling van de diverse processen in dit Vademecum wordt dieper
ingegaan op de gevolgen voor het milieu die deze kunnen hebben.
Er zijn vier gebieden waar bij de oppervlaktebehandelingen milieufactoren een
rol spelen:

- waterverontreiniging
- luchtverontreiniging
- bodemverontreiniging
- lawaai.
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C.4.1 MILIEUFACTOREN INZAKE WATERVERONTREINIGING

Aanvankelijk speelde milieuschade door waterverontreiniging geen grote rol
bij de keuze van een oppervlaktebehandeling.
Wij voeren dít proces uit en daarbij ontstaan díe afvalstoffen. Vroeger konden
we die lozen, maar dat mag nu niet meer, zodat we ons afvalwater moeten
zuiveren voordat we het mogen lozen!
Mocht men vroeger alles lozen tenzij er geklaagd werd (hinderwet), nu mag
men niet meer lozen, tenzij men een lozingsvergunning heeft. Voor het verkrij-
gen van zo’n lozingsvergunning, in de praktijk een vergunning om te mogen
produceren, moet men aan allerlei eisen voldoen. In de eerste milieuwet in
Nederland, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, was dit uitvoerig
omschreven.
De eisen gesteld aan het te lozen afvalwater maakten het noodzakelijk maatre-
gelen voor waterzuivering te nemen, die vaak kostbare investeringen nodig
maakten.
Om de bedrijfskosten voor de afvalwaterzuivering te beperken, nam men
diverse maatregelen, die samengevat werden onder de term ‘interne sanering’.
Hiertoe behoorden:

- betere spoeltechnieken
- uitdruipen boven het bad
- nevelspoelen boven het bad,

die alle ten doel hebben schadelijke uitsleep uit de procesbaden te verminde-
ren.
Daarna kwamen maatregelen, waarbij de keuze uit andere mogelijkheden een
rol ging spelen, onder te verdelen in:

- een ander proces uit een familie van processen kiezen, zoals alkalisch cyan-
idevrij verzinken in plaats van cyanidisch verzinken en chromaatvrij passive-
ren in plaats van chromaat- passiveren

- een ander proces kiezen binnen hetzelfde gebied van technieken, zoals ver-
zinken met een zink-nikkellegering in plaats van vercadmiummen

- een ander type proces kiezen, zoals stralen in plaats van beitsen of poeder-
coaten in plaats van een galvanisch proces toepassen

- een proces niet meer uitvoeren, maar dit uitbesteden.

Uiteraard is bij elk van de mogelijkheden een goede beoordeling van de voor-
en nadelen noodzakelijk, evenals een zo nauwkeurig mogelijke raming van de
daarmee gepaard gaande kosten.

C.4.2 RECYCLING

Onder recycling verstaat men het terugvoeren van gebruikte vloeistoffen -na
reiniging- om deze opnieuw te gebruiken.
Bij spoelwater kan men dit na zuivering in een ionenwisselaar veelal opnieuw
voor spoelen gebruiken; het is dan vaak zuiverder dan het leidingwater, waar-
mee men is begonnen. Bij regeneratie van een verzadigde ionenwisselaar
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komen de dan vrijkomende verontreinigingen vaak in een niet bruikbare vorm
weer vrij: ze moeten dan -veelal tegen hoge kosten- als gevaarlijke afvalstoffen
worden afgevoerd.
Bij recycling van procesvloeistoffen gaat men nog verder. Uitsleep wordt in de
eerste plaats verminderd door de in C.4.1 genoemde maatregelen. Eén of meer
spaarbaden worden geplaatst en de vloeistof daaruit toegevoegd aan de pro-
cesbaden om verdampings-verliezen van warme procesbaden aan te vullen.
Spaarbadvloeistof kan ook door een omgekeerd osmosesysteem zover worden
geconcentreerd dat daarmee tenminste de uitsleepverliezen uit de procesba-
den kunnen worden gecompenseerd.
Indien op de juiste wijze uitgevoerd kunnen deze processen leiden tot een
geheel gesloten systeem zoals is gerealiseerd bij edelmetaalbaden, chroomba-
den en nikkelbaden.
Voorzichtigheid is daarbij geboden in verband met de onzuiverheden die ook
worden teruggevoerd en in concentratie kunnen gaan stijgen. Daarom zijn
extra zuiverings-bewerkingen nodig, zoals actieve koolfiltratie of elektrolyse in
spaarbaden uitgevoerd.

C.4.3 MILIEUFACTOREN INZAKE LUCHTVERONTREINIGING

Luchtverontreiniging kan een aantal oorzaken hebben:

- giftige gassen en dampen die ontstaan bij beitsen, bij galvanische processen
en soms bij afvalwaterbehandeling

- rook en verbrandingsgassen
- oplosmiddeldamp bij reinigen en lakspuiten.

C.4.3.1 GIFTIGE GASSEN EN DAMPEN

De maatregelen die aanvankelijk werden genomen tegen giftige en agressieve
gassen en dampen hadden vooral betrekking op de veiligheid van de werkne-
mers.
De MAC-waarden (maximaal aanvaarde concentratie) zijn daarvoor in het
leven geroepen. In de werkplaats mocht de voorgeschreven maximum waarde
niet worden overschreden in een ruimte waarin men 8 uur per etmaal ver-
bleef.
Om aan de eis te voldoen werd er voldoende sterk afgezogen en de schadelij-
ke of hinderlijke stoffen werden naar buiten geblazen.
Door de huidige milieuvoorschriften is dit niet meer toegestaan.
De MIC-waarde (maximale immisiecoëfficiënt) bedraagt veelal een twintigste
deel van de MAC-waarde. Omwonenden staan niet 8 uur, maar 24 uur per
etmaal bloot aan de uitstoot van bedrijven.
Door geschikte maatregelen, zoals gaswassers of chemische ontgifting van de
dampen wordt uitstoot voorkomen.
Inzake de keuzetechniek kan het nodig zijn een ander proces te kiezen dat
minder luchtverontreiniging veroorzaakt. Deze keuze wordt veel gemaakt op
economische gronden.
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C.4.3.2 ROOK EN VERBRANDINGSGASSEN

Rokende schoorstenen waren vroeger een teken van welvaart; nu vormen ze
een bron van luchtverontreiniging.
Voor rook en verbrandingsgassen bestaan geschikte reinigingssystemen, die
soms aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
De keuze van een ander productiesysteem kan daarmee samen hangen.

C.4.3.3 OPLOSMIDDELEN

Oplosmiddeluitstoot bij reinigingsbewerkingen en bij gebruik van oplosmid-
delhoudende verf wordt aan banden gelegd door KWS-2000, een convenant
tussen industrie en overheid.
De doelstelling, vermindering van de uitstoot met 50% in het jaar 2000 is niet
gehaald. De sterk groeiende economie is daaraan mede debet.
Verdere maatregelen, die veelal betrekking hebben op de keuzetechniek zijn te
verwachten. Enige voorbeelden zijn:

- niet meer reinigen in oplosmiddelen (solvent cleaning) of dampontvetten
- poedercoaten in plaats van natlakken
- gebruik van met water verdunbare lakken of high solid lakken.

C.5 VEILIGHEID EN KEUZE

Wij bespreken hier de noodzakelijke veiligheids- en Arbo-maatregelen slechts
voor zover deze betrekking hebben op de keuzetechniek.
In verband met de hoge kosten van de veiligheidsvoorzieningen, die daarbij
noodzakelijk zijn kan men een bepaalde bewerking niet kiezen en een ander
proces gebruiken. Dit proces kan duurder zijn dan het oorspronkelijke.
Bovendien kan het moeilijker zijn de gewenste kwaliteit te verkijgen.

De veiligheidsvoorzieningen moeten aan het personeel bekend worden
gemaakt en geïnstrueerd, terwijl deze instructie regelmatig moet worden her-
haald.
Ook hier speelt de keuze van een gevaarlijk of minder gevaarlijk proces een
belangrijke rol.

C.5.1 BEÏNVLOEDING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Bij een aantal oppervlaktebehandelingen kunnen werkomstandigheden optre-
den, die weliswaar niet gevaarlijk zijn voor de werknemer, maar wel extra
belastend. Enige voorbeelden daarvan zijn:

- slijpen en polijsten in een gebogen houding
- lawaai-overlast door slijpbewerkingen
- ongunstige temperatuur: te heet of te koud
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- tocht
- waterdamp
- werken in lage of nauwe ruimten
- voortdurend tillen van zware rekken in de galvanotechniek
- extra vervuiling, bijvoorbeeld door gebruik van vloeibare polijstmiddelen.

De Arbo Wet schrijft in het algemeen voor, dat dergelijke belastende omstan-
digheden, waar mogelijk, moeten worden vermeden. Dit kan extra kosten met
zich meebrengen, die een keuzefactor kunnen zijn.

C.5.2 DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMER

De Arbeidsinspectie let op de veilgheid van de werknemers bij het uitvoeren
van werkzaamheden in bedrijven.
Bij de oppervlaktebehandelingen wordt bijvoorbeeld gelet op:

- voldoende afzuigen van schadelijke gassen en dampen
- goede onderhoudstoestand van elektrische apparatuur
- brandveiligheid
- vluchtwegen
- nooddouches, branddekens en dergelijke
- veiligheidsinstructie
- geoefend brandpiket
- E.H.B.O.-er aanwezig
- niet alleen beschikbaar stellen, maar ook verplicht gebruik van veiligheids-

kleding.

Volgens de huidige wetten is de directie verantwoordelijk voor het nemen van
deze veiligheidsmaatregelen, het beschikbaar stellen van de nodige kleding en
het toezicht dat deze ook wordt gebruikt.

Ook dit soort veiligheidsmaatregelen werkt kostenverhogend en ze kunnen dus
de keuze van een bepaalde bewerking mee bepalen.

C.5.3 DE VEILGHEID VAN DE AFNEMERS

Cadmium als giftig metaal wordt vrijwel niet meer toegepast op voorwerpen
die met de handen worden aangepakt.
Giftige pigmenten mogen niet voorkomen in kinderspeelgoed of op producten
die met levensmiddelen in aanraking komen.

Gebruikte voorwerpen moeten volledig bevrijd zijn van giftige badvloeistoffen,
die tijdens de oppervlaktebehandelingen zijn gebruikt.
De Wet op de Productaansprakelijkheid regelt deze zaken, waardoor men
eventuele schade kan verhalen op de leverancier.
Tot de te nemen maatregelen behoren ook duidelijke voorschriften en waar-
schuwingen bij het gebruik van de geleverde artikelen.
Het is duidelijk dat dit kostenverhogend en daardoor mede keuzebepalende
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maatregelen zijn.
C.6 ENERGIE EN KEUZE

Energie is in de afgelopen jaren steeds duurder geworden. Het energieverbruik
is over de gehele wereld sterk toegenomen. Verreweg de meeste energie op de
wereld wordt direct of indirect verkregen uit fossiele brandstoffen: steenkool,
aardolie en aardgas.
Deze energie, direct gebruikt, bijvoorbeeld voor transport en als elektriciteit,
opgewekt in de elektriciteitscentrales geeft uitstoot van kooldioxide, het broei-
kasgas, waarvan men vreest dat dit de temperatuur op aarde zal verhogen, het-
geen veel schadelijke gevolgen zal hebben.
Kernenergie dat in veel landen (USA, Frankrijk) een belangrijke bijdrage aan
het energieverbruik levert is schoon, dat wil zeggen levert geen CO2-uitstoot,
maar het is om andere redenen in Nederland niet geliefd.

Andere energievormen zoals:

- zonne-energie
- windenergie
- energie uit stromend water
- golfslagenergie

staan nog in de kinderschoenen en zijn meestal duurder dan fossiele energie
en kernenergie.

De hoge energieprijzen en het sterk gestegen energiegebruik hebben geleid tot
een energieconvenant tussen Overheid en bedrijfsleven om het energiever-
bruik te beperken. De mogelijkheden die daarvoor worden aangegrepen zijn:

- werken met processen die minder energie gebruiken
- beter isoleren van installaties
- energie een aantal malen gebruiken door gebruik van afvalwarmte en tegen-

stroomprocessen
- overheidssubsidies op energiezuinige apparaten
- overheidsheffingen op hoog energiegebruik.

Veel van de genoemde mogelijkheden staan nog in de kinderschoenen.
Nu grote energieproducenten, zoals de elektriciteitscentrales en de aardolie-
maatschappijen zich ook op dit terrein gaan bewegen mogen verdere ontwik-
kelingen worden verwacht.
Nieuwe, goedkope energiebronnen zijn voorlopig nog niet in het verschiet.
Onderzoeken van de mogelijkheden om energie zuinig te gebruiken zal in de
komende jaren de belangrijkste mogelijkheid zijn om energie te sparen.

962


	1 MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
	BIJLAGE C KEUZETECHNIEK BIJ OPPERVLAK EBEHANDELINGEN VAN METALEN
	C.1 TECHNISCHE KEUZEFACTOREN
	C.1.1 DE GEBRUIKS-(KLIMAAT) OMSTANDIGHEDEN
	C.1.2 HET GRONDMATERIAAL
	C.1.3 DE TOESTAND VAN HET GRONDMATERIAAL
	C.1.4 DE OPPERVLAKTEGESTELDHEID VAN HET GRONDMATERIAAL
	C.1.5 DE VORM VAN DE VOORWERPEN
	C.1.6 DE CONSTRUCTIE VAN HET VOORWERP
	C.1.7 TOEGELATEN MAATTOLERANTIES
	C.1.8 DE MOGELIJKHEID TOT ONDERHOUD EN REPARATIE
	C.1.9 BLOOTSTELLING AAN AGRESSIEVE STOFFEN
	C.1.10 BLOOTSTELLING AAN SLIJTAGE
	C.1.11 HET VOLDOEN AAN DE GEËISTE KWALI EIT
	C.2 ESTHETISCHE FACTOREN
	C.2.1 GLANS, HALFGLANS, SATIJNGLANS
	C.2.2 GLANSBEHOUD
	C.2.3 MATHEID
	C.2.4 SPECIALE OPPERVLAKTE-EFFECTEN
	C.2.5 KLEUR EN KLEURGELIJKHEID
	C.2.6 KLEURVASTHEID
	C.2.7 STRAKHEID EN OPPERVLAKTEDEFECTEN
	C.3 ECONOMISCHE FACTOREN
	C.3.1 KOSTEN VAN DE BEHANDELING
	C.3.2 SERIEGROOTTE
	C.3.3 UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?
	C.3.4 AUTOMATISEREN OF NIET ?
	C.3.5 VERHOGING VERKOOPWAARDE
	C.3.6 GEVRAAGDE LEVENSDUUR
	C.3.7 DE MOGELIJKHEID TOT ONDERHOUD EN REPARATIE
	C.3.8 GEVRAAGDE KWALI EIT
	C.3.9 BESCHIKBAARHEID VAN MENSEN EN ZAKEN
	C.4 MILIEUFACTOREN
	C.4.1 MILIEUFACTOREN INZAKE WATERVERONTREINIGING
	C.4.2 RECYCLING
	C.4.3 MILIEUFACTOREN INZAKE LUCHTVERON REINIGING
	C.4.3.1 GIFTIGE GASSEN EN DAMPEN
	C.4.3.2 ROOK EN VERBRANDINGSGASSEN
	C.4.3.3 OPLOSMIDDELEN
	C.5 VEILIGHEID EN KEUZE
	C.5.1 BEÏNVLOEDING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
	C.5.2 DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMER
	C.5.3 DE VEILGHEID VAN DE AFNEMERS
	C.6 ENERGIE EN KEUZE


