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In de meeste gevallen moet de oppervlaktebehandeling zich aanpassen aan de
vorm of de eigenschappen van de ondergrond waarop deze moet worden uit-
gevoerd.

Er zijn echter gevallen, waarin dit extra moeilijkheden oplevert, waardoor de
oppervlaktebehandeling extra duur wordt en waarbij ook de kans ontstaat op
een grote hoeveelheid fouten, die tot afkeur leiden. 
Vaak is het mogelijk door een aangepaste constructie deze moeilijkheden te
voorkomen zonder dat de uiteindelijke kwaliteit van het product daaronder
lijdt.

Het verdient dan ook aanbeveling in een vroeg stadium met alle betrokkenen:
opdrachtgever, constructeur, materiaalinkoop, productie-afdelingen, finishing-
afdeling(en), verkoop, voor- en nacalculatie rond de tafel te gaan zitten om dit
soort fouten te voorkomen. Wij geven in dit hoofdstuk een aantal wenken voor
de constructeurs die, indien gezamenlijk besproken, tot een doelmatig, effi-
ciënt te produceren en goed verkoopbaar product leiden.

D.1 HET TE BEHANDELEN MATERIAAL

Bij de keuze van het materiaal zal de constructeur op een aantal punten letten:

- de sterkte van het materiaal
- de bewerkbaarheid van het materiaal
- de oppervlaktegesteldheid van het materiaal
- de corrosiegevoeligheid.

Deze keuze wordt moeilijker als één product diverse materialen met uiteenlo-
pende eigenschappen bevat. Dan moet niet alleen met deze materialen, maar
ook met de combinatie ervan rekening worden gehouden.

D.1.1 DE STERKTE VAN HET MATERIAAL

Bij de materiaalkeuze is de sterkte van het gekozen materiaal een belangrijke
factor, maar niet de enige.

Uiteraard wordt eerst gelet op de functie van het materiaal in de constructie,
maar ook de eigenschappen, zoals bewerkbaarheid, corrosiegevoeligheid,
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geschiktheid voor de noodzakelijke oppervlaktebehandeling en niet te verge-
ten de prijs zijn ook belangrijk en ze moeten in hun onderlinge verband wor-
den bekeken. Ook de gewenste levensduur van een product kan een rol spe-
len.

D.1.2 BEWERKBAARHEID

Een materiaal van voldoende sterkte kan veel moeilijker bewerkbaar zijn. Dat
brengt soms hoge kosten bij mechanische bewerkingen met zich mee. Hier is
het contact tussen de afdelingen inkoop, fabricage en finishing van groot
belang.

D 1.3 OPPERVLAKTEGESTELDHEID

Voor de oppervlaktebehandeling(en) is de toestand waarin het te behandelen
materiaal verkeert van groot belang: geroest, ruw, glad of gepolijst, gloeihuid
of walshuid, poreusheid, insluitingen, oude deklagen en merktekens (vet krijt
bijvoorbeeld).
Een betere oppervlaktegesteldheid is meestal gekoppeld aan een prijs maar
een halffabrikaat laat zich veelal goedkoper behandelen dan een (gedeeltelijk)
gereed en vormgegeven product. Een duurder materiaal kan uiteindelijk toch
voordeliger zijn.

D.1.4 CORROSIEGEVOELIGHEID

Staal is gevoeliger voor corrosie dan aluminium en roestvast staal. De corrosie-
vastheid van aluminium is anders dan van staal. Roestvast staal is duurder en
moeilijker bewerkbaar dan staal.
De gewenste levensduur van een product is belangrijk: tientallen jaren in de
bouw; nog geen jaar voor wegwerpartikelen.
Het milieu, waarin de artikelen dienst moeten doen speelt ook een grote rol.

D.1.5 COMBINATIES VAN MATERIALEN

Voor veel producten wordt een combinatie van materialen gebruikt, dat kan
zijn bij eenvoudige keukenapparaten maar ook bij auto’s en vliegtuigen.
Hoe deze combinatie zich in de praktijk gedraagt is een aandachtspunt voor
de constructeur. Gedacht moet worden aan:

- temperatuurgevoeligheid; metaal naast kunststof
- contactcorrosie tussen verschillende metalen
- chemisch milieu, alkalische stoffen op staal of aluminium
- verschillen in sterkte
- diverse verbindingstechnieken.
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D.2 MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

De mechanische oppervlaktebehandelingen die aandacht van de constructeur
vragen zijn:

- slijpen op schijven of banden
- borstelen en polijsten op schijven
- trommel- en vibratorslijpen
- straalbewerkingen.

Soms gaat het om eindbewerkingen, maar vaak zijn dit ook voorbewerkingen,
bijvoorbeeld vóór galvanisch metaal neerslaan, anodiseren, lakken of poeder-
coaten.

D.2.1 SCHIJF- EN BANDSLIJPEN

Wanneer schijf- en bandslijpen wordt uitgevoerd als voorbewerking, bijvoor-
beeld voor de galvanotechniek, wordt deze bewerking -afhankelijk van de toe-
stand van het te bewerken materiaal- in één of een aantal fasen uitgevoerd tot
de gewenste finish is bereikt.
Dit is per galvanische bewerking verschillend. Soms is slijpen niet voldoende
en moet daarna nog worden geborsteld, zie D.2.2 of gepolijst, D.2.3.
In andere gevallen, bijvoorbeeld indien een nikkelbad met opvullend vermo-
gen wordt gebruikt, is fijnslijpen voldoende.
Tenslotte kan het slijpen een eindbewerking zijn, maar dat is vaker het geval
bij polijsten.
Bandslijpen geeft meestal een regelmatiger slijpbeeld en de slijpsnelheid kan
ook groter zijn omdat de band aan beide zijden wordt gekoeld, bovendien legt
deze een langere weg af en heeft dus na elke passage een langere koeltijd.
Enige richtlijnen die in verband met slijpbewerkingen voor de constructeur
belangrijk zijn, zijn de volgende:

- Scherpe overgangen in het oppervlak moeten zo veel mogelijk vermeden
worden, omdat deze aanleiding geven tot onvoldoende of zeer dure bewer-
kingen, Figuur D1 en D2.
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- Ook sterke verdiepingen in het oppervlak geven aanleiding tot extra kosten,
Figuur D3 en D4.

- De toegankelijkheid van de schijf in het profiel van het werkstuk moet
steeds op de voorgrond staan, Figuur D5 en D6.

- Sleuven en gaten in platte vlakken van zachte metalen worden met borstels
en schijven meestal opengetrokken of met slijp- en polijstvuil opgevuld.
Vooral blinde gaten leveren moeilijkheden op, Figuur D7.

- Scherpe hoeken en randen zijn uitwendig moeilijk strak te bewerken en
inwendig onvoldoende en dan alleen nog maar met lange bewerkingstijden,
Figuur D8 en D9.
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- Ongezette randen (felsranden) geven aanleiding tot grote schijvenslijtage en
bovendien kan de binnenkant niet bewerkt worden, Figuur D10 en D11.

- Binnenzijden van scherpe hoeken zijn niet te bewerken, Figuur D12 en D13.

- Uitstekende bevestigingsmiddelen als bouten, klinknagels en pennen geven
aanleiding tot sterke schijvenslijtage en een onvoldoende finish, Figuur D14
en D15.

- Pas voor versieringsdoeleinden geen profielen toe met scherpe toppen, doch
rond deze af, Figuur D16 en D17.

- Grote platte vlakken tonen na het polijsten veelal duidelijke bewerkingsfou-
ten en tekortkomingen. Bovendien zijn ze moeilijk foutloos te bewerken. Bij
de verdere behandeling in het bedrijf treden snel beschadigingen op.
Ontwerp bij voorkeur geen grote platte vlakken, doch construeer in gelijk-
matige, overvloeiende vormen, die goed toegankelijk voor de schijf zijn.
Zijn vlakke delen niet te vermijden maak deze dan bijvoorkeur niet breder
dan de schijfbreedte (50 mm), daar anders de bewerkingskosten onevenredig
hoog stijgen.

- Talloze voorwerpen zijn wel te bewerken doch geven in verband met de
minder goede toegankelijkheid van de schijf aanleiding tot langere bewer-
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kingstijden. In de Figuren D18, D19, D20 en D21 zijn twee praktijkvoor-
beelden opgenomen.

- Bij het slijpen en polijsten wor-
den de voorwerpen vaak zeer
warm en daardoor soms
onhanteerbaar. Rationele
bewerkingsmethoden verkrijgt
men voor talloze werkstukken
door een juist gebruik te
maken van goed doordacht
opnamegereedschap. Voor de
middelgrote producten maakt
het gereedschap het mogelijk
één bewerking volledig uit te voeren, zonder dat overpakken nodig is. Voor
grote werkstukken zijn gereedschappen alleen gemotiveerd, indien men met
een moeilijke vorm te maken heeft. 
Verder zullen voorwerpen die niet voldoende stijf zijn, zoals stripjes, sierlijs-
ten, dunne plaatjes en draadvormen op houten mallen bewerkt moeten wor-
den. Omwentelingslichamen worden roterend op een zogenaamde tol
bewerkt. 
De constructeur dient bij zijn ontwerp de mogelijkheden voor het gebruik
van opnamegereedschap vooraf te onderzoeken.
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D 3 THERMISCH VERZINKEN

D 3.1 STAALSAMENSTELLING

Het verloop van de reactie tussen het staal en het zink wordt grotendeels door
het substraat bepaald.
Hoewel in principe alle gangbare staalsoorten en gietijzer thermisch te verzin-
ken zijn, kan het toch voorkomen, vooral bij siliciumhoudende staalsoorten,
dat de reactie tussen het staal en het zink sneller dan normaal verloopt. Dit
heeft een doorgroei van de zink-ijzerlegeringslagen tot gevolg.

Legeringsdoorgroei vindt voornamelijk plaats bij Si-gehalten van ongeveer 0,05
- 0,12 % (het zogenaamde Sandelin-effect), evenals bij gehalten groter dan
circa 0,22 %. Uiteraard is hierbij ook de dompeltijd van invloed.

D 3.2 AFMETINGEN

Aangezien zinkbaden niet oneindig groot zijn, zal men bij het verzinken
gebonden zijn aan de zinkbadafmeting. In ons land zijn verzinkbaden beschik-
baar, waarin vrijwel alle constructies kunnen worden verzinkt. Het langste bad
is 15,6 m lang, het diepste bad 3,2 m diep, terwijl de grootste badbreedte 2,25
m bedraagt.

D 3.3 MERKEN - OPHANGEN

Merktekens kunnen in het staal zelf worden geslagen of in een plaatje, dat met
behulp van stevig ijzerdraad aan het staal wordt bevestigd.
Merktekens moeten voldoende groot (minimaal 10 mm) en voldoende diep
(minimaal 1 mm) zijn.
Men kan ook door middel van een laselektrode merktekens op het staal lassen.
Breng merktekens altijd op het uiteinde van constructiedelen of op de kopplaat
aan. 

D 3.4 GELASTE PROFIELVERBINDINGEN

Profielverbindingen moeten zo worden uitgevoerd dat - zo mogelijk - kleine
ruimten tussen platen of elkaar overlappende oppervlakken worden voorko-
men,

Lasslakken en lasspetters moeten vooraf door stralen, bikken of beitelen wor-
den verwijderd. In de regel worden de onderdelen eerst gelast en daarna ver-
zinkt.
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D 3.5 LASSEN VAN THERMISCH VERZINKT STAAL

Voor het lassen van thermisch verzinkt staal moet men speciale laselektroden
gebruiken en de lasrook ter plaatse afzuigen. Hiervoor zijn speciale elektrode-
houders verkrijgbaar.

D 3.6 HET OPWERKEN VAN LASSEN (DOORGROEIVERSCHIJNSELEN)

In sommige gevallen mogen de lassen om visuele dan wel constructieve rede-
nen niet boven het omliggende staaloppervlak uitsteken en ze worden daarom
na het lassen vlakgeslepen.
Ondanks zorgvuldige bewerking komt het voor dat glad afgeslepen lassen,
nadat de constructie thermisch verzinkt is, zich duidelijk aftekenen.

D 3.7 ONTLUCHTING VAN HOLLE CONSTRUCTIES

Het thermisch verzinkproces is een dompelproces, waarbij het vloeibare zink
zowel in- als uitwendig tot in alle hoeken van de constructie moet kunnen
doordringen. Om het zink in de holle ruimten toe te laten en de in die ruimten
aanwezige lucht te laten ontsnappen moeten er in de constructies op de juiste
plaats ontluchtingsgaten met een voldoende diameter worden geboord.
In de constructie mogen geen afgesloten ruimten achterblijven, waarin bijvoor-
beeld door een poreuze las vocht of vochtige lucht kan zijn doorgedrongen.
Bij de gebruikelijke verzinktemperatuur van circa 450ºC kan zich oververhitte
stoom vormen, waarbij gevaar van explosie van de constructie niet ondenk-
baar is.

D 3.8 VLOEITRAJECT EN ONTLUCHTING

Het vloeitraject van het zink over en door de constructie moet ongehinderd
kunnen plaatsvinden. Breng daarom uitsparingen of gaten aan in schotten,
voetplaten enzovoort. 
In plaats van gaten kan in veel gevallen een uitsparing in de schotten en voet-
platen worden aangebracht.

D 3.9 IN- EN UITSTROOMOPENINGEN

De figuren D22 tot en met D26 geven enige verdere details van in- en uit-
stroomopeningen bij het verzinken van tanks.
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D 3.10 BEWEGENDE DELEN

Een door thermisch verzin-
ken verkregen bescher-
mingslaag is dikker dan de
meeste andere bescher-
mingssystemen. 
Voor scharnierende onderde-
len is het daardoor noodza-
kelijk vooraf een bepaalde
ruimte vrij te houden.

D 3.11 SCHROEFDRAAD
De draad in moeren en tap-
gaten dient na het verzinken
gesneden te worden tenein-
de een normale passing van
de bout te verkrijgen. Dit is
noodzakelijk, omdat door
het verzinken een maatver-
andering ontstaat.
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het ontbreken van een zinklaagje in de draad van de moer of tapgat heeft geen
nadelig effect op de corrosiewering. 
De zinklaag op de bout of het draadeind beschermt de schroefdraad in de
moer of het tapgat voldoende tegen het optreden van corrosie.

D 3.12 VERVORMING - LASVOLGORDESCHEMA

D 3.12.1 VERVORMING VAN STAALCONSTRUCTIES TENGEVOLGE VAN THER-
MISCH VERZINKEN

Het optreden van vervormingen bij samengestelde constructies tijdens het ther-
misch verzinken is praktisch altijd terug te voeren op de in het staal aanwezige
of ingebrachte spanningen.

Dit is te voorkomen door:

- zoveel mogelijk symmetrisch te ontwerpen
- grote verschillen in materiaaldikte te voorkomen
- een juiste lasvolgorde aan te houden
- richtspanningen en spanningen door koudvervorming zo gering mogelijk te

houden
- het aanbrengen van verstijvingsstrippen bij grote open constructies en dunne

platen.

Bij dunne plaatmaterialen moet de constructie zo worden uitgevoerd dat het
plaatstaal bij verwarming in het zinkbad gelijkmatig kan uitzetten. Het aan-
brengen van versteviging brengende zettingen in het plaatoppervlak zal het
eventueel trekken en vervormen zeker tegengaan.

D 3.12.2 VERWARMING VAN HET MATERIAAL

Het te verzinken materiaal wordt tot circa 450 °C verwarmd. Hierbij treden
twee effecten op:

- de rekgrens van het staal verkleint
- het staal zet uit, circa 4 - 5 mm per meter lengte.

Een vijf meter lange balk wordt dus in het zinkbad circa 20 tot 25 mm langer
dan in koude toestand. Liggen nu de in een constructie altijd aanwezige span-
ningen belangrijk boven de verkleinde rekgrens, die in het zinkbad ontstaat,
dan zal in ongunstige gevallen het object een vormverandering kunnen onder-
gaan (trekken).
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Spanningen in een constructie kunnen bestaan uit walsspanningen, lasspannin-
gen en richtspanningen. Zij hebben alle een verschillende grootte en richting
en kunnen door de verzinkerij niet worden beïnvloed. De verzinkerij kan pro-
beren, door een bepaalde ophang- en dompeltechniek toe te passen, de con-
structie zodanig te dompelen, dat uitzetting van de constructie naar alle rich-
tingen mogelijk is. Deze mogelijkheid is echter beperkt door bijvoorbeeld de
afmetingen van het object of de plaats waar de in- en uitstroomgaten zijn aan-
gebracht. 
De beste manier om trekken van de constructie te voorkomen, is zodanig te
construeren, dat er zo min mogelijk spanningen in het object ontstaan. Net als
bij een lasplan zal dus ook een constructieplan gevolgd moeten worden.

D 3.12.3 LASVOLGORDESCHEMA

In veel gevallen is het mogelijk de spanningen in een gelaste constructie - door
het volgen van een goed lasplan en de juiste lasmethode - te beperken.
Volgens Malisius moet elk aan een constructie gelast onderdeel zonder krimp-
spanningen aan de constructie gelast kunnen worden.
In de praktijk is dat natuurlijk niet uitvoerbaar. Het in afbeelding 8.26 getoon-
de hekwerk wordt in grote series gefabriceerd. De lasvolgorde was volkomen
willekeurig; de lasser begon daar te lassen waar de lasklem toevallig was
bevestigd.
Tijdens het verzinken traden af en toe vervormingen op, die in enkele gevallen
niet meer te herstellen waren. Nadat een lasplan voor deze hekken was inge-
voerd, was dat probleem de wereld uit. door de lasnaden 1 tot 25 en 27 tot 31
opeenvolgend te lassen kon het hek, zonder dat er krimpspanningen ontston-
den, gelast worden. 
Voor de lasnaden 26 en 32 is een lasvolgorde onbelangrijk, aangezien er dan
al zo veel lassen gelegd zijn, dat de dan ter plaatse eventueel ingebrachte
spanningen volledig gecompenseerd worden. Het is zeker, dat, indien een
goede lasvolgorde gevolgd wordt het gevaar van trekken van de constructie tij-
dens het verzinken belangrijk minder is dan wanneer geen of een willekeurige
lasvolgorde toegepast wordt.

ALGEMENE WENKEN

D 3.12.4 VERSCHILLENDE STAALSAMENSTELLINGEN

Combinaties van staal uit verschillende samenstellingen en zelfs roestvast staal
kunnen goed verzinkt worden, Voorkom een combinatie van oud met nieuw
staal. Dit om na het verzinken een gelijkmatig uiterlijk te krijgen.
Constructies, waarin zowel staal als gietijzer worden toegepast, mogen pas na
het verzinken worden samengesteld. Hierdoor kunnen het staal en het gietijzer
in de verzinkerij verschillende behandelingen ondergaan. Grote dikke stukken
gietijzer zijn niet geschikt om thermisch verzinkt te worden, daar door de ver-
warming tot circa 450ºC spanningen kunnen optreden, die onder bepaalde
omstandigheden tot scheurvorming leiden.
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D 3.12.5 ENIGE BELANGRIJKE WENKEN

- Geboorde gaten en gezaagde profielkanten geven veelal een beter verzinkre-
sultaat dan geponste gaten en geknipte kanten.

- Bij toepassing van reactieve staalsoorten, zoals sommige met silicium gekal-
meerde typen, is het gewenst dit vooraf aan de verzinkerij te melden in ver-
band met de uitvoering van het verzinkproces en de daarbij te verwachten
laagdikten.

- Na het verzinken van met silicium gekalmeerde staalsoorten zijn soms kleur-
verschillen aanwezig als gevolg van de doorgroei van de zink-ijzerlegerings-
lagen. Dit kan in de meeste gevallen verminderd worden door voor het ver-
zinken het staal te stralen.

- Thermisch verzinkte onderdelen nooit op vochtige grond of sintels opslaan,
maar op houten balken of regels leggen. Voor de vorming van het bescherm-
de zinkpatina moet de buitenlucht vrij kunnen circuleren tussen de opgesla-
gen onderdelen. Bij te dicht opeengestapelde onderdelen wordt witte roest-
vorming in de hand gewerkt.

- Houd onverzinkt en verzinkt werk goed uit elkaar en gebruik verzinkte dra-
den of banden voor bundeling om roestvlekken te voorkomen.

- Met name bij grote projecten is het nuttig om reeds in de ontwerpfase con-
tact op te nemen met de Stichting Doelmatig Verzinken. Bedenk, dat een
verzinktechnisch verkeerde constructie allerlei problemen kan opleveren,
zoals langere levertijden, kostenverhogingen vanwege extra werkzaamheden
(bijvoorbeeld boren van grote gaten) of een esthetisch minder fraai uiterlijk
(onvoldoende uitvloeiing van het zink).

- Het thermisch verzinken van gezet verouderingsgevoelig materiaal kan aan-
leiding geven tot spontane breuk door breukbrosheid.

- Door een vroegtijdig contact kunnen de nodige voorzieningen worden
getroffen en kan de constructie zo nodig nog worden aangepast. Een goede
corrosiewering begint al in de tekenkamer !

D.4 GALVANOTECHNIEK

Veelal moeten oppervlakken, die van een galvanische laag moeten worden
voorzien, aan bepaalde oppervlakte-eisen voldoen:

- niet gecorrodeerd
- niet te ruw
- niet beschadigd door krassen of deuken
- niet poreus.

Is dit niet het geval dan zijn meestal mechanische voorbewerkingen nodig om
die gewenste toestand te verkrijgen. Dit zijn relatief dure bewerkingen die men
zoveel mogelijk moet vermijden.
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D.4.1 SLIJPEN VERMIJDEN

Dit is mogelijk door:

- grondmateriaal te kopen met de beste oppervlaktekwaliteit. Dit is duurder maar
bewerken als halffabrikaat is altijd goedkoper dan later slijpen en polijsten van
reeds vervaardigde voorwerpen (zie verdere details in dit hoofdstuk onder D.2)

- zorg dat zo weinig mogelijk materiaal, zo’n klein mogelijk oppervlak mecha-
nisch bewerkt moet worden

- maak alle te bewerken oppervlakken goed toegankelijk
- maak de voorwerpen sterk (dik) genoeg, zodat ze bij slijpen niet vervormen
- maak hulpstukken (meestal van hout) om kleine, tere of lastige voorwerpen te

ondersteunen
- vermijd holten, gleuven of blinde gaten, omdat daar slijpvet en -vuil in kan

vastraken
- scherpe randen en uitsteeksels slijten bij het slijpen extra af en veranderen de

vorm van het voorwerp. Vaak kan men maar in één richting slijpen.
- vermijd deze details zo veel mogelijk
- onderdelen van het te gebruiken materiaal kunnen eerst geslepen worden en

daarna pas losgenomen. Het gevolg is strakker uiterlijk en minder kosten.
- alternatieven voor met de hand slijpen zijn werken met een slijpautomaat,

trommel- of vibratorslijpen, chemisch glanzen, elektrolytisch polijsten of dikke
opvullende galvanische lagen van koper of nikkel

- voorkom beschadigingen tijdens de fabricage door goede instructies en
beschermende verpakking.

D.4.2 BELANGRIJKE OPPERVLAKKEN

Zichtvlakken (een niet geheel duidelijke term), beter oppervlak waar het om gaat
of wezenlijk oppervlak moeten duidelijk op de tekening worden aangegeven. In
het Engels heet een zichtvlak: significant surface, in het Duits: bezeichnete
Oberfläche.

D.4.3 LAAGDIKTEVERDELING

Op plaatsen met de grootste stroomdichtheid wordt de grootste laagdikte
opgebouwd. Bij het bevestigen van de voorwerpen op de rekken moet naast
stroomdichtheidsverdeling rekening worden gehouden met:

- geschiktheid om op een rek te klemmen
- af- en uitspoelbaarheid.

De stroomdichtheid kan worden beïnvloed door:
- ophangen (elkaar afdekken)
- afstand anoden
- afschermingen
- stroomvangers.
Algemeen wordt de gevraagde laagdikte geëist op alle zichtvlakken die met
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een bol van 20 mm bereikt kunnen worden.
D.4.4 SCHERPE KANTEN

Scherpe kanten, punten en randen hebben de neiging ruw en dik op te groeien.
Afronden tot een straal van minimaal 0,4 mm, maar beter 0,8 mm is daarom gewenst.

D.4.5 VERDIEPINGEN

- Een verdieping moet drie maal wijder zijn dan de diepte. Kan dit niet dan
zijn speciale maatregelen, zoals hulpanoden nodig.

- De binnenstraal van een verdieping moet nooit scherp zijn. Een afronding
van 10 mm is aan te bevelen. Ook hier kan door speciale maatregelen aan
andere eisen worden voldaan. Dit is dan wel duurder.

D.5 EMAIL

De volgende wenken geven aan hoe te emailleren voorwerpen geconstrueerd
dienen te worden.

D.5.1 HOEKEN EN OMGEZETTE KANTEN

De dikte van een emaillaag dient zo gelijkmatig mogelijk te zijn en het is in
verband hiermee dat hoeken en kanten niet te scherp mogen worden omgezet.
Bij een plaatdikte van 1 mm of minder dient de buigradius r bij kanten tenmin-
ste 4 mm te bedragen. Indien de dikte van de plaat meer dan 1 mm bedraagt
dient r ten minste 6 mm te zijn. De hoekradii dienen in deze gevallen bij ten
minste 8 respectievelijk 9 mm te liggen De hoogte h van een omgezette kant
dient ten minste 10 mm te bedragen, figuur D26

D.5.2 GATEN

Gaten mogen niet dicht bij hoeken of kanten worden aangebracht; daardoor
kunnen spanningen in de emaillaag optreden die scheuren kunnen veroorzaken.
Gaten dienen dan ook op een afstand van tenminste 5 d van de rand te worden

aangebracht.
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Figuur D28

Figuur D29

Figuur D30

Figuur D31



De afstand van de bovenkant van een gat tot aan het begin van een ronding
moet bij dunne plaat (tot 1 mm) tenminste 1 mm bedragen, bij dikkere plaat
evenredig meer. 
Gaten in platen van meer dan 5 mm dikte dienen van gebroken randen te wor-
den voorzien omdat anders de emaillaag op de scherpe kanten doorbrandt,
figuur D27.

D.5.3 SCHROEFGATEN

Schroefgaten dienen zo ruim mogelijk te worden gekozen; in Figuur D28 is
weergegeven welke ruimte noodzakelijk is om te voorkomen dat tijdens het
gebruik spanningen ontstaan die tot beschadiging van de emaillaag kunnen
leiden.

D.5.4 OPENINGEN EN 
SLEUVEN

Het verdient aanbeveling openingen
en sleuven door te zetten, Figuur
D29, waarbij dan op de juiste radius
dient te worden gelet.

D.5.5 UITSPARINGEN

Uitsparingen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden. 
Indien ze toch moeten worden aangebracht mogen ze niet in de ronding van
de omgezette kanten komen te liggen, daar anders na het branden van de
emaillaag spanningen optreden die scheuren kunnen veroorzaken. 
Ook is het in verband met het optreden van spanningen noodzakelijk dat de
hoeken van de uitsparing een radius van ten minste 5 mm hebben, Figuur
D30. De afstand a van de boven-
kant van de uitsparing tot het begin
van een ronding moet tenminste 6
mm bedragen. Uitsparingen mogen
niet excentrisch worden aange-
bracht daar anders ongelijkmatige
afkoeling optreedt die scheuren in
de emaillaag kan veroorzaken,
figuur D31. 

D.5.6 VERVORMING BIJ LANGE PRO-
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FIELEN

Grote voorwerpen
dient men te verstijven
met kraalranden of
door het omzetten van
de kanten. Bij lange
voorwerpen is het
noodzakelijk om
behalve aan de zijden
ook aan de einden
flenzen aan te bren-
gen.

D.5.7 KRAALRANDEN EN
FELSRANDEN

In de Figuur D32 is de
onjuiste en juiste con-
structie van een kraal-
rand weergegeven. De
dichte kraalrand kan
aanleiding tot moeilijk-
heden geven doordat
de insluiting van vloei-
stof blazen in het
email kan veroorzaken. 
Een open constructie
van kraal- en felsran-
den is daarom noodza-
kelijk.

D.5.8 VERSTIJVINGEN
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Figuur D36a en D36b
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Indien een voorwerp met een groot te emailleren oppervlak van een verstijving
is voorzien, kan alleen een goede emaillaag worden verkregen wanneer de
verstijving symmetrisch is aangebracht. 

D.5.9 GEBRUIK MATERIAAL 
VAN GELIJKE DIKTE

Hiernaast zijn foutieve en juiste metaalverbindingen weergegeven. Niet alleen
zullen in de constructies volgens de schetsen Figuur D33 foute spanningen
ontstaan, doch bovendien is de las zodanig aangebracht dat er weer capillai-
ren ontstaan die blazen veroorzaken.

D.5.10 ROLLASSEN

In Figuur D34 is weergegeven hoe een
rollas niet moet worden uitgevoerd;
daarbij ontstaan capillairen die blazen
in de emaillaag veroorzaken. Een rol-
las volgens Figuur D35 is behoudens
de scherpe randen beter aangezien er
geen capillairen zullen ontstaan.
De las in Figuur D36a is fout; niet
alleen ontstaan er scherpe randen
doch bovendien vormt zich een capil-
lair. De juiste laswijze is weergegeven
in Figuur D36b.

D.5.11 VOORKOMEN VAN
BESCHADIGINGEN

Bij bevestiging van geëmailleerde
onderdelen dienen tussen de delen
onderlegplaatjes van plastic of iets
dergelijks te worden gebruikt teneinde
beschadiging te voorkomen. 
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