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Vrijwel altijd worden aan oppervlaktebehandelingen eisen gesteld. Om vast te
stellen of aan die eisen is voldaan dienen keuringen.
Een keuring vindt altijd achteraf plaats, als de behandeling reeds heeft plaats
gehad. Soms, als de behandeling in een aantal fasen plaatsvindt, bijvoorbeeld
de opbouw van een laksysteem in een aantal lagen, kunnen ook tussentijdse
keuringen plaatsvinden. Naast keuring kent men het begrip inspectie. Inspectie
vindt plaats tijdens het werk. Bij het buitenshuis schilderen van staal, dat aan-
vankelijk geroest is geweest, is een inspectie tijdens belangrijke momenten van
het werk noodzakelijk om bijvoorbeeld:

- de ontroestingsgraad te controleren
- de manier van aanbrengen van de grondlaag waar te nemen
- de aanmaak van twee-componentenverven te zien
- de natte laagdikte te controleren
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- de weersomstandigheden en de R.V. te controleren
- de totale laagdikte te meten.

F.1 MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

De volgende keuringen zijn belangrijk voor mechanische oppervlaktebehande-
lingen:

- visuele keuring
- ruwheid
- glans.

F.1.1 VISUELE KEURING

Visueel (met het ongewapende oog bekijken) kan worden vastgesteld of storen-
de ongerechtigheden zijn verwijderd. Hiertoe behoren:

- grote ruwheid
- krassen
- deuken
- corrosieproducten
- gloeihuid.

Eventueel kan men de beoordeling van de toestand van het oppervlak nog
ondersteunen met proefstukken, die als voorbeeld dienen (stalen).
Dat is ook het geval met de hierna te noemen eigenschappen ruwheid en glans.

F.1.2 RUWHEID

Bij het vaststellen van ruwheid maakt het uit of de ruwheid gelijkmatig over het
oppervlak verdeeld is, zoals na stralen, of dat hier een zekere richting in is waar
te nemen. Ruwheid drukt men als regel uit in Rt of Ra en soms in Rz, als regel in
micrometers.
De volgende meetmethoden staan hier voor ter beschikking:
Ruwheidsmeter, uitgerust met een taster die langzaam over het te testen opper-
vlak wordt getrokken en waarvan de bewegingen elektronisch op een papier-
bandje worden overgebracht.
Als regel zijn deze instrumenten in staat de diverse ruwheidstypen weer te
geven.
Vergelijkingsplaatjes, met een bepaalde ruwheid die met de nagel afgetast kun-
nen worden in vergelijking met het te testen oppervlak. Deze eenvoudige metho-
de is onverwacht praktisch en is voor veel metingen voldoende nauwkeurig.

F.1.3 GLANSMETING

Glans wordt vaak visueel beoordeeld, maar er zijn ook andere methoden.
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Een glansmeter werkt optisch en beoordeelt de hoeveelheid teruggekaatst licht.
Deze meter vindt ook toepassing voor verflagen.

Een krant is wel een heel eenvoudig instrument. Men plaatst het proefstuk ver-
tikaal op een stukje normale druk van een krant en telt het aantal regels dat
duidelijk leesbaar is. Effectief en eenvoudig.

F.2 REINIGEN

Controle op reinheid is meestal controle op vetvrijheid.

Mogelijkheden zijn:

- niet brekende waterfilm
- controle met waternevel, bloemenspuit, nauwkeuriger
- in uitzonderingsgevallen met UV-licht in een donkere ruimte (als de appara-

tuur al om andere redenen aanwezig is).

F.3 BEITSEN

In de praktijk vindt de controle op de kwaliteit van beitsen bijna altijd visueel
plaats:

- zijn alle plekken geraakt
- treedt er geen nacorrosie op ?

F.4 THERMISCH VERZINKEN

Veel voorkomende fouten bij thermisch verzinken zijn: (ook hun oorzaak
wordt gegeven) (F.4.1 t/m F.4.3)

F.4.1 VOORBEHANDELINGSFOUTEN

- zwarte plekken, niet geheel gebeitst, op elkaar gelegen, beter controleren.
- zink plaatselijk ‘niet gepakt’, plaatselijk geen flux, bij fluxen gehele opper-

vlak raken.

F.4.2 VERZINKFOUTEN

- onbedekte plekken, luchtinsluitingen, constructie veranderen
- dikke stukken zink, niet leeggelopen, constructie veranderen
- grijze, witte of geelwitte oxiden, zinkas, beter afschuimen
- zwarte kleverige plekken, fluxas, beter ‘spoelen’ in zinkbad
- harde kristallen in zinklaag, hardzink, beter verwijderen
- druppels en zakkers, direct na het verzinken verwijderen.
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F.4.3 FOUTEN IN HET AANGELEVERDE MATERIAAL

- Grijze doorgegroeide zinklagen, reactief staal, zink afbeitsen en nog eens
verzinken helpt soms

- dik opgegroeide lasnaad, verkeerde lasdraad
- trekken en vervormen, constructiefout.

F.5 THERMISCH SPUITEN

Thermisch spuiten kan -evenals de meeste oppervlaktebehandelingen- visueel
gekeurd worden (niet vergeten !). Laagdiktemeting kan tijdens het spuiten en
direct daarna worden uitgevoerd. Een akoestische laagdiktemeter wordt op een
bepaalde laagdikte ingesteld en op de gespoten laag geplaatst. Wanneer een
van te voren ingestelde gewenste laagdikte niet wordt gehaald klinkt een
akoestisch signaal. Men kan direct daarna repareren.

F.6 GALVANOTECHNIEK EN STROOMLOZE METAALAFSCHEIDING

- visueel belangrijk zie ook glans.

F.6.1 LAAGDIKTEMETING

- Laagdiktemeting, drie mogelijkheden:
- destructief; het gehele voorwerp wordt vernietigd
- semi-destructief; de laag gaat kapot maar het voorwerp is te herstellen
- niet-destructief; voorwerp en laag blijven onbeschadigd.

- Meetmethoden op ondergrond van ferrometalen:
- permanent magnetisch met lostrekmagneet, weinig nauwkeurig
- permanent magnetisch met ‘banaan’ , nauwkeuriger
- elektromagnetisch, nauwkeurigheid ± 1 mm

- Meetmethoden op non-ferro-ondergrond:
- wervelstroom, elektronisch nauwkeurig maar grotere kans op storingen

- Andere methoden:
- microscopisch
- laaggewicht, omrekening van laagdikte
- met met röntgenstraling
- met ß-straling

F.6.2 GLANS

- visueel aan de hand van stalen
- met een glansmeter
- met een krant, zie F.1.3.
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F.6.3 HECHTING

- met trillingshamer
- met een vijl, haaks op de laag.

F.6.4 PORIËN

Chemisch met indicatorvloeistof.

F.6.5 CORROSIEWEERSTAND

- buitenexpositieproeven
- versnelde corrosieproeven: neutrale, azijnzure en koperhoudende zout-

sproei, tropenklimaat proef, 
- Machutest.

F.7 CONVERSIELAGEN

- laaggewicht
- chromaatlagen kleur aan de hand van een staal
- corrosieweerstand al dan niet met toplaag.

F.8 ANODISEREN

- visueel (kleur en vlekken)
- laagdikte (wervelstroom)
- sealing: admittantie, kleurstofdruppeltest, chemische proeven.

F.9 EMAIL

- visueel
- laagdikte
- kogelbalproef
- visschubbentest.

F.10 LAK- EN POEDERCOATINGS

- visueel
- laagdikte
- hechting
- hardheid
- corrosiewering.
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