
BIJLAGE G
VEILIGHEID, MILIEU
G.1 Mechanische oppervlaktebehandelingen

G.2 Reinigen

G.3 Beitsen

G.4 Galvanotechniek en stroomloze metaalafscheiding

G.5 Conversielagen

G.6 Anodiseren

G.7 Lakbedekkingen

Veiligheid en milieu waren zaken, waarover vroeger algemeen werd gespro-
ken. Momenteel zijn hiervoor wettelijke bepalingen, zoals de Arbowet en de
Milieuwet. Ook op het terrein van de oppervlaktebehandelingen hebben deze
wetten grote invloed. Wij kunnen hier slechts een beknopt overzicht van
geven.

G.1 MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Op het gebied van veiligheid gelden de bekende eisen over veiligheid met
draaiende machinedelen. Het gevaar van silicose bestaat door het inademen
van kwartsstof (zandstraalbesluit) en brandgevaar bestaat bij afzuigleidingen bij
polijstbewerkingen, die stof van doekschijven transporteren.
Met milieubepalingen krijgt men te maken bij het afslijpen of afstralen van
oude verflagen, die giftige stoffen kunnen bevatten en bij het corrosie verwij-
deren van non-ferrometalen.

G.2 REINIGEN

Oplosmiddelen (solvents) zijn in grote concentratie vrijwel altijd onveilig voor
de mens. Goede afzuiging en afvangen van deze stoffen uit de afzuigstroom is
nodig.
Gechloreerde koolwaterstoffen, waarvan er nog maar enkele toegestaan zijn
(tri, per en methyleenchloride) zijn giftig en vragen veiligheidsmaatregelen.
In het milieu zijn oplosmiddelen schadelijk; de uitstoot er van moet ingevolge
KWS 2000 verminderd worden. Chloor- en fluorhoudende oplosmiddelen
waaronder de Freonsoorten zijn schadelijk voor het milieu en zijn inzake het
Kyoto protocol verboden.
Waterige reinigingsmiddelen zijn schadelijk in spoelwater en bij lozen van
afgewerkte baden. Regeneratie en hergebruik worden daarom steeds meer toe-
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gepast. Fosfaten moeten in verband met hun eutrofiërend effect (algengroei)
verminderd of uitgesloten worden.
Oppervlakactieve stoffen moeten biologisch afbreekbaar zijn.

G.3 BEITSEN

Beitsen wordt meestal uitgevoerd in zuren, maar soms ook in loog of in zout-
oplossingen.
Spoelwater moet vaak, afgewerkte baden moeten altijd, chemisch ontgift wor-
den voordat ze mogen worden afgevoerd. Het gevolg is dat vaak het kwijtra-
ken van een beitszuur duurder is dan het nieuw kopen ervan.
Behalve in uitzonderingsgevallen, zoals thermisch verzinken is beitsen daarom
sterk verminderd.

G.4 GALVANOTECHNIEK EN STROOMLOZE METAALAFSCHEIDING

Bij de metaalopbrengtechnieken langs elektrochemisch en chemische weg kan
men te maken krijgen met de volgende gevaren:

- ‘gewone gevaren’
- giftige stoffen ( vast, vloeibaar, gasvormig)
- bijtende stoffen
- verdovende dampen.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) waakt daarover. 
De werkgever moet zorgen voor veilige werkomstandigheden.
De werknemer moet de voorschriften opvolgen en de ter beschikking gestelde
veiligheidskleding gebruiken.
Er zijn drie groepen giftige stoffen:

- acuut giftige
- langzaam werkende
- carcinogene (kankerverwekkende).

Sterke zuren en logen kunnen de huid aantasten.
In een galvanische werkplaats moet tenminste één EHBO-er aanwezig zijn en
een ‘antigifkast’ om snel te kunnen ingrijpen.
In de galvanische werkplaats bestaat ook brandgevaar en gevaar door elektrici-
teit.
Op milieu gebied moet aan alle door de Overheid opgelegde voorzieningen
worden voldaan voor het behandelen van spoelwater en het afvoeren van
afvalstoffen.
In de galvanocursussen van de VOM worden deze zaken uitvoerig behandeld.
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G.5 CONVERSIELAGEN

Bij conversielagen moet vooral gelet worden op de giftigheid van chroomzuur-
houdende producten. Daarvoor zijn voorschriften beschikbaar.

G.6 ANODISEREN

Bij anodiseren bestaan de gevaren uit (alkalisch) voorbehandelen, anodiseren
in zuur en soms ook uit gevaar door elektriciteit bij processen die hoge span-
ningen nodig hebben, zoals chroomzuuranodiseren en hardanodiseren.

G.7 LAKBEDEKKINGEN

Momenteel wordt veel aandacht besteed een OPS (schildersziekte) die veroor-
zaakt wordt door blootstelling aan oplosmiddeldampen.
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