
16 POEDERCOATINGS
16.1 Typen poedercoatings

16.2 Toepassingsgebied van poedercoatings

16.3 Bindmiddelen voor elektrostatisch poederspuiten
16.3.1 Epoxypoeders (EP)
16.3.2 Acrylaatpoeder (AC)
16.3.3 Polyurethanpoeders (PUR)
16.3.4 Polyesterpoeders (PES)
16.3.5 Epoxy-polyesterpoeders (EP-PES)
16.3.6 Andere poeders voor elektrostatisch spuiten

16.4 Voorbehandelen voor elektrostatisch poederspuiten

16.5 Apparatuur voor elektrostatisch poederspuiten
16.5.1 Elektrostatisch poederspuiten
16.5.2 Handspuitpistolen
16.5.3 Automatische poederspuitpistolen
16.5.4 Poederdoseerschijven
16.5.5 Roosters
16.5.6 Kokers
16.5.7 Poeder opbrengen in een wervelkamer
16.5.8 Spuiten en strooien op verwarmd materiaal
16.5.9 Meerlagen poedercoatings

16.6 Bindmiddelen voor wervelsinterpoeders
16.6.1 Polyetheenpoeder (PE)
16.6.2 Polyvinylchloride (PVC)
16.6.3 Etheen-vinylacetaatcopolymeer (PE-PVAC)
16.6.4 Cellulose-acetobutyraat (CAB)
16.6.5 Polyamide (Nylon) PA
16.6.6 Andere thermoplastische materialen
16.6.7 Thermohardende poeders

16.7 Voorbehandelen voor wervelsinteren

16.8 Apparatuur en uitvoering van wervelsinteren

16.9 Elektrostatisch wervelsinteren

16.10 Vlamspuiten

16.11 Vlokspuiten

16.12 Suspensiecoaten

887



16 POEDERCOATINGS

16.1 TYPEN POEDERCOATINGS

Aangezien de bindmiddelen voor poedercoatings in feite kunststoffen zijn kan
hiervoor een indeling in twee groepen worden aangehouden, namelijk:

- thermohardende kunststoffen
- thermoplastische kunststoffen.

Soms wordt hieraan nog een derde groep toegevoegd, namelijk:

- elastomeren, rubberachtige stoffen.

Thermohardende kunststoffen of thermoharders (Engels: thermosetting pow-
ders; Duits: Duroplasten) komen tijdens hun filmvorming in een zachte toe-
stand onder invloed van verwarming en harden daarbij tegelijk uit door chemi-
sche reacties in de coating. Na afkoeling zijn ze dus hard. Deze harding is
irreversibel; door verwarming kunnen deze poedercoatings niet meer zacht
gemaakt worden.
Als men dit toch probeert en als men de hitte te veel opvoert gaan ze ontleden
of zelfs verkolen.
Soms noemt men deze producten in het Nederlands wel kunstharsen, in tegen-
stelling tot de thermoplasten die men dan aanduidt als kunststoffen. Dit onder-
scheidt wordt in het Duits ook gemaakt; maar het is ook daar niet algemeen in
gebruik en vaak wordt het begrip kunstharsen ruimer geïnterpreteerd.
Thermohardende poeders worden als regel door elektrostatisch poederspuiten
opgebracht, maar er zijn ook enige andere applicatiemethoden.
Bekende thermohardende poeders zijn epoxypoeders, EP, acrylaatpoeders, AC,
polyesterpoeders, PES en polyurethanpoeders, PUR.

Thermoplastische kunststoffen of thermoplasten zijn kunststoffen die bij ver-
warming zacht worden en zelfs smelten, hoewel enige producten hierbij
gedeeltelijk ontleden.
Bij het afkoelen worden deze stoffen stijf.
Dit zachter maken door verwarming en opstijven door afkoeling kan een aan-
tal malen worden herhaald. Dit is dus een reversibel proces.
De meest gebruikte applicatiemethode voor dit soort poeder is wervelsinteren.
Bekende voorbeelden van thermoplastische poeders zijn polyvinylchloride,
PVC, polyetheen, PE en nylon of polyamide, PA.
Evenals in een gedroogde verflaag treft men in een poedercoating twee hoofd-
bestanddelen aan, namelijk:

- het bindmiddel
- het pigment.

Er bestaan ook niet-gepigmenteerde poedercoatings, naar analogie van blanke
lakken of vernissen bij verf.
Aangezien poeders voor poedercoaten geen oplos- en verdunningsmiddelen
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bevatten komen deze stoffen bij het uitharden van de coating niet vrij. Dit is
gunstig in verband met KWS 2000.

Tabel 16.1 geeft een overzicht van applicatiemethoden van poedercoatings.

TABEL 16.1 Overzicht poederapplicatiemethoden

Thermohardende poeders

- elektrostatisch poederspuiten
- handspuiten
- automatisch spuiten
- poederdoseerschijven
- roosters
- kokers

- opbrengen in een wervelkamer
- spuiten en strooien op verwarmd materiaal
- wervelsinteren.

Thermoplastische poeders

- wervelsinteren
- elektrostatisch wervelsinteren
- vlamspuiten
- vlokspuiten
- suspensie coaten

- spuiten
- elektrocoating

- elektrostatisch poederspuiten.

16.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN POEDERCOATINGS

Het toepassingsgebied van poedercoatings is zeer uitgebreid. Aanvankelijk
werden poedercoatings vrijwel uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van
dikke lagen en voor het verlenen van een goede corrosieweerstand. Men trof
deze lagen bijvoorbeeld aan in de chemische industrie, op ondergrondse en
onderzeese apparatuur, alsmede daar waar een grote slijtvastheid van een
organische deklaag werd gevraagd. Dit terrein van de deklagen met een grote
chemische weerstand en een goede slijtvastheid, dat nog steeds bestaat, is uit-
gebreid met een groot aantal andere toepassingen.

Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw worden poedercoatings
gebruikt voor gevelelementen, ramen, kozijnen, balkonhekken, trapleuningen,
scheidingswanden enzovoort.
Een ruim toepassingsgebied vindt men bij draadartikelen.
Buismeubelen vormen een ander uitgebreid terrein. Daarnaast kunnen als wil-
lekeurige greep worden genoemd: gereedschappen, keukenapparaten, zieken-
huisinrichting, brandblussers, scheepsartikelen, speelgoed, verlichtingsartike-
len, elektrotechnische artikelen, fietsen, bromfietsen en auto’s.
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Het is opvallend dat een groot toepassingsgebied is gevonden, daar waar vroe-
ger lakken werden gebruikt. Dit laatste is het gevolg van het feit dat naast tech-
nische factoren ook andere overwegingen een rol zijn gaan spelen, zoals eco-
nomie en vooral dat poedercoatings belangrijk milieuvriendelijker zijn dan
natte lakken. Deze tendens zal zich in de toekomst ongetwijfeld voortzetten.
Men kan zich dan de vraag stellen of poedercoatings in de toekomst natlak
geheel zullen gaan verdringen. Dit soort voorspellingen is wel gemaakt, maar
het is niet waarschijnlijk dat deze verwachting bewaarheid wordt. Zoals
meestal bij nieuwe ontwikkelingen blijven de oude, vertrouwde technieken en
producten ook in gebruik en betekent de komst van iets nieuws alleen dat men
een ruimere keuzemogelijkheid heeft.

16.3 BINDMIDDELEN VOOR ELEKTROSTATISCH POEDERSPUITEN

Bindmiddelen voor thermohardende poedercoatings vertonen veel overeen-
komst met de bindmiddelen voor twee-componenten verven en moffellakken.
Toch zijn er verschillen, die te maken hebben met de speciale applicatie van
de poeders en de smelt- en uithardingsbewerking.
Hoewel in het algemeen voor elektrostatisch poederspuiten thermohardende
poeders worden gebruikt, is er in principe geen reden, waarom thermoplasti-
sche poeders voor dit doel niet zouden kunnen worden toegepast, mits de
poedereigenschappen aangepast zijn aan de methode van elektrostatisch spui-
ten. Voorbeelden zijn: nylonpoeder en PVDF poeder.
De belangrijkste typen bindmiddel voor thermohardende poeders, die voor
elektrostatisch poederspuiten worden gebruikt zijn:

- epoxypoeders
- acrylaatpoeders
- polyurethanpoeders
- polyesterpoeders.

Hierbij moet worden opgemerkt dat, evenals bij de verftypen, elk van deze
namen een familie van harstypen weergeeft en dat onderling tussen de leden
van een familie nog belangrijke verschillen in eigenschappen kunnen bestaan.
Er zijn enige algemene eisen, die in verband met het proces van elektrostatisch
poederspuiten aan deze poeders moeten worden gesteld. 
De voornaamste daarvan zijn (in willekeurige volgorde):

- De poeders moeten elektrostatisch oplaadbaar zijn en ze moeten een een-
maal opgenomen lading niet te snel verliezen. Dit betekent dat het poeder-
materiaal een goede isolator moet zijn, ook als het gepigmenteerd is. (Er zijn
metaalpigmenthoudende poeders op de markt, waarbij aan deze eis wordt
voldaan).

- Het poeder moet geschikt zijn voor pneumatisch transport via betrekkelijk
dunne leidingen naar het poederspuitpistool of de doseerschijf en het mag
daarbij niet klonteren, verstoppingen geven of andere eigenschappen bezit-
ten die het poedertransport bemoeilijken of onregelmatig maken.

- Het poeder moet zoveel mogelijk ongevoelig zijn ten opzichte van opslag-
omstandigheden (tijd, temperatuur, vochtigheid). Is dit niet het geval dan

890



kunnen de transporteigenschappen (de ‘free-flowing’ eigenschappen), de
droge vloei of rulheid zodanig worden beïnvloed, dat het poedertransport
wordt bemoeilijkt, zodat het poeder na verloop van tijd onbruikbaar wordt.

- Het teruggewonnen poeder moet zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen
hebben als nieuw poeder, zodat mengen van nieuw en teruggewonnen poe-
der geen moeilijkheden geeft.

- Het poeder moet goede smelt-, vloei-, gelerings- en uithardingseigenschap-
pen hebben, waardoor het in de oven tot een gladde, gelijkmatige laag ver-
vloeit, zonder zakkers en daarbij voldoende snel uithardt.

- Het poeder mag bij uitharden niet oncontroleerbaar verkleuren. Deze eis
weegt minder zwaar bij poeders die voor zuiver industriële doeleinden wor-
den gebruikt. Bovendien zijn er pigmenten die pas bij verhitting boven 
170 ˚C hun definitieve kleur krijgen.

16.3.1 EPOXYPOEDERS (EP)

De epoxypoeders waren de eerste thermohardende poeders die op grote
schaal voor elektrostatisch poederspuiten werden toegepast. Als gevolg daar-
van is een groot deel van de praktijkervaring met elektrostatisch poederspuiten
verkregen bij het gebruik van epoxypoeders. De epoxyharsen, die als bindmid-
delen voor lakbedekkingen en voor poedercoatings worden gebruikt, vormen
één grote familie die vooral gelijkenis heeft met de bindmiddelen in twee-
componenten epoxyverven.

De voornaamste eigenschappen van epoxypoedercoatings zijn:

- Ze hebben een zeer goede hechting op een schone of goed voorbehandelde
metalen ondergrond. Epoxyharsen worden ook als metaallijm gebruikt
(Araldit). Bij aanwezigheid van verontreinigingen en vooral van sporen vet
loopt de hechting sterk terug en deze kan zelfs geheel verloren gaan.
Overigens is dit niet karakteristiek voor epoxypoedercoatings; dit geldt voor
alle poedercoatings.

- Epoxypoedercoatings zijn mechanisch zeer sterk en zowel hard als taai.
(Erichsen indrukking op 1 mm plaat 9 mm). Daarnaast zijn de coatings slijt-
vast.

- Epoxypoedercoatings hebben een goede chemische weerstand tegen een
grote verscheidenheid van chemicaliën.

- Epoxypoedercoatings zijn gevoelig voor ultraviolette straling, zodat bij bui-
tentoepassing de glans snel verloren gaat, waardoor de coating reeds na een
half jaar geheel mat is.
Daarna treedt in zekere mate afpoederen op, afhankelijk van het gebruikte
harstype en de toegepaste pigmenten.
Hoewel afpoederen in sommige gevallen nuttig is (verkeersborden, vangrails
en olietanks, die wit moeten blijven) en in andere gevallen niet stoort (bij-
voorbeeld fietsen die door voortdurende aanraking glanzend blijven), is
afpoederen in de meeste gevallen toch een nadelige eigenschap.
De laagdikte, die door afpoederen verloren gaat, is echter minimaal en
bedraagt per jaar niet meer dan 3 à 5 µm, afhankelijk van het type epoxy-
poeder.
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- Bij gebruik op hogere temperatuur ondergaan epoxypoedercoatings een ther-
mische verkleuring, vergeling, die echter de mechanische en chemische
eigenschappen niet beïnvloedt.

Vroeger werden in verband met de fabricagemethode van het poeder lang-
zaam reagerende verharders gebruikt, waardoor de poeders op een tamelijk
hoge temperatuur moesten worden verhit om uit te harden. Daarbij kon
gemakkelijk vergeling optreden. Door gebruik te maken van andere fabricage-
methoden, (met extruders) is het thans ook mogelijk snelle verharders te
gebruiken, die dit nadeel niet hebben.

16.3.2 ACRYLAATPOEDERS (AC)

Het snel mat worden van epoxypoedercoatings bij buitentoepassing was -naast
alle gunstige eigenschappen- een groot nadeel. Acrylaatbindmiddelen hebben
bij buitentoepassing een goed glansbehoud.
De tweede groep poeders die na de epoxypoeders op de markt kwam was
daarom de groep van de acrylaatpoeders. Na een snelle opkomst heeft dit poe-
dertype een even snelle teruggang doorgemaakt, zodat ze momenteel in
Europa praktisch niet meer worden gebruikt. In andere landen, bijvoorbeeld
Japan, nemen de acrylaatpoeders nog steeds een belangrijk deel van de markt
voor hun rekening.
Door verbeterde samenstellingen is de belangstelling in de Verenigde Staten en
ook in Europa weer groeiend.

De acrylaatpoeders kunnen het best worden vergeleken met een thermohar-
dende acrylaatmoffellak.
Naast de zuivere acrylaatpoeders zijn er gemengde typen op de markt, bij-
voorbeeld styreen-acrylaat copolymeren.
Acrylaatharsen, die voor poedercoatings worden gebruikt, kunnen op diverse
manieren uitharden, waarbij poedercoatings met uiteenlopende eigenschappen
kunnen ontstaan.
Ook wanneer men in de praktijk chemische, fysische en mechanische eigen-
schappen van de diverse typen acrylaatpoedercoatings met elkaar vergelijkt
constateert men opmerkelijke verschillen.
Ondanks de grote verschillen die er tussen de diverse typen acrylaatpoeder-
coatings bestaan, zijn de volgende eigenschappen toch wel karakteristiek:

- Acrylaatpoedercoatings hebben een goede hechting, in het bijzonder op een
goed voorbehandelde ondergrond.

- De mechanische eigenschappen zijn goed, maar iets minder goed dan van
de  epoxypoedercoatings. Dit geldt in het bijzonder voor de vervormbaar-
heid en de slagvastheid. De oppervlaktehardheid is ongeveer gelijk.

- De chemische weerstand is vooral goed ten opzichte van oplossingen van
anorganische stoffen. Toch is deze minder goed dan van de epoxypoeder-
coatings. Tegen veel organische stoffen en in het bijzonder tegen oplosmid-
delen zijn acrylaatpoedercoatings minder bestand dan epoxypoedercoatings.

- Onvermengde acrylaatpoedercoatings hebben een goed glansbehoud. Bij
buitentoepassing zullen deze coatings dan ook langer glanzend blijven en
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een veel mindere neiging hebben tot afpoederen dan epoxypoedercoatings.
Combinaties met styreen en vooral met epoxyhars (om betere vloei-eigen-
schappen te krijgen) doen het glansbehoud echter teruglopen.

- Acrylaatharsen zijn zeer helder en vertonen geen vergeling. Daardoor zijn
mooie kleuren mogelijk. De pigmentering van acrylaatpoeders is niet altijd
even gemakkelijk, evenals bij de acrylaatmoffellakken het geval is. Er treedt
gemakkelijk overpigmentering op. Als men die wil vermijden ontstaat een
minder goede dekking.

Het verkrijgen van een glad, strak oppervlak is niet zo gemakkelijk als bij
andere poeders. In een aantal gevallen wordt door de lichte sinaasappelhuid,
die hierdoor ontstaat, de hoogglans van de acrylaatpoedercoatings verminderd,
hetgeen bijvoorbeeld bij toepassingen in de bouw gunstig kan zijn.
Acrylaatpoeders zijn niet bestand tegen langdurige opslag, langer dan drie
maanden. Daardoor ontstaat een slechtere vloei en een sterkere vorming van
sinaasappelhuid. Gekoelde opslag kan dit verschijnsel vertragen, maar werkt
kostenverhogend.

16.3.3 POLYURETHANPOEDERS (PUR)

Polyurethanpoeders zijn mechanisch even sterk als epoxypoeders. De chemi-
sche weerstand van polyurethanpoedercoatings is iets minder goed (anders)
dan die van epoxypoedercoatings.
Polyurethanpoedercoatings hechten goed op een goed voorbehandelde onder-
grond. 
Onder polyurethanharsen voor poedercoatings verstaat men met polyisocya-
naatverharders uit te harden polyesters, die OH-groepen, hydroxylgroepen,
bevatten.

Het glansbehoud van PUR is zeer goed. In verband met het lange vloeitraject
hebben de polyurethanpoeders, samen met de epoxypoeders, de beste vloeiing
van alle thermohardende poeders.
Als men een poeder wil maken door in een extruder een polyester met OH-
groepen met een polyisocyanaat samen te brengen, treedt direct een uithar-
dingsreactie op.
Daarom wordt de reactiviteit van de isocyanaat gemaskeerd, meestal met
caprolactam. De geblokkeerde isocyanaatverharder wordt bij een temperatuur
van 160 ˚C gedeblokkeerd en daardoor reactief. Daarom hebben de polyuret-
hanpoeders zo’n goede vloeiing.
Ze smelten in de oven beneden 160 ˚C en vloeien dan goed uit. Pas bij verho-
ging van de temperatuur, in het tweede deel van de tunneloven, treedt verhar-
ding op. De geblokkeerde systemen hebben een moffelverlies van 1-5%:
caprolactam en water.

PUR poeders hebben een aantal jaren de markt voor buitentoepassing
beheerst. Veel grote projecten zijn met dit poeder uitgevoerd. De afsplitsing
van milieuvervuilend en hinderlijk caprolactam was een van de voornaamste
redenen om PUR poeders door polyesterpoeders te vervangen.
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16.3.4 POLYESTERPOEDERS (PES)

Polyesterpoeders worden wel afgekort aangeduid als PES poeders. (De afkor-
ting PE staat (genormaliseerd) voor polyetheen).
Een polyester ontstaat door de reactie van een dicarbonzuur (dat is een orga-
nisch zuur met twee COOH-groepen) en een polyol (dat is een alcohol met
meer dan één OH-groep), zoals een diol of een triol (respectievelijk met twee
of drie OH-groepen).
Gebruikt men een overmaat dicarbonzuur, dan ontstaat een zure polyester met
reactieve COOH-groepen.
Bij een overmaat polyol ontstaat een polyester met reactieve OH-groepen erin.

Er zijn bij de bereiding van polyesterharsen voor poederfabricage tal van ont-
wikkelingen geweest, die wij alleen nog maar kort noemen:

- polyesterhars met reactieve OH-groepen, verhardend met melamine; niet
meer in gebruik

- polyesterhars met reactieve OH-groepen, uithardend met anhydriden (ont-
waterde zuren) of polyanhydriden. Giftig; nauwelijks meer in gebruik

- polyesters met reactieve OH-groepen, uithardend met COOH-groepen
bevattende verbindingen; weinig in gebruik

- polyesters met reactieve COOH-groepen, verhardend met een glycidylpoly-
ester (dat is epoxyhars). Deze worden besproken bij de epoxy-polyesterpoe-
ders

- polyesters met reactieve COOH-groepen, uithardend met een glycidpolyes-
ter, bekend als TGIC (triglycidylisocyanuraat).

Deze laatste poeders zijn sinds 1973 in gebruik. In de daarna volgende jaren
zijn belangrijke vorderingen gemaakt met deze poeders, namelijk verbetering
van de opslagstabiliteit, verbetering van de buitenbestandheid, betere instel-
mogelijkheden van de reactiviteit en verbetering van de vloei. Dit zijn momen-
teel de poeders met de beste buitenbestandheid. Belangrijke punten voor deze
buitenbestandheid zijn de opbouw van de polyesterhars, de pigmentkeuze, de
volledige doorharding, alsmede de juiste voorbehandeling.
Polyester TGIC poeders worden momenteel in zeer grote hoeveelheden over
de gehele wereld toegepast, ondanks de later er tegenin gebrachte bezwaren.
Over de mogelijke giftigheid van TGIC is de laatste jaren nogal wat te doen
geweest. Het product zou mutagene eigenschappen bezitten (beïnvloeding van
het nageslacht).
Er zijn inmiddels enige TGIC-vrije verharders voor polyesters op de markt
gekomen en aan de ontwikkeling van nieuwe typen wordt gewerkt.

16.3.5 EPOXY-POLYESTERPOEDERS (EP-PES)

De belangrijkste poeders (grootste omzet) zijn momenteel de epoxy-polyester-
poeders. Deze ontstaan door de reactie van een polyester met een glycidyl-
ether (= epoxyhars).
Voordelen ten opzichte van epoxypoeders zijn verbeterde weerstand tegen
vergeling bij het moffelen en de elektrostatische oplaadbaarheid. Evenals
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epoxypoeders zijn deze polyesters niet bestand tegen ultraviolette straling en
ze behoren daarmee tot de niet-buitenbestendige poeders. Door de probleem-
loze verwerking zijn deze typen in de gehele wereld geaccepteerd.
Deze niet-buitenbestendige poedertypen hebben zeer interessante eigenschap-
pen, zoals een goede zoutsproeiweerstand en een goede weerstand tegen
oplosmiddelen en chemicaliën. Daardoor zijn deze typen geschikt als bijvoor-
beeld pijpcoatings. Ze worden vaak aangeduid als functionele systemen. Ze
dienen ook vaak voor decoratieve toepassingsgebieden binnenshuis.

De bestandheid tegen ultraviolette straling hangt af van de hoeveelheid epoxy
in het poeder:

50-50 epoxy-polyester
30-70 epoxy-polyester
20-80 epoxy-polyester

Deze vertonen, van boven naar beneden, een toenemende buitenbestandheid.

16.3.6 ANDERE POEDERS VOOR ELEKTROSTATISCH POEDERSPUITEN

In principe kunnen alle thermoplastische poeders, die in staat zijn voldoende
lading vast te houden om enige tijd op een metalen ondergrond elektrostatisch
te blijven hechten, worden gebruikt voor elektrostatisch poederspuiten.
De meeste thermoplastische materialen die voor deklagen op metalen worden
gebruikt voldoen aan deze eis.
In de literatuur ziet men dan ook de meest uiteenlopende thermoplastische
materialen genoemd als producten die voor elektrostatisch poederspuiten kun-
nen worden gebruikt.
Toch hebben de thermoplastische poeders voor dit doel tot nu toe nog geen
ruime verbreiding gevonden.

Een voorbeeld van een thermoplastisch poeder dat op beperkte schaal wordt
gebruikt voor elektrostatisch poederspuiten is nylon-11 (Rilsan).
Enige tijd is ook polyvinylideenfluoride als zeer bestendig poeder op de markt
geweest. De productie daarvan is nu gestaakt.

16.4 VOORBEHANDELEN VOOR ELEKTROSTATISCH POEDERSPUITEN

De voorbehandelingen, die voor elektrostatisch poederspuiten worden uitge-
voerd zijn identiek aan de voorbehandelingen voor het aanbrengen van lakla-
gen, in het bijzonder moffellakken en twee-componenten-lakken.
Wij verwijzen daarvoor naar de volgende hoofdstukken in dit vademecum:

1 Mechanische oppervlaktebehandeling
2 Fysische en fysisch-chemische oppervlaktebehandelen
3 Chemische oppervlaktebehandelingen
12 Conversielagen
13 Anodiseren.
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16.5 APPARATUUR VOOR ELEKTROSTATISCH POEDERSPUITEN

Hoewel elektrostatisch poederspuiten voor thermohardende poeders de voor-
naamste applicatiemethode is, worden op beperkte schaal ook enige andere
methoden toegepast.

16.5.1 ELEKTROSTATISCH POEDERSPUITEN

Er zijn drie manieren om het poeder bij elektrostatisch spuiten een oplading te
geven:

- met behulp van een uitwendige hoogspanningsunit
- met behulp van een geminiaturiseerde hoogspanningsunit in het spuitpistool
- door tribo-oplading (wrijvingsoplading).

De vermogens die hoogspanningsunits afgeven zijn verschillend voor hand-
spuiten en voor automatisch spuiten.
Voor handspuiten gebruikt men een spanning van 60 à 90 kV en een kortsluit-
stroom tot 250 µA.

Bij automatisch spuiten werkt men vaak met meer pistolen tegelijk (tot 12 toe),
zodat grotere vermogens noodzakelijk zijn. Hoogspanningsunits voor automa-
tische spuiten zijn regelbaar tot 150 à 175 kV en een kortsluitstroom tot maxi-
maal 4 mA, meestal niet meer dan 2,5 mA (gevaarlijk).

Het poeder moet in het voorraadvat voortdurend in beweging worden gehou-
den om het mogelijk te maken via de
toevoerslang een gelijkmatige dosering
naar het spuitpistool te verkrijgen.
Hieraan moet veel zorg worden besteed,
want vooral in de begintijd van de poe-
derspuitapparatuur bleken aan de gelijk-
matige toevoer van poeder nogal wat
fouten te kleven.

Er zijn drie manieren om het poeder in
het voorraadvat in beweging te houden:

- roeren (vrijwel niet meer toegepast)
- trillen
- fluïdiseren.

In de meeste gevallen vindt het poeder-
transport van het voorraadvat naar het
spuitpistool pneumatisch plaats.
De poedereigenschappen spelen bij dit
transport een belangrijke rol. Het poeder
moet voldoende ‘rul’ zijn. In het Duits
spreekt men van ‘Rieselfähigkeit’.
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Figuur 16.1 
Principe van elektrostatisch spuiten



16.5.2 HANDSPUITPISTOLEN

Het poeder wordt pneumatisch langs de elektrode(n) van het handspuitpistool
gevoerd, waar het wordt opgeladen en vervolgens wordt het met behulp van
dezelfde perslucht verstoven.
Bij elektrostatisch poederspuiten werkt dus altijd lucht mee om het poeder te
verstuiven. Het is voor de applicatie van belang dat men bij elektrostatisch
poederspuiten altijd te maken heeft met lucht-elektrostatisch spuiten. Daarbij is
het, evenals in het geval van natte verf, van belang welk aandeel van het poe-
dertransport geleverd wordt door de luchtstroom en welk door het elektrostati-
sche krachtveld.
Het kan voordelig zijn, wanneer men de sterkte van de luchtstroom, die voor
het verstuiven dient, kan regelen, omdat men met een sterke luchtspuitcompo-
nent gemakkelijk de kooi van Faraday overwint (dat wil zeggen dat men in
holten en spleten kan spuiten). Het rendement daalt dan; men spuit meer poe-
der naast de werkstukken.
Omdat bij elektrostatisch poederspuiten als regel poederterugwinning plaats-
vindt, is een hoger percentage overspray niet zo ernstig als bij elektrostatisch
lakspuiten.
Bij een sterkere elektrostatische component verkrijgt men een betere omhulling
en veelal een beter rendement.

Er zijn diverse manieren, waarop het
poeder, dat uit de spuit komt, kan wor-
den verdeeld (verstoven). In alle geval-
len speelt het effect van onderling elek-
trostatisch afstoten van de gelijknamig
geladen poederdeeltjes een rol. Men kan
dit duidelijk zien, wanneer men het poe-
der spuit en tijdens het spuiten de hoog-
spanning uitschakelt. De poederwolk
wordt dan minder wijd, minder ‘wollig’.
Bij alle poederspuitpistolen worden ech-
ter ook andere voorzieningen getroffen
om het poeder te verstuiven. De onder-
staande drie methoden komen hierbij
het meest voor:

- een stilstaande verdeelschijf (deflector) in de mond van het spuitpistool.
Deze wordt het meest toegepast.

- een roterende schijf in de mond van het spuitpistool, meestal aangedreven
met behulp van een hulpmotor. Deze wordt bijna niet meer gebruikt.

- een extra luchtstroom die radiaal (vanuit het midden) of tangentieel (rakend
aan de poederkegel) is gericht.

De poederwolk moet bij voorkeur regelbaar zijn in hoeveelheid.
Het opladen van het poeder vindt plaats met behulp van één of meer elektro-
den.
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Figuur 16.2 De poederwolk 
bij elektrostatisch poederspuiten



Hierbij onderscheidt men de volgende uitvoeringen:
- een centrale elektrode (een naald) in het hart van de poederstroom
- een ringelektrode die om de poederstroom is aangebracht
- een aantal (bijvoorbeeld vier) puntige elektroden die rondom de poeder-

stroom zijn gerangschikt.

Al deze elektroden veroorzaken een corona-ontlading, waardoor de lucht in
de omgeving van de elektroden wordt geïoniseerd. De geïoniseerde (geladen)
luchtmoleculen zijn daardoor ladingdragers geworden, die de lading kunnen
doorgeven aan de poederdeeltjes. De geladen luchtmoleculen blijven voor een
deel ook op poederdeeltjes hechten.

16.5.3 AUTOMATISCHE POEDERSPUITPISTOLEN

Een handspuitpistool is uitgevoerd met een trekker om de poedertoevoer te
bedienen. Het automatische pistool is geschikt voor montage op een robot en
wordt op afstand bediend.
Soms bestaat er tussen beide groepen een verschil in poederopbrengst, maar
dit verschil is niet essentieel.
Bij robotspuiten gebruikt men veelal een hogere spanning en een grotere
stroomsterkte dan bij handspuiten. Dit komt ook omdat men vaak op een
robot meer dan één poederspuit monteert. Daarvoor zijn extra veiligheidsvoor-
zieningen nodig.
De eisen die aan een spuitpistool voor automatisch spuiten worden gesteld
zijn voor een groot deel dezelfde als bij handspuiten.
Twee eigenschappen komen hierbij echter als zeer belangrijk naar voren:

- gelijkmatige poedertoevoer
- rendement.

16.5.4 POEDERDOSEERSCHIJVEN

Poederdoseerschijven voor het elektrostatisch poederspuiten vertonen op het
eerste gezicht gelijkenis met de schijven die worden gebruikt voor elektrosta-
tisch lakspuiten.
Ze zijn meestal horizontaal opgesteld en ze bewegen zich al dan niet draaiend
op en neer om het poeder, dat bij de rand wordt opgeladen, zo gelijkmatig
mogelijk te verdelen.
De voorwerpen bewegen zich als regel aan een kettingsysteem in een omega-
lus om de schijf heen.
Voor het verkrijgen van een grotere poederopbrengst zijn er ook systemen,
waarbij twee of drie schijven boven elkaar zijn gemonteerd.
De wijze waarop het poeder wordt opgeladen is bij de diverse schijftypen ver-
schillend.
Soms gebruikt men daarbij op de schijf een halfgeleidende oppervlaktelaag die
de hoogspanning transporteert.
Poederdoseerschijven worden als regel gebruikt in grotere geautomatiseerde
installaties.
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16.5.5 ROOSTERS

Roosters voor elektrostatisch poederspuiten worden maar weinig gebruikt. Ze
dienen voor het gelijkmatig bedekken van grote oppervlakken.
Meestal is het rooster verticaal opgesteld en het wordt van achteren bespoten
met nog niet opgeladen poeder. Het rooster zelf is verbonden met de hoog-
spanningsbron en het poeder dat door de mazen van een rooster heen dringt is
dan elektrostatisch geladen.

16.5.6 KOKERS

Bij kokers voor elektrostatisch poederspuiten wordt het poeder uit een groot
aantal openingen van een verticaal staande koker verstoven. Buiten deze ope-
ningen wordt het door een elektrode opgeladen.
Het voordeel van deze methode is, evenals bij het rooster, dat men over de
gehele hoogte van de apparatuur een gelijkmatige poederverdeling krijgt die
voor het bedekken van grotere producten voordelig kan zijn.
Ook doseerkokers worden maar weinig toegepast.

16.5.7 POEDER OPBRENGEN IN EEN WERVELKAMER

Een ‘cloud chamber’ is een ruimte, waarin elektrostatisch spuitpoeder door het
inblazen met lucht tot een poederwolk wordt verdeeld. De voorwerpen bewe-
gen zich door deze cloud chambers en zijn geaard opgehangen.
De poederwolk wordt met behulp van elektroden elektrostatisch opgeladen.
Het voordeel van een cloud chamber is dat het poeder geruime tijd met de
voorwerpen in contact is, zodat zich een grotere laagdikte kan opbouwen.
Het systeem is in de begintijd van het elektrostatisch poederspuiten gepro-
beerd en het was toen geen succes. Thans is een verbeterde versie op de markt
die veel beter voldoet.

16.5.8 SPUITEN EN STROOIEN OP VERWARMD MATERIAAL

Wanneer men metalen voorwerpen verhit, kan men daar poeder langs pneu-
matische weg op spuiten.
Evenals bij wervelsinteren kleven de poederdeeltjes direct op het voorver-
warmde oppervlak vast.
Bij een goede temperatuurkeuze smelten de poederdeeltjes samen tot een
gesloten laag.

Voor opspuiten kunnen zowel thermoplasten als thermoharders worden
gebruikt.

Opstrooien of gieten op verwarmd materiaal past men vooral toe op rotatie-
symmetrische voorwerpen.
Een bekend voorbeeld, dat op grote schaal toepassing vindt, is het uitwendig
coaten van pijpen met een grote diameter. Voor het coaten wordt epoxypoeder
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gebruikt. Het opstrooien vindt plaats door een soort trechter, waarbij de voor-
verwarmde buis langzaam om zijn as draait.
Ook hier is de laagdikte goed instelbaar.

16.5.9 MEERLAGEN POEDERCOATINGS

Poedercoatings echter worden in het algemeen aangebracht in slechts één
laag, waarbij in veel gevallen een grotere laagdikte wordt verkregen dan bij
verfsystemen in twee lagen.

Eén van de belangrijkste voordelen van thermohardende poedercoatings is dat
een applicatie in één laag van voldoende dikte, onmiddellijk gevolgd door uit-
harding, een zeer efficiënt productiesysteem oplevert.
Poeder, dat naast de voorwerpen wordt gespoten, kan opnieuw worden
gebruikt, hetgeen niet het geval is met (natte) lakken.
Als gevolg daarvan zijn poedercoatings met een grote laagdikte minder kost-
baar dan laksystemen, die meestal minder dik zijn, en dit verklaart de grote
belangstelling voor en het ruime gebruik van poedercoatings.
Men kan zich afvragen waarom een aantal van de hierboven genoemde voor-
delen van poedercoatings wordt opgeofferd door ze te gaan aanbrengen in
twee lagen. Een aantal redenen hiervoor wordt hieronder gegeven.

In het algemeen worden natte verfsystemen aangebracht in tenminste twee
lagen: een grondlaag (primer) en een toplaag.
De functies van de primer zijn hoofdzakelijk het geven van hechting en corro-
sieweerstand.
De primer dient als basis voor de toplaag.
De toplaag geeft het gewenste uiterlijk, kleur en glans.
Zijn weerstand tegen atmosferische omstandigheden en slijtage is essentieel
om het systeem in een goede toestand te houden en het er behoorlijk te laten
uitzien.
Als gevolg van deze verschillende eisen zijn de twee lagen verschillend in
samenstelling en eigenschappen.

De op het gebruiksdoel afgestemde, afzonderlijke functie van de primer en de
toplaag moet in een poedercoating in één laag worden vervuld. Dit stelt hoge
eisen aan de poederkwaliteit. Om de prijs niet te hoog te laten worden, wordt
een sterk beroep gedaan op de chemische voorbehandeling, omdat bij een
poedercoating in één laag vooral de primerfunctie zorgen kan geven. Bij
gebruik van een poedercoating in twee lagen kan men de primerfunctie en de
toplaagfunctie apart programmeren.
Er zijn echter meer redenen:

- Een organische coating wordt afgebroken vanuit zijn buitenoppervlak en
verweert geleidelijk naar dieper gelegen lagen.
Het is begrijpelijk dat hoe dikker de coating is, des te langer de bescherming
zal duren en de esthetische functie in stand zal blijven. Bij een dikkere
coating worden agressieve bestanddelen vanuit de atmosfeer ook verder van
het metaaloppervlak verwijderd gehouden.
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- Een dikke poedercoating bezit vaak een grove en diepe sinaasappelhuid,
waardoor het esthetische aspect voor een groot deel verloren kan gaan.
Door twee lagen aan te brengen kan dit effect worden verminderd, waar-
door een beter uiterlijk wordt verkregen.

- Een dunne deklaag heeft niet de mogelijkheid onregelmatigheden in het
oppervlak geheel te maskeren, maar een dikker twee-lagensysteem kan dit
wel, waarbij het goede uiterlijk van de onderdelen wordt verbeterd.

- Een dikke organische deklaag heeft dempende eigenschappen voor lawaai.
In grote ramen, zoals gebruikelijk zijn in Nederland, ontstaat hierdoor een
belangrijke vermindering van het geluid van vliegtuigen, treinen en het con-
stante gezoem van wegverkeer.

- Dikke organische deklagen hebben goede warmte-isolerende eigenschappen
en in veel gevallen kunnen deze worden gebruikt in plaats van isolatiepro-
fielen, waardoor een belangrijke kostenbesparing wordt verkregen.

- Wanneer de eerste poedercoatlaag met aluminium gepigmenteerd is moet de
tweede een blanke laag zijn, niet alleen om het twee-lagensysteem op te
bouwen, maar ook om de noodzakelijke bescherming te geven aan het alu-
miniumpigment.

Twee-lagenpoedercoatings behoeven niet noodzakelijk te bestaan uit twee
poedercoatinglagen. Een combinatie met oplosmiddelhoudende verf is ook
mogelijk.
In principe bestaan de volgende combinaties:

- dry-on-dry
- dry-on-wet
- wet-on-dry.

waarin ‘dry’ staat voor een poedercoating en ‘wet’ voor een natlak.

16.6 BINDMIDDELEN VOOR WERVELSINTERPOEDERS

In het algemeen worden voor wervelsinteren thermoplastische poeders
gebruikt. Thermohardende poeders zijn niet onmogelijk, maar worden weinig
toegepast. De korrelgrootte ligt tussen 80 en 200 mm en het korrelspectrum is
nauw (maar afhankelijk van de korrelvorm).
De volgende poedersystemen worden hoofdzakelijk voor wervelsinteren
gebruikt:

- polyetheen
- polyvinylchloride
- etheen-vinylacetaat copolymeer
- cellulose-acetobutyraat
- polyamiden; nylon-11 en nylon-12
- andere thermoplastische materialen, zoals thermoplastische polyesters,

PCDT, gechloreerde polyether en gefluoreerde koolwaterstoffen, zoals PTFE,
PTFCE en FEP

- thermohardende poeders.

902



16.6.1 POLYETHEENPOEDER (PE)

Polyetheen is de goedkoopste kunststof, die bovendien het eenvoudigst van
samenstelling is. Polyetheen ontstaat door polymerisatie van etheen. De keten-
lengte bepaalt de eigenschappen van de kunststof; hoe langer de keten, dat wil
zeggen hoe hoger het molecuulgewicht, hoe vaster en harder de kunststof is.
De bekendste vorm van polyetheen is het hogedruk polyetheen, dat onder
meer wordt gebruikt voor afwasteiltjes. Het product is tamelijk zacht en voelt
paraffine-achtig aan. Dit type heeft ook de geringste dichtheid. Het andere,
hardere polyetheentype wordt meer in de techniek gebruikt en bij de vorming
ervan worden minder hoge drukken toegepast omdat men werkt met een kata-
lysator. In het Nederlands noemt men dit product lagedruk polyetheen.

In het Engels kent men de aanduidingen LD en HD Polyethene en bij een ver-
taling in het Nederlands zou men gemakkelijk kunnen menen dat de letters LD
en HD staan voor lagedruk en hogedruk. Dit is echter niet het geval. LD
Polyethene betekent Low Density Polyethene, dat is dus de zachte soort die
onder hoge druk tot stand komt. HD Polyethene betekent High Density
Polyethene, dat is het harde type dat bij lagere drukken wordt gevormd.
In plaats van de naam Polyethene komt men in het Amerikaans ook wel de
afgekorte term Polythene tegen.

Hogedruk polyetheen is niet giftig, zodat het in contact met levensmiddelen
kan worden gebruikt. Bovendien heeft het een zekere dempende werking,
zodat men het graag toepast op draadwerk. Het materiaal heeft een goede
chemische weerstand tegen organische stoffen en een geringe warmte-opna-
me. Het is echter gevoelig voor sommige synthetische reinigingsmiddelen en
het kan onder invloed daarvan spanningsscheuren krijgen, in het bijzonder
wanneer het op grote, platte vlakken wordt toegepast.
Omdat hogedruk polyetheen goede vloei-eigenschappen bezit wordt het poe-
der wel toegepast in automatische wervelsintermachines voor het bedekken
van draadartikelen, kabelgoten, geperforeerde plaat enzovoort.
Polyetheen heeft goede elektrische isolatie-eigenschappen. De hechting van
hogedruk-polyetheen op een glad metaaloppervlak is slecht en er is tot nu toe
geen primer op de markt voor dit materiaal. (Soms kan de primer die voor
PVC-coatings wordt gebruikt de hechting verbeteren.)
Op een opgeruwd metaaloppervlak krijgt men een redelijke hechting en op
draad- of buisartikelen of perforeerd materiaal treedt vooral omhullingshech-
ting op, die door de grote toegepaste laagdikten veelal tot goede resultaten
leidt.
Er is een mogelijkheid om polyetheen met behulp van elektrische ontladingen
(corona-ontlading) aan het oppervlak zodanig te veranderen dat het hechtende
eigenschappen krijgt. Vooral voor polyetheenfolie wordt dit toegepast. Er is
ook poeder dat op deze wijze is behandeld en dat onder meer kan worden
toegepast voor de inwendige bekleding van brandblusapparaten (in de litera-
tuur wordt hiervan een aantal malen melding gemaakt).
Wanneer men een polyetheencoating na het wervelsinteren laat afkoelen in de
lucht krijgt men een mat oppervlak, maar door afschrikken in water van de
nog warme voorwerpen ontstaat een glanzend oppervlak.
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Lagedruk polyetheen is iets duurder dan het voorgaande type en het wordt op
overeenkomstige wijze gebruikt. Het heeft een betere weerstand tegen chemi-
caliën. Bovendien is de maximale gebruikstemperatuur iets hoger. Een half-
glanzende, zwarte kwaliteit wordt onder meer gebruikt voor coatings op goed-
kope metalen meubelen en ook als een zuurvaste coating voor rekken van
(zwavelzuurbevattende) loodaccu’s.

16.6.2 POLYVINYLCHLORIDE (PVC)

De kunststof PVC lijkt in structuur veel op polyetheen. De grondstof ervoor is
vinylchloride of ethenylchloride. Hierin is één van de waterstofatoom van het
etheen vervangen door een chlooratoom. In de Amerikaanse literatuur spreekt
men vaak van VCM, vinylchloride monomeer. Vinylchloride polymeriseert
onder vorming van lange ketens.

Opgemerkt kan worden dat er ook een goed product is, dat tweemaal zoveel
chloor bevat, het vinylideenchloride, dat kan polymeriseren tot polyvinylid-
eenchloride (PVDC): PVDC wordt soms in combinatie met PVC gebruikt.
PVC is een zeer veelzijdig coatingmateriaal en het is beschikbaar in een breed
gebied van hardheden, uiteenlopend van zacht en rubberachtig tot zeer hard
en bij lage temperatuur nog maar weinig taai. De variatie wordt verkregen
door toevoeging van verschillende hoeveelheden weekmaker aan de PVC-
hars.
Door het type weekmaker op de juiste wijze te kiezen kan men een aantal
eigenschappen beïnvloeden, zoals de flexibiliteit bij lage temperatuur, de
weerstand tegen olie en chemicaliën, en deze chemische weerstand weer
combineren met de gunstige mechanische eigenschappen.
De prijs van PVC is laag, zodat het voor wervelsinteren veel wordt gebruikt.
Bij buitenexpositie wordt PVC aangetast door ultraviolette straling, maar door
toevoeging van geschikte stabilisatoren kan deze schadelijke invloed vrijwel
geheel worden opgeheven.

De duurzaamheid en de goede taaiheid maken vinylcoatings vooral geschikt
voor verbruiksgoederen. Zij kunnen ook dienen voor elektrische isolatie. De
chemische weerstand van PVC is goed, zodat het product voor veel chemische
toepassingen kan worden gebruikt, vooral als het bestand moet zijn tegen
anorganische stoffen. Ook de weerstand tegen oplosmiddelen is heel behoor-
lijk.
Het toepassingsgebied is zeer uitgebreid en omvat gereedschappen, lantaarn-
palen, verkeerszuilen, vaatwasmachines, draadartikelen enzovoort. De dekla-
gen zijn na afkoeling in de lucht glanzend.
Een belangrijk punt is nog dat deze coatings goed repareerbaar zijn, bijvoor-
beeld voor het herstellen van onbedekte plaatsen tengevolge van ophanghaken
of beschadigingen.

De hechting van PVC op een glad metaaloppervlak is niet goed, zodat alleen
van een omhullingshechting kan worden gesproken. Er bestaan echter goede
primers die de hechting belangrijk verbeteren. Deze bevatten vaak maleïne-
zuur als bestanddeel dat het basismetaal aantast en daardoor hechting geeft.
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Bij het wervelsinteren van PVC-poeder kan, wanneer dit bij te hoge temperatu-
ren wordt gedaan, de vorming van zoutzuurgas optreden, doordat de kunststof
ontleedt.
De laatste tijd is er sprake van de mogelijke kankerverwekkende eigenschap-
pen van het monomeer vinylchloride (niet bewezen, alleen vermoed). De pro-
ducenten van PVC letten er daarom bij de fabricage van hun product in het
bijzonder op dat geen vrij VCM meer aanwezig is in het eindproduct en dat
het PVC dus volledig uitgepolymeriseerd is. Overigens hebben uitvoerige
onderzoekingen de carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen niet aan-
getoond.

16.6.3 ETHEEN-VINYLACETAATCOPOLYMEER (PE-PVAC)

Het verzeepte PE-PVAC copolymeer is een product dat door de leverancier
(Bayer) onder de naam Levasint op de markt werd gebracht. Sommige bedrij-
ven, die dit product verkopen, geven er een eigen naam aan. Bayer heeft de
fabricage gestaakt, maar de gebruikers hebben ruime voorraden aangelegd.

Met dit product kunnen gladde en glanzende deklagen worden verkregen.
Voor de verwerking ervan is geen primer nodig. Het copolymeer wordt name-
lijk ook als kleefstof op metalen gebruikt. Een goede voorbehandeling: reini-
gen, ontvetten en verwijderen van corrosieproducten is echter wel noodzake-
lijk. Eventueel kan gefosfateerd worden.
In tegenstelling tot andere kunststoffen heeft het PE-PVAC copolymeer een
betrekkelijk kort verwerkingstraject, zodat men van een smeltpunt zou spre-
ken, dat ligt tussen 105 en 108 ˚C. Bij de verwerking kunnen echter hogere
temperaturen worden toegepast omdat het product niet erg gevoelig is voor
oververhitting.
Het copolymeer is geschikt voor continu gebruik tot 70 ˚C en het is bedoeld
voor toepassingen in de bouw, in de auto-industrie, voor het coaten van bui-
zen enzovoort.

16.6.4 CELLULOSE-ACETOBUTYRAAT (CAB)

Cellulose-acetaatbutyraat was één van de eerste producten die voor wervelsin-
teren werd gebruikt. Een groot deel van de praktijkervaring met wervelsinteren
is dan ook met CAB verkregen. Later is dit product overschaduwd door andere
wervelsinterpoeders. Toch heeft CAB een aantal aantrekkelijke eigenschappen.
CAB wordt vervaardigd uit een natuurproduct (cellulose) door dit chemisch te
veresteren, waardoor het voor een groot aantal toepassingen geschikt wordt.
CAB-coatings hebben een aantrekkelijk uiterlijk, een hoge glans en ze kunnen
in een groot aantal heldere kleuren worden geleverd. Esthetisch is dit het
mooiste poeder dat er is. Bovendien heeft het een goede slagvastheid.

Karakteristieke toepassingen zijn hendels en knoppen van allerlei typen en in
sommige landen ook coatings op metalen meubelen. De prijs is niet veel lager
dan van nylon en bij de applicatie moet men letten op een goede afzuiging.
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In het algemeen moet men bij het gebruik van CAB een primer toepassen,
maar er zijn enige typen op de markt waarbij geen primer noodzakelijk is.
Hoewel het glansbehoud van CAB-coatings toch al goed is, zijn er typen ver-
krijgbaar waarbij de glans na drie jaar buitenexpositie nog maar in geringe
mate is teruggelopen.

16.6.5 POLYAMIDE (NYLON) PA

Onder polyamiden verstaat men een groep kunststoffen waarvan verscheidene
bekend zijn onder de oorspronkelijke merknaam Nylon. Men onderscheidt de
nylons door toevoeging van nummers die het aantal koolstofatomen van de
monomeren aangeven: nylon 6, nylon 6-6, nylon 6-10, nylon 11, nylon 12 en
nylon 13. De polyamiden zijn over het algemeen taaie materialen met een
tamelijk hoog verwekingspunt, een grote slijtvastheid en een lage wrijvings-
coëfficiënt. De maximale gebruikstemperatuur ligt bij continu gebruik bij 90 à 
100 ˚C, terwijl men de producten incidenteel tot 140 ˚C kan verhitten.
Voor het wervelsinteren zijn vooral nylon 11 en nylon 12 van belang. Rilsan is
de handelsnaam die aan nylon 11 is gegeven door de Franse fabriek Aquitaine
Organico. Dit product is zó bekend geworden dat lange tijd als synoniem voor
het proces van wervelsinteren de naam rilsaneren is gebruikt.
De eigenschappen van nylon 11 en nylon 12 lopen ver uiteen. Deze twee
nylontypen hebben een geringe wateropname en ze zijn goed bestand tegen
mechanische belastingen. Belangrijke toepassingsgebieden zijn ziekenhuisap-
paratuur, omdat het product bestand is tegen steriliseren, voorts metalen meu-
belen voor gebruik buitenshuis, bekledingen van afsluiters en leidingen en een
grote verscheidenheid van apparatuur.
Om een goede hechting te verkrijgen is voor gebruik op staal soms een primer
noodzakelijk en het is bovendien gewenst het metaaloppervlak op te ruwen,
bijvoorbeeld door het te stralen.
Aangezien nylon niet giftig is kan het worden gebruikt in contact met levens-
middelen. Het product is bestand tegen een grote verscheidenheid van chemi-
caliën, met uitzondering van sterke zuren. De coatings zijn mat na afkoelen in
lucht, maar glanzend na afschrikken in water. Dit afschrikken is niet gunstig
voor de laag; dit geldt voor alle thermoplasten.
De prijs van polyamidecoatings is hoger dan van andere wervelsintermateria-
len, maar de combinatie van goede eigenschappen maakt dat het toch veelvul-
dig wordt toegepast voor veel verschillende artikelen.

16.6.6 ANDERE THERMOPLASTISCHE MATERIALEN

Er zijn diverse andere thermoplastische materialen die als wervelsinterpoeder
worden gebruikt. Hiertoe behoren de polyesters, gechloreerde polyether en de
fluorkoolstofplastics.

Van de thermoplastische polyesters is een bekend product het PCDT, een
afkorting voor polycyclohexyleenmethyleentereftalaat/isoftalaatpolyester. Dit
product is goed bestand tegen weersinvloeden en geeft een taaie, glanzende
coating, die direct op het materiaal, dus zonder primer, kan worden aange-
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bracht. In een laagdikte van 75 mm krijgt men bijvoorbeeld al een goede zout-
sproeiweerstand. Dit product kan ook worden gecombineerd met CAB, waar-
mee een coating ontstaat die een bepaalde oppervlaktestructuur heeft en een
lage glans, waardoor oppervlaktefouten in het onderliggende metaal kunnen
worden gemaskeerd.
Gechloreerde polyether is zeer bekend geworden onder de naam Penton. Het
is een hoogwaardig product met een zeer goede chemische weerstand, zodat
het mogelijk is staal dat voorzien is van een Pentoncoating te gebruiken in
plaats van roestvast staal, geëmailleerd staal of zelfs titaan. Het uiterlijk is niet
decoratief, maar het is zeer geschikt voor het bekleden van pomphuizen, lei-
dingen en tanks bij temperaturen tot 100 ˚C. Hoewel deze kunststof duur is
wordt hij door zijn gunstige eigenschappen toch toegepast wanneer bijzondere
eisen worden gesteld.
Fluorkoolstofplastics zijn er in diverse typen. De bekendste, polytetrafluore-
theen, PTFE, beter bekend onder de handelsnaam Teflon, is niet geschikt voor
wervelsinteren omdat de smelttemperatuur zeer dicht bij de ontledingstempe-
ratuur ligt. Enige andere producten, die op beperkte schaal worden toegepast,
zijn PTFCE (polytrifluorchlooretheen) en FEP (fluoretheenpropeen). 

16.6.7 THERMOHARDENDE POEDERS VOOR WERVELSINTEREN

Thermohardende poeders worden slechts op beperkte schaal voor wervelsinte-
ren gebruikt. Het meest vinden de epoxypoeders toepassing. In mindere mate
worden thermohardende polyesters, acrylaten en polyurethannen gebruikt. De
eigenschappen van deze producten zijn reeds besproken onder 16.3.1 t/m
16.3.5, zodat daarnaar kan worden verwezen. Thermohardende poeders wor-
den gebruikt voor kleinere voorwerpen van eenvoudige vorm en ze worden
ook gespoten op voorverwarmd materiaal. Uiteraard moet de korrelgrootte zijn
aangepast aan het proces van wervelsinteren. Men kan een thermohardend
poeder voor elektrostatisch spuiten niet zonder meer voor wervelsinteren
gebruiken.

16.7 VOORBEHANDELEN VOOR WERVELSINTEREN

Van nature hechten de thermoplasten, die meestal voor wervelsinteren worden
gebruikt, niet goed op een metalen ondergrond.
De noodzakelijke voorbehandelingen zijn ontvetten, reinigen en indien moge-
lijk opruwen.
Gebruikt men daarna geen primer, dan verkrijgt men alleen omhullingshech-
ting, die bij grote toegepaste laagdikten op veel artikelen, zoals draad- en buis-
artikelen, voldoende kan zijn. Op grotere voorwerpen is het gebruik van een
primer noodzakelijk, omdat bij een fout of een beschadiging gemakkelijk
ondercorrosie kan optreden.
Primers worden als verf gespoten in een geringe laagdikte van 5 µm. Na het
drogen worden ze gemoffeld op hoge temperatuur die tevens de voorwarm-
temperatuur voor het wervelsinteren is. De temperatuur is hoog, 250 à 300 ˚C,
soms zelfs (kort) 400 ˚C.
De gebruikte primer moet daartegen bestand zijn.
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16.8 APPARATUUR EN UITVOERING VAN WERVELSINTEREN

Bij wervelsinteren gebruikt men een lak- of kunststofpoeder, dat in een bak
met een poreuze bodem van onderaf met lucht wordt doorgeblazen, waardoor
het poeder vloeistofeigenschap-
pen krijgt (het wordt gefluïdi-
seerd). In dit gefluïdiseerde poe-
der worden de voorverwarmde
voorwerpen ondergedompeld.
Door de hoge temperatuur kleven
de poederdeeltjes aan het voor-
werpoppervlak vast en vormen
daarop een laag. Het dompelen
duurt zeer kort: één of enkele
seconden. Nadat de voorwerpen
uit de wervelsinterbad zijn
gehaald vloeit de laag poeder-
deeltjes verder strak uit onder invloed van de eigen warmte van het voorwerp,
of, als dit te dunwandig is, zodat het een onvoldoende warmte-inhoud heeft,
bij naverwarmen in een oven. Wervelsinteren wordt in beperkte mate voor
thermohardende producten, zoals epoxypoeder, toegepast, maar het meest
voor thermoplastische materialen, zoals PVC, polyetheen of nylon.

Het is met wervelsinteren mogelijk in één bewerking tamelijk dikke lagen aan
te brengen. Veelal zijn de lagen slijtvast en er treden vrijwel nooit zakkers op
bij dit proces. Bij gecompliceerde voorwerpen met veel holten en gaten is het
moeilijk de overmaat poeder tijdig door afblazen met lucht of uitschudden te
verwijderen waardoor soms plaatselijk te grote ophopingen ontstaan.

TABEL 16.2 Wervelsinteren vergeleken met andere poederapplicatiemethoden

Wervelsinteren Elektrostatisch Elektrostatisch
wervelsinteren poederspuiten

Poederfijnheid, µm 80-200 80-200 10-80
poederverlies, % 5-10 gering gering
automatisering mogelijk ja ja
laagdikte, µm 150-1500 100-200 50-150
porievrijheid ja ja mogelijk *)
voorverwarmen ja ja en nee nee
ovens 1 (2) 1 1
generator nee ja ja

*) afhankelijk van laagdikte

Voordelen van wervelsinteren:

- Men kan een grote laagdikte aanbrengen van 150-1500 µm zonder zakkers.
- De coating heeft typische dikke filmeigenschappen, zoals geluiddemping,

warmte-isolatie (warm aanvoelen) en elektrische isolatie.
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- De coating camoufleert oppervlaktefouten, bijvoorbeeld bij ruw slijpwerk en
bij beschadigingen.

- Men verkrijgt een betere kantendekking dan met vloeibare lakken.
- Men krijgt een goede bedekking van draadartikelen (dichtvloeien van draad-

kruisingen).
- De laagdikte is te sturen door dompeltemperatuur en -tijd.
- Het moffelen van de primer en het voorverwarmen vóór het dompelen

geschiedt meestal in één bewerking.
- Diverse kleuren kunnen worden aangebracht door gebruik te maken van

transportabele wervelsintertanks.
- Het is mogelijk voorwerpen gedeeltelijk te coaten.
- Voor eenvoudige voorwerpen behoeft men geen geschoolde vaklieden te

gebruiken; de manuurkosten zijn dan laag.
- Men heeft minimale poederverliezen.

Nadelen van wervelsinteren:

- Een constante laagdikte is moeilijk haalbaar.
- Bij verschillende materiaaldikten verkrijgt men gemakkelijk verschillende

eigenschappen van de poedercoating. Door een juiste keuze van oventem-
peratuur en voorwarmtijd kan men dit grotendeels voorkomen.

- Ondanks het gebruik van een primer krijgt men toch vaak een minder goede
hechting bij het wervelsinteren van thermoplasten dan bij het elektrostatisch
spuiten van thermoharders.

- Het is moeilijk voorwerpen éénzijdig te bedekken.
- De hoge temperatuur bij het voorverwarmen is nadelig voor gesoldeerde

artikelen en voor voorwerpen die niet-metalen gedeelten bevatten.
- Er treden moeilijkheden op bij dunwandig materiaal met een wanddikte

kleiner dan 1 mm (onder meer trekken).
- Een onregelmatige wanddikte leidt eveneens tot moeilijkheden ten gevolge

van verschillende warmte-inhoud (dit is echter te voorkomen).
- Wanneer aan één voorwerp verschillende metalen voorkomen treden moei-

lijkheden op tengevolge van verschillen in soortelijke warmte en warmtege-
leidbaarheid (zie boven).

- Het verwijderen van foute lagen, respectievelijk het repareren daarvan is
vaak heel moeilijk.

- Het in goede conditie houden van het poeder in de bak vereist de nodige
zorg.

- Het proces is moeilijk te automatiseren.
- Voor het vullen van een wervelsinterbak is een grote poederinvestering

nodig. Omdat men de bak niet kan leeggebruiken moet deze investering in
één keer worden afgeschreven, zoals bij alle dompelmethoden.

- Bij grote voorwerpen heeft men een grote investering in apparatuur (bak +
oven) en poeder (bakvulling).

- Bij meer kleuren krijgt men te maken met een meervoudige investering, in
één keer af te schrijven.

- De materiaalkosten zijn vaak te hoog als een dikke laag niet nodig is.
- Soms zijn twee ovens nodig, namelijk als moet worden naverwarmd.
- Men kan met één oven volstaan, maar dan haalt men slechts de halve pro-

ductie.
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- Het wervelsinteren is meestal handwerk, daardoor verkrijgt men een beperk-
te productiesnelheid. (Sinds kort wordt ook automatisch wervelsinteren van
kleinere voorwerpen, zoals bevestigingsartikelen, toegepast).

- Men heeft een beperkte kleurkeuze; kleuren zijn niet te mengen of bij te
maken.

TABEL 16.3 Wervelsinteren in vergelijking met andere dompelmethoden

Elektrodepositie Wervelsinteren Conventioneel

vaste stof, % 8-15 100 30-50
aantal ovens 1 1 (2) 1
ondergrond metaal metaal alles
laagdikte, mm 2,5-40 150-1500 10-50
aantal lagen 1 *) 1 meer
bevochtiging 
metaal prima matig goed
randdekking prima goed slecht
dekking in holten prima prima matig
camouflage 
oppervlaktefouten slecht prima matig
bedekking tapgatenprima prima matig
zakkers geen geen ja
oplosmiddel-
verdamping nee nee ja

*) Op een geleidende laag kan opnieuw een E.C.-laag worden aangebracht.

16.9 ELEKTROSTATISCH WERVELSINTEREN

Bij elektrostatisch wervelsinteren gebruikt men een wervelsinterbad dat boven-
dien elektroden bevat, waardoor het gefluïdiseerde poeder wordt opgeladen.
Door de gelijknamige lading stoten de poederdeeltjes elkaar onderling af,
zodat het gefluïdiseerde poeder wordt overdekt door een poederwolk die de
gehele tank vult en daar vaak bovenuit komt.
Men kan in principe zowel voorverwarmde voorwerpen behandelen, zoals bij
het wervelsinteren, als niet-voorverwarmde voorwerpen, zoals bij het elektro-
statisch poederspuiten. In het laatste geval blijven de poederdeeltjes door elek-
trostatische lading aan het voorwerpoppervlak hechten. Deze laatste methode
wordt het meest toegepast. Het is dan, evenals bij elektrostatisch poederspui-
ten, noodzakelijk de voorwerpen elektrisch geaard op te hangen.
Elektrostatisch wervelsinteren wordt meestal in een continu proces uitgevoerd.
De voorwerpen worden bijvoorbeeld met een conveyor in de poederwolk
gebracht. Ook voor het coaten van buis wordt elektrostatisch wervelsinteren
wel gebruikt.
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16.10 VLAMSPUITEN

Vlamspuiten van poeder vindt plaats als het poeder in een luchtpistool in aanra-
king wordt gebracht met een vlam of met hete lucht, waardoor de poederdeeltjes
in gesmolten toestand aankomen op het voorwerpoppervlak. Deze bewerking ver-
toont dus grote gelijkenis met het metaalspuiten. Een nadeel van vlamspuiten is dat
door de sterke verhitting de kwaliteit van de kunststoffen meestal sterk terugloopt.

16.11 VLOKSPUITEN

Vlokspuiten is een term die in het Nederlands eigenlijk niet voorkomt; het is
een rechtstreekse vertaling uit het Engels: ‘Flock-spraying’.
Hierbij worden bijvoorbeeld textielvezels in een kleeflaag gespoten.

16.12 SUSPENSIECOATEN

Aanbrengen van een poeder vanuit een waterige suspensie is bekend onder de
namen Aqueous Powder Slurry, APS, (een slurry is een suspensie) en
Electrophoretic Powder Coating, EPC. In het eerste geval hebben we te maken
met een opspuittechniek, die op het eerste gezicht op verfspuiten lijkt en met
conventionele verfspuitapparatuur kan worden uitgevoerd. In het tweede geval
gaat het om een elektroforeseproces vanuit een waterige suspensie (zowel ana-
forese als kataforese is mogelijk).
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