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Editoriaal
Op 27 februari heeft Dave Elliot, President van European Committee for 

Surface Treatment (CETS aisbl) op de VOM-dag met als thema “de impact 

van REACh op het lakken van aluminium” een status geschetst over 

chroomtrioxide en de gevolgen voor de industrie. Volgens de huidige stand 

van zaken zal het gebruik van vele chromaathoudende producten (chroom-

trioxide en diverse (di)chromaten) voor de aanmaak van ondermeer conver-

sielagen verboden zijn vanaf 21 september 2017, tenzij tijdig (18 maanden 

voor deze datum!) een autorisatie aangevraagd en bekomen wordt voor 

deze toepassing. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de KMO in de 

oppervlaktebehandelende industrie? Het moet duidelijk zijn dat grote onze-

kerheid omtrent het gebruik van chroomtrioxide leidt tot een verlies aan 

competitiviteit t.a.v. concurrenten buiten de EU. Hier is dus een belangrijke 

taak weggelegd voor het uitwerken van degelijke alternatieve chroomvrije 

voorbehandelingssystemen binnen Europa. Tegelijkertijd is intensief lobby-

werk onder andere vanwege CETS, noodzakelijk om de dialoog en samen-

werking tussen de verschillende actoren zoals ECHA (the European Chemi-

cal Agency), EU en de betrokken consortia die de belangen van de industrie 

verdedigen, te bevorderen. Vandaar dat VOM actief inhaakt bij CETS om zo 

snel de juiste informatie te kunnen verspreiden aan haar industrie. 

Editorial
Le 27 février dernier, lors de notre journée d’étude intitulée «L’impact 

de REACh sur le laquage de l’aluminium», Dave Elliot, Président de CETS 

(Comité européen des traitements de surface) a présenté un état des lieux 

sur le trioxyde de chrome et les conséquences pour l’industrie. Selon l’état 

des lieux actuel, l’utilisation de nombreux produits contenant des chromates 

(comme le trioxyde de chrome et divers (di)chromates) pour la fabrication, 

notamment, de couches de conversion sera interdite à partir du 21 septem-

bre 2017, sauf si une demande d’autorisation préalable (18 mois avant cette 

date !) est introduite et obtenue pour cette application. Quels sont les prin-

cipaux défis pour les PME actives dans le traitement de surface? Il est clair 

que l’incertitude concernant l’utilisation  du trioxyde de chrome entraine une 

perte de compétitivité par rapport aux concurrents hors Union européenne. 

Le développement de systèmes de prétraitement sans chrome constitue 

donc une tâche importante au sein de l’Europe. Un intense lobbying, entre 

autres de la part de CETS, est à la fois nécessaire pour favoriser le dialo-

gue et la collaboration entre les différents acteurs tels que l’ECHA (Euro-

pean Chemical Agency), l’UE et les consortiums concernés défendant les 

intérêts de l’industrie. La VOM se joint par conséquent activement au CETS 

afin d’être en mesure de diffuser rapidement des informations exactes à son 

industrie. 
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31/03- 04/04/2014: INDUSTRIE PARIS 2014
INDUSTRIE Paris is the leading event for industry professio-
nals. This event highlights innovative solutions that allow small 
and medium-sized companies to acquire equipment, know-
how, ideas, and solutions that will promote their competitiven-
ess and industrial performance.
Ville Pinte Paris
Info: GL events Exhibitions - T. +33 (0)5 53 36 78 78
 industrie@gl-events.com - www.industrie-expo.com

APRIL 2014 AVRIL

03/04/2014: CIP-Day NACE BENELUX
Corrosion Inspection Program: specific topics helps you to 
improve the overall quality of inspections performed.
De Jachthoorn, Kontich
Info: NACE BENELUX section
 Veerle Fincken - T. +32 (0)16 40 14 20 
 info@vom.be - www.vom.be

08-10/04/2014: American Coatings Show and conferen-
ces 
Georgia World Congress Center Atlanta (USA)
Info: American Coatings Association & Vincentz Network 
 Lena.witte@vincentz.net

08-11/04/2014: Paint Expo 2014
5th Leading International Trade Fair for Industrial Coating 
Technology 
Karlsruhe, Germany
Info: FairFair GmbH - www.paintexpo.de

10/04/2014: Werkatelier Oppervlaktebehandeling van meta-
len en plastics 
Campus Chemelot, Heerlen (NL)
Info: Limburg & Co
 T. 31 (0)43 362 70 08
 helpdesk@klinkhamergroup.com - www.limburgenco.nl

JUNI 2014 JUIN

24-26/06/2014: PARTS2CLEAN 2014
Leading International Trade Fair for Industrial Parts and 
Surface Cleaning
Parc d’expositions - Stuttgart
Info: Deutsche Messe AG
 www.parts2clean.com

09-11/06/2015: AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO 
2015 
Nürnberg, Germany
Info: Nürnberg Messe 
 Ralph Ernst & Sabrina Wynant
 T. +32 (0)2 204 01 86
 ernst@debelux.org
 www.automotive-engineering-expo.com

SEPTEMBER 2014 SEPTEMBRE

23-25/09/2014: EUROCOAT 2014, congress & exhibition
Eurocoat is dedicated to coating, packaging and handling 
equipment experts, involved in the paint, varnish, ink, glue and 
adhesives industries.
Port de Versailles, Paris (France)
Info: www.eurocoat-expo.com

OKTOBER 2014 OCTOBRE

07-09/10/2014: Vakbeurs SURFACE 2014
Brabanthallen, ‘s Hertogenbosch (Nederland)
Info: 2XPO, ism VOM Nederland
 Johan Heysteck 
 T. +31 (0)73 6293939
 info@surfacevakbeurs.nl
 www.vakbeurssurface.nl

Inplasco
 YOUR TOTAL SYSTEM SUPPLIER

Powder and paint application products

DeVilbiss     GEMA     Clemco     GRACO     Ransburg     BINKS     Evercoat     HangOn 
www.inplasco.eu - Winninglaan 13 - 9140 Temse - tel +32 (0)3 710 94 00 - info@inplasco.eu
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BELGIUM COATINGS obtient le 
premier label QUALISTEELCOAT 
en Wallonie

C’est avec grand plaisir que la VOM 
asbl, l’association belge des traite-
ments de surface des matériaux, peut 
décerner le premier label de qua-
lité QUALISTEELCOAT (catégorie C5 
Marine High) en Wallonie, et le deu-
xième en Belgique, à la société Belgium 
 Coatings implantée à Grâce-Hollogne.

L’importance de QUALI-
STEELCOAT

QUALISTEELCOAT est une arme pour 
l’avenir. Nous constatons que dans le 
secteur de la construction, les promo- 
teurs, les bureaux d’architectes et les 
prescripteurs se réfèrent de plus en 
plus souvent dans leurs cahiers de 
charge à des garanties et des systèmes  
de qualité reconnus, dont QUALI-
COAT et QUALISTEELCOAT. Cette 
tendance se perçoit également dans 
le secteur de l’ingénierie ou dans l’in-
dustrie métallurgique. Il est clair que 
QUALISTEELCOAT va donc rapide-
ment gagner en importance et assuré-
ment aussi dans les pays voisins. Les 
entreprises de laquage ont donc tout 
intérêt à être les premières impliquées. 
QUALISTEELCOAT décrit, en outre, 
des systèmes de peinture durables et 
innovants. 

BELGIUM COATINGS   
 
La société Belgium Coatings, implan-
tée à Grâce-Hollogne, est une entre-
prise familiale spécialisée en sablage, 
grenaillage, métallisation, peinture 

industrielle et poudrage. Elle dispose 
d’installations et de matériel de pointe 
et travaille tant en atelier que sur chan-
tier. Sa mission: protéger et embel-
lir ! Son objectif: créer un partenariat 
solide et durable avec ses clients pour 
répondre à leurs exigences. La société 
est actuellement dirigée par Olivier et 
Jean-Marc Roland. 

Fondée en 1975, Belgium Coatings a 
connu un formidable développement 
au cours de ces dernières années. 
Les investissements réguliers (maté-
riel, formation, certificats...) qui ont été 
consentis pendant cette croissance 
sont le gage d’une maîtrise de plus 

en plus pointue de son savoir-faire 
ainsi que de son souci d’apporter à 
ses clients le meilleur des services. 
La société occupe maintenant plus 
de 80 personnes. Ses installations, 
d’une superficie de 24 000 m², ont été 
conçues pour s’adapter aux exigences 
techniques et environnementales. La 
proximité des grands axes routiers 
diminue considérablement les incon-
vénients liés aux transports. 

Gare de Luxembourg

Escaliers grandes dimensions
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Forte de ses 38 ans d’expérience dans 
le traitement de surface, la société Bel-
gium Coatings est un partenaire fiable 
et professionnel.
 
A propos de QUALISTEEL-
COAT

Depuis 2011, la VOM asbl est titulaire 
de licence, pour le marché belge, du 
label de qualité QUALISTEELCOAT 
pour la protection de l’acier. Outre 
la gestion et la promotion du label, 
la VOM a pour mission de veiller au 
contenu des spécifications techniques 
et de le confronter à l’avancée de la 
technologie.

Ce label de qualité est basé sur le 
contrôle du processus de revêtement, 
du système de peinture, du contrôle 
interne et du produit fini. Les exigences 
sont définies dans une spécification et 
sont basées sur des normes et procé-
dés généralement reconnues qui éta-
blissent, en particulier, la façon dont 
une qualité supérieure et fiable peut 

être obtenue. Ceci est déterminé par 
un comité technique international. Le 
contrôle et l’inspection sont effectués 
par un laboratoire et des inspecteurs 
indépendants accrédités par Qua-

listeelcoat. Pour la Belgique, il s’agit 
du CoRI, Coating Research Institute, 
implanté à Limelette.

Le champ d’application de Qualisteel-
coat est très vaste et couvre tant 
l’acier non-traité que l’acier galvanisé 
(métallisation, galvanisation à chaud, 
peinture riche en zinc, shérardisation, 
galvanisation électrolytique…) recou-
vert ensuite d’une couche de peinture 
liquide ou en poudre. Ces systèmes de 
peinture peuvent en outre (en fonction 
de la classe de corrosivité) être utilisés 
pour des applications intérieures ou 
extérieures. 

L’Europe compte actuellement 32 
entreprises de laquage ayant obtenu 
le label Qualisteelcoat. La liste la plus 
récente peut être consultée sur www.
qualisteelcoat.net.

Pour plus d’informations
Belgium Coatings
Jean-Marc Roland

Laquage bi-color

Chargeuse à betteraves

Erratum
In het artikel van Indufinish dat verscheen in het februari nummer op p.15 is een fout geslopen: De titel “Hangend lakken 

bij Bruynzeel Keukens” moet zijn “Hangend lakken bij Bruynzeel Storage Systems” en alle verwijzingen naar de firma 

Bruynzeel keukens moeten navenant worden aangepast.
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Introductie op conversielagen
Procesbeschrijving

Een conversiebehandeling is het che-
misch of elektrochemisch proces 
dat toegepast wordt om een deklaag 
(conversielaag) te verkrijgen die onder 
meer bestaat uit een verbinding met 
het metaal van het substraat. Anodi-
seren van aluminium voldoet aan deze 
definitie, maar deze techniek kan ook 
beschreven worden als een elektroly-
tisch proces. 

Conversielagen bestaan meestal uit 
oxiden, chromaten, fosfaten of sulfi-
den. De vloeistof waarin het proces 
plaatsvindt, bevat bestanddelen die 
aanvankelijk een deel van het metaal-
oppervlak oplossen. De opgeloste 
metaalionen reageren met bestand-
delen uit de vloeistof zelf en vormen de 
neerslag of conversielaag. Conversie-
lagen worden toegepast omwille van 
hun bijdragen aan de corrosie besten-
digheid, dikwijls in combinatie met 
andere functionele eigenschappen als 
uitzicht en kleur, elektrische geleid-
baarheid en hechtingsverbetering van 
een volgende deklaag of lijm. Vóór 
het aanbrengen van de conversielaag 
wordt het oppervlak meestal gereinigd 
en geactiveerd en achteraf kan de con-
versie laag gepassiveerd worden.

De belangrijkste families conversie-
lagen waren traditioneel de fosfata-
ties, chromataties en de kleurproces-
sen (zwarten van staal, bronzeren van 
koper,…). De keuze aan processen is 
in enkele jaren sterk veranderd onder 
invloed van de Europese richtlijnen 
(ELV, RoHS) betreffende de aanwezig-
heid van zeswaardig chroom in dek-
lagen en REACH. 

De chromateerprocessen op basis van  
driewaardig chroom werden gedi-
versifieerd en wonnen aan belang.  
Chromaatvrije alternatieven zoals zir-
conium, titanium, polymeren, ceriaten, 
silanen en SAM’s (Self Assembling 
Molecules) of monolayers werden ont-
wikkeld en in de markt geïntroduceerd. 
Door de snelle wijzigingen is de norma-
lisatie nog niet helemaal gevolgd.

Fosfateren

Fosfateren wordt toegepast op ijzer 
en staal, zink, aluminium, magnesium, 
cadmium en hun legeringen, alsmede 
op deklagen van deze metalen, met als 
doel:
•	 de	corrosieweerstand	te	verbeteren;
•	 de	 hechting	 van	 organische	 dekla-
gen	te	verbeteren;

•	 het	koud	vervormen	te	vergemakke-
lijken;

•	 de	wrijving	te	verminderen;
•	 de	elektrische	weerstand	te	vergro-

ten (zinkfosfaatlagen).

Het werkstuk wordt behandeld in een 
proces bad bestaande uit metaalfos-
faten en een activator, opgelost in fos-
forzuur. Het metaaloppervlak wordt als 
gevolg van een chemische reactie met 
de behandelingsoplossing omgezet 
in een beschermende laag van onop-
losbare fosfaatkristallen. De behande-
lingsoplossing wordt op het werkstuk 
aangebracht door dompelen of sproei-
en.

Een uitgebreide behandelingslijn 
omvat: ontvetten, spoelen, beitsen 
(indien nodig), spoelen (indien wordt 
gebeitst), activeren, fosfateren, spoe-
len, passiveren, drogen.

Het aanbrengen van fosfaatlagen kan 
plaatsvinden:
•	 in	 dompelbaden	 (meestal	 om	 de	
beste	 kwaliteit	 te	 bekomen;	 alge-
meen in de auto-industrie)

•	 in	sproeitunnels;
•	met	een	kwast;
•	met	een	stoomstraalproces.

Het gewicht en de kristalstructuur van 
de fosfaatlaag en de penetratiediepte 
in het basismateriaal worden gecon-
troleerd door:
•	 de	voorbehandeling,	meer	specifiek	
de	reinigingsmethode;

•	 de	 samenstelling	 van	 de	 behande-
lingsoplossing;

•	 de	 samenstelling	 van	 het	 substraat	
en in het bijzonder de oppervlakte-
toestand;

•	 de	procesvoorwaarden	zoals	tempe-
ratuur	en	behandelingsduur;

•	 de	aanbrengmethode	van	de	behan-
delingsoplossing.

De hoeveelheid aangebracht fos-
faat, uitgedrukt in g/m², wordt veeleer 
gebruikt dan de laagdikte om de hoe-
veelheid afgezette laag weer te geven.

Afhankelijk van het gebruikte 
metaalfosfaat (nl. Fe, Zn en Mn) onder-
scheidt men de volgende typen fos-
faatlagen:
•	 ijzerfosfaatlagen	 (ook	 amorfe	 fosfa-
tatie	genoemd);

•	 zinkfosfaatlagen	(ook	kristallijne	fos-
fatatie	genoemd);

•	mangaanfosfaatlagen.

Bij het fosfateren worden procesba-
den gebruikt op basis van fosforzuur 
die daarnaast ook zink-, zink/calcium-, 
mangaan- of zink/nikkel/mangaanfos-
faat bevatten. Er wordt gewerkt bij een 
pH	tussen	1,8	-	3,5;	bij	alkali-fosfaat-
oplossingen bij een pH tussen 3,5 - 6. 
Fosfateer baden bevatten tevens oxi-
datiemiddelen zoals nitrieten, nitraten, 
waterstofperoxide of organische nitro-
verbindingen.

Het ijzerfosfateren kan erg compact 
uitgevoerd worden, nl: ontvetten, 
spoelen, fosfateren, spoelen, passive-
ren, drogen. Ontvetten en fosfateren 
kunnen zelfs gecombineerd worden tot 
een zure ontvetting, gevolgd van een 
spoelen, en een passivatie of spoeling 
in gedemineraliseerd water.

Een goede ijzerfosfaat laag bestaat 
uit Fe(III)-fosfaat en Fe(III)-oxide. Om 
deze Fe(III)-verbindingen te vormen 
is zuurstof nodig, vandaar de toevoe-
ging van oxidatiemiddelen. Typische 
laaggewichten bedragen 0,02 tot 0,2 
g/m². Door het passiveren (met of zon-
der chromaat) kan nog een belangrijke 
verbetering van de corrosieweerstand 
verkregen worden.

Bij zinkfosfateren worden fosfaatlagen 
gevormd met een muisgrijs uiterlijk. 
Die worden ingezet als corrosiebesten-
dige hechtingsondergrond voor lakken 
en elektroforetische lak (voor toepas-
singen met hoge eisen), onder meer 
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de automobielindustrie. Tri-kation fos-
fataties (Zn-Mn-Ni) zijn standaard. De 
formuleringen worden meer en meer 
gericht op een laag nikkelgehalte (van 
1.5 g/l tot 20 ppm) en verlaagd nitriet. 
Typische laaggewichten bedragen 2 
tot 6 g/m².

Na het zinkfosfateren wordt gespoeld 
met gedemineraliseerd water. De cor-
rosiebestendigheid van zinkfosfaatla-
gen kan verbeterd worden door na te 
spoelen met chromaat of een silaan 
oplossing.

De opeenvolgende processtappen 
voor het mangaanfosfateren zijn ana-
loog aan deze van het zinkfosfateren. 
De behandelingstemperatuur is hoger 
en de tijden langer. Typische laag-
gewichten bedragen 10 tot 40 g/m². 
Mangaanfosfaatlagen hebben een 
aantrekkelijk matzwart uiterlijk. Ze zijn 
mechanisch steviger en zijn corrosie-
bestendiger dan ijzerfosfaat- en zink-
fosfaatlagen. Het proces is duurder 
dan de andere fosfataties. Deze lagen 
worden vooral gebruikt voor slijtage-
toepassingen, soms omwille van de 
zwarte kleur. De corrosiebestendig-
heid wordt voornamelijk bekomen 
door de behandeling met olie.

Chromateren

Het uiterlijk van chromaatlagen is zeer 
uiteenlopend inzake kleur. Bij de chro-
maatlagen aangebracht uit zeswaar-
dige chromaatoplossingen variëren de 
lagen van dunne, helder glanzende en 
blauw glanzende lagen, over dikkere, 
geelkleurige lagen, tot de dikste, brui-
ne, olijfkleurige en zwarte lagen, en dit 
afhankelijk van het proces, het grond-
materiaal en de deklaag, De “gele” 
kleur was een indicatie voor een laag 
die meer corrosiebescherming bood 
in tegenstelling tot de transparante of 
lichtblauwe. Door de introductie van 
driewaardige chromatatie lagen is 
deze eenvoudige indeling niet langer 
praktisch bruikbaar. Driewaardige 
chromateringen kunnen een transpa-
rante of een bruin iriserende kleur heb-
ben en worden ook gekleurd.

Chromaatlagen worden voornamelijk 
toegepast op aluminium en magne-
sium, en op zink en hun legeringen met 
als doel:

•	 de	corrosieweerstand	te	verbeteren;
•	 de	 hechting	 van	 organische	 dekla-
gen	te	verbeteren;

•	 een	 corrosie	 werende	 deklaag	 met	
geringe elektrische weerstand te 
vormen.

Worden deze metalen gedompeld 
in een chroomzuuroplossing met de 
gepaste katalysatoren en etsmiddelen, 
dan lost metaal op en reageert verder 
tot de vorming van een chromaat laag 
bestaande uit metaalchromaat, oxide, 
hydroxide, chroomoxide en chroom-
hydroxide, fosfaat enz. De samenstel-
ling van de laag is afhankelijk van de 
gebruikte oplossing, pH, temperatuur, 
tijd en wijze van aanbrengen (sproeien, 
dompelen). 

Passiveren (chroomvrij)

Passiveren is een brede term, die 
gebruikt wordt voor een brede groep 
conversielagen die tot doel hebben 
het oppervlak te beschermen, corro-
sievaster te maken en/of een betere 
hechting van een volgende deklaag 
(vnl. lakken) te realiseren. Hieronder 
wordt ingegaan op technieken die een 
alternatief vormen voor conversielagen 
die uit Cr(III)- of Cr(VI) baden worden 
aangemaakt.

Zirkonaat, titanaat (samen met poly-
meer) worden met goed gevolg op 
aluminium veel toegepast als voorbe-
handeling voor het lakken van profie-
len en diverse toepassingen voor de 
bouw- en transportsector. Deze lagen 
zijn transparant. De stukken worden 
grondig gespoeld voor ze te dompelen 
in	het	proces	bad;	na	onderdompeling	
wordt niet meer gespoeld maar droogt 
de dunne film. Zonder laklaag bieden 
deze hechtingslagen weinig bijko-
mende corrosiebescherming. Met een 
laklaag voldoen ze uitstekend en wor-
den ook in de bouwsector toegepast 
met Qualicoat label. De lay-out van de 
installatie is sterk verschillend van deze 
met een zeswaardige chromatatie.

SAM (Self Assembling Molecules) of 
monolayers: Dit proces is de voor-
keursbehandeling geworden op alu-
minium velgen omdat een uitstekende 
corrosiewering en hechting van de 
transparante vernis wordt bekomen 
zonder enige verkleuring of vlekvor-

ming. De zeer dunne laag (typisch 5 
- 10 mg/m²) wordt aangebracht in een 
laag geconcentreerde (typisch 300 
mg/l) oplossing van fosforzuur bij pH 3 
en bij 50°C. De stukken moeten goed 
gereinigd zijn, en met zeer zuiver gede-
mineraliseerd water gespoeld worden 
voor de behandeling met SAM. In som-
mige behandelingslijnen wordt nage-
spoeld, in andere wordt onmiddellijk 
gedroogd.

Ceriaten worden beperkt toegepast 
om chromaten te vervangen. De pro-
cessen werken goed op bepaalde 
legeringen (vnl. met koper gelegeer-
de), zowel met als zonder bijkomende 
organische deklaag. De procesvoering 
is vrij analoog aan deze met chroma-
ten. De ervaring is beperkt, ceriaten 
zijn veel minder giftig dan chromaten.

Processen gebaseerd op silanen 
(organosilaan polymeren) kunnen toe-
gepast worden op goed gereinigd 
staal, verzinkt staal en aluminiumle-
geringen. Het gaat om eenvoudige 
dompelprocessen in verdunde en ver-
vuilingsgevoelige baden. De chemica-
liën zijn duur, doch het verbruik is heel 
gering. Het goed spoelen met gede-
mineraliseerd water van uitstekende 
kwaliteit voor en na de silaan behande-
ling is essentieel.

Bron: Beste Beschikbare Technieken 
(BBT) voor oppervlaktebehandeling 
van metalen en kunststoffen (januari 
2008)
A. Jacobs, L. Goovaerts, B. Gielen  
(Ecolas), I. Van Tomme (Ecolas),  
V. Fincken (VOM), M. De Bonte (SIR-
RIS) en E. Hooyberghs, K. Vrancken

Voor meer informatie:
VITO
Diane Huybrechts
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Een overzicht van de mogelijke conversielagen voor 
aluminium
Tot de jaren 2010 was het chromateren 
een zeer populaire en wijdverspreide 
techniek voor het aanbrengen van een 
conversielaag. Echter, chroom trioxide 
is recentelijk geplaatst in de bijlage XIV 
van de REACh regelgeving. Dit bete-
kent dat volgens de huidige stand van 
zaken het gebruik van vele chromaat 
houdende producten zoals chroom tri-
oxide en diverse (di)chromaten voor de 
aanmaak van onder meer conversiela-
gen verboden zal zijn vanaf 21 septem-
ber 2017, tenzij tijdig (18 maanden voor 
deze datum!) een autorisatie wordt 
aangevraagd en bekomen voor deze 
toepassing. Bedrijven zijn zoekend 
naar nieuwe al dan niet chromaatvrije 
processen die het best geïntegreerd 
kunnen worden in de bestaande pro-
ductie-omgeving. De chemie is echter 
complex	 en	 sterk	 bedrijfsafhankelijk;	
de keuze is ruim, de randvoorwaarden, 
zoals milieu en veiligheid zijn streng. 
Vandaar het belang van een duidelijk 
overzicht in het spectrum van technie-
ken zoals deze op dit moment aan de 
markt aangeboden worden.  

De werkgroep ALUMINIUM binnen 
VOM heeft een tabel opgesteld die een 
overzicht geeft van de verschillende 
types conversielagen voor de alumi-
nium oppervlaktebehandelende indus-
trie. De tabel is bedoeld als een alge-
mene beoordeling van de beschikbare 
technieken maar houdt geen rekening 
met de specifieke productieparame-
ters die eigen zijn aan het bedrijf dat 
deze techniek toepast.

De beoordeling omvat voor elk van de 
conversielagen een aantal kwaliteits-
aspecten die als volgt kunnen worden 
toegelicht:

GSB approval: GSB is een internatio-
naal kwaliteitslabel van Duitse origine 
voor de aluminium industrie. In de tabel 
wordt aangeduid of de conversielaag 
door GSB wordt erkend. 
Voor meer informatie:
http://www.gsb-international.de. 

Qualicoat approval: Qualicoat is 
een internationaal kwaliteitslabel van 
Zwitserse origine voor de aluminium 

industrie. Het Qualicoat label geldt 
voor aluminium coating bedrijven als 
kwaliteitsstatus die het jaar door wordt 
gecontroleerd. In de tabel wordt aan-
geduid of de conversie laag door Qua-
licoat wordt erkend. 
Voor meer informatie: 
http://www.qualicoat.net.

Chrome-6 free: Dit deel van tabel 
duidt aan of de conversielaag al dan 
niet Cr6 bevat.

Free from heavy metals: Dit deel van 
de tabel duidt aan of de conversielaag 
zware metalen bevat. Deze zijn geclas-
sificeerd volgens voorkomen op een 
grijze resp. zwarte lijst. 

Environmental influences: Dit deel 
van de tabel geeft aan in welke mate 
de conversielaag schadelijk kan zijn 
voor het milieu, inclusief verwijderen 
van afvalwater en/of slib.

Multi-metal process: Dit deel van de 
tabel geeft aan of het mogelijk is om in 
hetzelfde procesbad ook andere meta-
len dan aluminium te behandelen.

Room temperature process: Dit deel 
van de tabel geeft aan of de conver-
sielaag kan worden aangebracht bij 
kamertemperatuur  (ca. 18 to 22 °C). 
Voor pre-anodisatie processen bete-
kent zulks dat het bad zal moeten wor-
den gekoeld.
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Energy consumption: Dit deel van de 
tabel geeft een indicatie van het ener-
gieverbruik bij het aanbrengen van de 
conversielaag.

Bare metal corrosion protection: 
Dit deel van de tabel geeft aan in 
welke mate onbehandeld aluminium 
beschermd is na aanbrengen van de 
conversielaag

Rinsing capacity: Dit deel van de tabel 
geeft aan hoe gemakkelijk de gebruikte 
chemicaliën kunnen worden verwij-
derd door de stukken te spoelen.

Corrosion protection of the com-
plete coating system: In dit gedeelte 
van de tabel wordt aangegeven welke 
de graad van bescherming is van het 
totale coatingsysteem. Dit wordt in 

hoofdzaak geëvalueerd m.b.v. neutrale 
of zure zoutnevel test, vochtigheids-
test, Machu test e.a.

Welding: Dit deel van de tabel geeft 
aan hoe de conversielaag reageert 
wanneer het aluminium wordt gelast 
vóór het aanbrengen van een coating. 
Dit kwaliteitsaspect is belangrijk voor 
de automotive en de luchtvaart indus-
trie.

Gluing: Dit deel van de tabel geeft aan 
hoe de conversielaag reageert wan-
neer ongelakte aluminium delen ver-
lijmd worden. Dit kwaliteitsaspect is 
belangrijk in de automobiel en in de 
luchtvaartindustrie.

Outdoor use (Environmental class 
> C3): Dit gedeelte van de tabel geeft 

aan hoe de conversielaag zich na  
(poeder)coating gedraagt in een buiten- 
omgeving.

Indoor use (Environmental class C1 
+ C2): Dit gedeelte van de tabel geeft 
aan hoe de conversielaag zich na  
(poeder)coating gedraagt in een  
binnenomgeving.

Material: Dit gedeelte van de tabel 
geeft de verschillende types van alu-
minium materialen in relatie tot de con-
versielagen. Zie ook Qualicoat en GSB 
voor een overzicht van de verschil-
lende types aluminium in verband met 
voorbehandeling en coating.

vom info 03/1411
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230 miljoen m² chroomvrij voorbehandeld 
met het PRECOAT proces
De eindstreep voor het gebruik van 
hexavalent chroom komt steeds dich-
terbij. Indien er geen autorisatie komt 
voor het werken met chroom(VI) als 
conversielaag betekent dit dat het 
gebruik van chroom(VI) als conversie-
laag per 21 september 2017 verboden 
zal zijn. Met mogelijke uitzondering van 
toepassingen in de lucht- en ruimte-
vaart. 

AD Chemicals heeft zich al meer dan 
15 jaar geleden gerealiseerd dat er 
mogelijk een verbod op het gebruik 
van chroom(VI) zou kunnen komen 
en is toen met de ontwikkeling voor 
chroomvrije alternatieven gestart. 
Om wielertermen te gebruiken mag 
gezegd worden dat ons R&D team niet 
gewacht heeft tot de eindsprint werd 
ingezet, maar destijds gedemarreerd 
is uit het peloton om zo een volwaar-
dig alternatief te kunnen aanbieden. Dit 
alternatief is ons goedgekeurd Quali-
coatproces “PRECOAT” waarvan we 
nu kunnen zeggen dat sindsdien ruim 
230 miljoen m² aluminium chroomvrij 
met een zirkonium-titanium polymeer 
proces “PRECOAT” is voorbehandeld.

Dus uit ervaring als producent van 
voorbehandelingschemicaliën is het 
mogelijk om met een chroom(VI)-
vrije voorbehandeling te werken met 
behoud van de kwaliteitseigenschap-
pen tussen het aluminium en de poe-
dercoating. Toch krijgen wij veelal de 
volgende vragen: 
1) In het verleden hadden we een 

chromaathoudende voorbehande-
ling. Nu willen we een chroomvrije 
voorbehandeling, kan ik zomaar 
overschakelen?

2) Kunnen we dit eigenlijk doen met 
dezelfde lijnopbouw?

3) Wordt het afvalwater op dezelfde 
manier behandeld?

Vaak denken bedrijven dat het een 
gemakkelijke stap is om over te stap-
pen van een traditioneel chroma-
teerproces naar een chroom(VI)-vrij 
proces. Helaas, deze gedachte is een 
groot misverstand. Het startpunt moet 
zijn dat een voorbehandelingslijn met 

chroom(VI) niet hetzelfde is als een lijn 
met chroom(VI)-vrije voorbehandeling. 
Juist de ervaring die we de afgelopen 
jaren hebben opgedaan is behulpzaam 
voor een juiste advisering en maakt het 
mogelijk dat men met inachtneming 
van verschillende zaken een goede 
overstap kan maken. Het grote verschil 
in de lijnopbouw is dat er door het wer-
ken met chroomvrije systemen er een 
kwalitatief goede demiwater stap voor 
de chroomvrije stap moet zitten.

Bij het werken met de nieuwe techno-
logie van een zirkonium-titanium poly-
meerproces is de kans op schadelijke 
effecten minder groot (zie GHS classi-
ficatie hierna). 

6-waardig
Geel chromaat

CHROMATE 12 LC

Chroom vrij 
PRECOAT

  

Daarnaast is er nog eens een milieu-
winst behaald in het spoeltraject. De 
afvalwaterbehandeling is een stuk 
eenvoudiger en minder kostbaar. Waar 
voorheen bij chroomhoudend afvalwa-
ter nog een natriumbisulfiet stap voor 
de reductie van het chroom(VI) toege-
past moest worden, is deze niet meer 
nodig en kan men gelijk naar de neu-
tralisatie stap toe. Dus uiteindelijk is er 
minder slib, minder chemie nodig en 
dat met minder kosten. 

De chemie van het zirkonium-titanium 
polymeerproces. 

M+ = Al3+, Zr4+, Ti4+

Het mechanisme in dit proces kan als 
volgt weergegeven worden. De kat-
ionen zorgen voor de coördinatie van 
de cross linking van de carbonzuur 
groep aan de polymeren. Voldoende 
vrije hydroxyl groepen zorgen voor de 
hechting naar de coating toe.
 
AD Chemicals voldoet met het PRE-
COAT proces aan de specificaties van 
zowel Qualicoat als GSB en hebben 
hiervoor Qualicoat approval No. A-021 
en GSB approval No. 250 a. 
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Een opmerking die gemaakt zou kun-
nen worden:
“Het is mooi dat uw systeem zowel het 
Qualicoat als het GSB certificaat heeft, 
maar de chroom(VI) houdende voorbe-
handeling haalt zelfs 2500 uur!”

Een terechte vraag is dan:
“Zou dan de eis van de SAS (2.10 Ace-
tic acid salt-spray resistance ISO 9227 
1000 uur) niet 2000 - 2500 uur moeten 
zijn?”

AD Chemicals heeft bij een onafhan-
kelijk laboratorium intensieve corrosie-
testen laten uitvoeren om te zien wat 
de uiteindelijke corrosieweerstand van 
onze PRECOAT is. 

De resultaten tonen geen 1000 uur 
maar 3000 uur corrosiebestendigheid.

Het is dus mogelijk om met een 
chroom(VI)-vrije voorbehandeling te 
werken met behoud van de kwaliteits-
eigenschappen tussen het aluminium 
en de poedercoating.

Voor meer informatie:
AD Chemicals BV
Patrick van der Velden

Chroom(VI)-vrij een goede zaak, … maar geef 
ons nog wat tijd 
Er roert wat in de wereld van de opper-
vlaktebehandeling van aluminium en 
dus ook binnen ons bedrijf. Chroom VI 
wordt immers medio 2017 verboden.
 
Oorspronkelijk bestond het voor-
stel van de Europese Commissie en 
ECHA (het Europees Agentschap voor 
Chemicaliën te Helsinki) erin om voor 
zeswaardig chroomverbindingen een 
sunset datum op te leggen van mid-
den 2015. Mede dankzij intensief lob-
bywerk via Estal Europa samen met 
de heer Simon Meirsschaut, secreta-
ris van Estal België en reeds jaren de 
drijvende kracht achter onze Europe-
se lobbying activiteiten, is die sunset 
datum verschoven naar 21 september 
2017. 

Ik hoor u denken “waarom dit tegen-
houden? Chroom VI is kankerverwek-
kend en niet echt milieuvriendelijk”. 
De oppervlaktebehandelaars en hun 
chemieleveranciers zijn zich daar 
zeker van bewust en de nodige voor-
zorgen en risicobeperkende maatre-
gelen werden en worden genomen 

in	de	bedrijven;	zo	ook	bij	Colors.	De	
operatoren komen niet in contact met 
het chroom VI, de dosering is laag en 
er gaat bovendien een poederlaklaag 
overheen. Ook de gewone consument 
komt dus niet in contact met chroom 
VI. 

Het gaat hier bovendien om het belang 
van onze sector. De hoeveelheid die 
alle Belgische oppervlaktebehan-
delaars samen jaarlijks verbruiken is 
op Europees vlak en in vergelijking 
met andere sectoren verwaarloos-
baar klein. Bovendien, en dit is veel 
belangrijker, zie ik als board member 
van Qualicoat Worldwide in Zürich 
geregeld de resultaten van de wereld-
wijd uitgevoerde Qualicoatinspecties. 
Daaruit blijkt gewoon dat chroom VI 
voorlopig nog steeds performanter is 
dan de alternatieven.

Dit laatste is dan ook de reden waar-
om we vanuit Estal Europa steeds een 
tweesporenbeleid gevolgd hebben 
in onze lobbying activiteiten naar de 
Europese Commissie toe. We hebben 

steeds de alternatieve voorbehan-
delingen bij de leden van Estal België 
gepromoot maar tegelijkertijd gepro-
beerd de zogeheten Sunset date van 
chroom VI zo ver mogelijk voor ons 
uit te duwen. Dit met als onderlig-
gende motivatie om de industrie van 
de chemieleveranciers de tijd te geven 
hun alternatieve systemen verder te  
perfectioneren. 

Ondertussen is er op dit vlak veel 
gebeurd en de evolutie is nog volop 
aan de gang. Ik heb er dan ook alle ver-
trouwen in dat wanneer we bij Colors 
onze verticale lijn omzetten naar 
chroom(VI)–vrij, we dit met een gerust 
hart gaan kunnen doen. Alleen, het zal 
nog niet voor morgen zijn. Dit in tegen-
stelling tot onze drie andere lijnen waar 
we wel zijn overgeschakeld. De hoofd-
reden daar was echter markt-gerela-
teerd.

Voor meer informatie:
Colors nv
Ivo Vermeeren
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Chroomvrije voorbehandeling op aluminium: 
MCS bevestigt
Een van de eerste pioniers 
van chroomvrije voorbehan-
deling

Vanaf dag 1 sinds de oprichting in 
1996, heeft Metal Coating Systems 
de keuze voor het chroomvrij voorbe-
handelen van aluminium nooit in twijfel 
getrokken.
Als loonlakker voor het poedercoaten 
van aluminium was MCS een pionier 
van deze nieuwe chemische voor-
behandelingsmethode. Zij waren in 
Europa de eerste die het internationale 
Qualicoat-label behaalden.
Inmiddels heeft MCS ca. 4.000.000 m² 
aluminium probleemloos behandeld en 
daarmee de hoogstaande kwaliteit van 
zijn oppervlaktebehandeling beves-
tigd. Ook het onafgebroken behoud 
van het Qualicoat label zonder enige 
herkeuring is hiervan het bewijs.
Ondanks de vooroordelen bij som-
minge loonlakkerijen tegenover het 
chroomvrij voorbehandelen, blijft 
MCS een groot voorstander van deze 
techniek. Hierdoor kan het bedrijf zich 
manifesteren als een milieubewuste 
onderneming die gebruik maakt van de 
“best beschikbare technieken” en dit 
met het oog op een minimale milieube-
lasting. Zaakvoerder van MCS, Ludo 
Appels, besteedt daarbij ook aandacht 
aan aspecten zoals energie, water en 
afvalbeperking en/of valorisatie. 

Chroomvrij versus chroom-
houdend en de invloed van 
het substraat zelf

Bij een recent uitgevoerd intern test-
programma is gebleken dat de door 
MCS gecoate aluminium testpanelen 
langer aan de azijnzure zoutsproeitest 
weerstaan dan de vereiste 1000 hr. Er 
zijn stalen getest die de 3000 hr zelfs 
ruim overschreden hebben. Dit test-
programma was tot stand gekomen 
met medewerking van de toeleveran-
cier van de chemicaliën. In deze stu-
die is ook aan bod gekomen dat met 
name de kwaliteit van het aluminium 
substraat van groot belang is. Zo wer-
den testpanelen uit 2 verschillende 
loten aluminium, op identieke wijze 

chemisch voorbehandeld, gecoat met 
dezelfde poedercoating en in eenzelf-
de ovencharge gemoffeld. Hetzelfde 
werd nog eens uitgevoerd met een 
chroomhoudende voorbehandeling  
als referentiestaal. Vervolgens werden 
al deze panelen onderworpen aan de 
zgn. filiforme corrosie test. Alle panelen 
uit hetzelfde lot bleven goed, terwijl alle 
panelen van het andere lot aluminium 
wel degelijk werden aangetast door 
filiforme corrosie. Ook bij de gechro-
mateerde panelen gaven deze uit het 
overeenkomstige lot aluminium slechte 
resultaten.
Ook het, vooral door Duitsland gepro-
moot “superieur” voorbehandelingsys-
teem d.m.v. pre-anodiseren werd door 
MCS mee in de test opgenomen. Ook 
hierbij werden zowel goede als slechte 
resultaten gevonden op het vlak van de 
hechting met de poederlaklaag.

Conclusie 

De chroomvrije systemen zijn op zijn 
minst gelijkwaardig met het zeswaar-
dig chroom. Het spreekt voor zich dat 
in eerste instantie het substraat zelf 
ook van een degelijke kwaliteit moet 
zijn en dat de diverse voorbehande-
ling- en lakprocessen naar behoren 
dienen te worden uitgevoerd. Een 
slecht aangebrachte conversielaag 
geeft altijd problemen, ongeacht of 
deze nu chroomvrij of chroomhoudend 
werd aangebracht.
Het is reeds lang gekend dat niet alle 
aangeleverde aluminium bij de loon-
coater van eenzelfde kwaliteitsniveau 
is. De globalisering van de markten en 
de beperkte mogelijkheden voor een 
coater om de herkomst van de door 
zijn klanten aangeleverde producten 

te controleren zorgen natuurlijk voor 
een steeds aanwezig risico. Duidelijk 
is wel dat de corrosieweerstand niets 
te maken heeft met het al dan niet 
gebruik van zeswaardig chroom, maar 
wel met de kwaliteit van het substraat 
zelf of uiteraard met de kwaliteit van 
het gevoerde voorbehandelingproces.

Betrouwbaarheid

Omdat MCS het kwaliteitsniveau van 
een gepoederlakt aluminium product 
zeer ernstig neemt, heeft Ludo Appels 
ook zijn deel van de verantwoordelijk-
heid genomen om de markt te sen-
sibiliseren en gezamenlijk tot een 
hoogwaardig eindproduct te komen. 
Daarom is hij reeds jaren lid van de 
bestuursraden van VOM België en 
Estal België. Mede onder zijn impuls 
is via deze organisaties onlangs nog 
een brochure uitgegeven: “kwaliteit is 
geen toeval: een praktische gids voor 
een kwalitatieve poedercoating op alu-
minium”. Hierin worden alle aspecten 
die van invloed kunnen zijn voor een 
optimale kwalitatieve poedercoating 
op aluminium, overzichtelijk toegelicht. 
Het uiteindelijke gelakte aluminium 
eindproduct is immers een resultaat 
van verschillende schakels uit de totale 
ketting. Van producent (extrudeur of 
walserij), ontwerper, toeleverancier van 
chemicaliën en poeders , constructeur 
en uiteindelijk de coater zelf. 
MCS is inmiddels door deze strategie 
van optimale kwaliteitsbeheersing en 
intensief sensibiliseren en communice-
ren met zijn klanten en toeleveranciers, 
een betrouwbare keuze geworden 
voor zijn afnemers in allerlei sectoren 
van de aluminium markt. Inmiddels 
zijn er diverse internationale projecten 
gerealiseerd in de bouwsector en infra-
structuur, maar ook in diverse andere 
sectoren zoals de automotive, straat-
meubilair en industriële toepassingen 
heeft MCS meerdere referenties afge-
leverd.

Voor meer informatie:
Metal Coating Systems NV
Ludo Appels

Scheepswerven Damen - Gorinchem
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CrVI voorbehandeling: 
een gevestigde waarde bij Alumeco
Alumeco werd in 1991 opgericht en in 
2002 overgenomen door het echtpaar 
Koen Taelman en Griet Vandecasteele.

De specialiteit van Alumeco bestaat uit 
het poederlakken van aluminium zowel 
voor binnen-als buitentoepassingen en 
dit in een heel breed gamma RAL kleu-
ren. Alumeco heeft de mogelijkheid 
om zowel grote series als stukwerk 
te poederlakken voor klanten die zich 
situeren in West- en Oost Vlaanderen, 
Henegouwen en Noord-Frankrijk.

Alumeco beschikt over twee horizon-
tale poederlaklijnen waarbij de voorbe-
handeling gebeurt door onderdompe-
ling in een 10-badenreeks.

In de 1ste fase worden de aluminium 
stukken mild alkalisch ontvet, gevolgd 
door 2 maal spoelen met water.

In de 2de fase wordt aluminium 
gebeitst, gevolgd door 2 maal spoelen 
met water. De minimale beitsafdracht 
bedraagt 1g/m².

In de 3de fase wordt het aluminium 
gechromateerd, gevolgd door 3 maal 
spoelen met water en demi-water en 
daarna drogen in de droogoven. De 
conversielaag bestaat uit een zeswaar-
dige chromaatlaag die goede corrosie-

werende eigenschappen heeft en zo 
zorgt voor een uitstekende hechting 
met de laklaag. Vermits het gaat om 
een goed zichtbare conversielaag kan 
het proces in de productielijn van kort-
bij worden opgevolgd door middel van 
een visuele inspectie. 

Na het poederlakken worden de stuk-
ken uitgehard in een kameroven en dit 
volgens de voorschriften van de mof-
felcurve van het poeder.

Het productieproces wordt geduren-
de de verschillende fasen zorgvuldig 
gecontroleerd: van de voorbehande-
ling tot aan het afgewerkt product in 
het labo. Er wordt veel zorg besteed 
aan het verpakken van het afgewerkt 
product zodat de goederen geen 
beschadiging kunnen oplopen tijdens 
het transport.

Alumeco is in het bezit van het “qua-
licoat label” en steeds bereid om te 
investeren in de nieuwste technieken 
met oog voor het milieu. De voorbe-
reiding voor omschakeling naar een 
chroom(VI)-vrij conversieproces zijn 
reeds gestart.

Voor meer informatie:
Alumeco NV
Koen Taelman
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Omschakeling van CrVI naar chroomvrij bij Alural
Inleiding

Alural, gespecialiseerd in de opper-
vlaktebehandeling van aluminium en 
met een aanbod van zowel coating als 
anodisatie, heeft de laatste jaren een 
uitgebreide ervaring opgebouwd met 
chroomvrije voorbehandelingssys-
temen. Dit vooral in aanloop naar het 
aangekondigde verbod op het gebruik 
van CrVI.
Het merendeel van deze ervaring werd 
opgebouwd in de vestiging te Lum-
men waar de afgelopen jaren zwaar 
geïnvesteerd werd en nagenoeg het 
volledige productieapparaat werd ver-
vangen. Concreet werden zowel de 
horizontale als de verticale laklijn ver-
vangen en momenteel wordt ook de 
volledige renovatie van de anodiseer-
lijn afgewerkt.
Ook in de vestiging in Tisselt werd 
ervaring opgedaan met chroomvrije 
voorbehandeling, meer bepaald op 
de specifieke laklijn voor bouwbeslag 
onderdelen.
Vanuit het verleden heeft Alural natuur-
lijk ook zeer veel ervaring met pre-
anodisatie, de meest volwaardige EN 
chroomvrije voorbehandeling op alu-
minium. Merk hierbij op dat er meer en 
meer literatuur ter beschikking is die 
het uitzonderlijk hoogwaardige karak-
ter van deze voorbehandeling erkent. 

Hoe werden de projecten in 
Lummen concreet aangepakt?

De omschakeling naar een chroom-
vrij voorbehandelingsproces op basis 
van titanium bij Alural Lummen werd in 
twee fasen uitgevoerd.
Een eerste fase (voorjaar 2010) had 
betrekking op de horizontale lijn, 
gebouwd door Glasbeek en met che-
mie van Alufinish. Een aantal zaken die 
extra aandacht vragen bij de enginee-
ring en opbouw van een chroomvrije 
voorbehandeling zijn:
•	 De	 juiste	 ophangmethodiek	 (keuze	

ophangmaterialen in RVS/staal) 
•	 Zekerstellen	 dat	 er	 voldoende	

gebeitst en gespoeld wordt 
•	 Door	 inzet	 van	 cascadespoelsyste-

men en procesautomatisering kan 
het waterverbruik drastisch vermin-
derd worden 

•	 Het	is	absoluut	aan	te	raden	het	con-

versiebad te voorzien van uitgebrei-
de controles en sturingen op:
o pH
o Geleidbaarheid
o Temperatuur
o Concentratie via titratie
o Bepaling van de vervuilingsele-

menten in het bad via titratie
Een tweede fase (voorjaar 2011) 
had betrekking op de verticale lijn, 
gebouwd door SAT en ook met chemie 
van Alufinish. Dezelfde zaken als op de 
horizontale lijn zijn hier van toepassing, 
maar dankzij de ervaring die daarbij 
werden opgedaan zijn opstartpro-
blemen uitgebleven. Er zijn derhalve 
geen ingrepen inzake parameters of 
met betrekking tot de installatie nodig 
geweest.

Specifieke aandachtspunten 
indien gewerkt wordt met 
een chroomvrij systeem

Aangezien de laag zeer moeilijk visu-
eel waar te nemen is, heeft Alufinish 
voor de bepaling van het gewicht van 
de conversielaag drie oplossingen ont-
wikkeld:
•	 Kwalitatieve	methode	via	kleurdrup-

pel. Dit kan aan de lijn uitgevoerd 
worden	door	de	operatoren;

•	 Kwantitatieve	methode	via	fotospec-
trometrische bepaling van het con-
versielaag gewicht. Dit wordt dage-
lijks	uitgevoerd	in	eigen	labo;

•	 Kwantitatieve	 methode	 via	 X-Ray	
(wordt weinig toegepast en kan in 
het labo van Alufinish uitgevoerd 
worden.)

Volgende voordelen en opportuniteiten 
werden omgezet tijdens de overscha-
keling naar het chroomvrije systeem:
•	 Het	 proces	 wordt	 automatisch	

gestuurd aan de hand van geleid-
baarheidsmetingen.

•	 In	de	nieuwe	lijnen	werd	een	trending	
van parameters voorzien zodat ook 
kan teruggekeken worden. Para-
meters en proces kunnen eveneens 
van op afstand geraadpleegd en 
gestuurd worden.

•	 De	 conversielaag	 wordt	 in-line	
gepoederd en moet snel na voorbe-
handelen gecoat worden. Voorraden 
voorbehandelen om na een aantal 
dagen/weken te coaten is niet meer 
mogelijk.

•	 In	de	WZI	 is	geen	chroomontgifting	
nodig.

•	 Naar	 “health	 &	 safety”	 toe	 is	 het	
chroomvrije product niet toxisch.

•	Ook	op	de	profielen	zit	geen	chroom	
meer wat een belangrijk voordeel is 
i.v.m. recyclage van de behandelde 
onderdelen aan het einde van hun 
levenscyclus.

•	 REACH-conform.
Er moet ook rekening gehouden wor-
den enkele nadelen ten opzichte van 
de vertrouwde CrVI systemen:
•	 Het	proces	is	minder	tolerant	dan	de	

chroomVI-houdende voorbehande-
ling en vraagt strikte opvolging van 
parameters.

•	 Tunnels	moeten	langer	zijn	dan	een	
chroomVI-houdende voorbehande-
ling als gevolg van spoelwaterkwali-
teit.

•	 De	 conversielaag	 is	 niet	 of	 nauwe-
lijks zichtbaar. Dit houdt in dat het 
falen van een pomp in het conversie-
bad niet steeds onmiddellijk gede-
tecteerd kan worden.

•	 Er	 zijn	 risico’s	wanneer	 de	 proces-
voering niet goed opgevolgd wordt. 
Bij te veel of geen conversielaag ont-
staan in beide gevallen gelijkaardige 
problemen met hechting.

Wat brengt de toekomst?

Wat betreft de overschakeling naar 
chroomvrije systemen staat Alural voor 
bijkomende uitdagingen in de vestiging 
in Tisselt, waar deze overgang in de 
loop van de volgende jaren ook zal uit-
gevoerd worden. Vermits deze inves-
teringen voor een deel geïntegreerd 
zullen worden in bestaande en nieuwe 
laklijnen, zullen hier andere voorzorgs-
maatregelen genomen worden. Het is 
immers complexer om een bestaande 
lijn om te bouwen dan een volledige 
nieuwe lijn onmiddellijk volgens alle 
gekende noden te engineeren.
Samen met zijn partners realiseert 
Alural een intensieve samenwerking op 
gebied van de volledige supply chain. 
Recent werd opnieuw geïnvesteerd in 
bijkomende logistieke ruimte die ter 
beschikking staat voor de klanten.

Voor meer informatie: 
Alural, Niko Bonnyns
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ChroomVI-vrije conversielagen op zink en 
legeringen
De eerste generatie industriële con-
versielagen op basis van 3-waardig 
chroom waren ofwel iriserend, ofwel 
met een intense opaalkleur die werd 
veroorzaakt door het gelegeerd metaal 
in de zinklaag. De eerste zwart passi-
veringen konden worden bekomen op 
zink-ijzer of zink-nikkel lagen en pas 
daarna op zink door het gebruik van 
metaaloxides, metaalsulfides of fosfor-
gebaseerde chemicaliën. 

Het vormen van dit soort passiverings-
lagen verschilt wezenlijk van chro-
maatlagen. Dichromaat- of chromaat-
ionen zijn niet langer aanwezig om 
voor de oxidatie van zink te zorgen. 
Daarvoor worden voornamelijk nitraten 
gebruikt.

De passiveringslaag bestaat uit CrIII-
hydroxide of/en oxide, deze laag is 
merkelijk dunner en heeft een verschil-
lende structuur in vergelijking met de 
traditionele chromaatlaag.

Eerste generatie van 3-waar-
dige passiveringen

Deze werd oorspronkelijk uitgaande 
van de traditionele blauwpassivering 
ontwikkeld. 
De hogere corrosieweerstand werd op 
verschillende manieren bereikt:
•	 door	een	hogere	concentratie	van	de	
actieve	bestanddelen;

•	 door	 een	 verhoging	 van	de	 tempe-

ratuur en dus een toename van het 
gewicht	van	de	passiveringslaag;

•	 door	het	gebruik	van	inhibitoren

De laagdikte bedraagt niet meer dan 
100 tot 150 nm.

Tweede generatie van 
3-waardige passiveringen

De zoektocht naar alternatieven voor 
fluoride als ligand voor chroom(III) 
heeft geleid tot de ontwikkeling van 
een tweede generatie passiveringen 
met andere karakteristieken. Vooral het 
uitzicht verschilt en is nu iriserend olijf-
groen. Door toevoeging van metaal-
zouten en organische zuren bekomt 
men nu de zgn. ‘dikfilm’passivering 
met een hoge corrosieweerstand.

Dit type vereist echter een hoge CrIII-
concentratie, wat leidt tot een hogere 
kostprijs dan chromaat-types. Daar-
enboven moet men werken aan een 
hogere temperatuur om de gewenste 
corrosieweerstand te verkrijgen.

Deze lagen zijn ook niet altijd ‘zelfher-
stellend’. Chromaatlagen zijn dit wel en 
bovendien is de performantie van het 
bad moeilijk op peil te houden wanneer 
het continue in gebruik is. De laagdikte 
ligt tussen 200 tot 250 nm.

Derde generatie van 3-waar-
dige passiveringen

Men combineert hier de CrIII oxides 
met oppervlakte-actieve stoffen en 
inhibitoren zoals Si02, als zogenaam-
de ‘nanodeeltjes’. De afgezette con-
centratie chroom(III) in de passive-
ringslaag bedraagt 0.3 – 0.5 mg/dm2.  
Interessant om te weten is dat het 

Si02-gehalte kan oplopen tot 0.5 – 1 
mg/dm2. Si02 wordt ingebouwd in de 
passiveringslaag en men bereikt een 
hogere corrosieweerstand dan indien 
alleen met CrIII oxide zou gewerkt wor-
den. Hier kan de laagdikte al oplopen 
tot 400 nm. Het is nu mogelijk om bij 
kamertemperatuur en lagere CrIII-con-
centratie te werken.

Er kan eventueel additioneel een top-
coat als eindlaag gebruikt worden, 
gebaseerd op silicaten, polymeren, 
enz. 

Diverse karakteristieken die men wenst 
te bekomen kunnen zijn:
•	 ‘zilveren’	kleur
•	 verminderen	van	frictie	(vb.	voor	vij-

zen)
•	 even	 hoge	 corrosieweerstand	 als	

CrVI-passiveringen
•	weerstand	tegen	temperatuurpieken	

(‘thermal shock resistance’) 

Chromaat-passiveringen zijn vandaag 
grotendeels vervangen door passive-
ringen met 3-waardig chroom.
Superpass is een nieuwe passivering 
die door Herbert Schmidt Oberflächen-
technik is ontwikkeld en door Caldic 
wordt verdeeld. Het product voldoet 
ruimschoots aan de eisen van de 
industrie en voor het bereiken van een 
heel hoge corrosieweerstand kunnen 
sealers en topcoats op de passivering 
aangebracht worden.

(Bron Dr. Alexander Jimenez, Herbert 
Schmidt Oberflächentechnik, Germany) 

Voor meer informatie: 
Caldic
Alexander Jimenez



vom info 03/14 18

numéro thématique: couches de conversion et de passivation en traitement de surface: quelles tendances?

Pre-anodisatie als conversie vóór het  
(poeder)lakken van aluminium
Het anodiseren van aluminium is een 
al jarenlang toegepast proces waarbij 
een geforceerde, maar gecontroleerde 
oxidatie van het aluminiumoppervlak 
wordt veroorzaakt. In het anodisatie-
bad wordt met behulp van gelijkstroom 
in een zwavelzuuroplossing een poreu-
ze oxide laag opgebouwd, met een 
typische laagdikte van 15 tot 30 µm. 
In een eindbehandeling, de zgn. sea-
ling, worden deze poriën gesloten. Het 
eindproduct heeft een uitstekende cor-
rosiebestendigheid en oogt bovendien 
mooi (het aluminium metaal blijft zicht-
baar)

Bij pre-anodiseren, als voorbehan-
delingsproces vóór het (poeder)lak-
ken, gebruikt men hetzelfde principe, 
meestal ook dezelfde installaties, maar 
de opgebouwde oxide laag is dunner 
(3 tot 8 µm). Er volgt geen nabehande-
ling om de poriën te dichten en ze dient 
als conversielaag voor een navolgende 
coating.

Een typisch processchema voor pre-
anodiseren kan er als volgt uitzien:
•	Ontvetten:

o mild alkalisch, pH: 9,0 – 9,5
o temperatuur: 50 – 70 °C
o behandelingstijd: 10 – 30 minuten
o boraat-vrij: Alficlean 139/2 (poe-

der) of Alficlean 154/4 (vloeibaar)
•	 (Spoelen):	 niet	 noodzakelijk	 bij	

gebruik van Alficlean en Alfisatin
•	 Alkalisch	beitsen:

o 40 – 70 g/l vrije NaOH
o afname: 4 – 6 g Al/m² en per 

minuut
o temperatuur: 40 – 70 °C
o stabilisatie Aluminium met Alfisatin 

339/1
•	 Spoelen:	meerdere	stappen
•	 Desmutten	 (neutraliseren	 of	 “kla-

ren”):
o salpeterzuur, ca 100 g/l 
o of zwavelzuur ( 100 – 200 g/l ) met 

Alfideox
o alfideox 79 voor speciale legerin-

gen
•	 (Spoelen):	 niet	 noodzakelijk	 bij	

gebruik van zwavelzuur in de desmut
•	 Anodiseren:

o laagdikte voor pre-ano: 3 – 8 µm

o elektrolyt: zwavelzuur (Qualicoat: 
180	–	220	g/l;	GSB:	180	–	200	g/l	)

o Aluminium in oplossing: 5 – 15 g/l
o gelijkstroom: 0,8 – 2,0 Amp/dm²
o temperatuur: 25 – 30 °C (GSB) ( 

Qualicoat: 20 – 30 °C , ± 1 °C )
o Chlorides < 100 mg/l (GSB)
o agitatie van de bad oplossing
o extra aandacht voor elektrische 

contacten en stroomdoorgang
o tijd: ca. 3 min/µ

•	 Spoelen:	meerdere	stappen	noodza-
kelijk (uitspoelen zuur uit de poriën)

•	 Eindspoel	 in	 warm	 gedeminerali-
seerd water:
o GSB: 20 – 80 °C
o Qualicoat: max 60 °C
o afdruipwater < 30 µS/cm bij 20 °C
o vermijdt sealing

Na deze voorbehandeling moeten 
de stukken zo snel mogelijk worden 
gelakt (binnen maximaal 16 uur). Cru-
ciaal zijn propere omstandigheden: 
het vermijden van stof of enige andere 
contaminatie (bv. door transpirerende 
handen bij het afnemen) zijn belangrijk. 
De poriën staan immers open (door het 
anodiseren bij hogere temperatuur), ze 
zijn niet verdicht en zuigen elke vervui-
ling binnen.

Vóór het (poeder)lakken gaan de stuk-
ken door een droogoven (maximaal 
80 °C droogtemperatuur bij Qualicoat, 
100 °C objecttemperatuur volgens 
GSB).

Pre-anodisatie met navolgende poe-
dercoating op aluminium geeft uit-

stekende resultaten. Hechtings- en 
corrosietesten worden conform aan 
Qualicoat of GSB voldaan. Het is uiter-
mate geschikt voor het vermijden van 
filiforme corrosie (de strenge eis van F 
≤ 0,15 in de DIN EN 3665 voor de FFC-
test wordt probleemloos gerespec-
teerd). Eén van de redenen voor het 
succes zou de afwezigheid van vreem-
de metalen of stoffen in de conversie 
laag kunnen zijn.

Pre-anodiseren is echter wel een duur 
proces. Er zijn meerdere baden, ener-
gie en spoelwaters nodig. Benodigde 
mankracht is ook niet te onderschat-
ten: correct aanbrengen van de klem-
men (voor stroomdoorgang), van 
het rek afnemen en daarna opnieuw 
ophangen voor het poederlakken zijn 
tijdrovende manipulaties. Productie-
capaciteiten zijn bij pre-anodisatie 
meestal ook beperkter dan bij tradi-
tioneel voorbehandelen. Uitgaande 
van maximale charges van 50 tot 100 
m² en een anodiseertijd van 15 tot 20 
minuten, is de doorzet per uur eerder 
gering.

Vandaar dat pre-ano voor grotere 
(poeder)lakbedrijven kan worden aan-
zien als een kwalitatief hoogstaande 
aanvulling bij traditionele voorbehan-
delingsprocessen.

Voor meer informatie:
Alufinish
Hans Buyl
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Oxsilan® technologie overtuigt door efficiëntie 
en duurzaamheid
 (version française dans le numéro d’avril)

Hoogwaardige productietechnieken 
combineren met het verminderen van 
de milieubelasting zonder daarbij in te 
boeten op kwaliteit: dat is de weg die 
Chemetall met haar Oxsilan® techno-
logie bewandelt. De industrie is zich 
sterk bewust van het principe ‘respon-
sible care’. In o.a. de machinebouw, 
zoals de productie van landbouwma-
chines, zijn bescherming van mens en 
milieu een belangrijke prioriteit. Met de 
implementatie van de Oxsilan® tech-
nologie in productieprocessen bewijst 
Chemetall hierbij haar waarde.

Betrouwbaar en tevens 
geschikt voor multi-metal 
behandeling

In de automobielindustrie, maar nog 
meer bij de productie van (landbouw)
machines, wordt een brede scala aan 
substraten gebruikt. Dun- en dikwandi-
ge constructiedelen van staal worden 
geassembleerd alvorens er een chemi-
sche voorbehandeling en lakapplicatie 
plaatsvindt. Ook verzinkte substraten 
en aluminium vinden hun toepassing 
in deze industrie. Dit stelt hoge eisen 
aan de compatibiliteit van de voorbe-
handeling, alsmede aan de droog- en 
moffelcondities in de lakstraat. Het 
zinkfosfateerproces was decennia lang 

een adequate oplossing voor deze 
samengestelde delen. Toch is men al 
geruime tijd op zoek naar alternatie-
ven vanwege de diverse nadelen van 
het traditionele zinkfosfateerproces: 
relatief lange behandelingstijden, hoge 
temperaturen, hoog chemieverbruik en 
de aanwezigheid van nikkel. Met haar 
Oxsilan® technologie kan Chemetall 
met succes het zinkfosfateringsproces 
vervangen en de kwaliteitsnormen res-
pecteren.

Laksystemen moeten robuust zijn 
omdat landbouwmachines onder 
zware condities en weersomstandig-
heden worden ingezet. De Oxsilan® 
technologie heeft zich op deze vlak-
ken overtuigend bewezen. Een daaruit 
voortvloeiende lange termijn bescher-
ming gecombineerd met een goede 
lakhechting levert een betrouwbaar, 
efficiënt en milieuvriendelijk systeem 
op.

Een praktijkvoorbeeld:  
New Holland Agriculture

Als World Class Manufacturer stelt 
New Holland alles in het werk om ver-
spilling van energie, water en materiaal 
te voorkomen. Frank Verhoye, verant-
woordelijke Lab en Paint Technology 

bij New Holland, verwoordt het zo: 
“Het initiële doel was het bannen van 
nikkel uit de voorbehandelingsproces-
sen. In 2009 werd daarom in één van 
de lakstraten overgeschakeld op Oxsi-
lan®. Snel daarna volgde de lijn waar 
de maaidorsers worden geproduceerd 
(zie foto) en waarop KTL-lak wordt toe-
gepast. De primaire eis is om te vol-
doen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Uiteindelijk werden op diverse vlakken 
aanzienlijke besparingen gerealiseerd. 
De hoeveelheid afvalwater is met 68% 
afgenomen. De hoeveelheid waterzui-
veringsslib die moet worden afgevoerd 
is met 94% gereduceerd ten opzichte 
van 2009. Ook in de onderhoudskos-
ten hebben we een forse besparing 
gerealiseerd: in plaats van een weke-
lijkse reiniging moet er nu nog slechts 1 
maal per kwartaal een ploeg voor groot 
onderhoud worden ingezet.”

Het spreekt voor zich dat deze resulta-
ten niet uit de lucht zijn komen vallen. 
Frank legt uit dat de Kaizen-methode 
New Holland in sterke mate heeft 
geholpen om de hele transfer naar 
dunne-laag technologie te realiseren. 
Een nauwe samenwerking is daarbij 
van cruciaal belang. De lakleverancier, 
de chemieleverancier en New Holland 
hebben als gelijkwaardige partners 
hun bijdrage geleverd aan de realisa-
tie van de doelstelingen. Zo werden 
bijvoorbeeld inefficiënties in de spoel-
bewerkingen op methodische wijze 
opgespoord. Door aanpassingen in 
de procesvoering werd verspilling van 
chemie verder beperkt. Er is ook een 
impact op het energieverbruik: voor 
fosfateren worden de procesbaden tot 
ruim 50°C verwarmd. Met de genoem-
de dunne-laag technologie kan op 
kamertemperatuur worden gewerkt.
Na het vervangen van de zinkfosfateer-
processen is in de plant van Zedelgem 
de aanzet gegeven om alle voorbehan-
delingsprocessen om te zetten naar 
nieuwe technologieën. Na de zomer 
van 2013 is een ijzerfosfateerproces 
omgezet naar Gardobond® X 2020: 
een single step dunne-laag techno-
logie die de corrosieweerstand sterk Fig. 1: een vergelijking met bestaande processen.
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verbetert. Het kwaliteitsniveau komt 
hiermee te liggen tussen dat van een 
ijzerfosfateerproces met passivatie en 
een zinkfosfateerproces.

Besluit

Naast voordelen op het vlak van milieu,  
veiligheid en onderhoud kan nog een 
belangrijk facet worden genoemd: 
een eenvoudigere opvolging van de 
procesparameters in vergelijking met 
zinkfosfateren. Dit resulteert in een 
constantere procesvoering wat de 
kwaliteit verder ten goede komt.
Samen met haar partners zet Cheme-
tall stappen die gewenste resultaten 
opleveren: efficiëntie en reductie van 
belasting van mens en milieu.
Kortom, met de Oxsilan® technologie 
wordt een hoogwaardige, efficiënte en 
kostenbeparende chemische voorbe-
handeling gerealiseerd.

Voor meer informatie:
Chemetall
Ard Joosse 

Kluthe Benelux BV
Postbus 312  •  2400 AH Alphen aan den Rijn NL

T  +31 (0)172 51 60 00  •  F +31 (0)172 43 94 94

E  info@kluthe.nl  •  I  www.kluthe.nl

Kenmerken:

• Fosfaatvrij

• Vanaf kamertemperatuur  
 toepasbaar

• Goede lakhechting

• Minimale slibvorming

• Nano keramisch

Innovatieve metaalvoorbehandeling met Decorrodal®

Decorrodal® ZT-serieDunnelaag technologie
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Zirconium gebaseerde voorbehandelingen 
voor automobieltoepassingen
 J. Cerezo Palacios, P. Taheri, H. Terryn, J.M.C. Mol

Sinds vele jaren worden chromaat 
gebaseerde conversielagen toegepast 
in de industrie teneinde de corrosie-
bescherming van metaaloppervlakken 
alsook de hechting van organische 
deklagen te verbeteren. Deze voor-
behandeling voorziet typisch in de 
onderdompeling van metalen objecten 
in een zure oplossing die zeswaardig 
chroom (CrVI) bevat [1-3]. De EU regel-
geving (EC) No 1907/2006 Registratie, 
Evaluatie en Autorisatie van Chemi-
caliën (“REACH”) vormt een juridisch 
raamwerk voor de toepassing van 
chemicaliën in Europa (de 27 Lidstaten 
plus Noorwegen, IJsland en Liechten-
stein). Meerdere CrVI componenten 
toegepast in diverse toepassingen, 
zijn opgenomen in de lijst van Sub-
stances of Very High Concern (SVHC) 
en zijn daardoor het onderwerp van 
autorisatie (Annex XIV) binnen REACH.  

Dit betekent dat zij niet langer toege-
past mogen worden na de “sunset 
date” zoals gespecificeerd in Annex 
XIV tenzij autorisatie is verleend aan de 
applicateur, de (eind)gebruiker en/of 
de importeur. Autorisatie zal van toe-
passing moeten zijn in aanvulling op 
de REACH registratieverplichtingen. 
Vandaag de dag zijn CrVI houdende 
chemicaliën nog steeds cruciaal voor 
robuuste corrosiebescherming van 
metalen voor vele toepassingen en vol-
ledige vervanging door geschikte alter-
natieven zal naar alle waarschijnlijkheid 
niet mogelijk zijn voor de voorziene 
“sunset date”. Zonder gepaste actie en 
maatregelen zal het gebruik van CrVI in 
de Europese industrie verboden zijn in 
de loop van 2017. Ten gevolge hiervan 
werken vele bedrijven, onderzoeks-
instituten en universiteiten over de 
gehele wereld aan de ontwikkeling van 
alternatieve voorbehandelingen. 

In de automobielindustrie worden 
fosfaatconversielagen met succes 
toegepast ter bescherming van de 
multi-metaal toepassingen in de auto-
carrosserie. Echter, dit proces kent 
enkele beperkingen gelinkt aan de 
proceskosten en afvalverwerking. 

Fosfateerprocessen worden typisch 
uitgevoerd boven kamertemperatuur 
hetgeen de kosten doet toenemen. 
Verder vragen fosfaatlagen in som-
mige gevallen een extra processtap 
met chroomzuur teneinde de porositeit 
van de film te reduceren. Bovendien 
wordt middels dit proces een relatief 
grote hoeveelheid bezinksel (sludge) 
en afvalstoffen gegenereerd tijdens het 
proces welke een grote milieubelasting 
levert [4]. 

Een van de meest geschikte alterna-
tieven is de op zirconium gebaseerde 
voorbehandeling [5]. Dit proces bestaat 
uit de onderdompeling van het metaal 
in een zirconium hexafluoride zuur-
oplossing bij kamertemperatuur.  
Zirconiumfluoride zuren worden al 
sinds vele tientallen jaren toegepast 
voor aluminiumlegeringen. Echter, de 
toepassing voor andere metalen dan 
aluminiumlegeringen was een grote 
uitdaging. De conversiebadcondities 
zijn geoptimaliseerd en de prestaties 
van op zirconium gebaseerde conver-
sielagen zijn tegenwoordig gelijkwaar-
dig aan die van fosfaatlagen. 

De eerste stap in de vorming van een 
op zirconium gebaseerde conversie-
laag bestaat uit het chemisch oplossen 
van metaaloxides door de vrije fluoride 
in het conversiebad [6-7]. De daarop-
volgende depositie van de conversie-
laag kan worden versneld door de toe-
passing van additieven in de zirconium 
hexafluoride oplossing [4]. Hoewel het 
mechanisme van formatie dezelfde is 
voor verschillende metalen, hangt de 
kinetiek van het proces in iedere pro-
cesstap af van het metaal(legerings)
type [8]. In het algemeen zijn op zirco-
nium gebaseerde voorbehandeling-
slagen zo’n 50 maal dunner dan die 
van de traditionele zinkfosfaatlagen. 
De conversielagen zijn met name 
opgebouwd uit zirconiumoxiden met 
kleine fracties van metallische oxides, 
hydroxides en fluorides. Recente stu-
dies laten zien dat de initiële opper-
vlaktechemie een belangrijke invloed 
heeft op de dikte, de samenstelling en 

de uiteindelijke hechtingseigenschap-
pen van op zirconium gebaseerde con-
versielagen [9]. 
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Een zuinige multi-metaal conversieproces
gebaseerd op lage-temperatuur passivatie
Als alternatief voor de conventionele 
ijzerfosfatatie staat nu een nieuw pas-
siveringsmiddel op basis van zirconium 
ter beschikking, dat door Haug Chemie  
op de markt is gebracht onder de 
naam Eskaphor Z 2000C. Het biedt 
niet alleen goede beschermingseigen-
schappen tegen corrosie in het alge-
meen, maar het laat ook toe om de 
bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen.

Bij de op de markt beschikbare pro-
ducten voor ijzerfosfatatie werden 
inmiddels de kwaliteitslimieten met 
betrekking tot hun corrosieweer-
stand bereikt. Zelfs met de moderne 
dikke lagen ijzerfosfatatie kunnen de 
gewenste kwaliteitsnormen niet in alle 
gevallen aangehouden worden.

QualiSteelCoat en de huidige milieu-
normering leggen de lat net iets hoger. 
Het bereikte kwaliteitsniveau dient 
een constante te vertonen en op vlak 
van milieubescherming en veiligheid 
geldt de REACH verordening als stan-
daard die moet worden gerespecteerd. 
Moderne, niet op ijzerfosfaat geba-
seerde voorbehandelingsproducten 
kunnen net deze hogere kwaliteits- en 
milieunormen bieden. Dit kan zelfs met 
conversielagen die een laaggewicht 
hebben dat zich in het “nanogebied” 
bevindt. De conversielagen zijn niet 
alleen dunner, maar zijn ook compac-
ter en daardoor beter gesloten en dus 
beter bestand tegen atmosferische 
invloeden. Daarenboven zijn deze con-
versielagen van die aard dat ze een 
betere lakhechting garanderen.

De firma Haug Chemie GmbH heeft  
met het oog op deze eigenschap-
pen een nieuw multi-metaal passi- 
veringsmiddel ontwikkeld, met name 
Eskaphor Z 2000 C. Dit product biedt, 
zoals hierboven toegelicht, zowel tech-
nische als ecologische voordelen. In 
de zoutsproeitest conform met DIN EN 
ISO 9227:2006, haalt de passivering 
met Eskaphor Z 2000 C uitstekende 
waarden. Een bijkomend voordeel van 
deze nieuwe passivering ten opzichte 
van de gebruikelijke ijzerfosfatatie is 
de duidelijk gereduceerde - en zelfs 
quasi onbestaande - slibvorming. Dat 
draagt ook bij tot het verminderen van 
de afvalkosten die de voorbehandeling 
met zich mee brengt. De gereduceer-
de slibvorming verlaagt bovendien de 
bedrijfskosten en de onderhoudskos-
ten van de voorbehandelingsinstal-
laties omdat de dure chemische reini-
ging van de voorbehandelingsbaden 
met groter interval kunnen uitgevoerd 
worden. De sproeisystemen blijven 
hierdoor veel bedrijfszekerder.

Vermits de passivering al bij 45°C opti-
maal werkt en zo goed als geen slib 
veroorzaakt, levert dit product, in ver-
gelijking met de conventionele fosfata-
tiesystemen, aanzienlijke besparingen 
in de energiekosten op. Het product 
Eskaphor Z 2000 C werd voor sproei-
installaties ontwikkeld.

Het passiveringsmiddel kan door mid-
del van pH-gestuurde doseerpompjes 
aan het bad toegevoegd worden. Op 
deze wijze wordt met geringe kosten 
een constante kwaliteit bereikt. 

De eigenschappen van Eskaphor 
Z 2000 C kunnen als volgt worden 
samengevat:
•	 het	 veroorzaakt	 quasi	 geen	 verkor-

sting in de warmtewisselaars en de 
leidingen;

•	 zeer	hoge	corrosieweerstand;
•	 vrijwel	geen	slibvorming;
•	 energiebesparend;
•	 baden	 kunnen	 makkelijk	 via	 pH-
doseerpompjes	gestuurd	worden;

•	 constante	en	kwaliteitsvolle	output;
•	 kwaliteitszeker	 bij	 eventuele	 korte	

lijnstilstanden.

Het beeldmateriaal illustreert de dege-
lijkheid i.v.m. inslagtesten en buigproe-
ven.
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Chroom(VI) alternatieven van voorbehande-
ling op aluminium in kaart gebracht
Onderzoek van MAVOM laat 
zeer kleine onderlinge  
verschillen zien

Nu het gebruik van Chroom6 bij het 
voorbehandelen van metalen defini-
tief verboden wordt door de EU vanaf 
21 september 2017 (tenzij mits een 
goedgekeurde autorisatie), komen de 
alternatieve processen steeds meer 
op de voorgrond. En niet onterecht. 
MAVOM heeft recent een vergelijkend 
onderzoek uitgevoerd naar het effect 
van corrosiebestendigheid op alumi-
nium. De gebruikte technieken waren 
pre-anodiseren, geel-chromateren en 
chroomvrij voorbehandelen en laten 
interessante onderlinge resultaten 
zien.

Filiforme corrosie

Filiforme corrosie is een vorm van 
corrosie die kan ontstaan bij gecoat 
materiaal waarbij een corrosiespoor 
aanwezig is op het grensvlak tussen 
het basismateriaal en de coating. Deze 
vorm van corrosie bevindt zich aan 
het oppervlak en leidt in geen enkel 
opzicht tot een verzwakking van de 
constructie. Klachten bij filiforme cor-
rosie hebben dus alleen betrekking op 
visuele onzuiverheden.

Meestal ontstaat filiforme corrosie 
door defecten in coatings zoals zaag-
kanten of lokale zwakke plekken.

In dit artikel wordt een vergelijking 
gemaakt tussen geel-chromateren, 
chroomvrij voorbehandelen en het 
pre-anodiseren als voorbehande-
ling voor het coaten van aluminium. In 
1995 publiceerde MAVOM ook over 
dit onderwerp en vergeleek pre-ano-
diseren met chromateren en de eerste 
generatie chroomvrije systemen. De 
conclusies lieten toen niet veel ver-
schillen zien.

Ook uit het recente onderzoek van 
MAVOM blijkt dat de verschillen in (fili-
forme) corrosiebestendigheid tussen 
de geteste systemen minimaal zijn. 
Door deze minieme verschillen zijn de 

testen zelfs verlengd van 3000 uur naar 
4000 uur om de onderlinge verschillen 
nog beter in kaart te brengen. 

Voorbehandelingstechnieken 
voor aluminium

Waar vroeger het geel-chromateren de 
belangrijkste voorbehandelingstech-
niek was, zijn meer dan de helft van de 
bedrijven ondertussen overgescha-
keld naar chroomvrij voorbehandelen. 
Waar bij chroomvrij voorbehandelen 
een conversielaag wordt opgebouwd 
via een nano keramische- of zirkoon-
laag, wordt bij pre-anodiseren langs 
een elektrolytische weg een oxidelaag 
op het aluminium aangebracht. Het 
aluminium voorwerp fungeert hierbij 

als anode. Deze laag is ook bij pre-
anodiseren aanzienlijk dikker dan de 
natuurlijke oxidefilm. De anodiseerlaag 
is sterk verbonden aan het metaalop-
pervlak want zij groeit voor twee derde 
in het aluminium en steekt er met een 
derde bovenuit. De gevormde oxide-
laag is relatief hard en bros, en heeft in 
combinatie met een coating een uitste-
kende corrosiebestendigheid.

Testmethoden

Voor het testen zijn alle testplaatjes 
voorbehandeld met een één-laag poe-
dercoating. Op de testplaatjes zijn drie 
verschillende conversielagen aange-
bracht:

Aluminium voorbehandeling in een sproeilijn  
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•	 pre-anodiseren	(3	–	8	µm)
•	 chromateren	(MAVOMcoat	6105	(pH	

2,0)) 
•	 chroomvrij	voorbehandelen	

(MAVOMcoat 1850 (pH 4,0)). 

Op deze plaatjes zijn de volgende tes-
ten uitgevoerd:

•	 Azijnzure	 zoutsproeitest	 volgens	
ASTM G85A1 norm op 1000, 2000 
en 3000 

•	 Lockheed	 filiforme	 corrosietest	met	
de beoordeling via de GSB methode 
op 1000, 2000 en 3000 uur

•	 Kooktest	 van	 2	 uur	 met	 beoorde-
ling op blaarvorming, lakhechting en 
ruitjestest volgens ISO 2409. 

Zoals eerder in het artikel vermeld zijn 
de tests verlengd naar 4000 uur om 
de onderlinge verschillen nog beter 
in kaart te brengen. Daarnaast is ook 
geëxperimenteerd met verschillende 
beitsafdrachten van 1 tot en met 8 g/
m2. 

Resultaten

Als we de testresultaten per voor-
behandelingstechniek uiteenzetten, 
zien we vanuit de kooktest dat alle 
resultaten goed zijn. Er is geen onder-
scheid te zien tussen de verschillende 
voorbehandelingstechnieken. Ook 
bij de azijnzure zoutsproeitest geven  
alle voorbehandelingstechnieken meer 
dan uitstekende resultaten met minie-
me onderlinge verschillen, zelfs na 
4000 uur.

Bij de filiforme corrosietest valt het 
pre-anodiseren ruim binnen de GSB 
norm (1000 uur FCC). Alle drie sys-
temen zaten bij de hoogste ratings. 
Deze resultaten werden behaald met 
een beitsafdracht van 2,5/g en 8/g per 
vierkante meter. Na 4000 uur zijn ech-
ter wel verschillen zichtbaar tussen de 
drie voorbehandelingstechnieken. Er 
kan namelijk geconcludeerd worden 
dat pre-anodiseren de beste resultaten 
weergeeft, geel chromateren op een 
tweede plek komt te staan en op de 
hielen wordt gevolgd door het chroom-
vrij voorbehandelen. Chroomvrij voor-
behandelen mag dus als een gelijk-
waardig alternatief worden aanzien.

Wat opvalt binnen de resultaten uit de 
filiforme corrosietest is dat zuurbeitsen 
betere resultaten geeft dan alkalisch 
beitsen. Dit geldt ook bij pre-anodise-
ren. Daarnaast kunnen de resultaten 
nog verder positief beïnvloed worden 
door een verhoogde beitsafdracht toe 
te passen.

Conclusies

Dat de onderlinge testresultaten zeer 
klein zijn wil niet zeggen dat je geen 
duidelijke conclusies aan het onder-
zoek kan verbinden. Geen één organi-
satie mag in de toekomst nog chroom6 
gebruiken bij het voorbehandelen van 
metalen en de twee geteste alterna-
tieven bieden een prima uitgangs-
positie voor de toekomst. Naast de 
geteste systemen chroomvrij en pre-
anodiseren beschikt MAVOM ook over 

uitgebreide vergelijkende testen van 
een chroom(III) proces, MAVOMcoat 
1300, dat door de markt inmiddels op 
uitgebreide schaal wordt toegepast. 
MAVOMcoat 1300 geldt ook als een 
aantrekkelijk alternatief voor het chro-
materen. MAVOMcoat 1300 is ook nog 
eens een Multi Metal toepassing.

Het chroomvrij voorbehandelen van 
aluminium geldt als een gelijkwaardig 
alternatief voor het geel-chromateren 
en is zeker niet meer te bestempelen 
als nieuwe technologie. De eerste toe-
passingen gaan namelijk terug naar 
de jaren 80. Zuur beitsen bij pre-ano-
diseren komt iets beter uit de test dan 
alkalisch beitsen en desmutten vooraf-
gaand aan het pre-anodiseren. 

De keuze voor één van de voorbehan-
delingstechnieken is afhankelijk van 
het type applicatie van de klant en de 
eisen die hij/zij aan de voorbehande-
ling stelt. Twee dingen zijn in ieder 
geval zeker: chromateren wordt spoe-
dig verleden tijd en de alternatieven 
zijn voorhanden. Zij geven minstens 
dezelfde resultaten als het huidige 
chroom(VI) houdende proces. 

Voor meer informatie:
MAVOM nv
Ad van der Hoeven

Aluminium testplaatjes in het MAVOM laboratorium
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Passivation sans cobalt pour couches de zinc 
 Rainer Paulsen, Enthone GmbH

Le 18 septembre 2000 a été une date 
d’une grande importance pour le 
revêtement industriel de protection 
anticorrosion. La directive de l’Union 
Européenne sur les véhicules hors 
d’usage [1] a entraîné une interdiction 
du chrome(VI) dans les couches de 
protection anticorrosion pour les véhi-
cules jusqu’à 3,5 T. Cette interdiction 
est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. 
Pour le dépôt galvanique des couches 
de zinc et d’alliages de zinc, ceci a 
signifié que le traitement supplémen-
taire très répandu jusqu’alors n’était 
plus autorisé pour les chromatations à 
base de chrome(VI) dans la construc-
tion automobile en ce qui concerne les 
véhicules particuliers. A titre de rem-
placement, les passivations à base 
de chrome(III) ont été améliorées et 
perfectionnées afin de répondre aux 
exigences élevées de l’industrie auto-
mobile. 

La plus grande contribution au rempla-
cement du chrome(VI) a été assurée 
par l’introduction de la «passivation 
à couche épaisse» qui a remplacé la 
chromatation jaune auparavant très 
répandue pour le zinc. En outre, des 
passivations transparentes à base de 
chrome(III) ont également été déve-
loppées pour les alliages zinc/nic-
kel, ainsi que des passivations noires 
pour le zinc et les alliages de zinc. 
Dans de nombreux cas, ces procé-
dés contiennent aussi des composés 
de cobalt en plus d’autres auxiliaires 
pour obtenir les propriétés exigées. Le 
présent article traite de l’état du rem-
placement du chrome(VI) et décrit une 
passivation développée récemment et 
pour laquelle il a été renoncé à l’addi-
tion de composés de cobalt.

Histoire du traitement  
complémentaire du zinc

Le zinc offre une excellente protection 
anticorrosion pour les composants en 
fer et en acier. Sur de nombreux com-

posants, les couches de zinc peuvent 
être déposées dans des conditions 
peu onéreuses et à l’aide de divers 
procédés. Les pièces ou les éléments 
à formes compliquées qui ne doivent 
pas subir de dommages importants 
et exigent une grande stabilité dimen-
sionnelle sont le plus souvent revêtus 
selon la technique de la marchandise 
au rack. Les pièces de grande série 
peuvent être revêtues à des coûts par-
ticulièrement bas en tant que matière 
en vrac selon la technique de la mar-
chandise au tonneau.

Dans la série électrochimique des 
métaux, le zinc se situe sous le fer et 
se comporte de ce fait de façon moins 
«noble» que celui-ci. Au contraire de 
la «protection barrière», qui est telle 
qu’un métal «plus noble» - par exemple 
le cuivre - forme une couche fermée 
sur le substrat d’acier et protège ainsi 
passivement le composant de tout 
contact direct avec l’environnement 
corrosif, le zinc est actif et forme en 
cas de corrosion un élément électro-
chimique avec le fer. Le zinc devient 
alors	l’anode	et	se	dissout	activement;	
le fer est protégé en tant que cathode. 
Le principe de protection est la protec-
tion anticorrosion cathodique.

Bien que le mécanisme de protection 
protège très efficacement de la cor-
rosion du matériau de base, la «rouille 
rouge», il a un inconvénient majeur: le 
zinc qui se dissout activement forme 
des produits de corrosion blancs, la 
«rouille blanche» (corrosion de revê-
tement). La rouille blanche provoque 
un changement visuel de la surface et 
est, de ce fait, indésirable. Pour retar-
der la formation de la rouille blanche, 
une couche de conversion (couche de 
transformation) qui forme une couche 
barrière très mince mais efficace est 
appliquée à l’aide d’un traitement 
chimique complémentaire sur les 
couches de zinc déposées galvanique-
ment. Cette couche barrière retarde 

très efficacement la première attaque 
sur la couche de zinc et augmente 
ainsi la résistance de l’ensemble du 
système en cas d’exposition à la cor-
rosion. La modification visuelle (la for-
mation de la rouille blanche) est retar-
dée efficacement. Ainsi, le début de la 
dissolution anodique de la couche de 
zinc est simultanément repoussé, ce 
qui retarde le commencement de la 
corrosion du matériau de base (rouille 
rouge).

La question de savoir si la couche 
de conversion est effectivement une 
couche barrière ou si la présence 
des composés de chrome(VI) dans la 
couche prévient la dissolution du zinc 
n’est pas éclaircie. Les spécialistes 
sont partagés à ce sujet.

Des couches de conversion sur le zinc 
ont d’abord été produites par traite-
ment dans des solutions de composés 
de chrome(VI). Cette «chromatation» 
correspond depuis les années 1950 
à l’état de la technicité et est soumise 
aux normes correspondantes. Selon 
la composition de la solution de trai-
tement, des couches de chromatation 
d’épaisseurs et de teintes diverses se 
forment.
 
Une multiplicité de recettes a été 
développée pour améliorer en per-
manence les propriétés des couches 
de conversion réalisables par ce pro-
cédé. A cet égard, une «chromata-
tion» bleue à base de chrome(III) a été 
développée pour la première fois en 
1951 [2]. Comme la «chromatation» 
bleue trivalente donnait toujours de 
meilleurs résultats lors de développe-
ments ultérieurs et permettait surtout 
d’accroître sensiblement les longévités 
des solutions de traitement, elle repré-
sente depuis les années 1980 l’état 
de la technicité. Cependant, on n’était 
pas alors parvenu à produire aussi les 
autres chromatations sans utilisation 
des composés de chrome(VI). En 1996 
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a été décrite pour la première fois une 
solution à base de chrome(III) dont 
le but était d’obtenir une protection 
anticorrosion équivalente à la chro-
matation jaune et de permettre ainsi le 
remplacement de celle-ci [3]. Au début, 
cette passivation d’un type nouveau 
n’a cependant pas été acceptée par le 
marché.

Jusqu’à cette date, la présence de 
chrome(VI) dans la couche de chro-
mate avait été considérée comme 
la raison de l’amélioration de la pro-
tection anticorrosion. Avec l’essai 
au brouillard salin effectué selon la 
norme DIN 50021 ou ISO 4227, la pra-
tique avait montré que, par rapport à 
une couche de chromate bleue, une 
couche de chromate jaune améliore 
l’effet de protection d’un facteur 5 à 
10. Des examens des épaisseurs de 
couche ont montré que la couche de 
chromate jaune d’environ 250 – 500 
nm est approximativement de cinq à 
dix fois plus épaisse qu’une couche 
de chromate bleue, qui a une épais-
seur d’environ 25 – 80 nm. L’idée à la 
base de la nouvelle passivation était 
qu’il existe ici une relation directe. Si 
l’on parvient à produire, à partir d’une 
solution sans chrome(VI), une couche 
de conversion bleuâtre d’une grande 
épaisseur, le degré de protection anti-
corrosion doit être également plus 
élevé. C’est de ce principe qu’est 
dérivée l’expression, apparue ulté-
rieurement, de «passivation à couche 
épaisse».

La promulgation de la «directive ELV» 
[1] du 18 septembre 2000 a eu pour 
conséquence que l’utilisation de 
couches contenant du chrome(VI) 
n’est plus autorisée dans l’industrie 
automobile pour les véhicules d’un 
poids atteignant jusqu’à 3,5 T depuis 
le 1er juillet 2007. Des restrictions ana-
logues [4] sont appliquées aux com-
posants de l’industrie électrique et 
électronique. C’est pourquoi les chro-
matations à base de chrome(VI) sont 
largement remplacées depuis environ 
2002 par des couches de conversion à 
base de chrome(III), qui sont appelées 
de façon générale «passivations».

La «passivation à couche épaisse» qui 
est aujourd’hui fréquemment utilisée 
en remplacement de l’ancienne chro-
matation jaune a apporté une contri-
bution particulièrement importante au 
remplacement du chrome(VI). L’épais-
seur des couches de passivation 
produites par passivations à couche 
épaisse est d’environ 200 – 500 nm 
et est à peu près identique à celle des 
couches de chromatation jaune. Ainsi, 
la valeur de protection de ces couches 
agissant selon le principe de la bar-
rière se situe au même niveau. Il était 
naguère largement admis que seules 
les couches produites par les chroma-
tations à base de chrome(VI) avaient 
une	valeur	de	protection	élevée;	cette	
supposition a été contredite par l’ex-
périence accumulée maintenant au 
cours de plusieurs années de pratique.
Avec l’application de la directive ELV, 
des exigences supplémentaires, repré-
sentant des défis difficiles à relever 
pour les entreprises techniques de 
galvanisation, ont été émises par les 
acquéreurs industriels. L’exigence de 
l’industrie automobile était que deux 
objectifs devaient être atteints simulta-
nément par le nouveau système:
•	 remplacement	des	chromatations	à	
base	de	chrome(VI);	

•	 amélioration	de	 la	qualité	 (le	redou-
blement de la protection anticorro-
sion était souhaité).

Ces exigences ont pu être remplies 
grâce aux efforts importants des entre-
prises de galvanisation et des indus-
tries sous-traitantes. 

Pourquoi la passivation sans 
cobalt ? 

Comme il a déjà été mentionné, la 
passivation bleue à base de solutions 
de chrome(III) représente depuis plus 
de 20 ans l’état de la technicité. Mais 
la valeur de protection est bien faible 
jusqu’à la première apparition de rouille 
blanche lors de l’essai au brouillard 
salin. Il a été découvert vers 1990 
qu’une addition de sels de cobalt amé-
liore sensiblement la résistance à la 
corrosion des passivations bleues [5]. 

Aujourd’hui, deux variantes sont 
usuelles:
•	 «Low	Co»	 avec	 env.	 0,5	 –	 1	 g/l	 de	
cobalt	dans	la	solution	de	travail;	

•	 «High	Co»	avec	env.	1,5	–	3	g/l	de	
cobalt dans la solution de travail.

La variante «High Co» est particuliè-
rement avantageuse dans la pratique 
en cas de température élevée > 120°C 
ou si, avant un essai au brouillard 
salin, la soumission à une tempéra-
ture de 120°C pendant 24 h (ce que 
l’on appelle également le «choc ther-
mique») est exigée.
 
Trois éléments essentiels parlent 
contre l’utilisation de cobalt dans les 
passivations: 
1. Le cobalt est considéré comme 

nuisible à la santé, avec potentiel 
cancérigène et mutagène et est 
soupçonné d’être toxique pour la 
reproduction. Les sels de cobalt 
importants pour les passivations - le 
sulfate de Co et le nitrate de Co – ont 
été ajoutés le 30/08/2010 à la liste 
SVHC (SVHC = Substances of Very 
High Concern) de l’EChA (European 
Chemicals Agency). 

2. Le cobalt est soupçonné de favoriser 
la formation de très petites quanti-
tés de chrome(VI) dans les couches 
de passivation lorsque celles-ci 
vieillissent. 

3. L’exigence générale de «technolo-
gies vertes» implique la recherche 
permanente de procédés de rem-
placement plus écologiques. C’est à 
cela que correspond le sigle «BAT»: 
Best Available Technology. 

Tandis que l’intérêt pour une passi-
vation à couche épaisse sans cobalt 
est suscité et maintenu en Europe 
surtout par l’interdiction potentielle 
d’utilisation liée à la législation de l’UE 
et à la liste SVHC, la formation d’ions 
de chrome(VI) indiquée au point 2 
est le thème n° 1 dans le débat qui a 
lieu outre-mer. En 2007, les examens 
effectués par Toyota [6] ont mis en 
avant, en Asie, le thème de la mise en 
évidence de traces de chrome(VI) dans 
les couches de passivation à base de 
solutions de chrome(III) avec addition 
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de cobalt, et maintenant, le sujet est 
abordé à chaque visite, ou presque, 
dans l’une des grandes entreprises 
de galvanisation de Chine et d’autres 
pays asiatiques. 

Développement d’une  
passivation à couche  
épaisse sans cobalt

L’éventualité d’une interdiction d’utili-
sation des sels de cobalt est ce qui a 
incité à développer une passivation 
sans cobalt pour les couches de zinc 
et d’alliage de zinc comme alternative 
aux passivations à couche épaisse 
utilisées jusqu’à présent: une passiva-
tion à valeur de protection élevée qui 
réponde aux exigences de la norme 
DIN ISO EN 2081 code «C»  ou DIN 
50979 code «Cn» ou les dépasse net-
tement. L’hypothèse de travail était 
que les couches souvent irrégulières 
ou à la configuration fréquemment 
nuageuse formées par la passivation à 
couche épaisse traditionnelle ne sont 
pas suffisamment homogènes. Les 
hydroxydes incorporés provoquent 
la formation de nuages et empêchent 
la réalisation d’une couche à la struc-
ture unitaire. Grâce à un contrôle de 
réaction spécial, on est parvenu à pro-
duire un complexe de chrome(III) qui 
s’est révélé adapté à répondre aux 
exigences mentionnées sans addition 
d’autres métaux.

La nouvelle passivation forme, sur 
les couches de zinc obtenues avec 

des électrolytes faiblement acides ou 
alcalines, des couches de conversion 
dont l’apparence et l’épaisseur sont en 
grande partie identiques aux couches 
obtenues par les procédés de passiva-
tion appliqués ordinairement jusqu’à 
présent (photo 1).

Propriétés de la nouvelle 
passivation

Les couches de conversion ainsi obte-
nues montrent une très bonne valeur 
de protection au cours de l’essai au 
brouillard salin réalisé selon la norme 
DIN EN ISO 9227 NSS. Lors d’essais 
effectués en laboratoire et en école 
technique, des valeurs de protection 
de plus de 400 h ont été atteintes sur 
des pièces traitées selon la technique 
de la marchandise en vrac sans forma-
tion de corrosion de revêtement (rouille 
blanche). Il est alors apparu que la pas-
sivation sur des couches de zinc réa-
lisées avec des électrolytes alcalines 
montrait une résistance légèrement 
supérieure à celle des couches de zinc 
qui s’étaient déposées sous l’action 
d’électrolytes faiblement acides. Avec 
la marchandise au tonneau (boulons 
M8 x 65 mm), des résistances supé-
rieures à 240 h sans rouille blanche ont 
également été obtenues.

Une autre exigence était la formation 
de couches de conversion d’appa-
rence claire et régulière. Les passiva-
tions traditionnelles à couche épaisse 
contenant du cobalt tendent souvent 
à la formation de couches opaques et 
légèrement nuageuses. Ceci peut être 
évité par l’addition d’agents auxiliaires, 
mais entraîne souvent un préjudice 
visuel considérable. Les couches pro-
duites par la nouvelle passivation sans 
cobalt sont très claires et ne tendent 
guère à la formation de nuages. On ne 
distingue la formation d’un voile léger 
que sur les surfaces très lisses et très 
brillantes.

La valeur de protection élevée est 
atteinte tant à l’état «as plated», donc 
sans exposition supplémentaire à la 
chaleur, qu’après un vieillissement 
artificiel de plus de 24 h à 120°C si les 

couches ont été réalisées selon les 
prescriptions. 

Premiers résultats in situ

La passivation à couche épaisse sans 
cobalt est utilisée dans la pratique 
depuis juillet 2010. L’application dans 
la technique de la marchandise au rack 
a été expérimentée sur le zinc acide 
et sur un alliage de ZnFe, l’application 
de la technique de la marchandise 
au tonneau l’a été sur le zinc alca-
lin et sur le zinc acide. Les résultats 
donnés par la pratique confirment les 
bons résultats des essais effectués en 
laboratoire et en école technique. Sur 
divers composants, des valeurs de 
protection comparables sont obtenues 
lors de l’essai NSS. L’apparence des 
couches peut diverger légèrement sur 
le plan des couleurs. Le plus souvent, 
les couches sont sensiblement plus 
claires et montrent une tendance très 
nettement moindre à la formation d’un 
voile. La passivation peut également 
être utilisée sur les alliages de ZnNi. La 
corrosion volumineuse de revêtement 
a lieu très tardivement et un léger voile 
gris («white haze») se forme avec les 
alliages de ZnNi, phénomène typique 
lié au procédé. La valeur de protection 
jusqu’à la corrosion du matériau de 
base est élevée et dépasse en général 
les exigences (720 heures sans forma-
tion de rouille rouge avec des couches 
> 8 µm).

Perspectives

La passivation à couche épaisse sans 
cobalt présentée a montré de bons 
résultats lors des essais de labora-
toire et des essais en école technique 
ainsi que lors de la première applica-
tion pratique. Lors des applications 
ultérieures in situ, il s’agira de voir si la 
nouvelle passivation peut remplacer 
pleinement les passivations contenant 
du cobalt. Actuellement, des para-
mètres de travail élargis sont contrôlés 
dans le but d’assurer même aux tem-
pératures modérées - autour de 40°C 
- une valeur de protection élevée. Pro-
jet dérivé, une passivation bleue sans 
cobalt à valeur de protection élevée 

Photo1: A gauche: seulement galvanisé; 
au milieu: passivation sans Co; à droite: 
passivation avec Co
Rangée supérieure: zinc alcalin sans 
cyanure; rangé inférieure: zinc légèrement 
acide
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doit être développée. D’autres essais 
sont effectués afin de déterminer  
l’interaction avec divers scellements  
et climats de contrôle.

Résumé

L’inscription des sels de Co dans la 
liste des candidats SVHS laisse pré-
voir une future interdiction de l’uti-
lisation du cobalt. Dès maintenant, 
certaines entreprises s’efforcent de 
renoncer au cobalt et aux compo-
sés de cobalt. Ainsi, des solutions de 
passivation sans cobalt sont exigées 
par le marché pour application sur les 
couches de zinc et d’alliage de zinc. 
En ce qui concerne la protection anti-
corrosion et l’apparence, la passiva-
tion à couche épaisse PERMA PASS® 
3300 sans cobalt récemment déve-
loppée peut remplir les exigences de 
normes correspondantes importantes, 
par exemple ISO 2081 et DIN 50979. 
La passivation montre une tolérance 

élevée face à la pollution par le zinc, 
ce qui permet des longévités impor-
tantes et une exploitation économique.  
L’appauvrissement de la pollution par 
le fer s’effectue en cas de besoin avec 
les installations à échangeur d’ions 
adaptées. L’effet de la passivation est 
fondé sur un complexe de chrome(III) 
spécial sans addition d’autres 
métaux. Lors d’essais de lixivation, il 
a été confirmé que la passivation sans 
cobalt réduit fortement les risques de 
formation de traces de chrome(VI). 
Une solution écologique assurant le 
respect de valeurs de protection anti-
corrosion élevées est ainsi obtenue.
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Les argiles pour la protection des métaux 
 M. Poelman, C. Motte, T. Sénéchal, M.-G. Olivier

L’argile, une matière connue depuis la 
nuit des temps par l’homme et utilisée 
dans bien des domaines: matière de 
base des céramiques et poteries mais 
également essentielle dans les pro-
duits cosmétiques. 

Sous forme nanométrique, les argiles 
sont utilisées pour la mise au point de 
nouveaux matériaux polymères com-
posites offrant des performances uni-
ques. Depuis peu, les nano-argiles font 
également leurs preuves dans le traite-
ment de surface, en particulier pour la 
protection des métaux contre la cor-
rosion. 

Les nano-argiles de type montmoril-
lonite ou hydrotalcites présentent en 
effet plusieurs avantages:
- Ces composés naturels abondants 

sont facilement disponibles et peu 
onéreux.

- Leur structure particulière en feuil-
lets leur confère un facteur de forme 
important (fig. 1). Lorsque les parti-
cules sont correctement dispersées 
dans le revêtement, leur présence 
rallonge le chemin de diffusion des 
espèces agressives, en résulte une 
augmentation des propriétés barriè-
res.

- Et le plus important, les feuillets 
d’argile possèdent une charge posi-
tive ou négative permanente qu’ils 
compensent en attirant des ions de 
charge opposée dans l’espace inter-
feuillets. Cette propriété confère aux 
argiles la capacité d’interagir avec 

les espèces chimiques présentes en 
solution et peut être exploitée pour 
doper les nano-argiles en inhibiteurs 
de corrosion.

Les chercheurs de Materia Nova et de 
l’Université de Mons ont depuis quel-
ques années concentrés leurs efforts 
sur la mise au point de nouveaux revê-
tements protecteurs contenant ces 
argiles afin de répondre aux exigences 
environnementales liées au remplace-
ment du chrome hexavalent dans le 
traitement de surface. Parmi les dif-
férentes alternatives développées, les 
revêtements obtenus par procédé sol-
gel ont retenu une attention toute par-
ticulière. Parmi les nombreuses pos-
sibilités offertes par ce procédé, les 
plus prometteuses sont les couches 
protectrices de type siloxane. Celles-
ci peuvent être obtenues sur différents 
métaux par procédé sol-gel au départ 
d’alcoxydes de silicium. Après hydro-
lyse, ceux-ci peuvent réagir avec la 
surface des matériaux métalliques et 
former après condensation une cou-
che qui constitue une barrière isolant la 
surface métallique du milieu agressif. 
Les revêtements obtenus présentent 
une bonne adhérence au substrat et 
une bonne stabilité chimique. En outre, 
il existe une grande variété d’alcoxydes 
de silicium comportant un ou plusieurs 
groupements organiques non hydro-
lysables. L’utilisation de ces compo-
sés permet d’obtenir des revêtements 
hybrides organique/inorganique. La 
chimie du procédé peut être taillée sur 
mesure afin d’introduire dans le réseau 
siloxane des fonctions organiques 
particulières qui confèrent à la couche 
d’organo-siloxane des propriétés spé-
cifiques (flexibilité, hydrophobicité…). 
Ce procédé permet ainsi l’application 
aisée et peu coûteuse de couches 
minces offrant une protection barrière  
efficace et pouvant jouer le rôle de 
promoteur d’adhérence vis-à-vis des 
peintures.

L’utilisation combinée de la tech-
nologie sol-gel et des argiles per-
met encore d’accroître la protection  
barrière apportée par ce revêtement. 

Mais mieux encore, profitant de la 
capacité d’échange ionique de ces 
argiles, on peut les utiliser comme 
réservoir à inhibiteurs qui, une fois dis-
persés dans le revêtement, peuvent 
conférer une protection anticorrosion 
renforcée voire une capacité d’auto-
cicatrisation du métal. 

A titre d’exemple, des argiles (mont-
morillonite) dopées en ions cérium ont 
été incorporées dans un revêtement 
sol-gel qui a été appliqué sur de l’acier 
galvanisé. La figure 2 montre l’effet 
d’une exposition au brouillard salin 
pendant 96h d’un échantillon d’acier 
galvanisé partiellement traité avec un 
revêtement sol-gel sans réservoirs (à 
gauche) et à droite un échantillon par-
tiellement traité avec un sol-gel con-
tenant 3% de montmorillonite dopée 
en ions cérium. La très faible présence 
de rouille blanche montre l’efficacité 
anticorrosion liée à la présence de 
ces réservoirs pour un revêtement de 
seulement quelques centaines de nm 
d’épaisseur. 

Fig. 2: exposition au brouillard salin (96h) 
d’échantillons d’acier galvanisé traité par 
sol-gel sans (à gauche) et avec (à droite) 
réservoirs à inhibiteurs.

L’efficacité anticorrosion n’est pas 
seulement liée à l’augmentation 
de l’effet barrière dû à la forme des 
argiles. Un effet de protection active 
ou auto-cicatrisation a en effet pu être 
mis en évidence. Cet effet est lié à la 
capacité du revêtement à maintenir 
la protection du métal, même en pré-
sence d’une griffe ou d’un défaut dans 
le revêtement. Pour le mettre en évi-
dence, on applique artificiellement un 
défaut dans le revêtement et on évalue 

Fig. 1: microscopie électronique en trans-
mission d’une hydrotalcite
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la capacité de ce dernier à relarguer 
l’inhibiteur de corrosion et à protéger 
le métal. Pour le vérifier, on fait appel à 
une technique électrochimique un peu 
particulière: une électrode vibrante à 
balayage. Celle-ci consiste à mesurer 
l’activité électrochimique locale d’un 
métal (revêtu ou non) et ainsi détecter 
les phénomènes de corrosion locali-
sée. L’échantillon est mis au contact 
d’une solution conductrice et légère-
ment agressive, typiquement une solu-
tion de chlorure de sodium. La surface 
est balayée et on en mesure l’activité 
électrochimique: plus celle-ci est éle-
vée plus la corrosion se développe.

La figure 3 illustre cette expérience 
pour un échantillon d’acier galvanisé 
revêtu d’un revêtement sol-gel con-
tenant des argiles dopées en ions 
cérium. L’échantillon est griffé et mis 
en contact avec la solution agressive: 
après 5 min de contact, on observe 
une activité électrochimique importan-
te au niveau de la griffe (diminution du 
courant), la corrosion démarre. Mais 
après 90 min de contact, on observe 
une diminution de l’intensité du cou-
rant dans la griffe: la corrosion diminue. 
Et après quelques jours, le courant est 
identique partout, la corrosion est arrê-
tée. Aucun produit de corrosion n’est 

observé au cœur de la griffe: le revête-
ment a probablement libéré l’inhibiteur 
de corrosion qui a migré vers la griffe 
et formé une couche protectrice inhi-
bant la corrosion du métal. La capacité 
d’auto-cicatrisation est ainsi montrée.

Différents types de réservoirs sont ainsi 
fabriqués: les argiles négatives sont 
dopées en ions molybdate, tungstate, 
vanadate, carboxylates, etc. alors que 
les argiles positives sont dopées en 
ions cérium, zinc, calcium. Sous forme 
de poudres ces argiles peuvent être 
mélangées afin de combiner les effets 
des différents ions et ainsi offrir une 
protection maximale aux métaux.

En conclusion, les argiles lamellaires  
telles que les montmorillonites ou 
hydrotalcites peuvent à la fois servir 
de barrière physique, de renfort méca-
nique, de réservoir à inhibiteurs et de 
support de groupements actifs. Les 
nano-argiles peuvent être incorporées 
dans les peintures mais également 
dans des revêtements plus minces 
tels les hybrides organiques-inorga-
niques obtenus par procédé sol-gel 
pour la protection des métaux comme 
l’aluminium, l’acier ou l’acier galvanisé. 
Ces revêtements peuvent être utilisés 
en remplacement des traitements tra-
ditionnels à base de chrome hexava-
lent voués à une suppression définitive 
étant donné le caractère toxique des 
ions Cr6+.

Pour plus d’informations:
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Fig. 3: imagerie SVET (électrode vibrante à balayage) d’un échantillon d’acier galvanisé revêtu d’un sol-gel contenant des argiles 
dopées en cérium. Le revêtement a été griffé jusqu’au métal.
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A L U M E C O  N V

Koen Taelman Poederlakken van aluminiumprofielen, plooiwerk, balustrades, 
Jagershoek 12   verlichtingsarmaturen, ...
BE-8570 Vichte   
) +32 (0)56 772253 
4 +32 (0)56 771001 
: info@alumeco.be 
www.alumeco.be

C H E M E T A L L  B V

Dominique Verleysen Een toonaangevende leverancier van chemicaliën met een 
Satenrozen 1A bus 1 focus op processen voor de oppervlaktebehandeling van 
BE-2550 Kontich metalen en kunststoffen. Tevens dienstverlening voor  
) +32 (0)3 4503710 installatiereiniging.  
4 +32 (0)3 4503770  
: info.benelux@chemetall.com Important fournisseur de produits chimiques pour les pro- 
www.chemetall.com cédés de traitement de surface des métaux et matières 
 plastiques, disposant également d’un service de nettoyage 
 des installations.

M E T A C O A T

Frank Simons Chemisch voorbehandelen en poederlakken van aluminium,     
Europaweg 21  staal en verzinkt staal – serie en/of stukwerk. Doorgedreven  
BE-3560 Lummen traceability & procesopvolging. NIEUW! Knip- en plooiwerk  
) +32 (0)11 452525 tot 4m. 
4 +32 (0)11 452526   
: info@metacoat.be  
www.metacoat.be

M E T A L  C O A T I N G  S Y S T E M S  N V

Ludo Appels  Chemisch voorbehandelen (chroomvrij) en poedercoaten  
Bremheidelaan 18         van aluminium.
BE-2300 Turnhout 
) +32 (0)14 437769  
4 +32 (0)14 437190 
: ludo@mcs-coating.be  
www.mcs-coating.be

Bedrijvenregister Répertoire des sociétés



GALVANOTECHNIEK
PLATE MEER MET 
MINDER!

DUURZAME 
ROBUUSTE COATING

VOLLEDIG GEAUTO-
MATISEERDE TW

KUNSTSTOF AFZUIG-
KOKERS MET HOOG 
RENDEMENT

LUCHTTOEVOER

KABELRUPS VOOR DUUR-
ZAME STROOMTOEVOER

CENTRAAL 
AFZUIGSYSTEEM

BADRANDPRISMA’S IN 
KUNSTSTOF OF KOPER

H20 TOEVOER HAND-
MATIG/AUTOMATISCH

MANBOTS-
BEVEILIGING

Indufinish b.v.

Willem Barentszstraat 5

NL-7825 VZ Emmen

The Netherlands 

T+31 (0) 591 630003

F+31 (0) 591 632398

E info@indufinish.com

www.indufinish.com  

A D D  Y O U R  S U R F A C E

Afzuiginstallaties met 
hoog rendement, lage 
geluidsproductie en 
efficiënte reiniging

Slimme PLC/PC 
combinatie geeft hoge 
output met maximale 
flexibiliteit

Infrarood of laser 
plaatsbepaling ook 
toepasbaar bij uitbreiding 
en vernieuwing


