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  Buitenlandse  media

UIT  DE  BRANCHE

Volgens Elon Musk wordt de “Giga Berlin” 

(voor de productie van Tesla’s in Europa) 

de modernste lakkerij ter wereld. De lakke-

rij zou volgens hem over technologie gaan 

beschikken die een verloop van de lak 

mogelijk maakt, en die met de kromming 

van de carrosserie subtiel verandert. Daar-

mee gaat de discussie over de beperkte 

kleurkeuze (en bezwaren over de lakkwa-

liteit) bij Tesla tot het verleden behoren. 

De andere Tesla-fabrieken krijgen deze 

technologie later: Fremont en Sjanghai 

worden te zijner tijd ook gemoderniseerd, 

schreef Musk in een Twitter-bericht. 

CORROSIEBESCHERMING

Ofschoon de meerderheid van de 

offshore-windparken zich in Europa be-

vindt, worden er ook in Azië grote parken 

gebouwd, met name in China. De op-

pervlaktebehandeling van de bouwdelen 

van de fundamenten van een windpark bij 

Yunlin (Taiwan) gebeurt bij Rodopi Marine 

uit Düsseldorf. Omdat de staalconstructies 

langdurig tegen zoutwater en zeelucht 

beschermd moeten worden, is een goede 

corrosiebehandeling nodig. De lak wordt 

opgebracht in twee lagen van 300 Mu, 

hetgeen een totale laagdikte geeft van 0,6 

mm. 

www.rodopi-marine.de

POEDERLAKKEN

Amazone produceert landbouwmachines 

in het Duitse Oldenburg. Deze machines 

ondergaan extreme belastingen in de 

vorm van mechanische vereisten, zoals 

steenslag en corrosieve kunstmest. Bij 

het lakproces komt iedere keer weer de 

vraag naar voren hoe poederresten in de 

schroef- en boorgaten voorkómen kunnen 

worden, die de volgende montagehande-

lingen bemoeilijken. Meestal gebeurt dit 

door middel van afstopmiddelen of tape. 

Dat heeft het nadeel dat ieder gat met een 

stop gevuld moet worden en na het lak-

ken weer ontdaan moet worden van deze 

stop. Bij Amazone installeerde men echter 

een afzuiger van Ruwac. Daarmee zuigt 

een medewerker direct na het lakken de 

gaten schoon, terwijl het werkstuk op de 

transportband langzaam aan hem voorbij 

trekt. Daarmee past de bewerking goed in 

de continue flow van het product door de 

fabriek. 

www.ruwac.de

ONDERDELENREINIGING

De vloeistoffen voor het reinigen en 

drogen van metalen zijn de laatste 40 jaar 

sterk veranderd. Traditioneel gebruikten 

bedrijven voor lossingsmiddelen fluorkool-

waterstoffen en fluorchloorkoolwaterstof-

fen voor de reiniging. Nadeel was dat deze 

stoffen de ozonlaag aantasten. In de jaren 

negentig zijn daarom veel van deze stoffen 

verboden, en zijn veel metaalbewerkers 

overgegaan op waterige of reinigings-

systemen op waterbasis. Deze werkwijze 

wordt nu steeds meer in twijfel getrok-

ken, omdat voor deze bewerking grote 

hoeveelheden water en energie nodig 

zijn, die vervolgens resulteren in vervuild 

afvalwater dat op zijn beurt chemisch 

gereinigd moet worden. Dat resulteerde 

mede in 2006 tot de invoering van REACH-

wetgeving. Veel van de tegenwoordige 

reinigingsmiddelen zijn gebaseerd op 

hydrofluorolefin (HFO)-technologie en 

bieden betere milieuprestaties. Ze zijn niet 

ontvlambaar en hebben een lager GWP 

(global warming potential). Het is een mis-

verstand dat moderne middelen leiden tot 

mindere prestaties. Ze zijn geschikt voor 

een breed spectrum aan verontreinigin-

gen. Door nu over te schakelen, kan men 

zich voorbereiden op nieuwe, toekomstige 

voorschriften. 

www.microcare.com 

Noël Ruijters is directeur  

van Bâton Adviesgroep.  

www.baton.nl

Noël Ruijters scant de buitenlandse bladen. De belangrijkste ontwikkelingen noteert hij in de rubriek 

“Buitenlandse Media”. Deze keer het mei-juninummer van het Jounal für Oberflächentechnik:
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De rubriek Mijn Mening is bedoeld voor lezers die willen reageren op 

gepubliceerde artikelen of op actuele ontwikkelingen in de branche om 

daarmee bij te dragen aan vakinhoudelijke verdieping. Wilt u ook reageren? 

Mail de redactie via Oppervlaktetechnieken@ellemmi.nl

In de media, in sommige vaktijdschriften 

en zelfs in sommige woordenboeken ge-

beurt het nog te vaak dat een woord een 

betekenis krijgt die het technisch gezien 

eigenlijk niet heeft. Dit zien we soms ook 

bij de woorden “roest” en “corrosie”. Hoe zit 

het dan wel? 

Corrosie is het in oplossing gaan van een 

metaal, bijvoorbeeld in water. Dat mecha-

nisme is enigszins vergelijkbaar met het 

oplossen van keukenzout in water. Als je 

keukenzout in een pot water doet in een 

hoeveelheid die onder de zogenaamde 

‘oplosbaarheidslimiet’ van zout in water 

ligt, zal het zout ontbinden in zijn bouw-

stenen: natrium- en chloorionen. In dat 

geval zal je dus niet zien dat er zout in het 

water zit. Wat met keukenzout in water 

gebeurt, kan ook gebeuren met metalen: 

ze gaan in oplossing, waarbij voor staal 

bijvoorbeeld ijzeratomen ‘in oplossing 

gaan’, zodat ijzerionen in het water komen. 

Dat laatste is “corrosie”. Echter, zolang de 

oplosbaarheidslimiet van die ijzerionen 

in water niet wordt overschreden, zie je 

daar niets van. Anders gezegd: “Er is nog 

geen roest, maar wel corrosie”, dus het 

verlies van metaal, het verlies van sterkte 

enzovoort. Of nog anders: “Je kan perfect 

corrosie hebben, zonder dat je ook maar 

een plekje roest ziet.”

Wat is roest dan wel? Roest ontstaat bij het 

overschrijden van de oplosbaarheidslimiet 

van ijzerionen in water. In het voorbeeld 

van keukenzout: als je zout blijft toevoe-

gen aan de pot water, zal op een bepaald 

ogenblik de oplosbaarheidslimiet van 

het zout in water worden overschreden. 

Vanaf dat ogenblik zal al het zout dat je 

nog toevoegt niet meer oplossen, maar 

zichtbaar neerslaan op de bodem van de 

pot. Een andere analogie: als je een pot 

water hebt waarin de oplosbaarheidslimiet 

van het zout niet is overschreden, maar 

je begint het water te koken, zal op een 

bepaald ogenblik de oplosbaarheidslimiet 

wel worden overschreden. Door het verlies 

van water stijgt de zoutconcentratie, 

wat bij overschrijding van de oplosbaar-

heidslimiet leidt tot het terug aan elkaar 

binden van natrium- en chloorionen, dus 

het neerslaan van zoutkristallen. Terug 

naar het staal: als de oplosbaarheidslimiet 

van de ijzerionen in het water wordt over-

schreden, zal de overmaat aan ijzerionen 

neerslaan door een verbinding aan te 

gaan met hydroxide-ionen of zuurstof. 

Deze chemische verbinding slaat dan neer 

op de plaats van corrosie of elders; die 

chemische verbinding tussen ijzerionen en 

hydroxide-ionen of zuurstof, dat is “roest”.

Als ik de voorgaande twee alinea’s samen-

vat, komt het dus op het volgende neer: 

Roest  is  geen  corrosie!

roest is geen corrosie, maar is wel een 

mogelijk gevolg van corrosie.

Taal zou moeten worden gebruikt om 

mensen correct en duidelijk te informeren. 

Doordat sommigen ‘corrosie’ en ‘roest’ als 

synoniemen gebruiken, wordt er vanuit 

technisch standpunt grote onduidelijkheid 

gecreëerd. Ook in de industrie laten veel 

mensen zich misleiden. Ze wachten ‘tot ze 

roest zien’ of ‘totdat het roest’ alvorens in 

te grijpen. Maar dan is het vaak te laat. De 

corrosie, het verlies van metaal, is al lang 

daarvoor begonnen. 

Frans Vos,  

zaakvoerder Materials Consult
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