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Waarom oppervlaktebewerking van metalen?

Het antwoord ligt voor de hand: er is vrijwel geen voorwerp, dat niet voor, tijdens of na zijn vervaardiging 
wordt onderworpen aan een of meer oppervlaktebehandelingen. Het doel van deze oppervlaktebehandelingen
kan verschillend zijn. Voor een luxe artikel is een fraai uiterlijk een eerste voorwaarde. In andere gevallen is 
de oppervlaktebehandeling zo essentieel, dat zonder deze bewerking het voorwerp niet voor gebruikt 
geschikt is.

Verfraaiing en bescherming tegen corrosie zijn de voornaamste toepassingsgebieden van 
oppervlaktebehandeling van metalen. Maar er zijn tal van andere redenen waarom een metalen voorwerp 
zo’n bewerking ondergaat: oppervlaktebehandelingen zijn erg belangrijk uit het oogpunt van 
milieutechnologie en ze maken goedkope massaproductie mogelijk. De benodigde machines werken niet 
zonder bepaalde oppervlaktebehandelingen. Ook massaproductie van substraten, door door middel van de 
oppervlaktebehandeling speciale eigenschappen verkrijgen, is vanuit milieu-oogpunt belangrijk. De 
levensduur wordt immer verlengd, wat kostbare grondstoffen bespaart. Vooral als een voorwerp alleen aan 
het oppervlak de gewenste eigenschappen kan woorden gegeven terwijl de kern wordt vervaardigd van 
minder schaars materiaal, kan dat bijdragen aan besparing van juist de schaarse grondstoffen. 

Door gebruik van zware metalen krijgen de voorwerpen de gewenste eigenschappen. Een dakgoot is veelal 
van zink vervaardigd omdat het gevormde zinkpatina een lange levensduur van de groot garandeert. Zink 
geeft bescherming tegen corrosie. In moderne auto’s zijn 2000 tot 3000 onderdelen elektrolytisch verzinkt. In
een vliegtuig als een Airbus zijn meer dan een miljoen onderdelen voorzien van een galvanische bekleding. 
In de Europese Unie kost het verlies door corrosie van stalen onderdelen een euro per inwoner per dag. 
Zonder toepassing van zink is dit vele malen hoger.

Bijschepen zorgen de koperhoudende antifoulingverven voor het tegengaan van aangroei. Zonder het gebruik
van antifoulingverven neemt de weerstand van schepen snel toe, met als gevolg een veel hoger 
energiegebruik en daardoor meer uitstoot van CO2.

De hechting van polymere coatings op een metalen ondergrond is een complexe zaak waarbij talrijke 
chemisch/fysische interacties een rol spelen. Om een goede hechting te krijgen, moet de metalen ondergrond 
worden voorbehandeld. In het verleden is er veel empirische kennis op dit gebied opgebouwd. Desondanks is
er nog wienig bekend over wat er precies tijdens de voorbehandeling met het oppervlak gebeurt. De 
noodzaak van die kennis is echter steeds relevanter geworden. Die is nodig om de duurzaamheid van een 
systeem te kunnen garanderen, maar ook om optimale applicatie-omstandigheden te kunnen kiezen. Dat is 
economisch interessant, zowel in de nieuwbouwfase als tijdens reparatie.
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