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2 FYSISCHE EN CHEMISCH-FYSISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

2.1 AFBAKENING VAN HET ONDERWERP

Met de fysische en chemisch-fysische oppervlaktebehandelingen, die vaak
worden samengevat onder de naam ‘reinigen’, worden processen bedoeld,
waarbij het materiaaloppervlak bij het verwijderen van ongerechtigheden niet
wordt aangetast. In de meeste ons omringende landen wordt deze indeling ook
gehanteerd, alleen in Duitsland rekent men ‘Beitzen’, een aantastende bewer-
king ook tot ‘Reinigung’. Onder reinigen (Engels: cleaning, Duits: Reinigung,
Frans: nettoyage) vat men samen fysische, fysisch-chemische en elektrochemi-
sche behandelingen, die ten doel hebben een zuiver metaal- of kunststofop-
pervlak te verkrijgen.
Er zijn ook (zeer nuttige) zure reinigers die oxiden verwijderen zonder het
grondmateriaal aan te tasten, zie ook 2.10.

Verreweg het belangrijkst zijn de algemene reinigings- en ontvettingsmethoden,
die dienen om olie en vet, stof en ander niet-hechtend vuil te verwijderen.
Daarnaast kent men methoden om oude of fout aangebrachte deklagen te ver-
wijderen zonder het grondmetaal aan te tasten.

In een aantal gevallen zijn de in dit hoofdstuk besproken bewerkingen onvol-
doende voor het verwijderen van sterk aan het oppervlak hechtende verontrei-
nigingen, zoals gloeihuid en corrosieproducten. In dat geval moet men bewer-
kingen uitvoeren, die het oppervlak wèl aantasten, zoals beitsen, hoofdstuk 3,
of mechanische bewerkingen, hoofdstuk 1.

Tot de reinigingsbewerkingen rekenen wij in dit Vademecum:

- ontvetten en algemeen reinigen.

En voorts:

- oxiden verwijderen zonder het grondmetaal aan te tasten
- ontlakken
- ontkolen, dat wil zeggen kool van het oppervlak verwijderen
- metaallagen verwijderen (ontmetalliseren)
- conversielagen verwijderen
- ontemailleren
- reinigen voor opdampen.

Reinigingsbewerkingen staan in toenemende mate onder druk van milieu-
eisen, waardoor zich belangrijke veranderingen aan het voltrekken zijn in de
toegepaste reinigingsmethoden en de verwerking van de daarbij ontstane afval-
producten.
Nadere informatie daarover is kort opgenomen bij de afzonderlijke bewerkin-
gen.
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2.2 VERANDERENDE EISEN

De techniek stelt steeds hogere eisen aan de reinigingskwaliteit. De leveran-
ciers van reinigingsmiddelen en -installaties haken daarop in door het vervaar-
digen van steeds betere producten. Soms wordt deze verbetering echter bereikt
door toevoeging van ongewenste bestanddelen, zoals EDTA en andere sterke
complexeermiddelen aan alkalische ontvettingsbaden. Aanpassen is dan nodig.

De afvoer van gevaarlijke afvalstoffen wordt steeds moeilijker en duurder. Voor
afvalstoffen die bij dampontvetten ontstaan is door het Ministerie van VROM
een overeenkomst gesloten met het bedrijfsleven waarin de toelaatbare hoe-
veelheid uitstoot in de tijd sterk wordt beperkt.

De veiligheidseisen, gesteld aan bepaalde bewerkingen en aan diverse reini-
gingsmiddelen, zullen worden aangescherpt.
Naast veiligheid zal ook arbeidsplaatsverbetering meer aandacht krijgen.

Het energieverbruik en de kosten daarvan gaan een steeds belangrijker rol spelen.
Reinigingsprocessen, die bij lage temperaturen of met minder agitatie werken,
zijn daarop in eerste instantie het antwoord geweest. Niet altijd geven deze
echter de gewenste reinheidsgraad. Ook moet de chemische samenstelling
agressiever gemaakt worden, hetgeen indirect weer afvalwaterproblemen kan
geven. De laatste jaren worden dan ook processen met veel agitatie, zoals agi-
tatie opgewekt door elektrolyse, ultrasoon of hydrosoon op steeds grotere
schaal gebruikt, ondanks het hogere energieverbruik.

Het algemene beeld, dat zich aftekent, is voor veel technici moeilijk te over-
zien. Enerzijds de vraag naar een goede reinigingskwaliteit, anderzijds een
lawine van beperkende bepalingen, die het reinigen moeilijker maken.
Het doel van een goede, op de erna volgende behandelingen gerichte reini-
ging mag nooit uit het oog worden verloren.
Het reinigen en ontvetten van metalen is een terrein dat in beweging is. De
veranderingen zullen zich zonder twijfel in de toekomst nog voortzetten.

2.3 ONTVETTEN

Slechts bij een beperkt aantal ontvettingsbewerkingen moet men rekening hou-
den met de aard van het materiaal, waarop deze bewerking wordt uitgevoerd.
Voor het goede overzicht zijn de ontvettingsbewerkingen daarom ingedeeld
volgens de diverse daarvoor bestaande processen, omdat zo ook het beste
overzicht kan worden gegeven van de grote verscheidenheid aan mogelijkhe-
den. Waar nodig zijn bij de betreffende processen opmerkingen gemaakt
betreffende de beïnvloeding van het grondmateriaal.
Tabel 2.1 geeft een totaal overzicht van keuzefactoren in verband met mogelij-
ke beïnvloeding van het te reinigen metaal; nadere informatie is in de tekst te
vinden.
Hoewel ontvetten een op zichzelf staande bewerking is: het verwijderen van
(olie en) vet, komt het vaak voor dat onder ontvetten een algemeen reinigende
Tabel 2.1 Technische keuzefactoren voor reinigingsmethoden
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Metaal Solvent- Damp- Alkalisch Zwak Elektro- Reinigingen Emulsie- Zuur
reiniging ontvetten reinigen alkalisch lytisch in deter- reinigen reinigen

reinigen ontvetten genten

staal + + + + + + +
gehard + + + + (+)2 + +
staal
roestvast + (+)5 + + + + + +
staal
aluminium + (+)1 - (+)3 (+)3 + + +
koper + + + + (+)4 + + +
messing + + - + (+)4 + +
zink + + - (+)3 (+)3 + +
magnesium + (+)1 + - + - +

1) kans op explosies met fijn metaalstof
2) alleen anodisch
3) kans op aantasting door alkaliteit
4) bij anodisch ontvetten kans op oxidatie
5) dampontvetten niet gebruiken voor voorwerpen met holten en spleten.

bewerking moet worden verstaan, die naast vet ook andere verontreinigingen,
zoals aan het vet hechtend stof, verwijdert.
Daarom moet eerst worden vastgesteld over welke verontreinigingen wij spreken.

2.3.1 WELKE VERONTREINIGINGEN KOMEN VOOR?

Met de volgende verontreinigingen moet bij het ontvetten en reinigen rekening
worden gehouden:

- minerale oliën en vetten, vaak met toevoegingen, zoals inhibitoren (roest-
werende stoffen) en kleine hoeveelheden plantaardige oliën en vetten

- minerale olie-emulsies, die als bewerkingvloeistoffen zijn gebruikt
- plantaardige oliën, die als boor- en snij-olie zijn gebruikt, meestal gemengd 

met minerale oliën
- minerale walsoliën
- trek- en smeervetten voor plaatbewerking
- trekzepen voor draadtrekken
- ‘dierlijk’ vet, vaak vingerafdrukken
- vet en olie met stof erop (bij langdurige opslag)
- slijp- en polijstpasta, waarin slijpmiddelen, polijstmiddelen en metaalslijpsel

voorkomen
- motorolie (vervuild)
- hydraulische olie, mineraal en gemengd met plantaardige oliën
- kogellagervet, bevat vaak zeep
- diverse andere typen smeerolie en -vet
- algemeen vuil, zoals aarde en klei.
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2.3.2 WAT VERWACHTEN WE VAN ONTVETTEN EN REINIGEN?

De eisen, die men stelt aan het resultaat van reinigen en ontvetten zijn afhan-
kelijk van de aard van de behandelde materialen of producten. Bovendien
maakt het uit of het gaat om een reiniging als voorreiniging, als eindbewer-
king, een reiniging in een bewerkingsreeks of als tussenstap in een montage.

2.3.2.1 REINIGEN ALS EINDBEWERKING

Reinigen kan worden uitgevoerd als de laatste bewerking die producten onder-
gaan, voordat ze worden gebruikt of verkocht. Ook hier speelt hun toepassing
een rol.
Blank stalen gereedschappen, zoals bijvoorbeeld beitels, moeten vrij zijn van
bewerkingsspanen, maar ze worden vóór aflevering wel licht ingevet om roes-
ten te voorkomen. In goede staat bij de klant komen, ook na opslag, is hier de
voornaamste eis.

Vernikkeld-verchroomd gereedschap, zoals steeksleutels, worden schoon en
vetvrij afgeleverd. Een aantrekkelijk uiterlijk bevordert de verkoopbaarheid.

Bestekartikelen, lepels en vorken, worden vaak gepolijst. Het verwijderen van
de laatste resten polijstpasta is een zaak die grote zorg vraagt. Een feilloos
uiterlijk, niet ‘vies’ en zonder smaakje bij gebruik zijn hier eisen, waaraan
groot belang wordt gehecht.

Keukenapparaten en machines voor het huishouden worden geheel gemon-
teerd, waar nodig gesmeerd en ontdaan van vuil en vingerafdrukken verpakt,
zodat ze bij de klant ook echt ‘als nieuw’ uit de verpakking komen.
Vaak worden nog droogmiddelen, zoals silicagel aan de hermetisch gesloten
verpakking toegevoegd. Deze apparaten, waarvoor nogal wat geld moet wor-
den neergeteld, mogen zeker geen slordige indruk maken.

Personenauto’s komen in een soms dikke laag conserveervet van de fabriek
aan bij de dealer. Deze zal de auto vóór aflevering aan de klant zorgvuldig rei-
nigen en oppoetsen, zodat hij er zo fraai mogelijk uitziet. De ‘sales appeal’
van een personenauto is vaak even belangrijk als zijn technische kwaliteiten.

In de bouw is het feilloos afleveren van metalen ramen, deuren en gevels, als-
mede van hang- en sluitwerk een zaak die zorg vraagt, waaraan in een aantal
gevallen niet in voldoende mate wordt voldaan. De drang naar verbetering
komt hier voornamelijk van de afnemers.

Materiaal, dat blank wordt geleverd, mag niet snel gaan corroderen. Men
gebruikt dan vaak een alkalisch ontvettingsmiddel dat een dunne silicaatfilm
op het oppervlak achterlaat. Deze laag geeft in een normaal magazijn een
behoorlijke tijdelijke bescherming tegen corrosie.
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2.3.2.2 REINIGEN IN EEN BEWERKINGSREEKS

Bij veel productieprocessen treft men reinigingsbewerkingen aan in de bewer-
kingsreeks. Soms komt dat maar één maal voor, maar er zijn ook gevallen,
waarin tijdens de bewerkingsreeks wel zeven tot tien reinigingen worden uit-
gevoerd (bijvoorbeeld bij de vervaardiging van kogellagers).
Niet altijd is één reinigingsbewerking voldoende. Soms moet men twee of zelfs
wel drie reinigingsbewerkingen na elkaar uitvoeren om tot de gewenste rein-
heidsgraad te komen (bijvoorbeeld in de elektronica).
Of meer reinigingsbewerkingen noodzakelijk zijn is niet alleen afhankelijk van
de gewenste reinheidsgraad, maar ook van het type en van de mate van ver-
vuiling die op het voorwerp aanwezig is.

2.3.2.3 GROF VOORREINIGEN

Voorreinigen voert men uit wanneer grote hoeveelheden vuil en vet moeten
worden verwijderd.
Deze situatie treft men bijvoorbeeld aan bij producten die in gebruik zijn
geweest, zoals grondverzetmachines, de onderzijde van autobussen en cam-
pagnemachines in de conservenindustrie.

Een ander voorbeeld vormen voorwerpen die dik in het conserveervet worden
aangevoerd, bijvoorbeeld voor transport over zee. Voor het reinigen daarvan
gebruikt men soms eenvoudige hulpmiddelen, zoals afspuiten of dompelen in
heet water of afvegen met papier of doeken.

De grote hoeveelheden vuil en vet, die daarbij ontstaan, vormen vaak ‘schadelijk
afval in de zin der wet’ en ze moeten op overeenkomstige wijze worden afgevoerd. 
De voorreiniging heeft vooral ten doel de baden of de hulpmiddelen die voor
een latere, fijnere reinigingsbewerking dienen, niet te snel en te sterk te veront-
reinigen. Het vervangen, afvoeren of reconditioneren van deze duurdere pro-
ducten moet zoveel mogelijk worden beperkt.

2.3.2.4 TUSSENREINIGEN

Afhankelijk van de eisen die men stelt kan, wat voor het ene product een tus-
senreiniging is, voor het andere product vaak een eindreiniging zijn. Zoals uit
een aantal hieronder gegeven voorbeelden blijkt, dient een tussenreiniging
vaak om moeilijkheden bij een andere reinigingsmethode te voorkomen.

Als voorontvetting voor straalbewerkingen is het van belang dat het materiaal
na het stralen direct kan worden geschilderd. Bij meermalig straalmiddel, zoals
staalgrit of korund, moet worden voorkomen dat het straalmiddel zelf vet
wordt. ‘Redelijk vetvrij’ is in dit geval voldoende.
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Als men gaat beitsen moet het beitsmiddel op alle plaatsen van het materiaal
direct inwerken en niet bij vetafzettingen pas veel later contact met het metaal
krijgen. Hier is ‘redelijk vetvrij’ voldoende.

Bij het fosfateren zijn sporen vet, die bij de voorontvetting zijn achtergebleven,
soms gunstig omdat ze een korrelverfijning van zink- of mangaanfosfaatlagen
tot gevolg hebben. Een relatief eenvoudige ontvetting is dan voldoende.

Voor het chromateren van aluminium en zink wordt het materiaal meestal
gebeitst. Voor het gelijkmatig inwerken van het etsmiddel moeten deze meta-
len behoorlijk goed vetvrij zijn.

Als voorbehandeling voor het lakken werd vaak dampontvet. Dat komt nu
minder vaak voor.
Als na het dampontvetten het achtergebleven stof met een schone doek wordt
verwijderd kan men een eerste laklaag, bijvoorbeeld een hechtende grondverf
(washprimer) aanbrengen. Na dampontvetten is het voorwerp redelijk vetvrij.

Bij de galvanotechniek stelt men veel hogere eisen. Als regel wordt de ontvet-
ting in twee bewerkingen uitgevoerd.
Als voorontvetting wordt tegenwoordig meestal alkalisch ontvet.
De nu reeds redelijk vetvrije voorwerpen worden verder gereinigd door elek-
trolytisch ontvetten, 2.8, of soms door ultrasoon reinigen, 2.11, dat steeds meer
toepassing vindt.

Ook voor stroomloze metaalafscheiding zijn de eisen die men stelt aan de
reinheid van het oppervlak hoog. De ontvetting wordt evenals in de galvano-
techniek in minimaal twee fasen uitgevoerd.

Als voorbehandeling voor anodiseren wordt meestal voorontvet en daarna
gebeitst in loog, dat naast een beitsende werking ook nog iets ontvet.

Voor emailleren wordt ontvet zoals bij de galvanotechniek.

Voor poedercoaten wordt als regel een conversielaag aangebracht, zodat ook
behoorlijk goed moet worden ontvet.

Voor metaalspuiten wordt gestraald.

Voor thermisch verzinken wordt gebeitst.

2.3.2.5 REINIGEN TOT HOGE KWALITEIT

In een aantal gevallen is een reiniging tot een hoge reinheidsgraad noodzakelijk.
In de galvanotechniek is dit vrijwel altijd een standaardprocedure.
Meestal wordt elektrolytisch ontvetten uitgevoerd, kathodisch, anodisch of
kathodisch-anodisch.
Er zijn echter ook andere bewerkingen die tot een goed resultaat leiden, zoals
ultrasoon reinigen, 2.11, en beitsen, hoofdstuk 3.
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Ook als voorbehandeling voor de stroomloze metaalafscheiding is een inten-
sieve eindreiniging noodzakelijk.
Dezelfde methoden als hiervoor bij de galvanotechniek genoemd zijn daar-
voor geschikt.
Bijzonder hoge eisen stelt men in de elektronica, bijvoorbeeld bij de vervaar-
diging van halfgeleiderelementen. Na de reeds genoemde methoden wordt
dan nog een aantal keren gespoeld of gekookt in heet demiwater of in de
damp van een organisch oplosmiddel, zoals propanol-2.

Voor het opdampen van kunststoffen gebruikt men eerst de normale reinigings-
methoden, maar vervolgens wordt in een matig vacuüm vaak nog reinigen
door sputteren toegepast, waarbij het oppervlak door ionen wordt schoonge-
bombardeerd.

2.3.2.6 WAT IS SCHOON?
In het voorgaande is gesproken over ‘voldoende schoon’ of ‘de eisen die aan
de reiniging worden gesteld’.
Dat zijn ongedefinieerde begrippen.
Omdat de reinigingsgraad voor verschillende toepassingen zo uiteen loopt
wordt de noodzakelijke reiniging in een productiereeks vaak omschreven als:
een zodanige reinheidsgraad, dat volgende processen niet worden gestoord.
Hoewel een dergelijke definitie uiteraard sluitend is, is het getalsmatig invullen
van de noodzakelijke reinheidsgraad ook dan niet eenvoudig. Zoals bij zoveel
technische processen moet de grens van ‘wat kan wel en wat kan niet’ proef-
ondervindelijk worden vastgesteld.
In de praktijk worden de eisen veelal te streng gesteld. Iets minder goed ont-
vetten is bij een montagehandeling vaak mogelijk.

Als men de reinheidsgraad weet is de volgende fase het vaststellen of deze in
de praktijk wordt gehaald.
Er zijn tal van zeer gevoelige analysetechnieken om op een gereinigd opper-
vlak de laatste resten van verontreinigingen vast te stellen. Dit zijn bijvoor-
beeld:

- Auger elektronenspectroscopie
- massaspectrometrie
- chromatografie
- ultraviolet spectroscopie
- infrarood spectroscopie
- secundaire ionen massaspectrometrie (SIMS)
- rasterelektronenmicroscopie.

Deze methoden vereisen echter kostbare apparatuur en speciaal opgeleide
mensen om deze te bedienen. Het zijn laboratoriummethoden, die voor de
werkplaats ongeschikt zijn en die voor middelgrote en kleinere bedrijven nau-
welijks in aanmerking komen. Voor de dagelijkse praktijk van het reinigen zijn
andere methoden, hoewel niet zo nauwkeurig, meer geschikt zoals:
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- niet brekende waterfilm
- water vernevelen
- contacthoekmeting
- kopersulfaattest
- ultraviolet fluorescentie
- zuurtest.

2.3.3 BESCHIKBARE REINIGINGS-(ONTVETTINGS-)METHODEN

De volgende ontvettings-, tevens reinigingsmethoden staan ter beschikking:

- solventreiniging (reinigen in oplosmiddelen)
- dampontvetten
- reinigen met zeep en detergenten
- alkalisch reinigen
- elektrolytisch ontvetten
- neutraal reinigen en zuur reinigen
- ultrasoon en Hydroson reinigen
- emulsiereinigen
- reinigingsmethoden voor vacuümtechnieken.

2.3.4 VERWIJDEREN VAN DIVERSE VET- EN OLIESOORTEN

De grote verscheidenheid aan bewerkings- en conserveeroliën en -vetten ver-
toont een uiteenlopend gedrag bij het toepassen van afzonderlijke reinigings-
methoden.
Het blijkt, dat sommige vet- en oliesoorten moeilijk te verwijderen zijn. Dit
klemt temeer daar door de stringentere milieu-eisen en door de eis tot veilig
werken bepaalde producten niet meer gebruikt kunnen worden, dan wel sterk
in hun gebruik worden beperkt.
Hoewel dit bij bewerkings- en conserveervetten en -oliën tot nu toe vrijwel niet
wordt gedaan, heeft het ook hier zin het probleem bij de bron aan te pakken.
Men moet kritisch nagaan of de gebruikte, moeilijk te verwijderen producten
niet door andere kunnen worden vervangen, die gemakkelijker te verwijderen
zijn.

Onderzoek in deze richting zal vrijwel altijd protest uitlokken en op tal van
manieren zal worden ‘aangetoond’ dat zo’n verandering niet kan zonder de
kwaliteit of de productiviteit nadelig te beïnvloeden.
Reinigen en ontvetten, uitgevoerd op een milieuvriendelijke en veilige manier,
zijn echter evenzeer productiehandelingen, die zo efficiënt mogelijk moeten
worden uitgevoerd.
Bij een aantal grote bedrijven, die uiteenlopende producten voor de genoemde
doeleinden gebruiken, is gebleken dat ‘aanpak bij de bron’ wel degelijk tot
resultaten kan leiden.

Tabel 2.2 geeft een overzicht van een aantal bewerkingsoliën en vetten, waar-
op diverse reinigingsmethoden zijn toegepast.
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Hoe lager het waarderingscijfer in deze tabel, hoe gemakkelijker de reiniging
verloopt. Eigenlijk moeten reinigingsbewerkingen met een waarderingsfactor
boven 3 à 4 als ongeschikt worden beschouwd.

TABEL 2.2 Verwijderbaarheid van olie- en vetsoorten

Type olie of vet Emulgeerbaar Zwak alkalisch Sterk alkalisch
oplosmiddel pH<10,5 pH>10,5

Oplosbare bewerkingsolie
halfsynthetisch en 1 2 1
synthetisch
Trekolie, oplosbaar 1 2 1
Onverdunde verspaningsolie 2 4 3
Walsolie voor buis 1 3 2
Corrosiewerende olie 1 3 2
Corrosiewerend vet 2 5 3
Corrosiewerende was 3 7 4
Zware walsolie voor buis 2 5 3
Zware slijpolie 3 5 4
Harde corrosiewerende film 5 10 8
Olie voor zware 
vervorming van buis 8 10 9
Onverdunde draadtrekolie 2 4 3
Lossingsolie voor spuitgieten 2 4 2
Olie voor leppen 4 6 5

Bijzondere aandacht is nodig bij het verwijderen van siliconenbevattende mid-
delen, waaronder ook bepaalde soorten kogellagervet. Extra spoelingen in spe-
ciale oplosmiddelen zijn soms nodig.
Bij met water mengbare en emulgeerbare oliën kan gemakkelijk oversleep
naar een volgende processtap plaatsvinden.

Kogellagervetten vragen een bijzondere behandeling. Deze vetten bestaan
vaak uit een oliefractie en een zeepfractie. Bij standaard ontvettingsbewerkin-
gen blijft de zeepfractie als een harde, moeilijk te verwijderen korst achter.
Vooral bij het vliegtuigonderhoud en bij andere turbinemotoren plaatst men
deze lagers op een conische spil en men spuit ze door met warme olie, zoda-
nig dat ze gaan draaien. Al het kogellagervet lost dan op in de olie en de ach-
terblijvende oliefilm is daarna makkelijk te verwijderen.

2.4 REINIGEN IN OPLOSMIDDELEN (SOLVENTREINIGING)

Met reinigen in oplosmiddelen, solventreiniging, bedoelt men reinigen (ontvet-
ten) met organische oplosmiddelen (solvents).
Water, hoewel ook een oplosmiddel, wordt niet tot deze groep gerekend.
In de praktijk kunnen organische oplosmiddelen worden verdeeld in twee
groepen:
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- brandbare oplosmiddelen, zoals de aardolieproducten: wasbenzine, terpentine
en petroleum, en voorts benzeen, aceton, tolueen, xyleen, ether en lakver-
dunning, zie de tabellen 2.3 en 2.4

- onbrandbare oplosmiddelen, zoals de gechloreerde koolwaterstoffen: methy-
leenchloride, trichlooretheen (tri) en perchlooreteen (per), waarvan het
gebruik om milieutechnische redenen einde tachtiger, begin negentiger jaren
sterk is verminderd. Nieuwe, milieubeschermende technologieën die in de
negentiger jaren zijn ontwikkeld, hebben het gebruik van deze technisch
ideale producten weer doen toenemen.

Het vuilopnemend vermogen van beide groepen is goed. Bij agitatie wordt ook
een deel van de onoplosbare stoffen, zoals stof, verwijderd. Omdat de vloei-
stof snel verontreinigd raakt is voor volledige ontvetting eigenlijk een meer-
trapssysteem nodig.
In de praktijk wordt meestal een drietraps systeem gebruikt: spoelen in (warm),
licht verontreinigd oplosmiddel, spoelen in (koud) schoon oplosmiddel en ten-
slotte dampontvetten. In moderne, geheel gesloten machines wordt het vervuil-
de oplosmiddel door interne destillatie steeds weer gereinigd, waardoor het
zeer lang kan worden gebruikt. Zelfs met bepaalde brandbare oplosmiddelen
(A-III oplosmiddelen, vlampunt > 55 graden Celsius) is dit in daarvoor geschik-
te machines momenteel mogelijk. (zie 2.4.3).

Reinigen in vluchtige, brandbare oplosmiddelen treft men hoofdzakelijk aan in
de kleinere metaalindustrie, zoals bij de revisie- en onderhoudswerkzaamhe-
den aan machines en motoren.

Voordelen:

- niet duur
- eenvoudige installatie
- geschikt voor alle metalen
- voorwerpen drogen aan de lucht.

Nadelen:

- alleen brandbare oplosmiddelen bruikbaar
- brandgevaar
- voorwerpen komen vettig uit het verontreinigde oplosmiddel
- meestal handwerk
- kans op huidontvetting
- kans op eczeem bij gebruik van rubber handschoenen
- bij verdampen uitstoot van koolwaterstofdamp (KWS 2000)
- kostbare afvoer of verwerking van vervuild oplosmiddel.
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TABEL 2.3 Samenstelling van enige brandbare oplosmiddelen

Naam Samenstelling

Petroleumether *) mengsel van hoofdzakelijk alifatische koolwaterstoffen

Wasbenzine *) mengsel van hoofdzakelijk alifatische koolwaterstoffen

Terpentine *) mengsel van hoofdzakelijk alifatische koolwaterstoffen

Methanol methylalcohol, CH3OH

Ethanol ethylalcohol, C2H5OH

Propanol propylalcohol, C3H7OH

Propanol-2 isopropylalcohol, C3H7OH (of CH3CHOH.CH3)

Butanol butylalcohol, C4H9OH

Butanol-2 isobutylalcohol, C4H9OH (of CH3.CHOH.C2H5)

Propanon aceton, C3H6O ( of CH3.CO.CH3)

Butanon methylethylketon, MEK, C4H8O (of CH3.CO.C2H5)

Diëthylether ether, C2H5.O.C2H5

Benzeen **) benzol, C6H6

Tolueen **) toluol, C6H5.CH3

Xyleen **) xylol, C6H5.C2H5 of C6H4(CH3)2

*) Deze producten worden geleverd in verschillende kooktrajecten, 
zie tabel 2.4. **) Zie opmerking bij 2.4.1
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Tabel 2.4 Brandbare oplosmiddelen

Naam Kook- Vlam- Zelfont- Dichtheid Dampdicht- Oplosbaar Explosie- MAC MAC Verdam- 
punt ˚C punt ˚C branding˚C (water=1) heid in water grenzen ppm mg/m3 pings-

(lucht=1) gew.% in lucht,% snelheid
(ether=1)

propanon-
(aceton) 56 -19 465 0,8 2,0 ~ 2,2-13,0 750 1780 2,8
butanon 
(methylethyl-
keton,mek) 80 -7 404 0,8 2,5 29 1,8-11,5 200 590 5,8
methanol 
(methylalcohol) 65 10 385 0,8 1,1 ~ 5,4-44 200 260 5,4
ethanol 78 12 370 0,8 1,6 ~ 3,3-19 1000 1900 14
propanol-2 
(isopropyl alcohol) 82 11 400 0,8 2,1 ~ 2,0-12 400 980 14
(ethylalcohol)
benzeen 80 -11 550 0,9 2,7 0,1 1,4-8,0 10 30 5,2
tolueen 111 4 510 0,9 3,2 0 1,3-7,0 40 150 13,7
xyleen 138-139 25 525 0,9 3,7 0 1,1-7,0 50 210 -
petroleum 40-60 <0 245 0,65 - 0 0,6-8,0 - - 1,0
ether (nafta) 60-70 <0 240 0.67 - 0 1,0-7,4 - - 1,0

60-95 <0 255 0,71 - 0 0,6-8,0 - - 3,3
benzine 80-110 <0  >250 0,73 - 0 0,6-8,0 - - 3,3
terpetine 161-197 41 210 0,77 - 0 0,6-8,0 100 575 8,5
gemodificeerde
alcoholen*) ~160-200 >55 >250 ~0,8 4-5 5 tot ~ ~0,8-15 >50 >200 >50

~ = onbeperkt mengbaar
*) = Producten op basis van polypropeenglycolethers. Verschillende producten op de markt speciaal geformuleerd voor specifieke toepassin-
gen.
Aangegeven fysische eigenschappen zijn gemiddelden.
De MAC-waarden worden regelmatig herzien. Vraag altijd bij de Arbeidsinspectie de nieuwste gegevens op.



2.4.1 SOORTEN EN EIGENSCHAPPEN VAN BRANDBARE OPLOSMIDDELEN

Sommige organische oplosmiddelen zijn zuivere stoffen; andere zijn mengsels.
Tabel 2.3 geeft van een aantal van deze producten aan of het mengsels of zui-
vere stoffen zijn, en in het laatste geval wat hun samenstelling is. In tabel 2.4
zijn de voornaamste eigenschappen van een aantal brandbare oplosmiddelen
bijeengebracht.
Over deze producten kan nog het volgende worden gezegd:

De ‘alifatische’ koolwaterstoffen, zoals petroleumether, wasbenzine en terpen-
tine, zijn mengsels van hoofdzakelijk alifatische verbindingen, die een keten-
structuur hebben. Daarin komen echter ook grotere of kleinere hoeveelheden
aromaten voor, die gekenmerkt worden door een ringstructuur. De diverse
kooktrajecten, waarin men deze producten kan kopen, zijn uiteraard het
gevolg van hun mengverhouding.

Alcoholen, zoals methanol en ethanol, hebben in tegenstelling tot wat er vaak
gedacht wordt, maar een beperkt vetoplossend vermogen en bovendien lossen
lang niet alle vetten er in op.
De ‘zwaardere’ alcoholen, die een groter molecuul hebben en een hoger
kookpunt, worden in de verfwereld gebruikt. Voorbeelden zijn propanol, pro-
panol-2, butanol, butanol-2 en pentanol (= amylalcohol).

Naast aceton (propanon) komen in de schilderswereld veel voor MEK, dat is
methylethylketon (butanon), MIBK, methylisobutylketon (een hexanon).

Esters, ook bekend uit de verfwereld, zijn eigenlijk te duur voor ontvetten,
maar ze worden toch wel eens gebruikt, omdat ze goed ontvetten en snel
drogen.

Ether is een zeer snel drogend en zeer brandbaar product dat in de instrumen-
tenwereld (horlogemakers) nogal eens wordt gebruikt. Men bedoelt dan
diëthylether, de stof die vroeger voor narcose werd gebruikt. Andere ethersoor-
ten, met een hoger kookpunt, zoals glycolethers, en dan met name de weinig
giftige en milieuvriendelijke polypropeenglycolethers (‘gemodificeerde alcoho-
len’) vormen een nieuwe generatie van ontvettingsmiddelen voor zowel hand-
matige als machinale toepassingen en hebben in de tweede helft van de
negentiger jaren een niet onbeduidende plaats in de markt veroverd.

Van de aromatische koolwaterstoffen is het zeer giftige benzeen voor ontvet-
tingsdoeleinden geheel van het toneel verdwenen. Ook als oplosmiddel voor
verven en lijmen wordt het vrijwel niet meer gebruikt. Toch vindt dit waarde-
volle product uitgebreid toepassing in tal van chemisch-technische processen
en als grondstof voor tal van producten, waaronder medicijnen. Tolueen en
xyleen, die tot dezelfde groep behoren, maar minder giftig zijn, worden nog
wel gebruikt in de verfwereld en tolueen ook in de grafische industrie. Tolueen
is echter in een aantal toepassingen, bijvoorbeeld in schilders- en doe-het-zelf-
verven ook reeds verboden.
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2.4.2 VETOPLOSSENDE EN REINIGENDE EIGENSCHAPPEN

Lang niet alle organische oplosmiddelen hebben hetzelfde vermogen om vet-
ten op te lossen.
Onder het vetoplossend vermogen van een oplosmiddel wordt verstaan ‘hoe-
veel vet ze kunnen oplossen’ totdat ze verzadigd zijn.
Om deze eigenschap kwantitatief te kunnen uitdrukken gebruikt men het
kauri-butanolgetal. Zie voor deze bepaling bijlage F.

Het kauri-butanolgetal voor enige oplosmiddelen is weergegeven in tabel 2.5.

TABEL 2.5. Kauri-butanolgetal van enige oplosmiddelen

benzine 35
terpentine 40-50
aceton 30
xyleen 94
trichlooretheen 134
perchlooretheen 90
methyleenchloride 136
gemodificeerde alcoholen >500

Ook de snelheid, waarmee het vet in oplossing gaat, kan voor diverse produc-
ten sterk uiteenlopen.
Beide eigenschappen zijn belangrijk voor het gebruik van deze producten in
de praktijk.
Ook de verdampingssnelheid is van belang.
Zeer belangrijk zijn voorts de veiligheid, de mogelijke milieuschade en de
prijs.
Samen met het vet worden ook andere verontreinigingen verwijderd, zoals
stof, dat door het oplosmiddel wordt losgeweekt. In welke mate dit gebeurt is
sterk afhankelijk van de gebruikte ontvettingsmethode.
Samenvattend kan de keuze van een oplosmiddel worden bepaald door:

- oplossnelheid voor vet
- vetopnemend vermogen
- verdampingssnelheid
- giftigheid
- zuurgetal
- milieuvriendelijkheid
- brandbaarheid
- prijs.

De meeste oplosmiddelen, en zeker de oliën en vetten, die ermee worden ver-
wijderd, bevatten steeds geringe hoeveelheden vrij zuur; dat kunnen zowel
anorganische als organische zuren zijn.
Resten van het oplosmiddel, die verdampen, kunnen daardoor kleine hoeveel-
heden zuur achterlaten, die eventueel tot corrosie kunnen leiden. Daarom is
de bepaling van het zuurgetal belangrijk. Zie hiervoor bijlage F.
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Op grond van de genoemde eigenschappen kiest men voor algemene ontvet-
tingsdoeleinden vaak terpentine (goedkoop, weinig giftig, niet al te gemakke-
lijk ontbrandend). Het vetopnemend vermogen is echter relatief gering.

2.4.3 METHODEN EN APPARATUUR VOOR SOLVENTREINIGING

De volgende methoden van solventreinigen worden vaak gebruikt:

- reinigen met een in oplosmiddel 
gedrenkte doek

- reinigen in een bak met oplosmid-
del met een kwast of borstel

- dompelspoelen in oplosmiddel
- afspuiten met oplosmiddel
- ultrasoon reinigen in oplosmiddel
- sproeien met oplosmiddel.
- combinatie dompelspoelen/dam-

pontvetten (in speciale machines).

2.4.4 VERKRIJGBARE REINHEIDSGRAAD

Solventreiniging geeft, indien uitgevoerd op één van de hiervoor genoemde
werkwijzen, nooit een volkomen schoon en vetvrij oppervlak, met uitzonde-
ring van de laatste methode (dompelen/dampontvetten).
Na éénmalig gebruik is het oplosmiddel op de doek of in de tank vervuild met
vet en andere verontreinigingen.
Soms is het dunne vetlaagje, dat op de ‘schone’ voorwerpen achterblijft, een
voordeel, bijvoorbeeld bij motorenrevisie.
In de meeste gevallen echter is het nodig na de solventreiniging, die de groot-
ste hoeveelheden vet en vuil heeft verwijderd, nog een andere reiniging te
laten volgen.
Solventreiniging is in die gevallen dus een voorreiniging.

2.4.5 REINIGEN IN BRANDBARE OPLOSMIDDELEN

De in 2.4.3 genoemde reinigingsmethoden kunnen als volgt nader worden toe-
gelicht.

2.4.5.1 REINIGEN MET EEN DOEK

De voor- en nadelen van deze methode zijn hierna samengevat:

Voordelen:

- zeer geringe investering
- handwerk; een fout kan direct worden hersteld
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- extra vuile plekken kunnen extra worden behandeld:
- langer behandelen
- meer druk uitoefenen.

Nadelen:

- de doek is direct vuil en dan wordt het vet verplaatsen in plaats van vet  
verwijderen

- arbeidsintensief
- goede afzuiging nodig, anders krijgt men veel oplosmiddeldamp binnen
- gemakkelijk contact met de huid
- bij rubber handschoenen kans op eczeem evenals bij regelmatig huidcontact
- alle oplosmiddel verdampt in het milieu
- brandgevaar.

2.4.5.2 REINIGEN MET EEN KWAST IN EEN DOMPELBAK:

Voordelen:

- geringe investering
- redelijk goed zicht op het werk
- vuile plekken extra behandelen.

Nadelen:

- bak met ontvettingsmiddel wordt snel vuil
- arbeidsintensief
- gemakkelijk contact met de huid
- kans op eczeem bij regelmatig huidcontact
- veel oplosmiddel verdampt, kans op morsen op de vloer
- brandgevaar door grotere hoeveelheid oplosmiddel.

2.4.5.3 DOMPELSPOELEN

Dompelspoelen gebeurt in een
machine, die korven met voorwerpen
in het oplosmiddel op-en-neer plonst,
figuur 2.1.

Voordelen:

- veel voorwerpen kunnen tegelijk
worden behandeld

- daardoor grote productie en min-
der arbeidsintensief

- geen huidcontact
- machines kunnen eventueel worden

afgesloten en goed afgezogen.
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Nadelen:

- grotere investering
- meer geluid
- oplosmiddel vervuilt
- groter brandgevaar.

2.4.5.4 AFSPUITEN

Afspuiten met oplosmiddel wordt op eenvoudige wijze uitgevoerd boven een
vat met oplosmiddel van waaruit een klein pompje het oplosmiddel in een rus-
tige straal over de voorwerpen wordt gespoten. Deze voorwerpen liggen op
een gaas of zeef boven het vat.

Voordelen:

- geringe investering
- weinig menscontact
- weinig arbeidsintensief
- verbruikt oplosmiddel kan vaak naar 

de leverancier worden teruggezonden
voor vervanging.

Nadelen:

- nog groter brandgevaar
- luchtverontreiniging door oplosmid-

deldamp
- oplosmiddel is snel verontreinigd; 

de methode kan alleen dienen als
voorreiniging.

2.4.5.5 ULTRASOON REINIGEN

Ultrasoon reinigen in een bak met een oplosmiddel maakt gebruik van de bor-
stelende werking die de cavitatie in een ultrasoon reinigingsapparaat veroor-
zaakt, figuur 2.3, zie ook 2.11.

Voordelen:

- intensieve reiniging
- geen menscontact
- apparaten kunnen eventueel gesloten worden uitgevoerd.

Nadelen:

- flinke investering
- oplosmiddel vervuilt
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- niet al te grote productie
- geluidshinder in de buurt van het apparaat
- brandgevaar.

2.4.5.6 SPROEIEN MET OPLOSMIDDEL

Sproeien met oplosmiddel vindt plaats in geheel gesloten machines die in uit-
voering lijken op vaatwasmachines, maar die een veel grotere inhoud hebben
(1 m3 of meer).

Voordelen:

- intensieve spoeling
- grote productie
- geen menscontact
- gesloten uitvoering (milieu).

Nadelen:

- grote investering
- oplosmiddel vervuilt
- (meestal) lawaai
- beperkt brandgevaar.

2.4.6 ONBRANDBARE OPLOSMIDDELEN

De gechloreerde koolwaterstoffen, die als (meestal) onbrandbare oplosmidde-
len worden beschouwd, worden alleen nog toegepast voor machinaal ontvet-
ten, zoals dampontvetten of de combinatie spoelen/dampontvetten.

2.5 DAMPONTVETTEN

Dampontvetten was de belangrijkste reinigingsmethode met onbrandbare
oplosmiddelen. Gechloreerde koolwaterstoffen, die hiervoor hoofdzakelijk
worden gebruikt, zie tabel 2.6 en 2.7, lenen zich door hun giftigheid niet voor
reinigen met de hand. Zij worden in reinigingsmachines gebruikt, meestal in
speciale gedeeltelijk of geheel gesloten dampontvettingsapparaten, eventueel
in combinatie met dompelontvetting in hetzelfde product.
Bij gebruik van de klassieke, open dampontvetters ontsnappen grote hoeveel-
heden oplosmiddeldamp uit het apparaat. Door een goede afzuiging kan de
dampconcentratie op de werkplek, rond de machine, weliswaar goed gecon-
troleerd worden, de emissie van oplosmiddeldampen naar het milieu (buiten-
lucht) toe was en is echter een probleem met deze apparaten. Gedreven door
nieuwe milieuwetgeving werd in de negentiger jaren een geheel nieuwe tech-
nologie ontwikkeld met hermetisch gesloten machines. Deze machines heb-
ben veelal geen ventilatiepijp meer en voldoen zonder meer ook aan de (stren-
ge) eisen van de Europese VOS-Richtlijn, (Vluchtige Organische Stoffen) die
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sinds April 2001 in alle landen van de EU van kracht is.
Eveneens staan vandaag geheel gesloten toelever- en opslagsystemen met vei-
ligheidscontainers voor gechloreerde oplosmiddelen ter beschikking, ook voor
het afvoeren van het gebruikte oplosmiddel.
Deze technologie, de combinatie van geheel gesloten machines en veiligheids-
containers, die in Duitsland al bijna 10 jaar standaard is, (Duitsland heeft al
sinds 1986 een milieuwetgeving overeenkomend met de VOS-Richtlijn) is
technisch uitgerijpt en doet het gebruik van reinigingsprocessen met gechlo-
reerde oplosmiddelen weer toenemen.

2.5.1 VOOR- EN NADELEN VAN DAMPONTVETTEN

Dampontvetten als laatste ontvetting, bijvoorbeeld voor het lakken, als voorrei-
niging in de galvanotechniek en als tussenreiniging bij montagebedrijven kan
worden toegepast op alle metalen.

Voordelen:

- handige, snelle methode
- eventueel te automatiseren
- weinig arbeidsintensief
- voorwerpen komen droog uit de dampontvetter.

Nadelen:

- alleen giftige, gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn bruikbaar
- zeer strikte wetgeving voor emissiebeperking
- geheel gesloten machines zijn niet goedkoop
- regelmatige controle op verzuring noodzakelijk
- afgezogen dampen werden in de atmosfeer uitgeblazen, bij machines zon-

der dampterugwininrichting.
- gemorste ontvettingsmiddelen dringen snel diep in de bodem door, waar ze 

schade veroorzaken (grondwatervervuiling)
- de ontvettingsmiddelen dringen bij langdurige blootstelling aan hoge con-

centraties als vloeistof en damp door beton en metselwerk
- trichlooretheen werkt verslavend
- de ontvettingsmiddelen zijn accumulerend; ze worden in het lichaam verza-

meld en vastgehouden
- de ontvettingsmiddelen dringen door de intacte huid het lichaam binnen
- soms kans op explosies met fijn metaalstof (aluminium of magnesium) met 

onvoldoende gestabiliseerde tri of methyleenchloride
- afvoer van vuilresten moeilijk en kostbaar (schadelijk afval)
- regelmatige gezondheidscontrole van het personeel is nodig, bij overmatige 

blootstelling.

Tabel 2.6 Meestal niet brandbare oplosmiddelen 
(gehalogeneerde koolwaterstoffen)
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Tabel 2.6 Onbrandbare oplosmiddelen

Naam Kook Vlam Zelfont- Dichtheid Dampdicht Oplosbaar Explosie MAC MAC Verdam-
punt ˚C punt ˚C branding ˚C (water=1) heid in water grenzen ppm mg/m3 pings-

(lucht=1) gew.% in lucht,% snelheid
(tetra=100)

dichloormethaan
(methyleenchloride) 39,8 Geen 605 1,3 2,9 16 Geen 100 350 147
trichloortrifluor
-ethaan (cfk 113) *) 46 Geen - 1,6 8 0,17 Geen 1000 5600 170
trichloormethaan 
(chloroform) *) 61 Geen - 1,5 4,1 0 Geen 10 50 118
tetrachloor-
methaan (tetra
chloorkool-stof) *) 77 Geen - 1,6 5,3 0,1 Geen 2 12,6
dichlooretheen **) 84 13 413 1,3 3,4 Weinig 7,9 50 200 79
trichlooretheen 87 Geen - 1,5 4,5 0,11 Geen 35 190 84
perchlooretheen 121 Geen Geen 1,6 5,8 0,11 Geen 35 240 39

*) deze producten worden momenteel vanwege hun giftigheid en/of ozonlaag-schadelijke eigenschappen niet meer als ontvettingsmiddelen
gebruikt.
**) Dit product is brandbaar.

TAbel 2.7 Enige andere eigenschappen van gehalogeneerde koolwaterstoffen

Naam Mol- Azeotroop Destilleren Ontleedt Soort Verd. Dampdruk Verd. auri-
massa water ˚C warmte warmte 20 ˚C snelheid Butanol

J/g/ ˚C kJ/dm3 mbar ether=1

trichlooretheen 131,4 73,9 <120 >120 0,96 352 75 3 130
perchlooretheen 165,8 87,1 <150 >150 0,95 341 192 9,5 90
dichloormethaan 84,9 38,1 <120 >120 1,22 436 451 1,9 136



2.5.2 PRINCIPE VAN DAMPONTVETTEN

Dampontvetten is een methode van solventreiniging (reinigen met oplosmid-
del), waarbij het oplosmiddel continu wordt gezuiverd door destillatie. Het is
daardoor de meest ideale vorm van reinigen in oplosmiddelen.
Koude, verontreinigde voorwerpen worden in de damp van het kokende ont-
vettingsmiddel, meestal tri of per gebracht, waardoor dit als vloeistof op het
oppervlak condenseert en bij het afvloeien vet meeneemt.
De keuze tussen dampontvetten of alkalisch ontvetten wordt meestal bepaald
door de handelingen die na het ontvetten worden uitgevoerd. Wilde men direct
gaan lakken, dan kiest men een droog ontvettingssysteem: dampontvetten.
Moesten na het ontvetten nog andere ‘natte’ behandelingen (met waterige sys-
temen) worden uitgevoerd, zoals fosfateren, dan kiest men vaak het goedkope-
re alkalisch ontvetten. Men kan dan volstaan met één droogbewerking voor
het gehele systeem. 

Wordt na het dampontvetten elektrolytisch ontvet, dan is tussenspoelen in heet
water aan te bevelen om geadsorbeerd dampontvettingsmiddel te verdrijven.
Chloriden kunnen namelijk het elektrolytische ontvettingsbad bij anodisch ont-
vetten agressief maken.

Tri en per zijn schadelijk voor lak en rubber. Voorwerpen die rubber, lak, plastics
of isolatiemateriaal bevatten, konden echter wèl worden dampontvet in de nu
verboden gechlorofluoreerde koolwaterstoffen, zoals trichloortrifluorethaan (F-
113).

2.5.3 DAMPONTVETTINGSAPPARATEN

Bij dampontvettingsapparaten onderscheidt men momenteel drie groepen:

- open apparaten
- half gesloten systemen
- geheel of hermetisch gesloten systemen.

2.5.3.1 OPEN DAMPONTVETTINGSAPPARATEN

In principe is een open dampontvettingsapparaat tamelijk eenvoudig gebouwd:
een tamelijk hoge bak, die aan de onderzijde wordt verwarmd en die aan de
bovenzijde is uitgerust met een koelspiraal of een koelwand, figuur 2.3.
In de praktijk zijn dampontvettingsapparaten echter meestal gecompliceerder
van bouw. Dit is nodig om er veilig mee te kunnen werken, om ze gemakkelijk
te kunnen reinigen en soms ook om ze geschikt te maken voor speciale doel-
einden. In een dampontvettingsapparaat wordt een betrekkelijk dunne laag van
een oplosmiddel, zoals tri en per, aan de kook gebracht, zodat het hele appa-
raat zich vult met de damp van dit oplosmiddel.
Door middel van een koelspiraal aan de bovenzijde werd voorkomen dat de
damp over de rand van de tank vloeit. Ook de hoogte van de randzone (free
board) speelt hierbij een rol.
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2.5.3.2 HALF GESLOTEN DAMPONTVETTINGSSYSTEMEN

Gesloten dampontvettingssystemen zijn hoofdzakelijk ontworpen om de uit-
stoot van gechloreerde koolwaterstoffen, die schadelijk zijn voor het milieu, te
beperken, figuur 2.3.
Open dampontvetters zullen in de toekomst weinig meer worden toegepast.
Zij voldoen niet aan de eisen van de VOS-Richtlijn en dienen daarom ten laat-
ste in oktober 2007 uit bedrijf te worden genomen. Half gesloten systemen
zijn veel beter milieutechnisch beheersbaar. Een half gesloten systeem met
gebruik van diepkoeling kan de emissie sterk verminderen. Bij een oude open
dampontvetter is een emissie van circa 6 kg/m2/h normaal en in een conventio-
neel half gesloten systeem is deze slechts 2,5 kg/m2/h. Een half gesloten sys-
teem met diepkoeling kan tot een minimum emissie van 0,5 kg/m2/h komen.
Half gesloten dampontvettingssystemen zijn veel minder toegankelijk dan de
eenvoudige open apparaten. Het inbrengen van de voorwerpen zal daarom
gemechaniseerd moeten plaatsvinden. Dit is alleen nog haalbaar door grotere
series gelijksoortige voorwerpen.
Half gesloten apparaten zijn daarom alleen geschikt voor serieproductie en het
‘eenvoudige, handige dampontvettingsapparaatje, dat altijd klaar staat’, zal in
verband met de ontoelaatbaar grote emissie snel gaan verdwijnen. Het is ver-
boden dergelijke apparatuur nog aan te schaffen na april 2001 (VOS-Richtlijn).
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2.5.3.3 GEHEEL OF HERMETISCH GESLOTEN ONTVETTINGSSYSTEMEN

Geheel gesloten ontvet-
tingssystemen, figuur
24 bestaan in principe
uit een hermetisch
gesloten reinigingsma-
chine en meestal een
aan/-afvoersysteem
voor het oplosmiddel
met veiligheidscontai-
ners.
De machine is van een
ander technisch con-
cept dan de traditionele
dampontvetters. Bij de
conventionele machi-
nes worden de te reini-
gen voorwerpen naar
het reinigingsmedium
gebracht; de geheel
gesloten machine heeft
één reinigingskamer
waar de voorwerpen in
worden geplaatst en
dan wordt het reini-
gingsmedium, in vloei-
bare- of dampvorm,
naar deze kamer
gepompt. Het maakt
een heel andere con-
structie van de machine
mogelijk die veel beter
‘dicht’ te maken is. Ook
is hierbij geen dampaf-
zuiging meer nodig.
Het hele proces, meest-
al 2x spoelen plus dam-
pontvetten en drogen,
gebeurt ‘achter gesloten
deur’ en de reinigings-
kamer gaat pas open
als de voorwerpen
droog zijn en de damp-
concentratie in de
kamer een zeer laag
niveau (<1 g/m3 in de
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regel) heeft bereikt. Door deze concentratie wordt niet alleen de milieuvervuiling
tot nagenoeg nul gereduceerd maar ook de concentratie van de damp in de lucht
op de werkplek gaat drastisch omlaag. Ervaringscijfers spreken van een factor 10
beneden de MAC-waarde. Verdere typische waarden voor deze machines zijn:
oplosmiddelverlies (diffuus) kleiner dan 1% van wat een conventionele open ont-
vetter emitteert en een verbruik van oplosmiddel van nog slechts 15 tot 20% wor-
den veroorzaakt door het feit dat het oplosmiddel in de machine af en toe verver-
st (uitgewisseld) moet worden omdat het op de duur ‘chemisch verslijt’. Geheel
gesloten machines, zoals beschreven, voldoen uiteraard volledig aan de strenge
eisen van de VOS-Richtlijn en aan de ARBO-bepalingen.

2.5.4 DAMPONTVETTINGSMIDDELEN

Voor dampontvetten worden alleen nog drie gechloreerde koolwaterstoffen
gebruikt.
Deze producten zijn:

- trichlooretheen (tri)
- perchlooretheen (per)

en op beperkte schaal, maar momenteel weer toenemend methyleenchloride.
Niet alle dampontvettingsmiddelen zijn even stabiel van samenstelling. Vooral
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bij hogere temperatuur, en wanneer bepaalde verontreinigingen aanwezig zijn,
kunnen ze ontleden.
Daarom worden er vaak stabilisatoren van verschillende chemische samenstel-
ling aan toegevoegd. Stabilisatoren zijn stoffen die deze ontleding tegengaan.

2.5.4.1 TRICHLOORETHEEN (TRI)

Een tijd lang is tri, C2HCl3, het meest gebruikte dampontvettingsmiddel geweest.
Met zijn kookpunt van 87 ºC is het een gemakkelijk te hanteren product.
Door diverse oorzaken kan tri zuur worden, waarbij zoutzuur wordt afgesplitst.
De voornaamste oorzaken zijn:

- de aanwezigheid van zuurresten, die bijvoorbeeld met werkstukken, korven
of rekken worden meegesleept. Zuur veroorzaakt zuur (sneeuwbaleffect)

- oxiderende stoffen, zoals chroomzuur, chromaten of salpeterzuur, die op 
overeenkomstige wijze met tri in aanraking komen. Ook het (clandestien) 
‘chemisch reinigen’ van vuile werkkleding kan een oorzaak zijn.

- oververhitting. Deze kan optreden wanneer het apparaat niet regelmatig
wordt schoongehouden, zodat door vervuiling het kookpunt van de tri 
onderin de bak stijgt.

- zonlicht, vooral de ultraviolette straling daarvan. Ook diffuus zonlicht, dat
door vensterglas naar binnen treedt, bevat nog voldoende ultraviolette
bestanddelen om ontleding van tri te veroorzaken. Met de plaatsing van een
dampontvettingsapparaat moet men daarmee rekening houden.

- tri is moleculair asymmetrisch en daardoor minder stabiel.

Een verder nadeel van tri is zijn giftigheid en vooral het feit dat het verslavend
kan werken.
Als veiligheidsmaatregel moeten daarom de mensen die met tri werken eens
per half jaar op de aanwezigheid van deze stof in hun lichaam worden onder-
zocht. Dit kan met een eenvoudig urine-onderzoek.

2.5.4.2 PERCHLOORETHEEN (PER)

Perchlooretheen, C2Cl4, wordt ook wel tetrachlooretheen genoemd, omdat er
vier chlooratomen in het molecuul voorkomen (tetra is de Griekse naam voor
vier). Doordat per een belangrijk hoger kookpunt heeft dan tri, heeft het ook
een langer ontvettingstraject. Hiermee bedoelt men dat het langer duurt voor-
dat het voorwerp is opgewarmd tot de damptemperatuur van per (121 ºC).
Gedurende al die tijd vindt ontvetting plaats. Bovendien worden hardere vet-
ten door deze hogere temperatuur dunner vloeibaar, zodat ze gemakkelijker
worden verwijderd.
De hoge damptemperatuur maakt natte voorwerpen ook droog. Meestal ont-
staan daarbij wel droogvlekken, vooral bij relatief onvoldoende gestabiliseerd
oplosmiddel. Evenals tri is ook per een relatief giftige stof. Per geeft echter
geen aanleiding tot verslaving.
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2.5.5 VERVANGENDE TECHNIEKEN

Na het bekend worden van de veiligheidsproblemen en de milieugevaren die
kunnen optreden bij het gebruik van gehalogeneerde koolwaterstoffen, is men
voor dampontvetten gaan zoeken naar vervangende technieken. Dat wil zeg-
gen naar technieken die van andere, minder milieubelastende ontvettingsmid-
delen gebruik maken. De techniek, zoals beschreven in 2.5.3.3, met herme-
tisch gesloten systemen voor gechloreerde oplosmiddelen, was, toen dit einde
tachtiger, begin negentiger jaren plaatsvond, in Nederland nog niet bekend.
In een aantal gevallen blijken deze vervangende technieken te bestaan of ze
kunnen worden ontwikkeld. Enige grote bedrijven in en buiten Nederland heb-
ben zich op dit probleem geworpen en zijn tot goede oplossingen gekomen.
Daarbij is niet alleen gedacht aan andere ontvettingstechnieken, maar men
heeft in een aantal gevallen, door gebruik te maken van andere, gemakkelijker
te verwijderen vet- en oliesoorten, een oplossing weten te vinden.
In sommige gevallen waren zelfs constructiewijzigingen aan de vervaardigde
producten nodig om een goede andere ontvettingsmethode toe te kunnen pas-
sen. Veelal gaat het bij vervangende technieken om waterige systemen, maar
ook solventreiniging met alifatische koolwaterstoffen en/of hogere alcoholen
wordt soms toegepast.
Deze alternatieven kunnen soms ook problemen opleveren. Niet alle waterige
ontvettingsmiddelen zijn zo onschuldig als ze lijken. Ook is in veel gevallen
een lozingsverdunning van de waterbeheerder vereist. Het drogen na het ont-
vetten is soms ook moeilijker dan werd verwacht.

2.6 ZEEP EN DETERGENTEN

Zeepoplossingen en oplossingen van detergenten of tensiden (synthetische rei-
nigingsmiddelen) dienen voor niet al te moeilijke reinigingsbewerkingen. Een
voorbeeld is het regelmatig reinigen van geanodiseerde of gelakte aluminium
gevels met een oplossing van detergenten. 
In productiebedrijven wordt plaatmateriaal met een dunne laag conserveerolie
erop wel in deze producten gereinigd. Deze waterige systemen kunnen wor-
den gebruikt voor vrijwel alle metalen. Alkalische zeepoplossingen kunnen
aluminium zwak aantasten.
Voor magnesium gebruikt men bij voorkeur geen waterige systemen.

Voordelen:

- weinig dure producten
- redelijk milieuvriendelijk
- afgespoeld vuil bij gevelreiniging is niet schadelijk.

Nadelen:

- naspoelen en drogen (of ‘nat’ doorgaan)
- alleen bruikbaar voor eenvoudige reinigingsbewerkingen
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- indien olie wordt verwijderd ontstaat een emulsie, die bij een oliegehalte 
groter dan 20 mg/l in het algemeen niet mag worden geloosd. Sommige
waterbeheerders houden een grens van 50 of 200 mg/l aan. 

- detergenten (oppervlakactieve stoffen – tensiden) zijn schadelijk in
het oppervlaktewater.

2.6.1 WATERIGE REINIGINGSSYSTEMEN

Met zeep en detergenten betreden wij het terrein van de waterige reinigings-
systemen. Tabel 2.8. geeft een globaal overzicht van deze systemen.

Tabel 2.8 waterige reinigingssystemen

Klasse pH Bevat  Toepassing Industrie

sterk 
alkalisch 12-14 alkaliën staal galvano

silicaten sterke vervuiling stroomloos
fosfaten hoge eisen te reparatie-
complexseer- stellen aan reiniging werkzaamheden
middelen email
tensiden (=detergenten)

alkalisch 9,5-12 fosfaten lichte metalen galvano
boraten koper stroomloos
carbonaten zink anodiseren
complexeermiddelen minder vervuiling verf en poedercoat
tensiden hoge eisen stellen

aan reiniging
neutraal 7-9,5 tensiden gevoelige oppervlakten algemeen

inhibitoren minder sterke
fosfaten verontreiniging
hulpstoffen corrosiewering

zwak zuur 4-6 zure zouten staal voertuigen
tensiden voorwerpen die gevoelig

zijn voor alkaliën
reinigen
fosfateren

zuur �1,5 zuren metalen email
inhibitoren beitsen galvano

daarnaast behoort ook emulsiereiniging tot de waterige systemen.

Als gevolg van de milieuproblemen die het gebruik van oplosmiddelen met
zich meebrachten is op grote schaal overgeschakeld op waterige reinigings-
systemen. Er bleek toen dat men niet zonder meer het ene reinigingsmiddel
kon vervangen door het andere, maar dat de waterige systemen hun eigen
aanpak vroegen en ook bepaalde nieuwe problemen veroorzaakten, die moes-
ten worden opgelost. Zie daarvoor 2.7 tot en met 2.11.
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2.6.2 ZEEP

Zeep vormt de basis voor de bekendste waterige reinigingsmiddelen. De wer-
king van zeep en de reinigingsmethoden die met zeep worden uitgevoerd, zijn
ons uit het dagelijks leven goed bekend. Daardoor kan men gemakkelijk een
aansluiting vinden met de diverse ‘natte reinigingsmethoden’, die in de tech-
niek worden toegepast.
Zeep is een product, dat al in de oudheid bekend was.
Het wordt gemaakt uit plantaardige of dierlijke oliën en vetten. Door deze te
laten reageren met een alkalische stof, zoals natronloog (een oplossing van
NaOH) of kaliloog (een oplossing van KOH) of ook wel kaliumcarbonaat ont-
staat zeep.
Naast zeep, dat vrijwel alleen nog wordt gebruikt voor huishoudelijke doelein-
den, wordt thans op grote schaal gebruik gemaakt van ‘synthetische reinigings-
middelen’, die behoren tot de grote groep van tensiden of oppervlakactieve
stoffen (waartoe zeep overigens ook behoort). Een andere naam voor syntheti-
sche reinigingsmiddelen is detergenten. Deze worden zowel in het huishouden
als ook in de techniek gebruikt.

2.6.2.1 PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE OLIËN EN VETTEN

Plantaardige en dierlijke vetten en vette oliën zijn glyceroltriësters.
Dat moet nader worden verklaard.

In de organische scheikunde (dat is de scheikunde van de koolstofverbindin-
gen) wordt een alcohol gekarakteriseerd door één of meer OH-groepen in het
molecuul.

Zo is de formule van methylalcohol of methanol (brandspiritus), CH3OH, en
van ethylalcohol of ethanol, die in alcoholische dranken voorkomt, C2H5OH.

Glycerol heet chemisch propaantriol en dat triol betekent dat het glycerolmo-
lecuul drie OH-groepen heeft: C3H5(OH)3.

Door de aanwezigheid van drie OH-groepen heeft glycerol de mogelijkheid
zich driemaal aan een zuur te veresteren, dat is daarmee een verbinding aan te
gaan.

De vetten en oliën, die voor zeepbereiding worden gebruikt, bevatten vetzuren
met 12 tot 18 koolstofatomen, tabel 2.9.

Tabel 2.9. Voor zeepbereiding meest gebruikte vetzuren

palmitinezuur CH3(CH2)14COOH
stearinezuur CH3(CH2)16COOH
myristinezuur CH3(CH2)12COOH
laurinezuur CH3(CH2)10COOH
oliezuur CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
ricinolzuur CH3(CH2)5CHOHCH2CH=CH(CH2)7COOH
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2.6.2.2 ZEEPBEREIDING

Verzeping is een reactie van de ester met alkali; deze wordt ontleed waarbij
glycerol wordt afgesplitst. Bij de zeepbereiding reageert de RCOO-groep dan
bijvoorbeeld met natronloog (NaOH) tot RCOONa.
Hierbij ontstaat een harde zeep.
Met kaliloog, een oplossing van KOH, ontstaat zachte zeep en de RCOO-
groep vormt dan RCOOK.
Bij deze reacties blijft de lange staart van het vetzuurmolecuul, hier door R
aangeduid, ongewijzigd.
Bij de zeepbereiding wordt glycerol dus uit zijn verbinding verdreven door het
sterker werkende NaOH of KOH.

Bij het zeepzieden (zieden = koken) ontstaat als bijproduct glycerol (glycerine).
Zeep is het natrium- of kaliumzout van een vetzuur, meestal een mengsel van
vetzuren.
Een overzicht van de voor zeepbereiding meest gebruikte vetten geeft tabel 2.10.

Tabel 2.10. Grondstoffen voor zeepbereiding

talg maar ook:
traan synthetische vetzuren
kokosvet verkregen door directe oxidatie van paraffinen
palmolie
olijfolie
aardnotenolie
lijnolie
maanzaadolie
zonnebloemolie
sojaolie
ricinusolie

Aan de basiszeep, die in het huishouden bijvoorbeeld wordt gebruikt als
Sunlight zeep, kunnen allerlei toevoegingen worden gedaan, zoals:

- zand en andere harde stoffen voor schuurzeep
- bacteriedodende stoffen voor desinfecterende zeep
- extra olie voor overvette zeep, babyzeep
- kleur- en reukstoffen voor toiletzeep
- bijzondere reinigende stoffen, bijvoorbeeld ossegalzeep.

2.6.2.3 DE REINIGENDE WERKING VAN ZEEP

Verwijdering van oliën en vetten met behulp van zowel brandbare als niet
brandbare koolwaterstoffen berust op fysische processen: oplossen. De wer-
king van reinigingssystemen op waterbasis is veel gecompliceerder: er treden
naast elkaar diverse processen op.
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Reiniging van oppervlakken bestaat in feite uit twee stappen:
- verwijderen van vuil van een oppervlak: hoe beter een reinigingsmiddel in

staat is het vuil van het te reinigen oppervlak te verwijderen, des te groter is 
zijn primaire wasvermogen;

- dispergeren van het vuil in de oplossing en voorkoming van redepositie van 
reeds verwijderd vuil: hoe groter het vuildragend vermogen van een reini-
gingsmiddel, des te groter is zijn secundaire wasvermogen.

Oliën en vetten lossen niet op in water.
Zeep doet dat wel.
Een zeepoplossing is een goed reinigingsmiddel.
Wij zullen verklaren waarom.

Een zeepmolecuul heeft een bijzondere vorm. Het heeft een lange staart,
meestal aangeduid als R, die afkomstig is uit het vetzuur en een kop, dat is het
natrium (of het kalium), dat uit de loog afkomstig is.
In water opgelost splitst het natriumatoom zich als een Na+-ion van het zeep-
molecuul af, dat daardoor aan het kopgedeelte van het overgebleven zeepmo-
lecuul een negatieve lading krijgt.
De staart, een lange koolwaterstofketen, blijft ongeladen:

RCOONa � RCOO - + Na+

De staart R is vetminnend (lypofiel), maar waterafstotend (hydrofoob). De kop
is waterminnend (hydrofiel).
Men kan dit gemakkelijker onthouden door te zeggen: een zeepmolecuul heeft
een natte kop en een vette staart.

129

Figuur 2.5 Bestanddelen van vetten en zepen



Zo’n zeepmolecuul kan tussen de verontreinigingen en de ondergrond drin-
gen, waarbij de vetminnende staart zich in het vet (vuil) hecht en de kop zich
naar de ondergrond richt.
Vet en vuil worden zo losgedrukt. Daarom is zeep oppervlakactief; zeep dóet
wat op het oppervlak.

Deze ladingsverdeling over het molecuul heeft als gevolg, dat als bij een los-
gemaakt vetdeeltje de zeepmoleculen alle met hun vette staarten in het vet-
deeltje dringen, alle ‘natte’ koppen naar buiten steken. En die koppen zijn alle-
maal negatief geladen.

Bij een ander vetdeeltje gebeurt dit ook. Beide vetdeeltjes hebben dus een
scherm van gelijknamige ladingen om zich heen, waardoor ze elkaar afstoten
en niet kunnen samenvloeien.
Immers: gelijknamige ladingen stoten elkaar af, figuur 2.6.
Daardoor kan het vet - en ook het vuil - als het eenmaal fijn verdeeld is, wor-
den afgespoeld en het oppervlak wordt dan schoon.

Dit fijn verdelen is wel een essentiële factor bij het reinigingsproces. Daarom
is bij het reinigen met zeep (en zoals we later zullen zien ook bij het gebruik
van alkalische reinigingsmiddelen) beweging, krachtuitoefening, op het opper-
vlak belangrijk. Dit noemen we agitatie.
Uit het dagelijks leven is dit bij het gebruik van zeep goed bekend. Wij wrij-
ven de handen over elkaar bij het wassen, de wasmachine draait rond, goed
stevig reinigen doen we met een borstel en de vaatwasmachine spuit met
krachtige stralen. Dit zijn allemaal vormen van agitatie.

Er is nog een andere factor die van grote invloed is op de reinigende werking.
Uit het dagelijks leven is bekend dat wassen met zeep beter gaat als we het
warm doen. Het vet wordt dan dunner, maar ook de zeepmoleculen werken
dan krachtiger.

Men kan stellen dat bij een temperatuur boven 40 ºC elke 10 ºC temperatuur-
verhoging de reinigende werking verdubbelt of de reinigingstijd halveert. Bij
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Figuur 2.6 De reinigende werking van zeep



60 ºC is de reinigende werking dus al viermaal zo snel en bij 70 ºC achtmaal
zo snel. Reinigen bij hoge temperaturen kost echter veel energie en energie is
een kostbaar goed.
Vandaar dat diverse reinigingsmiddelen zijn ontwikkeld en diverse reinigings-
methoden worden aanbevolen om het reinigen bij lagere temperaturen ook
mogelijk te maken.
Bij technische reinigingsproblemen verlopen deze technieken bij lagere tem-
peraturen niet altijd bevredigend en dan moet men toch een hogere tempera-
tuur kiezen. Door een goede reinigingstechniek te kiezen kan men dan toch
vaak aanzienlijk op energie besparen.

In feite zijn er vier factoren, die de reinigende werking van een zeep of van
andere in water opgeloste reinigingsmiddelen, de hierna te bespreken deter-
genten, bepalen:

- temperatuur (T)
- agitatie (P)
- chemie (C) 
- tijd (t)

Dit wordt weergegeven in de zogenaamde reinigingscirkel, figuur 2.7 De ver-
schillende ‘partjes’ kunnen ten opzichte van elkaar van grootte worden veran-
derd.

Een nadeel bij het gebruik van zeep is de hardheid van water. Hard water
bevat opgeloste calcium- en magnesiumverbindingen. Die vormen samen met
zeep een onoplosbare stof, kalkzeep, die hinderlijk is, omdat hij vlekken en
vervuiling geeft en daardoor de reinigende werking beïnvloedt.
Zacht water, bijvoorbeeld regenwater, doet dat niet.
Men kan water kunstmatig ontharden, bijvoorbeeld met soda of met een ont-
hardingsfilter, zie verder 8.1.23.2.

2.6.3 DETERGENTEN

Afgezien van taalverschillen hebben volgens specialisten op dit gebied de
woorden: detergens, tenside, oppervlakactieve stof, oppervlaktespanningsverla-
ger, bevochtiger en synthetisch reinigingsmiddel niet in alle gevallen dezelfde
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Figuur 2.7 Reinigingscirkel, die de reinigende werking van zeep weergeeft



betekenis. Voor de algemene gebruiker kan men deze begrippen echter vaak
door elkaar gebruiken.
Het verschil van deze stoffen met zeep is dat voor de bereiding van zeep
natuurproducten (vetten) worden gebruikt en dat de detergenten, ook wel
detergentia genoemd, synthetische producten zijn, dat wil zeggen kunstmatig
vervaardigd. (De Nederlandse naam detergens wordt geschreven met een s aan
het eind. Het woord detergent, met een t aan het eind, is de Engelse naam
hiervoor.)
De synthetische reinigingsmiddelen worden gemaakt in de chemische indus-
trie, meestal de petrochemische industrie, dat is de aardolie-industrie.

Deze stoffen behoren – evenals zeep – tot de oppervlakactieve stoffen of
grensvlakactieve stoffen, dat wil zeggen dat ze op het oppervlak van voorwer-
pen, het grensvlak van metaal en water, actief kunnen zijn. Synthetische reini-
gingsmiddelen of detergenten worden tegenwoordig vaak gebruikt voor toepas-
singen, waar men vroeger zeep nam.
Bekende voorbeelden zijn het vaatwasmiddel uit de knijpfles in de keuken,
doucheschuim, haarshampoo en autoshampoo. Er zijn zeer veel verschillende
detergenten.

2.6.3.1 ONTWIKKELING VAN DETERGENTEN

In de technische ontwikkeling van de oppervlakactieve stoffen en van hun toe-
passingen kan men een aantal perioden onderscheiden. Dat zijn:

- vanaf de oudheid: zepen, gebruikt voor reinigingsdoeleinden
- vanaf 1875: gesulforneerde ricinusolie (Turks roodolie), die nu ook nog

wel in gebruik is.
- vanaf 1929 tot aan de tweede wereldoorlog: hooggesulfoneerde oliën
- vanaf 1929: ontwikkeling van de voornaamste typen synthetische ten-

siden.
- vanaf 1935: bereiding van tensiden uit steenkool en aardolie
- vanaf 1945: speciale tensiden, waaronder fluorhoudende
- vanaf 1960: uitbanning van milieu-onvriendelijke tensiden, het uitslui-

tend gebruik van biologisch afbreekbare typen.

Vaak duidt men de werking van tensiden aan als die van zeep: het zijn polaire
moleculen met een natte kop en een vette staart, figuur 2.8.
Deze situatie treft
men bij tensiden
vaak aan, maar er
zijn ook andere
mogelijkheden.
Tensiden worden
vaak in waterige
oplossing gebruikt.
Daarom is het
nodig voor de ken-
merken van ten-
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Figuur 2.8 
Molecuulvorm van een surfactant (tenside, detergens)



siden naar de verhouding van de waterminnende (hydrofiele) groepen in het
molecuul en de waterafstotende (hydrofobe) staart te kijken.

2.6.3.2 INDELING VAN DETERGENTEN

Indien surfactants (tensiden) op basis van hun polaire stuk worden ingedeeld,
ontstaan de volgende categorieën, zie tabel 2.11.

Tabel 2.11 Indeling tensiden op basis van lading van het hydrofiele deel

Categorie Lading hydrofiel deel Voorbeeld
anionisch negatief zeep: R-COO-, alkylsulfonaat: R-SO3

-

kationisch positief quaternair ammoniumzout: RN(CH3)3
+

niet-ionisch geen geëthoxyleerde vetalcohol: R-O-[CH2-CH2-O-]nH
amfoteer positief dan wel sulfobetaïne RN+ (CH3)2CH2SO3

-

negatief deel (pH afhankelijjk)

Dat de indeling wordt gemaakt op basis van het hydrofiele deel van de tenside
betekent niet dat het hydrofobe deel altijd gelijk is. Ook voor het hydrofobe
deel is er een aantal mogelijkheden: vertakte en onvertakte alkylgroepen (C8 –
C2.), alkylbenzeengroepen, alkyl-nafteengroepen, harsderivaten, perfluoralkyl-
groepen, polysiloxaangroepen enzovoort.

Oplossingen van tensiden vertonen een aantal eigenschappen:

- reinigen: tensiden dragen bij aan de verwijdering van vloeibaar en vast vuil 
van oppervlakken

- schuimen: oplossingen met tensiden schuimen meer dan oplossingen zonder
tensiden

- bevochtigen: oplossingen met tensiden bevorderen de bevochtiging van een 
oppervlak

- solubiliseren: tensiden kunnen ervoor zorgen dat ‘onoplosbare’ verbindingen
toch opgelost worden

- emulgeren: tensiden kunnen ervoor zorgen dat druppeltjes van een vloeistof
(olie-vet) in een andere vloeistof (reinigingsmiddel) gevormd en 
gestabiliseerd worden

- dispergeren: tensiden kunnen ervoor zorgen dat vaste deeltjes in een vloei-
stof fijn verdeeld blijven.

Kenmerk van alle tensiden is dat ze grensvlakactief zijn: het molecuul bevindt
zich liever in het grensvlak van de fasen die met elkaar in contact zijn maar
niet mengen. Een verbinding wordt een tenside genoemd als de concentratie
in het grensvlak minimaal 100 maal de concentratie in de bulk bedraagt.
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Schematisch kunnen de anionactieve, de kationactieve en de niet-ionogene
tensiden als volgt worden voorgesteld.

R – SO4
- sulfaten

anionactief R – COO- zepen
R – SO3

- sulfonaten

R1 R2

kationactief N+

R3 R4
niet-ionogeen

De amfotere tensiden gedragen zich kationisch in een zuur milieu en anio-
nisch in een alkalisch milieu.

2.7 ALKALISCH REINIGEN

Alkalisch reinigen wordt uitgevoerd in dompelbaden, in sproeitunnels en als
stoomstraalreinigen.
Sterk alkalisch reinigen kan worden uitgevoerd op staal en op magnesium.
Zwak alkalisch reinigen, zie 2.8., is geschikt voor aluminium (onder bepaalde
voorzorgen) en voorts voor koper, koperlegeringen en zink.

Voordelen

- drie reinigende werkingen tegelijk: verzepen, emulgeren en suspenderen,
daardoor breedspectrumreinigen

- tamelijk eenvoudige afvalwaterbehandeling, want bij neutraliseren worden
de emulsies meestal gebroken

- niet te duur
- eenvoudige installatie.

Nadelen

- temperatuurverhoging noodzakelijk
- agitatie noodzakelijk
- naspoelen en drogen (of nat doorgaan)
- verbruikte baden bevatten geëmulgeerd vet, complexvormers en opgelost

metaal en moeten vóór het lozen worden behandeld of soms afgevoerd naar
een externe verwerker

- gevaarlijk voor de huid
- zeer gevaarlijk voor de ogen.
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2.7.1 OPBOUW VAN ALKALISCHE REINIGINGSMIDDELEN

Waterige reinigingsmiddelen zijn als regel gecompliceerd samengesteld. Bij de
samenstelling wordt rekening gehouden:

- met het te verwijderen vuil
- met de reinigingsmethode
- met de erna volgende bewerking
- met het materiaal waarop de reiniging moet worden uitgevoerd.

Alkalische reinigingsmiddelen zijn soms zeer eenvoudig samengesteld; men
gebruikt loog, een oplossing van natriumhydroxide of men gebruikt een oplos-
sing van trinatriumfosfaat. In andere gevallen gebruikt men gecompliceerd
samengestelde reinigingsmiddelen, die naast drie of vier ‘basiszouten’, ook wel
‘builders’ genoemd, een aantal organische toevoegingen bevatten, zoals ten-
siden (surfactants), complexeermiddelen en sequestreermiddelen.
Voor het samenstellen van zulke gecompliceerde mengsels is veel kennis en
ervaring over de te gebruiken stoffen noodzakelijk. Niet iedere leverancier
heeft echter dezelfde kennis in huis, zodat de meesten bepaalde gebieden heb-
ben waarin ze sterker zijn dan hun collega-leveranciers.
Als regel zal de gebruiker die reinigingsmiddelen dan ook niet zelf samenstel-
len, zoals vroeger wel gebeurde, maar ze compleet gemengd van gespeciali-
seerde leveranciers betrekken. 
Sommige veel gebruikte componenten kunnen door de milieuschade, die ze
veroorzaken, ongewenst zijn in moderne alkalische reinigingsmiddelen.
Hiertoe behoren sommige typen tensiden en harde complexeermiddelen.

2.7.2 WERKING EN WERKOMSTANDIGHEDEN VAN 
ALKALISCHE REINIGINGSMIDDELEN

De werking van alkalische reinigingsmiddelen is in eerste benadering de som van
de werking van de afzonderlijke producten. Vaak echter merkt men dat goed
samengestelde reinigingsmiddelen een betere reinigende werking hebben dan uit
de som van de afzonderlijke producten zou kunnen worden afgeleid. Men spreekt
dan van een synergetisch effect. Bij alkalische reinigingsmiddelen is niet alleen de
samenstelling van belang, maar ook de wijze waarop ze worden gebruikt.

2.7.2.1 DE ROL VAN DE TEMPERATUUR

Vroeger gold de regel: hoe heter een alkalisch ontvettingsbad, hoe beter de
werking. Dat was de tijd van de echte ‘afkookontvettingsbaden’, waarin de bad-
vloeistof aan de kook werd gebracht. Bij deze hoge temperatuur ontstond een
vlotte ontvetting. Koken van waterige vloeistoffen kost echter veel warmte en
bovendien ontstond bij deze methode veel damp, die lang niet altijd voldoende
werd afgezogen. In het kader van de energiebesparing is men niet alleen in de
techniek, maar ook voor huishoudelijke toepassingen gaan streven naar steeds
lagere reinigingstemperaturen. Dit was mogelijk door naast de basiszouten
steeds grotere hoeveelheden en beter uitgekiende ‘speciale toevoegingen’ te
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gaan gebruiken. Maar nog steeds geldt de regel: als een reinigingsbewerking
niet goed of niet snel genoeg verloopt kan men door temperatuurverhoging
vaak een belangrijke verbetering krijgen.

2.7.2.2 DE ROL VAN AGITATIE

Bij het huishoudelijk gebruik van zeep en synthetische reinigingsmiddelen is agitatie
een bekende methode om de reiniging te verbeteren en sneller te doen verlopen.

Agitatie kan op tal van manieren worden verkregen:

- wrijven
- borstelen
- sproeien
- trillen (ultrasoon reinigen)
- gasontwikkeling (elektrolytisch reinigen).

Bij agitatie wordt de vet- en vuilfilm zodanig bewerkt, dat het alkalische reini-
gingsmiddel met zijn geringe oppervlaktespanning onder de verontreinigingen
kan dringen en deze van de ondergrond kan losmaken. Het mechanisme is
beschreven in 2.7.3. Veelal is energietoevoer bij emulgeren en rol-op noodza-
kelijk. Dit is vaak mogelijk door vloeistofstroming. Eenvoudig dompelen
(Engels/Amerikaans: soak cleaning), dat voor grote voorwerpen wel wordt toe-
gepast, verloopt veel langzamer dan reinigen met agitatie.

2.7.2.3 DE ROL VAN LOOG

Loog, waarmee bij alkalische reinigingsbaden meestal wordt bedoeld een oplos-
sing van natriumhydroxide, NaOH, is het bestanddeel, dat de badvloeistof het
sterkst alkalisch maakt. Een 0,5% oplossing van NaOH heeft een pH van 12,7.
Een belangrijke functie van loog is het verzepen van plantaardige en dierlijke vet-
ten. De emulgerende werking voor minerale oliën en vetten daarentegen is zwak.
Loog is viskeus en moeilijk afspoelbaar. Loog tast de amfotere metalen alumini-
um, zink en tin aan, zodat het voor ontvetting van aluminium in het geheel niet
kan worden gebruikt en in producten voor bijvoorbeeld zink maar in beperkte
mate, en alleen in combinatie met andere stoffen, die de aantasting verminderen.
Een functie die alkaliën en veel complexvormers vervullen is het verhogen van
de concentratie van hydroxyl(OH-)-ionen (=verhogen van de pH). De hydroxy-
lionen adsorberen (=hechten) aan vuil, olie en het oppervlak. Het gevolg is dat
ze een bijdrage leveren aan het primaire (vuilverwijderende) wasvermogen en
het secundaire (vuildragende) wasvermogen voor vast vuil.
De adsorptie van de hydroxylionen aan de olie heeft tot gevolg dat de grens-
vlakspanning tussen de olie en het reinigingsmiddel daalt, terwijl adsorptie van
de hydroxylionen aan het oppervlak tot verlaging van de grensvlakspanning
tussen het oppervlak en het reinigingsmiddel leidt. Ongeacht het reinigingsme-
chanisme (rol-op, emulgeren) wordt door de hydroxylionen een bijdrage gele-
verd aan de verwijdering van de grootste hoeveelheid olie en vet. In tabel 2.12
is voor enkele alkaliën de werking weergegeven.
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TABEL 2.12 Veel voorkomende basiszouten

Naam Formule Functie/toepassing

Natrium of 
kaliumhydroxide NaOH/KOH - sterk verhogen van de pH (13-14)

- verzepen van aanwezige esters
- reinigen van metalen die onder deze 

omstandigheden niet corroderen (staal)
- elektrolytisch ontvetten (zie 2.8),

afkookontvetten
Natriumcarbonaat (soda) Na2CO3 - verhoging pH en bufferen 

(pH = circa 10,3)
- vormt met diverse meerwaardige me-

taal-ionen (Ca2+,Ba2+, Fe2+) slecht op-
losbare verbindingen (wateronthardend)

Trinatriumfosfaat Na3PO4 - dispergeert zeer goed 
- zeer goede ‘free rinsing’ eigenschappen

Natriumtripolyfosfaat Na5P3O10 - minder alkalisch dan andere fosfaten
- goed afspoelbaar 

Natriumpyrofosfaat Na4P2O7 - iets minder alkalisch dan trinatrium-
fosfaat

- emulgeert goed
- goed afspoelbaar

Natriumtetraboraat Na2B4O7 - verhoging pH en bufferen (pH = circa 9)
- voornamelijk toegepast voor de reini-

ging van zink, aluminium en tin (soldeer)
Natriumsilicaat Na2O/SiO2 - verhoging pH en bufferende werking

(metasilicaat: pH = circa 12)
- emulgerend, dispergerend en vuildra-

gend vermogen complexeert diverse
meerwaardige ionen (Ca2+, Mg2+)

2.7.2.4 DE ROL VAN SODA

Soda, natriumcarbonaat, Na2CO3, is eveneens een alkalisch product, maar niet
zo sterk alkalisch als loog. Een 0,5% oplossing heeft een pH van 11,3.
Bovendien heeft het een zekere bufferende werking in aanwezigheid van loog,
pH 10,3. Soda werkt wateronthardend omdat calciumzouten als carbonaat
onoplosbaar worden gemaakt.
Verzepen doet het nauwelijks en de emulgerende werking is zwak.
Soda is een goedkoop product en het kan daardoor in grotere hoeveelheden in
basiszoutmengsels worden gebruikt. De nuttige functie die het daar vervult is
dat het water kan opnemen zodat het ontvettingsmiddel in opgeslagen toe-
stand droog, schepbaar en stortbaar blijft (geen klonten).
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2.7.2.5 DE ROL VAN FOSFATEN

Fosfaten hebben in oppervlaktewater in combinatie met zware metalen een
eutrofiërende werking.
Dat wil zeggen dat ze als meststof de groei van planten, waaronder algen, in
oppervlaktewater sterk bevorderen. Het water groeit daardoor dicht, kan geen
zonlicht meer doorlaten, wordt zwart en gaat stinken.

Daarom is het gebruik van fosfaten in huishoudwasmiddelen sterk terugge-
drongen. Reinigingstechnisch hebben fosfaten echter een ‘onmisbare’ werking,
zodat het nodig is de fosfaten hier te bespreken.

In 2.7.2.6 wordt nagegaan hoe de vervangende producten, die in plaats van
fosfaat momenteel worden toegepast, hun werk doen.
Fosfaten kunnen zijn afgeleid van diverse fosforzuren.

Trinatriumfosfaat, Na3PO4, is een reeds vele jaren gebruikt product. Het is in
oplossing sterk alkalisch; een 0,5% oplossing heeft een pH van 11,8. Door
deze alkaliteit is het matig verzepend. De emulgerende werking is matig, maar
de dispergerende werking, het losmaken en verdelen van vaste deeltjes is zeer
goed. De meest opvallende eigenschappen van trinatriumfosfaat zijn de ‘free
rinsing eigenschappen’, waarmee wordt bedoeld dat bij aanwezigheid van fos-
faat het ontvettingsmiddel goed en snel afspoelbaar is.

Natriumtripolyfosfaat, Na5P3O10, is nog minder alkalisch dan trinatrium- en
natriumpyrofosfaat. Een 0,5% oplossing heeft een pH van 9,0.
De reinigende werking en de afspoelbaarheid zijn vergelijkbaar met die van
natriumpyrofosfaat. Dit fosfaat heeft ook een complexerende werking, waar-
door het onder andere wateronthardend werkt.
De ontleding van trifosfaat in pyrofosfaat (P2O7

4-) en orthofosfaat (PO4
3-) is een

functie van de tijd, de pH, de temperatuur en de elektrolietconcentratie. De
hydrolyse zal bij een hoge pH langzamer verlopen dan bij lage pH. Ook zal
de ontleding bij stijgende temperaturen toenemen.

Natriumpyrofosfaat, Na4P2O7, dat ook wel tetranatriumpyrofosfaat wordt
genoemd, is wat minder alkalisch. Een 0,5% oplossing heeft een pH van 10,1.
Het emulgeert beter dan trinatriumfosfaat en ook de dispergerende werking is
goed. Ook dit fosfaat geeft het ontvettingsmiddel een goede afspoelbaarheid.
Pyrofosfaat en trifosfaat lijken qua eigenschappen sterk op elkaar. Trifosfaat is
een sterkere complexvormer dan pyrofosfaat.

2.7.2.6 VERVANGINGSMIDDELEN VOOR FOSFAAT

Als vervanging voor het basiszout fosfaat wordt vooral een bepaald type zeo-
liet, dat is zeoliet 4 A, gebruikt.

Er zijn zeer veel zeolieten, die voor een deel in de natuur voorkomen en voor
een ander deel synthetisch worden vervaardigd. 
Het zijn in het algemeen gehydrateerde (waterhoudende) aluminosilicaten van
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natrium, kalium, calcium en barium. Dit onoplosbare product heeft als 
formule:

Na12(AlO2)12(SiO2)12.27 H2O.

Deze stof wordt ook in moderne wasmiddelen gebruikt en is volledig uitspoel-
baar.

2.7.2.7 DE ROL VAN SILICAAT

Het meest bekende silicaat, dat in ontvettingsmiddelen wordt gebruikt, is
natriummetasilicaat, Na2SiO3.
De verhouding, ratio, van SiO2: Na2O is in dit product 1:1.
Omdat kiezelzuur een zeer zwak zuur is en Na een sterke base vormt, is dit
product in oplossing sterk alkalisch. Een 0,5% oplossing ervan heeft een pH
van 12,0. Naast natriummetasilicaat worden ook andere silicaten gebruikt met
de ratio 2:1 en 3:1. Daarin is het kiezelzuurbestanddeel dus in grotere concen-
tratie aanwezig. De voornaamste werking van silicaat in alkalische ontvettings-
middelen is de zeer goede emulgerende en dispergerende werking.
Het werkt als inhibitor om de alkalische aantasting van aluminium en zink
tegen te gaan. Deze metalen worden in alkalische reinigingsmiddelen door
silicaat tot op zekere hoogte beschermd.
Afhankelijk van de verhouding SiO2/Na2O) zijn zoals hierboven vermeld diverse
verbindingen mogelijk zoals natriummetasilicaat (Na2SiO3 � SiO2 : Na2O = 1:1)
en natriumdisilicaat (Na2Si2O5 � SiO2 : Na2O = 2:1).
Silicaten leveren een belangrijke bijdrage aan het remmen van de aantasting
van het te reinigen metaal. In de literatuur worden hiervoor twee mechanis-
men beschreven:

- silicaat vormt met staal, aluminium en zink een zeer dun laagje metaalsilicaat 
dat zeer sterk chemisch gebonden is

- door de hoge positieve lading op het oppervlak (oplossen van metaal) vormt
zich een laag met een hoge negatieve silicaatconcentratie aan het opper-

vlak, 
resulterend in geleren en afzetten van een laagje siliciumoxide op het 
metaaloppervlak.

De aantasting, het oplossen van het metaal, neemt over het algemeen toe als de
pH toeneemt, waardoor de benodigde hoeveelheid silicaat ook toeneemt. Hoe
hoger de SiO2/Na2O verhouding, hoe effectiever de bescherming. Silicaten met
een SiO2/Na2O verhouding van 2 of meer worden gebruikt indien een sterke cor-
rosieremming gewenst is. Een nadeel van silicaat, bij toepassing als reinigingsmid-
del kan zijn dat het gevormde laagje moeilijk afspoelbaar is. Er vormt zich dan
een dun huidje van kiezelzuur, dat maar moeilijk te verwijderen is. Dit is een
voordeel bij de opslag van ontvette producten; het dunne laagje geeft een zekere
bescherming tegen bijvoorbeeld vliegroest, maar het kan storen bij verdere
bewerkingen.
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2.7.2.8 DE ROL VAN SPECIALE TOEVOEGINGEN

Speciale toevoegingen, die aan ontvettingsmiddelen worden gedaan, zijn:

- tensiden (surfactants)
- complexeermiddelen
- sequestreermiddelen.

Zoals reeds eerder vermeld zijn er stoffen die in verschillende modificaties één
of meer van de gewenste reinigingstaken vervullen.

2.7.2.9 TENSIDEN

Tensiden, oppervlakactieve stoffen (surfactants) worden aan alkalische reini-
gingsmiddelen toegevoegd om diverse redenen.
In de eerste plaats werken deze stoffen als detergens, als synthetisch reinigings-
middel dus. Ze kunnen de reinigende werking van de basiszouten van een
alkalisch ontvettingsmiddel in hoge mate ondersteunen.
Voor dit doel gebruikt men veelal anionische tensiden, omdat deze in het alka-
lische reinigingsmiddel een versterkende functie kunnen vervullen op de wer-
king van de basiszouten. Door het gebruik van tensiden kan de concentratie
aan basiszouten in een alkalisch reinigingsmiddel worden verlaagd.
De concentratie aan alkalisch reinigingsmiddel is momenteel ongeveer 10%
van wat dertig jaar geleden gebruikelijk was. Hierdoor wordt een grote milieu-
winst in het afvalwater behaald.

Een tweede werking van de tensiden is het verkrijgen van een beter contact
van het vloeibare reinigingsmiddel met het (nog vervuilde) metaal. Doordat
deze stoffen de oppervlaktespanning sterk verlagen, worden ook de ‘kruip-
eigenschappen’ van het alkalische reinigingsmiddel (het ‘rol-op’ mechanisme)
verbeterd. De inwerking van het ontvettingsbad op het metaaloppervlak wordt
daardoor versneld en de totale reinigingsbewerking duurt korter. Dit wordt ver-
der besproken onder punt 2.7.3.

In moderne ontvettingsbaden kunnen tensiden niet meer worden gemist.

2.7.2.10 COMPLEXEERMIDDELEN

Complexeermiddelen kunnen met metaalverbindingen oplosbare complexe
zouten vormen, die gemakkelijk afspoelbaar zijn.
Op het metaaloppervlak aanwezige oxidefilmpjes worden door een com-
plexeermiddel oplosbaar gemaakt. Vuil dat op een oxidefilmpje hecht wordt
daardoor losgemaakt. Bovendien wordt het oppervlak van het metaal van oxi-
den gereinigd en geactiveerd. Het metaal zelf lost onder invloed van de com-
plexvormers ook een weinig op. Silicaat kan deze aantasting verminderen, zie
2.7.2.7.
Complexvormers zorgen er dus voor dat storende (metaal)ionen in oplossing
worden gehouden en zodoende hun storende werking verliezen. Met com-

140



plexvormers wordt voorkomen dat metaalionen ten gevolge van de hoge pH
als metaalhydroxiden neerslaan, dat meerwaardige metaalionen een mogelijk
storende invloed op de werking van de tensiden kunnen uitoefenen, ze heb-
ben wateronthardende werking, en ze voorkomen dat meerwaardige metaal-
ionen het primaire wasvermogen voor vast vuil en het secundaire wasvermo-
gen voor vast en vloeibaar vuil verminderen. Tevens kunnen door het vormen
van een complex metaalzouten, -oxiden en -hydroxiden, die als vuil op het
oppervlak aanwezig zijn, opgelost worden en van het oppervlak verdwijnen.
Complexvormers kunnen ook rechtstreeks invloed hebben op de verwijdering
van olie en vet.
De grensvlakspanning tussen olie en reinigingsmiddel wordt door complexvor-
mers (onder andere het fosfaat natriumtripolyfosfaat Na5P3O10) verlaagd indien
de olie polair is (bijvoorbeeld soja-olie en paraffine-olie die vetzuur bevatten).
Dit effect treedt niet op bij apolaire olie- en vettypen.
De alkalische ontvettingsbaden raken door het complex binden van metaal
echter verontreinigd. Aangezien deze metalen aan complexvormers zijn
gebonden kunnen ze vaak moeilijk of in het geheel niet uit het afvalwater wor-
den verwijderd.
In hoeverre dit wel mogelijk is hangt af van het type complexeermiddel.
Gebruikt men bijvoorbeeld een zwak complexeermiddel, zoals gluconaat, dan
kan men met geschikte maatregelen het complex gebonden metaal nog wel
vrijmaken. Gebruikt men echter sterke complexeermiddelen, zoals EDTA, dan
blijft het metaal in oplossing.
Bij de afvalwaterzuivering kan dit ook problemen geven. In een normale
ONO-installatie bijvoorbeeld kan het reeds neergeslagen metaal door het
doorvoeren van afvalwater, dat complexeermiddelen bevat, weer in oplossing
gaan, waardoor een veel te hoge uitstoot van zware metalen ontstaat. Dat dit
tot moeilijkheden leidt met de waterbeheerder spreekt vanzelf.

2.7.2.11 SEQUESTREERMIDDELEN

Sequestreermiddelen (Engels/Amerikaans: sequestering agents) zijn stoffen die
vuildeeltjes, vaak dezelfde tensiden, kunnen insluiten en ze daardoor beter
verwijderbaar maken. 
Sequestreermiddelen kunnen de werking van silicaten in alkalische reinigings-
baden ondersteunen. Sequestreren is een vorm van solubilisatie.

2.7.3 WERKINGSMECHANISME VAN HET ALKALISCH REINIGEN

Verwijdering van olie, vet en vuil van een metaaloppervlak vindt plaats in
twee hoofdstappen:

- verwijderen van de bulk (alles wat meer is dan enkele molecuullagen)
- verwijderen van deze laatste molecuullagen.

De belangrijkste mechanismen voor de verwijdering van de bulk zijn het
emulgeren en het zogenaamde rol-op mechanisme. Voor de verwijdering van
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de laatste monolagen zijn het emulgeren, het rol-op mechanisme en solubilisa-
tie (oplossen) van belang.

2.7.3.1 EMULGEREN

Bij emulgeren gaan bepaalde oppervlakteactieve stoffen, zoals tensiden, een
interactie aan met de olie of het vet, waardoor dit in kleine druppels (grootte
0,1-10:µ) dispergeert in het ontvettingsmiddel. Er ontstaat een systeem waarbij
de fasen (olie en reinigingsmiddel) onmengbaar of gedeeltelijk mengbaar zijn. 

Emulgeren treedt op indien de samenstelling van de olie en het reinigingsmid-
del zodanig is dat de grensvlakspanning tussen olie en reinigingsvloeistof laag
is. De waarde van de grensvlakspanning dient bij voorkeur lager te zijn dan
10-2-10-3 mN/m.
Emulgeren wordt als een grotendeels metaal-onafhankelijk proces beschouwd.
Het proces gaat minstens door tot het punt waarbij de olielaag op het te reini-
gen oppervlak zo dun geworden is, dat het metaaloppervlak het emulgeerpro-
ces begint te storen.

Er is sinds het begin van de negentiger jaren een duidelijke tendens, in ver-
band met verlenging van de standtijd van ontvettingsbaden, naar het gebruik
van niet-emulgerende reinigers. Bij deze reinigers is er dan ook geen duidelij-
ke relatie tussen het emulgerend vermogen van het tenside en de kwaliteit van
de reiniging.

2.7.3.2 VERLOOP VAN HET EMULGEERPROCES

Van de grote hoeveelheid olie op het te ontvetten oppervlak worden tijdens
het emulgeren kleine druppeltjes gemaakt. Dit gaat gepaard met vergroting van
het fasegrensvlak waardoor energie nodig is (kleine druppels hebben naar ver-
houding een grotere oppervlakte dan grote druppels). Deze energietoevoer kan
plaatsvinden door stroming die ontstaat ten gevolge van concentratie- of che-
mische potentieaalgradiënten over het olie-water grensvlak. Indien deze ener-
gietoevoer voor het emulgeren voldoende is, is er sprake van een zelf-emulge-
rend systeem. De grensvlakspanning tussen olie en de waterfase dient vrijwel
nul te zijn. Zelf-emulgeren treedt eerder op naarmate de te emulgeren compo-
nenten gemakkelijker in elkaar oplosbaar zijn. In de praktijk dient bij het
gebruik van waterige reinigingssystemen altijd energietoevoer van buitenaf
plaats te vinden (mechanische ondersteuning). Hoe groter de grensvlakspan-
ning tussen olie en reinigingsoplossing, hoe meer energie moet worden toege-
voerd.
Verlaging van de grensvlakspanning gebeurt met behulp van tensiden, die zich
in het grensvlak ophopen, waarbij hun hydrofiele kant in de polaire fase
(water) en hun hydrofobe kant in de apolaire fase (olie) steekt.
Er ontstaat een grensvlakfilm die zich bij het mechanisch ondersteunde proces
van druppelvorming uitbreidt, doordat het nieuw gevormde grensvlak ook
door tensidemoleculen wordt bezet. De tensiden zorgen niet alleen voor een
verlaging van de grensvlakspanning, waardoor er minder mechanische energie
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nodig is voor de grensvlakvergroting, maar ze helpen ook mee met het vervolg
van dit proces. Ze doen dit door de door oppervlaktevergroting ontstane nieu-
we grensvlakken te bezetten.

Om deze vorm van olieverwijdering te laten plaatsvinden dienen de tensiden
goede emulgatoren te zijn. Of een tenside een goede emulgator is hangt voor
een groot deel af van de structuur van de tenside en de olie of het vet.

2.7.3.3 DE INVLOED VAN DE HYDROXYLIONEN EN DE COMPLEXVORMERS

Het verlagen van de grensvlakspanning tussen olie en reinigingsmiddel kan
ook met hydroxylionen (OH-) en/of met complexvormers plaatsvinden.

- Hydroxylionen: als de olie polair is (bijvoorbeeld soja-olie, paraffine-olie + 
vetzuur) wordt de grensvlakspanning tussen reinigingsmiddel en olie sterk
verlaagd. Bij paraffinische olie (apolaire olie) wordt de grensvlakspanning
duidelijk minder sterk verlaagd.

- Complexvormers: bij polaire olie vindt een duidelijke verlaging van de
grensvlakspanning tussen olie en reinigingsmiddel plaats, terwijl bij paraffi-
nische olie geen verandering optreedt.

2.7.3.4 ROL-OP

Rol-op is een zeer belangrijk mechanisme voor de verwijdering van de bulk
olie en vet, vooral in het geval van verwijdering van olie met een apolair
karakter. Indien emulgeren niet kan optreden is het zelfs het enige reinigings-
mechanisme. Voorwaarde voor optreden van dit mechanisme is een lage
grensvlakspanning tussen reinigingsmiddel en het te reinigen oppervlak. De
olie op het oppervlak wordt als het ware ondergraven door een film van de
reinigingsoplossing die zich over het metaaloppervlak verspreidt, met als
gevolg dat er oliedruppels worden gevormd. Een belangrijke parameter voor
dit reinigingsmechanisme is de contacthoek tussen oppervlak, olie en reini-
gingsmiddel.

2.7.3.5 VERLOOP VAN HET ROL-OP PROCES

De grensvlakspanning tussen reinigingsmiddel en oppervlak wordt ten gevolge
van adsorptie van tensiden uit het reinigingsmiddel aan het metaaloppervlak
sterk verlaagd, waardoor de reinigingsvloeistof de kans heeft het gehele opper-
vlak te bevochtigen, de oliefilm te penetreren en in kleine eenheden te breken. 

Dit heeft tot gevolg dat deze olie wordt verdeeld in kleine druppeltjes, die
ondergraven worden door een film van reinigingsmiddel die zich over het
metaaloppervlak verspreidt. 

De vorming van oliedruppels uit een oliefilm is weergegeven in figuur 2.9. De
aantrekking tussen de oliedruppeltjes en het metaaloppervlak wordt kleiner en
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met mechanische onder-
steuning (vloeistofstroming)
zullen de olie of vetdrup-
peltjes het oppervlak verla-
ten. Aangezien de olie
meestal lichter is dan water
zal de olie boven op het
bad gaan drijven als een
(semi-)continue film. Deze
olie kan bijvoorbeeld door
afschuimen worden verwij-
derd.

2.7.3.6 THEORIE VAN HET ROL-
OP PROCES

Een oliedruppel op een
substraat zal in de even-
wichtstoestand een
bepaalde contacthoek hebben bij de olie-substraat-reinigingsmiddel grenslijn.
De contacthoek is afhankelijk van de grensvlakspanningen aan de drie fasen-
grenzen van het systeem. Dit is schematisch weergegeven in figuur 2.10.
Indien de werkelijke contacthoek,
nadat het rol-op proces grotendeels
verlopen is (deze is kleiner dan de
evenwichtscontacthoek), groter is
dan 90º kan de oliedruppel met
behulp van mechanische ondersteu-
ning in zijn geheel van het opper-
vlak worden verwijderd. 

Bij een werkelijke contacthoek van
180º is zelfs geen mechanische
ondersteuning nodig (zie figuur
2.10). 

Als de werkelijke contacthoek kleiner is dan 90º, zal ook met mechanische
ondersteuning een deel van de druppel op het oppervlak achterblijven (zie
figuur 2.11 en 2.12). Tijdens het rol-op proces neemt de contacthoek sterk toe,
maar tijdens de mechanische verwijdering blijft de contacthoek (vrijwel) con-
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Figuur 2.9 
Vorming van oliedruppeltjes uit een oliefilm

Figuur 2.10 Schematische weergave 
van de contacthoek

Figuur 2.12 
Rol-op mechanisme met o-  <90º

Figuur 2.11 
Rol-op mechanisme met o-  >90º



stant.
2.7.3.7 SOLUBILISATIE

Zowel na het emulgeerproces als na het rol-op proces blijft een zeer dunne
hydrofobe oliefilm op het oppervlak achter. Deze oliefilm wordt verwijderd
door middel van emulgeren en/of rol-op en/of solubilisatie. Het is niet altijd
gewenst deze laatste dunne oliefilm te verwijderen. De eerste twee processen
verlopen min of meer analoog aan de reeds beschreven processsen voor ver-
wijdering van de bulk olie. Solubilisatie is een ander proces en wordt ten
onrechte soms als een vorm van emulgeren beschouwd.

2.7.4 UITVOERING VAN ALKALISCH REINIGEN

Alkalisch reinigen kan op een aantal manieren worden uitgevoerd. De rol, die
de agitatie daarbij speelt, is zoals hierboven beschreven essentieel.

2.7.4.1 SOAK CLEANING (ZONDER AGITATIE)

In 2.7.2.2 is de rol van agitatie bij alkalisch reinigen uitvoerig besproken. Ook
de toevoer van energie is noodzakelijk. Men zal dus bij voorkeur aan het opper-
vlak van de te reinigen voorwerpen één of andere vorm van kracht uitoefenen
om de reinigende werking te bespoedigen. Toch is dit niet altijd mogelijk.
Wanneer men zware stalen balken moet ontvetten, bijvoorbeeld voordat deze
worden gebeitst ten behoeve van thermisch verzinken, is bewegen een moeilijke
zaak.
De stalen balken zelf zijn daar te zwaar voor en in de grote baden, die voor dit
doel nodig zijn, heeft vloeistofbeweging maar een matig effect. Vaak beperkt
men zich dan tot alkalisch reinigen zonder agitatie (Engels/Amerikaans: soak
cleaning), waarbij een veel langere behandelingstijd op de koop toe wordt
genomen. Het resultaat is zoals beschreven sterk afhankelijk van het type te
verwijderen olie of vet.

2.7.4.2 DOMPELONTVETTEN (MET AGITATIE)

Bij dompelontvetten kan men diverse methoden van agitatie gebruiken om het
reinigen veel sneller dan bij soak cleaning te laten verlopen.
Welke agitatiemethode men kiest is voor het grootste deel afhankelijk van de
vorm van de te reinigen voorwerpen.

Kleinere artikelen kan men in een metalen korf in de vloeistof op en neer
bewegen. Vooral wanneer men door het vloeistofoppervlak heen plonst ont-
staat een behoorlijke agitatie. Deze kan overigens weer verkleind worden door
de remmende werking van de korf. De korf moet daarom bij voorkeur niet van
geperforeerde plaat zijn vervaardigd, maar van een voldoende sterk gaas of
van gevlochten en gepuntlast staaldraad om een maximale vloeistofstroming
door de openingen mogelijk te maken. 
Voor het bewegen van de korven zal men over het algemeen een mechanische
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aandrijving nodig hebben, zoals met behulp van luchtcilinders.Voor grotere
productie gebruikt men over het algemeen een dompelreeks.
Een andere methode van agitatie is vloeistofbeweging, verkregen door een
roerder (agitator) of door het rondpompen van de vloeistof. De resultaten daar-
van vallen over het algemeen tegen. Men heeft grote vermogens nodig en dan
nog blijft de vloeistofbeweging matig.

Luchtdoorblazing is een andere methode van agitatie. In warme ontvettingsba-
den geeft luchtdoorblazing echter sterke verdampingsverliezen. De vloeistof
koelt daardoor sterk af, zodat veel warmte moet worden toegevoerd om deze
op temperatuur te houden.
Luchtdoorblazing wordt daarom in het algemeen niet aanbevolen.

Soms kan men borstelen. Eenvoudige vlakke voorwerpen, die in grote series
moeten worden behandeld of rotatiesymmetrische vormen, kunnen in een
alkalisch ontvettingsbad met een borstel worden bewerkt en op die manier kan
de gewenste agitatie worden verkregen.
Deze methode beperkt zich echter tot enige uitzonderingsgevallen.

2.7.4.3 ALKALISCH SPROEIREINIGEN

Door de alkalische badvloeistof met kracht op de te reinigen voorwerpen te
spuiten kan een goede en intensieve agitatie op het oppervlak worden verkre-
gen.
Alkalisch sproeireinigen kan worden uitgevoerd in sproeicabines, waarin de
voorwerpen op een rooster zijn opgesteld of in een korf liggen. Deze machi-
nes kunnen worden beschouwd als een vergrote technische uitvoering van
vaatwasmachines.
Als voorbehandeling voor het lakken of poedercoaten maakt men vaak gebruik
van sproeitunnels waarin diverse secties zijn ondergebracht, bijvoorbeeld ont-
vetten en ook fosfateren en passiveren.
Hangend aan een conveyor of opgesteld op een transportband passeren de te
behandelen voorwerpen diverse secties van de sproeitunnel, welke gescheiden
zijn door spoelzones.
In de sproeitunnel staan sproeiregisters opgesteld, dat zijn poortvormige bui-
zen, waarop een groot aantal sproeinozzles (spuitkoppen) is bevestigd. Twee
dingen zijn daarbij van belang:

- dat de nozzles niet verstopt raken
- dat de nozzles zodanig gericht zijn dat alle te reinigen plaatsen goed worden 

geraakt.

Voor een goede alkalische sproeireiniging zal men daarom bij voorkeur nozzles
gebruiken, die met een kogelscharnier in de gewenste stand kunnen worden
gericht.

Bij alkalisch sproeireinigen kan schuimvorming optreden. Een toevoeging van een
‘foam killer’, een niet-ionische tenside, gaat schuimvorming tegen. De tempera-
tuursregeling is dan van groot belang. Beneden het troebelpunt treedt schuimen
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Figuur 2.13 Schematische voorstelling van een dompelreeks



op. Boven het troebelpunt wordt het schuimen sterk beperkt. Gaat de temperatuur
echter ver boven het troebelpunt uit dan loopt de reinigende werking snel terug.
Foam killers op basis van siliconen kunnen voor dit doel niet worden gebruikt.
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2.7.4.4 REINIGEN IN TROMMELS EN KLOKKEN

Kleinere massa-artikelen kunnen in roterende trommels of in schuin opgestelde
klokken met alkalisch reinigingsmiddel worden gereinigd. Soms voegt men aan
de trommel nog fijne slijpmiddelen toe, waardoor het oppervlak van de voor-
werpen extra wordt bewerkt.
Deze bewerking komt overeen met het vroeger in de galvanotechniek veel toe-
gepaste puimen (afborstelen met puimsteenpoeder en/of Wener kalk), waarbij
niet alleen een schoon, maar ook een actief metaaloppervlak wordt verkregen.
Vaak is het mogelijk de op deze wijze gereinigde artikelen in de trommel of de
klok na te spoelen en deze na eventueel extra activeren in een zuurdip direct
te behandelen in trommel- of klokgalvaniseerapparaten.
Afhankelijk van de gebruikte reinigingsmiddelen blijft echter ook wel eens een
moeilijk afspoelbare film achter die een verdere reinigingsbehandeling nodig
maakt.

2.7.4.5 STOOMREINIGEN

Stoomreinigen of stroomstraalreinigen is een methode waarbij men met een
stroomstraal, meestal gemengd met heet water en concentraat van reinigings-
middel, de
voorwerpen
krachtig afspuit.
Aan de noodza-
kelijke voor-
waarden voor
alkalisch reini-
gen: hoge tem-
peratuur en
sterke agitatie,
wordt hier vol-
ledig voldaan.
Stoomreinigen
is echter een
grove bewer-
king, die voor
fijne artikelen
niet geschikt is
(deze worden
overal heen
geblazen).
Men gebruikt stoomreinigen als reinigingsmethode voor het verwijderen van
grotere hoeveelheden vuil en vet, waarbij men meestal als volgt te werk gaat:

1 voorreinigen met schone stoom
2 reinigen met stoom waaraan een alkalisch reinigingsmiddel uit een

tankje met concentraat is toegevoegd
3 ‘naspoelen’ met schone stoom.
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Figuur 2.14 
Ontleden van water

Figuur 2.15 
Elektrolytisch ontvetten



Stoomreinigen werd vroeger op allerlei plaatsen uitgevoerd. Men bracht een-
voudig de steam cleaner naar de voorwerpen toe.
In verband met de bodemverontreiniging is dit momenteel niet meer toege-
staan. Naast de alkalische reinigingsmiddelen zijn vooral de afgespoten vetten
en andere vuilbestanddelen te schadelijk om ze zo maar te laten weglopen of
in de bodem te laten opzuigen.
Stoomreinigen moet nu worden uitgevoerd op een speciale reinigingsplaats,
waar het reinigingsmiddel samen met het afgespoten vuil wordt opgevangen
en naar een waterzuivering gestuurd, waar het wordt behandeld, alvorens het
wordt geloosd. De toepassingsmogelijkheden van stoomreinigen zijn daardoor
beperkter geworden.
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Figuur 2.16 Afschuimen van het ontvettingsbad



2.7.5 SPOELEN, DROGEN OF NAT DOORGAAN

Na het alkalisch reinigen zijn de voorwerpen bedekt met badvloeistof. Ze
moeten daarom worden gespoeld.
Daarna kan men twee wegen bewandelen: drogen of direct doorgaan met een
volgende natte bewerking.
Dit is besproken in hoofdstuk 8, Galvanotechniek onder 8.1.24, Spoelen en
8.1.25, Drogen.

2.8 ELEKTROLYTISCH ONTVETTEN

Elektrolytisch ontvetten is de standaard tweede ontvetting in de galvanotech-
niek en bij stroomloze metaalafscheiding.
Men gebruikt zwak tot sterk alkalische reinigingsmiddelen.
Deze zijn geschikt voor de meeste metalen, met uitzondering van aluminium
en magnesium. In plaats van elektrolytisch ontvetten wordt de agitatie ook wel
opgewekt door middel van een ultrasoon of Hydroson apparaat, hoewel deze
technieken ook vaak als voorreiniging worden gebruikt.

Voordelen:

- zeer schoon oppervlak, zoals nodig is voor de galvanotechniek en voor 
stroomloze metaalafscheiding.

Nadelen:

- tamelijk dure installatie
- energieverbruik voor het elektrolytisch proces
- bij kathodisch ontvetten kans op waterstofbrosheid in gehard en veredeld

staal
- bij kathodisch ontvetten afzetting van dunne metaalfilm mogelijk 

(slechte hechting)
- bij anodisch ontvetten kans op de vorming van een dunne oxidefilm 

(passiviteit), waardoor kans op slechte hechting
- zie verder de nadelen van alkalisch reinigen, 2.3.4.

Elektrolytisch ontvetten is een reinigingsmethode, die tot de standaardbewer-
kingen van de galvanotechniek en de stroomloze metaalafscheiding kan wor-
den gerekend. De zuiverheid, die men bij deze processen eist, is groter dan bij
bijvoorbeeld het aanbrengen van lakken, zodat een twee-fasenreiniging (voor-
reinigen en eindreinigen) bij deze twee soorten bewerkingen gebruikelijk is.

2.8.1 PRINCIPE EN DOEL VAN ELEKTROLYTISCH ONTVETTEN

Het principe van elektrolytisch ontvetten is dat men de voorwerpen, die moe-
ten worden ontvet, in het ontvettingsbad in een gelijkstroomkring opneemt.
Bij gelijkstroomdoorgang ontstaat daardoor aan het metaaloppervlak gasont-
wikkeling. Deze gassen, die daarbij op het werkstukoppervlak ontstaan, water-
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stof bij kathodisch ontvetten en zuurstof bij anodisch ontvetten, vormen zich
óp het metaaloppervlak, ònder de aanwezige vet- en vuildeeltjes. (Dit is alleen
mogelijk bij dunne vetlagen, want dikke vetlagen werken isolerend. Daarom is
voorontvetten nodig.) Aanvankelijk vormen zich vrije atomen, die zich snel
verenigen tot moleculen en deze weer tot gasblaasjes. Deze gasblaasjes zwel-
len op en drukken daardoor de verontreinigingen van het oppervlak af.
De gasbelletjes stijgen op en nemen het losgemaakte vuil mee naar het vloei-
stofoppervlak.
In feite wordt bij elektrolytisch ontvetten dus alleen maar water door elektroly-
se ontleed. Uit de formule van water, H2O, blijkt dat tweemaal zoveel water-
stof wordt ontwikkeld als zuurstof, figuur 2.14 en 2.15.

Elektrolytische ontvettingsbaden zijn typische eindontvettingsbaden. Ze geven
een zeer zuiver metaaloppervlak, maar ze hebben geen groot opnamevermo-
gen voor vet en vuil. Het badoppervlak wordt daartoe afgeschuimd, figuur
2.16. Bovendien wenst men dat de aanhangende badvloeistof na het elektroly-
tisch ontvetten maar weinig vet en vuil bevat, zodat na het spoelen het gerei-
nigde oppervlak zeer zuiver is.

2.8.2 ELEKTROLYTISCHE ONTVETTINGSMIDDELEN

De samenstelling van elektrolytische ontvettingsbaden komt sterk overeen met
die van de afkookontvettingsbaden. Er zijn producten in de handel die zowel
voor afkookontvetten als voor elektrolytisch ontvetten kunnen worden
gebruikt.
Evenals bij afkookontvettingsbaden zijn de fosfaten vaak grotendeels vervan-
gen door andere producten.
Men zou in principe de elektrolytische ontvettingsbaden in een veel geringere
concentratie kunnen aanmaken dan de afkookontvettingsbaden. Dat gebeurt
niet, omdat daardoor de elektrische weerstand van de badvloeistoffen hoger
wordt en om de dan toch het gewenste aantal ampères te bereiken moet een
hogere badspanning worden gebruikt, hetgeen resulteert in hogere elektrici-
teitskosten. (Men betaalt aan het elektriciteitsbedrijf volts x ampères = watts x
het aantal uren.) De concentratie mag dus niet te gering worden. 
In de praktijk zijn dompelontvettingsbaden juist minder geconcentreerd.
Evenals bij afkookontvettingsbaden bevatten deze baden voor het behandelen
van amfotere metalen geen of weinig loog (natriumhydroxide).
Als regel bevatten deze baden ook ‘speciale toevoegingen’ zoals tensiden,
complexeermiddelen (pas op voor EDTA!) en sequestreermiddelen.
Soms worden ook nog andere toevoegingen gebruikt, zoals een kleine hoe-
veelheid van een schuimend tenside, waardoor zich een schuimdeken van 1 à
2 cm dik op het badoppervlak vormt. Daardoor wordt de hinderlijke en prik-
kelende nevel (fijne druppeltjes) van het ontvettingsbad tegengehouden.
Voor het ontvetten van moeilijke producten, zoals inwendige schroefdraad die
sterk vervuild is, gebruikt men wel cyaniden als toevoeging aan deze ontvet-
tingsbaden. Deze hebben een betere reinigende werking. Cyaniden werken
ook als complexvormer maar ze vereisen een speciale afwaterbehandeling.
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2.8.3 APPARATUUR VOOR ELEKTROLYTISCH ONTVETTEN 

Elektrolytisch ontvetten wordt altijd uitgevoerd in baden.
De baden moeten zijn uitgerust met een badarmatuur, dat wil zeggen een stel-
sel van geïsoleerd opgelegde stangen, waaraan de kathodeplaten of anodepla-
ten en de werkstukken zijn bevestigd. Deze zijn met kabels of massieve strip-
pen bevestigd aan de gelijkrichter, die voor de gelijkstroomvoorziening zorgt.
Meestal bevinden zich aan de twee buitenzijden van het bad ophangstangen
voor kathode- of anodeplaten en in het midden de werkstang, waar de werk-
stukken of de rekken met werkstukken aan moeten worden opgehangen.
Deze ophangstangen van de badarmatuur moeten aan een aantal eisen vol-
doen:

- ze moeten voldoende sterk en stijf zijn om niet door te zakken
- ze moeten bij voorkeur niet corroderen, omdat daarbij metaalverbindingen 

worden gevormd, die in het bad kunnen vallen en verontreinigingen veroor-
zaken. Vooral bij aanwezigheid van complexvormers kunnen deze zeer 
schadelijk zijn.

De gelijkrichter moet de noodzakelijke stroomsterkte voor het elektrolytisch
ontvetten kunnen leveren.
Elektrolytisch ontvetten wordt uitgevoerd bij een bepaalde stroomdichtheid,
gemeten in ampères per vierkante decimeter.
Door het aantal vierkante decimeters van de te behandelen voorwerpen te ver-
menigvuldigen met de gewenste stroomdichtheid krijgt men het totale aantal
ampères dat de gelijkrichter moet leveren, de badstroom. Deze is per charge
verschillend en de gelijkrichter moet daarom regelbaar zijn.
De stroomdichtheid waarbij men elektrolytisch ontvetten uitvoert ligt tussen
0,5 en 2 A/dm2. Behalve de regelknoppen, die men daarvoor nodig heeft, moet
de installatie zijn uitgerust met een ampèremeter en een voltmeter om de
gewenste stroomsterkte en spanning te kunnen instellen.

2.8.4 KATHODISCH ONTVETTEN

Bij kathodisch ontvetten zijn de voorwerpen elektrisch verbonden met de min-
pool van de gelijkrichter.
De platen aan de zijkant van het bad zijn dus anodeplaten.
Bij de elektrolytische ontleding van water ontstaat tweemaal zoveel waterstof
aan de kathode als zuurstof aan de anode volgens:

2 H2O � 2 H2� + O2�

Dit is een vereenvoudigde voorstelling van zaken, want in feite gaat het hier
om een ionenreactie.
Water is voor een klein deel in ionen gesplitst volgens:

H2O � H+ + OH-
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De H+ -ionen begeven zich naar de negatieve kathode en worden daar ontla-
den door opname van elektronen volgens:

2 H+ + 2 e- � H2�

De OH- -ionen die in het water aanwezig zijn begeven zich naar de anode.
Daar geven ze een elektron af volgens:

OH- � OH- + e-

Vier van deze ongeladen OH-groepen vormen water en zuurstof volgens:

4 OH � O2� + 2 H2O

Bij een bepaalde stroomsterkte verkrijgt men tweemaal zoveel waterstof als
zuurstof en dus ook een dubbele reinigende werking en daardoor de halve
ontvettingstijd.
Kathodisch ontvetten wordt in de praktijk van de galvanotechniek het meest
toegepast.
Alkalische ontvettingsbaden, en daartoe behoren ook de elektrolytische ontvet-
tingsbaden, kunnen verontreinigd raken door metaal. Vroeger gebeurde dat bij-
voorbeeld doordat voorwerpen, ophanghaken of ophangdraden in het bad vielen
en geleidelijk oplosten. Tegenwoordig moeten vooral de complexeermiddelen,
die vaak aan deze ontvettingsbaden worden toegevoegd, als de schuldige voor
dit verschijnsel worden gezien.
Het ontvettingsbad gaat daardoor bij stroomdoorvoer tot op zekere hoogte als
metaalbad werken en aan de kathode wordt een uiterst dunne, meestal
onzichtbare metaalfilm afgescheiden. De samenstelling van het kathodisch
ontvettingsbad is echter niet geschikt om een metaallaag van goede kwaliteit af
te scheiden; meestal is dit metaal poederig. Bij volgende mechanische bewer-
kingen zal daarop een slechte hechting ontstaan.
De methode om dit schadelijke verschijnsel op te heffen is kathodisch-ano-
disch ontvetten, zie 2.8.6, of het gebruik van een zuurdip voor de volgende
bewerking, beide om de metaalfilm te verwijderen.
De beste methode is uiteraard het kathodische ontvettingsbad vrij van metaal-
verontreiniging te houden door het continu te zuiveren of regelmatig te verver-
sen.

2.8.4.1 WATERSTOFBROSHEID BIJ KATHODISCH ONTVETTEN

Waterstofbrosheid is een gevreesd verschijnsel, dat vooral optreedt in gehard
en veredeld staal, maar ook bij enige andere harde materialen.
Waterstofbrosheid kan ontstaan bij alle processen waarbij waterstof in atomai-
re vorm aan het oppervlak van het metaal wordt gevormd. Voorbeelden van
zulke processen zijn kathodisch ontvetten, beitsen, galvaniseren in baden die
geen 100% rendement hebben en corrosie.

Waterstofatomen zijn zeer klein, vaak verliezen ze tijdelijk het elektron dat om de
kern circuleert en daarmee ontstaat een uiterst klein sub-atomair deeltje, het proton.
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Atomaire waterstof dringt gemakkelijk door in het kristalrooster van ijzer, nik-
kel en andere metalen, omdat de vrije ruimte tussen de metaalatomen daarin
groot genoeg is om waterstofatomen en protonen door te laten.

Technische metalen bevatten altijd kleine hoeveelheden insluitingen van
vreemde producten, zoals bijvoorbeeld oxiden, slakresten en dergelijke. Dit
zijn over het algemeen openingen in het kristalrooster, poreuze plekken, waar-
tussen zich nog andere stoffen, zoals waterstofatomen kunnen nestelen. Ook
kristalfouten kunnen als zodanig werken. Ontmoeten twee waterstofatomen
elkaar in zo’n foutje van het staal, dan verenigen ze zich direct tot een water-
stofmolecuul. Een waterstofmolecuul heeft veel grotere afmetingen dan de
waterstofatomen, zodat het niet meer uit de poreuze ruimte kan ontsnappen.
Bij volgende waterstofatomen, die toevallig bij hun willekeurige bewegingen
in het metaal in zo’n foutje terechtkomen, gebeurt hetzelfde, zodat zich gelei-
delijk een grote druk kan opbouwen, die wel meer dan 1000 bar kan bedra-
gen. Daardoor kunnen kleine scheurtjes in het inwendige van het staal ont-
staan, die langzaam verder groeien, zodat op een bepaald moment plotseling
breuk van het betreffende onderdeel of voorwerp kan optreden. 

Waterstofbrosheid kan vaak door een warmtebehandeling worden opgeheven.
Door deze warmtebehandeling wordt de opgenomen waterstof uitgedreven.
Afhankelijk van de hardingsgraad van het staal kiest men daarbij temperaturen
tussen 150 ºC en 200 ºC en een behandelingstijd van 2 uur tot 24 uur.

Beter is het natuurlijk waterstofbrosheid te voorkomen. Hiervoor staan diverse
mogelijkheden ter beschikking, zoals:

- anodisch ontvetten in plaats van kathodisch ontvetten
- stralen in plaats van beitsen
- gebruik maken van een galvanisch bad met 100% rendement.

2.8.5 ANODISCH ONTVETTEN

Anodisch ontvetten is een duidelijke keuze als men het gevaar van waterstof-
brosheid bij kathodisch ontvetten wil ontgaan. Uiteraard moet men dan genoe-
gen nemen met de halve gasopbrengst bij het anodisch geschakelde voorwerp
en men moet om een zelfde ontvettingseffect te verkrijgen tweemaal zo lang
ontvetten. De activering van het oppervlak is bij anodisch ontvetten vaak veel
beter.

2.8.5.1 PASSIVERING BIJ ANODISCH ONTVETTEN

De langere ontvettingstijd, die noodzakelijk is bij anodisch ontvetten, kan
soms als een bezwaar worden gevoeld, zodat men probeert sneller te ontvet-
ten door de stroomdichtheid te verdubbelen.
Dat kan bij anodisch ontvetten problemen opleveren. Ook de gasontwikkeling
aan de anode vindt aanvankelijk plaats in de vorm van vrije atomen, atomaire
zuurstof, die veel actiever is dan moleculaire zuurstof. Daarom kan gemakke-
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lijk lichte oxidatie van het metaaloppervlak optreden, die tot passiviteit leidt.
Dit passief worden kan zover doorgaan dat zich een duidelijke oxidefilm op
het metaaloppervlak vormt, zodat bijvoorbeeld messing voorwerpen donker
gekleurd worden.
Passiviteit bij nikkel kan soms moeilijk te verwijderen zijn in een normale gal-
vanische reeks met een zuurdip. Daarom moet men bij anodisch ontvetten
altijd voorzichtig zijn met de stroomdichtheid en deze niet te hoog opvoeren.

2.8.5.2 AANTASTING BIJ ANODISCH ONTVETTEN

Bij anodisch ontvetten kunnen verontreinigingen in het ontvettingsbad soms
aantasting van het metaaloppervlak veroorzaken. Chloride of nitraat in het bad
gekomen door insleep, en vooral een combinatie van die twee, kan bij ano-
disch ontvetten soms ernstige aantasting van geharde metalen voorwerpen ver-
oorzaken, waarbij millimeters diepe kraters ontstaan.
Zuiver houden van de badvloeistof is dus van groot belang, evenals het voor-
komen van insleep. Chloride-insleep kan bijvoorbeeld ontstaan na dampont-
vetten, omdat dampontvettingsmiddelen lange tijd aan het metaaloppervlak
geadsorbeerd kunnen blijven. 
In het ontvettingsbad ontleden deze producten, waarbij chlorideverontreini-
ging ontstaat. Men kan deze chloriden na het dampontvetten verwijderen door
een korte onderdompeling in een heetwaterbad.

2.8.6 KATHODISCH-ANODISCH ONTVETTEN

Kathodisch-anodisch ontvetten voert men uit door eerst volledig kathodisch te
ontvetten en daarna gedurende enige seconden anodisch.
Deze bewerking kan worden uitgevoerd in twee naast elkaar staande ontvet-
tingsbaden, maar men kan ook met een speciale ompoolschakelaar de stroom-
richting in het ontvettingsbad omkeren, hetgeen minder gunstig is.
Kathodisch-anodisch ontvetten is vooral gunstig om een eventueel afgeschei-
den metaalfilm, zoals besproken onder 2.8.4, weer op te lossen.
Het is een misverstand te denken dat ook waterstofbrosheid op die wijze kan
worden opgeheven. Waterstofbrosheid verdwijnt niet door kathodisch-ano-
disch ontvetten.

2.8.7 AFVALWATER BIJ ELEKTROLYTISCH ONTVETTEN

Elektrolytische ontvettingsbaden zijn over het algemeen zuivere baden die
slechts geringe hoeveelheden verontreinigingen hoeven op te nemen.
Daardoor treedt over het algemeen geen noemenswaardige verontreiniging
met vet op, wanneer het spoelwater van elektrolytisch ontvetten wordt
geloosd.
Wel moet men oppassen voor opgeloste zware metalen, die door de aanwe-
zigheid van complexvormers in het bad, en dus ook in het spoelwater kunnen
voorkomen.
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TABEL 2.13 Elektrisch geleidingsvermogen van enige reinigingsmiddelen en
water soorten in mS.cm-1 bij 20 en 60ºC

Product 20 ºC 60 ºC

Sterk alkalisch reinigingsmiddel 5-15 10-30
Zwak alkalisch reinigingsmiddel 1-5 2-10
Zure fosfaatreiniger 2-5 5-10
Leidingwater 100 mg/l verontreiniging 0,16-0,2 0,33-0,38
Leidingwater 300 mg/l verontreiniging 0,5-0,6 0,9-1,1
Demi-water max. 0,01 -

2.9 ZWAK ALKALISCH EN NEUTRAAL REINIGEN

Neutrale reinigingsmiddelen werken bij een pH tussen 7 en 9.
Tussen de sterk alkalische reinigingsmiddelen (pH 11-14, die in 7.2 zijn
besproken) en de neutrale reinigingsmiddelen bevindt zich de groep zwak
alkalische reinigingsmiddelen die werkt in het pH-gebied van 8-11.
Ze worden vaak in één adem met de neutrale reinigingsmiddelen genoemd.
De germanismen (‘neutraalreinigers’ en ‘neutraalreinigen’) hebben zich - hoe-
wel taalkundig onjuist - een duidelijke plaats in het algemene spraakgebruik
veroverd. Aan het andere eind van de pH-schaal bevinden zich de zwak zure
reinigingsmiddelen, werkend bij pH 6-3, en sterk zure met een pH tussen 3 en 1.

2.9.1 VERSCHILLEN TUSSEN ALKALISCHE, ZWAK ALKALISCHE EN NEUTRALE
REINIGINGSMIDDELEN

Een aantal belangrijke verschillen tussen de alkalische, zwak alkalische en
neutrale reinigingsmiddelen is bijeengebracht in tabel 2.14.
Daaruit blijkt dat de samenstelling en tot op zekere hoogte ook de gebruiks-
temperatuur van deze producten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de eigen-
schappen van het te reinigen substraat. Met name de gevoeligheid voor een
sterke alkaliteit bepaalt de toepassingsgebieden:

- sterk alkalisch: staal en roestvast staal
- zwak alkalisch: aluminium en zink.

Tabel 2.14 Alkalische, zwak alkalische en neutrale reinigingsmiddelen

pH Bestanddelen Vorm en werktemperatuur Toepassing

Sterk alkalisch
11-14 loog wordt geleverd staal met sterke

soda als poeder en ook vervuiling
fosfaat vloeibaar
(of vervanging)
silicaat boven 40 ºC sterk vuilopne-
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mend
kationactieve 
detergenten
complexeermiddelen
sequestreermiddelen

Zwak alkalisch
8-11 soda wordt geleverd als non-ferrometalen

boraten poeder en ook vloeibaar met weinig
fosfaten vervuiling

anionactieve boven 40 ºC goede reinigings-
detergenten graad
complexeermiddelen
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Neutraal
7-9 anionactieve of wordt geleverd als gevoeliger 

kationactieve vloeibaar concentraat oppervlak
(niet schuimende) met weinig
detergenten vervuiling

corrosiewerende corrosiewerend
stoffen niet bevochtig-

baar substraat

kunststoffen

Daarbij moet worden opgemerkt dat het hier gaat om betrekkelijk kort durende
reinigingsprocessen. Als men bijvoorbeeld aluminium gevels reinigt in het nor-
male onderhoud, worden daarvoor neutrale reinigingsmiddelen gebruikt, waar-
van de voorschreven pH ligt tussen 6 en 9.
Zwak alkalische reinigingsmiddelen bevatten geen natriumhydroxide, terwijl in
de neutrale reinigingsmiddelen ook de basische zouten ontbreken.
Ook bij de zwak alkalische reinigingsmiddelen moet worden gewaarschuwd
voor complexeermiddelen die stabiele complexen vormen, zoals EDTA, omdat
daarmee de concentratie aan zware metalen in het afvalwater sterk kan wor-
den vergroot.

2.9.2 UITVOERING VAN ZWAK ALKALISCH REINIGEN

De uitvoering van reinigen in zwak alkalische reinigingsmiddelen komt in
grote lijnen overeen met het sterk alkalisch reinigen.
De methoden zijn:

- dompelen
- spoelen
- spuiten
- borstelen
- ultrasoon.

Spoelen vindt meestal plaats door een vloeistofbeweging in een dompelbad te
creëren. Bij spuiten worden drukken tot 5 bar toegepast en bij hogedruk spui-
ten drukken tot 1000 bar. Bij deze hoge drukken kan men ook ontlakken en
ontbramen. De installatie is kostbaarder, het energieverbruik is groter en de
slijtage aan de installatie en het daarmee verbonden onderhoud is eveneens
groter. Men zal hogedruk spuiten dan ook alleen kiezen als dit noodzakelijk is.
In verband met de veiligheid zijn speciale voorzieningen nodig.

2.9.3 REINIGEN IN NEUTRALE REINIGINGSMIDDELEN

Neutraal reinigen wordt vaak in productieprocessen toegepast als tussenreini-
ging. De reden daarvoor is dat in tal van bedrijven geen afvalwaterzuivering
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aanwezig is en dat men bij neutrale reinigingsmiddelen geen pH correctie
behoeft uit te voeren.
In het algemeen gaat het hierbij om eenvoudige reinigingstaken. Als men
‘moeilijke’ vet- en vuilsoorten heeft verdient het aanbeveling een alkalisch rei-
nigingsmiddel te gebruiken, omdat als algemene regel geldt: hoe alkalischer
het reinigingsmiddel, hoe beter het vetoplossend vermogen.
Neutrale reinigingsmiddelen worden vaak samengesteld met anionactieve
detergenten. Deze hebben echter de neiging te schuimen. Wanneer men deze
producten gaat spuiten kan men beter producten gebruiken met kationactieve
detergenten. Ook voor het onder 2.9.4 te bespreken reinigen van aluminium
gevels gebruikt men bij voorkeur laagschuimende producten.
Reinigen in neutrale reinigingsmiddelen kan op dezelfde manieren worden uit-
gevoerd als het reinigen in zwak alkalische reinigingsmiddelen.
De uitvoering hangt sterk af van de te behandelen objecten.
Men gebruikt deze producten bij voorkeur warm: 40-60 ºC, waarbij de behan-
delingsduur 0,5-1 min bedraagt.
Grotere series artikelen kunnen worden behandeld in een sproeireeks, of in
een dompelreeks.
Grotere objecten, zoals geanodiseerde aluminium gevels, die regelmatig
onderhoud nodig hebben, worden altijd met neutrale reinigingsmiddelen
gereinigd, omdat bij die objecten de kans bestaat dat het reinigingsmiddel
plaatselijk langere tijd met het substraat in aanraking is. Dan zouden bij
gebruik van zwak alkalische reinigingsmiddelen toch aantastingsverschijnselen
kunnen optreden.

2.9.4 REINIGEN VAN ALUMINIUM GEVELS

Omdat dit zo’n belangrijke reinigingsbewerking is, en omdat hiermee in de
praktijk vaak fouten worden gemaakt, is het reinigen van aluminium gevels in
het volgende deel van dit hoofdstuk wat gedetailleerder uitgewerkt.

2.9.4.1 HOE GEDRAAGT ALUMINIUM ZICH IN HET NEDERLANDSE KLIMAAT?

Het Nederlandse klimaat is geen gunstig klimaat.
Nederland is één van de dichtst bevolkte landen ter wereld, er is veel industrie
en er wordt intensieve landbouw bedreven. Bovendien ligt Nederland aan de
zeekust en binnen het invloedsgebied van buitenlandse industriegebieden,
zoals het Ruhrgebied en het industrierijke België.

Een veelheid van luchtverontreiniging is daarvan het gevolg.
Later, toen men ontdekte dat bepaalde bomen niet tegen deze verontreiniging
bestand waren, is men gaan spreken over zure regen. Die zure regen tast ech-
ter niet alleen bomen aan, maar ook monumenten, gebouwen, auto’s, tanks en
vliegtuigen.
Het is niet alleen de regen die verontreinigd is. Vooral ook het stof, dat zich
afzet op aluminium dat buiten wordt toegepast, is agressief. Het bevat tal van
verontreinigingen, die ’s-nachts, wanneer er dauw is, schadelijke oplossingen
maken, die zich overal kunnen nestelen en aantasting veroorzaken.
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2.9.4.2 AARD, MATE EN PLAATS VAN DE VERVUILING

‘Vuil’ is een algemene naam voor een grote verscheidenheid van stoffen die
van de meest uiteenlopende plaatsen afkomstig kunnen zijn.

Droog vuil uit een landelijke omgeving bestaat vaak uit fijne deeltjes zand of
klei en resten van planten.

Hoge gebouwen in steden hebben nogal eens last van vogelvuil. De vogels
gebruiken balkons en richels om te nestelen en het ingedroogde vuil is maar
moeilijk te verwijderen. Vaak lukt dit door het vuil eerst een paar maal vóór te
weken en dan met een krachtige straal af te spuiten.

Luifels kunnen aan de onderzijde sterk vervuilen en lange tijd vochtig blijven.
Zulke luifels treft men onder andere aan in winkelcentra en voor de ingang
van grote hotels. Deze luifels worden nooit door regen schoongespoeld (er is
dan geen ‘natuurlijke bewassing’) en de zon kan ze ook nooit drogen, zodat ze
lang vochtig blijven. Daardoor verdienen deze plaatsen extra aandacht, want
de agressieve omstandigheden op het aluminium, of dit nu blank, gelakt of
gepoedercoat is, duren als regel veel langer dan bij normale gevelelementen.
Vaak reinigen voorkomt schade.

In industriegebieden kunnen de meest uiteenlopende verontreinigingen in de
lucht voorkomen: aardolieproducten, die als oplosmiddel kunnen werken,
druppeltjes zuur en vooral ook veel schadelijk gassen en rook. Rook bevat
kleine deeltjes koolstof, die andere vuilsoorten vast kunnen houden, en de
roetafzettingen die door rook worden veroorzaakt zijn zeer schadelijk.

Een bijzonder geval doet zich voor bij spoor- en tramlijnen omdat slijpsel van
de rails en de bovenleiding als fijn metaalstof op het aluminium terecht kun-
nen komen. Door ijzerstof, dat gaat roesten, kunnen bruine vlekken en strepen
ontstaan.
Koperstof veroorzaakt vooral op blank aluminium corrosie.
Ook hier geldt weer dat men de vervuiling vóór moet blijven door regelmatig
wassen.

Aan de zeekust wordt gemakkelijk zout afgezet. Voor geanodiseerd en gelakt
of gepoedercoat aluminium is dit zout meestal niet erg schadelijk, Maar dit is
wel het geval als er fouten in de lak- of anodiseerlaag aanwezig zijn, zoals
poriën of beschadigingen. Daar kan het zout zijn aantastende werking uitoefe-
nen. Het is zeer nadelig wanneer de inwerking van zout gecombineerd wordt
met de inwerking van industrieproducten, zoals in sommige industriestreken in
Nederland het geval is: Botlekgebied, Velzen, de industriegebieden van
Vlissingen en Delfzijl.

Vaak doet de werking van de zeewind zich hier ook gelden. Men ziet bijvoor-
beeld dat gebouwen die met de gevels naar zee gekeerd zijn tamelijk schoon
blijven, omdat de zeewind het vuil eraf blaast, terwijl er achter het gebouw,
aan de landzijde, een luwte heerst, die juist vuilafzettingen veroorzaakt.
Ook in winkelcentra met veel hoeken kan men dit verschijnsel soms aantref-
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fen. De windzijde is schoon en net om de hoek ziet men een extra vuilafzet-
ting.

Aan gevels onderscheidt men beregende plaatsen en niet-beregende plaatsen.
Onder een balkon, een lijst of een overkapping kan de regen niet komen en
het vuil kan daar niet weggespoeld worden.
Die plaatsen vervuilen sterker dan de rest van de gevel. Daar heerst een soort-
gelijke situatie als bij luifels en men moet die plaatsen bij het reinigen dan ook
extra aandacht geven.

Transportmiddelen vragen bijzondere aandacht. Door het feit dat zij zich ver-
plaatsen komen ze met een grote verscheidenheid van klimaten in aanraking.
Bovendien zijn de omstandigheden op de wegen zeer uiteenlopend, al naar de
aard van het weer, de hoeveelheid neerslag en eventueel het gebruik van
strooizout. Ook de meegenomen lading kan bij vrachtwagens een belangrijke
factor zijn die speciaal schoonhouden noodzakelijk maakt. Denk bijvoorbeeld
aan veewagens. Spoorwagons en tramwagens hebben te leiden van speciale
vervuiling door slijpsel van rails, bovenleidingen en, in het geval van treinen,
vuil van de toiletten. (Deze toiletten worden in de toekomst gesloten en zon-
der afvoer naar buiten uitgevoerd).

2.9.4.3 HOE BESCHERMEN?
Voor aluminium zijn drie soorten bescherming van belang:

- anodiseren
- lakken
- poedercoaten.

Wij moeten op de eigenschappen van deze drie soorten bedekkingen kort
ingaan, omdat we die kennis nodig hebben om de verderop voorgestelde reini-
gingsbewerkingen goed te begrijpen.

Anodiseren is een bewerking, waarbij het aluminiumoppervlak wordt omgezet
in een harde, gesloten laag van aluminiumoxide. Hoe hard aluminiumoxide
kan zijn blijkt wel uit het feit, dat sommige waardevolle edelstenen, saffier,
topaas en robijn, ook bestaan uit aluminiumoxide. Met een anodiseerlaag kan
men glas krassen. Aanvankelijk paste men alleen blanke, doorschijnende ano-
diseerlagen toe, waar men doorheen kan kijken, zie hoofdstuk 13.

Lakken van aluminium in de bouw wordt nog niet zo lang toegepast als anodi-
seren, maar vooral door de opkomst van moderne moffellakken is men in staat
geweest coatings te ontwikkelen met een lange levensduur. Deze kunnen in
praktisch elke kleur worden vervaardigd. De standaardtypen leven weliswaar
niet zo lang als anodiseerlagen, maar ze zijn goed repareerbaar, hetgeen bij
anodiseerlagen niet het geval is, zie hoofdstuk 15.

Op het gebied van poedercoaten is Nederland een koploper geweest. Toen
andere Europese landen en de Verenigde Staten aarzelend de eerste poeder-
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coatings op aluminium ging toepassen, was de poedercoattechniek in
Nederland reeds in volle bloei. De grote voorsprong die wij toen hebben
genomen, hebben we niet meer afgestaan en poedercoatings behoren dan ook
tot de belangrijkste bedekkingen op aluminium, zie hoofdstuk 16.

2.10 ZWAK ZUUR REINIGEN EN BEITSONTVETTEN

Reinigen is volgens de in Nederland gebruikelijke terminologie een methode,
waarbij het metaaloppervlak niet wordt aangetast.
Bij beitsen is dit wèl het geval.
Zwak zuur reinigen en beitsontvetten zijn processen, die de overgang vormen
tussen deze twee oppervlaktebehandelingen.

2.10.1 ZWAK ZUUR REINIGEN

Zwak zuur reinigen vindt plaats in het pH-gebied tussen 6 en 3.
De reinigings-
middelen
bevatten zure
zouten en
detergenten.
Ze worden
zowel in poe-
dervorm als in
de vorm van
vloeibaar con-
centraat gele-
verd. De tem-
peratuur, waar-
bij zwak zure
reinigingsmid-
delen worden
gebruikt, ligt
meestal boven kamertemperatuur. Men gebruikt ze op staal en op materialen,
die gevoelig zijn voor alkalische producten.
Sommige van deze producten kunnen naast het reinigen van staal ook fosfate-
ren. Men treft deze aan in de eerste of de eerste twee fasen van een vier-fasen-
sproeitunnel voor ijzerfosfateren.
In de eerste fase wordt dan hoofdzakelijk gereinigd en er wordt een begin
gemaakt met fosfateren. In de tweede fase wordt het fosfateren voltooid.
De eerste fase vervuilt snel en wordt dan vervangen door de vloeistof uit de
tweede fase. Deze laatste wordt met nieuw reinigings-fosfateermiddel gevuld.
Zie verder hoofdstuk 12 Conversielagen.

De behandelingsmethoden voor zwak zuur reinigen kunnen zijn:

- dompelen
- spoelen
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- sproeien
- borstelen
- ultrasoon.

Hoewel zwak zure metaalreinigers werken bij een matig zure pH wordt het
metaaloppervlak wel in lichte mate aangetast.
Men kan deze aantasting beperken door inhibitoren aan de reinigingsvloeistof
toe te voegen.

Wanneer dikke vet- of olielagen aanwezig zijn verdient het aanbeveling deze
door een voorreiniging te verwijderen om een gelijkmatige aantasting van het
substraat te verkrijgen zonder onregelmatige glans of vlekken. Het kan voorko-
men dat na het beitsontvetten taaie metaalzepen op het oppervlak achterblij-
ven, in het bijzonder wanneer men de bewerking heeft uitgevoerd om oxidela-
gen te verwijderen. Zolang nog tensiden aanwezig zijn kan men deze veront-
reinigingen niet opmerken door een brekende waterfilm.
Eventueel kan het vet of de zeep zelfs afkomstig zijn van het alkalische reini-
gingsbad dat vóór het zwak zuur reinigen wordt gebruikt, indien dit bad sterk
verontreinigd is met oliën en vetten. In het algemeen zijn dan ook de oxiden
niet volledig verwijderd. 
De juiste werkwijze is dan in een krachtig werkend alkalisch bad vetten en
metaalzepen te verwijderen en dan nog eens zuur te reinigen.

Fosforzure metaalreinigers zijn producten die gebruikt worden voor het
opknappen van kleinere fouten op metaaloppervlakken, zoals lichte roest op
staal.
Het fosforzuur heeft een licht beitsende werking, waardoor de roest wordt ver-
wijderd. De oppervlakteactieve stoffen dienen voor het reinigen van niet al te
veel vet en na de snelle droging van de aanwezige alcoholen ontstaat een pas-
siverend fosfaatlaagje.
Voor het behandelen van grote series zijn deze producten in het algemeen te
kostbaar. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het reinigen en conditioneren
van geanodiseerd aluminium, dat moet worden gelakt. Zie ook tabel 2.15.

TABEL 2.15. Voorbeeld van een fosforzure metaalreiniger voor aluminium

fosforzuur (s.m. 1,7) 10 vol%
butanol 40 vol%
propanol-2 (isopropylalcohol) 30 vol%
bevochtiger weinig
water 20%
kamertemperatuur

Methode 1
kwasttoepassing
1 minuut inwerken
drogen met doeken, daarna met warme lucht

Methode 2
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dompeltoepassing
5 – 10 minuten
spoelen en drogen

2.10.2 BEITSONTVETTEN

Beitsontvetters werken, evenals beitsmiddelen, in het sterk zure pH-gebied tus-
sen 3 en 1.
Terwijl beitsmiddelen in het algemeen hoofdzakelijk uit zuren zijn samenge-
steld, bevatten beitsontvetters grotere hoeveelheden tensiden en daarnaast ook
inhibitoren.
De bedoeling van deze laatste is de aantasting van het metaal zoveel mogelijk
tegen te gaan en daarnaast te ontvetten en het metaaloppervlak te bevrijden
van oxiden of corrosieproducten en het bovendien te activeren. Deze produc-
ten worden altijd in vloeibare toestand geleverd. Ze werken als regel bij een
iets verhoogde temperatuur. Ze worden gebruikt in dompelbaden.

Bij aluminium worden onzuiverheden, zoals grafiet, van het oppervlak verwij-
derd en van extrusieprofielen wordt de oxidehuid, die bij het warm extruderen
is ontstaan, opgelost.

In dit geval hebben ze een overeenkomstige werking als de sterk alkalische
reinigingsmiddelen, die op aluminium werken als beits- of etsmiddel.
Beitsontvetten is op een groot aantal metalen bruikbaar. Het voordeel is dat
men slechts één bewerking hoeft uit te voeren en ook slechts éénmaal behoeft
te spoelen.
Beitsontvetten wordt in de galvanotechniek wel toegepast in plaats van elek-
trolytisch ontvetten, dus als laatste behandeling vóór de galvanische bewer-
king. Zie verder 2.14, oxiden verwijderen.

2.11 ULTRASOON REINIGEN

Ultrasoon reinigen is een agitatiemethode, waardoor de reinigende werking in
diverse typen ontvettingsbaden sterk wordt bevorderd. Bij ultrasoon reinigen
wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van gehalogeneerde koolwaterstof-
fen, zoals tri en per.
De milieunadelen van deze producten zijn reeds enige keren in de voorgaan-
de hoofdstukken ter sprake gekomen.
Veel meer gebruikt men oplossingen van detergenten en zwak alkalische reini-
gingsmiddelen.
De methode is in principe geschikt voor alle metalen, mits de gebruikte reini-
gingsmiddelen toelaatbaar zijn.

Voordelen:

- intensieve, snelle reiniging
- te gebruiken als voorreiniging en als eindontvetting.
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Nadelen:

- dure installaties
- milieubezwaren van de gebruikte reinigingsmiddelen
- bij tere onderdelen en te hoge energieën kans op beschadigingen.

Ultrasoon reinigen is geen reinigingsmethoden op zich.
Ultrageluid, dat bij deze werkwijze wordt opgewekt, dient om agitatie op het
werkstuk-oppervlak te verkrijgen waardoor de reinigende werking in hoge
mate wordt versneld.
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De gebruikelijke reinigingsmiddelen:

- alkalische reinigingsmiddelen,
- detergenten,
- oplosmiddelen

worden bij ultrasoon reinigen gebruikt.

2.11.1 ULTRAGELUID

Geluid dat wij met de oren waarnemen bestaat uit trillingen in de lucht. Om
dit geluid te kunnen waarnemen moet het binnen de gehoorgrens liggen, dat
wil zeggen dat de frequentie (het trillingsgetal = het aantal trillingen per secon-
de) de daarvoor gevoelige zenuwen in het oor (in het slakkenhuis) kunnen
prikkelen. Ze geven deze prikkeling door aan de hersenen, waar ze als ‘geluid’
worden ervaren. Ook moet het geluid voldoende sterk zijn. De amplitude (de
uitwijking uit de nulstand) moet voldoende groot zijn.
Bij een zeer grote amplitude, dat is bij zeer hard geluid, wordt dit onaange-
naam. Als de pijngrens wordt overschreden kan het gehoororgaan blijvend wor-
den beschadigd met als gevolg gedeeltelijke of gehele doofheid.
Lawaaimakende machines, explosies en discotheken zijn gevaarlijk voor het
gehoor. Jonge mensen kunnen meestal hogere tonen horen, tot circa 20 000 Hz,
dan oudere mensen. Bij deze laatsten zakt de gehoorgrens af tot 16 kHz, 12 kHz
of nog lager. Er bestaat echter ook geluid met een veel hogere frequentie dan
20 kHz. Daarvan maken bijvoorbeeld vleermuizen gebruik met een soort sonar,
waardoor ze in het donker obstakels kunnen vermijden en hun prooi kunnen
lokaliseren. Ook honden kunnen met een hondenfluit, die een zeer hoge toon
afgeeft (voor ons onhoorbaar) bij hun baas worden geroepen.
Geluid, dat boven de (menselijke) gehoorgrens ligt noemt men ultrageluid. Bij
de toepassing ervan spreekt men van ultrasoon (en niet van ultrasonoor).
Evenals bij hoorbaar geluid kan men ook bij ultrageluid te maken hebben met
zacht ultrageluid (geringe amplitude) en hard ultrageluid (grote amplitude).
Behalve in lucht kan geluid zich ook voortplanten in andere media, zoals in
water en in metalen. Vaak is de voortplantingssnelheid dan heel anders dan in
lucht, zie tabel 2.16.
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TABEL 2.16. Voortplantingssnelheid van geluid in diverse media bij 
omgevingstemperatuur in m/sec

aluminium 6420 zink 4210
water 1497 helium 965
goud 3240 kooldioxide 259
aceton 1174 glas 5640
koper 4760 methaan 430
alcohol 1207 marmer 3810
lood 1960 waterstof 1284
glycerol 1904 nylon 2620
magnesium 5770 perspex 2680
kerosine 1324 polyetheen 195
messing 4700 rubber 1550
ijzer 5450
lucht 331

2.11.2 CAVITATIE

Cavitatie is een verschijnsel, dat in vloeistoffen, zoals reinigingsmiddelen, kan
worden opgewekt door hard ultrageluid. Bij cavitatie ontstaan in de vloeistof
holten (de vloeistof wordt als het ware even uit elkaar gerukt), die even later
met geweld weer dichtklappen. Nadere studie van het cavitatie-effect leert het
volgende. Door de intensieve geluidstrillingen ontstaan in de vloeistof kort na
elkaar heftige onderdruk- en overdrukverschijnselen. Tijdens een onderdrukfa-
se wordt het kookpunt van de vloeistof overschreden omdat vloeistoffen bij
lagere druk een lager kookpunt hebben. Er ontstaan dan in de vloeistof talrijke
kleine kookblaasjes, gevuld met verzadigde damp. Bij de kort daarna optre-
dende compressie imploderen deze blaasjes met geweld, waarbij temperaturen
tot 
10 000 ºC en drukken tot 70 000 bar optreden. Deze verschijnselen treden
weliswaar op op zeer kleine afmetingen, waardoor de energieën beperkt blij-
ven, maar ze veroorzaken toch de felle schokgolfjes, die voor de borstelende
werking bij ultrasoon reinigen verantwoordelijk zijn.
Bij hogere frequenties is meer energie nodig om hetzelfde cavitatie-effect te
verkrijgen.
De viscositeit van de reinigingsvloeistof hangt nauw samen met het maximale
effect dat van de cavitatie wordt verkregen.
Koude vloeistoffen zijn taai, ze hebben een hoge viscositeit en er is veel ener-
gie nodig om cavitatie op te wekken. Hete vloeistoffen, die dicht bij het kook-
punt verkeren, zijn dun vloeibaar, ze hebben een lage viscositeit en cavitatie
wordt daarin gemakkelijk opgewekt. Het dichtklappen van de cavitatiebelletjes
gebeurt echter met weinig energie, zodat ook geen groot reinigingseffect wordt
verkregen. In de praktijk ligt de meest gewenste temperatuur op ongeveer de
helft van het kookpunt. Daar is geen wetenschappelijke achtergrond voor, maar
dit is in de praktijk het gemakkelijkst om mee te werken. Dit houdt in dat men
waterige vloeistoffen gebruikt bij een temperatuur van ongeveer 50 ºC (badwa-
tertemperatuur) en dat men oplosmiddelen gebruikt bij omgevingstemperatuur.
Voor alkalische reinigingsmiddelen kiest men vaak een hogere temperatuur: 70-
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80 ºC. Opgeloste gassen in de reinigingsvloeistof verminderen het cavitatie-
effect. Men kan de gassen verwijderen door de vloeistof te verhitten of door de
ultrageluidsgenerator enige tijd zonder voorwerpen in het bad te laten werken.

2.11.3 WERKING VAN ULTRASOON REINIGEN

Bij ultrasoon reinigen maakt men gebruik van de cavitatie, die door ultrageluid
wordt opgewekt om de reinigende werking te intensiveren en te bespoedigen.
Het gebruikte ultrageluid moet voldoende hard zijn om cavitatie te veroorza-
ken. Als de amplitude te groot is, als het ultrageluid te hard is, zal beschadi-
ging van de werkstukken kunnen optreden, eerst bij zachtere materialen, zoals
kunststoffen, daarna op dunne materiaalgedeelten en scherpe randen van het
metaal en tenslotte op het gehele metaaloppervlak.
Ultrasoon reinigen wordt in reinigingsvloeistoffen uitgevoerd. Deze vloeistof-
fen bevinden zich in een tank waarin ultrageluid wordt opgewekt.
De voorwerpen worden daarin ondergedompeld, hetzij afzonderlijk, dan wel
met een aantal tegelijk in een draadkorfje, dat de trillingen zo weinig mogelijk
afschermt. Ook in nauwere spleten en in leidingen heeft ultrasone reiniging
vaak een verrassend goed resultaat.
Ultrasoon reinigen wordt bij de oppervlaktebehandeling van metalen voor
diverse doeleinden gebruikt:

- in de galvanotechniek als eindreiniging soms in plaats van elektrolytisch 
ontvetten

- om machine-onderdelen te ontkolen
- voor het inwendig reinigen van hydraulische en brandstofleidingen
- voor het reinigen van schroefdraad.

Voor de meeste reinigingsdoeleinden is een ultrasoon vermogen van een 0,5
W/cm2 voldoende. Na het reinigen in waterige vloeistoffen is spoelen noodza-
kelijk. Bij gebruik van oplosmiddelen wordt soms nog in schoon oplosmiddel
nagespoeld en daarna gedroogd.

2.11.4 APPARATUUR VOOR ULTRASOON REINIGEN

De apparatuur voor ultrasoon reinigen bestaat uit drie delen, figuur 2.17:

- de generator
- trilkoppen
- de tank.

2.11.4.1 DE ULTRAGELUIDSGENERATOR

De ultrageluidsgenerator is een vermogenstrillingsgenerator, een elektronisch
apparaat, dat elektrische trillingen in de gewenste frequentie (meestal tussen
21 en 45 kHz) opwekt en deze tot een voldoende vermogen versterkt.
Bij sommige moderne apparaten is de frequentie variabel, hetgeen nodig is
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voor het verkrijgen van resonantie, zie 2.11.4.3.
2.11.4.2 TRILKOPPEN OF SONODEN

De trilkoppen, die in de tank zijn geplaatst, die met een kabel met de genera-
tor zijn verbonden, zijn eigenlijk luidsprekers voor ultrageluid. Ze zetten de
elektrische trillingen van de generator om in geluidstrillingen.
Er zijn twee typen trilkoppen:

- magnetostrictief
- piëzo-elektrisch.

Magnetostrictieve trilkoppen zijn meestal opgebouwd uit een bundel nikkel-
plaatjes, die onder invloed van magneetveldwisselingen van vorm veranderen,
gaan trillen.
De piëzo-elektrische koppen zijn vervaardigd van kristallen van voldoende
sterkte die door wisselende elektrische spanningen vormveranderingen onder-
gaan.
Omdat de sonoden in de reinigingsvloeistof dienst moeten doen zijn ze als
regel opgesloten in een vloeistofdichte kap, meestal vervaardigd van roestvast
staal, die zodanig is uitgevoerd dat de geluidsdoorgang zo weinig mogelijk
wordt gehinderd.

2.11.4.3 DE TANK

De tank voor ultrasoon reinigen is meestal vervaardigd van roestvast staal en
inwendig glad uitgevoerd.
Moderne ultrasone reinigingsapparaten maken gebruik van het verschijnsel
van resonantie. Als men zingt in een douchecel merkt men dat een bepaalde
toon bijzonder veel geluid geeft. Een glas dat geplaatst is op een piano of een
radiotoestel zal bij bepaalde toonhoogten gaan ‘meezingen’. Dat is eenzelfde
toon, die het glas geeft als men ertegen tikt. Deze toonhoogten zijn het eigen
trillingsgetal van de doucheruimte of het glas. Dit verschijnsel noemt men
resoneren. Bij de resonantiefrequentie is veel minder energie nodig om de
ruimte of het glas tot trilling te brengen dan wanneer men een andere toon-
hoogte kiest.
Dit geldt ook voor ultrasone reinigingstanks. Er is een bepaalde toonhoogte
waarbij deze gevulde tank resoneert en bij deze toonhoogte kan men een
groot effect van het ultrageluid krijgen met maar weinig energie. Men kan pro-
beren deze toonhoogte precies in te stellen, maar als men dan in de ultrasone
reinigingstanks voorwerpen brengt, verandert de resonantiefrequentie en men
heeft geen effect.
Moderne apparaten zijn daarom uitgevoerd met een variabele frequentie, die
automatisch de resonantiefrequentie opzoekt. Daarvoor is in de reinigingstank
een voeler aangebracht en bij het aftasten van een groot aantal frequenties
reageert deze voeler op de dan optredende resonantie en geeft dit door terug-
koppeling door aan de generator. Deze blijft dan op de gekozen frequentie stil-
staan.
Bij een andere badvulling is er weer een andere resonantiefrequentie, die op
dezelfde manier wordt opgezocht. Op die manier kan men energiezuinig wer-
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ken.

2.11.5 REINIGINGSMIDDELEN VOOR ULTRASOON REINIGEN

Ultrasoon reinigen wordt het meest uitgevoerd in drie groepen reinigingsmid-
delen:

- gechloreerde koolwaterstoffen
- zwak alkalische reinigingsmiddelen
- synthetische reinigingsmiddelen.

2.11.5.1 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Reinigen in gechloreerde koolwaterstoffen, dat bij kamertemperatuur wordt
uitgevoerd krijgt, evenals de andere reinigingsmethoden waarbij deze produc-
ten worden gebruikt, te maken met strenge milieu-eisen. Daardoor zal het
gebruik van deze producten voor ultrasoon reinigen zonder twijfel afnemen.

Soms worden gecombineerde reinigingsapparaten gebruikt, die bijvoorbeeld
eerst dampontvetten, in een tweede compartiment ultrasoon reinigen en in een
derde compartiment naspoelen met vers gedestilleerd oplosmiddel.
Bij voorkeur moet men ultrasoon reinigen in gechloreerde koolwaterstoffen uit-
voeren in geheel gesloten apparaten.

2.11.5.2 ZWAK ALKALISCHE REINIGINGSMIDDELEN

Omdat ultrasoon reinigen zo’n intensieve reinigingsmethode is behoeven de
waterige alkalische reinigingsmiddelen slechts zwak alkalisch te zijn en ze
worden bovendien in een grotere verdunningsgraad dan normaal gebruikt.
Men gebruikt ze wel koud, maar een beter effect wordt bij circa 50 ºC verkre-
gen. Ultrasoon reinigen dient in zo’n geval soms als eindontvetting en het kan
bijvoorbeeld de elektrolytische ontvetting in galvanische behandelingsreeksen
vervangen. 
Diverse galvanospecialisten achten ultrasoon reinigen niet geschikt als eindrei-
niging en geven aan elektrolytisch reinigen duidelijk de voorkeur.
Vloeistoffen met een hoge oppervlaktespanning geven de meeste energie bij
het imploderen van cavitatiebellen. Daarom verminderen de onder 2.11.5.3.
genoemde detergenten het effect. Vaak moet men een compromis sluiten.

2.11.5.3 SYNTHETISCHE REINIGINGSMIDDELEN

Synthetische reinigingsmiddelen zijn oplossingen van detergenten in water,
vergelijkbaar met het handvaatwasmiddel uit de keuken.

In warme toestand hebben deze waterige oplossingen het meeste effect. Men
gebruikt ze als de aanwezige verontreinigingen het gebruik van alkalische rei-
nigingsmiddelen niet nodig maken.
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2.11.6 HYDROSON REINIGEN

Hydroson is de handelsnaam van een apparaat, waarmee op andere wijze dan
hiervoor beschreven, in een vloeistof cavitatie wordt opgewekt.
Het principe van een Hydroson is de ultrasone fluit.
Bij een fluit, zoals een blokfluit of een piccolo, wordt door lucht een lip in tril-
ling gebracht. Deze trillingen vormen een staande golf in het fluitlichaam. Hoe
korter de fluit, hoe hoger de toon. Door openingen in het fluitlichaam kan de
effectieve lengte veranderd worden en daarmee de toonhoogte.
Bij de ultrasone fluit voor reinigingsdoeleinden wordt onder het vloeistofopper-
vlak een fluittoon opgewekt door de vloeistof met kracht door de fluit = de
generator te pompen. Daardoor ontstaat ultrageluid van voldoende sterkte om
cavitatie te veroorzaken.

Naast cavitatie treedt door het rondpompen ook werveling op in de vloeistof,
die de reiniging bevordert.
De pompdruk is circa 15 bar. Een ander verschil met ultrasoon reinigen is dat
men bij Hydroson gebruik maakt van laagfrequente geluidstrillingen, maar zó
laag van frequentie, dat ze niet storend zijn.
Voor Hydroson reinigen zijn enige speciale reinigingsmiddelen ontwikkeld.

2.12 REINIGEN MET PLANTAARDIGE VETZUURESTERS

Vluchtige koolwaterstoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van de
mens en het milieu. Dit heeft ertoe geleid dat de Overheid middels milieu- en
arbowetgeving het gebruik van vluchtige koolwaterstoffen tracht in te perken.
Ook voor de metaalindustrie heeft dit consequenties. Deze is genoodzaakt
over te stappen op alternatieve producten, onder andere waar het reinigen en
ontvetten van metalen betreft.
Intussen is de kennis op dit gebied ver gevorderd. Momenteel zijn de belangrijk-
ste alternatieven onder te brengen in twee categorieën: waterige systemen en sys-
temen op basis van veelal hoogkokende alifatische koolwaterstoffen. Beide syste-
men werden al langer gebruikt in de metaalindustrie, zij het in beperkte mate.
Op dit moment wordt door de Europese Unie gefinancierd onderzoek (VOFA-
PRO) afgerond naar de toepasbaarheid van een geheel nieuw type reinigings-
middelen, die gebaseerd zijn op plantaardige vetzuuresters. Met de introductie
van deze plantaardige middelen wordt de keuzemogelijkheid voor alternatieve
reinigers vergroot, en daarmee ook de kans voor het welslagen van toekomsti-
ge omschakelingen.

2.12.1 PLANTAARDIGE VETZUURESTERS

Met plantaardige vetzuuresters worden binnen het project middelen aangeduid
die gebaseerd zijn op esters afgeleid van plantaardige oliën zoals raapzaad- en
kokosolie. De vetzuurgroep van plantaardige vetzuuresters is afkomstig van
een plantaardige olie en is veelal verzadigd of enkelvoudig onverzadigd. De
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uit de alcohol afkomstige groep is echter een aardolieproduct.

Plantaardige vetzuuresters zijn op de markt te vinden in de vorm van pure vet-
zuuresters, als mengsels van vetzuuresters en als micro-emulsies in water.

TABEL 2.17 Fysisch-chemische eigenschappen van plantaardige vetzuuresters

‘Pour point’ 35 tot – 3 ºC
‘Cloud point’ meest plantaardige vetzuuresters <10 ºC; hoogste 

waarde -4 ºC
vlampunt 128 tot 180 ºC
kookpunt 243 tot 350 ºC
viscositeit 2,3 tot 8 cp bij 20 ºC
dichtheid 0,86 tot 0,88 g/cm3 bij 20 ºC
dampspanning < 0,1 mbar bij 20 ºC
joodgetal meestal<1gl2/100g; hoogste waarde 12gl2/100g
verzepingsgetal 123 tot 248 mg KOH/g
zuurgetal meestal < 0,4 mg KOH/g; hoogste waarde 4,3 mg
Kauri Butanol waarde 47 tot 66
oppervlaktespanning 29,9 tot 32,5 dyn/cm bij 20 ºC
oplosbaarheid in water niet oplosbaar in water.

2.12.2 TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

De bevindingen over de mogelijke toepassingen van plantaardige vetzuuresters
kunnen als volgt worden samengevat:
Plantaardige vetzuuresters hebben, ook onverwarmd, een goed oplossend ver-
mogen voor olie- en vetachtige soorten vuil. Echter, hun totale reinigingscapa-
citeit wordt iets beperkt door hun enigszins hogere viscositeit en oppervlakte-
spanning, parameters die het kruipgedrag van reinigingsmiddelen bepalen.
Wat deze parameters betreft bestaat de indruk dat plantaardige vetzuuresters
slechter scoren dan conventionele oplosmiddelen. Dit hoeft echter niet onder
alle omstandigheden een belemmering te zijn. Handmatige reiniging met
plantaardige vetzuuresters van vlakke substraten zal naar verwachting geen
problemen opleveren. Het reinigen van de ingewikkelde oppervlakken die veel
hoeken en gaten bevatten door middel van onderdompeling kan daarentegen
wel op moeilijkheden stuiten, vooral als er onvoldoende agitatie wordt toege-
past.
Bovendien is het mogelijk het kruip- en bevochtigingsgedrag van plantaardige
vetzuuresters te verbeteren door ze verwarmd toe te passen, of door toevoegin-
gen ter verlaging van de viscositeit.

2.12.3 PRAKTIJKERVARINGEN

Plantaardige reinigers worden nu al als ‘pre-cleaner’ gebruikt door een Deens
bedrijf dat asfalt en emulsies produceert. De plantaardige esters worden met
name gebruikt voor het reinigen van met asfalt en bitumen vervuilde appara-
tuur. Vervolgens wordt de apparatuur met water en zeep gewassen om de ach-
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tergebleven plantaardige reiniger te verwijderen.
Een ander voorbeeld uit Denemarken betreft het reinigen van de carrosserie
van autobussen.
Vervolgens worden ze nagewassen met alleen water omdat het product een
klein percentage emulgator bevat.
In Duitsland is een voorbeeld bekend van een scheepswerf die plantaardige
reinigers gebruikt bij het uitvoeren van ultrasoon en handmatige reiniging in
de revisieafdeling. In Zwitserland tenslotte worden plantaardige reinigers
gebruikt bij de productie van aluminium buizen. Hier worden plantaardige rei-
nigers als ‘pre-cleaner’ gebruikt voor het verwijderen van een zeer viskeuze
bewerkingsolie. In een tweede stap wordt de plantaardige reiniger verwijderd.

2.13 EMULSIEREINIGEN

Bij emulsiereinigen, dat op een aantal manieren kan worden uitgevoerd en dat
meestal dient als voorontvetting, is altijd een geëmulgeerd reinigingsmiddel
aanwezig, of dit ontstaat tijdens de reiniging.

Voordelen:

- emulsiereinigers worden koud gebruikt (ook wel bij 50 à 60 ºC)
- emulsiereinigers zijn niet giftig
- emulsiereinigers zijn niet brandbaar
- emulsiereinigers zijn breedspectrumreinigers
- emulsiereinigers zijn niet erg kostbaar
- sommige emulsiereinigers kunnen zeer veel vuil opnemen
- ze kunnen in normale ijzeren bakken worden gebruikt.

Nadelen:

- naspoelen en drogen (of ‘nat’ doorgaan)
- de afvoer van emulsiereinigers is moeilijk; de emulsie moet eerst worden 

gebroken
- hetzelfde geldt voor het spoelwater van emulsiereinigen.

2.13.1 EMULSIES

Een emulsie is een fijne verdeling van twee niet-mengbare (dat wil zeggen niet
in elkaar oplosbare) vloeistoffen.
Een weinig olie met water geschud geeft een troebele massa, een emulsie.
Fijne oliedruppeltjes zijn verdeeld in water.
Olie is de discontinue (onderbroken) fase, water is de continue fase, die vormt
één geheel en is dus ononderbroken. Deze emulsie is niet stabiel. Laat men de
vloeistof met rust, dan ontstaan er snel twee lagen, de emulsie ontmengt zich.
Door het toevoegen van een emulgator, dat is zeep of een detergens, ontstaat
een stabiele emulsie, de melkachtige vloeistof blijft in deze vorm bestaan.
Naast de hierboven beschreven dun vloeibare emulsies zijn er ook typen
waarbij olie de continue fase is: waterdruppeltjes fijn verdeeld in olie. Deze
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zijn dik vloeibaar.
Bekende emulsies uit het dagelijks leven zijn melk (dun vloeibaar), mayonaise,
diverse crèmes en boter, alle dik vloeibaar.
Emulsiereinigen maakt gebruik van reinigingsmiddelen die op enig moment in
het reinigingsproces een emulsie zijn of worden.

2.13.2 EIGENSCHAPPEN VAN EMULSIEREINIGERS

Door gebruik te maken van een emulsie kan men soms verrassend goede reini-
gingseffecten verkrijgen. Zo’n emulsie bestaat grotendeels uit een waterfase en
een ‘olie’fase.
De waterfase kan dan bestaan uit een alkalisch reinigingsmiddel of een oplos-
sing van een detergens, terwijl de oliefase een aardolieproduct is, zoals terpen-
tine of petroleum.
Men kent ook bij reinigen de twee hierboven beschreven emulsietypen, namelijk:

- water-in-olie emulsie (W.O.-emulsie) die dik vloeibaar is 
(olie is de continue fase)

- olie-in-water emulsie (O.W.-emulsie) die dun vloeibaar is 
(water is de continue fase).

Om een emulsie te vormen en in stand te houden zijn speciale stoffen nodig,
namelijk een emulgator en een stabilisator. Vaak wordt hiervoor één en dezelf-
de stof gebruikt. Dit zijn producten die nauw verwant zijn aan de synthetische
reinigingsmiddelen of detergentia.

Er zijn diverse typen emulsiereinigers:

- emulgeerbare oplosmiddelen
- dun vloeibare spuitemulsies
- dik vloeibare dompelemulsies
- twee-fasereinigers.

2.13.3 EMULGEERBARE OPLOSMIDDELEN

Emulgeerbare oplosmiddelen bestaan uit een oplosmiddel, zoals terpentine of
petroleum, dat vermengd is met een emulgator.

Vervuilde voorwerpen worden met deze vloeistof bespoten, meestal door deze
te vernevelen, waarna men het product enige tijd laat inwerken.

Kleinere voorwerpen kan men eventueel kort onderdompelen en daarna de
vloeistof eveneens laten inwerken. Vervolgens spuit men de voorwerpen af met
bij voorkeur warm water, waarbij een witte, melkachtige emulsie ontstaat. Nu
pas is het product een emulsiereiniger geworden.

Door de inwerktijd vóór het emulgeren zijn aangekoekte vetten en oliën, als-
mede korsten vuil echter reeds losgeweekt, zodat ze door de emulsiereiniger
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gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

2.13.4 DUN VLOEIBARE SPUITEMULSIES

Dun vloeibare spuitemulsies van het OW-type gebruikt men hoofdzakelijk in
sproeitunnels.
Daarbij is belangrijk dat er geen schuim ontstaat, waarmee de gehele sproei-
tunnel gevuld zou kunnen raken. Daarom voegt men een schuimonderdruk-
kend middel toe, een ‘foam killer’, een stof die schuimen tegengaat.
Er zijn diverse foam killers, maar de typen, die gebaseerd zijn op siliconen,
moet men voor reinigingsdoeleinden niet toepassen als daarna nog een andere
bewerking moet volgen. Reeds geringe resten siliconen, die achterblijven, kun-
nen onthechting van galvanische lagen of kratervorming in lakbedekkingen tot
gevolg hebben.
In het algemeen gebruikt men als foam killers neutrale of amfotere tensiden,
zie 2.6.3.

2.13.5 DIK VLOEIBARE DOMPELEMULSIES

De dik vloeibare WO-emulsies zijn stabiele reinigingsemulsies, die alleen in
dompelbaden worden gebruikt.
Ze dienen voor het reinigen van sterk vervuilde voorwerpen en hun meest
opvallende eigenschap is dat ze een zeer groot opnamevermogen hebben voor
vet en vuil (bijna hun eigen volume).
Meestal gebruikt men als basis een grote hoeveelheid terpentine of petroleum,
waaraan water en een emulgator worden toegevoegd. Vervolgens wordt de
emulsie tot stand gebracht door luchtdoorblazing. Daarbij ontstaat een dikke,
romige massa die echter een zeer goed reinigende werking heeft.

2.13.6 TWEE-FASENREINIGERS

Een twee-fasenreiniger is een dompelreiniger die een niet geheel stabiele
emulsie vormt.
Er zijn twee typen twee-fasenreinigers.
Soms maakt men vóór het reinigen van de twee-fasenreiniger eerst een emul-
sie, bijvoorbeeld door er lucht doorheen te blazen. Pas daarna dompelt men
de voorwerpen erin onder, zolang tot ze gereinigd zijn. Wanneer men deze
twee-fasenreinigers aan zichzelf overlaat ontmengen ze weer. Het voordeel
kan zijn, dat daarbij een bepaald gedeelte van het opgenomen vuil zich
afscheidt, zodat men dit gemakkelijk kan verwijderen.
Een ander soort twee-fasenreiniger bestaat uit twee lagen, die niet gemengd
worden. De voorwerpen worden door de ene laag in de andere gedompeld,
daarin enige tijd gelaten en vervolgens weer omhooggehaald. Vervolgens wor-
den ze afgespoten of gespoeld.

De onderste laag van deze reinigingsmiddelen is vaak gebaseerd op gechloreer-
de koolwaterstoffen, zoals methyleenchloride. De bovenliggende waterlaag
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dient dan als ‘seal’, afdichting, om verdampen van de schadelijke bestanddelen
te voorkomen. Bovendien kunnen in de waterfase toevoegingen worden opge-
nomen, zoals inhibitoren en stoffen die de juiste pH instellen.

2.14 REINIGEN VAN KUNSTSTOFOPPERVLAKKEN

Kunststoffen, een verzamelnaam voor een grote groep zeer uiteenlopende
materialen, moeten meestal gereinigd worden als men er één of andere vorm
van oppervlaktebehandeling op moet uitvoeren.
Veel toegepaste oppervlaktebehandelingen zijn:

- lakken
- poedercoaten
- het aanbrengen van lijmen of kitten
- galvanisch aanbrengen van metaallagen
- stroomloos metalliseren
- opdampen.

Naast zuivere reinigingsbewerkingen, waarbij het oppervlak niet wordt aange-
tast, past men ook etsbewerkingen toe, die een verruwing van het oppervlak
veroorzaken. Deze hebben ten doel de hechting van de op te brengen lagen te
verbeteren. Van de grote verscheidenheid van oppervlaktebehandelingen, die
een voorbehandeling noodzakelijk maken, bespreken wij in dit hoofdstuk
enige karakteristieke voorbeelden.
Daaraan voorafgaand bespreken wij echter in het kort eerst enige theoretische
achtergronden.

2.14.1 WAT BEPAALT DE HECHTING VAN LAKLAGEN OP KUNSTSTOFFEN?
Organische deklagen, zoals verf, maar ook lijmen en kitten vertonen op kunst-
stoffen zonder een speciale voorbehandeling vaak een slechte hechting. Het
oppervlak van rubbers en kunststoffen heeft in het algemeen een lage opper-
vlakte-energie, meestal minder dan 50 mJ/m2 . Bij metalen is deze oppervlakte-
energie veel groter, namelijk in de orde van 1000 mJ/m2.
Een energetisch oppervlak doet een druppel vloeistof uitvloeien maar op een
oppervlak met lage energie blijft deze als een bolle druppel staan.
Om een goede hechting van een verf, lijm of kit te krijgen moet men voldoen-
de oppervlakte-energie hebben om deze producten in vloeibare vorm te laten
uitvloeien, waardoor een intens moleculair contact met de ondergrond ont-
staat. Dit contact is nodig om voldoende hechting te verkrijgen. Slechte hech-
ting kan het gevolg zijn van verontreinigingen op het oppervlak die kunnen
worden verwijderd met oplosmiddelen, maar deze kan ook veroorzaakt wor-
den door de molecuulstructuur van het oppervlak, die dan door een chemi-
sche behandeling moet worden veranderd.
Experimenteel kan de oppervlakte-energie worden bepaald door de contact-
hoeken tussen het substraat en vloeistoffen met verschillende oppervlaktespan-
ning te meten.

Verontreinigingen op kunststofoppervlakken kunnen momenteel zeer nauw-
keurig en in geringe concentratie worden gemeten met moderne elektronische
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technieken, zoals:
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- Auger elektronenspectroscopie (AES)
- röntgenfoto-elektronenspectroscopie (XPS).

Van de mogelijkheden om de hechting te verbeteren noemen we:

- reinigen met oplosmiddelen
- reinigen in waterige vloeistoffen
- opruwen
- etsen
- hoogfrequent corona-ontlading
- afvlammen
- bestraling
- gebruik van etsende verven.

2.14.2 REINIGEN VAN KUNSTSTOFFEN VOOR HET LAKKEN 

Reinigen in waterige reinigingsmiddelen is geschikt voor het verwijderen van
vettige verontreinigingen, zoals vingerafdrukken.
De samenstelling van deze reinigingsmiddelen moet bij voorkeur zijn aange-
past aan de kunststof die moet worden gereinigd.
Naast enige theorieën, die zijn opgesteld over de juiste reinigingsmiddelen, is
vooral het empirisch vaststellen van de samenstelling (gewoon uitproberen)
veel in gebruik.
Het is opvallend dat verschillende bedrijven, die dezelfde kunststoffen voorbe-
handelen voor het lakken, soms geheel verschillende reinigingsmethoden toe-
passen. De reinigingsmiddelen moeten bij voorkeur kationactieve detergenten
bevatten, omdat deze de gevoeligheid van de kunststofoppervlakken om elek-
trostatisch stof aan te trekken verminderen.
Lossingsmiddelen, die vaak bij het vervaardigen van kunststof voorwerpen
worden gebruikt, moeten zorgvuldig worden gekozen. Siliconen bijvoorbeeld
zijn maar moeilijk te verwijderen en ze stoten de lakbedekking reeds in gerin-
ge concentraties af. Soms past men een reiniging in een oplosmiddel toe en
dan wordt direct na het drogen gelakt. Het oplosmiddel kan in een aantal
gevallen de oppervlaktelaag van de kunststof licht aantasten (opweken) en een
betere lakhechting geven. Voor dit doel gebruikt men ook wel lakken met
‘scherpe’ oplosmiddelen, die eenzelfde effect hebben, zie ook 2.14.3.
Schuren verwijdert eveneens verontreinigingen. Bovendien wordt de opper-
vlakte-energie van het substraat daardoor vergroot.
Poly-olefinen, zoals polyetheen of polypropeen, geven door hun vetachtige
oppervlak vaak een slechte lakhechting.
Een methode om de lakhechting te verbeteren is een behandeling van het
oppervlak met een corona-ontlading (een stille hoogspanningsontlading), waar-
bij het oppervlak zodanig wordt veranderd, dat wel een goede hechting van
de aan te brengen lak wordt verkregen. Deze methode vindt veel toepassing in
de verpakkingsindustrie voor plastic flessen.
Een nadeel is, dat de methode niet geschikt is voor omvangrijke voorwerpen.
In plaats daarvan wordt wel ‘afvlammen’ met een hete vlam toegepast.
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2.14.2.1 VOORBEHANDELING VAN POLY-OLEFINEN

De voornaamste poly-olefinen zijn hogedruk en lagedruk polyetheen en poly-
propeen. De methoden om het oppervlak van deze ‘lastige’ kunststoffen een
betere verfhechting te geven zijn:

- corona-ontlading
- glimontlading
- chemisch etsen met

oplosmiddel
- chroomzuur
- zwavelzuur
- peroxidisulfaat
- waterstoffluoride
- afvlammen.

Etsen met oplosmiddel vindt plaats in tridamp, gedurende korte tijd (5 à 10 s),
omdat na langer etsen, bijvoorbeeld 30 s, de hechting weer sterk vermindert.
Vermoedelijk wordt de oppervlaktelaag dan te sterk afgebroken.
Chemisch etsen in chroomzuur kan variëren van 1 min bij 20 ºC tot 6 uur bij
70 ºC. In het laatste geval wordt een sterke verruwing verkregen.

2.14.2.2 VOORBEHANDELING VAN NYLON (POLYAMIDE) EN PVC

Nylon, PVC en enige andere kunststoffen, zoals polyetheentereftalaat en poly-
acetal hebben van nature niet zo’n slechte hechting als poly-olefinen. Ze heb-
ben een iets hogere oppervlakte-energie.
Men volstaat meestal met reinigen met oplosmiddel, opruwen of eventueel
etsen in chroomzuur.

2.14.2.3 VOORBEHANDELING VAN FLUORKOOLSTOFPLASTICS

Fluorkoolstofplastics staan bekend om hun ‘lossende’ en ‘weinig vuilaanhech-
tende’ eigenschappen. Ze hebben een lage oppervlakte-energie: 30 mJ/m2 of
lager en het oppervlak ervan wordt niet gemakkelijk aangetast.

De voornaamste typen zijn:

- polytetrafluoretheen, PTFE (Teflon)
- polytrichlorotrifluoro-etheen, PTCTFE
- gefluoreerd etheen-propeen copolymeer, FEP
- polyvinylfluoride, PVF (Tedlar)
- polyvinylideenfluoride, PVDF.

De voornaamste voorbehandeling van deze materialen is aanetsen met krachti-
ge middelen, zoals metallisch natrium opgelost in nafteen of in tetrahydro-
furaan.
PTFE, dat al met dit soort middelen is voorbehandeld, is te koop. De natrium-
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nafteenbehandeling bestaat uit onderdompelen in een verse oplossing bij
kamertemperatuur, spoelen in water, daarna in aceton en weer spoelen in
water, gevolgd door zorgvuldig drogen. Het oppervlak wordt door deze behan-
deling bruin. De mate van bruinkleuring geeft een indicatie van de kwaliteit
van de voorbehandeling.

2.14.3 HECHTENDE LAKKEN OP KUNSTSTOFFEN

Er zijn hechtende lakken voor kunststoffen ontwikkeld, waarvoor alleen zorg-
vuldig reinigen van het oppervlak voldoende is.
Tabel 2.18 geeft een overzicht van een aantal laktypen (speciaal voor kunst-
stoffen samengesteld) en de substraten, waarop deze kunnen worden gebruikt.

Door bestraling kan het substraat zodanig worden gemodificeerd dat een
goede tot zeer goede hechting wordt verkregen. Een voorbeeld treft men aan
bij het elektronenstraaluitharden van dashboards van personenauto’s. Daarbij
wordt in één behandeling de lak uitgehard en de ondergrond hechtend
gemaakt.

TABEL 2.18. Lakken voor kunststofoppervlakken

Laktype Kunststof
ABS PE PP Zacht Hard Polycar- Hard PU Zacht PU

PVC PVC bonaat schuim schuim
Hechtprimer - + + - - - - +
Vullende 
primer - - - - - + - -
2-comp.PU + + + + + + + +
Eénpots PU + - - + + + - +
Acrylaat + + + + + + + +
Polyester + + + - + + + -
Vinylacrylaat + - - + + - - -
Oplosmiddel-
houdend vinyl - - - - + - - - 

2.14.4 REINIGEN VÓÓR HET GALVANISEREN

Als voorbehandeling vóór het galvaniseren van kunststoffen worden reinigings-
en activeerbewerkingen vaak gecombineerd.
De eerste kunststof, die op grote schaal van een galvanische laag werd voor-
zien, was ABS (acrylonitril-butadieen-styreen).
Om deze kunststof goed te kunnen galvaniseren is het nodig dat de spuittech-
niek zorgvuldig wordt uitgevoerd en afgestemd wordt op de latere oppervlakte-
behandeling. Ook aan de lossingsmiddelen worden hoge eisen gesteld. In het
algemeen begint men met zwak alkalisch reinigen, waarna een etsbewerking
volgt, die wordt uitgevoerd in chroomzuur-zwavelzuur.
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Deze etsbewerking dient ervoor het butadieenbestanddeel uit het oppervlak
weg te etsen, waardoor het oppervlak zodanig wordt omgevormd, dat daarop
een goed hechtende stroomloze koperlaag of een stroomloze nikkellaag kan
worden aangebracht.
Dit is pas mogelijk nadat het aangeëtste oppervlak is geactiveerd in een oplos-
sing, die onder andere palladiumionen bevat.

2.14.5 REINIGEN BIJ DE VERVAARDIGING VAN PRINTPLATEN

Bij de vervaardiging van gedrukte bedradingen maakt men gebruik van een
aantal isolerende grondmaterialen, die bij het subtractieve proces of het semi-
additieve proces voorzien zijn van een koperlaag.

De meest gebruikte kunststof is momenteel epoxyhars versterkt met glasvezel.
In dit plaatmateriaal worden gaatjes geboord, waarin later de contactdraden
van de op te brengen onderdelen worden vastgesoldeerd. Deze gaatjes moeten
worden bevrijd van gesmolten en vervormde kunsthars. Men duidt dit proces
algemeen aan als smear removal.
Voor smear removal van epoxy-glasprintplaten worden de volgende producten
gebruikt:

- geconcentreerd zwavelzuur
- gemengde zuren
- gemengde zuren plus zouten
- chroomzuur
- alkalische permanganaatoplossing
- fijn stralen
- het gebruik van een gasplasma.

Gasplasma-etsen kan ook worden toegepast op andere materialen dan epoxy-
glas, bijvoorbeeld op het chemisch zeer resistente polyamide.
In een gasplasma zijn de moleculen en atomen van het gas sterk geïoniseerd.
Daardoor zijn ze niet alleen elektrisch geladen, maar ze zijn ook zeer reactief.

Er zijn twee soorten gasplasma:

- plasma, dat optreedt in een elektrische vlamboog en in een bliksemstraal. 
Dit hete plasma is ongeschikt voor smear removal en etch back

- koud plasma, dat ontstaat bij corona-ontladingen, als gevolg van een 
sterke elektrische wisselspanning, meestal bij radiofrequentie. Van dit soort
ontladingen maakt men gebruik bij het vervaardigen van printplaten en vooral
van meerlagen prints.

Voor het plasma-etsen is een grote verscheidenheid aan apparatuur op de
markt. De investeringskosten zijn tamelijk hoog, maar men verkrijgt goede,
nauwkeurig beheersbare resultaten.

Voor multilayers wordt plasma-etsen in circa 10% van de gevallen toegepast.
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Men werkt bij plasma-etsen met een speciale gasvulling, omdat die bij corona-
ontladingen de noodzakelijke agressieve ionen oplevert.
Zo’n gasvulling bestaat bijvoorbeeld uit:

- 70-80 vol% koolstoftetrafluoride, CF4 of hexafluorethaan (per
fluorethaan) C2F6 en 

- 20-30 vol% zuurstof.

Een andere gassamenstelling is:

- 15 vol% freon
- 85 vol% zuurstof.

De reacties, die in het plasma plaatsvinden, zijn zeer gecompliceerd. De
meeste producten die ontstaan zijn zeer reactief, ze hebben een korte levens-
duur en ze bestaan alleen dankzij het plasma.
Alleen de eindreacties zijn in zekere zin voorspelbaar: kunsthars wordt omge-
zet in kooldioxide, CO2, en glasvezel in siliciumtetrafluoride, SiF4. Deze reac-
tieproducten zijn vluchtig en worden door de vacuümpomp verwijderd.

2.15 OXIDEVERWIJDERING VAN METALEN

Voor het verwijderen van oxidelagen van metalen worden meestal beitsbewer-
kingen of mechanische oppervlaktebehandelingen (straalbewerkingen)
gebruikt. Hierbij wordt ook het grondmateriaal in meerdere of mindere mate
aangetast. Zie hiervoor hoofdstuk 1, Mechanische oppervlaktebehandelingen
en hoofdstuk 3, Beitsen.
Slechts met zorg gekozen chemicaliën laten het grondmetaal volkomen onaan-
getast, hetgeen bijvoorbeeld nodig is wanneer nauwe maattoleranties moeten
worden aangehouden of wanneer het oppervlak niet ruwer mag worden of
glanzend moet blijven. Deze methoden zijn meestal duurder dan de stan-
daardbewerkingen en men zal ze dan ook alleen maar toepassen als daar een
duidelijke noodzaak voor is.
Sommige conversielagen zijn oxidelagen. Het verwijderen daarvan treft men
óók aan onder 2.16, Verwijderen van conversielagen.

2.15.1 OXIDEVERWIJDERING VAN STAAL

Dunne vliegroest kan men van staal verwijderen in een oplossing van natrium-
of kaliumcyanide (zeer giftig!), eventueel elektrolytisch met ompoling.

Verdund zoutzuur met een goede beitsrem is in veel gevallen bruikbaar. De
beitsremmen, die in zoutzuur worden gebruikt, zijn namelijk zeer effectief en
laten het staal vrijwel onaangetast.

Grotere hoeveelheden roest en dunne gloeihuid kunnen worden opgelost in
meestal warm of heet gebruikte alkalische ontroestingsmiddelen, vaak aange-
duid als ‘alkaline rust remover’. Deze bestaan veelal uit loog met een com-
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plexvormer, zoals tartraat, gluconaat of EDTA, tabel 2.19. Het oplossen van
een dikkere gloeihuid, zoals bij lassen en warmtebehandelingen ontstaat, duurt
veel langer en is daardoor oneconomisch. Het verwijderen van walshuid is
volgens deze methode niet uitvoerbaar. Voor het alkalisch ontroesten zijn,
mede in verband met de veiligheid, tamelijk kostbare installaties nodig en het
warmteverbruik is groot.

Ontroesten van staal kan ook elektrolytisch plaatsvinden in een alkalische
oplossing, die meestal complexvormers bevat, tabel 2.19. Deze alkalische ont-
roestingsmiddelen kunnen tevens worden gebruikt voor ontlakken en, indien
ze bevochtigers bevatten, ook voor ontvetten.

TABEL 2.19 Alkalisch ontroesten van staal

Natriumhydroxyde 180 g
Natriumcyanide 120 g
Chelateermiddel:
EDTA, NTA of gluconaat 80 g
water tot 1 liter
temperatuur 40 ºC
stroomdichtheid 2-5 A/dm3

- anodisch: geen waterstofbrosheid
- ook: anodisch-kathodisch
- ook: stroomloos; duurt langer

Er zijn ook cyanidevrije samenstellingen; de temperatuur is dan hoger; tot 90 ºC.

2.15.2 GESMOLTEN ZOUTPROCESSEN

Gesmolten zoutbaden kan men voor een aantal reinigingsbewerkingen gebrui-
ken, zoals het verwijderen van oxiden van staal, roestvast staal en superlege-
ringen.
Er zijn drie soorten gesmolten zoutprocessen:

- oxiderend
- reducerend
- elektrolytisch.

Meestal wordt voor of na de toepassing van gesmolten zout behandeld in een
zuurbad. Soms worden twee zuurbehandelingen toegepast, één vóór het zout-
badreinigen, één erna.

De oxiderende zoutbadprocessen worden het meest toegepast. Ze zijn eenvou-
diger in uitvoering dan de andere gesmolten zoutprocessen. Een zoutsmelt van
natriumhydroxide, waaraan bijvoorbeeld 10% natriumnitraat is toegevoegd,
werkt oxiderend op lagere oxiden, die zich op het metaaloppervlak bevinden.

De hogere oxiden, met een hoger zuurstofgehalte, zijn als regel gemakkelijker
te verwijderen. Bovendien wordt door de omvorming de structuur losser.
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Het natriumnitraat wordt bij de oxidatie van lagere oxiden zelf omgezet in
nitriet, maar dit vormt door oxidatie met zuurstof uit de lucht weer nitraat.
De bewerking vindt plaats bij temperaturen tussen 200 en 400 ºC. Door een
geschikte uitvoering van de zoutbadinstallatie wordt slib, dat ontstaat (metaal-
oxide en natriumcarbonaat), uit het zoutbad verwijderd.

Reducerend zoutbadreinigen vindt vrijwel uitsluitend plaats met het natrium-
hydrideproces.
Het basiszout is gesmolten natriumhydroxide, waarin natriumhydride, NaH,
wordt aangemaakt in een generatorgedeelte van de installatie. Daarin worden
metallisch natrium en waterstofgas aan de smelt toegevoegd, waarbij natrium-
hydride wordt gevormd. Als regel wordt een gehalte van 1,5 à 2% NaH gebruikt.
Oxiden kunnen worden verwijderd van alle metalen die niet reageren met
gesmolten natriumhydroxide. De werktemperatuur ligt tussen 370 en 400 ºC.

Het badoppervlak moet beschermd worden tegen overmatige toetreding van
zuurstof, omdat anders te veel natriumhydride wordt verbruikt.
Na de behandeling wordt het materiaal afgeschrikt in water, waarbij de meeste
slib al van het oppervlak verdwijnt. Daarna wordt, indien nodig, licht gebeitst.
Roestvaste staalsoorten en superlegeringen hebben meestal nog een beitsbe-
handeling nodig.

Elektrolytische zoutbadreiniging vindt plaats in een neutrale smelt (niet-oxide-
rend of niet-reducerend), die door stroomdoorgang actief wordt gemaakt.
Dit proces wordt voornamelijk gebruikt voor het verwijderen van vormzand en
kool van gietijzer. Meestal wordt elektrolytische zoutbadreiniging kathodisch-
anodisch uitgevoerd, bijvoorbeeld 20 minuten kathodisch en 10 minuten ano-
disch. Het zoutbad bevat natriumhydroxide, kaliumhydroxide en voorts fluori-
den, chloriden en aluminaat.

Zoutbadprocessen worden op grote schaal uitgevoerd op staal, vooral in conti-
nue installaties, maar ook op roestvast staal bij hoge temperaturen (425 –
540 ºC), voorts op halffabrikaten en bij lage temperaturen (200 – 220 ºC) voor-
al op vervaardigde onderdelen.
Er zijn ook gesmolten zoutbadprocessen voor molybdeen, wolfraam, superle-
geringen, nikkel en titaan.

2.15.3 OXIDEVERWIJDERING VAN ALUMINIUM

Door gloeibehandelingen, chemische oxidatieprocessen of anodiseerbewerkin-
gen op aluminium gevormde oxidelagen kunnen worden opgelost in een hete,
sterk verdunde chroomzuur-fosforzuuroplossing. Indien van zuivere grondstof-
fen wordt uitgegaan en de vloeistof onder goede chemische controle wordt
gehouden; is het mogelijk het grondmateriaal volkomen onaangetast te laten.
De bewerking duurt tamelijk lang, tabel 2.20.
Vaak kiest men daarom badvloeistoffen, die iets geconcentreerder zijn, en
waarvan de aantasting van het grondmateriaal nog maar zeer gering is.
Chroomzuur-zwavelzuuroplossingen werken nog sneller, maar deze geven ook
een sterkere aantasting van de ondergrond, evenals zwavelzuur-waterstoffluori-
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de.
TABEL 2.20. Oxideverwijdering van aluminium

1. fosforzuur, chemisch zuiver, 50 gew% 200g
natriumdichromaat, chemisch zuiver 48g
gedestilleerd of demiwater tot 1 liter
temperatuur 90ºC
dient voor het verwijderen van anodiseerlagen; 
in het geheel geen aantasting

2. zwavelzuur (d = 1,84) 10 vol%
waterstoffluoride (40 gew%) 4 vol%
(eventueel de equivalente hoeveelheid natriumfluoride)
kamertemperatuur tot 50 ºC
meer toezicht vereist 
lichte aantasting is niet te voorkomen

2.15.4 OXIDEVERWIJDERING VAN KOPER

Een technisch toegepaste methode voor oxideverwijdering van koper, die het
grondmetaal geheel onaangetast laat, bestaat niet.
Het doel wordt echter benaderd door koud verdund zwavelzuur (5 - 10 vol%),
dat men bijvoorbeeld gedurende een nacht laat inwerken op voorwerpen die
gegloeid of hardgesoldeerd zijn.
Op deze wijze worden ook resten vloeimiddel, zoals borax, opgelost.
Het proces is goedkoop en het oppervlak wordt slechts licht opgeruwd.
Verwarmt men de verdunde zwavelzuuroplossing tot 50 a 60 ºC, dan verloopt
het proces veel sneller, maar men heeft dan wel kans op een iets sterkere aan-
tasting van het metaaloppervlak. Ook andere zuren, zoals koud verdund zout-
zuur, kunnen soms voor het verwijderen van oxiden dienst doen.

Beitsmiddelen met een weinig chroomzuur zijn over het algemeen iets agres-
siever, waardoor het metaal meestal duidelijk matter wordt.

Ook bij het gebruik van cyanide-oplossingen (giftig!) voor het verwijderen van
verkleuring en vlekken, wordt het metaal iets aangetast.

2.15.5 OXIDEVERWIJDERING VAN ROESTVAST STAAL

De oxiden, die zich door gebruik bij hoge temperatuur en door warmtebehan-
delingen op roestvast staal vormen, kunnen in speciale oplossingen worden ver-
wijderd. De gebruikte vloeistoffen zijn in feite hooggeconcentreerde alkalische
ontroestingsmiddelen, die bij hoge temperatuur (circa 140 ºC) worden gebruikt.

In hardnekkige gevallen is het nodig de oxidelaag te ‘preconditioneren’ in een
alkalische oxiderende vloeistof, meestal een alkalische permanganaatoplos-
sing. De methode wordt onder meer gebruikt voor het reinigen van ‘hot sec-
tion parts’ van turbinemotoren. Er is speciale apparatuur nodig en het warmte-
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verbruik is hoog.
Er bestaan twee typen gesmolten zoutprocessen om oxiden van roestvast staal
te verwijderen, namelijk een oxiderende en reducerende zoutsmelt, beide sterk
alkalisch. De bewerking in een zoutsmelt verloopt sneller dan de meeste ande-
re methoden. Voor deze werkwijze heeft men speciale apparatuur nodig, die
goed beveiligd moet zijn, in verband met het gevaar voor spatten. De methode
heeft een groot warmteverbruik, maar men verkrijgt goede resultaten. Bij dun-
wandig plaatwerk bestaat de kans op vervormingen.

Ook voor hoger gelegeerde materialen en legeringen op nikkel- of kobaltbasis,
veelal samengevat onder de naam superlegeringen, zijn deze methoden bruik-
baar.
In veel gevallen is het nodig na de reinigingsbewerking het los- en zachtge-
maakte vuil te verwijderen, langs mechanische weg, door nat stralen met een
fijn straalmiddel of door glasparelstralen, of ook wel door licht nabeitsen.

2.15.6 OXIDEVERWIJDERING VAN ZINK

Er bestaan geen technisch bruikbare methoden voor het verwijderen van oxi-
den van zink, die het grondmetaal onaangetast laten. Het probleem doet zich
weinig voor.
Als voorbehandeling voor het aanbrengen van conversielagen op zink, in het
bijzonder chromaatlagen, moet alle oxide wel verwijderd worden. Men past
dan een etsbewerking toe, die het zink licht aantast, of het zink wordt licht
aangestraald.

2.15.7 OXIDEVERWIJDERING VAN MAGNESIUM

Een hete, 10% oplossing van zuiver chroomzuur lost oxiden, corrosieproduc-
ten en andere magnesiumverbindingen op zonder het metaal zelf aan te tasten.
Geringe hoeveelheden verontreinigingen maken de vloeistof echter agressief.
Dit kunnen onder meer vroeger aangebrachte conversielagen zijn, in het bij-
zonder de fluoridehoudende, zoals een Dow 17 coating.
Bij het verwijderen van corrosieproducten ontstaat soms een sterk aangetast
metaaloppervlak, dat echter niet noodzakelijk door aantasting van de chroom-
zuuroplossing behoeft te zijn ontstaan. De corrosie van magnesium neemt
namelijk in korte tijd meestal ernstige vormen aan die, pas nadat de corrosie-
producten zijn verwijderd, volledig aan het licht komen.

2.16 VERWIJDEREN VAN CONVERSIELAGEN

Het verwijderen van conversielagen kan in een groot aantal gevallen plaatsvinden
zonder enige aantasting van het grondmateriaal. Soms treedt een lichte etsing op.
Bij alkalisch reinigen worden veel conversielagen sterk aangetast, vaak echter
worden ze daarbij niet volledig verwijderd.
Men moet bedenken dat voor de vorming van een conversielaag metaal van
de ondergrond wordt verbruikt.
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Na het verwijderen van een conversielaag krijgt men nooit meer de beginmaat
en ook niet de oppervlaktegesteldheid van voor het aanbrengen. Soms is de
maatverandering verwaarloosbaar klein, bijvoorbeeld bij het verwijderen van
ijzerfosfaatlagen, maar in andere gevallen, zoals bij het verwijderen van anodi-
seerlagen van aluminium, is de maatverandering de helft of tweederde van de
anodiseerlaagdikte, dus 10 à 13 micrometer bij zwavelzuuranodiseren.

2.16.1 CONVERSIELAGEN VERWIJDEREN VAN STAAL

Fosfaatlagen kunnen van staal worden verwijderd in verdunde zuren (vooral
zoutzuur) voorzien van een inhibitor. Een lichte etsing kan hierbij optreden.
Fosfaatlagen kunnen ook in zeer verdunde, hete chroomzuur-fosforzuuroplos-
singen worden verwijderd.
Moet na deze behandeling een nieuwe fosfaatlaag worden aangebracht, dan is
een speciale voorbehandeling (vaak activering genoemd) nodig om een fos-
faatlaag van goede kwaliteit te verkrijgen, zie hoofdstuk 12.

2.16.2 CONVERSIELAGEN VERWIJDEREN VAN ALUMINIUM

Anodiseerlagen, chemisch aangebrachte oxidelagen, fosfaatlagen en chromaat-
lagen, kunnen in de meeste gevallen worden verwijderd in kokend, verdund
chroomzuur-fosforzuur, tabel 2.20.
Bij een goede badsamenstelling (laboratoriumcontrole) is het mogelijk het grond-
materiaal volkomen onaangetast te laten. Deze behandeling duurt tamelijk lang.
Wil men een snellere verwijdering in meer geconcentreerd chroomzuur-fosfor-
zuur, in chroomzuur-zwavelzuur of in zwavelzuur-fluoride, dan is een lichte
tot matige etsing niet te voorkomen, zie ook 2.14.3.
Voor het verwijderen van chromaatlagen is een gesmolten nitrietbad bruikbaar,
waarbij in het geheel geen aantasting van het aluminium optreedt, zodat men
deze verwijderingsmethode kan gebruiken om het gewicht per oppervlakte-
eenheid van de aangebrachte chroomaatlaag te bepalen.

2.16.3 CONVERSIELAGEN VERWIJDEREN VAN KOPER

Oxidelagen kan men van koper en koperlegeringen verwijderen op de manier
zoals beschreven onder 2.14.4.
Sulfidelagen op koper (bruineerlagen) bestaan uit kopersulfide en zijn zeer
onoplosbaar. 
Alleen door een lichte beitsbewerking kunnen deze worden verwijderd.
Hierbij wordt de ondergrond enigszins aangetast.
Wanneer decoratieve conversielagen op koper behandeld zijn met was of lak,
dan moeten deze producten eerst worden verwijderd door ontvetten.

2.16.4 CONVERSIELAGEN VERWIJDEREN VAN ROESTVAST STAAL

Oxalaatlagen kunnen van roestvast staal worden verwijderd door een onder-
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dompeling in salpeterzuur 1:1.
2.16.5 CONVERSIELAGEN VERWIJDEREN VAN ZINK

Conversielagen van zink verwijderen zonder het grondmateriaal aan te tasten
is niet mogelijk. Men past in het algemeen beitsmethoden toe.
Een methode, die het grondmetaal vrijwel onaangetast laat, is een onderdompe-
ling van 5% azijnzuur gedurende enige seconden, gevolgd door afborstelen.

2.16.6 CONVERSIELAGEN VERWIJDEREN VAN MAGNESIUM

Diverse conversielagen kunnen van magnesium worden verwijderd in een
hete, kokende chroomzuuroplossing. Hoge zuiverheid van het chroomzuur is
daarbij een vereiste om aantasting van het grondmetaal te voorkomen. Reeds
zeer kleine sporen fluoride, maken de vloeistof agressief. In dat geval kan de
vloeistof maar één keer worden gebruikt. Laboratoriumcontrole is noodzake-
lijk.

2.17 VERWIJDEREN VAN METAALLAGEN

Het verwijderen van metaallagen, die op een metalen ondergrond aanwezig
zijn, is nodig bij revisiewerkzaamheden of wanneer de nieuw aangebrachte
laag zodanige fouten vertoont, dat de bewerking moet worden herhaald. Voor
vrijwel alle metaalcombinaties zijn procédés uitgewerkt, die in veel gevallen
het grondmateriaal vrijwel onaangetast laten. Veelal worden deze onder han-
delsnamen op de markt gebracht.
Soms treedt een lichte etsing op van het grondmateriaal, die in de meeste
gevallen niet storend is en zelfs gewenst kan zijn in verband met de hechting
van de volgende laag.
Wanneer een zekere aantasting van de ondergrond kan worden toegestaan zijn
diverse beitsprocessen (zie hoofdstuk 3) geschikt voor het verwijderen van
metaallagen. Het verwijderen van diverse metaallagen van allerlei ondergron-
den is hier samengevat besproken. Bij de galvanische metaalprocessen in
hoofdstuk 8 wordt het ontmetalliseren per metaal behandeld.

2.17.1 METAALLAGEN VERWIJDEREN VAN STAAL
(WB = kans op waterstofbrosheid.)

Ontzinken:

1 chemisch in verdund zoutzuur + inhibitor (WB)
2 chemisch in een 10% oplossing van ammoniumnitraat NH4NO3
3 chemisch in 20% warme NaOH (natriumhydroxide)-oplossing (WB)
4 anodisch in 90 g/l NACN (natriumcyanide), 20-25 ºC, 6 V
5 anodisch in 100 g/l NaOH, 20-40 ºC, 2 A/dm2.

190



Ontcadmiummen:

1 chemisch in zoutzuur 1:1 plus inhibitor (WB)
2 chemisch in 10 g/l NH4NO3
3 anodisch in een cyanide-oplossing als bij zink.

Ontkoperen:

1 anodisch in een cyanide-oplossing als bij zink
2 anodisch in chroomzuur 250 g/l CrO3, 20 ºC, 1–10 A/dm2.

Ontnikkelen:

1 chemisch in een cyanide-oplossing plus activator
2 chemisch, kaliumnitriet, KNO2 200 g/l, 40 ºC
3 anodisch in verdund zwavelzuur plus glycerol.

Ontchromen:

1 chemisch in zoutzuur 1:1 plus inhibitor.
Soms is activeren nodig door:

- het werkstuk onder het vloeistofoppervlak in contact brengen met aluminium
- kathodisch behandelen in zoutzuur, 15–30 s, 3 V
- onderdompelen in zoutzuur, 30 s in de lucht en weer dompelen.
2 anodisch in 100–150 g/l NaOH, 4–6 V, schuimvormer voorkomt hinder-

lijke nevel.

Onttinnen:

1 chemisch in alkalische vloeistof met oxidatiemiddel: 
NaOH 120 g/l, nitroaromatische verbinding 30 g/l, 80 ºC

2 chemisch in alkalische chlorietoplossing:
NaOH 100 g/l, NaClO2 20 g/l, 20–25 ºC.

Ontzilveren:

1 anodisch in een cyanide-oplossing: 
NaCN 30–60 g/l, 20 ºC, 5 V

Ontgulden:

1 chemisch in zuurmengsel:
H2SO4 (d = 1,84) 80 gew.%, HCl ( d = 1,18) 20 gew.%
kort voor gebruik HNO3 (d = 1,40) toevoegen en tijdens gebruik naar
behoefte aanvullen, 60–80 ºC

2 chemisch in oxiderende cyanide-oplossing:
NaCN 120 g/l, H2O2 naar behoefte, 25 ºC.
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2.17.2 METAALLAGEN VERWIJDEREN VAN ALUMINIUM

Ontzinken:

1 chemisch in H2SO4, d = 1,33, 20–40 ºC
2 chemisch in HNO3 1 : 1, 20 ºC
3 anodisch in 5 gew.% H2SO4, 30 ºC, 5–7 A/dm2.

Ontcadmiummen:

1 HNO3 (d = 1,4), 20 ºC.

Ontkoperen:

1 HNO3 (d = 1,4), 20 ºC
2 anodisch 5 gew.% H2SO4, 30 ºC, 5–7 A/dm2.

Ontnikkelen:

1 chemisch in warm HNO3 1:1
2 chemisch in HNO3 (d = 1,4), 20 ºC.

Ontchromen:

1 anodisch in warm 20 gew.% H2SO4, verwijdert ook de nikkelonderlaag.

Onttinnen:

1 chemisch in HNO3 (1,33 g/ml)
2 anodisch in 5 gew.% H2SO4, 30 ºC, 5–7 A/dm2.

Ontzilveren:

1 chemisch in warm HNO3 (d = 1,4), 50–70 ºC.

Ontloden:

1 chemisch in HNO3 (1,33 g/ml) bij 25 ºC.

Ontgulden:

1 anodisch in H2SO4, 6 vol dl H2O 1 vol dl, 20 ºC, 6 V.
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2.17.3 METAALLAGEN VERWIJDEREN VAN ROESTVAST STAAL

Ontkoperen:

1 chemisch in HNO3 1:1.

Ontnikkelen:

1 chemisch in HNO3 1:1.

Ontchromen:

1 chemisch in HCl 1:1 plus inhibitor
2 anodisch in NaOH 100–150 g/l, 20 ºC, 4–6 V.

Ontzilveren:

1 chemisch in warm HNO3 1:1.

2.17.4 METAALLAGEN VERWIJDEREN VAN KOPER EN KOPERLEGERINGEN

Algemeen:

Voor koper en koperlegeringen zijn goed werkende handelsproducten beschik-
baar.

Ontzinken:

1 chemisch in HCl 1:1.

Ontcadmiummen:

1 chemisch in HCl 1:1
2 chemisch in NH4NO3 120 g/l, 25 ºC (gevaar, zie bijlage G).

Ontnikkelen:

1 chemisch in verdund H2SO4 plus activator plus inhibitor
2 anodisch in verdund H2SO4 plus glycerol.

Ontchromen:

1 chemisch in HCl 1:1
2 anodisch in NaOH 100–150 g/l, 4–6 V.

Onttinnen:

1 chemisch in HCl (d = 1,18) 940 ml/l, Sb2O3 15 g/l
2 chemisch FeCl3 .6H2O 75-100 g/l, CuSO4.5H2O 135–160 g/l, ijsazijn 
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175 ml/l, 20–25 ºC
3 chemisch in HCl (d = 1,15), 80 ºC
4 anodisch in NaOH 120 g/l, 20–80 ºC, 6 V.

Ontzilveren:

1 chemisch in zwavelzuur plus 7% salpeterzuur bij kamertemperatuur (watervrij!)
of in 19 delen zwavelzuur plus 1 deel salpeterzuur bij circa 80 ºC. De pro-
ducten droog inbrengen. De ontzilvervloeistof trekt sterk water aan. Bij voor-
keur kort vóór elke behandeling nieuw aanmaken.

2.17.5 METAALLAGEN VERWIJDEREN VAN ZINK

Ontkoperen:

1 anodisch in chroomzuur CrO3 200–500 g/l, H4SO4 1% van CrO3, 20 ºC,
7-14 A/dm2

2 anodisch in natriumsulfide Na2S.9H2O 120 g/l, 20 ºC, 2 V.

Ontchromen:

1 anodisch in natriumsulfide Na2S 30 g/l, NaOH 20 g/l, 20 ºC, 2 A/dm2.

2.17.6 METAALLAGEN VERWIJDEREN VAN NIKKEL

Ontkoperen:

1 anodisch in NaCN 90 g/l, 20–25 ºC, 6 V.

Ontchromen:

1 HCl (d = 1,19), 20 ºC;
2 Anodisch in 100–150 g/l NaOH, 4–6 V.

Ontzilveren:

1 Anodisch in NaCN 30 – 60 g/l, 20–25 ºC, 4 V.

Ontgulden:

1 Chemisch in H2SO4 (d = 1,84) 80 gew.%, HCl (d = 1,19) 20 gew%, HNO3
naar behoefte, 60–80 ºC

2 Chemisch NaCN 120 g/l, H2O2 naar behoefte, 25 ºC.
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2.17.7 METAALLAGEN VERWIJDEREN VAN MAGNESIUM

Ontzinken:

1 chemisch in een warme NaOH-oplossing
2 anodisch in 90 g/l NaCN, 20–25 ºC, 6 V.

Ontkoperen:

1 Na2S 100 g/l, S (zwavel) 150 g/l, 80 ºC tot kokend.

Ontchromen:

1 anodisch NaOH 100–150 g/l, 20–35 ºC, 4–6 V.

Ontgulden:

1 zuurmengsel als bij nikkel
2 cyanide-oplossing als bij nikkel.

2.18 ONTLAKKEN

Bij het verwijderen van verf- en laklagen moet men enerzijds rekening houden
met het laktype, dat moet worden verwijderd, anderzijds met het grondmateri-
aal, dat niet mag worden aangetast. Milieu- en veiligheidsproblemen spelen
een belangrijke rol, waardoor sommige, technisch goed werkende processen
niet meer kunnen worden toegepast. (Deze zijn soms voor het goede overzicht
nog wel vermeld).

Hier wordt uitsluitend het chemisch ontlakken besproken, Voor thermisch ont-
lakken en voor cryogene methoden, zie 2.21.2 en 2.22, voor mechanisch ont-
lakken, zoals stralen, zie hoofdstuk 1. Verfverwijderingsmiddelen, vaak ook
afbijtmiddelen, lakafbijt, ontlakkers, verfstrippers of paint strippers genoemd,
bestaan in verschillende typen. Sommige daarvan zijn breedspectrum ontlak-
kers, die een grote verscheidenheid van verf- en laksoorten aantasten, andere
zijn specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van bijzondere, resistente lak-
soorten, zoals de twee-componentenlakken. 

Het afvoeren van verbruikte ontlakkers en van het spoelwater na gebruik ervan
levert bepaalde afvalwaterproblemen op, vooral indien de lakstripper giftige
stoffen, zoals kresolen, bevat. 
Ook de verwijderde lakresten kunnen giftige stoffen bevatten, zoals lood,
chroom of cadmium.
De volgende ontlakkingsmiddelen worden gebruikt:

Type A: oplosmiddelen zijn geschikt voor reversibele lakken, die met hun
eigen oplosmiddel kunnen worden verwijderd, zoals solvent nafta
voor bitumenlakken, ethylacetaat voor celluloselakken en spiritus
voor schellakvernis.
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Type B: loog of alkalische stoffen, al dan niet met toevoegingen, zoals opper-
vlakactieve stoffen, weekmakers, inhibitoren en verdikkingsmiddelen,
voor alle geheel of gedeeltelijk op olie gebaseerde verf- en laksoorten,
waaronder vele alkydlakken. Deze worden zowel heet als koud
gebruikt. Alkalische, op trinatriumfosfaat gebaseerde producten worden
in afkookbaden gebruikt voor het verwijderen van veel typen moffellak-
ken. Moffellakken, indien gemoffeld, zijn in het algemeen moeilijk te
verwijderen in alkalische baden en het proces is langdurig; 12 tot 14
uur is geen uitzondering. Een uitzondering is de verwijdering van
ongemoffelde moffellakken, zoals aanwezig op vloerroosters van de
spuitcabines of op hulpconstructies, die niet door de moffeloven gaan. 

Type C: ammonia en samenstellingen daarvan voor dezelfde doeleinden als 
type B.

Type D: op methyleenchloride gebaseerde verfverwijderingsmiddelen. Indien
gebruikt als dompelstripper bevatten deze producten een afdeklaag
van water om verdampingsverliezen tegen te gaan. De voorwerpen
mogen niet in de waterlaag blijven (kans op corrosie). Het waterslot
heeft niet alleen als functie het verdampen tegen te gaan, maar het
bevat ook een buffervoorraad inhibitoren, die het oplosmiddelgedeel-
te, de onderlaag, niet-corrosief moeten houden.
Deze producten worden ook wel in emulsievorm en voorzien van
inhibitoren en verdikkingsmiddelen gebruikt als ‘kwaststripper’. Ze
zijn geschikt voor het verwijderen van olielakken, halfsynthetische en
vele geheel synthetische laksoorten.

Type E: op agressieve organische oplosmiddelen gebaseerde afbijtmiddelen
voor het verwijderen van veel typen moffellakken en sommige twee-
componentenlakken. Hoewel ze een langere inwerkingsduur vereisen
dan de onder F genoemde typen verfstripper zijn ze minder giftig.

Type F: op kresolen gebaseerde verfstrippers, die ook nog methyleen-chloride 
en inhibitoren bevatten. Deze worden dun vloeibaar als dompelstrip-
pers gebruikt en voorzien van verdikkingsmiddelen als kwaststrippers.
Ze zijn zeer universeel bruikbaar. Hiermee kunnen ook veel moeilijke
laksoorten, zoals twee-componentenlakken, worden verwijderd. Door
hun giftigheid en milieu-onvriendelijkheid is het gebruik praktisch tot
nul gedaald.

Type G: zwak zure verfstrippers op basis van organische zuren.
Deze groep is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid en verbeterd. Door
de geringere giftigheid ten opzichte van type F worden ze, vooral in
verband met afvalwaterproblemen, in plaats van kresolstrippers
gebruikt, ondanks het feit dat ze soms langzamer werken. Ontlakte
stalen voorwerpen roesten snel aan, zodat passiveren of neutraliseren
bijna altijd noodzakelijk is.
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Type H: op mierenzuur gebaseerde verfstrippers. Deze zijn bestemd voor zeer 
moeilijke laksoorten, zoals met fenolhars gemodificeerde epoxylakken
en nagemoffelde epoxylakken. Er bestaat kans op aantasting van het
grondmateriaal. Bovendien zijn ze zeer gevaarlijk voor huid en ogen.
‘Passiveren of neutraliseren is meestal nodig, evenals bij type G.

Type I: kokend 10 tot 20% chroomzuur. Dit middel is in uitzonderingsgeval-
len bij uiterst moeilijke laksoorten te gebruiken. Er is kans op aantas-
ting en het is gevaarlijk bij gebruik. Ernstige milieuproblemen beper-
ken het gebruik van chroomzuur tot de zeer moeilijke gevallen, wan-
neer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Type J: een meer recente ontwikkeling op verfverwijderingsgebied vormen de
strippers op basis van glycolen-weekmakers, al dan niet geactiveerd
door amine. Deze producten mogen op het eerste oog duur lijken, ze
hebben echter extreem lange standtijden door het gebruik van zeer
hoogkokende of zeer langzaam verdampende oplosmiddelen.

In het algemeen genomen kunnen alle verfsystemen hiermee worden
verwijderd, ook polyurethan en epoxy, zonder aantasting van de
grondmetalen, met inbegrip van staalsoorten die gevoelig zijn voor
waterstofbrosheid. Het spoelwater van deze producten is biologisch
afbreekbaar.
Verfresten kunnen giftig zijn.

2.18.1 ONTLAKKEN VAN STAAL

Alle typen zijn bruikbaar. Bij staalsoorten die gevoelig zijn voor waterstofbros-
heid moet men voorzichtig zijn met de typen F en H.
Daarbij moet worden opgemerkt dat bijna alle verfverwijderingsproducten
waterstofbrosheid kunnen veroorzaken, zeker indien ze ouder worden. Indien
men gehard staal of titaan wil ontlakken moet gevraagd worden om een voor
dit doel goedgekeurd product.
Zie bijvoorbeeld ASTM F 519-77.

2.18.2 ONTLAKKEN VAN ALUMINIUM

Bruikbaar zijn de typen A, C, D, E, F, G, H en J. Type H mag alleen onder
grote voorzorgen als veilig voor het grondmateriaal worden beschouwd.

2.18.3 ONTLAKKEN VAN KOPER

Bruikbaar zijn de typen A, B, D, E, en F en J. Als in het geheel geen aantasting
kan worden toegestaan moeten vooral de typen D en F speciaal zijn samenge-
steld.
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2.18.4 ONTLAKKEN VAN ROESTVAST STAAL

Alle typen zijn bruikbaar.

2.18.5 ONTLAKKEN VAN ZINK

Bruikbaar zijn de typen A, D, E, F en J. De typen D en F moeten, als in het
geheel geen aantasting kan worden toegestaan, speciaal zijn samengesteld.

2.18.6 ONTLAKKEN VAN MAGNESIUM

In principe zijn slechts sterk alkalische en verse alkalische, op gechloreerde
koolwater-stoffen gebaseerde verfafbijtmiddelen veilig op magnesium.
Methyleenchloridehoudende baden worden op den duur door ontleding corro-
sief.

2.19 ONTKOLEN

Voor het reinigen van het metaaloppervlak van roet, kool en ingebrande olie,
kan men gebruik maken van handelsproducten, die in samenstelling overeen-
komst vertonen met de onder 2.17 besproken ontlakkers van de typen E en F.
Mits voorzien van de goede inhibitoren en bij de juiste pH kunnen deze mid-
delen worden toegepast op alle technisch gebruikte metalen.
De moderne ontkolingsmiddelen kunnen worden verdeeld in twee groepen:

- de langzamer werkende, niet-giftige producten op basis van ook voor 
verf agressieve organische oplosmiddelen (carbitol-cellosolve type) met een 
seallaag - ontkolingsmiddelen op basis van kresolen. Deze zijn giftig en 
geven ook afvalwater-problemen. Deze groep kan nog worden onderschei-
den in twee typen, namelijk een type voor gebruik bij kamertemperatuur
met methyleenchloride als oplosmiddel en een ander type voor gebruik bij 
verhoogde temperatuur met orthodichloorbenzeen als oplosmiddel.

- de snelwerkende, vaak agressieve typen, meestal van geheime samenstel-
ling.

De ontkolers van het eerste type leveren geen bijzondere moeilijkheden op. De
ontkolers van het tweede type zijn voorzien van een op de vloeistoffen drijven-
de ‘seallaag’, bestaande uit water met inhibitoren. De voorwerpen moeten, om
corrosie te voorkomen, geheel in de onderlaag worden ondergedompeld. De
seallaag dient om verdamping van de oplosmiddelen tegen te gaan, uitsleepver-
liezen zo laag mogelijk te houden en de afspoelbaarheid te verbeteren.
Tevens werkt de seal als buffervoorraad voor de alkalische bestanddelen en de
inhibitoren van het bad. De ontkolingsbewerking, die enige uren tot een dag
in beslag kan nemen, maakt de kool zacht, zodat deze met een krachtige
waterstraal of met behulp van borstels kan worden verwijderd. Soms is stralen
met soft grit nodig, zie 1.6.1.8 In plaats van chemisch ontkolen wordt tegen-
woordig vaak glasparelstralen toegepast, zie 1.6.1.7. Voor ontkolen in de zin
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