
Hoe we het chemisch 
voorbehandelingsproces 
voor het poedercoaten 
van verzinkt staal 
(future proof) maakten
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Poeder / verf

Conversiecoating

Metaal

De start van een lange zoektocht

Het belang van een goede conversiecoating

Naast een grondige reiniging is de basis van een goede coathechting en corrosiewering 
het aanleggen van een goede conversie. Chroom-6 heeft als groot voordeel dat het een 
conversiecoating is met sterk passiverende eigenschappen die zorg dragen voor een 
uitmuntende corrosiewering.

Het hoofddoel

Wecoat, een familiebedrijf dat meer dan 75 jaar geleden werd opgericht, is een expert op het gebied 
van corrosiebescherming. In de vele jaren van haar bestaan heeft Wecoat steeds aandacht gehad 
voor mens en milieu. Wecoat heeft de filosofie om te blijven innoveren in haar processen en diensten 
ten gunste van het milieu, de werkomstandigheden en de arbeidskwaliteit.

In 2016 voerden we als een van de eerste verzinkerijen in Europa een chroom-6-vrije voorbehandeling 
door die dezelfde hoogwaardige kwaliteit bleef behouden, als voorheen.

Sinds de nieuwe EU-richtlijnen over CO2-besparing, is het future proof maken van ons bedrijf een 
belangrijke extra drijfveer voor innovatie geworden.

Het doel van Wecoat blijft om klanten corrosiebescherming te bieden op C3, C4, C5-1, en C5-M niveau 
en tegelijkertijd de milieu-impact op de wereld waarin we leven te verminderen.
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Eigenschappen Chroom (VI)
eigenschappen

Chroom (III) Titanium, Zirkonium Silaan Ijzerfosfatering Zinkfosfatering

Stabiele procesvoering         (maar gevoelig)         (maar gevoelig)

Conversiecoating       

Lakhechting eigenschappen         (maar gevoelig)         (maar gevoelig) zwak zwak

Corrosiebescherming goed goed zwak zwak lage kwaliteit zwak

Passivering eigenschappen        

Voldoet aan GSB standaard zwak zwak

Voldoet aan Qualisteelcoat 
standaard 

zwak zwak

Multi-metal         (maar gevoelig) lage kwaliteit lage kwaliteit

Eigenschapen Chroom (VI) Eigenschapen Chroom (III)

Economischelevensvatbaarheid - - + +

Gezondheidsrisico - - 
 

+ + 
 
 

Corrosiebescherming en coathechting + + + +

Multi-metal applicaties + - + +

Betrouwbaar proces + + + +

Voldoet aan kwaliteitsstandaarden GSB, Qualisteelcoat GSB, Qualisteelcoat

Voldoet aan Qualisteelcoat standaard C3, C4, C5 C3, C4, C5

Corrosieklassen C3, C4, C5 C3, C4, C5

Conclusie

Chroom-3 kent de beste uitkomst op basis van coathechting en corrosiewering. Het product is in 
staat om niet alleen als conversiecoating te fungeren, maar ook als passivering.

Is chroom-3 gevaarlijk? Nee, de valentie (chemische bescherming) is anders en daarmee kent 
chroom-3 hele andere eigenschappen. Hieronder de vergelijking tussen chroom-6 en chroom-3.

De transitie van chroom-6 naar een alternatief

Het omzetten van een chroom-6 voorbehandeling naar een alternatieve conversiecoating is in het 
geval van verzinkt staal niet zo eenvoudig. We spreken over een zoektocht van maar liefst 7 jaar.

Gedurende deze transitie is er allereerst gezocht naar een alternatief dat qua prestaties in de richting 
kwam van het originele chroom-6 systeem. Hierbij is de focus in eerste instantie gelegd op een een-
op-een vervanging van chroom-6 waarbij de processtappen voor chromateren behouden bleven.

Onderstaande tabel geeft de eindconclusie van de mogelijke alternatieven voor chroom-6 met de 
daarbij behorende eigenschappen:
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Een testomgeving is niet hetzelfde als de praktijk

Het is in de praktijk meer dan duidelijk geworden dat er een discrepantie zit tussen een testomgeving 
en de praktijk. Na de implementatie van chroom-3 werden de gestelde eisen wel bereikt, maar 
andere factoren doken op die van invloed waren op de eindkwaliteit. Een eindkwaliteit die we koste 
wat het kost wilden behouden.

Hoe zorg je ervoor dat je van een kwaliteit van 95% naar 99,9% gaat? Deze transitie is in verschillende 
fases uitgewerkt. Te beginnen met het toepassen van de chemie. Dompelen heeft bijvoorbeeld een 
andere benadering dan sproeien.

De snelheid waar vervolgens mee gesproeid wordt, heeft ook tal van parameters die van toepassing 
zijn. Uiteindelijk werd door de proceskennis van Wecoat geconcludeerd dat sproeien met conische 
sproeiers een betere verdeling en benatting gaf.

Verschillende substraten, verschillende aanpak

Ook de diversiteit van de zinklaag zorgt voor een andere optimale aanpak. Dit alles heeft te 
maken met hoe passief het oppervlak is. De samenstelling van de zinklaag is onderhevig aan de 
aangebrachte laagdikte, de samenstelling van de zinksmelt en de aard van de ondergrond. Door 
deze verschillen te spiegelen heeft Wecoat ondervonden dat we de substraten kunnen onderverdelen 
in drie groepen met andere behandeltijden.
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Chemische oppervlaktebehandeling

Uit de testfase resulteerde een uitgebalanceerde chemische huishouding die onderling 
ondersteunend werkt. Dit betekent dat de ontvetting is afgestemd op het beitsen en het beitsen op 
zijn beurt is afgestemd op de conversiecoating.

De ontvetting

De ontvetting is alkalisch ingericht en middels een juiste buffer techniek zeer constant te 
houden. In de keuze van detergent is rekening gehouden met actieve oppervlaktestoffen die 
niet alleen zorgen voor een goede opname van vetten, maar ook dat het afspoelen van vuil 
en ontvettingsmiddelen in de spoelzone goed verloopt. Daarnaast is het belangrijk dat er 
geen bevordering van de passiviteit van het substraat plaatsvindt. Dit bemoeilijkt namelijk 
het beitsproces. 

Het beitsen

Tijdens het beitsproces werd gekozen voor een cocktail van zuren die zorg dragen voor een 
goede opname van legeringselementen, maar ook de passiviteit van het zink voldoende kan 
doordringen.

Zoals eerder genoemd is de toestand van het substraat in dit proces cruciaal en dienen 
de behandeltijden geoptimaliseerd te worden. Gedurende het proces zal zink afgenomen 
worden en oplossen waardoor het zinkgehalte in het bad stijgt. Deze waarde kent een 
maximum dat in stand gehouden wordt door voor voldoende verversing te zorgen.

De conversiecoating

De unieke eigenschappen van de voorbehandeling met chroom-3 zorgen voor een solide 
procesvoering die niet afhankelijk bleek te zijn van de samenstelling van het substraat. Wel 
is het van belang om ook hier de opbouw van legeringselementen te monitoren, zodat het 
proces niet verzadigd raakt en mogelijk de werking beïnvloedt.

Het poedercoaten 

Na een goede afstemming van de chemische voorbehandeling bleek dat ook de moffeling 
van de poedercoating een belangrijke optimalisatie vereiste. De migratie van poeder naar 
het voorbehandelde verzinkte oppervlak kent een gevoelig element. Dankzij een nauwe 
samenwerking met de poedercoatleverancier hebben we een optimale snelheid en 
temperatuur voor het uitmoffelen gevonden. 

1

2

3

4

Onze conclusie

Het poedercoaten van verzinkt staal is een samenhang van factoren. Enkel bij het juist uitbalanceren 
van het totale proces kan een robuuste, correcte en efficiënte werkwijze gerealiseerd worden met een 
gehandhaafde eindkwaliteit. 
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Kwaliteitseisen

De kwaliteit van het eindproduct is toereikend tot het C5 niveau en voldoet volledig aan de eisen van 
GSB en Qualisteelcoat.

Klaar voor de toekomst en normen van 2030

Een goede samenwerking stopt niet alleen bij het goed functioneren van een proceslijn. Verzinkerijen 
en coaterijen staan voor gigantische uitdagingen. Zink zorgt voor een geweldige verduurzaming 
van objecten uit staal. Wordt de zinklaag ook nog eens voorzien van een coating, dan wordt de 
duurzaamheid alleen maar verhoogd en zijn er tal van esthetische eigenschappen van kracht.

Toch zijn overheden steeds veeleisender wanneer het aankomt op het verwerken van zink, aangezien 
dit belastend is voor het milieu. De normen voor het afvalwater worden daardoor bijvoorbeeld steeds 
strenger. Daarnaast wordt de sector hard geraakt door de toenemende energie- en gasprijzen. 
AD Chemicals is samen met Wecoat de uitdaging aangegaan om te innoveren en op zoek te gaan 
naar optimalisaties waarbij afvalwater gereduceerd kan worden en energie bespaard. 

Recyclen van chemie en reduceren van afvalwater

Begin 2021 werd vanuit Wecoat de vraag gesteld: “Kunnen we het zink- en afvalwater niet eenvoudiger 
elimineren?”. AD Chemicals ging op onderzoek uit. Er werd vooral gefocust op de chemische 
voorbehandelingslijn waar de bron van zink in afvalwater ontstaat.

Zoals eerder al vermeld ligt de oorzaak bij het beitsen. Het proces geniet een geoptimaliseerd 
zinkgehalte dat in stand gehouden wordt door continu te verversen. AD Chemicals ontwikkelde een 
baanbrekende methode om zink uit het beitssysteem te elimineren, waarbij ook chemie uit het proces 
terug gewonnen wordt.

De afvalverwerking die voor ruim 80% beïnvloed werd door het drainen van beitsvloeistof, werd geheel 
ontzien. Dit resulteert in een besparing van 80% van de verwerkingskosten. Dit komt neer op zo’n € 
20.000 tot € 100.000 per jaar per proceslijn! Dit bedrag is natuurlijk ook afhankelijk van de hoeveelheid 
verzinkt staal dat verwerkt wordt. Daarnaast worden de chemiekosten die gelinkt kunnen worden aan 
het proces gehandhaafd. Wel dient er uiteraard geïnvesteerd te worden in een aanpassing van het 
proces.
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Hergebruik van zink uit het filtraat

Het stopt niet bij het recyclen van de chemie en reduceren van het afvalwater. Op dit moment wordt 
er onderzoek gedaan naar de zuiverheid van de zinkresten die gewonnen worden uit het filterproces. 
Het doel hiervan is om een bedrijf te vinden die deze stof opnieuw kan gebruiken. We vertrouwen erop 
dat hier een oplossing voor gevonden wordt die zorgt voor een circulaire economie. 

Energiebesparing tijdens het proces

Naast het recyclen van de beitsvloeistof, ontwikkelde AD Chemicals een geheel nieuwe ontvetting 
die toegepast kan worden bij 30-35 graden Celsius. Traditionele ontvettingsmiddelen hebben een 
ontvettende werking op temperaturen van meer dan 50 graden Celsius. Deze aanpassing zorgt voor 
een energiereductie van maar liefst 60%! Daarnaast wordt het verlies door verdamping drastisch 
verlaagd. Hierdoor besparen we dan weer op watergebruik en vervolgens ook bijkomende kosten aan 
gebouwen en andere apparatuur die aangetast worden door vocht.

Buiten de lagere werktemperatuur, werd ook gekeken naar de pH-waarde van de ontvetting. De 
nieuw ontwikkelde cleaner is daardoor neutraal ingericht. Dit zorgt een verlaagde neutralisatie in het 
afvalwaterproces, maar ook een lagere contaminatiegraad. 

Beitsbad

Uitstroom van 
beitsvloeistof naar 
reactievat

Vrijgekomen actieve 
zuren worden terug 
gepompt

Elimineren van zink door 
neerslagreactie

Zink wordt middels 
filtratie weggenomen
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Conclusie

Wecoat en AD Chemicals zijn er samen in geslaagd om middels innovatie 
en gezamenlijke expertise een reeks aan verbeteringen te realiseren. Dit 
leidde tot de volgende optimalisaties:

Zo zie je hoe we bij Wecoat met bewust ondernemerschap klaar zijn om te 
blijven optimaliseren en te innoveren richting 2030!

het reduceren van afvalwater

het reduceren van proceswater

het reduceren van chemieverbruik

het reduceren van energieverbruik

en een betere bescherming van 
gebouwen en apparatuur
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