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Is filiforme corrosie weer terug? Dat is een 

vraag die vandaag de dag in de markt ge-

steld wordt door onder andere de intrede 

van gerecycleerd aluminium. In navolging 

op de presentatie van AD Chemicals en 

Compri Coating Services tijdens de VOM-

studiemiddag “ Samen naar een duurzame 

ketenimpact van aluminium lakwerk in de 

bouw/infra” van 14 december, geeft dit 

artikel inzicht in de laatste ontwikkelingen. 

Onderzoek in nauwe samenwerking tus-

sen AD Chemicals en Compri Coating 

Services toont aan dat de markt hier niet 

bang voor hoeft te zijn en er ook op diver-

se soorten gerecycleerd aluminium kwali-

tatief voorbehandeld en gepoedercoat kan 

worden volgens Qualicoat standaard. Es-

sentieel voor het inspelen op deze markt-

ontwikkeling is het overzien van de impact 

op de gehele keten, dus van ontwerp tot 

het einde van de levensduur van een ge-

coat object. Om hier inzicht in te geven zal 

ten eerste stil gestaan moeten worden bij 

wat filiforme corrosie precies is, de impact 

van gerecycled aluminium gevolgd door de 

testmethodiek voor filiforme corrosie. Tot 

slot zal een productinnovatie worden toe-

gelicht die de lezer aan het denken zet hoe 

het anders zou kunnen qua voorbehande-

ling in de toekomst.

WAT IS FILIFORME  

CORROSIE?

Volgens brancheverenigingen is de defini-

tie: 

-

-

-

-

  

De wetenschappelijke definitie volgens 

Sciencedirect is: 

-

3

-

-

Ook Ludo Appels (directeur Compri 

Coating Services) geeft aan dat hij in een 

inventarisatie van schadegevallen van de 

afgelopen 25 jaren ziet dat corrosie altijd 

ontstaat uit “onbedekte” plaatsen: snijran-

den, verstekhoeken, watergaten, scherpe 

randen en boorgaten. Hij heeft in al zijn 

jaren nog nooit filiforme corrosie zien ont-

staan vanuit het midden van een profiel of 

plaat. Verder ziet men filiforme corrosie in 

het algemeen meer terug op extrusiele-

gering dan op plaatlegering.  Zie tevens 

afbeelding 1.

Ook is het belangrijk voor architecten om 

reeds in het ontwerp van de constructie 

rekening te houden met mogelijke bron-

nen voor corrosie. Een goed voorbeeld 

volgens Ludo Appels is een project voor 

balkonhekken waar een verticale balus-

trade van aluminium voorzien werd van 

een horizontale leuning. Hier ontstond 

corrosie enkel op de verticale onderdelen. 

Terwijl alles op dezelfde dag gecoat was 

en voorzien van een identieke voorbe-

handeling. De oorzaak zat onder andere 

op randen die niet waren afgehoekt en de 

leuning werd gemonteerd in een fries met 

schroef die niet was afgekit. Dit alles in een 

C5 corrosieomgeving nabij de kust met 

corrosie als gevolg.  Zie ook ter illustratie 

afbeelding 2.

 

TOENAME GERECY-

CLEERD ALUMINIUM

Alle bedrijven in Europa staan voor de-

zelfde uitdaging. Er komt steeds meer 

gerecycleerd aluminium op de markt on-

der impuls van duurzaamheid, circulaire 

economie, ecologische voetafdruk enz. 

Kenmerkend voor dit type aluminium ten 

opzichte van primair aluminium is dat er 

vaak verhoogde waardes zink (Zn) en ko-

per (Cu) aanwezig zijn, tot wel 5x, hoewel 

het dan nog steeds aan de legeringsnorm 

voldoet (zie tabel 1). Sinds de intrede van 

gerecycled aluminium constateert men bij 

de keuringlaboratoria (bijv. Qualicoat-keu-

ringen) een toename van slechte corrosie-

testen (zoutsproeitest en FFC-test). 

Is door gerecycleerd aluminium  
(filiforme) corrosie weer terug? 

AD Chemicals, Roland Van Meer
Compri Coating services, Ludo Appelsi

website Comham Holland, 2023)

Afbeelding 2: Voorbeelden constructie ontwerpen 
met verhoogd corrosie risico.
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Tabel 1: Voorbeeld legeringselementen gerecy-
cleerd aluminium versus primair aluminium

De chemische voorbehandeling van alu-

minium, volgens “seaside” specificaties, 

is destijds gebaseerd op het feit dat die-

per beitsen (> 2g/m2) de storende lege-

ringselementen zoals koper en zink zou 

verwijderen of toch minstens naar een 

aanvaardbaar niveau zou brengen.  De 

corrosieweerstand van gecoat aluminium 

zou daarmee opmerkelijk beter worden. 

Om te zien of een identiek chemisch voor-

behandelproces, zoals dat sinds vele jaren 

voor primair aluminium wordt gevoerd, 

volstaat met deze nieuwe aluminium-le-

gering, namen AD Chemicals en Compri 

Coating Services de proef op de som door 

een uitgebreid testtraject te starten. Dit 

waren de uitgangspunten:

• Primair en gerecycleerd aluminium te-

zamen voorbehandeld met dezelfde 

badparameters, concentraties, behande-

lingstijden, temperaturen

• Beiden met dezelfde beitsafdracht (sea-

side voorbehandeling > 2g/m2)

• Beiden gemoffeld in dezelfde oven vol-

gens moffelcyclus van de poederfabri-

kant

• Alle stalen tegelijk in dezelfde zout-

sproeikast

Afbeelding 3 geeft de resultaten na 1000 

uur zoutsproeitest (AAST) weer, waarbij 

duidelijk te zien is dat gerecycleerd alu-

minium een minder resultaat geeft. Dit 

onderzoek toont aan dat niet uitsluitend 

de concentratie aan koper en zink van 

doorslaggevende aard is, maar eerder ook 

de verhouding tot elkaar. Wanneer deze 

beide elementen samen in verhouding van 

1 : 1 aanwezig zijn in de legering blijft de 

corrosiewering goed. Wanneer deze ver-

houding uit verband is, dan zijn de resul-

taten van een zoutsproeitest aanmerkelijk 

minder. Dit wordt inmiddels ook beves-

tigd vanuit de wetenschap. 

Uit eerder onderzoek van AD Chemicals 

is reeds gebleken dat beitsen een belang-

rijk onderdeel is voor het verbeteren van 

de kwaliteit van voorbehandelen op ge-

recycleerd aluminium. Daarom zijn in de 

vervolgstap van het onderzoek testen uit-

gevoerd op gerecycleerd aluminium met 

één wijziging in het behandelingsproces, 

de beits. Daarvoor werden diverse stalen 

onderzocht, zie tabel 2, waarbij te zien is 

dat het testmateriaal de maximaal toege-

laten hoeveelheid koper bevat. Daarnaast 

is de zinkwaarde zeker niet 1:1. Dit is een 

veel gebruikte manier vanuit extrudeurs 

om de effecten te compenseren.

 

De uitkomsten van deze test (na 1000 uur 

AAST) zijn in een overzicht te zien in af-

beelding 3. Hieruit blijkt dat met Cleaner 

502, de reguliere beits van AD Chemicals 

net boven de norm wordt gepresteerd. 

Met de eerste optimalisatie stap (Cleaner 

602 min.) ziet men al een duidelijke ver-

betering en met het volledige geoptimali-

seerde product (Cleaner 602) wordt een 

perfect resultaat behaald. 

De verbetering wordt gerealiseerd door-

dat AD Chemicals een additief heeft ont-

wikkeld dat aan het beitsbad toegevoegd 

kan worden. Dit additief zorgt dat de  

Afbeelding 3: Testresultaten 1000 uur AAST

Tabel 2: monsters extrusielegering
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afspoelbaarheid van het substraat verbe-

terd wordt. Die afspoelbaarheid is belang-

rijk omdat o.a. verhoogde zink- en koper-

waardes als gevolg van intensief beitsen 

(Seaside) in het bad kunnen zorgen voor 

neerslag van deze elementen op het alumi-

nium. Vergelijkbaar met de situatie waarbij 

men aluminium en zink onderdelen door 

dezelfde voorbehandeling zou halen. 

Wat verder nog belangrijk is om te benoe-

men is het feit dat de conversielaag dus 

geen effect heeft op de resultaten.

TESTMETHODIEK  

(FILIFORME) CORROSIE

Sinds een tijd werkt Qualicoat volgens 

specificatie §2.19 met een aangepast type 

testmethodiek waarbij gedurende één mi-

nuut de teststukken langs de snede mid-

dels druppelen worden blootgesteld aan 

zoutzuur, waarna ze gedurende 1000 uur 

in een klimaatkast worden geplaatst bij 

een temperatuur van 40 graden en een 

luchtvochtigheid van 82%. Echter kan de 

uitvoering van deze test verschillen per 

uitvoerende persoon. Denk maar eens aan 

hoeveel druppels te gebruiken, hoe af te 

deppen, waarmee af te deppen? Een cross 

check over diverse interne en externe 

laboratoria laat zien dat er met dezelfde 

teststalen niet altijd tot dezelfde resultaten 

gekomen wordt.  Hierdoor kan het zijn dat 

van drie stalen er twee 100% goed zijn 

en 1 uitvalt terwijl deze identiek zijn be-

handeld. Hiermee wordt niet aangetoond 

dat de methode niet voldoet, maar wel 

dat deze gevoeliger is dan de damptest 

die voorheen werd toegepast conform 

ISO4623. 

Een ander aspect wat belangrijk is om in 

beschouwing te nemen is dat poedercoa-

ting permeabel is. Het zoutzuur kan inwer-

ken op de lak. Als een druppel zoutzuur op 

de lak valt ontstaan er “filiforme effecten” 

op dat stuk van de lak. Wanneer tijdens het 

druppelen in de kras de lak geraakt wordt 

kan dit effect hebben op de uitkomst van 

de test.

Uit deze aspecten wordt duidelijk dat er 

diverse facetten in de keten belangrijk zijn 

om tot een kwalitatief eindresultaat te ko-

men. Vanaf de ontwerpfase, het coaten, 

de constructiefase en het testen kunnen 

ontwikkelingen resulteren in een effect op 

het eindproduct. AD Chemicals en Com-

pri Coating Services gaan over deze ont-

wikkelingen graag het gesprek aan met di-

verse partijen in de markt zoals aluminium 

extrudeurs, laboratoria en lakfabrikanten. 

Het is hun visie dat door goed samen te 

werken in de keten iedereen klaar is voor 

de veranderingen vandaag en morgen.

INNOVATIE: PRECOAT 

F31/20 (D)

Naast bovengenoemde optimalisatie in 

het beitsproces kan er ook op andere 

wijze ingespeeld worden op de ontwikke-

lingen in de markt. Zo is het met PreCoat 

F31/20(D) van AD Chemicals mogelijk om 

zonder beitsen toch een excellente cor-

rosiebescherming te behalen. Het product 

is gebaseerd op hoogstaande lucht -en 

ruimtevaart technologie en het unieke 

hiervan is dat een volwaardige chemische 

voorbehandeling aangebracht in slechts 1 

behandeling. PreCoat F31/20(D) vervangt 

een voorbehandelingslijn door een een-

voudig proces zonder verwarmde baden 

en gebruik van zware chemie. Dit is afhan-

kelijk van hoe schoon het aluminium is. In 

sommige gevallen zou alleen een ontvet-

ting nog nodig zijn maar zou de beits kun-

nen komen te vervallen. Dit zou de CO
2 

footprint van menig applicateur significant 

kunnen verlagen. De behaalde testresulta-

ten spreken voor zichzelf zie afbeelding 5. 

Zelfs aan de CASS test, een zware corro-

sietest uit de automobiel industrie wordt 

Afbeelding 4: testresultaten geoptimaliseerde beits

Afbeelding 5: Testresultaten PreCoat F31/20 (D)
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voldaan. Deze techniek wordt inmiddels al 

ruimschoot omarmd in onder andere de 

truck en trailer en agro industrie.

Echter is beitsen conform Qualicoat stan-

daard een vereiste. Voor Qualicoat appli-

cateurs is dit product dan ook nog geen 

optie. AD Chemicals gaat wel graag het 

gesprek aan met Qualicoat over deze ont-

wikkelingen: “want alleen door ook buiten 

de bestaande kaders te denken kan tot 

innovatie worden gekomen” aldus Roland 

van Meer, AD Chemicals.  

RUIME PRODUCTIE ERVA-

RING COMPRI COATING 

SERVICES

Inmiddels heeft Compri Coating Services 

al meer dan een half jaar productie erva-

ring met de geoptimaliseerde beits.  Ludo 

Appels van Compri Coating Services over 

de ervaring: “Met de geoptimaliseerde 

beits zijn wij als applicateur goed voorbe-

reid op het groeiend volume gerecycleerd 

aluminium, daar een applicateur niet altijd 

weet welke type aluminium voor de klant 

gecoat zal moeten worden is robuustheid 

in het proces van essentieel belang. Met 

deze optimalisatie zijn wij in staat ook voor 

gerecycleerd aluminium de hoogste coa-

tingkwaliteit te bieden”. Inmiddels is deze 

techniek binnen de volledige Compri Coa-

ting Groep geïmplementeerd.  AD Che-

micals en Compri Coating Services staan 

open om met diverse ketenpartners of 

andere geïnteresseerde applicateurs hier-

over van gedachten te wisselen en kennis 

te delen. Samen voor een sterke keten!

Trouw VOM-lid Agfa-Gevaert ontwikkel-

de met Zirfon een membraantechnologie 

die de productie van groene waterstof ef-

ficiënter en goedkoper maakt.

Dat is ook de mening van het toonaange-

vende Fraunhofer Institut dat deze mem-

branen de meest kostenefficiënte techno-

logie zijn voor de productie van groene 

waterstof via alkalische elektrolyse.

Agfa werkt al sinds 2006 aan deze inno-

vatie, waarbij de R&D en de productie 

in eigen huis gebeuren. De knowhow zit 

dus stevig in ons land verankerd en bouwt 

verder op de expertise die het bedrijf al 

jaren heeft opgebouwd in speciaalfilms, 

giettechnologie en chemie.

OVER ZIRFON

Groene waterstof wordt geproduceerd 

via waterelektrolyse, een proces dat groe-

ne elektrische energie gebruikt om water 

om te zetten in zuurstof en waterstof. 

Deze gassen worden gescheiden door een 

membraan in het hart van de elektrolyse 

dat grotendeels de efficiëntie en betrouw-

baarheid van het waterstofproductiesys-

teem bepaalt.

Zirfon-membranen voor geavanceerde al-

kalische elektrolyse worden door klanten 

over de hele wereld gewaardeerd om hun 

aanhoudend hoge productiviteit, zelfs on-

der dynamische bedrijfsomstandigheden. 

Een ander voordeel is hun uitstekende 

duurzaamheid, die zowel de betrouwbaar-

heid als de onderhoudskosten van het 

elektrolytische systeem ten goede komt.

Agfa-Gevaert wint de essenscia  
innovation award 2022 AGFA

Frank Ruttensi

Agfa-Gevaert, fidèle membre de VOM, a 

développé le procédé Zirfon, une techno-

logie membranaire qui rend la production 

d’hydrogène vert plus efficace et moins 

chère.

L’institut Fraunhofer, qui fait autorité en la 

matière, estime également que ces mem-

branes constituent la technologie la plus 

rentable pour produire de l’hydrogène 

vert par électrolyse alcaline.

Agfa travaille sur cette innovation depuis 

2006, la R&D et la production étant réa-

lisées en interne. Le savoir-faire est donc 

solidement ancré dans notre pays et s’ap-

puie sur l’expertise que l’entreprise a ac-

quise depuis de nombreuses années dans 

le domaine des films spéciaux, des tech-

niques de fonderie et de la chimie.

Agfa-Gevaert remporte le prix de 
l’innovation 2022 d’essenscia AGFA

Frank Ruttensi


