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WEEK VAN DE OPPERVLAKTETECHNIEKEN

Lage temperatuur  
zinkfosfateren
Lage temperatuur zinkfosfateren; een in-

novatieve ontwikkeling dat tot 30% bespa-

ring oplevert in proceskosten, energie en 

minder milieubelastend is. 

Kluthe Benelux, onderdeel van het Duitse 

Kluthe concern, ontwikkelt, produceert 

en levert innovatieve producten voor de 

chemische metaalvoorbehandeling. De 

Decorrdal LT-serie is de meest recente 

ontwikkeling die tot wel 30% besparing 

kan opleveren in proceskosten, energie 

en tevens minder milieubelastend is. De 

nieuwe ontwikkeling is net zo robuust als 

een traditionele zinkfosfatering, plus alle 

voornoemde voordelen. 

AANLEIDING

Leveranciers van chemische metaalvoor-

behandelingsproducten en processen zijn 

continu op zoek naar systemen die een 

verbeterde corrosiewering en lakhechting 

genereren ten opzichte van bestaande sys-

temen. Of het hierbij gaat om de dooront-

wikkeling van traditionele ijzerfosfateer-

systemen, het vervangen van chroom (VI) 

gebaseerde systemen ten behoeve van 

aluminium en verzinkt materiaal dan wel 

de introductie van zogenoemde dunne-

laagtechnologie. De branche staat niet stil! 

Echter worden applicateurs in vele geval-

len geconfronteerd met het feit dat nieu-

we voorbehandelingsprocessen een dure 

aanpassing van de huidige sproei- en/of 

dompellijn betekent. Nog los van het feit 

dat voor diverse OEM’s tijdrovende en 

dure nieuwe “approvals” moeten worden 

aangevraagd. Hoewel voor vele verschil-

lende toepassingen dunnelaagtechnologie 

al dan niet gebaseerd op zirkoon, titaan, 

polymeren of een mengsel hiervan soelaas 

biedt, moeten we realistisch blijven. Er gaat 

in de (auto)industrie nog niets boven een 

traditionele trikation zinkfosfatering al dan 

niet gevolgd door een elektrocoat. 

Op basis van dit gegeven, hebben de R&D 

specialisten het traditionele trikation zink-

fosfateringsproces nader onder de loep 

genomen. Het traditionele zinkfosfate-

ringsproces is een robuuste metaalvoor-

behandeling dat wordt gevoerd bij tem-

peraturen van 55°C en veel (zinkfosfaat)

sludge vormt. Hoewel het proces in de ba-

sis eenvoudig te monitoren is, zijn de on-

derhoudskosten van een dergelijk systeem 

niet te onderschatten, nog afgezien van de 

kosten voor energie om de baden continu 

op een relatief hoge temperatuur te hou-

den alsmede de chemische afvalkosten die 

gepaard gaan met het afvoeren van de ge-
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tie van sproei- en/of dompellijnen op basis 

van traditionele zinkfosfatering zijn min of 

meer overal gelijk. 

Met als uitgangspunt de bestaande con-

ook één op één in de bestaande lijn wor-

den geïmplementeerd. Na de traditionele 

voorontvetting en (beits-), spoelzones 

wordt de nieuwe activator ingezet. De ac-

tivator is reeds gebaseerd op zinkfosfaat 

-

tallijnen zinkfosfatatielaag in de opvolgen-

de zone. Het proces vindt plaats bij een 

temperatuur van 35 °C. Door de toepas-

sing van de nieuwe zinkfosfaat gebaseerde 

activator wordt een duidelijk geringere 

nadosering bereikt van het trikation zink-

boeten aan de laaggewicht opbouw. Het 

laaggewicht bedraagt tussen de 1,5 – 3,0 g/

m2. Omdat het proces bij een lagere pro-

cestemperatuur plaatsvindt, wordt er ook 

minder (zinkfosfaat)sludge gevormd. 

COST SAVING

Zinkfosfateren bij lage temperatuur be-

spaart niet alleen op energie- en chemie-

kosten, maar ook de onderhoudskosten 

van het totale proces zullen afnemen. Bij 

de lagere operationele temperatuur wor-

den ook de verdampingsverliezen tot een 

minimum beperkt. Het proces kan worden 

voorzien van een kathodische dompellak, 

waarna het traditionele lakproces kan 

worden ingezet. De kostenbesparing kan 

direct worden gegenereerd zonder addi-

tionele ombouwkosten van de sproei- en/

of dompellijn en zonder het aanvragen van 

nieuwe “approvals”. 

De innovatieve ontwikkeling biedt ten 

opzichte van het traditionele zinkfosfata-

tieproces dus enkel voordelen. Tijdens de 

Surface Campus 2018 staat de complete 

Kluthe stand in het teken van deze ontwik-

keling.  


