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oppervlaktebehandeling

voor bij aluminium 7000 legeringen.
Bij het anodiseren hiervan (zie kader)
ontstaan zwartvlekkerige verkleurin-
gen die veroorzaakt worden door de
legeringsbestanddelen koper en mag-
nesium. Hierdoor wordt het product
ongeschikt voor hoogwaardige visuele
toepassingen. Net als Black2000 is het
fortaliseren het selectief oplossen van
de legeringsbestanddelen door middel
van een aangepaste chemische samen-
stelling van de voorbehandelingsba-
den. 

Chroom VI-vrij
Door middel van de RoHS-richtlijn van
de Europese Unie is het gebruik en de
toepassing van Chroom-VI houdende

P a u l  Q u a e d v l i e g

Anodisch zwarten 

producten en materialen verboden.
Materialen die gebruikt gaan worden
in de automobiel- en elektronicain-
dustrie moeten vanaf 1 juli 2006  vrij
zijn van Chroom-VI. Aldor Plating
heeft vrij recent een chroom-VI-vrij
proces geïntroduceerd. Deze chroma-
teerlijn heeft diverse procesbaden, elk
met een lengte van 1900 mm en een
diepte van 800 mm. Het verplaatsen
van de producten door de diverse
baden gebeurt volautomatisch. De
producten die door Aldor Plating zijn
gechromateerd, zijn gecertificeerd
Chroom-VI vrij en doorstaan de zout–
sproeitest (168 uur). Daarnaast
beschikken de behandelde producten
over een elektrische geleidbaarheid

nu ook geschikt voor Al-2000 legering
Aldor Plating in Weert is gespecialiseerd in het
veredelen van aluminium. De afgelopen tijd
bracht het bedrijf een aantal nieuwe processen
uit die geheel in eigen beheer zijn ontwikkeld:
Fortaliseren en als meest recente het
Black2000 proces.

De drie aluminium 2000 producten (Al-Cu-Pb-Bi) links zijn behandeld volgens het Black2000-proces. Het

product rechts is op de oude manier behandeld. De glans is weg en er zijn witte puntvormige vervuilingen

te zien (foto’s: Aldor Plating)

Black2000 is het zwart anodiseren van
aluminium-2000 legeringen. Bij alu-
minium-6000 en -7000 legeringen
wordt het zwarten standaard uitge-
voerd en levert daar geen problemen
op. Bij de Al-2000 legering ontstaan
wel cosmetische problemen in de
vorm van witte, puntvormige vervui-
lingen in de zwarte kleurlaag. Deze
worden veroorzaakt door hogere
gehaltes van lood (Pb), mangaan (Mn),
koper (Cu), bismut (Bi) en silicium (Si).
Michiel Baas, directeur van Aldor
Plating legt het proces uit. “Het
geheim van het Black2000 proces zit
in de voorbehandeling. Via aanpassin-
gen in de voorbehandeling en het ano-
disatie proces worden de koperdeeltjes
en andere vervuilende materialen van
het oppervlak weggehaald. Daarna
wordt geanodiseerd en gezwart, waar-
bij een homogene, zwarte gesloten
laag ontstaat die zijn hardheid en slijt-
vastheid behoudt.”
Volgens Baas worden de meeste onder-
delen die met Black2000 zijn behan-
deld gebruikt in de motorenindustrie,
technische verbruiksproducten maar
ook voor zichtdelen in de machine-
bouw.

Fortaliseren
Een heel ander probleem deed zich
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De productielijnen van Aldor Plating werden in 2003

vernieuwd. Op de voorgrond is de nieuwe Chroom-

VI-vrij-lijn te zien

ren gelijk en komen de werkstukken
met een hoge maatnauwkeurigheid
uit het anodisatieproces. ■

metaalmagazine april 2006 15

die gelijk is aan de traditionele
Chroom-VI-laag, noodzakelijk in de
electronica.

Inkleuren
Naast het anodiseren kan Aldor
Plating ook de producten voorzien van
een kleurlaag. In de loop der tijd is de
vraag naar gekleurd geanodiseerd alu-
minium toegenomen. Er zijn diverse
methoden om gekleurd geanodiseerd
aluminium te vervaardigen. Baas: “Bij
het inkleuren van geanodiseerd alu-
minium worden de kleurstoffen geab-
sorbeerd in de poriën (aantal is 10 tot
de macht 11 per cm2) van de anodisa-
tielaag. 
Een donkere, diepere kleur wordt
bereikt via een aanpassing van de con-
centratie kleurstof, een dikkere anodi-
seerlaag (groter dan 15 micrometer)
en een langere verblijftijd in het
inkleuringbad. Ook kan er gedeeltelijk
ingekleurd worden via het maskeren
van onderdelen van het werkstuk. Na
het inkleuren worden de kleuren 

gesealed. Dit kan via het koud sealen
(chemisch) of het heet seal proces (100
graden Celcius).”

Maatvast
Bij het anodiseren veranderen de
afmetingen van een product vanwege
de laagopbouw en dat is ongewenst bij
de aanwezigheid van passingmaten.
Tijdens het anodiseerproces wordt
immers een aluminiumoxidelaag
gevormd. Als richtlijn wordt aangeno-
men dat een percentage van deze laag
zich in het werkstuk vormt en een
percentage op het werkstuk, afhanke-
lijk van de legering. Op scherpe hoe-
ken kan zich slecht een gesloten alu-
miniumoxidelaag vormen. Daarom
wordt een minimale radius van
0,3 mm aanbevolen. In gaten en grote
ondersnijdingen is de werking van de
kathode minder goed. Met behulp van
een binnen-hulp-kathode kan dit pro-
bleem opgelost worden. Ook schroef-
gaten zijn slecht te anodiseren.
Maskeren is een oplossing om de
schroefdraad in zijn oorspronkelijke
maatvoering te handhaven. Als de
schroefgaten wel geanodiseerd moe-
ten worden, verandert ook hier de
maatvoering en in de voorproductie
moet hiermee rekening worden
gehouden. De flankmiddellijn van de
schroefdraad verplaatst zich en neemt
toe met 2 tot 2,5 keer de laagdikte. 
Aldor Plating kan ook maatvast anodi-
seren door vóór het anodiseren een
laagje aluminium metaal weg te beit-
sen gelijk aan de opgroei van materi-
aal. Hierdoor blijven de afmetingen
van het werkstuk ook na het anodise-

A l d o r  P l a t i n g

Aldor Plating in Weert is sinds 1988 gespecialiseerd in
het aanbrengen van hoogwaardige beschermlagen op
aluminiumwerkstukken, zoals machineonderdelen, giet-
producten, extrusiemateriaal en onderdelen uit de auto-
mobiel- en motorenindustrie. Aldor Plating maakt bij het
productieproces gebruik van meer dan veertig produc-
tiebaden, waarin nauwkeurig laagdiktes van 10 tot 75
micrometer opgebracht kunnen worden. Het bedrijf
heeft eind 2003 een nieuwe productielijn in gebruik
genomen. De chemische samenstelling staat onder
controle van een eigen chemisch laboratorium waar
analyses en onderzoek aan de processen uitgevoerd
worden. Dankzij de constante chemische samenstelling
van de baden is maatvastheid en laagdikte een natuur-
lijk gevolg van de dagelijkse controle en het preventief
bijvullen van de baden.
Sinds september 2005 is Aldor Plating in handen van
het in Eindhoven gevestigde PGE (Precisie in
Galvanotechniek en Etsen). Beide bedrijven vullen
elkaar aan op het gebied van de anodiseeractiviteiten. 

A n o d i s e r e n

Aluminium is een zacht materiaal dat snel oxideert. Om
dit materiaal bepaalde eigenschappen te geven zoals
kleur, hardheid, glans, hittebestendigheid, slijtvastheid
en corrosiebestendigheid kan het aluminium veredeld
worden, het zogeheten anodiseren. Anodiseren in het
langs elektrochemische weg omzetten van aluminium
in aluminiumoxide. Aluminiumoxide vormt een harde
laag die het aluminiummateriaal beschermt tegen cor-
rosie en het ook nog veel harder en slijtvaster maakt.
Aluminiumoxide is moleculair verbonden met het basis-
materiaal en is als het ware in het aluminium gegroeid
hetgeen voor de best denkbare hechting zorgt. In de
praktijk zijn er verschillende anodiseerprocessen, waar-
bij de meeste op basis van zwavelzuur worden uitge-
voerd, maar er zijn ook processen die gebeuren met
chroom- en fosforzuur.Aluminium kan geleverd worden
in een groot aantal verschillende legeringen. Door het
toevoegen van metalen zoals mangaan, koper, bismut,
silicium, magnesium, ijzer, lood en zink veranderen de
eigenschappen van het aluminium. Deze eigenschap-
pen hebben te maken met de sterkte of de bewerk-
baarheid (draaien en frezen) van het materiaal. Maar
een goed bewerkbare aluminiumlegering heeft als
nadeel dat deze moeilijk of helemaal niet te anodiseren
is. Vanuit dat oogpunt heeft Aldor Plating diverse inno-
vatieve  anodiseerprocessen ontwikkeld die ook bij
moeilijke legeringen zorgen voor een harde en slijtvaste
laag met een cosmetisch uiterlijk.

Op het product rechts zijn de legeringsstrepen na blank anodiseren goed zichtbaar. Bij het fortaliseren (product

links) worden de legeringsbestanddelen selectief opgelost wat een veel mooier cosmetisch effect geeft
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