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Interessante ontwikkelingen op het gebied van de afvalolie die
vrijkomt bij metaalbewerkingsprocessen. Kluthe, leverancier van
aanvullende chemicaliën binnen de metaal- en lakverwerkende
industrie, neemt sinds kort de oude afvalolie weer in en werkt
deze via een re-raffinageproces om tot een nieuwe basisolie.
Deze dient als grondstof voor ‘het formuleren van nieuwe
metaalbewerkingsproducten’, zoals salescoördinator Jeroen
Westerveld van Kluthe Benelux in Alphen a/d Rijn het noemt.
Via het moederbedrijf in Heidelberg is daartoe een  nieuwe
installatie in gebruik genomen. Dankzij de enorme besparing
op nieuwe grondstoffen en
een CO2-reductie met 
40 procent hoort het bedrijf
tot de vijf genomineerden
(uit 120 inzendingen) voor
de milieuprijs van de deel-
staat Baden-Württemberg. 
(foto: Jan Oonk)
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een techniek aan als combustion CVD,
waarbij in een open atmosfeer (dat is
de grote charme) in een vlam gevorm-
de reactanten worden neergeslagen op
het substraat. Iets meer binnen hand-
bereik is cold-spraying, een variant
van thermisch spuiten waarbij deel-
tjes (door hun supersonische snelheid)
bij lagere temperatuur kunnen wor-
den afgezet. Nog heel wat mogelijk-
heden in het verschiet dus. �

borstel, schuurschijf). De clou is wat
dat betreft de toepassing van kracht-
controle, zodat de positiegestuurde
beweging van de robot zich aan kan
passen aan de geometrie, blijkt uit de
uitleg van directeur Raf Dequeker.
Daartoe is op de robotarm een extra
apparaat geplaatst die de corrigerende
beweging van de slijpkop mogelijk
maakt met behulp van de ingebouwde
servopneumatica. Optidrive plaatst
volledige robotsystemen met deze
technologie, waarbij in ons land onder
andere wordt samengewerkt met Valk
Welding in Alblasserdam. Voorbeelden
waar de technologie wordt toegepast
zijn het afwerken van lasnaden, het
slijpen van gietstukken en het
polijsten van sanitaire producten als
wastafels. Telkens toepassingen waar-
bij de geometrie nog wel eens variaties
wil vertonen.

Curing window
CZL Tilburg was in Gent onder meer
present met zijn nieuwe SuNiCoat
Optics technologie, overgenomen van
het voormalige PGE Plating. Met dit
proces kunnen dikke verspaanbare
nikkelfosfor lagen worden aange-
bracht (tot een maximum van 2 mm),
met een hoge corrosiebescherming en
een hardheid van 530-590 HV. 
De techniek wordt met name toe-
gepast in matrijzen voor de optische
industrie, waarbij de lenzenproducent
zelf de gewenste dioptrie in de
matrijsvorm kan aanbrengen door
middel van Diamond Turning.
Een nieuwe ontwikkeling op het
gebied van coatings is onder meer de
RDS polyester poedercoating van het
Spaanse Govesan, binnen de Benelux
op de markt gebracht door HaTwee in
Lichtervelde (B). Een ontgassingsvrien-
delijke poedercoating voor duplex-
systemen, die zich onderscheidt door
een nauwe deeltjesgrootteverdeling
(slechts 4% < 10 μm en 6% > 100 μm).
Dat betekent een hogere efficiëntie en
minder afval, volgens directeur Hans
Hooyberg samen goed voor een pro-
ductiviteitsverbetering van 17 procent.
Door de wat lagere uitharingstempe-
ratuur (rond 180 °C) kan ook op het
energieverbruik zo’n 10 procent wor-
den bespaard. Groot voordeel is vol-
gens Hooyberg ook de brede ‘curing
window’. Dat wil zeggen dat in een
ruim gebied van 15 min bij 170 °C tot
6 min bij 200 °C dezelfde optimale
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eigenschappen worden bereikt. Met
name bij een combinatie van dik- en
dunwandige producten is dit van
belang. 

Zelfhelend
Tijdens Eurofinish werd ook de road-
map ‘Trends in Technologie’ gepresen-
teerd door werkgeversvereniging
Agoria en het centrum van de
Belgische technologische industrie
Sirris. Hierin wordt op verschillende
deelterreinen (onder meer verspanen,
plaatbewerking, verbindings- en
oppervlaktetechnieken) in kaart
gebracht welke innovatieve technolo-
gieën er de komende jaren zitten aan
te komen. Daaruit blijkt dat coatings
allang niet meer alleen fungeren als
beschermlaag tegen corrosie en slij-
tage, maar steeds vaker worden uit-
gerust met aanvullende functionele
en slimme eigenschappen. Denk bij-
voorbeeld aan een antimicrobiële wer-
king of aan een zelfhelend vermogen.
Of aan coatings waarin sensorfuncties
worden ingebouwd voor het registre-
ren van druk- en temperatuurniveaus.
Door het inbrengen van detectie-
elementen op verschillende niveaus
kan bijvoorbeeld ook de slijtage van
een onderdeel op de voet worden
gevolgd. Ook op het gebied van het
aanbrengen van deze deklagen zijn de
ontwikkelingen volop gaande. 
Dat begint al in de voorbereidende
fase met technieken als ijsstralen en
plasmapolijsten. De laatste techniek is
vooral interessant voor producten met
een complexe geometrie en maakt
spiegelgladde oppervlakken mogelijk
met ruwheden beneden Ra 0,1 μm.
Voor het klassieke vlam- en inductie-
harden dient zich het laserharden aan
als flexibel alternatief. Voor het
mechanisch hameren van oppervlak-
ken (shot-peening) bieden laser-pee-
ning en waterjet-peening perspectie-
ven. Voor het neerslaan van de
deklaag zelf dient zich bijvoorbeeld
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Ook de Eurofinish ontkwam in de editie van 2009 niet aan de
gevolgen van de economische crisis; het aantal exposanten
daalde ten opzichte van de vorige editie met 15 procent naar
113. Het aantal bezoekers lag evenwel stabiel op 3150, waarbij
exposanten onverminderd enthousiast waren over het niveau
van het vakbezoek.

De ‘Robotic Surface Finishing’ maakt gebruik van krachtcontrole bij het automatisch slijpen,

polijsten en ontbramen. Een extra apparaat op de robotarm zorgt voor de corrigerende

beweging van de slijpkop (foto: Optidrive)

Lenspen met hoogglans SuNiCoat nikkelfosforlaag.

In de basispen kan door de klant de gewenste

dioptrie  worden aangebracht (foto: CZL Tilburg)
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