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TEN GELEIDE 

In opdracht van de Vlaamse Regering is bij Vito, de Vlaamse Instelling voor Techno-
logisch Onderzoek, in 1995 een Vlaams kenniscentrum voor Beste Beschikbare 
Technieken opgericht. Dit BBT-kenniscentrum, heeft als taak informatie te versprei-
den over milieuvriendelijke technieken in bedrijven. Doelgroepen voor deze 
informatie zijn milieuverantwoordelijken in bedrijven en de overheid. De uitgave van 
dit boek kadert binnen deze opdracht. Het BBT-kenniscentrum wordt, samen met het 
zusterproject EMIS (http://www.emis.vito.be) begeleid door een stuurgroep van het 
Vlaams Gewest met vertegenwoordigers van de Vlaamse ministers van Leefmilieu en 
Energie, de administraties Leefmilieu (Aminal), Economie (ANRE) en Wetenschaps-
beleid (AWI) en de instellingen IWT, OVAM, VLM en VMM. 
 
Milieuvriendelijke technieken zijn erop gericht de milieuschade die bedrijven veroor-
zaken te beperken. Het kunnen technieken zijn om afvalwater en afgassen te zuiveren, 
afval te verwerken of bodemvervuiling op te ruimen. Veel vaker betreft het echter 
preventieve maatregelen die de uitstoot van vervuilende stoffen voorkomen en het 
energie- en grondstoffenverbruik reduceren. Indien dergelijke technieken, in vergelij-
king met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied én indien ze 
bovendien betaalbaar blijken, spreken we over Beste Beschikbare Technieken of BBT. 
Milieunormen die aan bedrijven worden opgelegd, zijn in belangrijke mate gebaseerd 
op de BBT. Zo zijn de Vlarem II sectorale normen vaak een weergave van de mate 
van milieubescherming die met de BBT haalbaar is. Het bepalen van de BBT is 
daarom niet alleen nuttig als informatiebron voor bedrijven, maar ook als referentie 
waarvan de overheid nieuwe milieunormen kan afleiden. In bepaalde gevallen verleent 
de Vlaamse overheid ook subsidies aan bedrijven als deze investeren in de BBT.  
 
Het BBT-kenniscentrum werkt BBT-studies uit per bedrijfstak of per groep van 
gelijkaardige activiteiten. Deze studies beschrijven de BBT en geven achtergrondin-
formatie. De achtergrondinformatie laat milieu-ambtenaren toe de dagelijkse 
bedrijfspraktijk beter aan te voelen en geeft bedrijfsverantwoordelijken aan wat de 
wetenschappelijke basis is voor de verschillende milieuvoorwaarden. De BBT worden 
getoetst aan de vergunningsnormen en ecologiesteunregels die in Vlaanderen van 
kracht zijn. Soms zijn suggesties gedaan om deze normen en regels te verfijnen. Het 
verleden heeft geleerd dat de Vlaamse Overheid de gesuggereerde verfijningen vaak 
effectief gebruikt voor nieuwe Vlarem-reglementering en regels voor ecologiesteun. In 
afwachting hiervan moeten ze echter als niet-bindend worden beschouwd. 
 
BBT-studies zijn het resultaat van een intensieve zoektocht in de literatuur, bezoeken 
aan bedrijven, samenwerking met sectorexperts, het bevragen van leveranciers, 
uitgebreide contacten met bedrijfsverantwoordelijken en ambtenaren, etc. Het spreekt 
voor zich dat de geschetste BBT overeenkomen met een momentopname en dat niet 
alle BBT -nu en in de toekomst- in dit werk opgenomen kunnen zijn. 
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SAMENVATTING 

Het BBT-kenniscentrum, opgericht in opdracht van de Vlaamse Regering bij Vito, 
heeft tot taak het inventariseren, verwerken en verspreiden van informatie rond 
milieuvriendelijke technieken. Tevens moet het centrum de Vlaamse overheid advise-
ren bij het concreet maken van het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT). 
 
Voorliggende studie is gericht op de bedrijven waarin metalen mechanische bewer-
kingen ondergaan. De productie en eerste verwerking van de metalen vallen buiten het 
bestek van dit rapport. Ook het gieten en de chemische en elektrolytische oppervlakte-
behandeling van metalen komen in principe niet aan bod. Hiervoor werden reeds 
eerder BBT rapporten opgesteld. 
 
De BBT-selectie en de adviesverlening is tot stand gekomen op basis van oa. litera-
tuuronderzoek en een milieu-juridische en socio-economische analyse aangevuld met 
overleg met o.a. vertegenwoordigers van de federaties, leveranciers, specialisten uit de 
administratie en adviesbureaus. Het formeel overleg gebeurde in het begeleidingsco-
mité. 
 
De bedrijfstak “metaalbewerking” bestaat uit bedrijven met als hoofdactiviteit de 
productie van metaal- en elektrotechnische producten. De sector omvat een brede 
waaier van producten, productieprocessen en technologieën. Er zijn zo’n 2330 bedrij-
ven, zowel kleine als grote, en typisch worden meerdere activiteiten van diverse aard 
uitgevoerd in een groot aantal verschillende combinaties. Het betreft hoofdzakelijk de 
vervaardiging van onderdelen. Metaalproducten zijn erg divers: van nietjes, conser-
venbussen, spaden, bedden tot metalen bruggen.  
 
De belangrijkste milieuproblemen situeren zich op het gebied van emissies naar de 
atmosfeer toe. Er zijn emissies van vluchtige organische solventen (VOS) ten gevolge 
van het aanbrengen van lijm- en laklagen. Stof- en metaaldampen worden gevormd bij 
het mechanisch bewerken van metalen.   
Er bestaat een uitgebreid spectrum preventieve en curatieve methodes om deze 
milieuproblemen op te lossen. In dit rapport worden meer dan 100 technieken be-
schreven. Het pakket gesuggereerde BBT bestaat uit maatregelen die ervoor zorgen 
dat de uitvoeren van de verschillende bewerkingen op een meer milieu-verantwoorde 
manier kan gebeuren, zonder dat daarbij onredelijke financiële inspanningen worden 
gevergd. Gezien de heterogeniteit van de sector is het evenwel moeilijk om een 
oplijsting te maken van milieuvriendelijke technieken die voor alle bedrijven tech-
nisch en economisch haalbaar zijn.  Toch zijn algemene BBT lijnen te trekken, in het 
bijzonder met betrekking tot de afgasbehandelingstechnieken. 
 
Om de emissies van stof te beperken zijn doekfilters BBT. Dit weerspiegelt zich in het 
voorstel om een sectorale stofnorm op te leggen van 10 mg/Nm³, al kan hiervan in een 
aantal situaties van worden afgeweken tot 50 mg/Nm³. Ter beperking van de VOS 
emissies worden de bedrijven aangespoord om gebruik te maken van solvent-arme 
systemen bij het aanbrengen van verven, lakken en lijmen. 
De vergunningsproblematiek van thermische ontlakkingsinstallaties werd aangehaald. 
BBT is het plaatsen van een naverbrander om de emissies te behandelen. BBT voor 
afvalwater is zo veel mogelijk intern hergebruik. Indien dit niet mogelijk is, zijn 
fysico-chemische of evenwaardige zuiveringstechnieken BBT. De in deze studie 
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beschreven technieken produceren relatief weinig en minder belast afvalwater in 
verhouding tot galvano- en beitsprocessen die vaak voorafgaan aan deze bewerkingen. 
Als aandachtpunt wordt hier vermeld om de sectorale lozingsvoorwaarden uit bijlage 
5.3.2.55° van Vlarem I te herwerken bij de herziening van de BBT-studie voor 
electrolytisch behandelen, chemisch behandelen en ontvetten van metalen oppervlak-
ken. 
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ABSTRACT 

The Centre for Best Available Techniques (BAT) is founded by the Flemish Govern-
ment, and is hosted by Vito. The BAT centre collects, evaluates and distributes 
information on environment friendly techniques. Moreover, it advises the Flemish 
authorities on how to translate this information into its environmental policy. Central 
in this translation is the concept “BAT” (Best Available Techniques). BAT corre-
sponds to the techniques with the best environmental performance that can be 
introduced at a reasonable cost. 
 
BAT selection was brought about on the basis of, among other things, a literature 
survey, a technical and socio-economic study, plant visits and discussions with 
industry experts, representatives of the federation, suppliers and specialists from 
(semi) public institutes. The formal consultation was organised by means of an 
advisory committee. 
 
The metalworking industry consists of companies which produce metal and elektro-
technical products. The production, first conversion, pouring and electrolytical and 
chemical treatment of metals  is not considered in this document. The industry en-
closes a wide range of products, processes and technologies.  Those processes and 
techniques are used in various combinations in both small and big companies.  
 
The most important environmental effects are the emissions of particulate matter 
originating from mechanical metalworking and the emissions of volatile organic 
substances from adhesives and coating processes.  
 
The selected BAT consist of a number of measures that improve the environmental 
performance of the metal working industry without putting an unreasonable financial 
burden on the companies involved. Although a large spectrum of pollution prevention 
methods are described in the text, selection of techniques that are technically and 
economically feasible in all companies is difficult. Nevertheless general BAT lines 
can be drawn. 
 
BAT is to reduce the emissions of particulates by using fabric filter. On the basis of 
this BAT it is suggested to change the sectoral emission limit value in the Flemish 
permit regulation on 10 mg/Nm³. In some cases a derivation to 50 mg/Nm³ can be 
accepted. In order to reduce the emissions of volatile organic carbons, companies are 
stimulated to use solvent-poor systems for coating metals or for applying adhesives. 
BAT for thermal paint stripping is to treat gaseous emissions using an afterburner.  
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Beste Beschikbare Technieken in Vlaanderen 

1.1.1 Definitie  

Het begrip “Beste Beschikbare Technieken”, afgekort BBT, wordt in Vlarem I1, artikel 
1 29°, gedefinieerd als:  
 
“het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en 
exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om 
in beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden te vormen is aangetoond, 
met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer 
dat niet mogelijk blijkt algemeen te beperken;  
a) “technieken”: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie 
wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld;  
b) “beschikbare”: op zodanige schaal ontwikkeld dat de technieken, kosten en baten 
in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de industriële context 
kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op 
het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden toegepast of geproduceerd, mits ze 
voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn; 
c) “beste: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van 
bescherming van het milieu in zijn geheel.”  
 
Deze definitie vormt het vertrekpunt om het begrip BBT concreet in te vullen voor 
metaalbewerkende nijverheid in Vlaanderen. 
 
 
1.1.2 Beste Beschikbare Technieken als begrip in het Vlaamse milieubeleid 
 
a Achtergrond  

 
Bijna elke menselijke activiteit (vb. woningbouw, industriële activiteit, recreatie, 
landbouw) beïnvloedt op de één of andere manier het leefmilieu. Vaak is het niet 
mogelijk in te schatten hoe schadelijk die beïnvloeding is. Vanuit deze onzekerheid 
wordt geoordeeld dat iedere activiteit met maximale zorg moet uitgevoerd worden om 
het leefmilieu zo weinig mogelijk te belasten. Dit stemt overeen met het zogenaamde 
voorzichtigheidsprincipe.  
 
In haar milieubeleid gericht op het bedrijfsleven heeft de Vlaamse overheid dit 
voorzichtigheidsprincipe vertaald naar de vraag om de “Beste Beschikbare Technie-
ken” toe te passen. Deze vraag wordt als zodanig opgenomen in de algemene 

                                                 
1 Vlarem I: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning (B.S. 11 maart 1999) 
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voorschriften van Vlarem II2 (art. 4.1.2.1). Het toepassen van de BBT betekent in de 
eerste plaats dat iedere exploitant al wat technisch en economisch mogelijk is, moet 
doen om milieuschade te vermijden. Daarnaast wordt ook de naleving van de vergun-
ningsvoorwaarden geacht overeen te stemmen met de verplichting om de BBT toe te 
passen.  
 
Ook in de meeste andere geïndustrialiseerde landen kan het BBT-principe worden 
teruggevonden in de milieuregelgeving, zij het soms met een andere klemtoon. 
Vergelijkbare begrippen zijn o.a.: BAT (Best Available Techniques), BATNEEC 
(Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs), de Duitse ‘Stand der 
Technik’, het Nederlandse ALARA-principe (As Low as Reasonably Achievable) en 
‘Beste Uitvoerbare Technieken’. 
 
Binnen het Vlaamse milieubeleid wordt het begrip BBT in hoofdzaak gehanteerd als 
basis voor het vastleggen van milieuvergunningsvoorwaarden. Dergelijke voorwaar-
den die aan inrichtingen in Vlaanderen worden opgelegd steunen op twee pijlers: 
• de toepassing van de BBT;  
• de resterende milieu-effecten mogen geen afbreuk doen aan de vooropgestelde 
milieu-kwaliteitsdoelstellingen. 
 
Ook de Europese “IPPC” Richtlijn (96/61/EC), schrijft de lidstaten voor op deze twee 
pijlers te steunen bij het vastleggen van milieuvergunningsvoorwaarden. 
 
b Concretisering van het begrip 

Om concreet inhoud te kunnen geven aan het begrip BBT, dient de algemene definitie 
van Vlarem I nader verduidelijkt te worden. Het BBT-kenniscentrum hanteert onder-
staande invulling van de drie elementen.  
“Beste” betekent “beste voor het milieu als geheel”, waarbij het effect van de be-
schouwde techniek op de verschillende milieucompartimenten (lucht, water, bodem, 
afval) wordt afgewogen; 
“Beschikbare” duidt op het feit dat het hier gaat over iets dat op de markt verkrijgbaar 
en redelijk in kostprijs is. Het zijn dus technieken die niet meer in een experimenteel 
stadium zijn, maar effectief hun waarde in de bedrijfspraktijk bewezen hebben. De 
kostprijs wordt redelijk geacht indien deze haalbaar is voor een ‘gemiddeld’ bedrijf uit 
de beschouwde sector én niet buiten verhouding is tegenover het behaalde milieuresul-
taat; 
“Technieken” zijn technologieën én organisatorische maatregelen. Ze hebben zowel te 
maken met procesaanpassingen, het gebruik van minder vervuilende grondstoffen, 
end-of-pipe maatregelen, als met goede bedrijfspraktijken. 
 
Het is hierbij duidelijk dat wat voor het ene bedrijf een BBT is dat niet voor een ander 
hoeft te zijn. Toch heeft de ervaring in Vlaanderen en in andere regio’s/landen aange-
toond dat het mogelijk is algemene BBT-lijnen te trekken voor groepen van bedrijven 
die dezelfde processen gebruiken en/of gelijkaardige producten maken. Dergelijke 
sectorale of bedrijfstak-BBT maken het voor de overheid mogelijk sectorale vergun-

                                                 
2 Vlarem II: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne van 1 juni 1995 
(B.S. 31 maart 1999) 
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ningsvoorwaarden vast te leggen. Hierbij zal de overheid doorgaans niet de BBT zelf 
opleggen, maar wel de milieuprestaties die met BBT haalbaar zijn als norm beschou-
wen. 
 
Het concretiseren van BBT voor sectoren vormt tevens een nuttig referentiepunt bij 
het toekennen van steun bij milieuvriendelijke investeringen door de Vlaamse over-
heid. Dit ecologiecriterium bepaalt dat bedrijven die milieu-inspanningen leveren die 
verdergaan dan de wettelijke vereisten, kunnen genieten van een investeringssubsidie.  
 
1.1.3 Het Vlaams kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken  

Om de overheid te helpen bij het verzamelen en verspreiden van informatie over BBT 
en om haar te adviseren in verband met het BBT-gerelateerde vergunningenbeleid, 
heeft Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) op vraag van de 
Vlaamse overheid een Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken uitge-
bouwd. Dit BBT-kenniscentrum inventariseert informatie rond beschikbare 
milieuvriendelijke technieken, selecteert daaruit de beste beschikbare technieken en 
vertaalt deze naar vergunningsvoorwaarden en ecologiesteun. De resultaten worden op 
een actieve wijze verspreid, zowel naar de overheid als naar het bedrijfsleven, onder 
meer via sectorrapporten, informatiesessies en het Internet 
(http://www.emis.vito.be/BBT).  
 
Het BBT-kenniscentrum wordt gefinancierd door het Vlaams gewest en begeleid door 
een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid (kabinet Leefmilieu, 
kabinet Energie, AMINAL, ANRE, AWI, IWT, OVAM, VMM en VLM).  
 
 
1.2 De BBT-studie ‘Metaalbewerkende nijverheid’ 

1.2.1 Doelstellingen van de studie  

 
1.2.2 Inhoud van de studie 

Vertrekpunt van het onderzoek naar de Beste Beschikbare Technieken voor de me-
taalbewerkende nijverheid is een socio-economische doorlichting (hoofdstuk 2). Dit 
laat ons toe de economische gezondheid en de draagkracht van de sector in te schatten, 
wat van belang is bij het beoordelen van de haalbaarheid van de voorgestelde 
maatregelen.  
 
In het derde hoofdstuk wordt de procesvoering in detail beschreven en wordt per 
processtap nagegaan welke milieu-effecten optreden. Tevens wordt op basis van een 
uitgebreide literatuurstudie, aangevuld met gegevens van leveranciers en bedrijfsbe-
zoeken, een inventaris opgesteld van milieuvriendelijke technieken voor de sector. 
Vervolgens, in hoofdstuk vier, vindt voor elk van deze technieken een evaluatie plaats, 
niet alleen van het globaal milieurendement, maar ook van de technische en economi-
sche haalbaarheid. Deze grondige afweging laat ons toe de Beste Beschikbare 
Technieken te selecteren.  
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De BBT zijn op hun beurt de basis voor een aantal suggesties om de bestaande 
milieuregelgeving te evalueren, te concretiseren en aan te vullen (hoofdstuk 5). In 
hetzelfde hoofdstuk wordt onderzocht welke van deze technieken in aanmerking 
komen voor investeringssteun in het kader van het ecologiecriterium.  
 
 
1.2.3 Begeleiding en werkwijze 

Voor de wetenschappelijke begeleiding van de studie werd een begeleidingscomité 
samengesteld met vertegenwoordigers van industrie en overheid. Dit comité kwam X 
keer bijeen om de studie inhoudelijk te sturen (28/02/2001, 11/12/2002 en 
15/09/2003). De namen van de leden van dit comité en van de externe deskundigen 
die aan deze studie hebben meegewerkt, zijn opgenomen in bijlage 1.  
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HOOFDSTUK 2: SOCIO-ECONOMISCHE EN MILIEU-
JURIDISCHE SITUERING VAN DE SECTOR  

In dit hoofdstuk wordt de sector van metaalbewerkingen gesitueerd en doorgelicht, 
zowel socio-economisch als milieu-juridisch.  
 
Vooreerst wordt getracht de bedrijfstak te omschrijven en het onderwerp van de studie 
zo precies mogelijk af te bakenen. Daarna wordt een soort barometerstand van de 
sector bepaald, enerzijds aan de hand van de evolutie van een aantal socio-
economische kenmerken en anderzijds door middel van een beschrijving van de 
belangrijkste bronnen van concurrentie. In een derde paragraaf wordt dieper ingegaan 
op de relevante milieu-juridische aspecten voor de metaalbewerkende nijverheid.  
 
2.1 Omschrijving en afbakening van de bedrijfstak  

2.1.1 Afbakening van de sector 

a Algemeen 

De BBT-studie metaalbewerking is gericht op de bedrijven waarin metalen mechani-
sche bewerkingen ondergaan. De productie en eerste verwerking van de metalen 
vallen buiten het bestek van dit rapport. Ook het gieten en de chemische en elektroly-
tische oppervlaktebehandeling van metalen komen in principe niet aan bod.  
 
De bedrijfstak “metaalbewerking” bestaat uit bedrijven met als hoofdactiviteit de 
productie van metaal- en elektrotechnische producten. De sector omvat een brede 
waaier van producten, productieprocessen en technologieën. Er zijn heel wat bedrij-
ven, zowel kleine als grote, en typisch worden meerdere activiteiten (bewerkingen 
en/of processen) van diverse aard uitgevoerd in een groot aantal verschillende combi-
naties. Het betreft hoofdzakelijk de vervaardiging van onderdelen. Metaalproducten 
(goederen of (half-)afgewerkte producten van metaal) zijn erg divers: van nietjes, 
conservenbussen, spaden, bedden tot metalen bruggen.  
 
b NACE-indeling 

Voor het opmaken van (officiële) socio-economische statistieken wordt veelal de 
Nace-Bel code3 gehanteerd.  
 
In de Nace-Bel code is metaalbewerking terug te vinden in de rubrieken 27 en 28:  
 
27. Vervaardigen van metalen in primaire vorm 
 27.2 Vervaardiging van buizen 
 27.21 Vervaardigen van gietijzeren buizen  
 27.22 Vervaardigen van stalen buizen  
 27.3 Eerste verwerking van staal  
 27.31 Koudtrekken 
 27.32 Koudwalsen van bandstaal 
 27.33 Koudvervormen en koudfelsen 

                                                 
3 De NACE-Bel code is de Belgische versie (1993) van de NACE Rev.1-code 
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 27.34 Draadtrekken 
 27.35 Overige eerste verwerking van staal. 
 
28. Vervaardiging van producten van metaal  
 28.1 Vervaardiging van metalen constructiewerken  
28.2 Vervaardiging van metalen recipiënten, vervaardiging van radiatoren en ketels voor 
centrale verwarming 
28.3 Vervaardiging van stoomketels 
28.4 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metalen; poedermetallurgie 
28.5 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking 
28.6 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschappen en ijzerwaren 
28.7 Vervaardiging van overige producten van metaal.  
 
De subrubrieken 27.1 (vervaardiging van ijzer en staal), 27.4 (productie van non-
ferrometalen) en 27.5 (gieten van metalen) vallen buiten het bestek van voorliggende 
BBT-studie. Ook rubrieken 29 - 36 (vervaardiging van machines, auto’s, meubelen, 
…) worden niet beschouwd. Toch zullen in de bedrijven die onder nace-code 27.1, 
27.4, 27.5 en 29 - 36 vallen ook een aantal metaalbewerkingen uitgevoerd worden en 
moeten we hierbij dus vermelden dat we waarschijnlijk niet alle metaalbewerkende 
bedrijven in rekening hebben gebracht.  
 
In de ‘oude’ Nace-code zijn deze activiteiten terug te vinden in rubriek  
31. Vervaardiging van producten uit metaal 
 312 Smederijen; vervaardiging van pers- en stampwerk 

313 Fabrieken van schroeven, bouten en moeren, van technische veren, van producten uit 
sintermateriaal; oppervlaktebewerking van metaal 

 314 Constructiewerkplaatsen 
 315 Ketel- en reservoirbouw 
 316 Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere metaalwarenfabrieken.  
 
c Indeling volgens productie  

De bewerkingen en/of processen van de metaalbewerkende sector zijn onder te 
verdelen in een aantal hoofdactiviteiten:  
- gieten, sinteren en walsen; 
- spaanloze bewerkingen; 
- verspanende bewerkingen; 
- verbindingstechnieken; 
- oppervlaktebehandelingen; 
- nevenactiviteiten.  
 
Op basis van de productiemogelijkheden kunnen de metaalbewerkende bedrijven als 
volgt worden ingedeeld (SAMSOM, 1997):  
- Grote metaalbewerkingseenheden, met intensief gebruik van veel geautomatiseer-

de processen en handmatige bewerkingen, alsook het toepassen van grootschalige 
voorbewerkingen; 
Voorbeelden: scheepsbouw, grote constructiewerken.  

- Middelgrote metaalbewerkingsfabrieken met gebruik van geautomatiseerde 
processen en veel handmatige bewerkingen, alsmede het toepassen van voorbe-
werkingen; 
Voorbeelden: scheepsreparatie, machinebouw.  
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- Kleine metaalbewerkingsfabrieken met weinig geautomatiseerde processen en veel 
handmatige bewerkingen, alsmede het toepassen van voorbewerkingen. 
Voorbeelden: apparatenbouw, kleinschalige metaalwaren.  

 
Op grond van de meest toegepaste bewerkingen en processen werd volgende indeling 
bekomen. Telkens is aangeduid welke processen specifiek in deze studie behandeld 
worden en welke in overige (Europese) BBT-studies.  
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Tabel 2-1: Indeling van de hoofdactiviteiten en de meest voorkomende  
bewerkingen en/of processen (SAMSOM, 1997). 

 
Hoofdactiviteit Bewerkingen en processen Behandeld in:  
Bereiding van metalen - gieten BBT-studie “Gieterijen” 
Spaanloze bewerkingen - smeden, warmpersen en walsen; 

- extruderen; 
- staaf- en draadtrekken; 
- dieptrekken; 
- buigen, zetten, kanten, felsen en kralen; 
- forceren en vloeidraaien;  
- knippen, uithoeken, ponsen of stansen 

en nibbelen; 
- persen; 
- explosievormen.  
 

- BBT-studie “Metaalbewer-
kende nijverheid” 

- Europese BBT-studie 
(BREF) “BAT for ferrous 
metals processing” 

Verspanende bewerkingen  - zagen; 
- schaven, steken en brootsen; 
- freezen; 
- draaien; 
- kotteren; 
- boren en tappen; 
- slijpen en schuren;  
- vonkverspanen;  
- fysische en chemische bewerkingen, 

zoals: 
-  snijbranden en gutsen; 
-  plasma-, laser- en watersnijden 

BBT-studie “Metaalbewerkende 
nijverheid” 

Verbindingstechnieken - lassen; 
- snijden; 
- krimpen;  
- overige niet-losneembare verbindings-

technieken, zoals: 
-  lijmen; 
-  kitten.  

BBT-studie “Metaalbewerkende 
nijverheid” 

Oppervlaktebehandelingen - ontvetten en reinigen; 
- beitsen, etsen en passiveren; 
- aanbrengen van conversielagen, zoals: 
- anodiseren; 
- fosfateren;  
- chromateren;  
- chemisch zwarten; 
- galvaniseren; 
- aanbrengen van deklagen door/zoals:  
- dompelen in thermische metaalbaden; 
- chemisch vernikkelen en verkoperen; 

- BBT-studie “Electrolytisch 
behandelen, Chemisch be-
handelen en Ontvetten met 
oplos middelen van me talen 
oppervlakken”;  

- BBT-studie “Thermisch 
verzinken” 

- Europese BBT-studie 
(BREF) “BAT for surface 
treatment of metals” 

- Europese BBT-studie 
(BREF) “BAT for ferrous 
metals processing” 

Oppervlaktebehandelingen - stralen; 
- polijsten, leppen, honen, superfijnen en 

borstelen; 
- metaalspuiten; 
- vacuumdeposities (PVD); 
- emailleren; 

BBT-studie “Metaalbewerkende 
nijverheid” 
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Hoofdactiviteit Bewerkingen en processen Behandeld in:  
- verf en lak; 
- drogen; 
- ontlakken. 

 
 

Nevenactiviteiten - montage- en constructiewerk; 
- isoleren.  

Geen BBT-studie 

 
2.1.2 De bedrijfskolom 

In Figuur 2.1 wordt de bedrijfskolom van de metaalbewerkende nijverheid schema-
tisch voorgesteld.  
 
Leveranciers 
 
De voornaamste leveranciers van de metaalbewerkende bedrijven zijn de metaalpro-
ducenten. De grondstoffen aan het begin van de keten (ferro en non-ferro) zijn 
afkomstig van primaire en secundaire bronnen. Primaire grondstoffen worden gewon-
nen uit ertsen; residuen van industriële activiteiten en van consumenten vormen de 
secundaire input.  
 
In de eerste verwerking worden de grondstoffen verder verwerkt. In de non-
ferronijverheid worden ruwmetalen geproduceerd onder de vorm van ingots, staven 
e.d., en metallische halffabrikaten zoals draad, staven, buizen, profielen e.d.  
 
Producenten 
 
De metaalbewerkende bedrijven verwerken deze input tot metaal- en elektrotechni-
sche producten. De processen die hierbij gebruikt worden, zijn in detail beschreven in 
hoofdstuk 3 van voorliggende studie.  
 
Afnemers 
 
Gegeven de variëteit aan producten zijn ook de klanten van de metaalbewerkende 
nijverheid erg divers. De afzetmarkten situeren zich bij zowat alle actoren van de 
economie (industrie, consumenten, landbouw, …).  
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                      Leveranciers    Producenten              Afnemers                       Consument 
 
 

Figuur 2-1: De bedrijfskolom van de metaalbewerkende nijverheid 
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- non-ferro 
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Metaalbewerking
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2.2 Socio-economische kenmerken van de sector  

In deze paragraaf wordt de toestand van de sector geschetst aan de hand van enkele 
socio-economische indicatoren. Deze geven ons een algemeen beeld van de structuur 
van de sector en brengen inzicht in de evolutie van de economische prestaties.  
 
2.2.1 Aantal en omvang van de bedrijven  

In onderstaande tabel wordt voor de betrokken activiteiten het aantal ondernemingen 
in Vlaanderen weergegeven voor 2001, gebaseerd op de gegevens van de RSZ (Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid).  
 

Tabel 2-2: Aantal werkgevers  
(2001, Vlaanderen) 

 
Rubriek Aantal werkgevers 

(2001) 
27.2 7 
27.3 34 
28.1 793 
28.2 94 
28.3 103 
28.4 122 
28.5 846 
28.6 144 
28.7 188 
Totaal 2331 

 
Bron: RSZ-gegevens  
 
In totaal zijn er dus 2331 werkgevers in de betrokken sectoren, met de producenten 
van metalen constructiewerken (28.1) en de bedrijven die oppervlaktebehandeling en 
bekleding van metaal doen (28.5) als grootste.  
 
Uit de indeling op basis van het aantal werknemers kunnen we afleiden dat 43 % van 
bedrijven minder dan 5 werknemers tellen. De sector kan omschreven worden als een 
typische KMO-sector: veel kleine ondernemingen en slechts enkele grote.  
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Indeling volgens aantal werknemers

43%

20%

15%

15%

4%

<5 wkn

4<wkn<10

9<wkn<20

19<wkn<50

49<wkn<100

99<wkn<200

199<wkn<500

499<wkn<1000

>999 wkn

 
 

Figuur 2-2: Indeling bedrijven volgens aantal werknemers (Vlaanderen, 2001) 
 
Bron: RSZ-gegevens 
 
 
2.2.2 De tewerkstelling 

In onderstaande tabel wordt de tewerkstelling in de verschillende subsectoren aange-
geven voor 2001 in Vlaanderen. Het totaal wordt uitgesplitst naar mannen en 
vrouwen, arbeiders en bedienden.  
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Tabel 2-3: Tewerkstelling in de metaalbewerkende sector (rubriek 28) 
(2001 in Vlaanderen) 

 
Rubriek Arbeider 

Man 
Arbeider 
Vrouw 

Bediende 
Man 

Bediende 
Vrouw 

Totaal 

27.2 97 10 17 8 132 
27.32 147 0 34 28 209 
27.33 435 11 115 35 596 
27.34 3395 80 1047 302 4824 
27.35 194 3 27 9 233 
28.11 5725 97 1092 311 7225 
28.12 4498 310 809 389 6006 
28.21 1161 23 289 99 1572 
28.22 1302 72 204 84 1662 
28.30 2545 35 587 163 3330 
28.40 1765 186 397 142 2490 
28.51 2947 429 505 266 4147 
28.52 7208 308 989 429 8934 
28.61 39 4 8 1 52 
28.62 681 52 222 73 1028 
28.63 544 162 132 78 916 
28.71 276 41 60 33 410 
28.72 572 140 172 56 940 
28.73 120 78 49 17 264 
28.74 354 87 126 53 620 
28.75 1284 555 363 202 2404 

Totaal 35.289 2.683 7.244 2.778 47.994 
Bron: RSZ-gegevens 
 
Uit deze gegevens blijkt dat de betrokken bedrijven in Vlaanderen bijna 48.000 
mensen tewerkstellen, waarvan ca. 74% mannelijke arbeiders zijn.  
 
Onderstaande tabel geeft de evolutie (1995 en 2001) in de totale tewerkstelling aan 
voor Vlaanderen.  
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Tabel 2-4: Evolutie aantal werknemers in Vlaanderen 
 

Rubriek 1995 2001 
27.2 95 132 
27.3 6515 5862 
28.1 13783 13231 
28.2 3589 3234 
28.3 2225 3330 
28.4 889 2490 
28.5 10223 13081 
28.6 2102 1996 
28.7 4837 4638 
Totaal 44.258 47.994 

 
Bron: RSZ-gegevens 
 
Uit deze gegevens blijkt dat de totale tewerkstelling tussen 1995 en 2001 toegenomen 
is met meer dan 9%. Een vergelijking met bv. 1985 en 1990 is niet mogelijk vermits 
de RSZ-gegevens voor die jaren ingedeeld zijn volgens de Nace-code en niet de Nace-
Belcode.  
 
2.2.3 Evolutie van de omzet 

De gegevens met betrekking tot omzet en investeringen werden opgevraagd bij het 
NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek). De indeling die daarvoor gehanteerd 
wordt is de ‘oude’ Nace-code en niet de Nace-Belcode.  
 

Tabel 2-5: Omzet metaalbewerkende nijverheid (Vlaanderen, 2001)  
 
 312 313 314 315 316 
aantal aangevers 427 838 1855 93 627 
totale omzet (in k€) 392.540 800.588 2.818.262 307.350 2.369.923 
gem. omzet (in €)  919.217 955.355 1.519.279 3.304.839 3.779.782 
Bron: NIS-gegevens 
 

Tabel 2-6: Evolutie totale omzet (in k€)  
 
 1990 1995 2001 
312 143.778 n.a. 392.540 
313 446.455 483.915 800.588 
314 2.059.500 2.207.236 2.818.262 
315 320.278 341.134 307.350 
316 1.318.546 1.348.153 2.369.923 
Totaal 4.288.557 n.a. 6.688.663 
Bron: NIS-gegevens 
 
Uit deze tabel blijkt dat de omzet van de betrokken activiteiten gestegen is met bijna 
65% tussen 1990 en 2001.  
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2.2.4 Investeringen 

In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de investeringen die de sectoren in 
2001 realiseerden. Tevens worden de investeringen als percentage van de omzet 
uitgedrukt.  
 

Tabel 2-7: Investeringen (Vlaanderen, 2001)  
 
 312 313 314 315 316 
aantal aangevers 427 838 1855 93 627 
totale investeringen (in k€) 27.722 85.575 110.673 12.112 89.624 
invest / omzet (%)  7,1 % 10,6 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 
Bron: NIS-gegevens 
 
 
2.3 Concurrentie-analyse  

Naast bedrijfsspecifieke elementen bepaalt ook de ‘aantrekkelijkheid’ van de sector de 
winstgevendheid van ondernemingen. Die aantrekkelijkheid wordt bepaald door de 
intensiteit van de concurrentie binnen een bedrijfstak. Algemeen kunnen vijf bronnen 
van concurrentie onderscheiden worden (Porter, 1980): de interne concurrentie tussen 
de marktspelers, de macht van de leveranciers en de afnemers (externe concurrentie) 
en ten slotte de dreiging van substituten en nieuwkomers (potentiële concurrentie).  
 
Gegeven de diversiteit van de sector, is het niet eenvoudig om de bronnen van concur-
rentie te beschrijven. Niettemin wordt in onderstaande paragrafen getracht een aantal 
factoren op te lijsten voor de metaalbewerkende nijverheid in globo.  
 
2.3.1 Interne concurrentie  

Metaalbewerking kan beschouwd worden als een mature basisindustrie die conjunc-
tuurgevoelig is. Vele subsectoren zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de bouwactiviteit. 
Wel zijn er bepaalde nichemarkten met groeipotentieel. 
 
De markt waarop de ondernemingen concurreren wordt steeds globaler. Dit verhoogt 
enerzijds de concurrentiedruk door toegenomen mogelijkheden voor import, ander-
zijds zijn er nieuwe mogelijkheden voor buitenlandse expansie.  
 
Er is een tendens naar specialisatie van activiteiten en concentratie van ondernemin-
gen.  
 
Uit de gegevens met betrekking tot tewerkstelling blijkt het arbeidsintensief karakter 
van de sector.  
 
2.3.2 Externe concurrentie: macht van de leveranciers en de afnemers 

Bij de belangrijkste leveranciers van de metaalbewerkende ondernemingen (ferro en 
non-ferroproducenten) is er sprake van overcapaciteit, wat drukt op de prijzen en dus 
gunstig is voor de metaalbewerkers.  
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De onderhandelingsmacht van de afnemers is sterk afhankelijk van het beschouwde 
segment.  
 
2.3.3 Potentiële concurrentie  

De concurrentie wordt globaler en nieuwe concurrenten vanuit bijvoorbeeld Centraal- 
en Oost-Europa en het Verre Oosten komen op de markt, met verhoogde concurren-
tiedruk tot gevolg.  
 
De dreiging van substituten is sterk afhankelijk van het beschouwde segment.  
 
 
2.4 Conclusie: economische draagkracht van de sector  

De sector van metaalbewerking is erg divers, met talrijke combinaties van processen 
en producten. Het is dan ook moeilijk om algemene conclusies met betrekking tot de 
economische prestaties van de ganse sector te trekken.  
 
Wel is het duidelijk dat de meeste ondernemingen klein zijn en dus een beperkte 
draagkracht voor milieu-investeringen hebben. De meeste segmenten zijn matuur en 
bieden beperkte groeimogelijkheden, al zijn er aantrekkelijke nichemarkten. In tijden 
van neergaande conjunctuur wordt de sector getroffen door overcapaciteit en scherpe 
prijsconcurrentie, wat leidt tot beperkte winstmarges.  
 
De ondernemingen hebben ook af te rekenen met toenemende concurrentie vanuit 
Oost-Europa bijvoorbeeld; anderzijds biedt de globalisering mogelijkheden voor 
buitenlandse expansie.  
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2.4 Milieu-juridische aspecten  

2.4.1 Inleiding 

Op basis van de in Vlarem I opgenomen reglementering kan het noodzakelijk zijn om 
voor de exploitatie van een metaalbewerkend bedrijf een milieuvergunning aan te 
vragen. De in bijlage 1 van Vlarem I opgenomen indelingslijst deelt de verschillende 
activiteiten in klasse 1, 2 of 3, naargelang de graad van hinderlijkheid van de aanwezi-
ge installaties (klasse 1 is het meest hinderlijk). Als het bedrijf wordt ondergebracht in 
klasse 1 of 2 zal een milieuvergunning noodzakelijk zijn. De procedure voor het 
bekomen van een dergelijke vergunning wordt beschreven in Vlarem I. 
 
Voor ieder van deze installaties worden milieuvoorwaarden opgelegd welke beschre-
ven staan in Vlarem II. 
 
In Vlaanderen zijn ook andere milieugerelateerde wetgevingen van kracht, welke ook 
voor de metaalbewerkende sector van belang zijn, met name Vlarebo en Vlarea. 
 
2.4.2 Vlarem I  

Metaalbewerkers kunnen volgens de lijst van hinderlijke inrichtingen vallen onder 
rubrieken 4, 29 en 59. 
 
Tabel 2-8: Gedeelten uit de lijst van hinderlijke inrichtingen betreffende de metaalbe-

werkers (Vlarem I, bijlage 1) 
 

Rubriek Omschrijving Klasse Bemer-
kingen 

Coör-
dinator 

Audit Jaar-
verslag 

 4. Bedekkingsmiddelen      
 4.2. Inrichtingen voor het aanbrengen van

bedekkingsmiddelen door indompe-
ling 

2     

 4.3. Inrichtingen voor het mechanisch, 
pneumatisch of elektrostatisch 
aanbrengen van bedekkingsmiddelen 

     

 a) inrichtingen voorzien van een
filterinstallatie met gebruik van
actieve kool voor adsorptie van de
afvalgassen of een gelijkwaardige
installatie, alsmede inrichtingen waar
uitsluitend watergedragen verven
worden aangebracht, met een
geïnstalleerde drijfkracht van: 

     

 1°) 5 kW tot en met 25 kW 3     
 2°) meer dan 25 kW tot en met 200

kW 
2 T    

 3°) meer dan 200 kW 1 T B P J 
 b) andere dan sub a) bedoelde

inrichtingen met een geïnstalleerde
totale drijfkracht van: 

     

 1°) 5 kW tot en met 10 kW 3     
 2°) meer dan 10 kW tot en met 200

kW 
2 T    
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Rubriek Omschrijving Klasse Bemer-
kingen 

Coör-
dinator 

Audit Jaar-
verslag 

 3°) meer dan 200 kW 1 T A P J 
 4.4. Inrichtingen voor het thermisch

behandelen (bij een temperatuur van
100 °C of meer) van voorwerpen
bedekt met bedekkingsmiddelen,
wanneer het inwendig volume van de
ovens groter is dan 0,25 m³ 

2     

 4.5. Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton
bedekkingsmiddelen met uitzondering 
van deze bedoeld in rubrieken 17 en
48. 

2 T    

 4.6. Installaties voor oppervlaktebehande-
ling van stoffen, voorwerpen of 
voorwerpen, waarin organische
oplosmiddelen worden gebruikt, in het
bijzonder voor appreteren, bedrukken,
het aanbrengen van een laag, het
ontvetten, het vochtdicht maken,
lijmen, verven, reinigen, impregneren,
met een verbruikscapaciteit  van meer 
dan 150 kg oplosmiddelen per uur, of
meer dan 200 ton per jaar. 

 
(Er kan overlapping zijn met deelru-
brieken 29 en 41) 

1 G,M,T,X A P J 

 
 

Rubriek Omschrijving Klasse Bemer-
kingen 

Coör-
dinator 

Audit Jaar-
verslag 

 29. Metalen      
 29.2. Installaties voor de verwerking van

ferro-metalen 
     

 29.2.1. Walserij      
 1° warmwalserij met een capaciteit

van meer dan 20 ton ruwstaal per uur 
1 M,X A P J 

 2° overige walserijen 1 M A P J 
 29.2.2 Staaldraadtrekkerij 1 M A P J 
 29.3. Non-ferrometalen      
 29.3.1 Walserijen en trekkerijen met een

totale geïnstalleerde totale drijfkracht 
van: 

     

 1° 5kW tot en met 10 kW 3     
 2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2     
 3° meer dan 200 kW 1  A P J 
 29.5.  Metalen of voorwerpen uit metaal

(bewerking of behandeling van) 
     

 29.5.1 Installaties voor het smeden met
hamers met een slagkracht van meer
dan 50 kilojoule per hamer, wanneer
een thermisch vermogen van meer dan
20 MW wordt gebruikt 

1 X N   

 29.5.2 Smederijen, andere dan deze bedoeld 
in rubriek 29.5.1., en inrichtingen
voor het mechanisch behandelen van
metalen en het vervaardigen van
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Rubriek Omschrijving Klasse Bemer-
kingen 

Coör-
dinator 

Audit Jaar-
verslag 

voorwerpen uit metaal met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

 1° 5 kW tot en met 10 kW 3     
 2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2 T N   
 3° meer dan 200 kW 1 T N   
 29.5.3. Inrichtingen voor het thermisch

behandelen van metalen of voorwer-
pen uit metaal met een thermisch
vermogen van: 

     

 1° 5KW tot en met 10 kW 3     
 2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2 T    
 3° meer dan 200 kW 1 T B   
 29.5.4 Inrichtingen voor het fysisch behande-

len van metalen of voorwerpen uit
metaal of stralen met zand of andere
producten (uitgezonderd het stralen
van een gebouw of enige andere vaste
constructie) met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van: 

     

 1° 5 kW tot en met 10 kW 3     
 2° meer dan 10 kW tot en met  200

kW 
2 T    

 3° meer dan 200 kW 1 T B   
 29.5.6. Aanbrengen van deklagen van

gesmolten metaal: 
     

 a) met een verwerkingscapaciteit van
meer dan 2 ton ruwstaal per uur 

1 M,X B P J 

 29.5.7. Ontvetten van metalen of voorwerpen 
van metaal door middel van: 

     

 a) gehalogeneerde oplosmiddelen met
een ontvlammingspunt tot en met 55
°C met een totaal inhoudsvermogen 
van de baden en de spoelbaden van: 

     

 1° 10 l tot en met 300 l 3     
 2° meer dan 300 l tot en met 5.000 l 2     
 3° meer dan 5.000 l 1 M B P J 
 b) andere organische oplosmiddelen

met een totaal  inhoudsvermogen van
de baden en spoelbaden van: 

     

 1° 10 l tot en met 300 l 3     
 2° meer dan 300 l tot en met 5.000 l 2 T N   
 3° meer dan 5.000 l 1 T B P J 
 

Rubriek Omschrijving Klasse Bemer-
kingen 

Coör-
dinator 

Audit Jaar-
verslag 

 59. Activiteiten die gebruikmaken van
organische oplosmiddelen 

     

 59.2. Oppervlaktereiniging      
 59.2.1. Oppervlaktereiniging die gebruik 

maakt van de in artikel 5.59.2.2. §1 en 
§3, van titel II van het Vlarem 
vermelde stoffen 

     

 1° met een jaarlijks oplosmiddelver- 2     
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Rubriek Omschrijving Klasse Bemer-
kingen 

Coör-
dinator 

Audit Jaar-
verslag 

bruik van 1 ton tot en met 5 ton 
 2° met een jaarlijks oplosmiddelver-

bruik van meer dan 5 ton 
1     

 59.2.2. Oppervlakteverontreiniging die geen
gebruikmaakt van de in artikel
5.59.2.2. §1 en §3, van titel II van het
Vlarem vermelde stoffen 

     

 1° met een jaarlijks oplosmiddelver-
bruik van 2 ton tot en met 10 ton 

2     

 2° met een jaarlijks oplosmiddelver-
bruik van meer dan 10 ton 

1     

 59.4 Bandlakken      
 1° met een jaarlijks oplosmiddelver-

bruik van meer dan 25 ton 
1     

 59.5. Coatingwerkzaamheden      
 59.5.2 Coating van andere producten 

2° metalen en kunststofoppervlakken, 
met inbegrip van oppervlakken van
vliegtuigen, schepen en treinen enz. 

     

 1° met een jaarlijks oplosmiddelver-
bruik van 5ton tot en met 15 ton 

2     

 2° met een jaarlijks oplosmiddelver-
bruik van meer dan 15 ton  

1     

 59.6. Coating van wikkeldraad      
 1° met een jaarlijks oplosmiddelver-

bruik van meer dan 5 ton 
1     

 59.13. Aanbrengen van lijmlagen      
 1° met een jaarlijks oplosmiddelver-

bruik van 5 tot en met 15 ton 
2     

 2° met een jaarlijks oplosmiddelver-
bruik van meer dan 15 ton 

1     

 
M: Inrichting waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij advies verstrekt. 
T:  Inrichting waarvoor een tijdelijke vergunning kan worden verkregen. 
X: Inrichting die een GPBV-installatie betreft zoals gedefinieerd door sub 16° van artikel 1 van titel I 
van het VLAREM en die als dusdanig tevens onder de toepassing valt van de bepalingen van de titels I 
en II van het VLAREM inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in 
de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996. Dergelijke inrichting omvat telkens de vaste 
technische eenheid waarin de in de overeenkomstige tweede kolom vermelde activiteiten en processen 
alsmede andere daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden, die technisch in verband 
staan met de op die plaats ten uitvoer gebrachte activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de 
emissies en de verontreiniging (zie ook artikel 5, § 7 van titel I van het VLAREM) 
A: Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM een milieucoördinator van het 
eerste niveau dient aangesteld. 
B:  Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM een milieucoördinator van het tweede 
niveau dient aangesteld. 
N: Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM vrijstelling is verleend van de 
verplichting tot aanstelling van een milieucoördinator. 
P: Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM door de vergunningverlenende 
overheid een periodieke milieu-audit kan worden opgelegd. 
J: Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM een milieujaarverslag moet 
worden ingediend. 
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2.4.3 Vlarem 2 

Vlarem II legt de milieuvoorwaarden vast voor de ingedeelde inrichtingen en ook voor 
enkele niet ingedeelde inrichtingen. Voor de ingedeelde inrichtingen wordt onder-
scheid gemaakt tussen algemene en sectorale milieuvoorwaarden. 
 
De algemene milieuvoorwaarden (deel 4 van Vlarem II) zijn van toepassing op alle 
ingedeelde inrichtingen. Ze zijn als volgt onderverdeeld: 
- algemene voorschriften; 
- beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging; 
- beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging; 
- beheersing van luchtverontreiniging; 
- beheersing van geluidshinder; 
- beheersing van hinder door licht; 
- beheersing van asbest; 
- verwijdering van PCB's en PCT's. 
 
De sectorale milieuvoorwaarden (deel 5 van Vlarem II) zijn specifieke voorschriften 
die van toepassing zijn op welbepaalde inrichtingen. Ze kunnen afwijken in strenge of 
minder strenge zin van de algemene milieuvoorwaarden, waarop ze voorrang hebben.  
 
Hierna wordt een schets gegeven van de voornaamste algemene en sectorale milieu-
voorwaarden die betrekking hebben op de beschreven metaalbewerkingen. 
 
2.4.3.1 Algemene milieuvoorwaarden 

a Algemene voorschriften (hoofdstuk 4.1.) 

In het bijzonder verwijzen we naar de voorschriften inzake de toepassing van BBT, 
hinderbeheersing, het beheer van afvalstoffen, de opslag van gevaarlijke stoffen, het 
milieujaarverslag en de milieucoördinator. 
 
b Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging (hoofdstuk 4.2.) 

Onderscheid wordt gemaakt tussen 4 categorieën: bedrijfsafvalwater, koelwater, huis-
houdelijk afvalwater en hemelwater. Voor elke stroom moet op het bedrijfsterrein een 
aparte afvoer zijn voorzien, zoniet wordt het mengsel integraal beschouwd als be-
drijfsafvalwater. 
 
Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater 
van meer dan 2 m3 per dag of 50 m3 per maand of 500 m3 per jaar lozen, moet worden 
geloosd via een controle-inrichting (meetgoot en monstername). 
 
De afvoer van koelwater en hemelwater enerzijds en bedrijfs- en huishoudelijk afval-
water anderzijds mag, behoudens technische moeilijkheden, niet via dezelfde 
openbare riolering gebeuren. Beide laatste mogen ook niet ongezuiverd in oppervlak-
tewater worden geloosd. Onder geen beding mag het afvalwater gevaarlijke stoffen 
bevatten (vermeld in bijlage 2C van Vlarem I). 
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Algemene lozingsnormen worden opgelegd voor: 
- bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat (afdeling 4.2.2.); 
- bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat (afdeling 4.2.3.); 
- koelwater (afdeling 4.2.4.); 
- huishoudelijke afvalwater (afdeling 4.2.7.). 
 
Tevens willen we in deze paragraaf ingaan op de randvoorwaarden die in het huidig 
beleid gesteld worden m.b.t. het lozen van bedrijfsafvalwater op riolering en 
oppervlaktewater.  Hiertoe worden een aantal beleidslijnen uit de ‘omzendbrief m.b.t. 
de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met 
de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie4’ toegelicht.  De volledige tekst van de 
omzendbrief is consulteerbaar via de website van de VMM (www.vmm.be). 
 
Randvoorwaarden voor zelfzuivering en lozing op oppervlaktewater  
 
Er zijn economische en ecologische argumenten om het bedrijfsafvalwater te zuiveren 
op de plaats waar het ontstaat: 
- geen transport van afvalwater 
- scheiding hemelwater-afvalwater kan zonder problemen worden doorgevoerd 
- voorkomen van vervuiling van oppervlaktewater via overstorten 
- optimalisering van de toegepaste zuiveringstechniek op het productieproces en de 

kenmerken van de afvalwaterstromen 
- mogelijkheid tot hergebruik van het effluent 
- duidelijke verantwoordelijkheden, b.v. inzake gevaarlijke stoffen 
- voorkomen van onrendabele RWZI investeringen bij wijzigende productiecapaci-

teit. 
 
Overeenkomstig de omzendbrief zijn alle zogenaamde ‘P-bedrijven’ in beginsel 
verplicht tot zelfzuivering.  Een bedrijf wordt als P-bedrijf of prioritair bedrijf be-
schouwd indien het voldoet aan één of meerdere van volgende criteria: 
- Het bedrijfsafvalwater heeft een nadelige invloed op de exploitatie van de RWZI 

waar het afvalwater wordt behandeld: dit betreft zowel de verstoring van het bio-
logisch zuiveringsproces als de aanvoer van verdund (al dan niet voorgezuiverd) 
afvalwater, alsook de negatieve invloed op de slibkwaliteit; 

- Het geloosde afvalwater heeft een wezenlijke invloed op de kwaliteit van het 
ontvangende oppervlaktewater, hetzij rechtstreeks (impact lozing gezuiverd efflu-
ent) hetzij onrechtstreeks (cfr. overstortproblematiek van zwaar belast rioolwater 
en gevaar bij verstoring bedrijfszuivering); 

- Het bedrijf loost een vuilvracht die hoger ligt dan de toepasselijke Vlaremdrem-
pel(s) om een emissiejaarverslag op te maken; 

- De geloosde vuilvracht overschrijdt één of meer van volgende forfaitaire N-
drempels van de huidige heffingenformule:  

o N1 (indicator voor zuurstofbindende en zwevende stoffen) > 600 
o N2 (indicator voor zware metalen) > 200 
o N3 (indicator voor nutriënten) > 400 

- Het bedrijf valt onder toepassing van de IPPC-richtlijn. 
De lijst der P-bedrijven is consulteerbaar op de website van de VMM (www.vmm.be) 
en zal regelmatig geactualiseerd worden.     
                                                 
4 Belgisch Staatsblad 14.12.2001 
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Ook niet P-bedrijven wiens afvalwater niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afval-
water én niet voldoet aan de basiscriteria voor lozing op riool (zie verder) kunnen 
verplicht worden tot zelfzuivering en lozing op oppervlaktewater.  De verplichting kan 
ook opgelegd worden indien geen ecologisch transport naar de RWZI mogelijk is. 
 
In geval van zelfzuivering moet het effluent steeds geloosd worden in een geschikt 
oppervlaktewater in plaats van in de openbare riolering.  Ten behoeve van zelfzuive-
rende bedrijven die geen oppervlaktewater in de directe omgeving kunnen bereiken 
wordt in de omzendbrief voorzien dat Aquafin kan tussenkomen bij de aanleg van 
speciale effluentleidingen. 
 
Voor de lozing zijn de oppervlaktewaternormen van toepassing waarbij als richtingge-
vende effluentnormen volgende waarden worden gehanteerd: 
- BZV ≤ 25 mg/l 
- CZV ≤ 125 mg/l 
- Zwevende stoffen ≤ 60 mg/l 
- N ≤ 15 mg/l 
- P ≤ 2 mg/l 
 
Randvoorwaarden voor zuivering van bedrijfsafvalwater in een RWZI 
 
Lozing van bedrijfsafvalwater op riolering is overeenkomstig de omzendbrief aan-
vaardbaar voor niet P-bedrijven wiens afvalwater gelijkaardig is aan huishoudelijk 
afvalwater.  Voor niet P-bedrijven wiens afvalwater niet gelijkaardig is aan huishoude-
lijk afvalwater, en voor alle P-bedrijven, is lozing op riolering slechts aanvaardbaar 
onder welbepaalde voorwaarden.  
 
Het bedrijfsafvalwater dient in deze gevallen te voldoen aan volgende samenstellings-
criteria (eventueel na deelzuivering): 
- BZV/CZV > 0,25  
- BZV/N > 4 
- BZV/P > 25 
- geen nadelige invloed op het rioleringsstelsel en/of het collectorenstelsel en/of de 

werking van de RWZI (pH, sulfidegehalte, inhiberende stoffen met effect op zui-
veringsprocessen, zware metalen, …) 

- aanvaardbare concentraties en/of vrachten van gevaarlijke stoffen  
- BZV > 100 mg/l 
 
Verder dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden: 
- hydraulische verenigbaarheid van de lozing met de aard van het rioleringsstelsel, 

aanwezigheid van overstorten, … 
- voldoende zuiveringscapaciteit (inclusief nutriëntverwijdering) beschikbaar op de 

RWZI 
- mogelijkheid tot ecologisch transport naar de RWZI: o.a. bijkomende maatregelen 

vereist bij BZV > 500 mg/l (b.v. afzonderlijke persleiding tot voorbij de laatste 
overstort of tot aan de RWZI, buffering op het bedrijfsterrein bij hydraulische 
overbelasting van het stelsel).  
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c Beheersing van luchtverontreiniging (hoofdstuk 4.4.) 

Van specifiek belang voor onderhavige studie is artikel 4.4.2.1. betreffende de toepas-
sing van de Beste Beschikbare Technieken: 
 
"De installaties dienen ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk 
derwijze dat de van deze installaties afkomstige luchtverontreiniging maximaal wordt beperkt en zo 
mogelijk zelfs wordt voorkomen. 
De installaties zullen daartoe worden uitgerust en geëxploiteerd met middelen ter beperking van de 
emissies die met de beste beschikbare technieken overeenkomen. De emissiebeperkende maatregelen 
dienen te zijn gericht zowel op een vermindering van de massaconcentratie als ook van de massastro-
men of massaverhoudingen van de van de installatie uitgaande luchtverontreiniging. Daarbij moet 
inzonderheid rekening gehouden worden met:  
maatregelen ter vermindering van de hoeveelheid afvalgas, zoals inkapselen van installatiedelen, 
doelgericht opvangen van stromen afvalgas, enz.;  
maatregelen ter optimalisering van de gebruikte stoffen en energie;  
maatregelen ter optimalisering van de handelingen voor opstarten en stilleggen en overige bijzondere 
bedrijfsomstandigheden."  
 
Artikel 4.4.3.1. voegt hier aan toe: 
 
"Voor bestaande installaties dient bij de toepassing van de eis met betrekking tot het gebruik van de 
beste beschikbare technieken zoals gesteld in artikel 4.4.2.1., rekening gehouden met:  
1. de technische kenmerken van de inrichting;  
2. de gebruiksgraad en de residuele levensduur van de inrichting;  
3. de aard en het volume van de verontreinigende emissies van de inrichting;  
4. de wenselijkheid geen overmatige hoge kosten te veroorzaken voor de betrokken inrichting, 
met name rekening houdende met de economische situatie van de tot de betrokken categorie behorende 
ondernemingen."  
 
Afvalgassen moeten opgevangen of opgezogen worden op de plaats waar ze ontstaan 
en mogen in de omgevingslucht worden geloosd indien emissie- en immissievoor-
schriften zijn nageleefd (art. 4.4.2.2.). Dit kan een zuivering inhouden. Bij lozing via 
een schoorsteen moet deze aan bepaalde dimensionele voorwaarden voldoen, zoals 
een minimumhoogte. 
 
Artikel 4.4.3.1. verwijst naar de in bijlage 4.4.2. opgenomen emissiegrenswaarden, 
van toepassing op de geloosde afvalgassen (geleide emissies). De luchthoeveelheden 
die naar een onderdeel van een installatie worden toegevoerd om het afvalgas te 
verdunnen of af te koelen, blijven bij de bepaling van de emissiewaarden buiten 
beschouwing. Bij toepassing van de Beste Beschikbare Technieken kunnen in de 
milieuvergunning afwijkende emissiegrenswaarden worden opgelegd. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene emissiegrenswaarden die van 
toepassing kunnen zijn op de geloosde afvalgassen. 
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Tabel 2-9:  Overzicht van de algemene emissiegrenswaarden van toepassing op de 
geloosde afvalgassen van metaalbewerkingen (bijlage 4.4.2) 

 
Parameter Emissiegrens-

waarde 
1° stofdeeltjes totaal bij een massastroom van:  
a) < 500 g/u  150,0 mg/Nm3 
b) > 500 g/u  50,0 mg/Nm3 
3°          de volgende damp- of gasvormige anorganische stoffen, bij een massa-
stroom per stof van 50 g/u of meer: 

 

-            fluor en zijn damp- of gasvormige verbindingen, uitgedrukt in fluorwater-
stof 5,0 mg/Nm³ 

5° de volgende damp- of gasvormige anorganische stoffen, bij een massa-
stroom per stof van 5 kg/u of meer: 

 

- SOx (als SO2)  500,0 mg/Nm3 
- NOx (als NO2)  500,0 mg/Nm3 
- CO (afkomstig van produktie-installaties met volledige oxidatieve 
verbrandingsprocessen, inclusief naverbranding) 

 100,0 mg/Nm3 

12° de volgende stofvormige anorganische stoffen bij een massastroom van 1 
g/u of meer: 

 

- cadmium en zijn verbindingen (uitgedrukt in Cd)  0,2 mg/m3 
- kwikzilver en zijn verbindingen (uitgedrukt in Hg)  0,2 mg/m3 
- thallium en zijn verbindingen (uitgedrukt in Tl)  0,2 mg/m3 
13° de volgende stofvormige anorganische stoffen bij een massastroom van 5 
g/u of meer):  

 

- arseen en zijn verbindingen (uitgedrukt in As)  1,0 mg/m3 
- nikkel en zijn verbindingen (uitgedrukt in Ni)  1,0 mg/m3 
14° de volgende stofvormige anorganische stoffen bij een massastroom van 25 
g/u of meer (*):  

 

- antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb  5,0 mg/m3 
- lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb  5,0 mg/m3 
- chroom en zijn verbindingen uitgedrukt in Cr  5,0 mg/m3 
- kobalt en zijn verbindingen (uitgedrukt in Co)  5,0 mg/m3 
- licht oplosbare cyanide en zijn verbindingen, uitgedrukt in CN  5,0 mg/m3 
- licht oplosbare fluoride en zijn verbindingen, uitgedrukt in F  5,0 mg/m3 
- koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu  5,0 mg/m3 
- mangaan en zijn verbindingen, uitgedrukt in Mn  5,0 mg/m3 
- vanadium en zijn verbindingen, uitgedrukt in V  5,0 mg/Nm3 
- tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn  5,0 mg/Nm3 
 

d Beheersing van geluidshinder (hoofdstuk 4.5.) 

De exploitant treft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk, de nodige maatrege-
len om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te 
beperken. Naargelang van de omstandigheden en op basis van de technologisch verant-
woorde mogelijkheden volgens de beste beschikbare technieken wordt hierbij 
gebruikgemaakt van een oordeelkundige (her)schikking van de geluidsbronnen, geluids-
arme installaties en toestellen, geluidsisolatie en/of absorptie en/of afscherming. 
 
In afdelingen 4.5.3. en 4.5.4. zijn de algemene geluidsvoorschriften voor klasse 1 en 2 
inrichtingen opgenomen. Deze voorschriften vermelden ondermeer normen voor het 
toegelaten specifiek geluid van bestaande en nieuwe inrichtingen. Aansluitend hierop 
is in deze voorschriften ook opgelegd dat indien een akoestisch onderzoek uitwijst dat 
het specifieke geluid van een bestaande inrichting de geldende richtwaarde met 10 
dB(A) overschrijdt de betrokken inrichting een saneringsplan moet opstellen en 
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uitvoeren. Deze sanering dient rekening te houden met de beste beschikbare technie-
ken. 
 
Tabel 2-10: Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van als hinderlijk 

ingedeelde inrichtingen (bijlage 4.5.4.). 
 

Milieukwaliteitsnormen in dB(A) 
in open lucht 

Gebied 

overdag 's avonds 's nachts 
1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie. 40 35 30 
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 
gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 
gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en 
middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

50 45 40 

4° Woongebieden 45 40 35 
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

60 55 55 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsre-
creatie 

50 45 40 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 
worden vastgelegd 

45 40 35 

8° Bufferzones 55 50 50 
9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 
gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden 
tijdens de ontginning 

55 50 45 

Opmerking: als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste 
richtwaarde van toepassing 
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2.4.3.2 Sectorale milieuvoorwaarden 

De voornaamste sectorale voorschriften voor metaalbewerkingen zijn opgenomen in 
hoofdstuk 5.4., 5.29. en 5.59. van Vlarem II. 
 
Andere (belangrijke) sectorale voorwaarden die op metaalbewerkers van toepassing 
kunnen zijn vinden we terug in ondermeer:  
- hoofdstuk 5.17.: gevaarlijke producten; 
 
- hoofdstuk 5.3., afdeling 5.3.2.: bedrijfsafvalwaters (sectorale lozingsvoorwaarden) 
 

Bijlage 5.3.2.55°: werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van 
metalen 

 
Tabel 2-11 bijlage 5.3.2.55° sectorale lozingsnormen voor bepaalde inrichtingen 

bedoeld in rubriek 4 en subrubrieken 29.5 van de indelingslijst. 
  

a) lozing in oppervlaktewater:  
ondergrens pH 6,5 Sörensen 
bovengrens pH 9,0 Sörensen 
temperatuur 30,0 °Celsius 
zwevende stoffen 60,0 mg/l 
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l 
CCl4 extraheerbare stoffen 10,0 mg/l 
CCl4 extraheerbare stoffen
daggemiddelde 5,0 mg/l 

detergent (anion./kation./nonion) 3,0 mg/l 
olie en vet n.v.w.b.  
petroleum ether extr. stoffen 20,0 mg/l 
ammoniakale stikstof 100,0 mg N/l 
BZV 25,0 mg/l 
chloor oxydeerbare Cyanide 1,0 mg CN/l 
chroom VI 0,50 mg Cr/l 
CZV 300,0 mg/l 
lozing emulsies en afvalbaden verbod  
opgelost chroom 2,0 mg Cr/l 
opgelost ijzer 2,0 mg Fe/l 
opgelost koper 1,5 mg Cu/l 
opgelost mangaan 2,0 mg Mn/l 
opgelost nikkel 3,0 mg Ni/l 
opgelost tin 2,0 mg Sn/l 
opgelost zink 3,0 mg Zn/l 
sulfaten 2000,0 mg SO4/l 
totaal arseen 0,10 mg As/l 
totaal chroom 5,0 mg Cr/l 
totaal ijzer 20,0 mg Fe/l 
totaal koper 4,0 mg Cu/l 
totaal lood 1,0 mg Pb/l 
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totaal mangaan 10,0 mg Mn/l 
totaal nikkel 3,0 mg Ni/l 
totaal tin 2,0 mg Sn/l 
totaal zilver 0,10 mg Ag/l 
totaal zink 7,0 mg Zn/l 
vrije chloor 0,50 mg Cl/l 

aluminium: 

anodisering van aluminium: 
opgelost aluminium 10,0 mg Al/l 

geen anodisering van aluminium: 
opgelost aluminium 2,0 mg Al/l 

cadmium: 
galvanotechniek 

totaal cadmium 0,60 mg Cd/l 
totaal cadmium maandgemiddelde 0,12 gr Cd/kg Cd 

fluoride: 
met HF-beitsing: 

fluoride 15,0 mg F/l 
zonder HF-beitsing 

fluoride 10,0 mg F/l 
fosfor: 

met fosfatatie: 
totaal fosfor 2,0 mg P/l 

zonder fosfatatie: 
totaal fosfor 2,0 mg P/l 

SOM TOTALE METALEN 
Cu+Ni+Zn+Cr+Pb 8,0 mg/l 

b) lozing in riolering:  
ondergrens pH 6,0 Sörensen 
bovengrens pH 9,5 Sörensen 
temperatuur 45,0 °Celsius 
zwevende stoffen 1000,0 mg/l 
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm 
petroleum ether extr. stoffen 500,0 mg/l 
ammoniakale stikstof v.g.t.g. mg N/l 
chloor oxydeerbare Cyanide 1,0 mg CN/l 
chroom VI 0,50 mg Cr/l 
lozing emulsies en afvalbaden verbod  
sulfaten 2000,0 mg SO4/l 
totaal arseen 0,50 mg As/l 
totaal chroom 5,0 mg Cr/l 
totaal koper 4,0 mg Cu/l 
totaal lood 1,0 mg Pb/l 
totaal nikkel 5,0 mg Ni/l 
totaal zink 7,0 mg Zn/l 
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cadmium: 
galvanotechniek: 

totaal cadmium 0,60 mg Cd/l 
totaal cadmium maandgemiddelde 0,12 g Cd/kg Cd 

SOM METALEN 
Cu+Ni+Zn+Cr+Pb 15,0 mg/l 

 

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een 
specifiek referentievolume van het effluent van:  

 10 m3 per ton gefabriceerd produkt voor de installaties van verzinking 
(dompelverzinking of elektrolytische verzinking) van staalplaten op rollen 
en voor installaties van organische bekleding (verf of PVC-laag) van staal-
platen op rollen;  

 10 m3 per ton gefabriceerd produkt voor de gewone staalplaten;  

 21 m3 per ton gefabriceerd produkt voor roestvrije staalplaten en voor blik;  

 27 m3 per ton gefabriceerd produkt voor de magnetische platen;  

wanneer in eenzelfde bedrijf verschillende types produkten worden gefabri-
ceerd, wordt het specifieke referentievolume voor het afvalwater berekend in 
verhouding tot het geproduceerde volume van elk type-produkt  

Onverminderd de voorwaarden gesteld in dit artikel gelden voor de inrichtingen 
bedoeld in de subrubrieken 29.5.5. en 29.5.7. volgende voorwaarden:  

 afvalwaterstromen moeten worden gescheiden overeenkomstig de noodza-
kelijke behandeling zodanig dat een slibsamenstelling wordt bekomen dat 
de metalen kunnen gerecupereerd worden. De behandeling moet worden 
uitgevoerd in batch-reactoren.  

 cadmium- en kwikhoudende afvalwaterstromen moeten afzonderlijk worden 
behandeld en afzonderlijk worden bemonsterd. De maximumconcentraties 
in deze afvalwaterstromen zijn:  

totaal cadmium 0,2 mg Cd/l 
totaal kwik 0,05 mg Hg/l 

 voor lozing in de openbare riolering of in oppervlaktewater moet het 
afvalwater zodanig behandeld worden dat de concentraties van de volgende 
substanties volgende gehalten niet overschrijden:  
totaal chroom 0,5 mg Cr/l 
totaal chroom (VI) 0,1 mg Cr/l 
totaal koper 0,5 mg Cu/l 
totaal lood 0,5 mg Pb/l 
totaal nikkel 0,5 mg Ni/l 
totaal zink 0,5 mg Zn/l 
chloor oxydeerbare cyanide 0,2 mg CN/l 
vluchtige organische halogeenverbindingen (VOX) 0,1 mg Cl/l 
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Deze gehalten dienen worden bereikt zonder enige vorm van verdunning.  

 inrichtingen met een kleine metaalvracht (dit komt overeen met een vracht 
waarbij het effluent van de afvalwaterbehandelingsinstallatie een som aan 
totaal chroom, totaal koper, totaal lood en totaal nikkel en totaal zink bevat 
kleiner dan 200 gram per dag), mogen mits motivatie door de 
vergunningverlenende overheid maximaal volgende gehalten aan totaal 
chroom, totaal koper, totaal nikkel en totaal zink lozen:  

totaal chroom [ 2,0 ] mg Cr/l
totaal koper [ 2,0 ] mg Cu/l
totaal nikkel [ 2,0 ] mg Ni/l
totaal zink [ 2,0 ] mg Zn/l

 afvalwater van processen waar vluchtige gehalogeneerde verbindingen wor-
den gebruikt zoals bij vetten en ontvetten, moeten afzonderlijk worden 
behandeld en mogen volgende gehalten niet overschrijden:  
som van trichlooretheen, tetrachlooretheen en dichloormethaan 0,1 mg Cl/l 

Deze bepalingen moeten door bestaande inrichtingen met ingang van 31 de-
cember 2000 worden nageleefd.  
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In wat volgt beperken we ons tot de voornaamste voorschriften van hoofdstuk 5.4, 
5.29. en 5.59 met betrekking tot de in deze studie beschreven metaalbewerkingen. 
 
a De productie en gebruik van loodhoudende email/verf (hoofdstuk 5.4., artikel 

5.4.1.3) 
 
loodwit, loodsulfaat en andere witte loodhoudende pigmenten welke in de droge stof 
meer dan 2% in gewicht berekend in metaaltoestand bevatten, alsmede verven en 
bedekkingsmiddelen mogen niet worden geproduceerd, opgeslagen noch gebruikt 
worden in een inrichting ingedeeld in de 3de klasse. Inrichtingen ingedeeld in 1ste of 2de 
mogen mits uitdrukkelijke toelating in de vergunning en het bijhouden van een 
specifiek register deze producten wel produceren, opgeslagen en/of gebruikt worden. 
 
b Aanbrengen van bedekkingsmiddelen, emissiegrenswaarden lucht (hoofdstuk 

5.4., artikel 5.4.3.4) 
 
De aan de bron afgezogen dampen en nevels, dienen naverbrand of gefilterd te worden 
hetzij door een watergordijn, hetzij door droge filters, hetzij met actief kool of enige 
andere doeltreffende zuiveringsinstallatie, voor ze in de omgevingslucht worden 
geloosd om zodanig onderstaande emissiegrenswaarde na te leven. 
 
Emissies van ventilatie lucht: 
- organische oplosmiddelen5    90,0 mg/Nm³ 
 
Emissies van dampen en nevels uit de voorbehandelingszone: 
- bij mechanische voorbehandeling: 
 - stof ≤ 500 g/u    150,0 mg/Nm³ 
  > 500 g/u      50,0 mg/Nm³ 
- thermische voorbehandeling: 
 - stof ≤ 500 g/u    150,0 mg/Nm³ 
  > 500 g/u      50,0 mg/Nm³ 
 - CO      100,0 mg/Nm³ 
 - SO2      100,0 mg/Nm³ 
 - NOx      100,0 mg/Nm³ 
- chemische voorbehandeling: 

- stof ≤ 500 g/u    150,0 mg/Nm³ 
  > 500 g/u      50,0 mg/Nm³ 
 - som 1,1,1-trichloorethaan, per-, tri- en  

tertrachloorethyleen bij een massastroom  
van 2 kg/u of meer    100,0 mg/Nm³ 
- methyleenchloride bij een massastroom  150,0 mg/Nm³ 
van 3 kg/u of meer 

 
                                                 
5 Organisch oplosmiddel: iedere organische stof die bij een temperatuur van 293,15°K een dampdruk 
heeft van 0,133 kPa of hoger, of die onder de specifieke gebruiksomstandigheden een overeenkomstige 
vluchtigheid heeft en die: ofwel afzonderlijk  of in combinatie met andere agentia gebruikt wordt om 
grondstoffen, producten of afvalstoffen op te lossen, ofwel als een reinigingsprodukt gebruikt wordt om 
verontreinigende stoffen op te lossen of als een oplossend produkt of als een dispersiemedium of als een 
viscositeitsregelend produkt, of als weekmaker of bewaarmiddel. 
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Emissies van dampen en nevels uit de spuitzone of het spuitlokaal: 
- stof ≤ 500 g/u    150,0 mg/Nm³ 
  > 500 g/u       50,0 mg/Nm³ 
- org. oplosmiddelen      90,0 mg/Nm³ 
 
c Thermische behandeling van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen 

(hoofdstuk 5.4, artikel 5.4.4.2) 
 
Dampen en nevels die bij het emailleren, moffelen of drogen gevormd worden, 
moeten op de plaats van ontstaan worden opgevangen en naar een zuiveringsinstallatie 
geleid worden. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden moeten de inrich-
tingen die behoren onder rubriek 4.4 onderstaande emissiegrenswaarden worden 
nageleefd: 
- totaal stof bij pyrolyse-ovens     30,0 mg/Nm³ 
- totaal stof in overige gevallen       3,0 mg/Nm³ 
- CO: richtwaarde     100,0 mg/Nm³ 
- SO2      100,0 mg/Nm³ 
- organische stoffen (totaal C)     50,0 mg/Nm³ 
- NOx: richtwaarde     100,0 mg/Nm³ 
 
Deze emissiegrenswaarden gelden onder volgende omstandigheden: 
- temperatuur 0°C; 
- druk 101,3 kPa; 
- droog gas; 
- zuurstof gehalte van 18% als naverbranding als afvalgasreinigingstechniek wordt 

gebruikt; 
- zuurstofgehalte van 21% bij ovens zonder naverbranding 
 
d Stuivende stoffen (hoofdstuk 5.29., artikels 5.29.0.2. t/m 5.29.0.5.) 

Bij het behandelen van stuivende stoffen moeten voor zover technisch mogelijk 
inkapselingen en afzuig- en stofverwijderingsinrichtingen worden gebruikt. Diffuse 
stofemissies afkomstig van de opslagplaatsen moet men maximaal beperken; zo nodig 
d.m.v. een sproei-installatie. 
 
e Emissiegrenswaarden lucht (hoofdstuk 5.29., artikel 5.29.0.6.) 

Algemene bepalingen (§1) 
 
Stof en afvalgassen dienen op de plaats waar ze ontstaan opgevangen en, na de 
eventueel noodzakelijke zuivering, in de omgevingslucht geloosd zodat aan de van 
toepassing zijnde emissie- en immissievoorwaarden wordt voldaan. 
 
Emissievoorschriften voor bepaalde inrichtingen uit de metaalsector (§2) 
 
De emissies van NOx (als NO2) afkomstig van installaties voor het walsen van meta-
len, warmte en warmtebehandelingsovens, met voorverwarming van de 
verbrandingslucht van 200 °C of meer, mogen de uit hierna weergegeven diagram 
resulterende massaconcentraties niet overschrijden; de BBT om de emissies te ver-
minderen moeten worden toegepast. 
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Figuur 2-3: Massaconcentratie, uitgedrukt in NO2, welke bij installaties voor het 
walsen van metalen, warmte- en warmtebehandelingsovens niet overschreden mogen 
worden i.f.v. luchtvoorverwarmingstemperatuur(Art. 5.29.0.6.§2 9°) 
 
f Emissiegrenswaarden lucht (hoofdstuk 5.29., artikel 5.29.0.7.) 

Cabines of toestellen, waar straling met zand of ander product gebeurt, dienen uitge-
rust te zijn met een doelmatig systeem om het teweeggebrachte stof af te vangen en 
een noodzakelijke zuivering om zodanig de van toepassing zijnde emissie- en immis-
sievoorwaarden na te leven. 
 
g Emissiegrenswaarden lucht (hoofdstuk 5.29., artikel 5.29.0.8.) 

Slijpstenen, schijven, viltbekleding en polijstmolentjes dienen voorzien te zijn van 
omhulsels en verbonden te zijn met mechanische zuigtoestellen van het opvangsys-
teem. 
 
h Voorwaarden voor de beperking van de VOS-emissies (hoofdstuk 5.59., artikel 

5.59.2.2) 
 
In juli 2001 werd de Europese Solventrichtlijn (1999/13/EG) omgezet in Vlaamse 
wetgeving. Door de recente wijziging zullen een hele reeks nieuwe industriële activi-
teiten (zie indelingslijst Vlarem 1 rubriek 59) waarbij organische oplosmiddelen 
worden gebruikt, aan bepaalde emissiegrenswaarden moeten voldoen. Meer bepaald 
gaat het voor deze studie over de coatingprocessen en het aanbrengen van een lijm-
laag. Bovendien hebben de emissiegrenswaarden niet alleen betrekking op geleide 
emissies, maar worden ook voorwaarden opgelegd m.b.t. diffuse emissies. In plaats 
van te voldoen aan de emissiegrenswaarden (door vb. nageschakelde technieken), 
hebben de betrokken bedrijven ook de keuze om een equivalent reductieprogramma te 
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volgen (door vb. overschakelen op solventarme producten). Op bepaalde afgaskanalen 
zullen de emissies continu of periodiek gemeten moeten worden. Tevens zal jaarlijks 
een document moeten worden opgesteld met de toetsing van de VOS-emissies aan de 
emissiegrenswaarden of aan het reductieprogramma. 
 
Stoffen of preparaten voorzien van risicozinnen R45, 46, 49, 60 en 61 (of hiervan 
voorzien moeten zijn wegens hun gehalte aan VOS) moeten voor zover mogelijk en 
rekening houdend met de richtlijnen die de Europese Commissie zal uitgeven ter 
uitvoering van richtlijn 1999/13/EG, binnen zo kort mogelijke tijd, door minder 
schadelijke stoffen of preparaten vervangen worden.  
 
i Drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruik maken van 

organische oplosmiddelen6 en emissiegrenswaarden voor coatingindustrie (bij-
lage 5.59.1) 

 
Tabel 2-12: Drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken 

van organische oplosmiddelen(bijlage 5.59.1) 
 

Diffuse emissie-
grenswaarde 
(percentage 
oplosmidde-

leninput) 

Activiteit 
(drempelwaarde 

voor verbruik 
oplosmiddelen 

in ton/jaar) 

Drempelwaarde
(verbruik 

oplosmiddelen 
in ton/jaar) 

Emissiegrenswaarde 
in afgassen 

(mg C/Nm3) 

Nieuw Bestaand

Totale emissie-
grenswaarde 

Oppervlakte-
reiniging (> 1)7 

1-5 
> 5 

208 
208 

15 
10 

 

Overige 
oppervlakte-

2-10 
> 10 

759 
759 

209 
159 

 

                                                 
6 Organisch oplosmiddel: een vluchtige organische verbinding (VOS) die alleen of in combinatie met 
andere stoffen en zonder een chemische verandering te ondergaan wordt gebruikt om grondstoffen, 
producten of afvalmaterialen op te lossen of als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen, 
dan wel als verdunner, als dispergeermiddel, om de viscositeit aan te passen, om de oppervlaktespan-
ning aan te passen, als weekmaker of als conserveringsmiddel 
Vluchtige organische stof (VOS): een organische verbinding die bij 293,15°K een dampspanning van 
0,01 kPa of meer of onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. 
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 
293,15K, beschouwd als een VOS. 
7 Coaten met stoffen of preparaten waaraan een of meer van de risicozinnen R45, R46, R49, R60 en 
R61 is of zijn toegekend of die van deze zinnen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die 
krachtens richtlijn 1967/548/EEG van de Raad als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de 
voortplanting zijn ingedeeld, moeten voorzover mogelijk en, rekening houdend met de richtlijnen die de 
Europese Commissie zal geven ter uitvoering van richtlijn 1999/13/EG, binnen zo kort mogelijke tijd 
door minder schadelijke stoffen of preparaten worden vervangen.  
Voor de uitstoot van gehalogeneerde VOS waaraan de risicozin R40 is toegekend, waarbij de massa-
stroom van de stoffen waarvoor de vermelding van R40 verplicht is, in totaal 100 g/uur of meer 
bedraagt, moet een emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm3 in acht worden genomen. De emissiegrens-
waarde geldt voor de totale massa van de stoffen in kwestie.  
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Diffuse emissie-
grenswaarde 
(percentage 
oplosmidde-

leninput) 

Activiteit 
(drempelwaarde 

voor verbruik 
oplosmiddelen 

in ton/jaar) 

Drempelwaarde
(verbruik 

oplosmiddelen 
in ton/jaar) 

Emissiegrenswaarde 
in afgassen 

(mg C/Nm3) 

Nieuw Bestaand

Totale emissie-
grenswaarde 

reiniging (> 2) 
Bandlakken 

(> 25) 
 5010 5 10  

Andere coating-
processen, 
waaronder 
metaal-, 

kunststof-, 
textiel-,film- en 
papiercoating (> 

5) 

5-15 
> 15 

10011,12 
50/7513,14,12 

2012 
2012 

 

Coating van 
wikkeldraad (> 

5) 

   10g/kg15 
5 g/kg16 

Het aanbrengen 
van een lijm-

laag(> 5) 

5-15 
> 15 

5017 
5017 

25 
20 

 

 
Alle nieuwe installaties moeten aan deze emissie-eisen voldoen of aan de eisen die 
opgelegd zijn met betrekking tot het opstellen van een reductieprogramma. Bestaande 
installaties krijgen uitstel tot uiterlijk 31 oktober 2007, met uitzondering van bestaande 
installaties die werken met nabehandelingsapparatuur en voldoen aan de emissie-
grenswaarden van 50 mg C/Nm³ bij verbranding, en 150 mg C/Nm³ bij iedere andere 
nabehandelingsapparatuur. Deze installaties krijgen vrijstelling van de emissiegrens-
waarden in bovenstaande tabel voor een periode van 12 jaar na juli 2001, mits de 

                                                                                                                                             
 
8 Grenswaarde in massa van de verbindingen in mg/Nm3; en niet in totale massa koolstof. 
9 Overeenkomstig artikel 5.59.2.1, §2, kan een afwijking worden verleend van deze emissiegrenswaar-
den indien in de afwijkingsaanvraag wordt aangetoond dat het gemiddelde gehalte aan organische 
oplosmiddelen van al het in een installatie gebruikte reinigingsmateriaal niet hoger ligt dan 30 ge-
wichtsprocenten. In dergelijk geval kan in de afwijking worden bepaald dat de emissiegrenswaarden 
niet gelden voor die installatie. 
10 Voor installaties die technieken gebruiken waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen 
mogelijk is, geldt een emissiegrenswaarde van 150. 
11 Deze emissiegrenswaarde geldt voor coating- en droogprocessen in een gesloten systeem. 
12 Voor coatingwerk dat niet kan worden uitgevoerd in een gesloten systeem (zoals in de scheepsbouw, 
schilderen van vliegtuigrompen) kan overeenkomstig artikel 5.59.2.1,§2, b), van deze waarden worden 
afgeweken. 
13 De eerste emissiegrenswaarde geldt voor droogprocessen en de tweede voor coatingprocessen. 
14 Voor installaties die genitrogeneerde oplosmiddelen gebruiken met technieken waarbij hergebruik 
van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is, geldt een gecombineerde grenswaarde voor coatingen 
droogproces van 150. 
15 Geldt voor installaties met een gemiddelde draaddiameter < 0,1 mm. 
16 Geldt voor alle andere installaties 
17 Als technieken worden gebruikt waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is, 
geldt een emissiegrenswaarde voor afgassen van 150. 
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totale emissies van de gehele installatie jaarlijks niet groter zijn dan het geval zij wel 
aan de emissiegrenswaarden uit bijlage 5.59.1 zouden voldoen (dwz. dat zij voor 
bronnen, welke de emissiegrenswaarden uit bovenstaande tabel overschrijden, zij deze 
elders in het bedrijf moeten compenseren). 
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2.4.4 Vlarebo en Vlarea  

2.4.4.1 Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo-besluit 

Het besluit Vlarebo van 05/03/1996 ter uitvoering van het Bodemsaneringsdecreet van 
22/02/1995 legt voorschriften op omtrent het vrijwaren, controleren en saneren van de 
bodem waarop het bedrijf gevestigd is. De exploitanten van metaalbewerkende 
inrichtingen moeten op eigen kosten een oriënterend bodemonderzoek doen (meer 
details omtrent de uitvoeringsperioden worden gegeven in bijlage 1 van het Vlarebo).  
Ook bij overdracht of sluiting van de inrichting of stopzetting dient een dergelijk 
onderzoek uitgevoerd te worden. 
 
2.4.4.2 Afvalstoffendecreet en Vlarea-besluit 

Het besluit Vlarea van 07/12/1997 ter uitvoering van het Afvalstoffendecreet van 
02/07/1981 legt ondermeer voorschriften op omtrent de verwijdering van afvalstoffen 
en de mogelijke aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen. 
 
Met betrekking tot de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen 
vermeldt het besluit dat de afvalstoffen die voorkomen in bijlage 4.1 als secundaire 
grondstoffen gebruikt mogen worden mits ze voldoen aan de in het besluit vastgelegde 
voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik. Als gebruik in of als smeermiddel 
en/of oplosmiddel vermeldt bijlage 4.1. dat afvalolie afkomstig van afvalolieverwer-
kingsinstallaties, afvalsolventenverwerkingsinstallaties of verwerkingsinstallaties voor 
vervuilde koelvloeistoffen en remvloeistoffen als smeer- en/of oplosmiddel en/of 
technische vloeistof mag gebruikt worden, mits een gebruikscertificaat werd afgele-
verd door OVAM. 
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2.4.5 Europese regelgeving en andere 

2.4.5.1 Richtlijn 2002/45/EG inzake de beperking van het op de markt brengen van 
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (gechloreerde 
paraffines met een korte keten) 

De lidstaten dienen hierbij uiterlijk tegen 6 juli 2003 de nodige wettelijke en bestuurs-
rechterlijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te 
voldoen. De bepalingen uit de richtlijn moeten toegepast worden vanaf 6 januari 2004. 
In deze richtlijn wordt namelijk het volgende vermeld: 

Gechloreerde paraffines met een korte keten (alkanen  C10-C13, chloor) mo-
gen niet op de markt worden gebracht om in hogere concentratie dan 1% te 
worden gebruikt als stof of als bestanddeel van andere stoffen of preparaten bij 
de metaalbewerking. 

 
2.4.5.2 Richtlijn 2002//95/EG inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke 

stoffen in elektrische en elektronische apparaten  

Hierin wordt vereist dat de lidstaten vanaf 1 juli 2006 geen nieuwe elektrische en 
elektronische apparatuur op de markt brengen waar lood, kwik, cadmium, chroom VI, 
polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) in verwerkt zijn. 
Voor de sector zijn hierin van belang de las – en  soldeer applicaties welke dus vanaf 
2006 vrij moeten zijn van genoemde gevaarlijke stoffen. 
 
2.4.5.3 Oostenrijkse verordening met betrekking tot de Europese richtlijn 

1999/13/EG omtrent de begrenzing van emissies van vluchtige organische 
oplosmiddelen 

Tabel 2-13: Omzetting van de Europese richtlijn 1999/13/EG omtrent  emissiebeper-
king voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen18 in Oostenrijk 
 

Diffuse emissie-
grenswaarde 
(percentage 
oplosmidde-

leninput) 

Activiteit 
(drempelwaarde 

voor verbruik 
oplosmiddelen 

in ton/jaar) 

Drempelwaarde
(verbruik 

oplosmiddelen 
in ton/jaar) 

Emissiegrenswaarde 
in afgassen 

(mg C/Nm3) 

Nieuw Bestaand

Totale emissie-
grenswaarde 

Overige 
oppervlakte-

reiniging (> 2) 

2-5 
> 5 

30/7519 
30/7519 

20 
15 

 

Bandlakken 
(> 5) 

> 5-25 
> 25 

30/75 
30/50 (10020) 

5 
5 

10 
10 

 

                                                 
18 Organisch oplosmiddel: een vluchtige organische verbinding (VOS) die alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te 

ondergaan wordt gebruikt om grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen of als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen, dan wel als 

verdunner, als dispergeermiddel, om de viscositeit aan te passen, om de oppervlaktespanning aan te passen, als weekmaker of als conserveringsmiddel 

Vluchtige organische stof (VOS): een organische verbinding die bij 293,15°K een dampspanning van 0,01 kPa of meer of onder specifieke gebruiksomstandig-

heden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15K, 

beschouwd als een VOS. 

19 Wanneer aan de bevoegde instantie wordt aangetoond dat het gemiddelde gehalte aan organische oplosmiddelen van al het in een installatie gebruikte 
reinigingsmateriaal niet hoger ligt dan 20 gewichtsprocenten, gelden deze waarden niet voor die installatie. 
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Diffuse emissie-
grenswaarde 
(percentage 
oplosmidde-

leninput) 

Activiteit 
(drempelwaarde 

voor verbruik 
oplosmiddelen 

in ton/jaar) 

Drempelwaarde
(verbruik 

oplosmiddelen 
in ton/jaar) 

Emissiegrenswaarde 
in afgassen 

(mg C/Nm3) 

Nieuw Bestaand

Totale emissie-
grenswaarde 

Andere coating-
processen, 
waaronder 
metaal-, 

kunststof-, 
textiel-,film- en 
papiercoating (> 

5) 

5-10 
> 10 

30/7521 
30/7521 

2521 
2021 

 

Coating van 
wikkeldraad (> 

5) 

> 5 30/75  10g/kg22 
5 g/kg23 

Het aanbrengen 
van een lijm-

laag(> 5) 

5-15 
> 15 

30/50 (10020) 
30/50 (10020) 

25 
20 

 

 
 
2.4.5.4  31.BImSchV Duitse verordening met betrekking tot de Europese richtlijn 

1999/13/EG omtrent de begrenzing van emissies van vluchtige organische 
oplosmiddelen 

Tabel 2-14: Omzetting van de Europese richtlijn 1999/13/EG omtrent  emissiebeper-
king voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen24 in Duitsland 

 
Diffuse emissie-

grenswaarde 
(percentage 
oplosmidde-

leninput) 

Activiteit 
(drempelwaarde 

voor verbruik 
oplosmiddelen 

in ton/jaar) 

Drempelwaarde
(verbruik 

oplosmiddelen 
in ton/jaar) 

Emissiegrenswaarde 
in afgassen 

(mg C/Nm3) 

Nieuw Bestaand

Totale emissie-
grenswaarde 

Overige 
oppervlakte-

reiniging (>1) 

1 7525 
 

20 
15 

 

Bandlakken 10 50/ 2026/ 7527 3 6  

                                                                                                                                             
20 Voor installaties die technieken gebruiken waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is. 
21 Voor coatingwerk dat niet kan worden uitgevoerd in een gesloten systeem (zoals in de scheepsbouw, schilderen van vliegtuigrompen) kan van deze waarden 

worden afgeweken. 

22 Geldt voor installaties met een gemiddelde draaddiameter ≤ 0,1 mm. 

23 Geldt voor alle andere installaties. 

24 Organisch oplosmiddel: een vluchtige organische verbinding (VOS) die alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te 

ondergaan wordt gebruikt om grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen of als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen, dan wel als 

verdunner, als dispergeermiddel, om de viscositeit aan te passen, om de oppervlaktespanning aan te passen, als weekmaker of als conserveringsmiddel 

Vluchtige organische stof (VOS): een organische verbinding die bij 293,15°K een dampspanning van 0,01 kPa of meer of onder specifieke gebruiksomstandig-

heden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15K, 

beschouwd als een VOS. 
25 Wanneer aan de bevoegde instantie wordt aangetoond dat het gemiddelde gehalte aan organische oplosmiddelen van al het in een installatie gebruikte 

reinigingsmateriaal niet hoger ligt dan 20 gewichtsprocenten, gelden deze waarden niet voor die installatie. 

26 Bij  toepassen van een afgasreinigingsinstallatie met thermische naverbrander 

27 Voor installaties die technieken gebruiken waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is. 
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Diffuse emissie-
grenswaarde 
(percentage 
oplosmidde-

leninput) 

Activiteit 
(drempelwaarde 

voor verbruik 
oplosmiddelen 

in ton/jaar) 

Drempelwaarde
(verbruik 

oplosmiddelen 
in ton/jaar) 

Emissiegrenswaarde 
in afgassen 

(mg C/Nm3) 

Nieuw Bestaand

Totale emissie-
grenswaarde 

 
Andere coating-

processen, 
waaronder 
metaal-, 

kunststof-, 
textiel-,film- en 
papiercoating (> 

5) 

5-15 
> 15 

10028 
5028/2026 

1529-25 
1029-20 

 

Coating van 
wikkeldraad (> 

5) 

> 5   10g/kg30 
5 g/kg31 

Het aanbrengen 
van een lijm-

laag(> 5) 

5-15 
> 15 

50/10027 
50/2026 

1529-25 
1029-20 

 

 
 
 

                                                 
28 geldt voor coating- en drooginstallaties 

29 bij geautomatiseerde banenvormige materialen 

30 Geldt voor installaties met een gemiddelde draaddiameter ≤ 0,1 mm. 

31 Geldt voor alle andere installaties. 
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HOOFDSTUK 3: PROCESBESCHRIJVINGEN, MILIEUASPECTEN  
EN MILIEUVRIENDELIJKE TECHNIEKEN 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de verschillende metaalbewerkingstechnieken 
en vervolgens de daaraan verbonden milieu-aspecten. 
Tevens wordt er dieper ingegaan op mogelijke emissiereducerende technieken die nu 
reeds toegepast worden. Deze “kandidaat BBT” worden ingedeeld per bewerking en per 
milieucompartiment waarop ze een effect hebben.   
 
De metaalbewerkingstechnieken worden in de volgende hoofdgroepen ingedeeld: 
- Spaanloze bewerkingen:  

Onder spaanloze bewerkingen verstaan we: het vervormen of scheiden van het ma-
teriaal zonder dat verspaning optreedt. Om het materiaal beter te kunnen 
vervormen, wordt het in bepaalde gevallen eerst verwarmd. Spaanloze bewerkingen 
worden vaak uitgevoerd met hydraulische apparatuur. Voor deze apparaten worden 
hydraulische olie en smeerolie toegepast. Onder spaanloze bewerkingen vallen de 
volgende technieken: stampen en smeden, extruderen, trekken, diepduwen, plooien, 
zetten, buigen, felsen, kralen, forceren en vloeidraaien, knippen, nibbelen, uithoe-
ken, ponsen, stansen en persen; 

- Verspanende bewerkingen:  
Met verspanend gereedschap (beitels, frezen, boren, zagen en dergelijke) wordt een 
deel van het materiaal van het werkstuk in de vorm van spanen verwijderd. Hier-
door wordt de gewenste vorm verkregen. Om de wrijving te verkleinen en de 
geproduceerde warmte en spanen af te voeren worden metaalbewerkingsvloeistof-
fen gebruikt (meestal emulsies). Onder verspanende bewerkingen vallen de 
volgende technieken: conventioneel verspanen, vonkverspanen en fysische snijbe-
werkingen; 

- Verbindingstechnieken: waaronder het lassen, solderen en lijmen; 
- Oppervlaktebehandelingen: waaronder het voorbehandelen en reinigen, 

vacuumdeposities, thermisch spuiten, emailleren, het aanbrengen van organische 
deklagen en ontlakken. 

 
De verschillende metaalbewerkingstechnieken worden in onderstaande paragrafen één 
voor één overlopen. De beschrijving van de technieken is voornamelijk gebaseerd op de 
rapporten van FO-Industrie (1998) en Presti-VOM (1998). Telkens wordt een korte 
beschrijving van het proces gegevens, worden de belangrijkste milieuaspecten vermeld 
en tenslotte worden mogelijke maatregelen besproken. Waar nuttig en nodig worden 
deze maatregelen in detail besproken in technische fiches in de bijlage 2. De mogelijke 
maatregelen vormen de input voor de BBT-evaluatie in hoofdstuk 4.  
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3.1 Stampen en smeden  

3.1.1 Procesbeschrijving  

Smeden is het vormgeven van metaal door impact (hamerslagen) of druk tot een ge-
wenste vorm. Hierbij worden de mechanische eigenschappen van het materiaal 
verbeterd. Bij het smeden kan de plastische vervorming van het materiaal vergemakke-
lijkt worden door de elasticiteitsgrens door opwarmen te verlagen. Hiertoe worden de 
werkstukken eerst roodgloeiend verhit tot boven de rekristallisatietemperatuur. De 
opwarming van het werkstuk kan in gas- of oliegestookte ovens of inductieovens 
gebeuren. Het kan hierbij nodig zijn het werkstuk op hoge temperatuur tegen oxidatie te 
beschermen. Dit gebeurt vooral door het werkstuk voor het opwarmen in te smeren met 
smeltbare pigmenten zoals zouten en glasachtige materialen. Opwarmen onder inerte 
atmosfeer gebeurt zelden. Bij het smeden ontstaat een nieuwe materiaalverdeling bij 
constant blijvend materiaal volume. Het smeden kan zowel met als zonder matrijs 
gebeuren. Bij gebruik van een matrijs wordt van stampen gesproken. Het aanbrengen 
van smeermiddelen in de matrijs of op het materiaal zal de materiaalvloei in de matrijs 
verbeteren zodat de gewenste vorm gemakkelijker bereikt wordt, zal het kleven tussen 
werkstuk en matrijs verhinderen en zal de warmteoverdracht tussen werkstuk en matrijs 
enigszins beperken. Afhankelijk van de cyclustijd zal een extra koeling van de matrijs 
nodig zijn. Voor deze omvormtechnieken bestaan zowel handbediende machines, 
waarbij de operator instaat voor de voeding van het ruwe materiaal, het ingangzetten 
van de omvorming als voor de verwijdering van het afgewerkt werkstuk, als volautoma-
tische machines.  Een tussenoplossing is de robotisatie van de materiaal aan- en afvoer. 
 
Naast het warm smeden bestaat ook het koudsmeden van gemakkelijk te smeden 
metalen in eenvoudige vormen. 
 
Bij het gebruik van smeedmatrijzen worden smeermiddelen ingezet om: 
- Een optimale wrijvingscoëfficiënt (vloei) van het werkstuk in de matrijs en aldus 

een optimale matrijsvulling te bekomen. 
- Fysisch contact (kleven) tussen werkstuk en matrijs te vermijden. 
- Een thermische isolatie tussen werkstuk en matrijs te verwezenlijken en om indien 

nodig in een externe matrijskoeling te voorzien. 
- Een optimale matrijslevensduur te bekomen. 
-  Naar samenstelling kunnen deze smeermiddelen bestaan uit: 

- Vaste stof: Molybdeendisulfide MoS2, grafiet, klei, mica en talk 
- Smeltbare pigmenten: zouten en glasachtige materialen 
- Organische chemicaliën: minerale olie, dierlijk vet en polymeren 
- Wateroplossingen zoals dispersies, suspensies, emulsies of oplossingen van de 

voorgaande stoffen 
 
Bij manuele toepassing kan dit smeermiddel gericht toegepast worden door borstelen en 
zijn de verbruikte hoeveelheden zeer beperkt. Bij volautomatische toepassing met 
spuitsystemen kan het smeermiddel niet langer gericht aangebracht worden en wordt de 
volledige matrijs overvloedig besproeid. Hier worden dan ook wateremulsies van 
grafiet en olie gebruikt. Het jaarverbruik voor een automatische installatie schommelt 
rond de 600 kg smeermiddelen. 
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3.1.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken  

AFVAL 

Bij het walsen ontstaan aanzienlijke aan- en uitloopverliezen. Deze worden veroorzaakt 
door ongunstige procesvoorwaarden bij het op snelheid komen van de walsinstallatie bij 
de aanvang van een nieuwe coil en door het afremmen van de installatie bij het einde 
van de coil. Deze walsverliezen, die tot 30% kunnen oplopen, kunnen volledig gerecy-
cleerd worden door heropname in de productie door hersmelten.  
 
ENERGIE 

De opwarming van de werkstukken moet op een milieuvriendelijke manier gebeuren. 
Gas- of inductieovens zijn hiertoe uitstekend geschikt. Een goede afstelling van de oven 
kan bijdragen tot een zuiniger energieverbruik: laat de oven niet langer dan nodig 
aanstaan, zorg voor een goede overeenstemming met het smeerdebiet, beperk de 
warmteverliezen door isolatie. 
 
GELUID 

Door hamerslagen en de impact van de matrijs op het werkstuk ontstaat een hels lawaai. 
Hierbij komt nog het lawaai van de materiaalbehandeling: plaatsen van het werkstuk in 
de matrijs en afvoer van het werkstuk naar de voorraadbak. Dit lawaai kan beheerst 
worden door het plaatsing van de machine in een afzonderlijk gesloten gebouw (hierbij 
zijn verbeteringen van 95 dB(A) naar 85 dB(A) mogelijk). Lawaaihinder naar de 
omgeving kan sterk beperkt worden door het vermijden van transmissiekanalen: open 
deuren en vensters. 
 
De trillingen kunnen op de nieuwe machines beheerst  worden door het plaatsen van 
dempers (vrijwel alle trillingen worden weggenomen). Alle machines worden trouwens 
met dempers geplaatst. Het plaatsen van trillingsdempers op bestaande machines is 
echter economisch niet verantwoord. 
 
LUCHT 

Bij het smeden in matrijzen worden smeermiddelen gebruikt. Deze verdampen haast 
ogenblikkelijk met veel rookvorming door contact met het hete werkstuk. Het gebruikte 
grafiet geeft aanleiding tot stof terwijl de olie verantwoordelijk is voor rookvorming. 
Verschillende alternatieven zijn uitgetest waaronder wateroplossingen (ter voorkoming 
van de rook) van grafiet. Deze blijken echter niet te voldoen bij de huidige hoge pro-
ductietempo’s. Verder onderzoek naar milieuvriendelijke smeermiddelen is nodig. 
 
De luchtemissie bestaande uit stof en rook beladen met koolwaterstoffen wordt behan-
deld met stoffilters. Gezien de samenstelling van deze emissie zijn dit dikwijls filters in 
de natte fase. Deze laten immers een gelijktijdige behandeling van het stof en de rook 
toe. Met deze natte filters is een reductie tot 99% van het aanwezige stof en rook in de 
afgassen haalbaar. Voor meer technische informatie, alsook economische gegevens, 
wordt verwezen naar de technische fiches (zie bijlage2). 
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WATER 

Wanneer de matrijzen moeten gekoeld worden, kan hierbij gebruik gemaakt worden 
van een gesloten koelwatersysteem. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van het 
koelwaterverbruik. Hierbij kan men onderscheid maken tussen volledig gesloten 
systemen en halfgesloten systemen. Het onttrekken van grondwater ten behoeve van het 
koelen van processen dient te worden teruggedrongen. Overschakeling op het gebruik 
van koelwater in een gesloten kringloop met lucht- of mechanische koeling dan wel het 
gebruik van oppervlaktewater als koelwater dient de voorkeur. Indien een gesloten 
systeem slecht toepasbaar is, kan worden bekeken of het (verwarmde, maar schone) 
koelwater voor andere toepassingen kan worden ingezet. 
 

3.2 Extruderen van metalen 

3.2.1  Procesbeschrijving 

Extrusie is een proces dat veel wordt toegepast om buizen en profielen te vormen. Een 
al dan niet verhit uitgangsmateriaal wordt daartoe door een nauwe opening geperst. 
Goed te extruderen metalen zijn lood en lichtmetalen, zoals aluminium en magnesium, 
koper en koperlegeringen. Ongelegeerde en laag-gelegeerde staalsoorten, evenals 
chroomnikkelstaal, zijn redelijk goed te extruderen. 
Naarmate de verwerkingstemperatuur hoger wordt, wordt de smering moeilijker. Bij 
zeer hoge verwerkingstemperaturen wordt als smeermiddel vaak vloeibaar glas toege-
past.  
 
3.2.2  Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken: Extruderen van metalen 

Deze zijn te vergelijken met die van het smeden en stampen 
 
 
3.3 Trekken 

3.3.1  Procesbeschrijving 

Bij het staaf- en draadtrekken wordt koud uitgangsmateriaal door een trekstaaf of 
trekmatrijs getrokken, waardoor een staaf, profiel, buis of draad met ronde of meerkan-
tige doorsnede en een glad oppervlak wordt verkregen. 
Matrijzen zijn veelal verstelbaar en vervaardigd van gereedschapsstaal, hardmetaal of 
diamant.  Om gladde oppervlakken te verkrijgen en de benodigde trekkracht zo veel 
mogelijk te reduceren is een goede smering van groot belang.  Als smeermiddel worden 
vaak minerale oliën, synthetische en organische vetten, grafiet, molybdeensulfide en 
diverse metaalzepen toegepast. 
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3.3.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

BODEM – LUCHT –WATER  

Enkel de koelsmeermiddelen zullen hier voor milieuproblemen zorgen. Deze zullen 
uitgebreider besproken worden bij de verspanende bewerkingen. Alhoewel een om-
vormolie niet dezelfde samenstelling heeft als een verspaningsolie, is de 
milieuproblematiek in verband met beide koelsmeermiddelen wel gelijkaardig maar 
zullen er bij het trekken veel minder koelsmeermiddelen verbruikt worden dan bij de 
verspanende bewerkingen. De maatregelen die voor verspanende bewerkingen worden 
beschreven zullen daardoor voor niet-verspanende bewerkingen niet-kosteneffectief 
zijn. 
 
3.4 Diepduwen 

3.4.1  Procesbeschrijving 

Diepduwen is een bewerking waarbij plaatmateriaal met een stempel door een matrijs 
of trekring wordt gedrukt. Het diepduwen is een vervormingsmethode die leidt tot een 
herverdeling van het volume van materiaal; bij deze bewerking wordt er naar gestreefd 
plaatselijk geen overdreven wanddiktevermindering te laten optreden. Grote vormver-
anderingen zijn niet in één keer te realiseren, zodat een product veelal in meerdere 
trappen moet worden gevormd. In de meeste gevallen moet hierbij smering worden 
toegepast. Smeermiddelen verminderen tijdens het diepduwen de wrijving tussen het 
materiaal en het gereedschap en daardoor de belasting van het materiaal tijdens het 
duwen. Bij gebruik van het juiste smeermiddel slijt gereedschap minder snel. 
Doordat het materiaal koud wordt vervormd, wordt het brosser. Vaak worden de 
werkstukken gerekristalliseerd door ze in een oven uit te gloeien, om de kans op 
scheuren te voorkomen. 
 
3.4.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

BODEM –LUCHT –WATER  

Ook bij diepduwen moet gezorgd worden voor correcte tribologische eigenschappen 
tussen matrijs en werkstuk. Dit kan door in te spelen op de matrijs (i) of door het 
toepassen van geschikte hulpstoffen zijnde koelsmeermiddelen (ii). Indien correcte 
tribologische eigenschappen aanwezig zijn, zullen de werkstukken een goede opper-
vlaktegesteldheid hebben (geen strepen of ribbels) en zal de matrijs een lange 
levensduur hebben. 
 
i) Inspelen op de matrijs kan door het aanbrengen van speciale oppervlaktedeklagen 
zoals (PVD, CVD, TiN) of het bekleden van de matrijs met teflon. Hierdoor kan het 
gebruik van smeermiddelen verminderd worden of kunnen minder schadelijke smeer-
middelen gebruikt worden en kan de levensduur van de dieptrekmatrijs verlengd 
worden. Deze maatregel kan niet altijd toegepast worden. 
ii) Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van smeermiddelen ter verbetering van 
de materiaalvloei en ter verhindering van het kleven van het materiaal aan de matrijs. 
Gezien de lage temperatuur van het dieptrekproces zal de verdamping minimaal zijn. 
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Gestart met volle minerale oliën, werd via de semi-synthetische oliën geëvolueerd naar 
wateroplosbare volledig synthetische oliën. Deze wateroplosbare oliën hebben als 
voordeel dat er reinigings- en ontvettingsoperaties ook in waterig milieu kunnen 
plaatsvinden waardoor geen oplosmiddelen op basis van koolwaterstoffen hoeven 
gebruikt te worden. De smeerolieproducenten voeren bovendien een actief beleid naar 
het zoeken naar milieuvriendelijke smeermiddelen met lagere BZV- en CZV-waarden 
terwijl zij tevens trachten de nodige olieconcentraties van de nu gangbare 5-25 % te 
verminderen naar 2-10 %. De aangebrachte oliën moeten immers steeds verwijderd 
worden vooraleer enige oppervlaktebehandeling kan plaatsvinden. Hierdoor komen zij 
in het afvalwater van de procesbaden terecht en na de afvalwaterbehandeling eventueel 
in de filterkoek. 
 
Een juiste dosering en een zorgvuldig gebruik van deze koelsmeermiddelen is zeer 
belangrijk. Het teveel aan olie zal door de persdruk immers uit de matrijs geperst 
worden en de hele omgeving bevuilen. Typisch voor dieptrekateliers is dan ook de alom 
aanwezige olievervuiling. Reinigingsvloeistoffen zullen dan ook steeds van olie ont-
daan moeten worden vooraleer te lozen (zie hiervoor bij de verspanende bewerkingen). 
 
 
3.5 Buigen, plooien, zetten, strijkbuigen, felsen en kralen 

3.5.1  Procesbeschrijving 

Buigen is een bewerking, een plastische vervorming, om aan plaatmateriaal, profielen, 
pijpen en dergelijke een blijvende veranderde vorm te geven. Bij het buigen worden 
twee methoden onderscheiden namelijk het buigen zonder en met tegendruk (matrijs). 
Het materiaal wordt meestal in koude toestand gebogen. Buigen wordt vaak uitgevoerd 
met behulp van drie rollen of cilinders op een buigbank of buigmachine. Rolrichten, het 
vlakmaken van platen, vindt plaats tussen meer dan drie rollen. Profielen en pijpen 
worden meestal met behulp van rollen gebogen. 
Plooien is een vorm van buigen waarbij platen met behulp van een bovengereedschap 
(stempel) en ondergereedschap (matrijs) op een plooibank (ook plooipers, kantbank, 
kantpers of kantmachine genoemd) worden gebogen. 
Zetten of zwenkbuigen is een alternatieve techniek voor plooien. Bij het zwenkbuigen 
wordt het ene plaatbeen ingeklemd waarna het vrije plaatbeen wordt gebogen met een 
zwenkende buiglijst (zwenkbuigbalk of buigbalk). De hiervoor gebruikte machine is 
een zetbank (of zwenkbuigbank). 
Strijkbuigen is een andere alternatieve techniek voor het plooien. Evenals bij zwenkbui-
gen wordt bij strijkbuigen het ene plaatbeen ingeklemd, waarna een dwars op het 
oppervlak bewegende buiglijst het vrije plaatbeen buigt. De hiervoor gebruikte machine 
is een strijkbuigmachine. 
Felsen is een bewerking om plaatdelen door middel van omgezette kanten (boorden) 
met elkaar te verbinden. Dit gebeurt meestal op speciaal daarvoor ontwikkelde felsban-
ken of felsmachines, bedoeld voor grote series of massafabricage, door met behulp van 
een drijfrol een boord van het ene plaatdeel tussen de omgezette kant van het andere 
plaatdeel vast te klemmen (drukken).  
Kralen of rollen is een bewerking gelijk aan felsen, waarbij de plaatranden echter 
worden omgezet tot kralen of rolletjes door middel van een geprofileerde draaiende 
drukrol.  
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3.5.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

BODEM – LUCHT –WATER  

Er worden bij deze bewerkingen geen koelsmeermiddelen ingezet. Dit proces geeft dan 
ook geen aanleiding tot milieuproblemen. 
 
GELUID 

Deze bewerkingen zijn stille processen. De eventuele geluidsoverlast wordt veroorzaakt 
door de materiaalmanipulatie. Deze trillingen zijn eerder beperkt. 
 
 
3.6 Forceren en vloeidraaien 

3.6.1  Procesbeschrijving 

Bij het forceren wordt uitgegaan van plaatmateriaal in de vorm van een vlakke ronde 
schijf of plaatmateriaal dat door een voorbewerking de vorm van een omwentelingsli-
chaam (cilinder, bol, kegel etc.) heeft gekregen. Door het uitgangsmateriaal tegen een 
draaiende vorm (model, mal en dergelijke) aan te drukken, kunnen randen worden 
omgezet of kan bijvoorbeeld schroefdraad worden ingewalst. Op deze wijze worden 
veel huishoudelijke voorwerpen, zoals vazen, schalen en potten, gevormd. 
Vloeidraaien gebeurt op dezelfde wijze als forceren. Het verschil zit voornamelijk in de 
wanddiktevermindering die bij forceren niet wordt nagestreefd en bij vloeidraaien wel. 
 
3.6.2   Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

Enkel de gebruikte koelsmeermiddelen kunnen hierbij voor problemen zorgen. Maar de 
hoeveelheid gebruikte koelsmeermiddelen is zo klein dat nageschakelde maatregelen 
niet kostenefficiënt zijn.  
 
 
3.7 Knippen, nibbelen, ponsen of stansen en uithoeken 

3.7.1  Procesbeschrijving 

Knippen is een bewerking om voornamelijk plaatmateriaal, met behulp van een guillo-
tineschaar in stukken te delen. Veelal wordt de plaat eerst in stroken geknipt of 
verwerkt tot de afmetingen die nodig zijn voor een bewerking die gaat volgen. Bij deze 
bewerking wordt het materiaal ter plekke van het mes afgeschoven tot breuk (er ontstaat 
een braam). Als gevolg van de door de messen uitgevoerde mechanische bewerking 
vindt bij de snijkanten een structuurverandering van het materiaal plaats, waardoor de 
hardheid toeneemt en het materiaal brosser wordt. 
Nibbelen is een bewerking om uit een volle plaat een bepaalde vorm te verwijderen. Bij 
het nibbelen wordt bij voortdurende op- en neerbeweging van een ponsstempel het 
werkstuk stap voor stap in de gewenste verplaatsingsrichting bewogen. De grootte van 
de afzonderlijke verplaatsingsstappen is afhankelijk van het soort en de grootte van het 
gebruikte gereedschap en de vereiste ruwheid van de nibbelkant. Het snijproces bij 
ponsen is hetzelfde als bij het knippen. Nibbelen kan zowel met rechthoekige stempels 



 

60 

(ponsen van rechte lijnen) als met ronde stempels (ponsen van cirkels en willekeurige 
contouren). 
Ponsen of stansen is een bewerking van dezelfde aard en complementair aan het 
nibbelen. Hier gebruikt men ook rechthoekige, ronde en willekeurige stempels. Het 
plaatmateriaal wordt op een snijplaat (ook matrijs genoemd) van de gewenste vorm 
gelegd, waarna een ponsstempel, dat juist binnen de snijplaat past, het werkstuk uit-
ponst. Dit proces wordt op pons-nibbelmachines uitgevoerd. 
Uithoeken is een bewerking dat wordt uitgevoerd met behulp van een gehoekte schaar, 
om plaatselijk aan een zijde van een plaat of profiel, materiaal te verwijderen. 
 
3.7.2  Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

AFVAL 

Bij de plaatbewerking ontstaat onvermijdelijk afvalplaatmateriaal: uitgeponste gaten, 
plaatmateriaal nodig voor het klemmen van de plaat, snijverlies,…Dit plaatmateriaal 
kan echter onbeperkt gerecycleerd worden voor de aanmaak van nieuwe platen.  
 
GELUID 

Het grootste milieuprobleem bij deze bewerkingen vormen de trillingen en de geluids-
overlast onstaan door de slagimpact bij het ponsen. Dit lawaai kan beheerst worden 
door het inkapselen van de machine. Lawaaihinder naar de omgeving kan sterk beperkt 
worden door het vermijden van transmissiekanalen. 
 
 
3.8 Persen 

3.8.1  Procesbeschrijving 

Persen is een bewerking waarbij materiaal in koude toestand tussen een stempel en een 
matrijs in de gewenste vorm wordt gedrukt. Het verkregen product kenmerkt zich door 
grote nauwkeurigheid, een glad en zuiver oppervlak en een vergrote treksterkte. In veel 
gevallen wordt na het persen een pons- of stansbewerking uitgevoerd om het eindpro-
duct te vormen. Zoals bij het diepduwen is het persen in een vervormingsmethode die 
gekenmerkt wordt door een nieuwe materiaalverdeling bij constant blijven van het 
volume. Er zijn vele vervormingssoorten, zoals figuurvormen, vormpersen en verdrin-
gen, die onderverdeeld kunnen worden in stuiken, vormpersen, kalibreren, vloeitrekken, 
figuurvormen, aanpunten en inslaan. 
 
3.8.2   Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

BODEM – LUCHT  

Aangezien bij deze vervorming het materiaal vaak schuift ten opzichte van het ma-
trijs/stempeloppervlak kan gebruik gemaakt worden van smeermiddelen op het 
materiaal die een bron kunnen zijn van bodem- en luchtverontreiniging. Maatregelen 
die de emissies van koelsmeermiddelen bij het persen zouden kunnen beperken staan 
uitgebreid beschreven onder de verspanende bewerkingen. Hierbij moet opnieuw de  
opmerking worden gegeven dat door de keinere hoeveelheden ingezette koelsmeermid-
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delen en de eigenschappen van de bewerkingen de voorgestelde maatregelen niet 
meteen als kandidaat BBT kunnen worden opgelijst. 
 
 
3.9 Conventionele verspaning 

3.9.1  Procesbeschrijving 

Zagen 

Zagen wordt voornamelijk uitgevoerd met behulp van trek-, lint- of cirkelzaagmachi-
nes. Het werkstuk wordt daartoe gefixeerd. De zaag beweegt zich relatief langzaam en 
vormt door materiaal te verspanen een zaagsnede in het werkstuk. Bij het zagen werken 
meer snijkanten (tanden) van de zaag gelijktijdig. De lintzaag is bij uitstek geschikt 
voor het zagen van plaatmateriaal. Trek- en cirkelzagen worden vooral gebruikt voor 
het zagen van staven en profielen, maar deze kunnen ook met de lintzaag worden 
gezaagd. 
Bij het zagen wordt in bijna alle gevallen snijvloeistof toegepast. 
 
Schaven/steken/brootsen 

Bij het schaven wordt aan de beitel of het werkstuk een rechtlijnige hoofdbeweging 
gegeven, waarbij een strook van het werkstuk wordt afgeschaafd. Na iedere slag schuift 
het werkstuk of de beitel een aantal millimeters op in een richting die loodrecht op de 
hoofdbeweging staat, waarna een nieuwe strook wordt afgeschaafd. Indien de hoofdbe-
weging aan de beitel wordt gegeven wordt gesproken van een sterke-armschaafbank of 
shaper. Op een dergelijke machine worden voornamelijk kleinere werkstukken bewerkt. 
Grotere werkstukken worden op een zogenaamde sledeschaafbank bewerkt. Het werk-
stuk maakt daarbij de hoofdbeweging. Indien de beitel de schavende bewerking in een 
verticaal vlak uitvoert, gebeurt dat op een steekbank. 
Een bijzondere schaafmethode is het brootsen of trekfrezen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een lang snijgereedschap dat is voorzien van een groot aantal beitels, die 
achtereenvolgens meer naar buiten staan. In één bewerkingsgang kan daarmee een 
spiegleuf of een andere willekeurige binnenvorm in een boring worden aangebracht of 
ook een deel van een buitenvlak worden bewerkt. 
 
Frezen/kotteren 

Het frezen is een bewerking, waarbij het werkstuk stil staat of relatief langzaam be-
weegt en het gereedschap, de frees, met hoge snelheid ronddraait en materiaal van het 
werkstuk wegneemt. Wanneer de hoofdsnijkanten zich aan de omtrek van de frees 
bevinden, wordt de bewerking mantelfrezen genoemd. Bevinden de hoofdsnijkanten 
zich aan het eind- of kopvlak van de frees, dan spreekt men van kopfrezen. Een combi-
naties van beide wordt mantelkopfrezen genoemd. 
Kotteren is een bewerking vergelijkbaar met draaien, waarbij in tegenstelling tot het 
draaien het werkstuk stil staat en het snijgereedschap, de beitel, draait. Het wordt 
voornamelijk toegepast bij grote werkstukken met een aantal doorlopende boringen 
(bijvoorbeeld tandwielkasten). Het kotteren wordt hoofdzakelijk uitgevoerd op horizon-
tale boor- en freesmachines. Kotteren wordt veel toegepast voor het uitdraaien van 
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boringen, het draaien van kamers, het zowel in- als uitwendig vlakdraaien van kamers, 
enzovoort. 

 
Figuur 3-1: Voorbeeld van een kotteren 

 
Draaien 

Draaien is een bewerking, waarbij het werkstuk een draaiende beweging maakt en het 
snijgereedschap (beitel) zich relatief langzaam beweegt parallel aan de inspanningsas 
van het werkstuk in de machine en tevens in afstand tot deze as kan variëren. Door deze 
bewerking ontstaan omwentelingslichamen of platte vlakken. 
Het meest voorkomende type draaimachine is de universele centerdraaimachine, die 
meestal wordt gebruikt voor het cilindrisch draaien. Diverse andere bewerkingen 
kunnen er echter ook mee worden uitgevoerd, zoals kop- of vlakdraaien, conisch 
draaien, (schroef)draad-snijden, tappen en boren. 
Voor kleine seriefabricage worden veelal combinatie- of revolverdraaimachines toege-
past, waarbij de diverse gereedschappen in een revolverkop of meervoudige 
beitelhouder worden gespannen voor achtereenvolgende bewerkingen. Het tijdrovende 
inspannen van de gereedschappen wordt daarmee beperkt. 
Voor massafabricage worden draaiautomaten gebruikt. Grote werkstukken worden op 
kop- of carousseldraaimachines bewerkt. Bij kopieerdraaimachines volgt een taster de 
vorm van een mal of een reeds gemaakt werkstuk en geeft de beweging door aan de 
beitel zodat een werkstuk ontstaat gelijk aan het voorbeeld dat de taster volgde. 
CNC-machines (computer numerical control) zijn draaimachines voorzien van een 
computer, die zodanig met gegevens kan worden gevoed, dat alle bewerkingen om een 
werkstuk te produceren, geheel automatisch worden uitgevoerd. 
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Figuur 3-2: Voorbeeld van een CNC draaimachine 

 

Boren/tappen/ruimen 

Boren is een bewerking waarbij door een draaiende snijbeweging van het gereedschap 
(boor) ronde gaten in stilstaande werkstukken kunnen worden gemaakt. Boren als 
eindbewerking wordt toegepast bij het maken van doorlopende gaten ten behoeve van 
verbindingsmaterialen (schroefbouten, klinknagels, en dergelijke). Boren als voorbe-
werking past men onder ander toe bij het maken van gaten, waarin schroefdraad moet 
worden getapt of die moeten worden geruimd, alsmede voor het maken van rondingen 
en het verwijderen van materiaal. 
Naast hand- en tafelboormachines worden zeker voor het boren van grotere gaten 
kolom- en radiaalboormachines toegepast. Voor massafabricage worden vaak booreen-
heden gebruikt die speciaal voor een bepaald product zijn vervaardigd. Voor zeer 
nauwkeurig werk (bijvoorbeeld in gereedschapsmakerijen) maakt men gebruik van 
coördinatenboormachines. Numeriek bestuurde boormachines voeren de booropdracht, 
die op een band is vastgelegd, geheel automatisch uit. 
 
Voor het nabewerken van voorgeboorde gaten wordt wel gebruik gemaakt van ruimers. 
Een ruimer is een cilindrisch gereedschap, waarvan de omtrek is voorzien van snijkan-
ten. 
 
Tappen is het snijden van inwendige schroefdraad met behulp van een draadsnijtap in 
een voorgeboord gat. Tappen kan zowel met de hand als machinaal worden uitgevoerd. 
 
Slijpen en schuren 

Bij het slijpen wordt met een snel draaiende slijpschijf materiaal van het te bewerken 
voorwerp verwijderd. De slijpschijf bestaat uit slijpkorrels die door een bindmiddel bij 
elkaar worden gehouden. De harde slijpkorrels dringen het zachtere materiaal van het 
werkstuk binnen en nemen, net als bij draaien, frezen, boren enzovoort, spanen van het 
werkstukmateriaal. Slijpen wordt toegepast voor het bewerken van werkstukmateriaal 
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dat hard of gehard is, waarvan de maat- en vormtoleranties klein zijn of waaraan hoge 
eisen aan de oppervlakteruwheid worden gesteld. Tegenwoordig worden alle slijpkor-
rels synthetisch verkregen. Enkele belangrijke synthetische soorten zijn: 
aluminiumoxide (Al2O3), siliciumcarbide (SiC), borazon (boorcarbide en boornitride) 
en diamant. De aard van de bindmiddelen kan zijn: keramisch, kunsthars (bakeliet), 
rubber (natuurlijk en synthetisch), schellak en silicaat (waterglas). 
Voor de vele specifieke bewerkingen en materialen zijn er slijpschijven in talloze 
samenstellingen (slijpkorrel en bindmiddel) en vormen. Veel gebruikte slijpmachines 
zijn rond-, vlak- en kopieerslijpmachines, centerloze slijpmachines en speciale slijpma-
chines voor het slijpen van tandwielen, schroefdraad krukassen en dergelijke. Als 
nabewerking wordt wel het fijnslijpen toegepast. 
Bij het slijpen wordt veel warmte ontwikkeld. Overvloedig koelen met een dunvloei-
baar koelmiddel is dan ook noodzakelijk. Naast het machinaal slijpen worden er veel 
slijpschijven toegepast voor (grove) handmatige bewerkingen (slijptollen). 
Schuren is een oppervlaktebewerking die met behulp van schuurpapier of schuurlinnen, 
handmatig of met een schuurmachine, kan worden uitgevoerd. 

 
Figuur 3-3: Voorbeeld van een slijpmachine 
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3.9.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

ALGEMEEN (WTCM, 1992) 

Metalen kunnen, zoals hierboven beschreven, op verschillende manieren bewerkt 
worden. Om deze bewerkingen door te voeren is, zoals aangegeven in de beschrijvingen 
van de technieken, een koelsmeerstof nog steeds onontbeerlijk. Men probeert alleszins 
het gebruik wel te verminderen of zelfs uit te schakelen daar waar mogelijk (zie verder 
bij droog verspanen). 
 

 
Figuur 3-4: Aanbrengen van koelsmeermiddelen bij het bewerken van metalen 

 
Wanneer koelsmeermiddelen correct worden toegepast worden hogere snijsnelheden, 
een hogere voeding en hogere snedediepte aangewend worden waardoor de productivi-
teit stijgt en de kost daalt. Verdere voordelen van een correct gebruik van 
koelsmeermiddelen zijn een vergrootte levensduur van het gereedschap, een verminde-
ring van het contactoppervlak tussen gereedschap en werkstuk, een betere afwerking 
van het product en een verlaging van het vermogenverbruik in vergelijking met een 
droge bewerking. De keuze van het koelsmeermiddel wordt o.a. bepaald door: 
- het soort bewerking, 
- het design (de samenstelling, oppervlakteafwerking en geometrie) en de inzetvoor-

waarden (snijsnelheid, voeding en snedediepte) van het gereedschap), 
- de manier waarop het koelsmeermiddel in contact wordt gebracht met zowel het 

werkstuk als het gereedschap, 
- de geometrie van het materiaal dat moet bewerkt worden, 
- het eventueel aanwezig zijn van oppervlaktelagen, 
- de samenstelling, microstructuur en de verdeling van residuele spanningen in het 

werkmateriaal. 
 
Afhankelijk van de bewerking die uitgevoerd wordt, kan een koelsmeermiddel één of 
meerdere van de volgende functies bezitten: 
- koelen van het gereedschap, het werkstuk en de spaan, 
- smering (verlaging van de wrijving), 
- wegspoelen van spanen, 
- corrosiebescherming van het bewerkte materiaal. 
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Bij spaanvormende bewerkingen kan algemeen gesteld worden dat zowel een goede 
smering als een goede koeling vereist is. Bij de voor verspanende vormgeving gebruikte 
koelsmeermiddelen vindt men 70% watermengbare koelsmeermiddelen en 30% oliën. 
Bij spaanloze bewerkingen heeft vooral te maken met hoge vervormingskrachten en 
hoge temperaturen (bij walsen). Bij spaanloze bewerkingen is dus voornamelijk een 
goede smering van belang (+koeling bij walsen). Bij spaanloze bewerkingen wordt het 
overgrote deel olie gebruikt. 
 
- Soorten koelsmeermiddelen 
 

Niet-watermengbare koelsmeermiddelen 
Niet watermengbare koelsmeermiddelen worden niet met water vermengd bij ge-
bruik. Het betreft hier snijoliën met of zonder toegevoegde additieven. In de meeste 
gevallen wordt voor de aanmaak van niet-watermengbare koelsmeermiddelen ge-
bruik gemaakt van minerale oliën (=basisolie). Naast minerale oliën worden ook 
natuurlijke oliën (plantaardige zowel als dierlijke) en synthetische smeerstoffen ge-
bruikt. 
Snijoliën bevatten de volgende componenten: 
- basisolie 
- viskositeitsindexbeïnvloeders 
- corrosie-inhibitoren en anti-oxidantia, 
- polaire componenten, 
- extreme pressure additieven, 
- biociden 
- anti-schuimmiddelen 
- anti-nevelmiddelen 
 
Ten opzichte van watermengbare koelsmeermiddelen vertonen ze een beter smeer-
gedrag en een hogere drukbestendigheid. 
 
Watermengbare koelsmeermiddelen 
Bij verspanende bewerkingen worden vooral watermengbare koelsmeermiddelen 
gebruikt. De watercomponent zorgt voor een goede koeling, terwijl de chemische 
component de smeerwerking verzorgt. Bij gebruik van deze koelsmeermiddelen 
moet men wel een degelijke afscherming voorzien tegen het koel- en smeercircuit 
van de machine. Emulgeerbare koelsmeermiddelen zijn emulsies van olie in water. 
Deze koelsmeermiddelen moeten met water worden gemengd om tot een koelsmee-
remulsie te komen. De emulgeerbare koelsmeeremulsies zijn de meest gebruikte bij 
verspanende bewerkingen.  
Emulgerende koelsmeermiddelen zijn emulsies van water in olie. Evenals emul-
geerbare koelsmeermiddelen worden ze met water vermengd om tot een 
koelsmeeremulsie te komen, deze emulsies verliezen echter aan belang in de me-
taalverwerkende industrie. 
  
Wateroplosbare koelsmeermiddelen (ook oplossingen genoemd) zijn in water opge-
loste chemicaliën en bevatten geen olie. Oplossingen zijn stabiele mengsels die 
gemakkelijk te bereiden zijn. Ze worden voornamelijk bij het slijpen gebruikt. Met 
de juiste chemicaliën echter kunnen ze ook gebruikt worden onder lichte tot ge-
middelde verspaningsvoorwaarden. Andere vormen van watermengbare 
koelsmeermiddelen zijn suspensies , gels of pasta’s. deze komen wel minder voor. 



 

67 

- Basisolie  
 

Basisolie: mineraaloliën 
Mineraaloliën kunnen onderverdeeld worden in drie stofgroepen: 
- Paraffine: lange keten verzadigde koolwaterstoffen (rechte of vertakte verzadig-

de koolwaterstofketen 
- Naftenen: ringvormige, verzadigde koolwaterstoffen (verzadigde ringvormige 

structuur bestaande uit 5 tot 7 koolwaterstofatomen) 
- Aromaten: ringvormige onverzadige koolwaterstoffen. Bouwsteen van aroma-

ten: ringstructuur met 6 koolwaterstoffen en 3 dubbele bindingen 
 
De meest gebruikte oliën zijn mengsels van paraffines en naftenen. Hoe hoger het 
nafteengehalte hoe lager de viskositeitsindex. Hoe lager de viskositeitsindex, hoe 
kleiner het temperatuursgebied waarin de olie haar viskositeit bewaard. Met be-
trekking tot aromaten moet opgemerkt worden dat deze meer en meer te weren zijn 
wegens hun toxische eigenschappen (kankerverwekkende benzeenringen). 
 
Basisolie: syntethische oliën 
Synthetische oliën hebben volgende voordelen tov. mineraaloliën: 
- beter bevochtigend vermogen 
- betere smeereigenschappen 
- hoger vlampunt 
- bestendiger tegen oxidatie bij hogere temperaturen 
 
De eigenschappen van synthetische oliën zijn ook welbepaald daar waar de eigen-
schappen van mineraaloliën een gemiddelde zijn van de bestanddelen. De meest 
gebruikte zijn tri-methylpropaan-esters van vetzuren. 
 

- Additieven: Emulgatoren 
 
Emulgatoren zijn chemische stoffen van synthetische of natuurlijke oorsprong die 
de oppervlaktespanning van water beïnvloeden (verlagen). Ze maken het mogelijk 
dat olie of vet in water te emulgeren zijn. 
Een emulgatormolecule is opgebouwd uit twee delen: hydrofoob (waterafstotend) 
of lipofiel (olieaantrekkend) gedeelte en een hydrofiel gedeelte (wateraantrekkend). 
Men maak gebruik van drie soorten emulgatoren: 
- Niet polaire emulgatoren: polyalkyleenoxideketens, geëtoxyleerde fenolen, geë-

toxyleerde vetzuren, geëtoxyleerde vetaminen, geëtoxyleerde vetzuuramiden en 
vetzuuresters. 

- Anionische emulgatoren (hydrofiel deel is een anion): zouten van sulfonzuren, 
zouten van carbonzuren, zouten van fosforzuuresters. 

- Kationische emulgatoren (hydrofiel deel is een kation): zouten van vetaminen, 
zouten van imidazoline. 

 
- Extreme Pressure additieven 

 
EP-additieven zijn reaktief met metalen en vormen onder voldoende hoge tempera-
tuur en druk een tussenlaag op het metaaloppervlak. Ze werken zoals een vaste 
smeerstof met een lage bindingsenergie en reduceren hierdoor de wrijving tussen 
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het gereedschap en het werkstuk. Ze worden vooral aangewend bij vervormende en 
zware verspanende toepassingen. 
De meest gebruikte EP-additieven zijn: 
- organische zwavelverbindingen (polysulfide, gezwavelde vetzuren,..) 
- organische chloorverbindingen (chloorparaffine, gechloreerde esters,…), in de 

industrie vermijd men deze chloorverbindingen meer en meer om milieuredenen 
- organische fosforverbindingen (fosforzuuresters, zinkdialkyldithiofosfaat, 

trialkylfosfaten) 
- metaalzepen (calciumzeep, bariumzeep, magnesiumzeep) 

 
- Additieven: Detergenten 
 

Detergenten worden gebruikt om afzettingen op het werkstukmateriaal te vermin-
deren of te voorkomen. 

 
- Anti-nevel additieven 
 

Bij het gebruik van koelsmeermiddelen kunnen nevels ontstaan. Deze nevelvor-
ming kan verminderd worden door toevoeging van kleine hoeveelheden acrylaten 
of polybutanen die de vorming van grotere en zwaardere partikels gaan bevorderen. 

 
- Anti-schuim additieven 

 
Schuimvorming kan optreden door agitatie van de koelsmeermiddelen bij het ver-
spanen enerzijds  of bij het inbrengen van het koelsmeermiddel zelf anderzijds. 
Men kan dit verminderen of voorkomen door de vrije energie van het filmopper-
vlak te reduceren. Voorbeelden van antischuim additieven zijn o.a.: 
polyalkoxysiloxanen, ‘fumed silica’, amiden met hoog moleculair gewicht en poly-
glycolen. Andere voorbeelden zijn: siliconen, speciale emulgatoren en Ca-
verbindingen. 
 

- Anti-corrosie inhibitoren 
 

Corrosie inhibitoren vervullen in het algemeen de rol van beschermlaag (zowel op 
gereedschap als werkstuk) tegen corrosie. Aan snijoliën worden o.a. aminen, 
carbonzuren, nafteenzuren, sulfonaten…toegevoegd. Deze stoffen dienen tevens als 
anti-oxidantia. Bij watermengbare koelsmeermiddelen gebruikt men aminen, alkali 
en alkanolamine zouten en carbonzuren en nafteenzuren, Na-nitriet (toxisch, nu 
verboden), p-tertiairbutylbenzoëzuur PTTB (toxisch), B-verbindingen, carbonzuur-
derivaten,… 

 
- Additieven: Biociden 
 

Een watermengbaar koelsmeermiddel is een goede voedingsbodem voor bacteriën 
en schimmels en gisten. Deze microbiële groei kan leiden tot: 
- daling van pH 
- geur 
- slijmvorming 
- huidaantasting 
- emulsiescheiding 
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Voorbeelden van gangbare biociden: 
- organometalen worden niet gebruikt wegens hun hoge toxiciteit en stabiliteit 
- zuren en esters beïnvloeden de alkaliteit 
- oxidatieve biociden zijn corrosiebevorderend 
- fenolderivaten hebben een hoge toxiciteit en veroorzaken huidirritatie 
- kwaternaire ammoniumverbindingen reageren met de anionische emulgatoren 
- organische stoffen die formaldehyde vrijgeven 
- alifatische biociden, de meeste kunnen echter niet ingebouwd worden in koels-

meermiddelen 
- organo S en N verbindingen,… 
 

 
De praktijk wijst uit dat zonder goed beheer van elke 100 liter verbruikte koelsmeere-
mulsie slechts 5 tot 20 liter wordt afgevoerd als ‘Gevaarlijk Afval’. Tussen de 80 en 95 
liter gaat verloren als damp (voornamelijk bestaande uit waterdamp), nevel, spatverlies, 
uitsleep aan het werkstuk en de spanen, lekkage en/of wordt gemorst op de werkvloer. 
Eenmaal in de bodem, het water en/of de lucht zijn deze stoffen schadelijk voor mens 
en milieu.  
 
 

 
Figuur 3-5: Overzicht afval en emissies bij het gebruik van koelsmeeremulsies. Slechts 

5-20% van de (ingaande) koelsmeeremulsie wordt gecontroleerd afgevoerd. 
 (Stimular, 1997) 

 
 

Tabel 3-1: Vier metaalbedrijven onderzochten hoeveel koelsmeeremulsie zij jaarlijks 
verbruiken, afvoeren als afgewerkte emulsie en hoeveel direct in het milieu terecht 

komt.  (Gegevens uit Stimularonderzoeken, 1997) 
 

Verbruik van koelsmeeremulsies in de praktijk 
Bedrijf Verbruik Afvoer In milieu 

A 3.750 l 200 l 95 % 
B 4.000 l 650 l 84 % 
C 16.250 l 1.275 l 92 % 
D 850 l 150 l 82 % 
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AFVAL 

Bij verspanende bewerkingen komen spanen (schroot) en koelsmeermiddelen als 
afvalstof vrij. Bij de slijpbewerkingen zullen er ook abrasief deeltjes (van de slijpschijf) 
als afvalstof vrijkomen. Ook zullen oliefilters (vb. papierbandfilters) moeten vervangen 
worden. 
 
Tijdens het gebruik verandert de samenstelling van de metaalbewerkingsvloeistof. Dit 
wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Er treden chemische reacties en afbraak op 
ten gevolge van de hoge druk en temperatuur die bij verspaning op kunnen treden. Er 
ontstaat vervuiling met metaaldeeltjes en lekolie en de samenstelling verandert door 
bacterie- en schimmelgroei. Hierdoor verminderen de koel- en smeereigenschappen van 
de bewerkingsvloeistof en kan beschadiging van werkstuk en gereedschap optreden. 
Door ophoping van verontreinigingen kan het bewerkingsvloeistofsysteem zelfs geheel 
verstopt raken. 
 
Technieken die kunnen toegepast worden voor het zuiveren van het koelsmeermiddel 
zijn: 
 
- Oliewiel/bandskimmer: Een oliewiel is een ronddraaiend wiel dat half boven en half 

onder de vloeistofspiegel draait. De lekolie die op de bewerkingsvloeistof drijft 
wordt geabsorbeerd door een op het wiel aangebrachte coating. Vervolgens wordt 
de olie (boven de vloeistof) van het wiel afgeschraapt. Een bandskimmer berust op 
hetzelfde principe. Hier is de olie-absorberende coating echter aangebracht op een 
band die door de bewerkingsvloeistof draait (zie eveneens technische fiche in bijla-
ge). 

 
Figuur 3-6: Voorbeeld van een bandskimmer 

 
- Bezinktank: De eenvoudigste methode voor het reinigen van het koelsmeermiddel is 

het gebruik van een bezinktank / decanteer reservoir. Het koelsmeermiddel wordt 
periodiek uit de individuele machines gepompt en in een decanteerinstallatie ge-
vuld. Tijdens een periode van rust zet het vuil zich onder op de bodem af en de 
lekolie drijft naar het oppervlak. De bovendrijvende lekolie moet na stilstand weg-
gezogen worden.   

- Magneetafscheider: Een magnetische trommel vangt de magnetiseerbare deeltjes op 
en een schraapijzer laat deze achteraf in een recipiënt vallen. Men neemt dikwijls 
zijn toevlucht tot een magnetische scheiding in een eerste stadium om het afslijten 
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van de hydrocycloonkegels te verminderen (zie eveneens technische fiche in bijla-
ge). 

- Filters: Verschillende type van filters kunnen gebruikt worden (zie eveneens 
technische fiche in bijlage): 
- Papierbandfilters: Een papierbandfilter is een continu werkend filtersysteem 

voor het reinigen van water, emulsie en andere waterachtige vloeistoffen. Voor 
de filtratie wordt gebruik gemaakt van een filtermedium, meestal papier of een 
non-woven materiaal en soms voor speciale toepassingen een textielfiltermateri-
aal. Het filtersysteem kan uitgerust zijn met een automatisch bandtransport. 
Zodra door een bepaalde vuilopbouw op het filterpapier de doorlaatbaarheid te-
rugloopt, gaat het vloeistofniveau boven het filter stijgen. Deze stijging wordt 
gesignaleerd, het bandtransport wordt ingeschakeld en het vervuilde papier 
wordt opgeschoven en vervangen door nieuw. De bereikbare filternauwkeurig-
heid ligt tussen de 50 en de 15 mm, afhankelijk van de gebruikte filtermedium-
kwaliteit. Nadeel: Het gebruik van een papierbandfilter levert extra papierfilter-
afval op. 

- Filters onder druk of vacuum: Dit is een semi-continu filtersysteem, ontwikkeld 
voor het behandelen van grote vloeistof- en vulcapaciteiten bij een hoge filter-
fijnheid. Bij een vacuümfilter wordt de vloeistof door de filterelementen 
omhoog gezogen. Door periodiek schone vloeistof terug te persen worden vuil-
deeltjes weer verwijderd. De bereikbare filterfijnheid, afhankelijk van vloeistof 
en filtermateriaal, is 10 micron en groter. De capaciteit is van 100 tot 3000 li-
ter/minuut. Vacuümfilters zijn toepasbaar voor water, emulsie en lichte oliën. 

- Diatomée-filters:  De werking van dit type filter is gebaseerd op gebruik van een 
aan de vloeistof toegevoegde stof, de zogenaamde diatoméeënaarde. Deze zet 
zich af tegen een aantal flexibele "filterkaarsen" en fungeert daarna als 
filtermedium. De vloeistof passeert de kaarsen van buiten naar binnen. Hierbij 
wordt de vervuilde vloeistof gefilterd door de op de kaarsen aanwezige 
diatoméeënaarde. Op het moment dat de druk in het systeem een bepaald niveau 
heeft bereikt, veroorzaakt door sterke vuilafzetting op de kaarsen, wordt de 
reinigingscyclus in werking gesteld. Deze cyclus kan automatisch dan wel 
handgestuurd worden uitgevoerd. Vloeistof wordt met grote snelheid in 
tegengestelde richting door de kaarsen gestuurd. Door de druk van de vloeistof 
worden de kaarsen enigszins opgeblazen, waardoor de poriën uitzetten en de te 
verwijderen diatomée-aarde met de deeltjes worden afgestoten. De 
verontreinigingen met de verbruikte diatomée-aarde zakken naar de bodem en 
kunnen eenvoudig worden afgetapt. De capaciteit is 60 liter/minuut en groter. 
Dit type filters zijn toepasbaar bij zeer fijne filtering van water, emulsie en olie. 

- Hydrocyclonen: Bij de hydrocycloon wordt geen filtermedium gebruikt, de werking 
berust op de centrifugaal kracht. De vervuilde vloeistof wordt met een overdruk van 
circa 2,5 bar tangentiaal met hoge snelheid in het bovengedeelte van de cycloon 
toegevoerd. Deeltjes die zwaarder zijn dan de vloeistof worden afgescheiden en de 
gereinigde vloeistof komt via een overloop naar buiten. Afhankelijk van de vloeistof 
bedraagt de filterfijnheid 15 tot 20 micron. Cycloonfiltersystemen hebben capacitei-
ten van 30 tot 9000 liter/minuut en zijn toepasbaar voor water en emulsie. Let op: 
het gebruik van een hydrocycloon kan aanleiding geven tot het breken van emulsies 
(zie eveneens technische fiche in bijlage). 

- Centrifuges: Ze werken net zoals de hydrocyclonen volgens het centrifugaalprinci-
pe. Het grote verschil in werking is dat de vloeistof nu in beweging gebracht wordt 
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door een rotor te laten ronddraaien. Filterfijnheden tot 2 micron (bij de snelcentrifu-
ges) zijn haalbaar (zie eveneens technische fiche in bijlage). 

- Pasteurisatie/destillatie: Pasteurisatie (tussen circa 40°C en 80°C) wordt toegepast 
om bacteriën te doden. Destillatie heeft hetzelfde effect. Bovendien is destillatie 
geschikt voor het scheiden van water en olie-concentraat. Destillatie wordt meestal 
toegepast voor emulsies en pasteurisatie voor de zuivere snijoliën. 

- Spanenzuiger: Een spanenzuiger is een onmisbaar hulpmiddel bij het goed legen 
van een emulsiereservoir. Bovendien kunnen spanen uitlekken in de zeefbak van de 
zuiger. Een spanenzuiger is ook als mobiel reservoir te gebruiken (zie eveneens 
technische fiche in bijlage). 

 
Bovengenoemde maatregelen hebben slechts zin als zij een standtijdverlenging van de 
metaalbewerkingsvloeistof tot gevolg hebben. Voor bepaalde reinigingsmethoden kan 
het van belang zijn dat zo weinig mogelijk verschillende typen (me-
taal)bewerkingsvloeistoffen worden toegepast (standaardisatie). Dit is in de praktijk niet 
altijd mogelijk. In een aantal gevallen is het niet mogelijk om bovengenoemde appara-
tuur afzonderlijk aan te schaffen en kan dit alleen in combinatie met de 
metaalbewerkingsmachine bij vervanging. 
 
Het toepassen van oliewielen en bandskimmers is alleen maar zinvol bij emulgeerbare 
(metaal)bewerkingsvloeistoffen. Spanenzuigers kunnen bij grof verspanende bewerkin-
gen en slijpen worden ingezet. Hydrocyclonen en geïntegreerde systemen zijn alleen 
bruikbaar voor grootschalige industriële processen. Voor centrifuges geldt dat ze 
toegepast kunnen worden bij grootschalige processen met een spaanproductie van 5 
ton/dag voor ferro-spanen. Voor non-ferro-spanen kan dit getal lager liggen: circa 1,5 
ton/dag. Dit is mede afhankelijk van de netto-opbrengst van de spanen. 
 
Afgewerkte koelsmeermiddelen hebben hun smerend vermogen verloren door degrada-
tie van de aanwezige olie. Daarom kan de teruggewonnen (metaal)bewerkingsvloeistof 
niet meer voor het oorspronkelijke doel ingezet worden als ook smering vereist is. Het 
teruggewonnen koelsmeermiddel kan echter in sommige gevallen voor andere doelein-
den worden gebruikt, wanneer uitsluitend de koelende eigenschappen van de vloeistof 
van belang zijn of wanneer er lagere kwaliteitseisen worden gesteld aan het eindpro-
duct. In dit verband kan het van belang zijn om standaardisatie van 
(metaal)bewerkingsvloeistoffen na te streven. 
 
Deze maatregel reduceert het gebruik van grondstoffen (in dit geval koelvloeistoffen). 
Minder gebruik van grondstoffen betekent automatisch ook een reductie van de hoe-
veelheid afval. Intern hergebruik van de bewerkingsvloeistoffen sparen kosten voor 
aanschaf van andere vloeistoffen uit.  
 
Enkele preventieve maatregelen ter beperking van gebruik van koelsmeermiddelen          
(zie technische fiche in bijlage) 

- Het beheer en het gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistoffen kunnen worden 
geoptimaliseerd door ´good housekeeping´ en door een goed beheerssysteem van 
het proces.  
Dit houdt de volgende deelmaatregelen in:  
- Onderhoud: de (metaal)bewerkingsvloeistof kan verontreinigd worden doordat 

leibaanolie en hydraulische olie uit de bewerkingsmachine lekt. Goed onder-
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houd van de machine kan dit beperken. Regelmatige inspectie van vloeistoflei-
dingen en machinefilters en registratie van het smeerolieverbruik zijn 
noodzakelijk;  

- Vaststellen van goede verversingscriteria: verversingscriteria kunnen zijn: het 
aantal draaiuren van een machine, de kwaliteit van het product, de ervaringen 
van medewerkers en de concentratie en pH (zuurgraad). Onafhankelijk van de 
gekozen criteria kan per machine een logboek worden bijgehouden van alle ver-
versingen en andere emulsiecorrecties en toevoegingen. Door analyse van de 
logboeken kunnen mogelijke verbeteringen in de handling van (metaal)-
bewerkingsvloeistoffen worden opgespoord. 
Om de kwaliteit van de olie-emulsies te bewaken, zijn hulpmiddelen op de 
markt zoals een pH-meter of pH-papier, een refractometer (optisch instrument 
voor het meten van de brekingsindex van de vloeistof) en door leveranciers ge-
leverde testkits;  

- Vaststellen van verversingsprocedure: bij het verversen wordt alle (metaal)-
bewerkingsvloeistof uit de machinereservoirs gehaald en vervangen door een 
vers aangemaakte vloeistof. De reservoirs moeten goed worden gereinigd voor-
dat de nieuwe vloeistof erin wordt gedaan. Reiniging van reservoirs is vaak 
moeilijk doordat ze verzonken zijn in de fundering van de machine. Uitsluitend 
met speciale stofzuigers is een goed resultaat haalbaar. Bij verversing van emul-
sies is het van groot belang dat het concentraat wordt toegevoegd aan het water 
en niet omgekeerd. Er bestaat zeer goede hulpapparatuur voor het aanmaken van 
emulsies met een constante en stabiele kwaliteit;  

- Optimalisatie opslag: door de opslaghoeveelheden af te stemmen op het ver-
bruik en door de (metaal) bewerkingsvloeistoffen op de juiste temperatuur op te 
slaan, wordt voorkomen dat vloeistoffen na verloop van tijd door bederf niet 
meer bruikbaar zijn;  

- Toepassing van een mobiel reservoir: bij machines met een lage bezettingsgraad 
kan bederf van de (metaal)bewerkingsvloeistof optreden. Door toepassing van 
een mobiel reservoir hoeven de machines niet continu met vloeistof gevuld te 
zijn en wordt de (metaal)bewerkingsvloeistof efficiënter gebruikt. 

 
- Inzet van (metaal)bewerkingsvloeistof met optimale standtijd: het gebruik van een 

(metaal)-bewerkingsvloeistof met optimale standtijd kan het verbruik van (me-
taal)bewerkingsvloeistof en de hoeveelheid afval behoorlijk reduceren. In de 
praktijk betekent dat de aanschaf van 'Long life' vloeistoffen. Hieraan zijn door de 
fabrikant stoffen ('dope') toegevoegd, die onder meer zorgen voor een verhoogde 
weerstand tegen bacteriegroei en een hogere stabiliteit. Het toevoegen van conserve-
ringsmiddelen (biociden, fungiciden) moet verstandig gebeuren in verband met 
eventuele gezondheidsrisico's. De levensduur van een emulsie kan verder verbeterd 
worden door een betere waterkwaliteit, bijvoorbeeld demi-water, te gebruiken. Ge-
bruik van slecht (hard en vervuild) water kan leiden tot een onstabiele emulsie, 
stank en roestvorming. Wel moet men voor zacht water een speciaal, niet-
schuimgevoelig (metaal)-bewerkingsvloeistofconcentraat toepassen. 
De volgende afweging moet worden gemaakt: Weegt het voordeel van optimalisatie 
van de standtijd op tegen het gebruik van de eventueel schadelijke toevoegstoffen in 
de (metaal)bewerkingsvloeistoffen? Optimalisatie van de levensduur van (me-
taal)bewerkings-vloeistoffen is niet zinvol als de vloeistoffen gebruikt worden voor 
machines met een lage bezettingsgraad; de vloeistof moet worden verwijderd in 
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verband met bederf door langdurige stilstand. In dit geval kan de maatregel gecom-
bineerd worden met gebruik van een mobiel reservoir voor de 
bewerkingsvloeistoffen, zodat de machines niet continu gevuld zijn met vloeistof. 
Informatie over de samenstelling kan men krijgen door de leverancier te vragen om 
het Veiligheidsinformatieblad conform EG-richtlijn 91/155 van de desbetreffende 
vloeistof. 

 
Inzet minder schadelijke (metaal)bewerkingsvloeistoffen: Er worden bij het metaal-
bewerken noemenswaardige hoeveelheden koelsmeermiddelen en vormoliën 
gebruikt, welk een zekere verontreiniging naar water en bodem kunnen veroorzaken 
te wijten aan de lage biodegradeerbaarheid en waterverontreinigende effecten van 
de basiscomponenten. Er werden ondertussen reeds producten op de markt gebracht 
welke minder milieuschadelijk zijn. Deze kunnen een eco-label toegekend krijgen 
op basis van een aantal kriteria waaraan de producten dan moeten voldoen, zoals 
o.a. het ecolabel ‘Der Blaue Engel’. 
 
De basiskriteria voor ‘der Blaue Engel’ (april 2002) voor smeermiddelen en vorm-
olie zijn:  
- de producten mogen geen stoffen bevatten welke opgenomen zijn in: 

- in de lijst van gevaarlijke stoffen en welke van het gevarenlabel zeer toxisch 
(T+) en toxisch (T) zijn  voorzien. Tevens mogen stoffen met onderstaande 
R-zinnen; R40, R45, R46 of R61, R63 niet aanwezig zijn. 

- in de duitse wetgeving voor watergevaarlijke stoffen als klasse WGK2 of 
WGK 3 zijn geklasseerd (zie Bijlage: regulering behorende tot het Duitse 
waterbeleid relaterend tot de classificatie van watergevaarlijke stoffen in wa-
tergevaren klassen, datum 17 mei 1999, ISSN 0720-6100) 

- in TRGS 905, lijst van carcinogene, mutagene en teratogene stoffen of in de 
MAC-waarden lijst 

- daarenboven mogen de stoffen geklasseerd als ‘schadelijk voor de gezondheid’ 
niet in een concentratie van meer dan 50% van de aangegeven concentraties in 
Annex I van de richtlijn 67/548/EEC of zoals aangegeven in 1°, 2°, 3° en 5° van 
Annex I van de richtlijn 88/379/EEC voorkomen 

- de producten mogen geen gehalogeerde organische stoffen of nitiet componen-
ten bevatten 

- de bestanddelen van de smeermiddelen moeten, elk op zich, voor ten minste 
70% biodegradeerbaar zijn 

 
Secundaire en tertiare aminen (di- en tri-ethanolaminen) worden minder en minder 
ingezet als bacteriegroeiremmend middel en emulgator.  Natriumnitriet werd veel-
vuldig gebruikt als anti-corrosiemiddel. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
natriumnitriet in combinatie met secundaire en tertiaire aminen aanleiding geven tot 
de vorming van nitrosaminen: een kankerverwekkende stof die lever, maag- en 
luchtwegenkanker kan veroorzaken. Nitrosaminen komen echter nooit in het pure 
product voor, maar worden altijd pas bij gebruik gevormd. Om dit te vermijden zijn 
veel fabrikanten overgeschakeld op natriumnitrietvrije en di- en tri-
ethanolaminenvrije producten, die voldoen aan de algemene norm TRGS 611, de 
‘Technische Regel für Gefahrstoffe’. TRGS 61 schrijft maatregelen voor ter ver-
mindering van de blootstelling aan nitrosaminen. Daaruit voortvloeiend mogen 
secundaire aminen, vnl. het vroeger toegepaste di-ethanolamine, niet meer in de 
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formulering van koelvloeistoffen worden toegepast. Ook tri-ethanolamine wordt om 
dezelfde reden vermeden. 
 

Bij vervanging van bewerkingsvloeistoffen door milieuvriendelijkere producten 
moet rekening worden gehouden met de nageschakelde processen. Als de inzet van 
een alternatief product bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat meer milieubelastende ont-
vettingsmiddelen gebruikt moeten worden, dan moet de totale balans beschouwd 
worden. 

 
- Microdoseerapparatuur voor metaalbewerkingsvloeistoffen: de hoeveelheid afge-

werkte metaalbewerkingsvloeistof die als afval wordt afgevoerd, kan worden 
verminderd door het verlies aan metaalbewerkingsvloeistoffen tijdens de bewerkin-
gen te beperken. Dit kan door een optimale dosering van metaalbewerkingsvloeistof 
d.m.v. microdoseerapparaten. Deze apparaten doseren niet meer metaalbewerkings-
vloeistoffen dan nodig is. Bij een microdoseerapparaat zal minder 
bewerkingsvloeistof aan de krullen en het werkstuk blijven zitten. Een microdoseer-
apparaat is uitsluitend toepasbaar als materiaal en snijdend voorwerp regelmatig van 
elkaar loskomen, zodat steeds een kleine hoeveelheid kan worden gedoseerd. Dit is 
slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing. Daar waar de (me-
taal)bewerkingsvloeistof ook de spanen moet afvoeren, kan een 
microdoseerapparaat niet toegepast worden. Voor zeer zware verspaningen kan een 
microdoseerapparaat ook niet gebruikt worden.  

 

 
Figuur 3-7: Voorbeeld van het optimaal doseren van bewerkingsvloeistof d.m.v. 

microdoseerapparatuur 
 

BODEM – WATER 

Bij schoonmaak-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen mors-, spat- en 
lekverliezen van koelsmeermiddelen optreden. Deze verliezen kunnen aanleiding geven 
tot bodemverontreiniging (en eventueel waterverontreiniging). 
 
LUCHT 

Bij verspanende bewerkingen worden vaak koelsmeermiddelen gebruikt (meestal 
emulsies), die door warmte-ontwikkeling als gevolg van de bewerking kunnen verdam-
pen of vernevelen. 
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Bij het verspanen zonder koelsmeermiddel van bepaalde materialen (gietijzer en grafiet) 
heeft men veel stofvorming. Het gebruik van koelsmeermiddelen kan ook geurhinder 
veroorzaken. 
 
Metaalbewerkingsmachines kunnen worden voorzien van afzuiginstallaties. Deze 
worden best op elke machine afzonderlijk geïnstalleerd. In een aantal gevallen kan het 
noodzakelijk zijn om de afgezogen lucht na te behandelen met een druppelafscheider 
en/of een filter. De olie- of emulsiedeeltjes kunnen van de afgezogen lucht gescheiden 
worden door demisters of gelijkaardige druppelafscheiders en filters. De druppels, 
afgescheiden in een demister, kunnen teruggevoerd worden naar het olie- of emulsie-
voorraadreservoir van de machine.  
 
De maatregel is toepasbaar in alle situaties waar metaalbewerkingsvloeistoffen gebruikt 
worden en verneveling en verdamping optreden.  Het merendeel van de bedrijven uit de 
metalektro industrie heeft maatregelen genomen om verneveling of verdamping van 
metaalbewerkingsvloeistof tegen te gaan. 
 
ALTERNATIEVEN 

Droog verspanen 

De meest logische stap die kan genomen worden voor het oplossen van problemen die 
verbonden zijn aan het gebruik van koelsmeermiddelen is het droog verspanen. Dit kan 
men niet eenvoudig bereiken door het uitschakelen van de koelsmeermiddeltoevoer, 
zelfs wanneer hierdoor in sommige gevallen een positief effect kan bereikt worden. Een 
nauwkeurige analyse van de complexe samenhang van het proces, het snijmateriaal, de 
gereedschapsmachine en het werkstuk is hiertoe nodig. 
Inderdaad, bij het droog verspanen vervallen alle functies die met het koelsmeermiddel 
samenhangen (smeren, koelen en spoelen). Voor het verspaningsproces betekent dit dat 
er sterkere wrijvings- en adhesieverschijnselen optreden tussen het gereedschap en het 
werkstuk. Verder wordt ook geen warmte meer afgevoerd en worden de hete spanen 
niet meer van het werkstuk en de machine weggespoeld. Het gevolg hiervan is een 
hogere thermische belasting van het gereedschap, het werkstuk en de machine wat 
nadelig is voor de standtijd van het gereedschap en voor de nauwkeurigheid van 
werkstuk en machine. Verder komt er bij het verspanen van gietijzer ook stof vrij dat 
kan aanleiding geven tot het vastlopen van bewegende onderdelen van de machine. 
 
Vergelijking van het droog t.o.v. nat boren 
Het blijkt dat het uitschakelen van de koelvloeistof een gevoelige standtijdsverminde-
ring tot gevolg heeft. Ook de kwaliteit van de gaten gaat bij het droog boren erop 
achteruit. Het grote probleem bij het boren zonder koelsmeermiddel is vooral de 
slechtere spaanafvoer. De in de spaangroeven opgehoopte spanen lassen vast aan de 
boor en verminderen de kwaliteit van de boring en kunnen zelfs tot breuk van de boor 
leiden. 
 
Vergelijking van het droog t.o.v. het nat draaien 
Bij het gebruik van cermet snijplaatjes stellen we weinig verschil vast in de standtijd 
van het plaatje tussen nat en droog verspanen.  De standtijd voor het droog verspanen 
blijkt zelfs iets hoger te zijn.  Bij de gebruikte hardmetaalplaatjes stellen we vast dat de 
standtijd met koelvloeistof hoger is dan zonder.  Maar dit verschil wordt kleiner naar-
mate de snijsnelheid toeneemt. 
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Uit de testen is gebleken dat de koelvloeistof een grote invloed had op de afkoeling van 
het werkstuk.  Bij de proeven met koelvloeistof bleek de temperatuur beperkt te blijven 
tot 20 °C.  Terwijl bij de proeven zonder koeling de temperatuur opliep tot 80 °C. 
Onder invloed van deze temperatuursstijging gaat het werkstuk uitzetten waardoor het 
moeilijk wordt om strenge toleranties te halen.  Een temperatuursverhoging van 5 °C 
geeft op een diameter van 100 mm al een fout van 0,0065 mm. 
 
Vergelijking van het droog t.o.v. het nat frezen 
De standtijd bij het droog frezen ligt beduidend hoger dan bij het nat. De oorzaak ligt 
hier in de grotere thermoschok die bij de natte verspaning en die bij hardmetaal leidt tot 
micro-uitbrokkelingen en daardoor tot een snellere slijtage. 
 
Conclusies 
Uit de uitgevoerde testen blijkt dat de ontwikkelingen in snijgereedschappen op gebied 
van basismateriaal (vb. verbeterde hardmetaalsoorten met kleinere korrelstructuur, 
cermets, enz.) en deklagen (vb. TiAlN) snijgereedschappen hebben opgeleverd die 
kunnen gebruikt worden voor droge verspaning. Het droog boren en tappen stelt nog 
problemen. Een ander nadeel dat werd vastgesteld is dat in sommige omstandigheden 
door het weglaten van de koelvloeistof de temperatuur van het werkstuk ontoelaatbaar 
stijgt. 
 
Droog verspanen wordt in de praktijk weinig gebruikt. Eén van de oorzaken is het het 
feit dat in zeer veel bedrijven op de beschikbare machines een spectrum van zeer 
verschillende onderdelen en materialen bewerkt wordt. Anderzijds is in de meeste 
gereedschapsmachines koelmiddel beschikbaar, dat onafhankelijk van materiaal, 
snijmateriaal en verspaningsmethode gebruikt wordt. Ofschoon het gebruik van koels-
meermiddelen vaak technologisch niet nodig is en bij onderbroken sneden eerder 
nadelig is, zorgt het in veel gevallen bijvoorbeeld voor een betere spaanafvoer. Onder 
deze randvoorwaarden is consequent droog bewerken niet te realiseren. Een ecologische 
en economische winst is op basis van het droog bewerken alleen aanwezig, als de 
betrokken gereedschapsmachines niet meer worden gevuld met koelsmeermiddel. 
Concreet betekent dit dat de produktie zou moeten opgedeeld worden in een afdeling 
voor droog en een afdeling voor nat bewerken.  
 
3.10 Vonkverspanen 

3.10.1 Procesbeschrijving 

Vonkerosie is één van de belangrijkste processen bij de matrijsconstructie. Het grote 
voordeel van vonkerosie ten opzichte van de conventionele verspaning (frezen, slijpen) 
is de mogelijkheid om materialen met hoge hardheid en hoge trekvastheid zoals gehard 
staal, wolfraamcarbide en geleidende keramieken te bewerken. Bovendien biedt 
vonkerosie een krachtvrije verspaning. De enige beperking is de elektrische 
geleidbaarheid van het werkstuk. Bij vonkerosie wordt er een spanningsverschil 
gecreëerd tussen het werkstuk en de elektrode, die zich zeer dicht bij het werkstuk 
bevindt. Dit spanningsverschil wordt in snelle periodieke pulsen gegenereerd en zorgt 
er bij vonkontlading voor dat ter plaatse van de ontlading het werkstuk zodanig verhit 
wordt dat het daar smelt en verdampt. Dit proces speelt zich af in een isolerende 
vloeistof die zorgt voor optimale procesvoorwaarden en die het verwijderde materiaal 
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optimale procesvoorwaarden en die het verwijderde materiaal wegvoert uit de spleet 
tussen werkstuk en elektrode. Deze procesvloeistof wordt diëlektricum genoemd. 
 
Er zijn twee hoofdvormen bij dit proces: 
- Draadvonken: 

Bij draadvonken is de elektrode een draad die zich langzaam af/opwikkelt en dwars 
op het werkstuk wordt verplaatst. Hierbij snijdt deze draad als het ware door het 
werkstuk. 

- Zinkvonken: 
Bij zinkvonken is de elektrode een stempel die zich langzaam door het materiaal 
van het werkstuk brandt, aldus een holte in de vorm van de stempel achterlatend. 

 
Naargelang de instelling van de procesparameters wordt van ruwvonken of van finisse-
ren gesproken. Bij ruwen wordt gestreefd naar een maximale materiaalafname terwijl 
bij finisseren gestreefd wordt naar een goede oppervlakteruwheid. In de praktijk wordt 
een geleidelijke overgang van ruwen naar finisseren toegepast via verschillende tussen-
stappen. Vonkerosie is een traag proces. Er wordt dan ook getracht de te verspanen 
materiaalhoeveelheden te beperken door middel van andere verspanende technieken 
zoals frezen en draaien.  
 
3.10.2  Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

AFVAL 

Bij vonkerosie wordt metaalslijk (stof) geproduceerd dat uit de procesvloeistof wegge-
filterd wordt. Het vonkerosieslijk bevat geërodeerd werkstuk- en gereedschapsmateriaal 
en vaste ontbindingsprodukten van het diëlectricum. Bij het filtreren van het diëlektri-
cum moet er door een aangepaste keuze van filtertechnieken voor gezorgd worden de 
afvalberg niet nodeloos aan te dikken met filtermateriaal. De momenteel gebruikte 
cellulose filters maken 75% uit van de filterafval en verhinderen het hergebruik van het 
metaal in het vonkerosieslijk.  
 
Vervolgens komen bij draadvonken de deïonisatieharsen voor het deïoniseren van het 
water en de gebruikte metaaldraden als afval vrij. Deze moeten als chemisch afval 
gestort of verbrand worden of kunnen door gespecialiseerde bedrijven gerecycleerd 
worden. Meer en meer leveranciers van deze harsen zijn echter bereid de gebruikte 
harsen terug te nemen voor recyclage bij de levering van een nieuwe voorraad. 
 
Bij het zinkvonken zijn de versleten elektroden en de afgewerkte diëlektricum afval. 
Grote vonkerosie elektroden kunnen intern hergebruikt worden door er kleinere elek-
troden uit te frezen. 
 
BODEM – WATER  

Bij zinkvonkerosie kan bodem- en waterverontreiniging ontstaan ten gevolge van het 
uitlekken van de werkstukken, het afvoeren van de spanen, het bijvullen van de olie en 
het sporadisch verversen van de olie. In het diëlektricum kunnen zich 
ontbindingsprodukten van dit diëlektricum en zware metalen bevinden. 
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GELUID EN TRILLINGEN 

De machines voor draad- en zinkvonkerosie werken geruisloos. Hun bijdrage tot 
geluids- en trillingsniveau is verwaarloosbaar. Wel kan de randapparatuur zoals de 
afzuiging en de koelinstallatie voor enige geluidshinder zorgen. 
 
LUCHT 

Bij vonkerosie komen schadelijke dampen voor als gevolg van de plaatselijk hoge 
temperaturen bij het vonken. Deze dampen kunnen metaaldampen, geconcentreerde 
metaaldeeltjes, ontbindingsproducten van het diëlektricum, diëlektricumdampen en 
gassen bevatten. Bij gebruik van minerale olie of organische vloeistoffen als diëlektri-
cum onstaan gasvormige ontbindingsproducten ten gevolge van de hoge temperatuur in 
de vonkzone: 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
- benzeen 
- minerale oliedampen 
- minerale aërosols 
- diverse bijprodukten ten gevolge van de dissociatie van de olie en haar additieven 
 
Bij gebruik van synthetische koolwaterstoffen komen nog steeds oliedampen en aëro-
sols voor maar werden geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen noch benzeen 
gevonden. 
 
Bij het gebruik van een watergebaseerd diëlectricum kunnen volgende gassen voorko-
men (deze gassen komen ook voor bij de hogervermelde koolwaterstoffen): 
- koolstofmonoxide 
- stikstofoxide 
- ozon 
- aërosols 
 
Betreffende de aangeboden diëlektrica is er een duidelijke tendens naar meer milieu-
vriendelijke vloeistoffen waarneembaar. 
 
De rook die vrijkomt bij vonkverspanen bevat naast gassen en dampen ook aërosols 
waarvan de kleinste deeltjes nauwelijks 0,05 µm groot zijn. Hierdoor is een meertraps-
zuivering aangewezen beginnend met een ruwe filter (tot 3 µm) gevolgd door een fijne 
elektrostatische of mechanische filter (0,01 tot 3 µm). Het uit deze rook gefilterde stof 
kan samen met het metaalslijk afgevoerd worden. De gassen worden geadsorbeerd aan 
actieve koolstoffilters of kaliumpermanganaat filters. Dit gebeurt door de poreuze open-
netwerkstructuur van de korrels (actief kool of kaliumpermanganaat) en de daarop 
aanwezige positieve en negatieve ladingen. Het gebruik van kaliumpermanganaat 
verdient de voorkeur gezien deze korrels van paars naar bruin verkleuren bij het berei-
ken van de adsorptielimiet.  
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3.11 Fysische bewerkingen 

3.11.1 Procesbeschrijving: Thermisch snijden 

Autogeen snijden 

Bij het autogeen snijden wordt het materiaal plaatselijk door de vlam verwarmd waarna 
een toemaat van zuurstof op de hete plek gericht wordt.  De oxidatie van het metaal is 
een exotherme reactie die voldoende warmte ontwikkelt om het materiaal verder te 
doen smelten. 
Het autogeen snijden is een oxidatieproces.  Het materiaal moet door voorverwarming 
echter eerst op ontstekingstemperatuur gebracht worden vooraleer het kan verbranden.  
Dit gebeurt door middel van een voorverwarmvlam.  Hiertoe wordt een gas (acetyleen, 
propaan, aardgas of een gestabiliseerd menggas) en zuurstof toegepast.  Als het staal 
plaatselijk tot ongeveer 1000°C wordt verhit en er daarna zuivere zuurstof op wordt 
“gespoten”, verbrandt het staal (ijzer) spontaan volgens de reactie: 
 2 Fe + O2  2 FeO + 3900 KJ/kg  
 ijzer + zuurstof  ijzeroxide (slak) + warmte 

 
Autogeen snijden kan worden toegepast voor het snijden van ongelegeerd, laaggele-
geerd staal en gietstaal in dikten van 4 tot meer dan 300 mm.  Naast het snijden van 
plaat wordt het autogeen proces ook toegepast voor het aanbrengen van lasafschuinin-
gen. 
 
Plasmasnijden 

Bij het plasmasnijden wordt tussen een elektrode (kathode) en het werkstuk (anode) een 
elektrische boog in stand gehouden. Het doorstromende gas (conventioneel gaat het om 
een argon, waterstof, stikstofgasmengsel) wordt aan de elektrode elektrisch geleidend 
gemaakt. In een gekoeld koperen mondstuk wordt de boog  ingesnoerd. Door deze 
insnoering wordt de energie van de boog geconcentreerd in een kleine doorsnede. De 
plasmaboog heeft daardoor een hoge energiedichtheid en kan een temperatuur bereiken 
van 25.000°C en meer. Met de hete, geconcentreerde boog wordt elektrisch geleidend 
materiaal gesmolten (smeltsnijden) en vervolgens door dezelfde gasstraal uit de snede 
geblazen. 
Het plasmasnijproces is oorspronkelijk ontwikkeld voor het snijden van materialen die 
niet geschikt waren voor het autogene proces. Aangezien er bij het plasmasnijden geen 
sprake is van verbranden (ofschoon het gesmolten materiaal uit de snede wel in contact 
komt met de zuurstof uit de lucht zodat er steeds een gedeeltelijke oxidatie zal optre-
den) zijn de materiaalsnijbaarheidsvoorwaarden van het autogeen snijden niet van 
toepassing. Gietijzer, RVS, koper en aluminium kunnen zonder problemen door middel 
van het plasmaproces gesneden worden. 
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Figuur 3-8:  Voorbeelden plasmasnijden 

 
Lasersnijden 

Bij het lasersnijden wordt een geconcentreerde lichtbundel als verhittingsbron gebruikt.  
Met de laser kunnen de meest diverse materialen gesneden worden. Door het toepassen 
van numerieke besturing kunnen zelfs de meest ingewikkelde geometrische vormen 
zonder probleem gesneden worden zonder dat hiervoor speciale gereedschappen nodig 
zijn. Voor de plaatbewerking zijn er naast de zuivere lasersnijmachines dan ook ge-
combineerde pons- en lasersnijmachines. Het ponsen van gaten in één slag is immers 
steeds sneller dan het lasersnijden ervan. Bij het contouren is het dan weer de laser die 
het haalt op het ponsen. Voor het snijden van materialen worden de CO2 en de Nd:YAG 
(een Yttrium-Aluminium-Granaat monokristal gedopeerd met Neodymium-ionen) 
lasers het meest toegepast. 
 
 
3.11.2  Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken: Thermisch snijden 

AFVAL 

Uiteraard zijn ook hier snijverliezen en bramen niet te vermijden. Dit plaatmateriaal kan 
echter onbeperkt gerecycleerd worden voor de aanmaak van nieuwe platen. Gezien hun 
geringe percentage vormen oxide resten geen probleem voor het hergebruik. 
Daarnaast zijn er de verzadigde filters van de stof en gasreiniging. 
 
GELUID EN TRILLINGEN 

Trillingen en geluidsoverlast zijn beperkt bij de thermische snijprocessen. 
 
LICHT 

Bij het werken met laserstralen moeten de veiligheidsaspecten betreffende stralingsim-
pact op het menselijk lichaam, inzonderheid de ogen en de huid in acht genomen 
worden. Naast rechtstreekse inval van de laserstraal kunnen ook reflectie en verstrooide 
straling gevaarlijk zijn. Typisch voor lasersnijmachines is de omkapseling van het 
snijpunt, dit omwille van de afscherming van de straalreflectie en –verstrooiing. Deze 
omkapseling laat tevens een heel efficiënte, klein debiet rookafzuiging toe. 
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LUCHT 

Het grote probleem bij de thermische snijprocessen zijn de aërosolemissies. Aërosols 
zijn vaste of vloeibare deeltjes in de lucht met afmetingen van 0,001 µm tot 100 µm. 
Zonder bijkomende maatregelen worden de toelaatbare werkplaatsconcentraties vlug 
overschreden. Een dampafzuiging is steeds noodzakelijk. 
 
Een algemene ventilatie is niet voldoende om de emissies onder de door de Codex over 
het welzijn op het werk voorgeschreven concentraties te houden.  
Aangezien hoge concentraties de gaszuivering gunstig beïnvloeden is het aangewezen 
zo dicht mogelijk bij de vervuilingsbron af te zuigen met een zo beperkt mogelijk 
debiet. Naast gunstiger zuiveringsvoorwaarden zullen beperkte debieten tevens de 
investeringskosten (kleinere leidingen, filters en ventilatoren) en de exploitatiekosten 
beperken (kleiner vermogen ventilatoren, minder warmteverlies door instromende 
koude lucht). De afzuiging moet zo geïnstalleerd worden dat de luchtstroom de afzuig-
mond bereikt zonder langs hoofd of andere lichaamsdelen van de operator te stromen. 

 
Figuur 3-9: Voorbeeld afzuigtafel voor snijmachine  

 
De kritische parameters bij de stoffiltratie zijn het gasdebiet, de granulometrie, de 
filtratie-efficiëntie en het drukverlies. De ontstoffing van de snijrook gebeurt hoofdza-
kelijk langs droge weg. Door de kleine deeltjesgrootte zijn cyclonen meestal inefficiënt. 
Elektrostatische en weefselfilters (geweven of vilt) bieden een goede oplossing. Boven-
dien zijn beide in zelfreinigende versies verkrijgbaar. De reinigende werking bestaat uit 
het schudden van de elektrodeplaten of het wegblazen van de filterkoek (omgekeerde 
werking) wanneer een bepaalde drukval overschreden wordt. Deze techniek werkt 
evenwel niet voor klevende deeltjes (snijden van polymeren). Hiertoe wordt het gebruik 
van biologische granulaatfilters bestudeerd, die natuurlijk enkel bruikbaar zijn voor 
biodegradeerbare stoffen. Daarnaast kunnen ook filters (uit papier of textiel) voor 
éénmalig gebruik ingezet worden. Deze veroorzaken echter een relatief hoge drukval bij 
een geringe levensduur. Volgende tabel geeft een vergelijking tussen de verschillende 
filters. 
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Tabel 3-2: Vergelijking tussen de verschillende filters (OVAM, 1996) 
  

 Elektrostatische 
filter 

Zelfreinigende 
weefselfilter 

Filter voor         
éénmalig gebruik 

Scheidingsvermogen Voldoende Voldoende Voldoende 

Drukval Gering 
0,1 - 0,5 kPa 

Aanvaardbaar 
1,2 - 2,0 kPa Hoog 

Debiet Zeer groot 
> 80.000 m³/h Groot Klein 

Levensduur Regenereerbaar Regenereerbaar Kort 
 
Door een katalytische verbranding (Selective Catalytic Reduction) met NH3 (ammoni-
ak) rond de 300°C kunnen de stikstofoxiden, welke kunnen ontstaan bij het 
plasmasnijden geneutraliseerd worden tot N2 en H20 (water). Hierbij is een kleine 
uitstoot van ammoniak (5 ppm) evenwel niet te vermijden (OVAM, 1996). 
 
Afzuiginstallaties veroorzaken in de winter een aanzienlijk warmte(energie)verlies. De 
afgezogen warme binnenlucht moet immers met koude buitenlucht aangevuld worden. 
Dit warmteverlies kan worden verminderd door interne recirculatie of door warmtewis-
selaars. Interne recirculatie stelt echter zeer hoge eisen aan de luchtzuivering. 
Vermits de snijgassen(stikstof, zuurstof, argon, waterstof), bij thermisch snijden, ook in 
de atmosfeer voorkomen en bij bepaalde productieprocessen hier zelfs aan onttrokken 
worden, kunnen zij niet als een bron van vervuiling beschouwd worden.  
 
3.11.3 Procesbeschrijving: Waterstraalsnijden 

Bij het waterstraalsnijden wordt het water onder een hoge druk (3000-7000 bar) door 
een kleine opening met een diameter van 0,12 tot 0,17 mm geperst. Deze snijkop 
(nozzle) is gemaakt van diamant en heeft een levensduur van ongeveer 1200 uur. Het 
water verlaat de snijkop met een snelheid groter dan 2 maal die van het geluid. Door de 
grote inslag op het materiaal ontstaat er een versneld "erosie-proces" waardoor er 
materiaal wordt weggespoten.  

  
Figuur 3-10: Voorbeeld waterstraalsnijden  

 
Voor de hardere materialen zoals staal, natuursteen, glas en composieten wordt een 
slijpmiddel (abrasief) in de vorm van een zeer hard en hoekig zand aan het water 
toegevoegd. Hierdoor ontstaat er een nog grotere impact op het materiaal. Hierdoor kan 
vrijwel ieder materiaal gesneden worden. Diktes van 150 mm staal, 130 mm alumini-
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um, 80 mm titanium of 50 mm marmer behoren tot de mogelijkheden. Door het gebruik 
van abrasieven vermindert de levensduur van de snijkop evenwel tot ongeveer 500 uur. 
 
Het meest economische werkingsgebied van waterstraalsnijden in staal ligt tussen de 5 
en de 40 mm. Onder de 5 mm is de laser sneller, boven de 40 mm is plasmasnijden 
sneller. Bij lagere snijsnelheden is de snedekwaliteit doorgaans beter dan bij hogere 
snijsnelheden. 
De voordelen van het waterstraalsnijden zijn: 
- De reactiekrachten op het materiaal zijn zeer klein. 
- Snijdt alle materialen, ook de sterk reflecterende (aluminium, koper) die moeilijk-

heden opleveren bij het lasersnijden, en de goed warmtegeleidende zoals koper. 
- Weinig materiaalverlies vanwege de relatief kleine snijnaad: 
- 0,1 tot 0,4 mm voor waterstraalsnijden met puur water. 
- ongeveer 1,5 mm voor waterstraalsnijden met abrasieven. 
- Beperkte braamvorming zodat nabewerking in de regel niet nodig is. 
- Geen stof of gevaarlijke dampen tijdens het snijproces. 
In 95% van de toepassingen neemt het materiaal geen vocht op. 
 
3.11.4 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken: Waterstraalsnijden 

BODEM – WATER 

Bij het waterstraalsnijden wordt het snijwater al of niet vervuild met een abrasief 
geloosd. Bovendien vinden lozingen plaats van de waterontkalkingsinstallatie en 
verbruikt de hogedrukpomp koelwater. 
 
Het waterverbruik is zeer gering: 2 tot 4 liter per minuut per snijkop. Dit geeft op basis 
van 1500 productieve uren een jaarverbruik van 180 tot 360 m³. Er wordt steeds ge-
werkt met onthard water want de kalkdeeltjes verkorten de levensduur van de 
diamanten spuitkop drastisch. 
 
De materiaalspanen, het abrasiefzand en het snijwater worden vanuit het waterreser-
voir naar een bezinkbekken gevoerd. Het aldus gereinigde water vloeit naar de snijtafel 
terug waar het na ultrafiltratie terug als snijwater kan gebruikt worden. De materiaal-
spanen vermengd met het snijzand worden uit het bezinkbekken verwijderd en moeten 
gestort worden. Tot hiertoe is hergebruik van het zand als snijzand technisch niet 
mogelijk. Er worden momenteel toepassingen gezocht waar dit zand als secundaire 
grondstof kan gebruikt worden. Voor gebruik in de bouw- en de betonindustrie is dit 
zand niet geschikt vanwege de zeer kleine korelgrootte. 
 
Het waterstraalsnijden zal steeds een netto waterverbruiker zijn vanwege de spoel 
(afspoelen van werkstukken) en uitsleep verliezen. Hierboven komt het koelwaterver-
bruik van de hogedrukpomp: tot 5 l/min. Door toepassing van warmterecuperatie voor 
verwarming of een gesloten koelwatercircuit kan dit waterverbruik drastisch vermin-
derd worden. 
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GELUID EN TRILLINGEN 

Het grootste milieuprobleem bij het waterstraalsnijden vormen de trillingen onstaan 
door de hoge snelheid van de waterstraal en de hogedrukpomp van het waterstraalsnij-
den. 
De hogedrukpomp geeft een geluidsniveau van 79 dB(A) maar kan in een afzonderlijk 
lokaal worden opgesteld. Bovendien moet deze pomp en de hydraulische olie gekoeld 
worden. Dit kan met een gesloten koelwatersysteem. 
 
Door de hoge uitstroomsnelheid (900m/s) produceert de waterstraal een lawaai van 120 
dB(A) (gemeten op 1m van de snijkop). Indien het materiaal echter onder het waterop-
pervlak gesneden wordt, is het geluidsniveau heel beperkt. Door het water in het 
waterreservoir van de snijtafel reduceert dit lawaai zich immers tot 65 dB(A) gedurende 
het snijden. Het water in het waterreservoir van de snijtafel zal tevens de restenergie in 
de waterstraal neutraliseren. 
 
3.12 Lassen  

3.12.1 Procesbeschrijving 

Lassen is een verbindingstechniek, waarbij delen van materialen met elkaar verbonden 
worden door gebruik te maken van warmte en/of druk. Bij lassen liggen de smeltpunten 
van toevoegmateriaal en basismateriaal, in tegenstelling tot solderen, dicht bij elkaar. 
De meest toegepaste lasprocessen in de metaalbewerkingsindustrie worden hieronder 
beschreven.  
 
Een gebruikelijke manier om de verschillende lasprocessen in te delen, is gebaseerd op 
de toestand van het basismateriaal tijdens het lassen. De lasprocessen worden volgens 
deze methode ingedeeld in de hoofdgroepen smeltlassen en druklassen. Bij het smelt-
lassen wordt de lasverbinding tot stand gebracht via de vloeibare fase. Bij het 
druklassen vormt de vaste fase het uitgangspunt. Deze indelingsmethode sluit tevens 
goed aan bij de definitie van lassen. Bij smeltlassen wordt namelijk primair gebruik 
gemaakt van warmte om de lasverbinding te realiseren, terwijl bij het druklassen 
vanzelfsprekend primair druk wordt toegepast. In onderstaande zal een beschrijving 
gegeven worden van de belangrijkste lasprocessen. 
 
Booglassen 

De meest toegepaste booglasprocessen zijn booglassen met beklede elektrode (bmbe), 
MIG/MAG-lassen, TIG-lassen en onderpoederdeklassen (OP).  
Het MIG/MAG-lassen evolueerde naar het meest toegepaste booglasproces (+/- 60%), 
het booglassen met beklede elektrode nam af tot ongeveer 30% en TIG- en OP-lassen 
bleef stabiel op zo’n 10% 
 



 

86 

 
Figuur 3-11: Voorbeeld installatie booglassen  

 
Bij het booglassen wordt de voor het lassen benodigde warmte verkregen door een 
elektrische boog, die  tussen de elektrode  en het te lassen materiaal wordt getrokken. 
Omdat daarbij een smeltbad ontstaat, spreekt men ook van smeltlassen.  
Bij het booglassen worden toevoegmateriaal en hulpstoffen gebruikt, deze laatste zullen 
de lasboog, het lasbad en het stollende lasmetaal beschermen en afschermen tegen de 
invloed van de omringende lucht. 
 
Dit lasproces werd ontwikkeld door PHILIPS in de 50-er jaren van de 20e eeuw en 
heeft verschillende benamingen zoals, CO2-lassen, halfautomaat lassen, MIG-lassen 
(MIG = Metal Inert Gas) en MAG-lassen (Metal Active Gas). Al deze benamingen 
hebben betrekking op hetzelfde lasproces. 
 
Bij het MIG lassen wordt een boog onderhouden tussen een afsmeltend lastoevoegma-
teriaal en het werkstuk. Het lastoevoegmateriaal wordt continu toegevoerd vanaf een 
spoel. 
Het lastoevoegmateriaal, de boog en het smeltbad worden omringd door een bescherm-
gas dat deze afschermt tegen de invloed van de omringende lucht. Wanneer dit 
beschermgas inert is, spreekt men van MIG-lassen (Metal Inert Gas), wanneer het actief 
is, d.w.z., wanneer het bijvoorbeeld zuurstof bevat, spreekt men van MAG-lassen 
(Metal Active Gas). 
 
Als inert gas kunnen argon, helium of argon-helium-mengsels worden gebruikt. MIG-
lassen wordt toegepast voor het lassen van aluminium en non-ferrolegeringen. 
Als actief gas kunnen mengsels van Ar-CO2, Ar-CO2-O2, Ar-He-CO2-O2, of CO2 
worden gebruikt. 
 
MAG-lassen wordt dus toegepast voor het lassen van staal, roestvast staal (hier wordt 
meestal foutief de benaming MIG-lassen gebruikt hoewel het beschermgas een actieve 
component bevat . 
 
Als toevoegmateriaal worden meestal massieve draden toegepast, voor staal en roest-
vast staal kan men ook gevulde draden gebruiken als toevoegmateriaal. 
 
Booglassen: TIG-lassen 

Bij TIG-lassen (TIG-Tungsten Inert Gas) wordt een boog getrokken tussen een niet 
afsmeltende wolfram elektrode en het werkstuk. Elektrode, lasboog en lasbad worden 
afgeschermd tegen de invloed van de omringende lucht door een inert gas. Als inert gas 
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wordt meestal argon gebruikt, soms worden ook argon-helium gasmengsels toegepast. 
TIG-lassen wordt meestal toegepast bij het lassen van roestvast staal en aluminium. 
 
Booglassen: Booglassen met beklede elektrode 

Bij het booglassen met beklede elektrode wordt een boog getrokken tussen de kern-
draad van de elektrode en het werkstuk. De bekleding smelt af en vormt een 
gasbescherming. Deze gasbescherming zal de lasboog en het smeltbad beschermen 
tegen de invloed van de omringende lucht. Het grootste deel van het bekledingsmateri-
aal zal een slaklaag vormen op de lasrups, deze slaklaag zal de lasrups tijdens het 
afkoelen beschermen. Vrijwel alle materialen kunnen gelast worden met dit type 
elektrode. 
 
De bekleding van basische-elektroden bestaat uit CaF2, waterglas (Na2SiO3, K2SiO3) en 
aardalkalicarbonaat. Door de aanwezigheid van CaF2 worden fluorcomponenten geëmit-
teerd. K2O, Na2O en SiO2 worden geëmitteerd vanwege aardalkalicarbonaat in de 
bekleding. Door het smelten verdampt het metaal en worden ook Fe2O3, SiO2 en MnO 
gevormd. De bekleding van de meeste typen elektroden, die gebruikt worden bij het 
lassen van hoog-gelegeerd staal en roestvaststaal, is op basis van  rutiel (TiO2).. Om 
roestvrij staal betere mechanische eigenschappen te geven, buiten de corrosieweerstand, 
wordt het gelegeerd met nikkel, molybdenum, titanium en niobium.  
Door het basische-rutile karakter van de elektroden zitten Fe2O3, MnO, SiO2 en soortge-
lijke componenten in de damp. Als de elektroden voor het lassen van hoog-gelegeerd 
staal chroom en nikkel bevatten, worden ook chroom- en nikkeloxide geëmitteerd, het 
chroom is tri- of hexavalent. 
 
Booglassen: Onder Poederdeklassen (OP-lassen) 

Bij dit lasproces wordt eerst een poeder (te vergelijken met de bekleding van de beklede 
elektrode) op de plaat gestort en wordt dan de lasdraad continu toegevoegd. Er wordt 
een boog getrokken tussen de lasdraad en het werkstuk. Het poeder smelt gedeeltelijk 
en geeft een gasbescherming, welke de lasboog en het smeltbad beschermt tegen de 
omringende lucht, en vormt tevens een slak welke de las beschermt. Dit lasproces kan 
worden toegepast voor staal, gelegeerd staal en roestvast staal.  
Omdat de lasboog wordt afgeschermd door het laspoeder, is er geen zichtbare lasboog, 
geen UV-straling en geen lasrood. 
 
Plasma-lassen 
 
Plasma-lassen is te vergelijken met TIG-lassen. Bij plasma-lassen wordt eveneens een 
lasboog getrokken tussen een niet-afsmeltende elektrode en het werkstuk, maar de 
lasboog wordt omgeven door een watergekoelde opening. Daardoor wordt de lasboog 
ingesnoerd waardoor een kolomvormige lasboog wordt verkregen met een hoge ener-
giedichtheid. 
 



 

88 

 
Figuur 3-12: Voorbeeld plasmalassen  

 
Het plasma proces wordt toegepast voor het lassen van dunne materialen (micro-
plasma-lassen) en dikkere materialen en tevens voor het thermisch snijden. 
 
Autogeen lassen 

Bij het autogeenlassen wordt de benodigde warmte geleverd door verbranding van een 
gas, acetyleen. Voor de verbranding wordt altijd zuivere zuurstof toegepast.  Als 
toevoegmateriaal worden onbeklede lasstaven gebruikt  en er worden geen additionele 
beschermende gassen gebruikt, de verbrandingsgassen zelf doen als zodanig dienst. 
Deze lasmethode is, o.a., geschikt voor het lassen van staal en wordt ook toegepast voor 
het lassen en hardsolderen van andere materialen.  
 
Weerstandslassen 

Bij het weerstandslassen wordt een hoge elektrische stroom door de te verbinden delen 
geleid. Door de elektrische weerstand van het materiaal wordt het materiaal verhit. 
Gelijktijdig wordt op de verbinding een uitwendige druk uitgeoefend. Er wordt geen 
toevoegmateriaal gebruikt. Onderscheiden worden puntlassen, rol(naad)lassen, door-
druklassen en drukstuiklassen. Deze methode is geschikt voor het lassen van staal maar 
wordt ook toegepast voor roestvast staal, aluminium en andere materialen. 
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Laserlassen 
 

  
Figuur 3-13: Voorbeeld laserlassen 

 
Bij het laserlassen (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) wordt 
licht gebruikt als warmtebron. De laser is een zeer geconcentreerde lichtbundel van 
hoge energie, waardoor plaatselijk hoge temperaturen kunnen worden bereikt. De 
indringdiepte is regelbaar,.  waardoor deze techniek kan worden toegepast voor zeer 
dunne tot dikkere platen. ). Met de CO2-laser kunnen in bepaalde gevallen platen tot 25 
mm worden gelast.  
 
3.12.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

De milieuanalyse zal hoofdzakelijk op het booglassen betrekking hebben vermits:  
- circa 95% van alle laswerk door middel van booglassen geschiedt. 
- het booglassen voor de grootste emissies verantwoordelijk is. 
Waar nodig, zullen echter ook de andere lasprocessen vermeld worden, zij het spora-
disch. 
 
AFVAL 

De grootste afvalstroom vormen de lasslakken.  De samenstelling hiervan is afhankelijk 
van het gelaste materiaal en het toevoegmateriaal (beklede elektroden, gevulde draad of 
laspoeder). 
 
Daarnaast zijn er de electrode en draadresten, de lege lasdraadhaspels (metaal of 
kunststof), de lege kartonnen lasdraadvaten en de lege emmers van het laspoeder.  
Tenslotte is er het filterstof van luchtreiniging. 
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In onderstaande tabel worden deze afvalstromen ingedeeld naar bestemming waarbij 
tevens de recyclagemogelijkheden aangegeven zijn (OVAM 1996). 
 
Tabel 3-3: Indeling naar behandeling van de afvalstromen welke bij het lassen vrijko-

men (OVAM 1996) 
 

Soort afvalstroom Behandelen als Recyclage 
Ongebruikte elektroden afvalstof schroot 
Elektroderestanten (peuken) afvalstof schroot 

  
afvalstof  
afvalstof  
Afvalstof  

(gevaarlijke) afvalstof  

Laspoeder (restanten): 
- Mangaansilicaten 
- Calciumsilicaat typen 
- Aluminaatrutiel typen 
- Aluminaatbasische typen 
- Fluorietbasische typen (gevaarlijke) afvalstof  
Lasslakken afval 

(keramisch materiaal) 
schroot 

 
Draden en draadresten afvalstof schroot 

  
afvalstof  
afvalstof  
afvalstof  
afvalstof  

Lasrookfilters en filterstof van: 
- Ongelegeerde rutiel elektroden 
- Ongelegeerde rutiel gevulde 
draden 
- Ongelegeerde massieve draden 
- Ongelegeerde metaal gevulde 
draden 
- Alle typen lastoevoegmateriaal 
waarbij CrIII, CrVI, Ba en F-
verbindingen vrijkomen 

(gevaarlijke) afvalstof  

Lege draadhaspels afvalstof Herbruik 
 
Onderstaande tabel geeft een best mogelijke schatting betreffende de in 1995 in België 
gevormde hoeveelheden lasslakken een peuken.  Deze cijfers zijn gebaseerd op de 
Nederlandse gegevens en werden gecorrigeerd (-30%) voor Belgie (OVAM 1996). 
 
Tabel 3-4: Best mogelijke schatting van de hoeveelheid lasafval in ton in Belgie in 1995 

(OVAM 1996). 
 

Afvalstof Afkomstig van proces Ton afval / jaar 
Beklede elektroden 1020 

MIG/MAG-lassen met 
gevulde draad 80 Lasslakken 

Onderpoederdeklassen 
(inclusief poeder) 480 

Peuken Lassen met beklede elektro-
den 520 
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Opslag van gevaarlijke stoffen 

Door de hoge boogtemperaturen, vonken, wegspattende gloeiende materiaaldruppels en 
dergelijke is er sprake van verhoogd brandgevaar bij de aanwezigheid van brandbaar 
materiaal. Dit geldt niet alleen tijdens maar ook enkele uren na het lassen (smeulende 
resten). 
 
BODEM 

Door het gebruik van toevoegmaterialen en het vrijkomen van afvalstoffen, waaronder 
slakresten, kan mogelijk bodemverontreiniging optreden. 
 
ENERGIE 

Bij het lassen wordt energie in de vorm van elektriciteit of gassen verbruikt. 
 
Het energieverbruik bij het lassen kan worden verminderd door optimalisatie van de 
procescondities op de volgende punten: 
- lasapparatuur niet onnodig ingeschakeld laten staan 
- het lasvermogen optimaal aan de te lassen werkstukken en de toegepaste toevoeg-

materialen aan te passen 
- een brander te kiezen die niet groter is dan nodig en een overmaat van gas en 

zuurstof zoveel mogelijk te vermijden. 
 
Over het algemeen zijn de optimalisatiepunten breed toepasbaar. De toepassing van 
pulserende stroom is toepasbaar bij het TIG-, MIG- en MAG-lassen. Het uitschakelen 
van lasapparatuur en het optimaal instellen van het lasvermogen is toepasbaar bij 
elektrische lasprocessen. Het optimaal instellen van het lasvermogen wordt in de 
praktijk al vaak gerealiseerd, omdat het gebruikte lasvermogen zeer sterk de kwaliteit 
van de lasnaad bepaalt. De juiste keuze van brander en het juist instellen van de 
gas/zuurstof verhouding is toepasbaar bij het autogeen lassen. 
 
GELUID EN TRILLINGEN 

Afhankelijk van de gebruikte processen/lasapparaten en materialen kunnen verhoogde 
geluidniveaus optreden. Ook nevenwerkzaamheden zoals slakbikken leiden tot een 
verhoogd geluidsniveau. Over het algemeen zal het geluidsniveau van het lassen zelf 
niet boven de normen komen.  Ook de ventilatie- en afzuiginstallatie kan soms geluids-
hinder veroorzaken. 
 
LUCHT 

Bij lassen kunnen stofdeeltjes en gassen ontwijken en kan materiaal verdampen. De 
aard en hoeveelheid van deze emissies hangen van vele factoren af, waaronder het 
lasproces, de te lassen metalen, de lasparameters, de toevoegmaterialen en de aanwezi-
ge stoffen op het te lassen oppervlak. Proefondervindelijk is vastgesteld dat 12 - 31 % 
van het lasvermogen door convectie aan de lucht wordt afgegeven en verantwoordelijk 
is voor het ontstaan van de laspluim. 
 
Bij het booglassen wordt gebruik gemaakt van zeer hoge temperaturen om een smeltbad 
te vormen.  De chemische samenstelling van dit smeltbad is afhankelijk van de samen-
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stelling van het werkstuk- en het elektrode materiaal.  Deze worden gewoonlijk weder-
zijds compatibel gekozen om zodoende optimale eigenschappen van het lasmetaal te 
garanderen. Vandaar is het ongewoon dat het werkstuk een unieke of speciale bijdrage 
zal leveren tot de hoeveelheid en de samenstelling van de lasrook. Niettemin bepaalt het 
werkstuk het lasproces en het toevoegmateriaal en heeft hierdoor toch een indirecte 
invloed op de vorming van lasrook. 
 
Bij het booglassen met beklede elektrode (Manual Metal Arc  - MMA) en het Metal 
inert gas (MIG), Metal Active Gas (MAG) lasproces wordt de laselektrode blootgesteld 
aan temperaturen hoger dan het kookpunt van de elektrode componenten. Het smeltbad 
op het werkstuk daarentegen is niet veel warmer dan de smelttemperatuur van dit 
materiaal.  Hierdoor zullen de elektrodes merkelijk meer bijdragen tot de rookvorming 
dan het smeltbad.  De metaaldampen van de elektrode zullen bij afkoeling condenseren 
en oxideren en aldus bijdragen tot de aërosolvorming.  Deze aërosols zullen coaguleren 
en agglomereren tot rookdeeltjes.  De relatief lagere dampspanning van het smeltbad 
dat slechts iets warmer is dan de smelttemperatuur, produceert veel minder metaaldam-
pen en zal dus in geringe mate bijdragen tot de rookvorming. 
 
Dit mechanisme wordt bevestigd door de bevindingen opgedaan bij het "Tungsten Inert 
Gas" (TIG) lassen.  Het TIG-lassen produceert zeer weinig lasrook vergeleken met het 
MMA en MIG lassen.  Bij het TIG-lassen wordt de boog immers gebruikt om het 
smeltbad te vormen en in stand te houden.  Het toevoegmateriaal wordt niet via de boog 
toegevoerd, maar rechtstreeks in het smeltbad aan de voet van de boog.  Hierdoor wordt 
het toevoegmetaal niet gedurende een voldoende lange tijd aan de extreem hoge boog-
temperatuur blootgesteld zodat verdamping kan optreden.  Daardoor wordt bij het TIG-
lassen minder rook gevormd. 
 
Ozon wordt gevormd door ultraviolette bestraling van zuurstof en stikstofoxide.  Ozon 
komt weinig voor bij het lassen met beklede elektroden en vrijwel niet bij het onder 
poederdeklassen of meer algemeen bij het booglassen van toevoegmateriaal waarbij een 
relatief grote hoeveelheid slak voorkomt.  Bij het TIG en MIG-lassen en vooral bij het 
lassen onder inert gas van aluminium, worden grote hoeveelheden ozon geproduceerd.  
Hieromtrent wordt onderzoek verricht of het via een andere samenstelling van het 
beschermgas mogelijk is om de ozon emissie te beperken of te voorkomen. 
 
Het gebeurt dat voorgelakte constructies of plaat gelast worden.  Door het verdampen 
en verbranden van de verf komen ongewenste stoffen in de atmosfeer terecht.  Normaal 
moet deze verflaag eerst verwijderd worden.  Omdat dit zelden grondig gebeurt en om 
tijd en kosten uit te sparen wordt ook hier onderzoek verricht naar verfsystemen die 
onverwijderd bij het lassen geen schadelijke dampen afgeven, de zogenaamde laspri-
mers. 
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De lasrookemissie verschilt daarenboven van proces tot proces. Onderstaande tabel 
geeft benaderende waarden voor de verschillende booglasprocessen. 
 

Tabel 3-5 : Invloed van het booglasproces op de lasrookproductie 
 

Lasproces Lasrookemissie mg/min 
Lasrookemissie in % 

gewicht neergesmolten 
metaal (benaderend) 

MIG/MAG gevulde draad 600 tot 4400 (bij 175 - 450 A) 2 à 3 % 
MIG / MAG massieve 

draad 240 tot 900 (bij 150 - 350 A) 1 à 2 % 

Beklede elektroden 240 tot 1400 (bij 80 - 350 A) 1 à 2 % 
 

Onderpoederdek 5 tot 80 < 0,25 % 
TIG 2 tot 60 < 0,25 % 

Solderen 50 tot 200  
Plasma snijden 50 tot 300  

 
De gelijkheid in rookemissie bij het MIG / MAG lassen en het lassen met beklede 
elektroden (MMA) is opvallend.  Waarschijnlijk geeft de hoge stroomintensiteit bij het 
gaslassen, door de dunne draad, een intensievere rookvorming.  Terwijl bij beklede 
elektroden, waar de stroomintensiteit door de dikkere kerndiameter lager is, de rook-
vorming versterkt wordt door de aanwezigheid van bestanddelen met hoge 
dampspanning in de bekleding. 
Door een combinatie van hoge stroomintensiteit en slakvormende bestanddelen is de 
rook- emissie van gevulde draad sterker. 
In het algemeen geven TIG-lassen, onderpoederdeklassen en plasmalassen minder 
lasrook problemen op.  Een groot voordeel van het TIG-lassen is dat er geen materiaal-
transport in de boog plaatsvindt, waardoor de stofuitstoot merkelijk geringer is dan bij 
vergelijkbare processen waarbij wel materiaaltransport in de boog plaatsvindt. 
Bij het onderpoederdeklassen wordt de gevormde rook opgevangen door de afdekkende 
poederlaag. 
 
In het algemeen kan worden gesteld dat een verandering van de lasparameters (las-
stroom, boogspanning, schermgassen) weinig invloed heeft op de samenstelling van de 
lasrook (wel op de hoeveelheid). 
 
Tevens moet er in het bijzonder gelet worden op de emissies van onderstaande metalen 
in volgende omstandigheden: 
- Chroom bij het lassen met beklede electrode of MIG-lassen van roestvaststaal en 

andere legeringen die 4% of meer chroom bevatten. 
- Nikkel bij het lassen met beklede electrode of booglassen van legeringen die meer 

dan 50% nikkel bevatten. 
- Mangaan bij het lassen met beklede elektrode of MIG-lassen van legeringen die 

meer dan 4% mangaan bevatten. 
- Koper bij het lassen met beklede elektrode , MIG of TIG-lassen van koperhoudende 

legeringen of het lassen met verkoperde draad. 
- Cadmium bij het lassen van cadmiumhoudende materialen. 
- Daarenboven moeten de emissies van ozon bij het MIG-lassen van roestvaststaal en 

aluminium en bij het gebruik van gevulde draden nauwkeurig gevolgd worden. 
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Deze lasrook en lasgassen verdienen niet alleen aandacht vanuit het gezichtspunt van de 
arbeidsomstandigheden, maar ook uit dat van milieuzorg.  Zij zullen namelijk via 
natuurlijke weg of via afzuiging in de omgeving terecht komen en tot luchtverontreini-
ging leiden. 
Het gebruik van beschermgassen zoals argon en helium levert echter geen milieupro-
blemen op aangezien deze bij hun productie aan de lucht onttrokken worden en ze er bij 
hun gebruik terug in terecht komen. 
 
In het SPIN/RIVM-rapport (1995) werd een overzicht gegeven van de emissiefactoren 
per soort toevoegmateriaal. 
 

Tabel 3-6: Emissiefactoren (kg/ton) per soort toevoegmateriaal 
 
Stof Soort toevoegmateriaal Emissiefactor 

(kg/ton) 

F (verbindingen) Beklede elektroden: basisch ongelegeerd staal 3,2 
 Beklede elektroden: basisch laaggelegeerd staal 2,3 

 Beklede elektroden: basisch hooggelegeerd 
staal 0,1 

chroom Beklede elektroden: basisch laaggelegeerd staal 0,07 

 Beklede elektroden: basisch hooggelegeerd 
staal 0,27 

Ni Beklede elektroden: basisch hooggelegeerd 
staal 0,08 

Cu Massieve draad 0,07 
 Basisch gevulde draad 0,016 
 Rutiel gevulde draad 0,032 
Fijn stof Beklede elektroden: basisch ongelegeerd staal 15,9 
 Beklede elektroden: basisch laaggelegeerd staal 14,6 

 Beklede elektroden: basisch hooggelegeerd 
staal 4,3 

 Beklede elektroden: rutiel ongelegeerd staal 11,1 
 Massieve draad 7,1 
 Basisch gevulde draad 7,7 
 Rutiel gevulde draad 8,5 
 Draad tbv. onderpoederdeklassen 0,05 
CO Beklede elektroden: basisch ongelegeerd staal 0,5 
 Beklede elektroden: basisch laaggelegeerd staal 0,5 

 Beklede elektroden: basisch hooggelegeerd 
staal 0,3 

 Beklede elektroden: rutiel ongelegeerd staal 0,4 
 Massieve draad 5,0 
 Basisch gevulde draad 23 
 Rutiel gevulde draad 23 
NOx Beklede elektroden: basisch ongelegeerd staal 1,1 
 Beklede elektroden: basisch laaggelegeerd staal 1,1 

 Beklede elektroden: basisch hooggelegeerd 
staal 0,4 
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Stof Soort toevoegmateriaal Emissiefactor 
(kg/ton) 

 Beklede elektroden: rutiel ongelegeerd staal 0,4 
 Massieve draad 0,1 
 Basisch gevulde draad 0,05 
 Rutiel gevulde draad 0,05 
O3 Massieve draad 0,6 
 Basisch gevulde draad 0,3 
 Rutiel gevulde draad 0,3 

 
 
Toepassen van minder schadelijke toevoegmaterialen en/of een minder schadelijk 
lasproces 
 
Op het gebied van toevoegmaterialen bij het lassen zijn momenteel diverse verschui-
vingen waarneembaar die de milieuschadelijkheid van deze stoffen verlagen. Hierbij 
valt te denken aan de toepassing van: 
- toevoegmaterialen met een lagere milieubelasting (bijvoorbeeld materialen welke 

geen fluor of minder zware metalen bevatten of minder lasrook tot gevolg hebben) 
- elektroden, waarbij de zware metalen in de draad in plaats van in de mantel in de 

vulling zijn opgenomen 
De effecten van de diverse toevoegmaterialen op het milieu kunnen worden afgeleid uit 
de productinformatiebladen van de leverancier. Daarnaast kan er worden gekozen voor 
de toepassing van een minder milieubelastend lasproces. 
 
De opvang en behandeling van lasrook (luchtzuivering) 
 
Zoals reeds eerder besproken, is bij het lassen dikwijls een luchtafzuiging nodig om de 
grenswaarden te kunnen respecteren.  Hiertoe wordt de algemene ventilatie dikwijls 
aangevuld met een plaatselijke afzuiging. 
 
Technisch-economisch gezien verdient plaatselijke afzuiging de voorkeur. 
Typisch voor plaatselijke afzuiging zijn hoogbeladen doch kleine debieten, voordelen 
hiervan zijn: 
- Door de kleine debieten kunnen afzuigleidingen met kleinere secties (kleinere 

buisdiameters) en kleinere zuiveringsinstallaties gebruikt worden. 
- Kleinere debieten verbruiken minder energie zowel wat de ventilatoren betreft als 

het opwarmen van de verse vervangingslucht in de winter. 
- Hoogbeladen luchtstromen laten zich doorgaans efficiënter zuiveren dan weinig 

vervuilde. 
 
Een efficiënte lokale afzuiging is niet steeds evident, want een goede afzuiging is 
slechts mogelijk als de afzuigopening dicht bij het lasbad opgesteld wordt.  Als gevolg 
van de gedurig veranderende relatieve positie van werkstuk, lasser en vlamboog, moet 
de zuigmond eveneens gedurig van positie veranderen, wat in vele gevallen praktisch 
onmogelijk is.  Een aantal technieken kan het probleem verhelpen: 
- Bij het lassen met elektroden: Voorzie een afzuigkap die voldoende groot is zodat 

deze gedurende de neersmelt van een elektrode niet hoeft verplaatst te worden.  Het 
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herpositioneren van de afzuigkap kan dan gebeuren samen met het wisselen van de 
elektrode. 

- Er bestaan MIG/MAG en plasmatoortsen met ingebouwde randafzuiging (afzuiging 
op de toorts).  Door de extra slangen zijn deze echter veel zwaarder en dus moeilij-
ker manueel te hanteren.  Bovendien kan de afzuiging (bij te groot luchtdebiet) de 
schermgasstroming verstoren.  Voor automatische installaties is dit echter een zeer 
goede oplossing. 

 
Figuur 3-14: Voorbeeld plaatselijke afzuiging bij het lassen  

 
Een bijkomende algemene ventilatie is steeds noodzakelijk teneinde in de nabijheid 
werkende personen te beschermen.  Nadelen hiervan zijn laagbeladen grote debieten. 
 
Het spreekt voor zich dat deze lucht eerst moet gezuiverd worden vooraleer in de 
omgeving te lozen.  Voor de ontstoffing van de lasrook zijn mechanische (van papier of 
stof), patroonfilters en elektrostatische filters het meest gangbaar.  Filters met een 
regenereerbaar filtermedium, zoals mechanische filters uit stof, en patroonfilters 
verdienen de voorkeur. De keuze tussen de twee mogelijkheden zal vooral worden 
bepaald door economische overwegingen. 
 

Tabel 3-7: Overzicht van de verschillende filtertechnieken, naar werking en kosten 
(Infomil Nieuws 22, juni 2001) 

 
 Mechanisch Elektrostatisch Patroon 

Werkingsprincipe Afvangen stof in 
filtermateriaal 
(dieptefiltratie) 

Afvangen stof door 
elektrostatische 
werking 

Afvangen van stof 
op filtermateriaal 
(oppervlaktefiltratie)

Investeringskosten 2100 euro per unit 
van 1200 m³/h 

3200 euro per unit 
van 1200 m³/h 

4500 euro per unit 
van 1200 m³/h 

Kosten filters 200euro/400 kg geen 300 euro/jaar 
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lasdraad 
Energieverbruik 1,1 kWh per unit 

van 1200 m/h 
1,1 kWh per unit 
van 1200 m/h 

1,5 kWh per unit 
van 1200 m/h 

Persluchtgebruik geen Incidenteel (reini-
ging) 

Incidenteel (reini-
ging) 

Afvalproductie filtermateriaal stof Stof en filtermateri-
aal 

 
In onderstaande tabel is voor de behandelde lasprocessen een onderverdeling gemaakt 
in lasprocessen/-situaties die géén en processen/situaties die mogelijk wel nabehan-
deling behoeven. De processen waarbij de stofemissies laag zijn staan in de kolom 
‘geen nabehandeling’, de overige processen staan in de kolom ‘mogelijk nabehan-
deling’. 
 

Tabel 3-8: Mogelijkheid voor de nabehandeling van lasrookemissies (zowel 
beoordeeld op stof als zware metalen)(FO-industrie, 1998) 

 
lasproces geen nabehandeling  mogelijk nabehandeling 

druklassen (zoals puntlassen en 
rolnaadlassen) 

alle gevallen – 

autogeen lassen  overige gevallen lassen van aluminium, gietijzer, 
roestvaststaal en koper 

onder poeder lassen  alle gevallen – 
booglassen met beklede 
elektroden   

– alle gevallen 

TIG-lassen  overige gevallen lassen van roestvrijstaal 
plasmalassen  alle gevallen – 
MIG/MAG-lassen met massieve 
draad  

– alle gevallen 

MIG/MAG-lassen met gevulde 
draad met gasbescherming 

– alle gevallen 

MIG/MAG-lassen met gevulde 
draad zonder gasbescherming 

– alle gevallen 

elektronenbundellassen alle gevallen – 
laserlassen  alle gevallen – 
 
Reiniging van de gasvormige vervuiling (stikstofoxiden en ozon) gebeurt zelden.  De 
overige beschermgassen zoals argon en helium werden aan de atmosfeer onttrokken en 
komen er terug in en veroorzaken dus geen milieuproblemen. 
 
Afzuiginstallaties veroorzaken in de winter een aanzienlijk warmte(energie)verlies. De 
afgezogen warme binnenlucht moet immers met koude buitenlucht aangevuld worden.  
Dit warmteverlies kan worden verminderd door interne recirculatie of door warmte 
wisselaars.  Interne recirculatie stelt echter zeer hoge eisen aan de luchtzuivering (een 
goede ontstoffing is haalbaar maar de lasgassen worden zelden geëlimineerd).  Als 
warmte wisselaars worden warmtewielen ingezet, waarbij het roterende wiel de warmte 
onttrekt aan de afgezogen en ontstofte lucht in een sectie en na rotatie in een andere 
sectie terug afgeeft aan de koude binnenstromende vervangingslucht.  Ook statische 
warmtewisselaars zijn in gebruik waarbij de warme luchtstroom over het ene deel en de 
koude luchtstroom over het andere deel stroomt.   
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VERSTORING 

Bij het booglassen veroorzaakt de lasboog een flitsend fel blauwwit licht dat hinder kan 
veroorzaken. 
 
WATER 

Bepaalde lastoortsen worden gekoeld met koelwater dat vervolgens thermisch veront-
reinigd raakt. Bij het lassen boven open water kan door het gebruik van 
toevoegmaterialen en het vrijkomen van afvalstoffen, waaronder slakresten, verontrei-
niging van het oppervlaktewater optreden. Bij het lassen in de openlucht kunnen 
voornoemde stoffen via schoonmaak-, spoel- of hemelwater in het afvalwater terecht-
komen. 
 
Door toepassen van een gesloten koelwatersysteem wordt grondwateronttrekking 
voorkomen en de hoeveelheid te lozen thermisch belast afvalwater verminderd. 
 
3.13 Solderen 

3.13.1  Procesbeschrijving 

Het solderen is een handeling waarbij metaaldelen onder verhitting met elkaar worden 
verbonden door middel van een toevoegmetaal. Voor een goede hechting moeten de te 
solderen oppervlakken vooraf, door mechanische middelen (schuren, zandstralen) en/of 
door oplosmiddelen (trichloorethyleen, aceton) zuiver worden gemaakt. 
Het toevoegmetaal heeft een smelttemperatuur die lager is dan die van de te verbinden 
delen, waardoor de verbinding tot stand wordt gebracht zonder dat de te verbinden 
metalen smelten.  

 
Figuur 3-15: Voorbeeld solderen  

 
Bij het solderen wordt een vloeimiddel (flux) toegepast dat de oppervlakte-oxiden 
oplost en een bevochtiging van het basismetaal door het soldeer toelaat. 
 
 3.13.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

ALGEMEEN 

Door continue optimalisatie van het soldeerproces kunnen milieunadelen verminderd 
worden. Optimalisatie betekent dat het gehele soldeerproces op zijn milieuaspecten 
wordt nagelopen om kansen op milieuverbeteringen te signaliseren en door te voeren. 
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Het is van belang om na te gaan of het meest geschikte soldeermiddel is gekozen, of het 
juiste fluxmiddel wordt gebruikt en of de soldeertechniek goed is afgestemd op de 
toepassing. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om over te schakelen op 
andere fluxen. Door bij zachtsolderen over te schakelen van zink/ammoniumchloride 
naar hydrobromidefluxen is het niet meer noodzakelijk om te spoelen. Hydrobromide-
fluxen hebben de eigenschap om te verdampen. Bij toepassing van deze flux kan echter 
een geurprobleem ontstaan. Nabehandeling van de gasstroom is om deze reden dan ook 
vaak noodzakelijk. 
 
Naast eerdergenoemde aspecten valt onder deze maatregel het consequent doorvoeren 
van ´good housekeeping´ in de bedrijfsvoering. Hierbij gaat het om zaken als het juist 
doseren van het soldeermiddel en de flux. 
 
AFVAL 

De afvalstoffen die bij het solderen vrijkomen, bestaan voornamelijk uit de eventueel 
gebruikte filters van de filterinstallatie, beschermpoeder, restanten vloeimiddel en 
soldeer(pasta) inclusief verpakkingsmateriaal, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
het op de vloer gevallen stof. Het verzamelde afval zal, afhankelijk van de samenstel-
ling, al dan niet als gevaarlijk afval moeten worden beschouwd. 
Sommige fluxen hebben een beperkte houdbaarheid. Overschrijding van de houdbaar-
heidsdatum veroorzaakt extra afval. 
 
Bij het soldeerproces ontstaan in het bad ook drossen en assen. Drossen zijn de slakken, 
ontstaan door kristallisatie in het bad en assen zijn de oxiden (reactie met zuurstof aan 
de oppervlakte van het bad). Deze drossen en assen vormen een metaalafvalstroom. De 
metaalafvalstroom kan worden beperkt door:  
- het soldeerproces in een beschermende omgeving uit te voeren. Hierdoor worden 

minder assen gevormd en vermindert de hoeveelheid metaalafval; 
- recycling van drossen en assen. De drossen en assen zijn heel goed te recyclen. Uit 

deze recyclestromen kunnen leveranciers van soldeermiddelen bruikbare metalen 
terugwinnen. 

 
Om het gebruik van fluxmiddelen te beperken, is het mogelijk om soldeerprocessen in 
een niet-oxiderende omgeving uit te voeren (bijvoorbeeld stikstof). Hierdoor wordt het 
gebruik van fluxmiddel sterk gereduceerd en bij fluxvrije technieken vervalt de extra 
processtap van het reinigen. Bovendien bevordert dit de kwaliteit van de verbinding. 
 
In Duitsland mogen heden ook geen Cd-houdende soldeermiddelen meer gebruikt 
worden (persoonlijke mededeling Dhr. Vennekes, BIL). 
 
BODEM 

Bij het solderen kunnen spetters, druppels, stof en dergelijke afkomstig van het werk-
stuk en de soldeerbout ontwijken. Tevens kan door morsen vloeimiddel of soldeerpasta 
op de werkvloer terechtkomen. Deze verliezen kunnen in sommige speciale gevallen 
(op grote schaal solderen met behulp van baden met soldeermiddel en vloeimiddelen 
waarin de producten gedompeld worden) aanleiding geven tot bodemverontreiniging. 
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ENERGIE 

Bij soldeerprocessen wordt energie gebruikt, in de vorm van gas en elektriciteit. Sol-
deerbaden moeten voor het gebruik op een hoge temperatuur worden gehouden. Door 
deze baden goed te isoleren, gaat minder energie verloren. Er zijn verschillende moge-
lijkheden om verwarmde soldeerbaden te isoleren. Enkele voorbeelden: 
- isolatie van de wanden 
- afdekken vloeistofoppervlak met afdekmiddel 
- plaatsing van afdekmiddelen 
 
Bij ongeïsoleerde baden met een badtemperatuur van 40°C en 80°C treedt bij een 
gebruik van 60 uur per week een energieverlies op van respectievelijk 29 m³ en 229 m³ 
aardgas per m³ badoppervlak. 
 
LUCHT 

Als gevolg van solderen komen verontreinigende deeltjes en gassen vrij. De hoeveel-
heid en aard van de vrijkomende stoffen is sterk afhankelijk van een aantal parameters 
zoals: het gekozen soldeerproces, de gebruikte fluxen, soldeerlegeringen, beschermgas-
sen, het te solderen oppervlak (aanwezigheid van niet-metallische oppervlaktelagen als 
vet, ontvettingsmiddel, verf en primer) en de afstelling van de apparatuur. Afhankelijk 
van de toegepaste fluxen worden VOS geëmitteerd. 
 
Voor de beoordeling van soldeerrook op zijn schadelijkheid wordt de lijst met grens-
waarden gebruikt.  Deze grenswaarden bepalen de maximaal toelaatbare concentraties 
van stof en chemische stoffen in de lucht ingeademd tijdens het werken.  In de Belgi-
sche wetgeving wordt verwezen naar de TLV waarden (Treshold Limit Value), jaarlijks 
gepubliceerd door de A.C.G.I.H. (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists). 
 
Toepassing van VOS-arme fluxen bij het solderen 
 
Om de VOS-emissies bij het solderen te verminderen, kunnen VOS-arme vloeimidde-
len (fluxen) worden ingezet. 
 
De opvang en behandeling van soldeerrook (luchtzuivering) 
 
Bij het solderen is er dikwijls een luchtafzuiging nodig om de grenswaarden te kunnen 
respecteren.  Hiertoe wordt de algemene ventilatie dikwijls aangevuld met een plaatse-
lijke afzuiging. 
 
Technisch economisch gezien verdient een plaatselijke afzuiging waarbij de afzuig-
mond zich dicht bij de vervuilingsbron bevindt, de voorkeur.  Typisch voor plaatselijke 
afzuiging zijn hoogbeladen doch kleine debieten.  De voordelen hiervan zijn: 
- Door de kleine debieten kunnen afzuigleidingen met kleinere secties (kleinere 

buisdiameters) en kleinere zuiveringsinstallaties gebruikt worden. 
- Kleinere debieten verbruiken minder energie, zowel wat de ventilatoren betreft als 

het opwarmen van de verse vervangingslucht in de winter. 
- Hoogbeladen luchtstromen laten zich doorgaans efficiënter zuiveren dan weinig 

vervuilde. 
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Bij het manueel solderen met soldeerbouten kan de afzuiging bijvoorbeeld geïntegreerd 
worden in de plaatselijke vergrootglas-verlichtingsinrichting. 
 
Een bijkomende algemene ventilatie is steeds noodzakelijk teneinde in de nabijheid 
werkende personen te beschermen.  Nadelen hiervan zijn laagbeladen grote debieten. 
 
Het spreekt voor zich dat deze lucht eerst moet gezuiverd worden vooraleer in de 
omgeving te lozen.  Voor de ontstoffing van de soldeerrook zijn mechanische (van 
papier of stof) en elektrostatische filters het meest gangbaar.  Filters met een regene-
reerbaar filtermedium, zoals mechanische filters uit stof en elektrostatische filters, 
verdienen de voorkeur aangezien het filtermedium de afvalberg niet verder aandikt. 
Ter adsorptie van de koolwaterstofhoudende ontbindingsproducten van de vloeimidde-
len worden actieve koolfilters aangewend.  Hierbij verdienen regenereerbare filters de 
voorkeur. 
 
Tot slot nog enkele tips: 
- Een goede afzuiging mag nooit de dampen langsheen het gezicht van soldeerder 

zuigen. Sommige dampen zijn zwaarder dan de lucht en moeten langs onder afge-
zogen worden. 

- De luchtstroming bij afzuiging kan bevorderd worden door het bijkomend blazen 
van lucht in de goede richting. 

- Laat de afzuig- en ventilatie-installatie niet langer werken dan strik noodzakelijk.  
Een automatische in- een uitschakeling kan hierbij nuttig zijn. 

 
WATER 

Opname van fluxen en hun reactieproducten in het afvalwater kan plaatsvinden bij 
reiniging van gesoldeerde werkstukken en gebruikte gereedschappen en dergelijke. 
Door het solderen in een niet-oxiderende omgeving reduceert het fluxgebruik en maakt 
het bovendien een reinigingsstap in het productieproces overbodig. Hierdoor wordt het 
gebruik van reinigingsmiddelen en het ontstaan van afvalwater beperkt.  
 
Er zijn nog diverse andere technieken om het spoelwaterverbruik te reduceren. De 
toepassing van het product in ogenschouw nemende, is het in eerste instantie zinvol om 
na te gaan of er wel gespoeld moet worden. Is dit inderdaad het geval, dan kan overge-
gaan worden op technieken als spaarspoelen en cascadespoelen. 
 
Het spaarspoelen is het spoelen van de werkstukken in een spoelbad, alvorens de 
werkstukken worden gespoeld in een doorstromend bad. Het spaarbad is een bad met 
stilstaand water waardoor de verontreinigingen zich in het bad ophopen. 
Het cascadespoelen is het in tegenstroom spoelen van de werkstukken in twee of meer 
gekoppelde spoelbaden. Het schone water wordt aan het laatste spoelbad toegevoerd en 
loopt in tegenstroom met het werkstuk. Zowel het spaarspoelen als het cascadespoelen 
is breed toepasbaar. Het benodigde grondoppervlak voor cascadespoelen is groter dan 
bij het spaarbad. 
 
3.14 Lijmen en kitten 

3.14.1  Procesbeschrijving 
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Lijmen is een methode om meerdere losse delen met elkaar te verbinden. De verbinding 
wordt tot stand gebracht door tussen twee met elkaar te verbinden delen een meestal 
dunne, min of meer vloeibare, laag lijm aan te brengen. De lijm wordt aangebracht door 
middel van spuitapparatuur of meer transferefficiënte technieken als de borstel of rol 
om overspray zoveel mogelijk te voorkomen.  
Nadat de lijm is uitgehard, is de verbinding optimaal. De duur van het uitharden kan 
sterk variëren en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de lijm en de 
temperatuur, waarbij het uitharden plaatsvindt. 
Er zijn verschillende soorten lijmen. Lijmen zijn meestal samengesteld uit een bind-
middel, een oplosmiddel en een aantal hulpstoffen. Het bindmiddel is meestal 
opgebouwd uit polymeren (natuurlijke of kunstpolymeren). Het oplosmiddel zorgt 
ervoor dat de lijm vloeibaar is. Solventen gebruikt in lijmen zijn alcoholen, ketonen, 
esters en aromatische koolwaterstoffen. Naast organische oplosmiddelen kan ook water 
dienst doen als oplosmiddel. Hulpstoffen worden aan de lijm toegevoegd om de wer-
king of het gebruik ervan te verbeteren. Dit kunnen vulstoffen, weekmakers, anti-
oxidanten, kleurstoffen, harders, vernetters, stabilisatoren, conserveermiddelen, kataly-
sators… zijn.  
Kitten is een methode om met behulp van een plastisch middel (de kit), gaten, naden en 
dergelijke te vullen of te dichten. Veel gebruikte soorten zijn butyleen- en siliconenkit-
ten.  
 
De belangrijkste voordelen van lijmen ten opzichte van conventionele bevestigingsme-
thodes zijn: 
- een ononderbroken verbinding zonder vervormingen of verzwakkingen ten gevolge 

van bouten, rivetten of klinknagels 
- een gelijkmatige belastingsverdeling met hoge vermoeiingssterkte 
- een uitstekende vloeistof- en gasdichtheid 
- het voorkomen van corrosie 
- de gewichtsbesparing 
- door de spleetvullende eigenschappen van de lijm zijn ruimere maattoleranties 

toegelaten 
Uiteraard zijn er ook nadelen: 
- lijmen vraagt een goede procescontrole (voorbehandeling, dosering, uitharding) 
- lijmverbindingen zijn moeilijk of niet te demonteren 
 

3.14.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

AFVAL 

De giftigheid en schadelijkheid van de vaste afval hangt nauw samen met de giftigheid 
en schadelijkheid van de chemische stoffen waaruit deze afval bestaat of waarmee deze 
afval bevuild werd.  Vaste afval kan geproduceerd worden tijdens volgende activiteiten: 
- de oppervlaktevoorbehandeling voor het lijmen: Hierbij kunnen bevuilde materialen 

en verpakkingen ontstaan. 
- het transport en de opslag: Mogelijk afval bij transport en opslag zijn gebroken en 

gescheurde verpakkingen en vervallen en onbruikbaar geworden producten (vorst-
schade, te hoge temperatuur). 

- de verlijming: Bevuilde materialen (plastiekfolies, papier, vodden, potjes), bevuilde 
(wegwerp) gereedschappen (borstels, rollen, handschoenen, schorten), bevuilde 
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verpakkingen (busjes, cartouches, emmers), lijmresten en productie-uitval moeten 
worden verwijderd. 

- waterzuivering en regeneratie van solventen: Het slijk van de waterzuivering 
(oppervlaktebehandelingsbaden) en de solventregeneratie is gevaarlijk afval. 

 
Het afval wordt opgehaald door een verwerker, welke het op milieuvriendelijke wijze 
verwerkt. 
 
Lijmen hebben over het algemeen een beperkte houdbaarheid. In de praktijk leidt dit 
vaak tot het (moeten) afvoeren van lijmen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is 
verstreken of welke door (gedeeltelijke) uitharding onbruikbaar zijn geworden. Er zijn 
verschillende manieren waarop dit teruggedrongen kan worden:  
- Assortimentbeperking: het gebruik van universele lijmen is, indien aan de specifica-

ties wordt voldaan, aan te bevelen boven het gebruik van specifieke lijmen. De 
specifieke lijmen worden vaak maar zelden gebruikt en harden uit of de houdbaar-
heidsdatum verstrijkt voordat de lijm verbruikt is. 

- Terugdringen van de hoeveelheid kort houdbare lijmen: bij het aanschaffen van de 
lijmen kan gelet worden op de houdbaarheid van de lijmen. Bij verder gelijkwaardi-
ge specificaties is het aan te bevelen om te kiezen voor de lijmen met de hoogste 
houdbaarheid. 

- Efficiënt voorraadbeheer: hierbij dient gewerkt te worden volgens het ´first in, first 
out´ (FIFO) principe. Een geautomatiseerd voorraadsysteem vergemakkelijkt dit. 

- Afstemming van gebruikte hoeveelheid en verpakkingsgrootte: vooral indien er 
sporadisch gelijmd wordt, verdient het aanbeveling om de verpakkingsgrootte goed 
af te stemmen met de gebruikte hoeveelheid. In de praktijk komt het vaak voor dat 
er een verpakking geopend wordt en er slechts een kleine hoeveelheid gebruikt 
wordt. De volgende keer dat er gelijmd wordt, blijkt dat de lijm in de reeds geopen-
de verpakking door (gedeeltelijke) uitharding onbruikbaar is geworden (vooral bij 
tubes) of de houdbaarheidsdatum is verstreken. 

- Het kan ook zo zijn dat juist een grotere verpakkingsgrootte dient te worden geko-
zen. Dit is van toepassing als er vrij vaak gelijmd wordt. Door een grotere 
verpakking wordt, na gebruik, de hoeveelheid in de verpakking achtergebleven lijm-
resten per eenheid van de gebruikte hoeveelheid lijm gereduceerd. 

- Het optimaal ledigen van verpakkingen. 
- Het gekoeld en donker opslaan van lijmen: de stabiliteit en de uithardingstijd 

hangen sterk af van de temperatuur en licht en kunnen aanzienlijk verlengd worden 
door de lijmen gekoeld (circa 4 ºC) en donker op te slaan. Dit geldt in zijn alge-
meenheid voor alle lijmen. Eéncomponentepoxysystemen moeten altijd koel 
bewaard worden. Vanwege de eventueel vrijkomende dampen is het beter om de 
lijmen gescheiden op te slaan. Voorkomen moet worden dat de lijmen samen met 
levensmiddelen worden opgeslagen. 

- Het goed afsluiten van lijmen: verschillende lijmen harden uit aan de lucht. Bij het 
niet goed afsluiten van lijmen zal de lijm in de verpakking uitharden. Bij gebruik 
van tubes hardt dan vaak de lijm in de spuitmond uit. Dit resulteert er vaak in dat de 
tube met de resterende lijm wordt weggegooid. Er zijn speciale doppen verkrijgbaar 
waaraan zich aan de binnenzijde van de dop een lange naald bevindt. Bij het ver-
wijderen van de dop is er op deze wijze altijd een opening in de eventueel verharde 
lijm in de spuitmond.  
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LUCHT 

De luchtemissies bij het lijmen, die kunnen geklasseerd worden onder vluchtige organi-
sche stoffen, bestaan uit: solventdampen en vluchtige lijmbestanddelen 
(lijmmonomeren, verharders en andere toevoegstoffen).  Deze luchtemissies kunnen 
vrijkomen tijdens de volgende activiteiten: 
- de oppervlaktevoorbehandeling voor het lijmen: De te verlijmen oppervlakken 

moeten doorgaans gereinigd en ontvet worden.  Deze voorbehandeling kan gaan van 
een zeer eenvoudig ontvetten met in oplosmiddel gedrenkte vodden tot een heel 
complexe opeenvolging van operaties zoals het beitsen, ontvetten, passiveren, etsen, 
anodiseren door onderdompeling in baden. Hiervoor verwijzen we naar de BBT-
studie voor elektrolytisch, chemisch behandelen en solventontvetten van metalen 
oppervlakken. 

- het transport, de opslag en de voorbereiding van de lijm: Elke breuk of gebrek aan 
luchtdichtheid van de verpakking, zowel tijdens het transport als tijdens de opslag, 
zal aanleiding geven tot luchtemissies.  Bij de lijmvoorbereiding (mengen van de 
componenten, omroeren of opwarmen van de lijm, overgieten in kleinere recipiën-
ten) kunnen luchtemissies ontstaan. 

- de verlijming: Bij de verlijming ontstaan luchtemissies door verdamping uit de 
(volle of lege) open lijmrecipiënten, vanuit het ingesmeerde lijmoppervlak van het 
werkstuk en vanuit het gebruikte aanbrengmateriaal. Typische emissies zijn: residu-
ele monomeren, reactieproducten hars/verharder, solventen, neveldampen bij het 
spuiten. 

- het drogen van de lijm: Solventlijmen harden door het verdampen van het oplos-
middel.  Ook bij de andere lijmsoorten (o.a. reactieve lijmen) kunnen vluchtige 
bestanddelen verdampen tijdens het uitharden.  Vooral ureumformaldehyde lijmen 
zijn gekend voor het zelfs vrij langdurig (verschillende maanden) ontsnappen van 
formaldehydegassen. 

- de afwerking: In sommige gevallen is een reiniging na verlijming noodzakelijk.  Dit 
gebeurt met in solvent gedrenkte vodden of door het bespuiten met solvent.  Ook de 
reiniging van naast het werkstuk aangebrachte of gemorste lijm gebeurt met solven-
ten. 

- de reiniging van het materiaal: Voor de reiniging van de aanbrenggereedschappen 
(borstels, kwasten, rollen, spuitpistolen) worden doorgaans oplosmiddelen gebruikt. 

 
Luchtemissies ontstaan voornamelijk door verdamping van het oplosmiddel bij droging 
en/of verharding van de lijm. Daar hier vooral emissies van organische oplosmiddelen 
belangrijk zijn, kunnen lijmen ingedeeld worden in verschillende groepen naargelang 
hun gemiddeld gehalte aan vluchtige organische stoffen (Selderijk A.J., 1994). Zo kan 
er een onderscheid gemaakt worden in: 
- watergedragen lijm: bestaan enkel uit bindmiddel in poedervorm of andere vaste 

vorm en water 
- dispersielijm: samengesteld uit 35-55% vaste stof, eventueel een kleine hoeveelheid 

organisch oplosmiddel (0 tot 5%) en water 
- solventgebaseerde lijm: bevat voor het grootste deel organisch oplosmiddel (15 à 85 

%) en bestaat voor de rest uit vaste stof (bindmiddel en eventueel een vulstof). Aan-
gezien het solventgehalte zeer uiteenlopend is, wordt een verdere opdeling gemaakt 
naargelang het solventgehalte: 
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          VOS 
Vloeibare + tixotrope kontaktlijm   75- 80%  

 Spuitbare kontaktlijm      80-85% 
 Pasteuse kontaktlijm     45-50% 

   Slechts kleine hoeveelheid  
 Solventlijmen zonder kontakteigenschappen   75-85% 
  B.v. PVC-lijmen 
   

 
Uit contacten met verschillende lijmfabrikanten en lijmgebruikers echter bleek dat deze 
indeling kunstmatig is en er geen rechtlijnig verband kan gezien worden tussen de 
viscositeit van het product en het solventgehalte. De viscositeit is immers niet alleen 
afhankelijk van het solventgehalte maar ook van bepaalde toevoegingen zoals verdik-
kers (zo bestaan er lijmen met een hoog percentage solventen die toch pasteus zijn).  
 
Microdoseersystemen voor lijmapplicatie 
 
In de praktijk wordt bij het opbrengen van lijmen vaak te veel lijm gebruikt. Als hierbij 
een doseersysteem wordt gebruikt kan de dosering van de lijmen exact geregeld wor-
den. Voorwaarde bij het toepassen van dergelijke systemen is dat het doseren 
luchtbelvrij geschiedt. Doseersystemen kunnen volledig geautomatiseerd worden om 
toepassing in behandellijnen te vergemakkelijken. Doseersystemen kunnen op twee 
manieren worden toegepast: 
- Voorverpakken: hierbij wordt lijm in een relatief grote verpakking ingekocht 

(bijvoorbeeld in een vat) en vervolgens wordt deze gedoseerd in kleine verpakkin-
gen. Het overbrengen van de lijm in kleinere verpakkingen, bijvoorbeeld met 
spatels, is een bron van afval. Hiervoor zijn verbeterde systemen op de markt; een 
groot vat dat onder druk wordt gebracht en de lijm via een slang en een ventiel in de 
kleinere verpakking pompt. 

- Het doseren tijdens het toepassen: hier zijn verschillende toepassingen leverbaar. 
Bij volautomatische systemen worden transport en verlijming van de voorwerpen 
volledig automatisch geregeld. Bij tweecomponentenlijmen moeten de componen-
ten voor dosering eerst gemengd worden. Er is onderscheid te maken tussen 
statische en dynamische mixsystemen. Bij statische mixsystemen worden de twee 
componenten in de spuitmond met elkaar in contact gebracht. De spuitmond is spi-
raalsgewijs opgebouwd, waardoor er bij het doorlopen een draaiende beweging 
optreedt. Hierdoor vindt menging van de twee componenten plaats. Na gebruik 
hardt het materiaal in de spuitmond uit en dient deze vervangen te worden. Bij dy-
namische systemen worden de twee componenten door middel van een mixer in een 
trommel gemengd. Door schoonmaakproblemen worden ze echter slechts spora-
disch toegepast. Bij semi-automatische doseersystemen voor 
tweecomponentenlijmen is er meestal sprake van een dubbel lijmpatroon waaruit 
gedoseerd wordt met behulp van een pneumatisch pistool. 

 
Door toepassen van microdoseersystemen wordt er dus minder lijm verspild. Dit 
betekent dat er op grondstoffen bespaard wordt en dat de emissies die samenhangen met 
het gebruik van de lijm (zoals emissies van oplosmiddelen in geval van oplosmiddel-
houdende lijmen) ook verminderen. 
 
De behandeling van solvent- en lijmdampen (luchtzuivering) 
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Zoals reeds eerder besproken is bij het lijmen dikwijls een luchtafzuiging nodig om de 
emissiegrenswaarden voor VOS te kunnen respecteren.  Het spreekt voor zich dat deze 
lucht eerst moet gezuiverd worden vooraleer in de omgeving te lozen.  Behalve bij het 
nevelspuiten, is er enkel sprake van een gasvormige fase (solvent- en lijmdampen). 
Door deze gericht af te zuigen en de afgezogen lucht te behandelen wordt voorkomen 
dat deze oplosmiddelen in het milieu terechtkomen. Deze maatregel kan op twee 
manieren worden uitgevoerd:  
- het lijmen in een daarvoor bestemde en ingerichte ruimte uit te voeren. Deze ruimte 

kan worden voorzien van schotten, schermen, gordijnen of anderszins zijn afge-
schermd om ongewenste luchtstroming te voorkomen. Door deze afscherming is 
optimale afzuiging mogelijk; 

- indien een vaste opstelling niet mogelijk is, kan een mobiele afzuiginstallatie 
worden toegepast, waarna nabehandeling mogelijk is. 

 
Mogelijke nageschakelde technieken voor het verwijderen van oplosmiddelen uit de 
lucht zijn: 
Absorptie: Langs droge of natte weg wordt het vervuilende gas opgeslorpt door een 
vaste stof of een vloeistof.  Deze absorptie kan gebeuren op een fysische (oplossen) of 
chemische (met reactie) wijze.  Voorwaarde is dat het solvent voldoende oplosbaar is in 
deze vloeistof (bv. oplossing van alcoholen en ketonen in water).  Soms worden ook 
oliën aangewend waarin het solvent bijzonder goed oplosbaar is.  Het solvent kan door 
destillatie gerecupereerd worden.  De chemische neutralisatie wordt zelden toegepast 
bij solventen. 
- Adsorptie: Vluchtige organische stoffen kunnen zich op reversibele wijze hechten 

aan bepaalde oppervlakken zoals actieve kool.  De actieve oppervlakte van deze 
stoffen is zeer groot en kan 1000 m²/g bereiken.  Deze operatie is reversibel in die 
zin dat indien het vasthechten gebeurt bij omgevingstemperatuur, een temperatuurs-
verhoging deze stoffen terug zal vrijgeven.  Adsorptie heeft als doel de vervuilende 
stoffen te concentreren.  Na vrijgave (desorptie) kunnen de solventen ofwel gecon-
denseerd en gerecupereerd of verbrand worden.  Voor een continu proces zijn 
minstens twee adsorptie filters nodig: terwijl de ene adsorbeert wordt de andere ge-
regenereerd. 
- De desorptie met stoom is vooral geschikt voor koolwaterstoffen met een kook-

punt onder de 200 °C (alifatische en aromatische KWS) en een lage 
wateroplosbaarheid.  Voor ingangsconcentraties van 3 tot 25 g/m³ kunnen zuive-
ringsrendementen van 95 tot 99 % bereikt worden.  Hiertoe dienen per kg 
solvent de volgende middelen ingezet te worden: 3 tot 4 kg stoom, 0,2 tot 0,5 
kWh elektriciteit en 0,5 tot 1g actieve kool. 

- Voor de recuperatie van wateroplosbare KWS zoals alcoholen en acetaten is een 
regeneratie met een neutraal gas zoals stikstof aangewezen.  Voor ingangscon-
centraties van 3 tot 25 g/m³ kunnen zuiveringsrendementen van 95 tot 99 % 
bereikt worden.  Hiertoe dienen per kg solvent de volgende middelen ingezet te 
worden: 1 tot 2 kg stoom of een andere thermische energie, 1 tot 2 kWh elektri-
citeit en 0,5 tot 1g actieve kool. 

- Adsorptie op vezelvormige koolstof (vilt) wordt toegepast voor gehalogeneerde 
KWS, styreen en fenol.  Voor ingangsconcentraties van 1 tot 20 g/m³ (50 g/m³ 

voor gehalogeneerde KWS) kunnen zuiveringsrendementen van 90 tot 99 % be-
reikt worden.  Hiertoe dienen per kg solvent de volgende middelen ingezet te 
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worden: 3 tot 6 kg stoom, 0,1 tot 0,5 kWh elektriciteit bij een vrijwel onbestaan-
de sleet van de koolstofvezels. 

- Vervolgens bestaan er roterende concentratoren die uitermate geschikt zijn voor 
grote debieten (tot een miljoen m³ /h).  Voor ingangsconcentraties van 0,1 tot 3 
g/m³ kunnen zuiveringsrendementen van 90 tot 98 % bereikt worden en een lo-
zing in de buurt van 10 m/m³. 

- Condensatie: Door condensatie kunnen de solventen gerecupereerd worden.  
Dikwijls is een voorafgaande concentratie nodig.  Bij solventmengsels is nadien een 
destillatie nodig om een scheiding in de samenstellende componenten te realiseren.  
Dit is dikwijls problematisch. 

- Verbranding: Indien geen uitgebreide rookgaszuivering nodig is (bv. niet-
gehalogeneerde KWS) en de calorische waarde nuttig kan aangewend worden (bv. 
uitharden van de lijmverbinding) is de verbranding van de solventdampen een mo-
gelijke oplossing.  Naast de gewone verbranding bestaat ook de katalytische 
verbranding.  Hierbij worden de gassen voorverwarmd tot 200 à 300 °C en daarna 
gedurende een halve seconde over een aangepast katalytisch oppervlak geleid.  
Vanaf concentraties van 2 g/m³ wordt dit proces zelfonderhoudend.  Bij hogere con-
centraties komt bruikbare warmte vrij.  Er bestaan katalysatoren die bestand zijn 
tegen gehalogeneerde KWS en een levensduur hebben van 12000 uren.  De minima-
le verblijfsduur van de dampen op hoge temperatuur is een kritische parameter om 
een volledige en zuivere verbranding te bekomen. Deze verblijfsduur (tot 2 secon-
den) is dikwijls veel hoger dan hetgeen in conventionele verbrandingsinstallaties 
gerealiseerd wordt (0,l seconde).  Thermische of katalytische verbranding is tevens 
een goede oplossing voor de behandeling van solventmengsels (zie voor meer in-
formatie in de technische fiches). 

Afzuiging en behandeling van de lucht is toepasbaar in situaties waarin frequent 
gelijmd wordt en waarbij gebruikgemaakt wordt van oplosmiddelhoudende lijmen. Om 
te bepalen of nabehandeling van de afgezogen lucht noodzakelijk is, kunnen berekenin-
gen en/of metingen worden uitgevoerd. 
 
Keuze milieuvriendelijke lijmen 
 
Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende lijmen verdampen de oplosmiddelen naar de 
lucht. Een mogelijkheid tot het reduceren van de emissie van oplosmiddelen is het 
kiezen voor een ander type lijm. Hierbij kan gedacht worden aan:  
- vervanging van dispersie- en oplosmiddellijmen door (low melt) smeltlijmen; 
- vervanging van oplosmiddellijmen door dispersielijmen. Het valt te verwachten dat 

de milieubelasting van dispersielijmen minder is dan die van oplosmiddellijmen on-
der de voorwaarde dat er bij dispersielijmen geen schadelijke toeslagstoffen worden 
gebruikt (ftalaten als weekmakers hebben bijvoorbeeld een nadelige invloed op de 
ecotoxiciteit); 

- gebruik van dispersie- en chemischhardende lijmen met een lager percentage 
oplosmiddel. De reductie van het gehalte aan oplosmiddelen heeft geen nadelige 
effecten indien onschadelijke toeslagstoffen aan de lijm worden toegevoegd; 

- vervanging van lijmen met chloorhoudend oplosmiddel door lijmen met een niet 
chloorhoudend oplosmiddel; 

- gebruik van tweecomponentenlijmen. Gebruik van tweecomponentenlijmen is soms 
milieuvriendelijker. De meeste tweecomponentensystemen bevatten geen oplosmid-
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del dat tijdens de applicatie vrijkomt. Er moet wel rekening gehouden worden met 
de korte houdbaarheid van sommige tweecomponentenlijmen. 

 
Rekening houdend met alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uiteindelijke 
verbinding is het niet altijd eenvoudig om oplosmiddellijmen te vervangen door minder 
schadelijke lijmsystemen.  De verwerking van dispersielijmen vergt voor industriële 
toepassingen een drooginstallatie met hoge investeringskosten. Het is daarom voor 
kleinverbruikers niet altijd haalbaar om over te schakelen op dispersielijmen. Ook de 
benodigde apparatuur voor het aanbrengen van smeltlijmen bij grote series vereist hoge 
investeringen. 
 
Mogelijke alternatieven ter vermindering van het solventgebruik zijn: 
 

Lijmen op waterbasis 
 
Lijmen op waterbasis kennen een opmerkelijke groei en zijn in volle ontwikkeling.  
Ze kunnen worden toegepast zoals de solventlijmen.  Bij hun gebruik moet echter 
met volgende aspecten rekening gehouden worden: 
- Lijmen op waterbasis vragen meer tijd en energie om te drogen.  De latente 

verdampingswarmte van water is immers hoger dan die van solventen.  Indien 
een solventlijm 10 minuten nodig heeft om het solvent te laten verdampen, zal 
het water gebaseerd lijm-equivalent twee maal meer tijd vragen alvorens de de-
len op elkaar kunnen worden gedrukt.  In totaal kunnen de verliezen ten 
gevolge van het tempoverschil oplopen tot 30%. 

- Klimatisatie: De verdamping is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de tem-
peratuur waardoor buitentoepassingen soms problemen kunnen geven.  Een 
doeltreffende ventilatie moet zorgen voor een voldoende luchtverversing bo-
ven de gelijmde delen zodat de vochtigheid efficiënt kan afgevoerd worden. 

- Poreuze en doordringbare substraten geven een kortere droogtijd. 
- Visueel aspect: Een verbinding met een lijm op waterbasis vertoont een minder 

glimmend effect.  Dit is belangrijk bij de verlijming van transparante materia-
len. 

- Solventen laten toe om kunststoffen met een hoog moleculair gewicht op te 
lossen, wat nog altijd moeilijk is met een waterfase. 

- Bij de toepassing van een lijm op waterbasis blijven hydrofiele componenten 
achter, waardoor de verbinding watergevoelig blijft. Toepassingen die een 
goede waterbestendigheid vergen (bv. boten) komen dus niet in aanmerking 
voor lijmen op waterbasis. 

- Door de grotere oppervlaktespanning van water en door het feit dat vetten niet 
oplossen in water moet de oppervlaktebehandeling beter zijn. 

- Om de oppervlaktespanning te verlagen worden dikwijls tensio-actieve stoffen 
toegevoegd. 

- De verwerkingsinstallaties moeten vaak aangepast worden omdat de viscositeit 
verschilt van die van solventlijmen.  Watergebaseerde lijmen zijn minder tole-
rant waardoor een strictere procesbeheersing nodig is. 

- De brand- en gezondheidsrisico's zijn sterk gereduceerd.  Er is geen emissie 
van schadelijke producten tijdens de verwerking of tijdens het gebruik. 

- Wat betreft de kostprijs is de aankoop van een watergebaseerde lijm vaak 
duurder.  Bovendien moet alle apparatuur waarmee de lijm in aanraking komt 
(pompen, reservoirs, leidingen), in inox worden uitgevoerd.  Anderzijds kan 
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ook op een groot aantal zaken bespaard worden.  Zo zal de brandverzekering 
lager zijn, moeten de installaties niet meer explosievrij zijn, moet geen lucht-
zuiveringsapparatuur aangekocht en onderhouden worden en vermindert het 
energieverbruik voor verwarming omdat de afzuigdebieten lager kunnen zijn. 

 
Volgende lijst geeft een idee van het beschikbare gamma aan watergebaseerde lij-
men: cellulose, vinyl, acrylaat, ureumformaldehyde, melamineformaldehyde, 
natuurrubber, polychloropreen, butadieen-styreen copolymeren, butadieen-
acrylonitriet copolymeren, natuurlijke gommen, amidon, dextrine, caseïne, silicaat, 
cement, bitumen. 
 
Smeltlijmen 
 
Smeltlijmen zijn 100% vaste producten, gebaseerd op thermoplasten.  Ze worden 
verkocht in de vorm van granules, bladen, weefsels, ... Ze worden op het te lijmen 
oppervlak toegepast in de vorm van een warme vloeistof. Door afkoeling komt de 
verbinding snel tot stand.  Deze snelheid is een belangrijk voordeel, evenals hun 
gemakkelijke opslag en transport. 

Smeltlijmen bieden een aantal interessante voordelen op het gebied van milieu:  
- Ze bevatten geen solventen. 
- Ze vereisen geen menging van componenten. 
- Ze laten zich gemakkelijk transporteren en opslaan. 
- Er komen geen giftige dampen vrij bij de verwerking. 
- Ze zijn lang houdbaar. 
- De verwerking is snel en proper en kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. 

 
Het gebruik van smeltlijmen vereist echter wel de aankoop van specifieke appara-
tuur (voor het smelten).  Ze zijn minder geschikt voor metalen die door hun goede 
warmtegeleiding de lijm te snel afkoelen (afschrikken) waardoor een slechte hech-
ting ontstaat.  Voorverwarmen van het metaal biedt een oplossing.  Degradatie van 
de lijm kan optreden door oververhitting. 
Smeltlijmen worden vaak toegepast in de verpakkingssector, waar een snelle en ge-
automatiseerde productie belangrijk is. 
 
De verdere evolutie op het gebied van smeltlijmen richt zich naar: 
- Lijmen met lagere smeltpunten, waardoor de veiligheid verhoogd en het ener-

gieverbruik teruggedrongen kan worden. 
- Systemen zoals epoxy smeltlijmen toegepast in twee stappen.  Na menging en 

aanbrengen stollen deze lijmen tot een droge film.  Later, bij opwarming tot 
100 à 150 °C worden zij terug kleverig waarop een tweede chemische reactie 
volgt die ze op een onomkeerbare wijze uithard. 

- Reactieve polyurethaan smeltlijmen: Een initiële sterkte wordt bekomen door 
de stolling waarna een verdere reactieve uitharding plaatsvindt met behulp van 
de luchtvochtigheid.  Aldus wordt een eindsterkte gelijkwaardig met die van de 
reactieve lijmen bekomen. 

- Een andere innovatie zijn de reactieve polyurethaan smeltlijmen waarbij de 
verharder (isocyanaat), omgeven door een dun polymeerlaagje, in de lijm is 
gemengd.  Bij temperatuursverhoging komt de verharder vrij en reageert met 
het hars dat snel uithardt.  Na uitharding wordt een goede temperatuursbesten-
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digheid tot 200 °C bekomen.  Bij polymerisatie boven 150 °C is het mogelijk 
relatief vette metaaloppervlakken te lijmen.  Er dient wel opgelet te worden dat 
de isocyanaat omkapseling niet breekt in de aanbrengapparatuur. 

 
Reactielijmen zonder solvent 
 
Tot de reactielijmen behoren de volgende families: 
- epoxy 
- polyurethanen 
- acrylaten + afgeleiden, cyanoacrylaten, anaërobe lijmen 
- siliconen 
- thioplasten 
- onverzadigde polyesters 
- mastics op basis van synthetische rubbers 
De verwerking van deze lijmen bestaat uit een voorafgaande menging en een uit-
harding. 
 
Reactieve lijmen zijn interessant door de afwezigheid van solventen, maar deze 
kunnen toch noodzakelijk zijn wanneer de reactieve componenten te viskeus zijn en 
dus moeilijk gemengd kunnen worden of wanneer de reacties te snel verlopen en de 
lijm dus te snel uithardt. 
 
Bepaalde reactieve lijmen veroorzaken nog milieuproblemen omdat ze redelijk 
vluchtige componenten bevatten die toxisch zijn, zoals amines of isocyanaten.  De 
opkomst van deze soorten lijmen wordt dan ook afgeremd. 
 
De meeste reactieve lijmen worden echter voor specifieke toepassingen gebruikt, 
waarvoor vaak geen goede alternatieven bestaan.  Daarom moet uit het bestaande 
gamma reactieve lijmen de minst toxische gekozen en alle voorzorgen genomen 
worden ter individuele bescherming. 
 
Een speciaal geval: de zelfklevende tapes 
 
Deze vaste lijmen, opgebouwd uit epoxy, fenolen, polyamiden of elastomeren, 
kunnen gemakkelijk toegepast worden.  Ze kunnen gebruikt worden voor precisie-
verbindingen.  Ze laten een gemakkelijke verlijming van een film of een blad aan 
een substraat toe.  Het is een duur, maar proper en efficiënt procédé. 
 
De voordelen zijn de volgende: 
- Uniforme verbinding dankzij de constants dikte van de film. 
- Propere en zekere verwerking. 
- Snelle assemblage. 
 
Mogelijkheid tot dubbelzijdige films om incompatibele substraten te verbinden.  
De nadelen zijn de lagere weerstand aan hoge temperaturen en de kleinere af-
scheurkrachten. 
 

 
LUCHT: Resultaten VOS-emissies gebruikers lijmen (Lodewijks P., 2003) 
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In deze sector wordt weinig gebruik gemaakt van lijmen. Indien toch lijm wordt ge-
bruikt is dit vooral lijm met een hoog solventgehalte van gemiddeld 80%. Een klein 
verbruik van twee-componentenlijmen wordt eveneens gemeld. In de subsector ‘bouw’ 
wordt voornamelijk gewerkt met watergedragen lijmen. 
 
De lijmen worden aangebracht met volgende applicatiesystemen: 
- gieten 
- borstelen/spatelen 
- walsen 
- pneumatisch spuiten 
 
De totale VOS emissies die vrijkomen bij het gebruik van lijmen bij metaalbewerkers 
(met uitzondering van de automobiel-assemblage) lagen in 2001 op 183 ton VOS. In dit 
cijfer is er reeds rekening gehouden met de nu reeds geïmplementeerde VOS reduce-
rende maatregelen, zoals de katalytische naverbrander en het overschakelen op 
watergedragen lijmen. 
 
Zoals in bovenstaande paragrafen aangegeven kunnen de conventionele solventgedra-
gen lijmen vervangen worden door ‘milieuvriendelijke’ alternatieven. Het gebruik van 
solventarme of solventvrije systemen voor het lijmen van metaal is echter zeer toepas-
singsgebonden. In het rapport van Lodewijks et al. werd getracht per subactiviteit na te 
gaan welke lijmtypes er heden (2001) worden toegepast. 
Constructie 

Bij de subsector constructie wordt bijna uitsluitend gebruik gemaakt van solventgeba-
seerde lijmen (94,0 %). Het gemiddeld solventgehalte na verdunning bedraagt ongeveer 
85,3 %. Er wordt hierbij uitsluitend gewerkt met low solids. Het betreft hierbij grotere 
bedrijven. 
Daarnaast is er een klein gebruik aan twee-component lijmen (5,9 %) en verwaarloos-
baar gebruik aan smeltlijmen (0,04 %). 
 
Machines 

Er wordt voornamelijk het gebruik gemeld van watergebaseerde lijmen (64,5 %). 
Daarnaast wordt veelal gebruik gemaakt van twee-component lijmen, nl. 27,3 %. 
Het gebruik van solventgebaseerde lijmen is eerder klein en bedraagt ongeveer 8,2 %. 
Hierbij worden vooral low solids toegepast (8,1 %) met een solventgehalte van onge-
veer 64,7 % en een verwaarloosbare hoeveelheid high solids (0,03%) met een gehalte 
van ongeveer 12,3 %. 
 
Bouw 

Bij de subsector bouw wordt hoofdzakelijk gewerkt met watergebaseerde lijmen (94,0 
%). Daarnaast werd het gebruik van twee-component lijmen aangegeven met een 
aandeel van ongeveer 6,0 %. In de enquête werd geen gebruik van solventgebaseerde 
lijmen opgegeven. 
 
Vaten 

Geen gebruik van lijmen 
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Verwarming 

Geen gebruik van lijmen 
 
Coilcoat 

Geen gebruik van lijmen 
 
Meubel 

Er wordt bijna uitsluitend gewerkt met watergebaseerde lijmen met een aandeel van 
ongeveer 97,3 %.  
In de enquête werden slechts zeer kleine hoeveelheden smeltlijmen (1,3 %) en zeer 
kleine hoeveelheden solventgebaseerde lijmen (1,4 %) met een gemiddeld solventgehal-
te van ongeveer 80,0 % opgegeven. 
 
Fietsen 

Geen gebruik van lijmen 
 
Schepen 

Geen gebruik van lijmen 
 
Trein 

Bij deze subsector wordt uitsluitend gebruik gemaakt van solventgebaseerde lijmen. 
Hierbij worden zowel low solids als high solids veelvuldig toegepast, nl. 55,2 % 
respectievelijk 44,8 %. Het gemiddeld solventgehalte van de low solids bedraagt 
ongeveer 79,5 % en deze van de high solids ongeveer 5,0 %. 
 
Andere: oa. voedingsblikjes, verpakking, kleine metaalartikelen, brandblusapparatuur, 
luchtvaart, … 

 
In de enquête werd voor deze subsector enkel het gebruik van low solids opgegeven 
met een gemiddeld solventgehalte van ongeveer 40,0 %. 
 

WATER EN BODEM 

Water- en bodemverontreiniging wordt bepaald door de giftigheid en schadelijkheid 
van de chemische stoffen waarmee gewerkt wordt.  Deze verontreinigende emissies 
kunnen vrijkomen tijdens volgende activiteiten: 
 
- de oppervlaktevoorbehandeling voor het lijmen: Door opstapeling van onzuiverhe-

den moeten de chemische baden regelmatig ververst en gereinigd worden.  
Verontreiniging kan optreden door morsen en (illegaal) lozen van deze vloeistoffen.  
Ook het spoelen en uitlekken van de behandelde werkstukken kan tot vervuiling 
aanleiding geven. 
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- het transport, de opslag en de voorbereiding van de lijm: Elke breuk of gebrek aan 
luchtdichtheid van de verpakking, zowel tijdens het transport als tijdens de opslag, 
kan aanleiding geven tot wegvloeien van vloeistoffen. 

- de reiniging van het materiaal en de werkplek: Bij alle handelingen met lijmen en 
aanverwante chemische producten (chemische baden, solventen, verharders) kan er 
gemorst worden.  Deze vlekken moeten opgeruimd worden waarbij de reinigende 
vloeistof in de riolen en waterlopen kan terecht komen of in de bodem kan dringen.  
Overschotten reagentia en reinigingsvloeistoffen van de aanbrenggereedschappen 
en de werkplek mogen niet in de riolen geloosd worden.  De nodige voorzorgsmaat-
regelen moeten worden genomen opdat zij eveneens niet in de bodem zouden 
dringen. 
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3.15 Voorbehandelings – en reinigingsprocessen 

3.15.1  Procesbeschrijving 

Polijsten 

Polijsten is in tegenstelling tot slijpen in zijn ideale vorm geen verspanende bewerking, 
maar een gladdrukkende bewerking, waarbij de heuvels van het ruwe metaaloppervlak 
in de dalen worden gedrukt. Toch vindt er in de meeste gevallen enige metaalafname 
plaats, hoewel dit niet essentieel is voor het proces. Bij het polijsten ontstaat spiegel-
glans. Bij fijnslijpen, hoe fijn ook, niet. Voor het polijsten wordt veelal gebruik 
gemaakt van polijstmiddelen en polijstschijven (die meestal van textiel zijn vervaar-
digd). Polijsten wordt uitgevoerd op polijstmachines. 
 
Het water dat vrijkomt bij natpolijsten kan metaalverbindingen (chroom, koper, zink) 
bevatten). 
 
Leppen, honen en superfijnen 

Leppen, honen en superfijnen zijn bijzondere slijpmethoden, waarbij met een slijpschijf 
of band, met of zonder gebruikmaking van een fijnslijpmiddel (veelal gesuspendeerd in 
een olie), materiaal van het werkstuk wordt afgenomen.  
 
Er kunnen hierbij metaaloxiden, slijpmiddel, slijpolie en slijpsel op de werkvloer 
terechtkomen. Dit kan leiden tot bodemverontreiniging. 
 
Borstelen 

Onder borstelen verstaat men een aantal oppervlaktebehandelingen die, hoewel meestal 
uitgevoerd met borstels, een geheel verschillend doel kunnen hebben: 
- tussenbewerking tussen slijpen en polijsten (komt nog maar weinig voor) 
- laatste bewerking voor het vernikkelen of verkoperen  
- matteer- of satineerbewerking 
 
Bij het borstelen kunnen metaaloxiden en slijpmiddel als stof vrijkomen. 
 
Stralen 

Straalbewerkingen vormen momenteel de belangrijkste voorbehandelings- en                      
reinigingsmethode voor constructiestaal. Men spreekt van stralen, maar soms ook van 
korrelstralen of gritstralen. Ook wordt soms aangeduid welk straalmiddel men gebruikt: 
zandstralen, staalstralen of korundstralen. Stralen met stalen kogeltjes op staal (shot 
peening) en met glasparels (micropeening) op een aantal andere metalen dient ter 
verbetering van de mechanische eigenschappen. Deze werkwijze kan soms ook worden 
gebruikt om de hechting van dikke galvanische neerslagen te controleren. Straalbewer-
kingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd en men maakt daarbij 
gebruik van zeer uiteenlopende straalmiddelen. 
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Tabel 3-9: Straalmiddelen naar toepassing 
Soort Voor eenmalig gebruik Voor herhaald gebruik 

Zand (kwartszand of 
zirkoonzand) (Koperslak) 

Koperslak (Smeltslak) 

Smeltslak Korund: elektro-, normaal, 
halfedel-, edel- 

Gebroken glas Glasparels 
Glasgranulaat, ook voor 
herhaald gebruik Wit gietijzer 

Diverse kwartsvrije 
mineralen Straalgrit 

 Straalshot 

 Roestvast staalshot; 
diverse hardheden 

 Draadkorrels 
 Plaatkorrels 

Pneumatisch stralen 

 Spons straalmiddel 

Werpstralen  Straalgrit en –shot (ook 
lichtere straalmiddelen) 

Nat stralen Zand Kwartsmeel 
 Kwartsmeel Aluminiumoxide 
  Siliciumcarbide 
  Glasparels 

 
 
Globaal kan het stralen ingedeeld worden in twee grote groepen: pneumatisch stralen (i) 
en werpstralen (ii). 
 
i) Pneumatisch stralen 

Bij pneumatisch stralen dient (pers)lucht als versnellings- en transportmiddel voor het 
straalmiddel (korrel of grit). Ook water kan een dragend medium zijn, bij het zoge-
naamd natstralen. 
 
Het pneumatisch stralen met perslucht wordt op verschillende manieren uitgevoerd: 
- Het injector-principe: het straalmiddel wordt in de persluchtstroom gezogen. Wordt 

aangewend bij gemakkelijke reiniging, behandeling van dunne werkstukken, satine-
ren van glas, in kleine straalcabines. 

- Systeem, waarbij het straalmiddel gravitair in de luchtstroom gebracht wordt en zo 
meegetransporteerd naar het werkstuk. 

- Systeem waarbij het straalmiddel onder druk gebracht wordt en op snelheid komt bij 
het uittreden van de straalpijp, gedragen door extra perslucht. Zowat 90% van de 
installaties met groot rendement werkt volgens dit principe. 

 
Grote voordelen van pneumatisch stralen: 
- verregaande bereikbaarheid van alle delen van het werkstuk; 
- hoog rendement, tot 200 m² per werkdag, naargelang het soort werk en de beschik-

bare apparatuur. 
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Het pneumatisch stralen kan gebeuren in een speciaal daarvoor uitgeruste cabine, waar 
er mogelijkheid bestaat het straalmiddel te recupereren. De installatie beschikt dan over 
een transportsysteem waarbij het straalmiddel in een reservoir komt en dan via een 
zogenaamde Jacobsladder in de cascade-afscheider gereinigd wordt. 
 
Deze cacade-afscheider werkt als volgt: het vervuilde straalmiddel stroomt als bij een 
waterval over een schuine plaat. Door het neerstromende straalmiddel wordt een 
welbepaalde luchtstroom gebracht die de lichtere delen (vuil en kleine korrels) mee-
zuigt, terwijl de zwaardere delen rechtstreeks terug in de kringloop gebracht worden. 
Deze cabine kan groot zijn waar de arbeider mee in de cabine staat, maar ook klein. 
Hierbij bevinden zich alleen de (beschermende) armen van de arbeider in de cabine en 
volgt hij zijn werk door een doorzichtige wand. 
 
Ook in de vrije ruimte stralen is mogelijk.  Dit wordt uitsluitend toegepast op zware, 
moeilijk verplaatsbare en zeer grote werkstukken. 
Belangrijke nadelen zijn de niet controleerbare stofontwikkeling en de onmogelijkheid 
het straalmiddel te recupereren.  Vandaar dat hier zeer goedkoop straalmiddel aange-
wend wordt.  Er wordt dan gewerkt met stationaire of mobiele apparaten. 
 
ii) Werpstralen 

Al of niet voorversneld straalmiddel wordt door een of meer schoepenwielen op het 
werkstuk geslingerd, gebruik makend van centrifugaalkracht. 
 
De te stralen werkstukken worden op verschillende manieren in de straalkamer ge-
bracht, naargelang de aard van de machine: 
1. met een rollenbaan (doorloopinstallatie) 
2. met een hangbaan ( doorloopinstallatie - hangend) 
3. liggend op een draaitafel of hangend op een draaiende 'kerstboom" 
4. in een korf (trommelinstallatie) 
 
De werkstukken passeren voorbij de vast opgestelde werpstralers.  Aantal en plaatsing 
moeten er voor zorgen dat de ganse oppervlakte der werkstukken zo volledig mogelijk 
behandeld wordt. Het rendement loopt op tot driemaal dit van het pneumatisch stralen. 
 
 
3.15.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

AFVAL 

Bij het honen, slijpen en leppen komt er slib vrij, deels afkomstig van het werkstuk en 
zijn verontreinigingen en deels van de degeneratie van het behandelingsmiddel, met 
gemiddeld onderstaande samenstelling: 
- 10- 80 % metaal; 
- 2-75 % slijp, hoon of lepmiddel; 
- koolwaterstoffen:  

- 0-20% bij gebruik van koolwaterstofemulsies of oplosmiddelen 
- 15-50 % bij gebruik van koolwaterstofoliën 

- 10-75 % water. 
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Aandacht voor de juiste keuze van het behandelingsmiddel is in alle gevallen belang-
rijk. Met name indien sprake is van wisselende omstandigheden is het raadzaam om 
hierop in te spelen door middel van een verantwoorde keuze van het behandelingsmid-
del. In nieuwe toepassingen zal veelal ook de keuze voor de apparatuur/techniek 
centraal staan. In bestaande toepassingen ligt het eerder voor de hand om naar het 
behandelingsmiddel te kijken. 

 
LUCHT 

Deze processen veroorzaken een grote hoeveelheid stof. Deze stofbelasting komt deels 
van het werkstuk en zijn verontreinigingen, deels van het behandelingsmiddel zelf, dat 
degradeert of afbreekt tot stof.  

 
Figuur 3-16: Stofvorming bij het stralen  

 
Om het vrijkomen van dit stof te verminderen, worden gesloten systemen toegepast. De 
lucht die uit deze gesloten systemen wordt afgezogen dient gefilterd te worden. 
De aard van de toe te passen filtertechniek hangt onder andere af van het gebruikte 
behandelingsmiddel en van de aard van de te bewerken werkstukken. Hiervoor worden 
meestal doekfilters in allerlei uitvoeringsvormen gebruikt (onder andere patronenfilters 
en slangenfilters). Soms wordt een voorgeschakelde cycloon gebruikt. 
Een verdere uitwerking van deze technieken wordt in onderstaande paragrafen gegeven.  
 
Enkele aspecten waarop gelet kan worden bij afzuiging en filtering zijn:  

- Versnelde slijtage van de gebruikte filters door straalstof. Voor agressieve  
- Stofsoorten zijn speciale filters verkrijgbaar;  
- Juiste vorm van de afzuigmond (zie onderstaande figuur). Door insnoering van 

de luchtstroom kan de luchtsnelheid te hoog worden. Hierdoor wordt straalmid-
del, dat mogelijk nog gebruikt had kunnen worden, afgezogen. 
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Figuur 3-17: Optimale vorm afzuigbuis. 
In situatie (a) vindt door luchtwervelingen een insnoering plaats waardoor de afzuiging 

te effectief is. In situatie (b) treedt dit effect niet op.  
 
- Goede afsluiting in- en uitvoeropeningen en bij deuren in straalruimtes. Dit is met 

name van belang bij grotere (gedeeltelijk) afgesloten straalinstallaties. Een voor-
beeld hiervan zijn straalinstallaties waarbij gewerkt wordt met grote werkstukken 
welke op een lopende band doorgevoerd worden; 

- De aanwezigheid van continue onderdruk in de straalruimte. 
 
Gebruik van cyclonen 
 
Het afgezogen stof-luchtmengsel wordt zijdelings in een cycloon gebracht. De stofdeel-
tjes worden door hun massa tegen de wand gedrukt en vallen door de zwaartekracht 
naar beneden. 
De lucht neemt de kleinste stofdeeltjes (1 - 15 µm) mee. 
 
Het rendement van een cycloon ligt tussen 90 en 95 %. Kleine cyclonen werken effec-
tiever dan grote bij dezelfde hoeveelheid lucht per tijdseenheid, omdat de 
centrifugaalkracht groter is.  Het rendement kan echter dalen tot praktisch 0%, indien de 
cycloon en toebehoren niet volledig lekdicht zijn. Een cycloon alleen beantwoordt in de 
meeste gevallen niet aan de gestelde emissiegrenswaarden. 
 
Patronenfilters 
 
Het stof- luchtmengsel gaat rechtstreeks door het fijne filtermateriaal van het patronen-
filter.  Het stof blijft aan de buitenzijde van het patroon hangen en wordt automatisch 
verwijderd hetzij door een trilsysteem, hetzij door een luchtstroom die volgens een 
bepaald tijdschema in tegengestelde richting door het patroon geblazen wordt. 
Reinigen met persluchtsysteem is duurder dan het trilsysteem, maar effectiever. 
 
Afhankelijk van de fijnheid van het filtermedium kan de lucht terug in de werkruimte 
gebracht worden, rechtstreeks naar buiten of pas naar binnen, respectievelijk buiten na 
behandeling in een nafilter.  Hoe fijner het filtermedium, hoe groter de kans voor 
verstoppen van het medium waardoor de opvang van stof vermindert en de niet geleide 
emissie verhoogt. 



 

119 

 
Figuur 3-18: Voorbeeld patronenfilters  

 
 
Mouwenfilter 
 
De werking is vergelijkbaar met een patronenfilter.  Het grootste verschil zit in de 
omvang van de installatie.  Bij een patronenfilter wordt het filtermedium diverse malen 
geplooid opgesteld waardoor het filteroppervlak vele malen vergroot en er een compac-
te eenheid kan gebouwd worden. 
Mouwenfilters daarentegen gebruiken de oppervlakte van het filtermedium enkelvoudig 
en zijn daardoor groter van opbouw. 
 
De reiniging gebeurt vergelijkbaar met een trilsysteem of het uitblazen met perslucht in 
tegengestelde zin.  Dit reinigen gebeurt efficiënter dan bij patronenfilters, zodat het 
vervangen langer kan uitgesteld worden. 
 
Ook hier speelt de fijnheid van het filtermedium een rol om de richting van de lucht-
stroom te bepalen: naar binnen (minder verwarming nodig in winter), rechtstreeks naar 
buiten of via een fijnere filter naar binnen of naar buiten. 
De emissienormen en/of de regels van de Codex over het welzijn op het werk spelen 
hierbij een rol. 
 
 
Elektrostatische filters 
 
De vervuilde lucht passeert voorbij geladen draden.  De lucht hiertussen is geïoniseerd 
en laadt de partikels op.  Deze worden op hun beurt dan aangetrokken en neergeslagen 
op anders geladen platen. 
 
Het stof - luchtmengsel mag slechts traag passeren.  Gezien de hoge afzuigdebieten 
vergt dit systeem enorme installaties en veel energie zodat de toepassing beperkt is. 
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Figuur 3-19: Voorbeeld elektrostatische filter  

 
Alternatieven: Natstalen 
 
Er zijn diverse uitvoeringsvormen van natstralen: 
- stralen met water en tamelijk grof straalmiddel 
- stralen met water en fijn straalmiddel 
- stralen met alleen hogedruk water 
- vochtig stralen. 
 
Een gestraald oppervlak is zeer actief, zodat het snel aanroest. Wanneer men het 
straalmiddel niet versnelt met lucht, maar met water, zal het gestraalde oppervlak in 
zeer korte tijd geroest zijn. Dit kan men in gesloten apparaten voorkomen door aan het 
water een roestwerende stof toe te voegen. Een groot voordeel van nat stralen is dat 
men geen stof ontwikkelt bij het werken in open lucht. Een ander voordeel is dat men 
zout verwijdert van staal, dat met zeewater in aanraking is geweest. Ook het verwijde-
ren van taaie substanties gaat met sommige vormen van nat stralen vaak beter dan met 
droog stralen.  
 
Bij het nat stralen met grof straalmiddel kent men twee uitvoeringsvormen, namelijk 
een methode, waarbij grit wordt toegevoegd aan hogedruk water en een andere, waarbij 
water wordt toegevoegd aan grit in een daarvoor aangepaste straalketel. 
De methode van ‘wet sanding’ wordt nogal eens toegepast in de scheepsreparatie om 
aangroeiingen van schepen te verwijderen. Wanneer men geen grote waterdruk toepast, 
is de methode van nat stralen geschikt voor het verwijderen van losse roest, losse verf 
en vuil. Bovendien wordt de aanwezige verflaag daarbij enigszins opgeruwd. Hierdoor 
verkrijgt men een betere hechting van een nieuw aan te brengen verflaag, zoals bijvoor-
beeld anti-fouling (aangroeiwerende verf).  
 
Nat stralen met fijn straalmiddel, ook wel ‘liquid-honing’ en ‘vapour-blasting’ ge-
noemd, wordt uitgevoerd met een fijn slijpmiddel en water als drager. Het doel is een 
gelijkmatig fijn oppervlak te verkrijgen, dat veelal zeer actief is (geschikt voor het 
aanbrengen van galvanische lagen). Door toevoeging van een inhibitor aan het water 
kan men ook een passief oppervlak verkrijgen dat niet snel naroest (niet geschikt voor 
galvanische processen tenzij men een speciale nareiniging uitvoert). Het proces wordt 
hoofdzakelijk toegepast op kleinere werkstukken, zoals machinedelen en motoronder-
delen (bijvoorbeeld schoepen van turbinemotoren). Als straalmiddelen gebruikt men 
kwartspoeder (thans verboden door de Arbeidsinspectie), aluminiumoxide en silicium-
carbide.  
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Nat stralen met hogedruk water is de laatste tijd sterk in de belangstelling gekomen. 
Met deze methode van Hydro jetting kan men, als de druk op het water hoog genoeg is, 
diverse straalbewerkingen uitvoeren, zoals het verwijderen van aangroei en resten 
antifouling, het verwijderen van alle verf en het verwijderen van roest en walshuid. Met 
de moderne apparatuur kan men de waterdruk zo hoog opvoeren dat zelfs het snijden 
van staal mogelijk is. De werkdrukken bij Hydro jetting gaan tot ongeveer 1000 bar; 
voor het snijden is een werkdruk tot 3000 bar nodig. Als men na het nat stralen de 
overmaat water met perslucht wegblaast kan men direct daarna een laag waterafdunbare 
verf opbrengen. Men mag deze verf echter niet op een nat oppervlak aanbrengen, want 
dan krijgt men zakkers. 
 
Vochtig stralen is een methode voor het voorkomen van straalstof. De straalpijp is 
hierbij omgeven met een waterkransje. Een variant op deze methode is een (geringe) 
stoominjectie in de straalnozzle. Men voorkomt stof en door de warmte verdampt het 
water, zodat een droog oppervlak achterblijft. 
 
Alternatieven: Vacuumstralen 
 
Het straalmiddel dat op het werkstuk geblazen wordt en het verwijderde materiaal 
wordt via een buis met borstel, die rond de straalpijp aangebracht is, onder hoog 
vacuum terug opgezogen. 
 
Hierbij ontstaat een quasi stofvrij stralen.  Het systeem kan alleen op gladde oppervlak-
ken toegepast worden en dan moet de borstel eveneens goed aansluitend op het 
oppervlak gehouden worden.   
 
Het rendement ligt 4 tot 6 maal lager dan bij conventioneel stralen, maar is bijzonder 
geschikt in gesloten ruimtes. 
 
Alternatieven: Koolzuurstralen en ijsstralen 
 
Bij stralen met koolzuurkorrels wordt gestraald met perslucht. Soms worden de pellets 
op de normale manier aan de persluchtstroom toegevoegd, maar er zijn ook uitvoerin-
gen, waarbij de korrels door een aparte slang naar de nozzle (straalpijp) worden 
gevoerd, waardoor zo weinig mogelijk verdamping optreedt.  
De gebruikte perslucht moet zeer droog zijn, omdat anders waterdamp tussen de korrels 
bevriest, zodat deze gaan klonteren. Ook bij het bewaren en overstorten van koolzuur-
korrels moet men tegen dit gevaar waken. Goed afdekken is daarvoor nodig. 
 
De korrels die het te behandelen oppervlak raken worden door de slagenergie direct in 
gas omgezet. Alleen het afgestraalde vuil of de corrosieproducten ontstaan als ‘afval-
stof’. Door de ‘explosie’ van de koolzuurkorrels ontstaat bij koolzuurstralen aanzienlijk 
meer lawaai dan bij andere straalbewerkingen.  Gehoorbescherming is daarom noodza-
kelijk. In gesloten ruimten moet voor ventilatie worden gezorgd. Koolzuurstralen wordt 
gebruikt voor ontlakken van aluminium vliegtuigonderdelen, voor het verwijderen van 
corrosieproducten van aluminium en voor het verwijderen van graffiti.  
 
Bij het stralen met waterijs gelden overeenkomstige overwegingen als bij koolzuurstra-
len. De lawaaivorming is minder en er ontwijkt geen gas dat in gesloten ruimten 
gevaarlijk kan zijn. 
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3.16 Vacuumdeposities 

3.16.1 Procesbeschrijving 

Physical vapour deposition (PVD) is een opdampproces waarbij energierijke deeltjes 
vanuit een metallische dampfase in een vacuümruimte in harde dunne lagen worden 
afgezet (2-5µm). Het werkmedium van de meeste opdampprocessen is vacuüm waarbij 
men restdrukken nastreeft van grootte-orde 10-4 tot 10-7 Mbar. 
Het proces verloopt meestal in drie fasen: 
1. het vormen van de dampfase 
2. het transport van het af te zetten materiaal naar het substraat  
3. vorming van de dunne laag zelf 

 
Figuur 3-20: Principe van physical vapour deposition  

 
Na ophanging van de te bedekken stukken in de depositiekamer wordt de drukverlaging 
bekomen door aanwezige gasdeeltjes uit de kamer weg te pompen. Meestal gebeurd dit 
door een gecombineerde pompstand van rotatie-, roots-, turbo- of oliediffusiepompen. 
Om goed hechtende lagen aan te brengen moet de ondergrond een hoge zuiveringsgraad 
bezitten. Hiermee wordt bedoeld dat stof, oxydelagen, organische en anorganische 
contaminaties op het te behandelen oppervlak, ook wel substraat genoemd, ongewenst 
zijn. Daarom wordt voorafgaand aan de montage in de depositiekamer, een grondige 
reiniging uitgevoerd, meestal door onderdompeling in een meer-badensysteem (alkali-
sche vloeistof, zwakzure vloeistof, spoelwater, gechloreerde solventen: allen eventueel 
voorzien van warmtetoevoer en ultrasone agitatie). 
Na het bereiken van de optimale werkdruk in de depositiekamer worden de substraten 
opgewarmd, bv. door elektronenbeschieting of warmtestraling. De bedoeling hiervan is 
vooral het te bedekken oppervlak te ontgassen. Hierna volgt meestal nog een ionenets-
stap waarbij het op negatieve spanning gebrachte substraatoppervlak beschoten wordt 
met positieve ionen. Hierdoor worden contaminatielagen weggesputterd. De elektronen 
nodig voor het opwarmen en de ionen nodig voor het ionenetsen worden weggetrokken 
uit het geïoniseerde argongas (plasma) dat de depositiekamer vult. 
Wat de laagafzetting betreft zijn er tal van varianten waarbij in grote lijnen een onder-
scheid kan gemaakt worden op basis van de drie fasen die zich voordoen, zoals 
hierboven vermeld. 
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Voordelen:  
- zuiverheid van de deklaag 
- goede laaghechting 
- grote materiaalkeuze 
- geen milieuprobleem 
- geen nabewerking nodig 
 
Nadelen 
- lage afzetsnelheid (60 à 120 minuten) 
- complexiteit van het proces en apparatuur 
- hoge eisen aan het substraatmateriaal 
- substraatbeweging 
- hoge kostprijs 
- hoge investeringen 
- inhomogene deklaagdikte (laagvorming gebeurt door kiemen op het substraat die 

eilandvormig naar elkaar toegroeien) 
 
Deze oppervlakte behandeling vindt zijn toepassing in de elektronica, optische toepas-
singen zoals antireflexlagen op brilglazen, corrosievaste toepassingen zoals afzetten van 
opgedampt aluminium, verpakkingen zoals chipszakken en transparante lagen op folies 
en op werktuigen en gereedschappen. 
 
Voor het aanbrengen van slijtvaste deklagen is een enorme opwarming van het substraat 
nodig. Voor PVD schommelt de substraattemperatuur tussen de 450 à 500 °C. Verder is 
in de tweede fase van het proces, m.n. het transport van de gasdeeltjes vanuit de damfa-
se naar het substraat voor het aanbrengen van keramische deklagen een externe 
elektrische energietoevoer nodig. Dit zijn geactiveerde of plasmaondersteunde proces-
sen. De reden hiervan is dat de energie van de metaal- en gasdeeltjes niet voldoende 
hoog is om een reactieproduct te vormen (vb. TiN uit Ti en N2). 
 
3.16.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

Dit proces brengt op zich geen milieuproblemen met zich mee. Enkel het voorbehande-
len van het substraat zal enige milieuhinder kunnen veroorzaken (zie stralen, slijpen, 
schuren, borstelen…) 
 
 
3.17 Thermisch spuiten 

3.17.1 Procesbeschrijving 

De meest voorkomende namen, die vroeger werden gebruikt voor de technieken, die nu 
worden samengebracht onder de naam thermisch spuiten waren vlamspuiten, metallise-
ren en metaalspuiten. Later is men ook andere materialen gaan verspuiten, zoals 
keramische materialen en er zijn ook andere technieken bijgekomen, zoals vlamboog-
spuiten en plasmaspuiten. 
 
Onder thermisch spuiten verstaat men een groep technieken waarmee door toevoeging 
van warmte (thermische energie) een draad- of poedervormig materiaal wordt versmol-
ten, waarna de gevormde druppels door een gasstroom versneld worden en met hoge 
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snelheid (kinetische energie) tegen het substraat slaan. De hierbij gevormde ‘koud’ 
aangebrachte deklaag is in het algemeen lamellair van opbouw, terwijl de hechting 
vooral berust op mechanische verankering. 
 
Men onderscheidt de volgende methoden van metaalspuiten: 
- vlamspuiten 
- vlamboogspuiten 
- plasmaspuiten 
- detonatiespuiten. 
 
Vlamspuiten 

Bij vlamspuiten wordt het op te brengen metaal in een hete vlam gesmolten en de 
metaaldruppeltjes worden vervolgens met een krachtige luchtstroom naar het voorbe-
handelde substraat geblazen, waar ze in gesmolten of halfgesmolten toestand 
aankomen. 
Daar slaan ze plat en ze vloeien nauwelijks uit.  Omdat het substraat maar in beperkte 
mate wordt verwarmd treedt ook nauwelijks legeringsvorming op. 
Aan de hechting van de opgebrachte laag moet daarom grote aandacht worden besteed. 

 
Figuur 3-21: Vlamspuiten  

 
Het op te brengen metaal kan worden gebruikt als draad, dat van een spoel wordt 
afgerold en door een centrale opening in het vlamspuitpistool met de juiste snelheid (de 
afsmeltsnelheid) wordt voortgeschoven.  Dit is draadspuiten. 
Brosse metalen kunnen soms als samengeperste of gesinterde staafjes in het vlamspuit-
pistool worden gebracht. 
Daarnaast is het voor alle metalen en legeringen mogelijk ze in poedervorm naar het 
vlamspuitpistool te voeren.  Dit is poederspuiten. 
Hoewel dit vaak wordt beweerd is er geen kwalitatief verschil tussen draadspuiten en 
poederspuiten. 
 
De vlam, die voor het vlamspuiten wordt gebruikt, moet voldoende heet zijn.  Men 
gebruikt daarvoor een brandbaar gas met zuurstof. 
De meest gebruikte gasmengsels zijn zuurstof-acetyleen en zuurstof-propaan. 
Bij een zuurstof-acetyleenvlam blijft de temperatuur beperkt tot iets onder 3000°C, 
omdat rond die temperatuur de verbrandingsgassen, water en kooldioxide gaan dissoci-
eren.  Dit is een endotherm proces, waarvoor energie nodig is. 
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Een aantal materialen met een hoog smeltpunt kan met vlamspuiten niet worden 
opgebracht.  Molybdeen met een smeltpunt van 2620°C vormt de uiterste grens van de 
mogelijkheden van vlamspuiten. 
 
De snelheid waar de gesmolten metaaldruppeltjes of de halfgesmolten metaaldeeltjes de 
mond van het vlamspuitpistool verlaten, ligt in de orde van 50 à 100 m/s. 
 
De voorbehandeling van het metaal, waarop een ander metaal moet worden gespoten, 
vraagt veel aandacht om een goede hechting te verkrijgen.  Het gehele proces voor 
voorbehandeling omvat: 
- ontvetten 
- opruwen door stralen met een inert straalmiddel, zoals korund 
- (soms) voorverwarmen tot 150 à 250°C, direct gevolgd door nogmaals licht stralen 

en onmiddellijk daarna vlamspuiten. 
- vlamspuiten 
- nabehandelen 
- nabehandelen, zoals sealen om de poriën te dichten, mechanisch nabewerken of 

schilderen. 
 
Beperkingen van het vlamspuitproces zijn: 
- het smeltpunt van de op te brengen materialen 
- de poreusheid van de opgebrachte laag, die 10 à 20 vol% bedraagt 
- de brosheid van de laag, waardoor grotere laagdikten problematisch zijn  
- de hechting, die bij niet-zorgvuldig werken problemen geeft 
- de aanwezigheid van zuurstof in de smeltvlam en in de transporterende luchtstroom, 

waardoor vaak oxiden worden gevormd die de metaallaag verontreinigen.  Voor 
sommige metalen is vlamspuiten om deze reden niet mogelijk. 

 
Vlamboogspuiten 

Bij vlamboogspuiten worden draden van een metaal of een legering in een elektrische 
vlamboog gesmolten en vervolgens op een substraat gespoten om een hechtende 
metaallaag te verkrijgen. 
 
De hittebron is een elektrische vlamboog, die in het spuitpistool tussen de twee draden 
wordt getrokken.  Gebruikelijk is een spanning van 25-35 V en een stroomsterkte van 
75-300 A. Zowel gelijkstroom of wisselstroom kan worden gebruikt. 
Bij een stroomsterkte van 280 A kunnen temperaturen van 6000°C worden bereikt, 
waarmee elk voor metaalspuiten in aanmerking komend metaal kan worden gesmolten. 
 
De metaaldraden die een diameter hebben van 1,5-3 mm, kunnen van hetzelfde metaal 
of van dezelfde legering vervaardigd zijn, maar men kan ook twee verschillende 
metaaldraden gebruiken, waardoor een gemengd metaal, een pseudolegering wordt 
opgebracht. Het verstuiven van de metaaldruppeltjes vindt als regel plaats met pers-
lucht, waarmee deze een snelheid krijgen van 100-150 m/s. De procesvolgorde is bij 
vlamboogspuiten overeenkomstig als beschreven bij vlamspuiten. 
 
Het vlamboogproces is geschikt voor het opspuiten van alle metalen die in draadvorm 
beschikbaar zijn, . Men kan bij deze spuitmethode alleen gebruik maken van metalen en 



 

126 

legeringen, die in draadvorm kunnen worden verkregen en die tot aan het smeltpunt niet 
uiteenvallen of selectief oxideren. 
Door de hoge temperatuur van de vlamboog leent het zich ook voor het verspuiten van 
metalen, welke door hun hoge smeltpunt niet geschikt zijn voor vlamspuiten. 
Er moet op worden gewezen dat sommige van die metalen bij hoge temperatuur zeer 
reactief zijn, zodat ze kunnen reageren met zuurstof, stikstof of waterstof (uit water-
damp). 
(Hogerop ingeschoven)De poreusheid van metaallagen, die met een vlamboog zijn 
opgespoten, is meestal iets geringer dan bij vlamspuiten van hetzelfde metaal: 6-12 
vol% tegenover 10-20 vol%. 
Evenals bij vlamspuiten is een goede hechting afhankelijk van een zorgvuldige voorbe-
handeling. 
In de voorbije jaren werd dit proces sterk verbeterd, zodat stabiele werkingsvoorwaar-
den werden bekomen. Het vlamboogspuiten is daardoor het proces bij uitstek geworden 
voor het snel verspuiten van grote hoeveelheden Zn, Al en hun legeringen voor corro-
siewerende toepassingen.  Dikke lagen worden snel bros en een grote laagdikte wordt, 
evenals bij vlamspuiten, niet aanbevolen. 
 
Plasmaspuiten 

Bij plasmaspuiten wordt het te verspuiten materiaal, metaal ,legering of keramiek, in de 
vorm van draad, staafjes of poeder gesmolten in een plasmatoorts, waarbij de gesmolten 
druppeltjes op het substraat worden gespoten om een hechtende metaallaag te vormen. 
Het plasmapistool wordt gevoed door een gelijkstroombron met een vermogen van 10-
50 kW, waarbij de kathode in het midden van het spuitpistool is geplaatst en de spuit-
kop (nozzle) als anode dient.  Er wordt een zeer heet plasma gevormd, afhankelijk van 
het gebruikte gas en het toegepaste vermogen. 
De hoge temperatuur in het plasma maakt dit proces bijzonder geschikt voor het 
verspuiten van keramische materialen.  
De procesgang bij plasmaspuiten bestaat uit: 
- zorgvuldige voorreiniging 

(meestal) voorverwarmen van de ondergrond 
- opspuiten onmiddellijk na de voorbehandeling.  Een vertraging van een uur heeft al 

een minder goede hechting tot gevolg 
- nabehandelen om de poriën af te dichten of mechanisch nabewerken. 
 
 

 
Figuur 3-22: Plasmaspuiten  

 



 

127 

Beperkingen van plasmaspuiten zijn onder meer: 
- de hoge prijs van de apparatuur 
- de zeer hoge temperatuur, die ultraviolette straling veroorzaakt, waartegen de 

mensen, die het proces uitvoeren, moeten worden beschermd 
- de poreusheid, die geringer is dan bij vlamspuiten en vlamboogspuiten, maar die 

voor een aantal toepassingen toch te groot is 
- de relatief geringe hechting van het aangebrachte metaal 
- de kritische voorbehandeling. 
Voor het verspuiten van metalen, zuivere materialen, of materialen die oxidatiegevoelig 
zijn wordt het plasmaspuiten uitgevoerd in vacuüm (VPS).  
 
Detonatiespuiten 

Detonatiespuiten is een proces, waarbij metaalpoeder door de hoge kinetische energie, 
die verkregen wordt door de explosie van een brandbaar gasmengsel, met kracht op een 
substraat wordt gespoten, met het doel een hechtende metaallaag te vormen. 
Men gebruikt voor dit proces van 'detonation gun', een stalen 'kanonloop' met een lengte 
van 1,5-2 m en een inwendige diameter van 1,5-2 cm. 
Met een kleppensysteem aan de achterzijde wordt de loop met een explosief gasmeng-
sel gevuld, waarna het te verspuiten poeder aan de achterzijde met een stikstofstroom 
wordt gedoseerd.  Daardoor worden de kleppen achterin de loop door de stikstofbuffer 
beschermd tegen beschadigingen door het exploderende gas. 
Nu wordt het gasmengsel met een bougie ontstoken.  Er begint een verbranding, die 
snel overgaat in detonatie (explosie), waardoor een schokgolf ontstaat met een snelheid 
van 2000-4000 m/s. 
 

 
Figuur 3-23: Detonatiespuiten  

 
De poederdeeltjes verlaten de D-gun met een snelheid van 600-1000 m/s, dat is 5-10 
maal sneller dan bij andere spuitmethoden. 
Het detonerende zuurstof-acetyleenmengsel bereikt bij deze methode een temperatuur 
van 4400°C.  Hogere temperaturen zijn ook mogelijk. 
Het werkstuk wordt geplaatst op een afstand van 0,7-2 m vanaf de monding van de loop 
gerekend.  Per detonatie wordt maximaal 0,1 g poeder verspoten.  Voor het vormen van 
een laag is dus een groot aantal detonaties nodig, die elkaar snel moeten opvolgen, 
meestal 2-10 detonaties per seconde. 
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Omdat bij elke detonatie de geluidsbarrière wordt doorbroken moet de installatie in een 
geluidwerende ruimte staan opgesteld en deze moet op afstand worden bediend.  Bij 
detonatiespuiten ontstaat in vergelijking met de andere metaalspuitmethoden een zeer 
goede hechting. 
 
HVOF (High velocity oxy fuel) 
Is een variant van het vlamspuiten dat door een geschikt pistoolontwerp, en een gepaste 
keuze en gebruik van brandstof en draaggas toelaat hoge deeltjessnelheden te bekomen. 
Dit proces leidt tot een bijzonder goede hechting, benadert best deze van D-gun, maar is 
eenvoudiger dan D-gun. (Werkboek milieumaatregelen, 1998) 
 
Toepassingen van metaalspuiten 

De belangrijkste toepassing van metaalspuiten is het opspuiten van zink, (soms nog  
schooperen genoemd), Al legeringen en Zn-Al legeringen    voor corrosiewering. 
Andere belangrijke toepassingen zijn: 
- het aanbrengen van slijtvaste lagen,  
- het repareren van versleten machinedelen, vaak met lagen die slijtvaster zijn dan het 

oorspronkelijke materiaal 
- het aanbrengen van thermische barrières of thermisch bestendige lagen,. 

 
Figuur 3-24: Metaalspuiten  

 
3.17.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

AFVAL 

Bij het thermisch spuiten is er steeds een overspray die geregeld moet verwijderd 
worden. Daarnaast zijn er de vervuilde filtermaterialen. 
 
LUCHT 

In de omgevingslucht kan stof en metaaldamp terechtkomen. Meestal moet men dus 
voorzien in persoonlijke bescherming, plaatselijke afzuiging en ruimteventilatie. Het 
stof is zeer fijn en is aldus moeilijk te beheersen. Vooral aluminiumstof moet omzichtig 
behandeld worden omwille van het brand- en explosiegevaar. 
 
LICHT 

Men dient zich te beschermen tegen UV-straling van de plasmaboog. 
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GELUID 

Een sterke geluidshinder wordt veroorzaakt in de nabijheid van autogeen draadspuiten 
(80 dB en meer), en vooral HVOF (120 dB en meer) en D-gun met gassnelheden van 
meerdere Mach. Daardoor wordt een toepassing in een afgeschermde omgeving vereist.  
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3.18 Emailleren  

3.18.1  Procesbeschrijving 

Emailleren is het aanbrengen van een anorganische, in hoofdzaak oxidische, glasachtige 
massa, in één of meer lagen op voorwerpen van metaal bij temperaturen van ca. 820 °C.  
Emailleren vindt plaats op staal, roestvast staal en gietijzer. Bij het emailleren van staal 
komen twee processen voor, het tweelagenproces en het directe of éénlaagproces.  
De voorbehandelingen zijn te vergelijken met processen zoals anodiseren, galvaniseren, 
thermisch verzinken (zie BBT-studie Electrolytisch behandelen, Chemisch behandelen 
en Ontvetten van metalen oppervlakken) en industrieel lakken. 
Na het voorbehandelen wordt het email aangebracht. Dit kan via verschillende metho-
den gelijk aan de applicatie van lakken bij het industrieel lakken. Hierna wordt het 
email ingebrand op hoge temperaturen in een oven.  
 

 
Figuur 3-25: Drie poederemail-pistolen 

 
3.18.2 Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

AFVAL 

Restanten emailslib, zoals overspray, komen als afvalstoffen vrij bij het emailleren. 
Bij het poederemailleren wordt, om 100 % terugwinning te bereiken, gebruik gemaakt 
van keramische of papieren kaarsfilters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen poeder-
installaties met uitwendige en inwendige terugwinning.  
Bij zogenaamd compactcabines wordt de terugwinning van het poeder verzorgd in de 
cabine zelf. Het overtollige poeder wordt weggezogen naar het achter in de cabine 
aanwezige keramische filter. Na verloop van tijd wordt hier een laag poeder opge-
bouwd, die verwijderd wordt door deze filters met lucht te pulsen, waardoor het poeder 
terugvalt in de in de cabine aanwezige, met lucht gefluïdiseerde voorraadhopper. 
Bij de conventionele cabines wordt het overtollige poeder naar een buiten de cabine 
aanwezige recyclingunit gezogen. Via een cycloon wordt het merendeel van het poeder 
uit de afgezogen lucht verwijderd. Het restant wordt door een filterunit met papieren 
kaarsfilters gezogen, waarna op dezelfde wijze het poeder wordt teruggepulst. Beide 
poederhoeveelheden worden verzameld in een buiten de cabine aanwezige, gefuïdiseer-
de voorraadhopper. Kleurwisselingen worden mogelijk gemaakt door bij cabines een 
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andere filterunit achter de cabines te plaatsen of bij conventionele cabines meerdere 
recyclingunits te installeren. 
Poederinstallaties zijn meestal voorzien van airconditioning. Om de gewenste tempera-
tuur en vochtigheid te handhaven wordt de afgezogen lucht via een na-afscheider 
teruggevoerd in de ruimte waarin de poederinstallatie is geplaatst, zodat geen emissie 
plaatsvindt.  
De capaciteit van de filters is minder dan 20 mg/m³ emailstof. 99,8 % van het email-
poeder wordt afgevangen en hergebruikt. 
 
ENERGIE 

Om warmteverliezen te voorkomen kan een ander oventype worden gekozen dan de 
rechte doorvoeroven. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de beschikbare 
ruimte. In principe geldt: hoe meer haakse bochten, des te minder warmteverliezen. Zo 
zijn er L-ovens, U-ovens en U-L-ovens. Indien voldoende hoogte beschikbaar is kan 
ook een zogenaamde A-oven worden toegepast. Hierbij zijn de in- en uitloopzone 
schuin omhoog, respectievelijk schuin omlaag. Dit heeft als bijkomend voordeel dat 
geen luchtgordijnen noodzakelijk zijn, om warmteverliezen te beperken zoals bij 
horizontale ovens. 
 
LUCHT 

Bij de productie van email wordt als flux fluoride ingesmolten. Deze komen bij het 
inbakken van de email vrij als fluorgas. Indien deze concentratie problemen geven naar 
behalen van vereiste emissiegrenswaarde (nl. 5 mg/Nm³) kan men gebruik maken van 
een nageschakelde HF-absorptie cassette(s). De afgassen worden hierbij doorheen 
enkele modules, opgebouwd uit kalksteen, geleid welke de HF absorberen. Met deze 
absorptie cassettes kan meer dan 99 % van het aanwezige fluorgas worden verwijderd. 
Reactie: 
Ca(OH)2 + 2 HF  →  CaF2  +  2 H2O 
 

  
Figuur 3-26: HF-absorptie cassettes (http://www.ibr-rittmann.com) 
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WATER 
 
Het verdunningsmiddel voor de meeste email-soorten is water. Anders dan bij het 
industrieel lakken worden de aan te brengen emails, met uitzondering van poederemail, 
door de applicatiebedrijven zelf vervaardigd. Dit gebeurt in de molenkamer. Deze 
molenkamer is vergelijkbaar met een verffabriek (mengen en roeren in kogelmolens).  
Bij de behandeling in de molenkamer en de voorbehandeling van de metalen produkten 
ontstaat emissie naar water.  
 
Filtreren door middel van doekfilters bij emailleren 

Emailsuspensies die na verspuiten op de applicatielijnen niet voor hergebruik in aan-
merking komen (te kleine seriegrootte, te veel verontreinigingen en dergelijke), worden 
vaak met een overmaat aan reinigingswater via spoelgoten afgevoerd naar een centrale 
dunslibkelder. Vanuit deze kelder wordt door middel van een filterpers met doekenfil-
ters dit dunslib verwerkt tot filterkoeken en vervolgens afgevoerd naar een stortplaats. 
Het dunslib wordt door middel van een dubbelwerkende membraanpomp door de 
filterpers gevoerd. Het heldere filtraat wordt in de afvalstroom van de voorbehandeling 
gevoerd zonder verdere nabewerking. 
Nadere informatie over filtratie (slibontwatering) wordt beschreven in de technische 
fiches. 
 
Decanters 

Voor het hergebruik van het afgespoelde email is het mogelijk gebruik te maken van 
een zogenaamde Dortmundertank. Hierbij wordt het email bevattende spoelwater 
centraal onderin een tank met conische bodem geleid. Het heldere spoelwater gaat naar 
boven, het zware email verzamelt zich onder de conus en kan daar worden afgetapt. 
 
Centrifuge 

Om afgespoeld email te kunnen hergebruiken, wordt de spoelwaterstroom door een 
centrifuge geleid. Het email wordt als vaste koek tegen de wand verzameld. Het schone 
water wordt door de 0,6 bar overdruk in de centrifuge zonder pomp naar buiten geperst 
en wordt weer als spoel-/sproeiwater gebruikt. Nadere informatie over centrifugatie is 
tevens beschreven in de technische fiches. 
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3.19 Organische deklagen: ‘Natlakapplicaties’: Procesbeschrijving  

Verven en lakken vormen verreweg het grootste toepassingsgebied van de deklagen op 
metalen, gerekend naar behandelde oppervlakte in vierkante meters. Overal, op straat, 
in voertuigen, in gebouwen en woonhuizen en op tal van metalen gebruiksvoorwerpen 
kan men dit duidelijk vaststellen. Poedercoatings vormen de snelst groeiende tak van 
de organische deklagen, die bijvoorbeeld op gevelbekledingen en op gebruiksvoorwer-
pen de natlakken voor een groot deel heeft ingehaald.  
 
In ref. VMM-2002 wordt aangegeven dat het activiteitsniveau voor verfgebruik in de 
Vlaamse metaalindustrie 4015 ton solventgebaseerde verven en 926 ton watergebaseer-
de verven bedraagt (ref. VMM-2002, gegevens IVP-verkoopsgegevens en Agoria 
Vlaanderen 2001). 
 
De drie hoofdbestanddelen van verven zijn: 
- bindmiddelen 
- pigmenten en vulstoffen 
- oplos- en verdunningsmiddelen. 

 
Bindmiddelen zorgen voor de samenhang van de verf en voor de hechting op de onder-
grond. Bindmiddelen dragen in belangrijke mate bij aan de sterkte van de verflaag en 
aan de weerstand tegen de omgeving, waarin deze wordt gebruikt. Er is een uitgebreid 
gamma aan bindmiddelen, welke kunnen ingedeeld worden naar het drogingsmecha-
nisme voor deze producten (VOM, 2002).  
 
Pigmenten worden in fijnverdeelde toestand door het bindmiddel gemengd en zorgen 
voor kleur en dekking van de verf. Ze dragen ook bij aan de mechanische sterkte van de 
verflaag. Als de pigmenten voldoende kleur aan de verf hebben gegeven past men 
goedkopere vulstoffen toe om de sterkte van de verflaag op het gewenste niveau te 
brengen. 
 
Oplos- en verdunningsmiddelen dienen voor het verwerkbaar maken van de verf. Na de 
applicatie dienen ze te verdwijnen. Er is een algemeen streven de uitstoot van organi-
sche oplosmiddelen in de atmosfeer te verminderen, omdat de schadelijke effecten 
daarvan duidelijk aantoonbaar zijn.  Mogelijkheden om de oplosmiddeluitstoot te 
verminderen zijn in de eerste plaats te vinden bij de verven zelf. Ook de applicatie kan 
een bijdrage leveren aan vermindering van de uitstoot. Naast deze drie hoofbestandde-
len kunnen in verf tal van toevoegingen voorkomen, om het bewaren, het verwerken, de 
filmvorming en het gedrag in de praktijk te verbeteren.  
De belangrijkste typen solventen gebruikt in lakken en verven zijn (DGTRE, 1995): 
- alifatische koolwaterstoffen: paraffines, white spirit; 
- terpentines; 
- aromatische koolwaterstoffen: tolueen, xyleen, in België is het gebruik van benzeen 

in verven verboden het restgehalte aan bezeen in aromatische oplosmiddelen moet 
minder dan 0,1% zijn het oplossend vermogen van aromatische koolwaterstoffen is 
groter dan dit van alifatische koolwaterstoffen. Tevens zijn aromatische koolwater-
stoffen toxischer en gaan ze meer geurhinder geven. vandaar dat deze bij voorkeur 
vervangen worden daar waar technisch mogelijk. 

- gechloreerde koolwaterstoffen: trichloorethyleen (wordt niet veel meer gebruikt); 
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- alcoholen: ethanol, isopropanol, butanol, isobutanol; 
- ethers: oxyethyleen-derivaten (ethylglycol, ethyldiglycol, propylglycol, butylglycol, 

butyldiglycol) of oxypropyleen-derivaten (methoxypropanol, methoxydipropanol, 
ethoxypropanol, butoxypropanol). De oxyethyleen-derivaten zijn veel toxischer dan 
de oxypropyleen-derivaten. Er bestaan alternatieven voor.  

- esters: ethylacetaat, methylethylketon (MEK), methylisobutylketon (MIBK); 
- water. 
 
Waar technisch mogelijk worden de veel gebruikte solventen vervangen door minder 
schadelijke solventen. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
 

Tabel 3-10: Overzicht van de alternatieven voor veel gebruikte solventen (DGTRE, 
1995) 

 
Solvent Alternatieven 

Aromatische koolwaterstoffen Aceton, esters, alifatische koolwaterstof-
fen waaronder isoparaffine 

White spirit White spirit ontdaan van aromaten 
Oxyethyleen-derivaten Oxypropyleen derivaten (ethylglycol is 

vervangen door methoxypropanol) 
Esters van het type oxy-ethyleenacetaat - Esters van het type oxypropyleenacetaat 

(ethylglycolacetaat is vervangen door 
metoxypropylacetaat of ethyl-
ethoxypropionaat) 
- Basische esters (mengsels van barn-
steenzuur, glutaraat of dimethylvetten) 

 
Lak of verf kan door middel van kwasten en rollers, spuiten, dompelen, gieten en 
lakwalsen op een oppervlak worden gebracht. Een onderscheid kan verder nog worden 
gemaakt tussen het behandelen van grote voorwerpen, waarbij men in de werkruimte 
zelf staat, en van kleine voorwerpen, waarbij men voor een spuitkast of -wand staat. 
 
3.19.1 Kwasten en borstelen 

Deze toepassing vindt weinig plaats in schilderswerkplaatsen. Toch heeft deze methode 
een aantal voordelen. Technische voordelen zijn bijvoorbeeld dat door de borstelende 
werking van de kwast een ruw oppervlak intensiever kan worden bewerkt en dat stof- 
en vetresten door de verflaag worden gemengd en daardoor minder schadelijk worden. 
 
Een milieuhygiënisch voordeel is dat minder oplosmiddel en minder verf ontwijkt 
respectievelijk verloren gaat en dus minder verf en oplosmiddel in het milieu wordt 
gebracht dan bijvoorbeeld bij het spuiten het geval is. Het rendement van deze technie-
ken is groter dan 98%. Fijne penselen worden gebruikt bij de seriefabricage van 
bepaalde voorwerpen, zoals bijvoorbeeld bij het aanbrengen van biezen op rijwielen en 
andere voertuigen en bij het aanbrengen van reclameteksten. Borstels of bezems worden 
gebruikt voor het aanbrengen van bitumenverf en soms voor het aanbrengen van een 
washprimer op grote oppervlakken. Voor grote oppervlakken worden veelal ook 
rolborstels gebruikt. Deze methode vindt steeds meer ingang. 
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3.19.2 Spuiten 

Er zijn diverse spuitmethoden te onderscheiden, namelijk pneumatisch spuiten, warm 
spuiten, 'airless' spuiten en elektrostatisch spuiten Een overzicht van de verschillende 
mogelijkheden is hieronder schematisch weergegeven. Bij laatstgenoemde methode kan 
nog onderscheid worden gemaakt tussen het elektrostatisch spuiten van lak en poeder. 
De genoemde spuitmethoden kunnen zowel met de hand als automatisch worden 
uitgevoerd. Daarnaast vindt spuiten met spuitbussen plaats, welke soms in navulbare 
vorm zijn uitgevoerd. Afhankelijk van de gevolgde spuitmethode zal slechts een deel 
van de vernevelde verf op het te behandelen oppervlak worden afgezet. Het overige 
deel van de vernevelde verf (de overspray) vormt, voor zover niet teruggewonnen voor 
intern hergebruik, het spuitafval. Verfspuitinrichtingen bestaan uit een ruimte waarin 
voorzieningen zijn aangebracht voor het afzuigen van de bij het spuiten veroorzaakte 
verfnevel (overspray) en oplosmiddeldamp. Als regel vindt het spuiten plaats voor 
spuitwanden, in spuitkasten of in open of gesloten spuitcabines. 
 
3.19.3 Pneumatisch spuiten 

 
                   Spuiten 
 
       pneumatisch spuiten                    pneumatisch spuiten 
 bij lage druk tot 5 bar verfdruk                         bij hoge druk 5-50 bar verfdruk 
 
   
           warm         kamertemp.                        warm                      kamertemp. 
 
    
elektrost.   niet- elektr.  elektrost.     niet- elektr.     elektrost.     niet- elekt.         elektrost.      niet- elektr. 
 
 
Pneumatisch spuiten of spuiten met lucht berust op het vernevelen van verf door een 
snelle luchtstroom. De verftoevoer naar de spuit kan op verschillende manieren plaats-
vinden namelijk vanuit een beker (bovenbeker of onderbeker), vanuit een drukvat voor 
grotere producties en vanuit een leiding van een rondpompsysteem voor de allergrootste 
producties, zoals in autofabrieken. De verf wordt onder druk  door een slang aan de 
spuitopening toegevoerd en vervolgens door snelstromende lucht verstoven. 
 

 
Figuur 3-27: Pneumatisch spuiten met behulp van een onderbeker (VOM, 2002) 

 
Met behulp van een apart regelbaar, uit de luchtkap komende tweede luchtstroom kan 
de vorm van de verfnevelbaan worden ingesteld van rond- tot vlakstraal, afhankelijk 
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van het te spuiten oppervlak. De nevelwolk wordt door de lucht die uit het pistool en de 
spuitkap stroomt in de richting van het te behandelen oppervlak gestuwd. Daarbij is het 
op spuittechnische gronden noodzakelijk dat de verfnevelbaan loodrecht op het opper-
vlak is gericht. Bij relatief grote gesloten oppervlakken heeft dit tot gevolg dat de 
luchtstroom met de zich daarin bevindende verfdruppeltjes als het ware wordt terugge-
kaatst (bounce back). Het nettoresultaat is dat een aanzienlijk percentage van het 
vernevelde verfmateriaal niet op het voorwerp wordt afgezet maar door de spuitcabine 
wordt afgezogen. 
 
Door de geringere energie-inhoud van de perslucht kan men per tijdseenheid minder 
verf vernevelen en verplaatsen, zodat de methode tamelijk langzaam werkt.  Het grote 
voordeel is de geringere verfnevel.  Toepassingen van deze methode vindt men in de 
doe-het-zelf sector en voorts bij het spuiten binnenshuis zonder afzuiging (radiatoren, 
kasten en deuren in de bouw). 
Bij hogedruk pneumatisch spuiten ontstaan grote tot zeer grote oversprayverliezen, 
afhankelijk van de vorm en de afmetingen van de voorwerpen.  Deze overspray kan 
variëren van 30-90%. 
 
Voordelen: 
- Algemeen toepasbaar 
- Eenvoudig in gebruik 
- Uniforme laagdikte 
- Geschikt voor complexe werkstukken 
- Zeer goede filmkwaliteit 
-  Relatief lage investering 
 
 Nadelen: 
- Veel verlies door nevelvorming 
- Relatief hoge solventemissies 
- Verfnevel vereist ook gepaste veiligheidsmaatregelen voor personeel 
- Perslucht vereist 
- Gevaar tot defecten door verfnevel 
 
Tenslotte betekent het verdampen van verdunningsmiddel een belasting van het milieu. 
Op dit aspect wordt in “Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken” ingegaan. 
Steeds meer opgang vindt het verfspuiten van oplosmiddelarme lakken, bijvoorbeeld 
watergedragen lakken waarbij een oplosmiddel op waterbasis wordt gebruikt en de 
high-solidlakken. 
 
3.19.4 Warm spuiten 

Warm spuiten is afgeleid van pneumatisch spuiten.  Bij pneumatisch spuiten verlaagt 
men de viscositeit van de verf door het toevoegen van verdunningsmiddel; bij warm 
spuiten doet men dit door de verf te verwarmen.  De verfbindmiddelen, die als olie-
achtige vloeistoffen kunnen worden beschouwd, hebben een belangrijk lagere viscosi-
teit bij hogere temperatuur (ze zijn dan dunner vloeibaar) dan bij lagere temperatuur.  In 
warme toestand kan verf dus op dezelfde manier verneveld worden als wanneer deze 
was verdund.  Op het koude werkstukoppervlak aangekomen koelt de verf echter direct 
af, waardoor de viscositeit hoger wordt.  Daarom kan men bij warm spuiten in één keer 
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een dikkere laag opzetten zonder dat gevaar voor zakkers ontstaat.  Dit is het voor-
naamste doel van warm spuiten. 
Doordat bij warm spuiten de verflaag op het voorwerp taaier is zal minder spuitnevel 
ontstaan door terugslag.  Dit kan leiden tot verfbesparing.  De verf die naast die voor-
werpen wordt gespoten is daarentegen minder sterk verdund, waardoor de verfverliezen 
tengevolge van overspray hoger kunnen zijn.  Een verflaag met een hoge viscositeit 
vloeit minder gemakkelijk uit, zodat de neiging tot het vormen van sinaasappelhuid bij 
warm spuiten sterker is dan bij pneumatisch spuiten. 
Bij warm spuiten moet men gebruik maken van speciale verdunningsmiddelen met een 
hoog vlampunt die iets duurder zijn dan de normale. 
Warmspuitapparatuur kan uitgerust zijn met een boven- of een onderbeker waarin de 
verf wordt verwarmd, maar het meest maakt men gebruik van een verwarmingselement 
welke de verf opwarmt die via een slang naar de spuit wordt geleid. Bij warm spuiten 
kan men in één keer laagdikten bereiken van 60-120 micrometer. 
 
Voordelen: 
- geringer gebruik aan oplos- en verdunningsmiddelen 
- de mogelijkheid een grotere laagdikte in een keer aan te brengen 
- minder kans op het ontstaan van zakkers 
- sneller aandrogen van de aangebrachte laag 
- minder milieuverontreiniging 
- minder kans op waasvorming bij daarvoor gevoelige lakken. 
 
Nadelen: 
- de gebruikte oplos- en verdunningsmiddelen moeten een hoger kookpunt hebben, 
- deze zijn duurder 
- deze oplos- en verdunningsmiddelen zijn hinderlijk voor het milieu 
- de apparatuur die voor warm spuiten wordt gebruikt is duurder 
- het gebruik van een zware (verwarmde) verfslang maakt het spuiten met de hand 

vermoeiender 
- bij warm spuiten ontstaat gemakkelijk sinaasappelhuid.  
 

3.19.5 Airless spuiten 

 
          Airless 
 
       pneumatisch spuiten                    pneumatisch spuiten 
 bij lage druk (tot 5 bar verfdruk)           bij hoge druk 5-50 bar verfdruk 
 
   
           warm         kamertemp.                        warm                      kamertemp. 
 
    
elektrost.   niet- elektr.  elektrost.     niet- elektr.     elektrost.     niet- elekt.         elektrost.      niet- elektr. 
 
 
Bij airless spuiten wordt geen lucht gebruikt voor het verstuiven van de verf. De 
verneveling vindt uitsluitend plaats door de verf onder zeer hoge druk door een nauwe, 
hardmetalen nozzle of spuittip te spuiten. Men noemt airless spuiten ook wel hogedruk-
spuiten (niet te verwarren met pneumatisch hogedrukspuiten). Hiervoor gebruikt men 
kleine, krachtige met perslucht of elektrisch aangedreven lakpompen die in staat zijn 
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een constante druk te onderhouden en die zodanig zijn geconstrueerd dat ze geen 
vonken kunnen veroorzaken.  
 

 
Figuur 3-28: Airless spuiten (VOM, 2002) 

 
De verf die met behulp van deze methode wordt verspoten, bevat een relatief gering 
percentage oplosmiddel. De verfdruppeltjes worden voortbewogen door de bewegings-
energie die ze bij het verlaten van de spuitopening hebben meegekregen. Hierdoor is het 
'bounce back'-effect geringer en zijn de spuitverliezen aanmerkelijk lager dan bij het 
pneumatisch spuiten (20 tot 50 %). De verneveling is echter minder fijn dan bij het 
pneumatisch spuiten. Door de grote werksnelheid is deze methode bij uitstek geschikt 
voor het spuiten van grote oppervlakken zoals scheepswanden, olietanks, staalconstruc-
ties en dergelijke. Met airless spuitapparatuur kan per tijdseenheid meer verf worden 
verwerkt dan met pneumatische apparatuur. 
Aanvankelijk was airless spuiten een methode die uitsluitend geschikt was voor ruw 
technisch werk. Door moderne ontwikkelingen is hierin verandering gekomen; diverse 
airless spuitmethoden, bijvoorbeeld warm airless en warm airless elektrostatisch 
spuiten, kunnen met succes worden gebruikt voor de apparatenbouw, bij de vervaardi-
ging van kantoormachines en dergelijke. Een variant op het airless spuiten is het 
'airmix' spuiten. Bij deze techniek wordt de airless verneveling gecombineerd met een 
pneumatische verneveling. De toegevoerde hoeveelheid perslucht is echter aanzienlijk 
kleiner dan bij het pneumatisch spuiten. Als gevolg van het toepassen van perslucht zijn 
de spuitverliezen iets hoger dan bij het airless spuiten. Het 'airmix' spuiten wordt vooral 
toegepast indien hogere eisen worden gesteld aan het uiterlijk van de aangebrachte 
verflagen. 
 
Voordelen: 
- grote werksnelheid, door: 

- de grote hoeveelheid verplaatste verf 
- de hoge viscositeit van de verf (grote laagdikte in één keer) 

- minder terugslag van verfnevel 
- de verf dringt in uitsparingen en holtes met geringe terugslag 
- geringer onderhoud aan de spuitcabine. 
 
Nadelen: 
- grote verneveling 
- minder controle over het spuitpatroon 
- in verband met zakkers moet zorgvuldig worden gewerkt, goed onderhoud is 
- noodzakelijk, vooral aan de nozzles en de pompen 
- de hoge verfdruk, waarmee gewerkt wordt, brengt gevaren met zich mee, omdat de 

verfstraal dichtbij de nozzle verwondingen kan veroorzaken. 
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3.19.6 Elektrostatisch spuiten 

Bij elektrostatisch spuiten wordt met behulp van een hoogspanningsapparaat aan de 
lakdruppeltjes een hoge statische lading meegegeven. Alle lakdruppeltjes zijn positief 
geladen en vormen daardoor een ladingswolk. Deze ladingswolk induceert in het geaard 
opgehangen werkstuk een tegengestelde lading waardoor de lakdruppeltjes door het 
werkstuk worden aangetrokken. Het karakteristieke van elektrostatisch spuiten is dat de 
lakdruppeltjes zich niet in rechte banen, maar ongeveer volgens de krachtlijnen van het 
elektrisch veld tussen het voorwerp en de spuit bewegen. Daardoor zullen ook verf-
druppeltjes die zich aanvankelijk niet in de richting van het voorwerp bewogen, 
afbuigen en naar het voorwerp toe gaan waarvan zij, als dit voorwerp niet te breed is, 
ook de achterzijde kunnen bereiken. Bij het elektrostatisch spuiten van een rijwielframe 
bijvoorbeeld ziet men dan ook dat zowel aan de voor als aan de achterzijde tegelijk verf 
wordt opgebracht, terwijl slechts van één zijde wordt gespoten. 
 

 
Figuur 3-29: Principe van elektrostatisch spuiten(VOM, 2002) 

 

 
 

Figuur 3-30: De poederwolk bij elektrostatisch spuiten (VOM, 2002) 
 
Het voornaamste doel van elektrostatisch spuiten is het verlagen van de verfverliezen. 
Bij pneumatisch spuiten bedragen al naar de vorm van de voorwerpen de verfverliezen 
tussen 40 en 80 %, bij elektrostatisch spuiten kunnen deze verliezen worden terugge-
bracht tot ca. 15 %. Ook voorwerpen die pneumatisch eigenlijk niet zijn te spuiten, 
zoals bijvoorbeeld gaas, kunnen elektrostatisch goed worden gelakt.  
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Deze methode wordt ook met poedercoatings uitgevoerd, waarbij de poederverf de hoge 
statische lading heeft, waardoor deze door het werkstuk wordt aangetrokken (zie ook 
onder b) poerdercoatings). Toepassing vindt ondermeer plaats bij het behandelen van 
kantoormeubelen 
 
Voordelen: 
- Hoge efficiëntie 

 
Nadelen: 
- Het grote nadeel an deze techniek is de moeilijkheid om te spuiten in holtes, aange-

zien deze zich gedragen als een kooi van Faraday en daardoor moeilijk bereikbaar 
zijn voor geladen verfdeeltjes. 

- Bij zuiver elektrostatisch spuiten kan enkel verf met een beperkte viscositeit en een 
goede elektrische geleidbaarheid worden toegepast. 

- Beperkte keuze van coatingmaterialen 
- Lage flexibiliteit 
 
3.19.7 Dompelen 

Bij het dompelen worden voorwerpen in een bak met verf gedompeld. Zowel de 
voorwerpen als de verf moeten voor deze methode geschikt zijn. Men onderscheidt de 
volgende dompel-technieken: 
- normaal dompelen; 
- elektroforetisch dompelen; 
 
Normaal dompelen 

De voorwerpen moeten zodanig worden opgehangen en in het verfbad worden gedom-
peld, en de snelheid van onderdompelen en ophalen van het voorwerp moet zodanig 
zijn, dat zich op het voorwerp een laklaag van de juiste dikte en zonder fouten kan 
vormen. Nadat de voorwerpen uit de dompelbak zijn gekomen, worden deze vaak door 
een tunnel gevoerd die gevuld is met een oplosmiddeldamp, zodat de lak nog niet 
aandroogt en deze in de tunnel verder kan uitdruipen. 
Voor eenvoudige voorwerpen kan dompelen een snelle en goedkope methode zijn. In 
het algemeen kan men voor het dompelen niet volstaan met een eenvoudige bak met 
verf. Men moet hierin een roerwerk, een circulatiepomp met filter, een temperatuurre-
geling en ook een beveiliging tegen het ontstaan van een te hoge temperatuur van het 
verfbad opnemen. Er zijn dompelsystemen met oplosmiddelhoudende lak, met trillak en 
met door water afdunbare lak. Bij deze laatste twee methoden is geen brandgevaar 
aanwezig. 
Bij lakdompelen wordt een apparaat gebruikt dat enigszins lijkt op een dampontvet-
tings-apparaat. De lak wordt daarin verwarmd tot 50 a 60 °C en de voorwerpen komen 
meestal stofdroog uit de bak. Voor het dompelen in met water afdunbare lak zijn 
momenteel laktypen verkrijgbaar. Dit gebruik zal in de toekomst nog belangrijk toene-
men. 
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Voordelen: 
- eenvoudig 
- hoge efficiëntie (rendement 75 – 95%) 
- goedkoop 
- snel 
 
Nadelen 
- problemen met drijvende werkstukken 
- risico op inclusie van luchtbellen 
- droogtijd moet voldoende groot zijn 
- niet geschikt voor vele, complexe vormen 
- coating op kanten van het werkstuk is vaak onvoldoende 
- risico op afdruipen lak is behoorlijk groot 
- vorming van schuim en luchtbellen is mogelijk 
- een groot nadeel blijft wel de solventemissie en de uitsleep, om deze elementen te 

beperken is het belangrijk het juiste oplosmiddel te kiezen. 
 
Elektroforetisch dompelen 

Elektroforetisch dompelen is momenteel een zeer belangrijke applicatiemethode. De 
gebruikte lakken zijn waterige dispersies van organische polymeren die via doorgang 
van een gelijkstroom afgezet worden op elektrisch geleidende substraten. Het substraat 
speelt daarbij de rol van kathode (kathodisch lakken dat beste corrosiebescherming 
geeft) of anode (anodisch lakken). Coagulatie van de organische partikels gebeurd door 
de pH verandering tengevolge van de waterelektrolyse. Verdere consolidatie op de 
drager gebeurd via elektro-osmose waarbij de elektrische weerstand van de laklaag snel 
toeneemt wat een uniforme deklaag mogelijk maakt. Een voorbehandeling van de 
oppervlakken met meestal zinkfosfaat is vereist voor corrosieprotectie en om de adhesie 
van de lak op het substraat te verbeteren. De belangrijkste bestanddelen van dit type lak 
zijn het hars, de pigmenten, enig solvent (5-10%) en neutralisatiereagentia (maken 
geladen hars wateroplosbaar). 
Er bestaan twee verschillende methoden: neerslaan door middel van elektroforese of 
neerslaan door autoforese. Autoforese wordt echter weinig toegepast daar het op gebied 
van corrosieweerstand niet dezelfde bescherming biedt als ana- of kataforese. Beide zijn 
waterige systemen met een laag gehalte aan vaste stof in het dompelbad. (10-20% voor 
elektroforese en 3-5% voor autoforese). Door de eveneens lage concentratie aan vluch-
tige componenten (elektroforese tot 10-20% en autoforese tot 0-5%) komen er reeds 
minder vluchtige componenten vrij. De verven die gebruikt worden, zijn eveneens 
organische polymeren, gedispergeerd in water. De belangrijkste componenten van deze 
verf zijn: harsen, pigmenten, vulmiddelen, solvent en neutraliserende reagentia. De 
geladen harsdeeltjes worden geneutraliseerd door additieven zodat zij homogeen 
verspreidt kunnen worden in het water. Door het aanleggen van een gelijkstroom tussen 
twee elektrodes, zullen de geladen deeltjes (in dispersie) op een van de elektrodes 
worden afgezet. Tijdens deze elektrodepositie worden het hars en de additieven in 
nabijheid van het te lakken voorwerp gedissocieerd door lokale pH wijzigingen. Het 
hars komt terug in zijn oorspronkelijke wateronoplosbare toestand en het additief blijft 
achter in het lakbad. Het proces waarbij de film op het metaal wordt gevormd is com-
plex en bestaat uit 4 basisprincipes: elektroforese, elektrolyse, elektrocoagulatie en 
elektro-osmose. 
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- Elektroforese: Dit is de beweging van de elektrisch geladen deeltjes van de gedis-
pergeerde oplossing, onder invloed van een elektrisch veld. 

- Elektrolyse: De chemische decompositie van een verbinding onder invloed van een 
elektrisch veld. Door de elektrolyse van water zal aan de ene elektrode de pH dalen, 
terwijl deze aan de andere elektrode stijgt. 

- Elektrocoagulatie: Door de pH verschillen die ontstaan ten gevolge van de elektro-
lyse, zullen de verfdeeltjes coaguleren op een van de elektroden. Hierdoor ontstaat 
een onoplosbare film. Wanneer de lading van de gedispergeerde deeltjes positief is, 
zullen zij zich afzetten aan de kathode (kathodische elektrodepostie). Met een nega-
tieve lading zullen zij zich afzetten op de anode (anodische elektrodepositie). 

- Elektro-osmose: Dit is eigenlijk een omgekeerde elektroforese waarbij water en 
organische oplosmiddelen uit de lakfilm verdwijnen voor de voorwerpen het bad 
verlaten hebben. Hierdoor wordt een uniforme laagdikte bekomen, zelfs op voor-
werpen met complexe vormen. Het vaste stofgehalte van de film is zeer hoog.  

 
    kataforese/anaforse     
  
 
  epoxy         combinatie  acrylaten  
   100%         epoxy/acryl.    100% 
 
 
voordeel: geeft goede corrosieweerstand                       geeft goede UV bestendigheid 
nadeel: onder invloed van zonlicht/UV  
            gaat de verf verkrijten (=ontbinding van bindingsmiddelen) 
 
Het systeem bestaat uit een bad, pompen, een filter, warmtewisselaars, de aarding, 
elektroden, dialysemembranen (bij kataforese), de gelijkrichter, de ultrafiltratie en ev. 
Bijkomende roerelementen. De ontwikkeling van elektroforese richt zich op systemen 
met een lager solventgehalte in het bad en lagere badtemperaturen. Tevens wordt 
gebruik gemaakt van een ultrafiltratiesysteem om de overgesleepte verfdeeltjes uit het 
eerste spoelbad te recupereren. De solventemissie boven het elektroforesebad is zeer 
klein. Een hoge transportefficiëntie wordt bekomen (> 95%). Ook is een uniforme 
laagdikte mogelijk (inclusief kanten, hoeken en holten). De installatiekosten zijn echter 
vrij hoog en daarom is dit systeem slechts van toepassing voor lakken op grote schaal. 
 
Bij autoforese gebeurt het neerslaan door middel van een chemische reactie op staal. Dit 
systeem heeft enkel een bad, een roersysteem van mixers, een koe-
ler/verwarmingselement en eventueel een selectieve ionenwisselaar. Deze laatste wordt 
gebruikt voor het verwijderen van een overmaat aan Fe-ionen. Bij de meeste gebruikte 
autoforeseproducten is de solventemissie nihil door afwezigheid van vluchtige solven-
ten. 
 
Voordelen 
- net zoals de traditionele dompeltechnieken zijn deze technieken gemakkelijk te 

automatiseren en zeer geschikt voor grote productieaantallen  
- beide technieken rekenen af met de druppelvorming en zorgen voor uiterst homoge-

ne laagdikten 
- zowel de spoelwaters van elektroforese als deze van autoforese kunnen worden 

verwerkt in een traditionele fysico chemische afvalwaterinstallatie, dit water kan 
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dan opnieuw in het proces worden hergebruikt voor de tweede of derde spoeling en 
zo in een gesloten systeem werken 

- hoge efficiëntie en weinig solventemissie 
- complete en homogene coating, in caviteiten 
- zeer goede corrosieprotectie van stalen voorwerpen 
- dit lakprocédé biedt vaak uitstekende corrosiewerende eigenschappen en een groot 

doordringingsvermogen voor de lak in holle ruimten. 
- er is geen brandgevaar want 85% is water 
 
Nadelen 
- een probleem kan hier wel ontstaan bij zeer lichte voorwerpen tengevolge van een 

inefficiënte onderdompeling 
- de plaatsen die niet mogen gelakt worden, moeten afgedekt worden 
- een dagelijkse kwaliteitscontrole van de lak is noodzakelijk 
- beperkte emissie uit elektro-depositietank, spoelzone, droogoven en concentraat van 

ultrafiltratie-eenheid 
- deze systemen zijn wel moeilijker te sturen dan de traditionele dompeltank en 

vragen hogere investeringen, niet alleen voor de tankvulling, maar ook voor de in-
stallatie. 

- Hoge baktemperatuur, 180-190°C 
- het grote nadeel is wel dat kleurwissels zo moeilijk zijn, telkens moet heel de 

installatie gereinigd worden en de verfresten worden afgevoerd (0,1 euro per kg DS 
10%) 

 
 
3.19.8 Gieten 

Een belangrijk voordeel van de diverse gietmethoden ten opzichte van dompelen is dat 
hiervoor minder lak nodig is. De lakvoorraad hoeft niet zo groot te zijn dat de voorwer-
pen hierin geheel kunnen worden ondergedompeld. 
De voorraadtank van een gietmachine heeft veelal slechts 10% van de inhoud van een 
dompelinstallatie voor overeenkomstige werkstukken. Het nuttig verbruik van de verf 
ligt hoog: 95-98% ten opzichte van 80-90% bij dompelen. 
Er zijn diverse gietmethoden die soms maar weinig van elkaar verschillen: 
- gieten met de pan; 
- gieten met de slang; 
- flowcoaten; 
- gieten met gietmachines; 
- lakken met lakgordijnmachines. 
 
Gieten met de pan is een zeer eenvoudige methode die alleen voor eenvoudig werk en 
kleine series wordt gebruikt. Men gebruikt daarvoor een bak die gedeeltelijk is afgedekt 
met een rooster. Hierop worden de voorwerpen gelegd. Met behulp van een eenvoudige 
steelpan schept men de lak uit de bak en giet men de lak over de voorwerpen. 
Bij het gieten met de slang gebruikt met een laktank waaraan onder het lakniveau een 
lakpompje is geplaatst, zodat de lak door een slang met een rustige straal op de voor-
werpen kan worden gebracht.  De slang wordt met de hand bediend. Bij deze installatie 
kan men een grotere productie halen dan bij het gieten met de pan. 
Flowcoaten is een gietmethode waarbij het gieten met de slang meestal enigszins is 
gemechaniseerd. De voorwerpen hangen aan een transportketting en als regel bewegen 
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deze zich, na het gieten, in een tunnel die is gevuld met de damp van een oplosmiddel, 
evenals is besproken bij het lakdompelen onder 'Normaal dompelen'. De laklaag droogt 
niet aan, maar heeft de gelegenheid gelijkmatig en glad na te vloeien. 
Bij het gieten met machines hangen de voorwerpen aan een transportketting en worden 
met vele stralen tegelijk bespoten. Soms regent de lak uitsluitend van bovenaf in de 
installatie; soms wordt de lak van de zijkanten op de voorwerpen gespoten. In veel 
gevallen wordt ook na een lakgietmachine gebruik gemaakt van een tunnel die is gevuld 
met de damp van een oplosmiddel. 
Een bijzondere vorm van een gietmachine is een lakgordijnmachine (het zogenaamde 
lak- of spuitgieten). Deze is uitgerust met een nauwe, horizontaal verlopende, naar 
beneden gerichte spleet waaruit een dunne lakfilm vloeit. Onder de spleet bevindt zich 
een goot waarin de lak wordt verzameld en via een filter en een pomp weer naar de 
spleet wordt gevoerd. De totale lakinhoud van een lakgordijnmachine behoeft dus niet 
groot te zijn. Vlakke voorwerpen kunnen met behulp van een transportband met grote 
snelheid door dit lakgordijn worden bewogen. Hierdoor worden deze met een gelijkma-
tige laklaag bedekt. Karakteristiek voor de lakgordijnmachine is zijn enorme productie. 
Het grootste probleem bij het gebruik van een lakgordijnmachine is dan ook de aan- en 
afvoer van de werkstukken en vooral de opslag van de gelakte en de nog niet gedroogde 
voorwerpen. Een lakgordijnmachine is dan ook een massaproductiemachine bij uitstek 
die slechts voor een beperkt aantal soorten voorwerpen bruikbaar is. Deze toepassing 
vindt voornamelijk plaats in de meubelindustrie. 
 
Voordelen: 
- Het betreft een zeer eenvoudig systeem 
- Het veroorzaakt weinig verfverlies 
- Het is mogelijk om grote stukken te verven 
- De emissies die tot stand komen zijn te vergelijken met het dompelen, bij waterge-

dragen gietlakken zou ongeveer 15% solvent uitgestoten worden. 
 
Nadelen: 
- Er worden dikwijls ongelijke laagdiktes aangebracht en er is minder kantendekking 
- Deze methode is uiterst geschikt voor technische artikelen waar alleen goede 

bescherming belangrijk is en minder eisen aan het uiterlijk gesteld worden. 
 
3.19.9 Walsen of coilcoaten 

Lakwalsen is een methode die veel wordt toegepast voor het continu lakken van band-
materiaal, coil-coating. Staalband en aluminiumband worden in een bandlakinstallatie 
eerst gereinigd, vervolgens chemisch voorbehandeld, daarna wordt de lak opgewalst en 
vervolgens wordt de lak gemoffeld. Daarna wordt het bandmateriaal weer opgerold. 
Om een continue doorvoering te krijgen, bevat de coil-coatmachine aan het begin een 
lasinstallatie om de uiteinden van de opeenvolgende rollen aan elkaar te lassen en aan 
de uitvoerzijde een vliegende schaar die de bewegende band weer op rollengte afknipt. 
Bekende materialen die volgens het coilcoatproces zijn vervaardigd, zijn aluminium 
jaloezieën, trapeziumvormig gezette plaat als gevelelement van (fabrieks)gebouwen, 
plaatmateriaal waaruit na het lakken door snijden en vervormen jampotdeksels, schoen-
smeerdoosjes en kroonkurken worden gemaakt, alsmede plaat voor de apparatenbouw. 
 
Bij het opwalsen kent men twee methoden: direct roller coating, waarbij de lakwalsen 
zich in dezelfde richting bewegen als de bewegingsrichting van de plaat en reverse 
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roller coating, waarbij de bewegingsrichting van de lakwals en van de plaat tegenge-
steld zijn aan elkaar. 
 

 
Figuur 3-31: Principe van coilcoating 

 
Voordelen: 
- goedkoop 
- goede kwaliteit 
 
Nadelen: 
- lak kan barsten bij vervorming 
- geen randbescherming 
 
In de coilcoating sector worden bijna uitsluitend solvent houdende verven en lakken 
gebruikt. De laksystemen zijn gebaseerd op polyester en polyurethaan (of een combina-
tie van de twee), epoxy harsen en polyvinyldieenfluoride (PVDF). Voor de creatie van 
speciale oppervlakken worden coatings met thermoplastische folies gebaseerd op 
polyvinylchloride, polyvinylfluoride (PVF) en polyolefines aangebracht.  
 
De specifieke lakverbruiken welke afhankelijk zijn van de hoeveelheid te coaten 
oppervlak, worden in onderstaande tabel samengevat. Er wordt hierbij uitgegaan van 
een gemiddelde laagdikte van 0,5-0,6 mm. Deze cijfers moeten natuurlijk als ruwe 
inschattingen worden beschouwd daar er veel verschillende coatingsystemen en laag-
constructies bestaan. 
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Tabel 3-11: Lakverbruiken bij coilcoaten afhankelijk van het gebruikte laksysteem 

(DFIU Karlruhe, 2002) 
 
Coatingsysteem Lakverbruik (g/m² band) 
Coatingsysteem gebaseerd op organische solventen 
(50% sovent gehalte) 

32-53 

Poedercoating (solventvrij) 11-32 
 
 

3.20 Organische deklagen: ‘Poedercoatings’: procesbeschrijving  

3.20.1  Typen poedercoatings 

Aangezien de bindmiddelen voor poedercoatings in feite kunststoffen zijn kan hiervoor 
een indeling in twee groepen worden aangehouden, namelijk: 
- thermohardende kunststoffen 
- thermoplastische kunststoffen. 
Soms wordt hieraan nog een derde groep toegevoegd, namelijk: 
- elastomeren, rubberachtige stoffen. 
 
Thermohardende kunststoffen of thermoharders komen tijdens hun filmvorming in een 
zachte toestand onder invloed van verwarming en harden daarbij tegelijk uit door 
chemische reacties in de coating. Na afkoeling zijn ze dus hard. Deze harding is irrever-
sibel; door verwarming kunnen deze poedercoatings niet meer zacht gemaakt worden. 
Als men dit toch probeert en als men de hitte te veel opvoert gaan ze ontleden of zelfs 
verkolen. Thermohardende poeders worden als regel door elektrostatisch poederspuiten 
opgebracht, maar er zijn ook enige andere applicatiemethoden. Bekende thermoharden-
de poeders zijn epoxypoeders, EP, crylaatpoeders, AC, polyesterpoeders, PES en 
polyurethaanpoeders, PUR. 
 
Thermoplastische kunststoffen of thermoplasten zijn kunststoffen die bij verwarming 
zacht worden en zelfs smelten, hoewel enige producten hierbij gedeeltelijk ontleden. Bij 
het afkoelen worden deze stoffen stijf. Dit zachter maken door verwarming en opstijven 
door afkoeling kan een aantal malen worden herhaald. Dit is dus een reversibel proces. 
De meest gebruikte applicatiemethode voor dit soort poeder is wervelsinteren. Bekende 
voorbeelden van thermoplastische poeders zijn polyvinylchloride, PVC, polyetheen, PE 
en nylon of polyamide, PA. Evenals in een gedroogde verflaag treft men in een poeder-
coating twee hoofdbestanddelen aan, namelijk: 
- het bindmiddel 
- het pigment. 
 
Er bestaan ook niet-gepigmenteerde poedercoatings, naar analogie van blanke lakken of 
vernissen bij verf. Aangezien poeders voor poedercoaten geen oplos- en verdunnings-
middelen bevatten komen deze stoffen bij het uitharden van de coating niet vrij.  
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In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van applicatiemethoden van 
poedercoatings. 
 
Thermohardende poeders 
- elektrostatisch poederspuiten: handspuiten 
     automatisch spuiten 
     poederdoseerschijven 
- opbrengen in een wervelkamer 
- wervelsinteren 
- elektrostatisch wervelsinteren 
- vlamspuiten 
 
Thermoplastische poeders 
- wervelsinteren 
- elektrostatisch wervelsinteren 
- vlamspuiten 
- vlokspuiten 
- poedersludge 
- spuiten 
- elektrostatisch poederspuiten. 
 
3.20.2 Toepassingsgebied van poedercoatings 

Het toepassingsgebied van poedercoatings is zeer uitgebreid. Aanvankelijk werden 
poedercoatings vrijwel uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van dikke lagen en voor 
het verlenen van een goede corrosieweerstand. Men trof deze lagen bijvoorbeeld aan in 
de chemische industrie, op ondergrondse en onderzeese apparatuur, alsmede daar waar 
een grote slijtvastheid van een organische deklaag werd gevraagd. Dit terrein van de 
deklagen met een grote chemische weerstand en een goede slijtvastheid, dat nog steeds 
bestaat, is uitgebreid met een groot aantal andere toepassingen. Zowel in de woning-
bouw als in de utiliteitsbouw worden poedercoatings gebruikt voor gevelelementen, 
ramen, kozijnen, balkonhekken, trapleuningen, scheidingswanden enzovoort. Een ruim 
toepassingsgebied vindt men bij draadartikelen. Buismeubelen vormen een ander 
uitgebreid terrein. Daarnaast kunnen als willekeurige greep worden genoemd: gereed-
schappen, keukenapparaten, ziekenhuisinrichting, brandblussers, scheepsartikelen, 
speelgoed, verlichtingsartikelen, elektrotechnische artikelen, fietsen, bromfietsen en 
auto’s. Het is opvallend dat een groot toepassingsgebied is gevonden, daar waar vroeger 
lakken werden gebruikt. Dit laatste is het gevolg van het feit dat naast technische 
factoren ook andere overwegingen een rol zijn gaan spelen, zoals economie en vooral 
dat poedercoatings belangrijk milieuvriendelijker zijn dan natte lakken. Deze tendens 
zal zich in de toekomst ongetwijfeld voortzetten. Men kan zich dan de vraag stellen of 
poedercoatings in de toekomst natlak geheel zullen gaan verdringen. Dit soort voorspel-
lingen is wel gemaakt, maar het is niet waarschijnlijk dat deze verwachting bewaarheid 
wordt. Zoals meestal bij nieuwe ontwikkelingen blijven de oude, vertrouwde technieken 
en producten ook in gebruik en betekent de komst van iets nieuws alleen dat men een 
ruimere keuze mogelijkheid heeft. 
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Figuur 3-32: Voorbeelden van aanbrengen  van poedercoatings  

 
 
3.20.3 Elektrostatisch spuiten van poederlakken: Corona-procédé 

Net als natte lakken zijn ook poederdeeltjes elektrostatisch op te laden. De poederverf 
bevindt zich in een poedervat waarvan de dubbele bodem poreus is. Door middel van 
perslucht onder deze bodem wordt het fijne poeder opgedwarreld/gefluïdiseerd. Met 
een luchtgestuurde injector wordt het poeder uit het vat gezogen en naar het pistool 
getransporteerd. Dit pistool, voorzien van elektrodes, is verbonden met een hoogspan-
ningsgenerator. Door het passeren van het lucht-poedermengsel wordt het poeder 
negatief opgeladen en beweegt het zich volgens de elektrostatische veldlijnen naar het 
object. Door de elektrostatische krachten zal het poeder dat het object raakt, blijven 
kleven. De poeders verliezen hun lading na adhesie zodat bij een bepaalde laagdikte, er 
geen aantrekking meer zal zijn. 
 
De basisharsen in de poeders gaan polymeriseren bij een bepaalde temperatuur. Deze 
temperatuur moet gedurende een bepaalde tijd aangehouden worden. Indien hieraan niet 
wordt voldaan, zal dat ten koste zijn van de kwaliteit van de verkregen coating. 
 
Voordelen 
- een deel van de achterzijde van het object wordt automatisch gespoten  
- een verdampingszone is niet vereist 
- aangezien enkel lucht uit de deklaag moet ontsnappen, mag deze sneller opgewarmd 

worden. Dit resulteert in kortere ovenlengtes en verbetert het bevochtigen van het 
substraat. 

- aangezien de solventemissie beperkt is, kan de meeste warme lucht hergebruikt 
worden, resulterend in minimale energieverliezen 

 
Nadelen 
- geen complexe stukken: holle ruimten zijn moeilijk te coaten aangezien ze zich als 

een kooi van Faraday gedragen. Om dit te vermijden kan gebruik gemaakt worden 
van laag-spanning pistolen die minder vrije ionen produceren waardoor het poeder 
ook in de caviteiten kan penetreren. 

- een eerder slechte vloei, waardoor de oppervlaktekwaliteit zeer matig is en minder 
gelijkmatige laagdiktes 

- de beperkingen in grootte van de werkstukken, omdat poederverven moeten gebak-
ken worden in een geschikte oven 
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- de hoge vereiste temperatuur, die ongeschikt is voor temperatuursgevoelige objec-
ten 

- het beperkte kleurgamma, zeker voor kleine toepassingen 
 
3.20.4 Elektrostatisch spuiten van poederlakken: Tribo-procédé 

In dit systeem worden de poederdeeltjes elektrostatisch opgeladen door wrijving van de 
deeltjes bij de verplaatsing door een teflonbuis in het poederpistool. Ieder deeltje wordt 
positief geladen (in de coronaprocédé wordt deeltje negatief opgeladen). Het poeder 
wordt door een luchtstroom naar het object gebracht. De poederdeeltjes die mekaar niet 
afstoten vliegen naar het object en zetten zich daar af. Gaandeweg wordt een isolerende 
film gevormd en zoeken de deeltjes zich een weg naar de minst geïsoleerde delen. 
Hierdoor ontstaat toch een gelijkmatige laagdikte.  
 
Niet alle poeders zijn geschikt voor dit systeem. Dit valt te bevragen bij de fabrikant. 
Het systeem wordt vooral toegepast voor die toepassingen waar de kooi van faraday een 
grote rol speelt. Door de wrijving is het pistool onderheving aan snelle slijtage. 
 
3.20.5 Wervelsinteren 

Met het ontwikkelen van poederlakken is ook de dompelmethode aangepast en is het 
fluidized-bedlakken ontwikkeld. Hierbij houdt een fijn verdeelde luchtstroom, onderin 
de voorraadbak met poeder, de poederdeeltjes in een zwevende en bewegende toestand. 
In dit, zich dankzij de luchtstroom als vloeistof gedragende poeder, wordt het te lakken 
voorwerp 'gedompeld'. Om de poederdeeltjes zich op het oppervlak te laten hechten, 
wordt dit oppervlak voor het dompelen tot boven het smeltpunt van het poeder ver-
warmd, zodat de deeltjes op het oppervlak smelten en een film vormen. Een nadeel van 
deze methode is de noodzaak het voorwerp te moeten verwarmen. Er is bij deze metho-
de nauwelijks materiaalverlies, doordat materiaal dat met de luchtstroom wordt 
meegevoerd, kan worden afgevangen en opnieuw kan worden gebruikt. De toepassing 
van deze methode loopt enigszins terug. Ook hier kan mbv. een elektrostatisch veld het 
rendement nog hoger worden (zie figuur). 

Figuur 3-33: Elektrostatisch poederdompelen  
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Voordelen: 
- arbeidsbesparend, omdat het aanbrengen van een grondlaag niet nodig is 
- kan aansluiten op een natte bewerking, zoals alkalisch ontvetten, beitsen of fosfate-

ren 
- overal gelijkmatige laagdikte, zowel op platte als op gebogen vlakken en op randen 
- gelijkmatige laagdikte  
- niet duurder dan spuiten, zelfs niet onder ongunstige omstandigheden 
- geringe lakverliezen; de lak kan vrijwel volledig gebruikt worden 
- geen brandgevaar 
- geen roestvorming tijdens opslag 
- milieuvriendelijk (minder emissie VOS). 
 
Nadelen: 
- grote investering 
- ophanghaken regelmatig reinigen in verband met goede contactgeving 
- laksamenstelling vereist scherpe controle 
- slechts geschikt voor een éénlaagsysteem 
- beperkte lakkeuze. 
 
 
3.21 Organische deklagen: Overzicht eigenschappen applicatietechnieken 

Tabel 3-12:  Overzicht eigenschappen applicatietechnieken 
 

Techniek Efficiëntie 
(in %) 

Geschikt coating-
systeem Vorm object Opmerkingen 

Conventioneel 
spuiten 30-60 1- en 2-component Geen beperkingen zeer veel overspray 

Airless spuiten 40-75 1- en 2-component Groot, simpel / 

Airmix spuiten 35-70 1- en 2-component Groot, simpel geschikt voor 
topcoat 

HVLP spuiten 45-70 1- en 2-component Geen beperkingen / 
Aanvullend 

Electrostatisch 
+ 10% bij vorige 

technieken 1- en 2-component Geen “Kooi van 
Faraday” 

niet geschikt voor 
hout 

Rollen ± 100 1-component Vlakke delen / 
Gieten ± 100 1-component Vlakke delen Grote verdamping 

Dompelen 75-95 1-component Vlakke delen, geen 
holtes Grote verdamping 

Electrostatisch 
poederlakken 50-95 poeder Geen beperkingen 

Electrisch geleiden-
de objecten, 
temperatuur-

resistent 
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3.22 Organische deklagen: Drogen en uitharden: procesbeschrijving  

Met drogen wordt het ganse proces van filmvorming bedoeld, met name verdampen van 
het solvent en polymerisatie. 
 
Het drogen van coatings kan ingedeeld worden in volgende categoriën: 
1. Fyische droging door het verdampen van de verdunnings- en oplosmiddelen 
2. Oxidatieve uitharding door opname van zuurstof uit de lucht 
3. Uitharden door chemische reactie van de twee componenten in de aangebrachte 

coatings 
4. Uitharden door chemische reactie bij hoge temperaturen 
5. Uitharden met elektronenstralen 
6. Uitharden met UV-stralen 
 
3.22.1 Fysisch drogen 

Fysisch drogende coatings bestaan uit een bindmiddel met lange polymeerketens en een 
geschikt solvent dat deze lange ketens in oplossing kan houden. Tijdens de droging 
verdampt dit solvent en blijft het bindmiddel als een vaste, elastische coatinglaag over. 
Deze laag blijft later in een geschikt solvent opnieuw oplosbaar, hetgeen problemen kan 
opleveren bij het overschilderen. 
Fysische droging is van toepassing op celluloseproducten, kunststoflakken, en chloor-
rubberverven. Ook waterige kunststofdispersies horen hierbij. 
De droogtijd wordt door temperatuurverhoging verkort. Vaak worden de behandelde 
werkstukken opgewarmd tot 30 à 40 °C. De energiebehoefte is laag omdat in principe 
“aan de lucht” kan gedroogd worden. Bij temperatuursverhoging stijgt de energiebe-
hoefte, ook in functie van de hoeveelheid en soort aanwezige oplosmiddelen. Hoe meer 
oplosmiddelen er moeten verdampt worden  en hoe trager deze door hun natuur ver-
dampen, hoe meer energie er nodig is. Er kunnen tot 60 – 70 % oplosmiddelen 
aanwezig zijn. 
 
3.22.2 Oxidatieve droging 

Oxidatief drogende coatings bestaan uit een bindmiddel met korte polymeerketens en 
een oplosmiddel. Tijdens het drogen verdampt het oplosmiddel en wordt zuurstof uit de 
lucht genomen. Door deze opname vergroten de aanwezige polymeerketens, waardoor 
een volledige vernetting en doorharding van het bindmiddel plaatsheeft. Zonder zuur-
stofopname zou na het verdampen van het oplosmiddel een kleverige laag overblijven. 
Door toevoegen van kleine hoeveelheden siccatief versnelt de droging in grote mate. 
Tot deze groep behoren de verschillende soorten olielakken en luchtdrogende alkydhar-
sen. Warmtetoevoer heeft weinig of geen invloed op de doorharding, tenzij om het 
oplosmiddel te verdrijven. 
 
3.22.3 Droging door chemische reactie tussen twee componenten 

Twee-componentenverf bestaat naast een solvent uit een basismateriaal en een verhar-
der. Kort voor het gebruik worden beide componenten met elkaar gemengd in een 
voorgeschreven verhouding. Na menging gaan de componenten zich met elkaar verbin-
den tot grotere ketens, waarbij deze op het werkstuk een film gaan vormen en 
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onoplosbaar worden in hun solvent. Hierbij treedt er een chemische reactie op tussen de 
twee componenten. Indien het gemengde materiaal blijft staan zal het verder indikken. 
Na een bepaalde tijd zal het materiaal onverwerkbaar worden en als chemisch afval 
moeten worden vernietigd. De tijd waarbinnen de viscositeit van de verf verdubbeld, 
noemt met de “potlife”. 
 
Chemische reacties vinden maar doorgang bij een bepaalde temperatuur. Daaronder ligt 
de reactie stil. Vandaar dat de verharders aangepast worden aan de gebruiksomstandig-
heden (zomer, winter). In functie van de omgevingstemperatuur kan de reactie 
(=uitharding) van enkele uren tot verschillende dagen in beslag nemen. Toevoeging van 
energie versnelt de reactie. Grosso modo kan men zeggen dat de reactiesnelheid ver-
dubbelt per 10 °C temperatuursstijging. Temperatuur te beschouwen als 
objecttemperatuur. Vandaar dat deze type coatings meestal verwarmd worden tot 60 à 
90 °C, hetgeen een belangrijk energieverbruik meebrengt. 
 
3.22.4 Uitharden door chemische reactie bij hoge temperaturen 

Moffellakken 
 
In dit type coatings is een component aanwezig die de chemische reactie, zoals in vorig 
punt beschreven, blokkeert bij normale temperatuur. Vandaar dat de twee componenten, 
die met elkaar reageren, reeds samen in één verpakking door de fabrikant worden 
geleverd. Door de temperatuursstijging tijdens het drogen verdampt het product dat 
voor het blokkeren verantwoordelijk is. Meestal beginnen deze producten te verdampen 
vanaf 120 – 130 °C. Om tot volledige uitharding van de verffilm te komen (en dus tot 
de maximale chemische en mechanische eigenschappen) moeten de temperaturen, 
opgegeven door de fabrikant gerespecteerd worden. Meestal gaat het om coatings 
bestaande uit een mengsel amino-harsen met een alkyd-, acryl- of een epoxyhars. Ook 
bepaalde polyurethanen vallen onder deze categorie, evenals de (watergedragen) verven 
voor elektrocoating. Omdat de objecten moeten opgewarmd worden tot temperaturen 
vanaf 120 °C is de energiebehoefte voor deze systemen groot. 
 
Thermohardende poedercoatings 
 
Thermohardende poedercoatings bevatten een bindmiddel en een daarbijhorende 
verharder. Bij een objecttemperatuur van 120 à 130 °C smelten de poederdeeltjes 
(=vloei). Bij nog hogere temperaturen (160 – 220°C, afhankelijk van het soort bindmid-
del) ontstaat een chemische reactie tussen het bindmiddel en de verharder. Deze 
temperatuur moet nog 10 tot 20 minuten (afhankelijk van et bindmiddel) aangehouden 
worden om een film te laten ontstaan met maximale chemische en mechanische eigen-
schappen. 
 
Tot deze groep behoren de polyester-, epoxy-, epoxy-polyester en polyurethaanpoeders. 
Thermoplastische poeders zoals polyethyleen-, polypropyleen-, PVC- en nylonpoeders 
behoren hier niet toe. Er treedt in feite geen droging of polymerisatie op. De fijne 
poederdeeltjes worden onder vergelijkbare temperaturen gesmolten, vloeien in elkaar en 
vormen aldus een film, die opnieuw vloeibaar kan gemaakt worden bij verhoging van 
temperatuur. Omdat de werkstukken moeten opgewarmd worden tot 160 à 220 °C en dit 
gedurende 10 à 20 minuten, is de energiebehoefte bij deze systemen hoog. 
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3.22.5 Uitharding met elektronenstralen (EBC = Electro Beam Curing) 

Een elektronenbundel met een spanning van 150 tot 50  kV en een stroomsterkte tussen 
20 en 30 mA wordt naar de coatingfilm op het werkstuk gestuurd. Door de interactie 
van de versnelde elektronen en de organische componenten in de coating, worden 
radicalen gevormd. Deze reactieve deeltjes zullen een ketenreactie op gang brengen. De 
uitharding gebeurt zeer snel en met lage energiebehoefte. In de metaalindustrie staat 
deze techniek echter nog in de kinderschoenen en beperkt hij zich tot coil coating. 
 
3.22.6 Uitharding met UV-stralen 

UV-stralen met een golflengte tussen 190 en 400 nm hebben de eigenschap onverzadig-
de monomeren te doen polymeriseren tot lange ketens via een kettingreactie. Daartoe 
dient in de coating een foto-initiator aanwezig te zijn om de onverzadigde dubbele 
binding te activeren. Tijdens de bestraling met UV-stralen worden reactieve componen-
ten gevormd door chemische decompositie van deze foto-initiator (intermoleculaire 
abstractie van waterstof of door intramoleculaire breuk). Deze reactieve componenten 
reageren met dubbele bindingen in de aanwezige monomeren. Op deze manier wordt 
dan via brugvorming een netwerkstructuur gecreëerd. Afhankelijk van het type mono-
meer wordt onderscheid gemaakt tussen monofunctionele monomeren (bv. isobornyl 
acrylaat), difunctionele monomeren (bv. haxanediol diacrylaat) en tri of tertrafunctione-
le monomeren (bv. trimethylolpropane triacrylaat). Het meest bekende syteem is 
gebaseerd op prepolymeren en monomeren met acrylgroepen. Meestal wordt gebruik 
gemaakt van het geacryleerde epoxy systeem, waarbij dit laatste als prepolymeer 
optreedt als filmvormer. Het toevoegen van additieven (bv. pigmenten, viscositeitscon-
trole…) is vaak van groot belang om de filmeigenschappen te verbeteren. 
 
3.22.7 Infrarooddrogen  

Bij infrarood- of stralingsdrogen van oppervlakken, wordt warmte door straling contact-
loos aan het oppervlakte toegevoerd. De geabsorbeerde hoeveelheid energie is 
afhankelijk van de oppervlaktegesteldheid. In het algemeen zal slechts de oppervlakte 
en het daarop aanwezige vocht verwarmd worden en verdampen.  

Voordelen:  
- in korte tijd veel warmte over te dragen  
- contactloos  
- relatief snelle droging  
- slechts oppervlakte verwarmd  
Nadelen:  
- alleen toepasbaar bij produkten met eenvoudige, uniforme, liefst vlakke geometrie  
- oppervlakte en vloeistof moeten de straling absorberen  
- moeilijk alzijdig te drogen  
Energieverbruik:  
- kan relatief laag zijn omdat slechts de oppervlakte verwarmd wordt  
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Figuur 3-34: Infrarooddroogopstelling (CATA-Dyne, 1999) 

 
 
3.23 Organische deklagen: Reiniging en spoelen van het spuitgereedschap: 

procesbeschrijving  

De reiniging van lakspuitapparatuur is om volgende redenen vereist: 
- garanderen van een storingsvrij lakbedijf, t.t.z. vermijden van lakafzettingen en 

verstoppingen van de filters etc.; 
- verwijdering van lakresten uit het spuitpistool bij lakwissel, uitspoeling van kleur of 

bij contaminatie van de nieuwe lak door andere substanties. 
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3.24  Organische deklagen: Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken  

De milieu-impact van het lakken en verven resulteert voornamelijk uit de emissies van 
vluchtige organische solventen, het energieverbruik van de installaties en de productie 
van afval en verfresidu’s. In onderstaande figuur zijn de verschillende stromen aange-
geven welke vrijkomen uit een spuitcabine. Hierbij wordt uitgegaan van het gebruik 
van een spuitpistool voor het spuiten van solventhoudende verf (50% vaste stofgehalte) 
met een efficiëntie van 50%. Ongeveer 25% van het materiaal blijft op het werkstuk 
achter, 25% blijft achter als verfslib. Als er geen afgasbehandeling wordt toegepast 
zullen de organische solventen tijdens het aanbrengen van de verf en het drogen geëmit-
teerd worden in de atmosfeer.  
 
 

 
 
 

Figuur 3-35: Voorbeeld materiaalstromen van een spuitcabine met conventionele 
technologie (DFIU Karlsruhe, 2002) 

 
 
ALGEMEEN 

In elk bedrijf waar handmatig gespoten wordt is de opleiding van spuiters zinvol. Deze 
opleiding kan ervoor zorgen dat het verbruik van grondstoffen (verf-lak) reduceert. Dit 
brengt dan tevens met zich mee dat er minder VOS emissies vrijkomen en dat ook de 
hoeveelheid spuitafval beperkt wordt. 
Ook automatisering van het coaten kan bijna in alle industriële toepassingen worden 
toegepast en levert afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden ook betere 
milieu-prestaties op o.a. hogere coatingsefficiëntie en dus minder spuitafval en VOS 
emissies. 
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AFVAL:  Spuitverliezen 

Per spuittechniek kan het spuitverlies aanzienlijk uiteenlopen. Het spuitverlies wordt 
namelijk zeer sterk beïnvloed door de vorm en de afmetingen van het te spuiten object. 
Bij het spuiten van een groot gesloten oppervlak zijn de spuitverliezen aanmerkelijk 
lager dan bij een open oppervlak, bijvoorbeeld een fietsframe of een gaas. In de praktijk 
zijn de spuitverliezen vaak hoger dan technisch noodzakelijk. 
Oorzaken daarvan zijn onder andere: 
- een niet optimale viscositeit van de verf; 
- een te hoge spuitdruk; 
- een moeilijk toegankelijk te spuiten oppervlak;  
- te sterke afzuiging van de spuitnevel. 
 
Een overzicht daarvan, met de daarbij behorende spuitverliezen, is weergegeven in 
onderstaande tabel. In deze tabel is tevens het spuitverlies bij elektrostatisch poeder-
spuiten opgenomen. 
 
 

Tabel 3-13: Overzicht van spuitmethoden en spuitverliezen (Handboek milieuvergun-
ningen, 1997) 

 
 Methode   Spuitverlies % 
 
 Pneumatisch  30-80 
 Pneumatisch - warm  25-70 
 Pneumatisch - elektrostatisch  20-60 
 Pneumatisch - elektrostatisch - warm  15-55 
 Airless  20-50 
 Airless - warm  15-45 
 Airless - elektrostatisch  15-35 
 Airless - elektrostatisch - warm  15-30 
 'Airmix'  20-55 
 'Airmix'- warm  20-50 
 'Airmix' - elektrostatisch  15-40 
 'Airmix' - elektrostatisch - warm  15-35 
 Elektrostatisch - rotor   5-20 
 HVLP (pneumatisch - lage druk)  20-50 
 
Niet al het spuitafval wordt ingezameld en als afval afgevoerd. De hoeveelheid ingeza-
meld spuitafval is bovendien opgesplitst in nat spuitafval (afkomstig van natte 
spuitcabines), droog spuitafval (afkomstig van droge spuitcabines en van spuiten in 
open situaties) en afval van poederspuiten. Voor natte spuitcabines wordt gerekend met 
een vangstpercentage van gemiddeld 97% (dus 3 % diffuse verspreiding), voor droge 
cabines met een vangstpercentage van gemiddeld 90% (diffuse verspreiding 10%). 
 
AFVAL:  Gevaarlijke afvalstoffen 

Jaarlijks komen er tienduizende tonnen spuitcabineresten vrij, zoals verfrestanten welke 
door het afkrabben of afbijten van de wanden ontstaan en de slibachtige restanten welke 
ontstaan bij de cabines waarbij een watergordijn wordt toegepast. Bij het reinigen van 
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cabines en apparatuur kunnen voorts aanzienlijke hoeveelheden verontreinigd oplos-
middel ontstaan. Veelal kan dat in eigen bedrijf niet worden hergebruikt, zodat het moet 
worden afgevoerd. Naast het genoemde percentage afval dat wordt ingezameld en 
afgevoerd ontstaat ook een percentage spuitafval dat diffuus wordt verspreid en dus niet 
wordt ingezameld. Dit percentage is afhankelijk van het type spuitcabine ('nat' of 
'droog') en de plaats waar gespoten wordt. 
De bij het stralen toegepaste gritsoorten variëren per bedrijf en per toepassing. In het 
algemeen zal het grit niet weer gebruikt worden en zal dan ook moeten worden afge-
voerd. Afgezien van het luchtverontreinigingsaspect zal het grit ook gevaarlijke 
afvalstoffen bevatten, zoals verfstof en walshuid en gritcomponenten die zware metalen 
zoals zink en koper bevatten. Andere afvalstoffen zijn de bij de droge filterinstallatie 
toegepaste filters, welke na vervanging vrijkomen, en de afgestoken verflagen uit de 
spuitcabines, -wanden en -kasten. Bij spuitwanden welke met een watergordijn werken, 
komt slib vrij welke verfresten, emulgator en oplosmiddelen zal bevatten. 
Afgekeurde verfhoeveelheden en verfbezinksel, zoals die onder andere zullen ontstaan 
bij het dompelen, zullen eveneens als gevaarlijk afval moeten worden behandeld, mits 
niet volledig uitgehard. Stofvormig afval moet zoveel als mogelijk direct in gesloten 
containers worden geborgen om zo stofhinder en bodemverontreiniging door uitloog-
producten te voorkomen. 
In principe moet spuitafval worden beschouwd als gevaarlijk afval, tenzij het materiaal 
volledig is uitgehard. Voor een zo optimaal mogelijke eindverwerking van verfafval is 
het van belang de diverse soorten verfafval te scheiden. Door bijvoorbeeld lege verf-
blikken te laten uitlekken boven een vat, kunnen deze verfblikken na volledige 
uitharding met het bedrijfsafval worden meegegeven. Door het toepassen van een 
blikkenpers kan het volume nog worden teruggebracht. 
 
AFVAL:  Maatregel: Opvangen overspray: gebruik van banden en schijven   
 
De overspray kan worden opgevangen op in de cabine geplaatste rondlopende banden, 
roterende schijven of opvangplaten, welke met oplosmiddel worden bevochtigd om 
aandrogen te voorkomen. De opgevangen lak wordt van de banden, schijven of platen 
geschraapt, verzameld en weer opnieuw gebruikt. Voor de bevochtiging van de banden 
of schijven zijn water of VOS-houdende oplosmiddelen nodig. Met deze techniek kan 
40 tot 60% van de overspray worden teruggewonnen voor hergebruik. 
Toepasbaar bij spuittechnieken (niet toepasbaar voor tweecomponentensystemen) van 
waterafdunbare (wad)lakken. Gezien de investeringskosten die verbonden zijn aan de 
opvanginstallatie, zal aanschaf alleen interessant zijn voor bedrijven met een groot of 
middelgroot lakverbruik. 
 
Knelpunten: De opgevangen lak is in veel gevallen van een mindere kwaliteit, waardoor 
herbewerking nodig is. Indien frequent kleurwisselingen plaatsvinden kan dit proble-
men opleveren. De (afgezogen) luchtstroom dient alsnog van verf-/lakdeeltjes te 
worden gereinigd. 
 
AFVAL:  Maatregel: Conditioneren verf-/lakopslag (voorkomen van het onstaan van 

afvalstoffen) (VNG, 1998) 
 

Bij de opslag van verven/lakken dient steeds rekening gehouden te worden met de 
specificaties van de grondstof. Uitgegaan kan worden van de richtlijnen van leveran-
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ciers. Op die manier wordt vermeden dat bijvoorbeeld door bevriezing grondstoffen niet 
meer gebruikt kunnen worden en als afval moeten worden afgevoerd. Voor conditione-
ring van de opslagruimte is vaak extra verwarming nodig. Bij conditioneren van de 
verfopslag is het voldoende de dagvoorraad tijdig op verwerkingstemperatuur te 
brengen. De totale voorraad continu op bedrijfstemperatuur houden, is energieverspil-
ling; vorstvrij houden is hiervoor wel belangrijk. 
 
AFVAL:  Maatregel: Herverwerken stof (bijvoorbeeld afgevangen poederlak) uit filters 

Droge overspray die in filters wordt afgevangen, kan intern hergebruikt worden. De 
prestaties van de filters bedraagt 90 à 95 %. 
Deze maatregel kan toegepast worden bij droge filterinstallaties. 
 
Knelpunten: Verontreiniging van het poeder door stoffen uit de omgeving. Hierbij is de 
kwaliteitsbewaking noodzakelijk. 
 
AFVAL:  Maatregel: Reduceren hoeveelheid lakslib  

De hoeveelheid lakslib kan op verschillende manieren worden gereduceerd: 
- preventief door steeds bij de keuze van de grondstof/spuitapplicatie rekening te 

houden met de hoeveelheid lakslib die zal ontstaan; 
- door volume-/gewichtsreductie van reeds ontstaan lakslib door bijvoorbeeld ontwa-

teren of verdampen van het water (bijvoorbeeld met lakslib in een jutezak op 
hellend vlak); 

- daar waar kan in de toekomst hergebruik van waterafdunbare lakken plaatsvinden 
Deze maatregel is toepasbaar bij natlakinstallaties en waterafdunbare lakken. 
Knelpunten: Opslag van lakslib 
 
AFVAL:  Maatregel: Regenereren afvalstromen/destillatie VOS 

Door preventief in het proces aanpassingen te doen, kunnen bijvoorbeeld verschillende 
soorten verf-/laksystemen of groepen van verf-/laksystemen van elkaar gescheiden 
worden. Uit de ontstane verf-/lakafval kan de verdunner worden geregenereerd. De 
samenstelling van geregenereerde verdunner zal dan zodanig zijn dat hergebruik 
mogelijk is. (Let op: hergebruik kan alleen bij eenvoudige verdunners, niet bij oplos-
middelen en dan bij voorkeur alleen reinigingsmiddel). 
Het is mogelijk dat hiermee 10% van de gebruikte VOS wordt teruggewonnen. 
Deze maatregel is toepasbaar bij VOS-houdende lakken en reinigingsmiddelen van 
natlakapparatuur, en niet toepasbaar bij tweecomponentensystemen. 
Knelpunten: Aanbod moet voldoende zijn om enig milieurendement te verkrijgen. Bij 
onvoldoende aanbod kan deze activiteit beter door derden worden uitgevoerd 
(VNG, 1998). Een ander knelpunt bij deze techniek is het probleem dat zich kan stellen 
bij de milieuvergunning voor deze activiteit. Deze techniek zou door de vergunningver-
lenende overheid als verwerking van afval (rubriek 2.2.5 van Vlarem) kunnen worden 
beschouwd met als gevolg dat de inrichting klasse 1 plichtig wordt en moet voldoen aan 
de voorwaarden gesteld onder deze rubriek. 
 
AFVAL:  Maatregel: Doseer/menginstallatie voor twee-componenten lakken 

Voor het gebruik van twee-componenten lak dienen een basislak en een verharder 
gemengd te worden. Na menging is de lak nog circa 1 dag bruikbaar. Indien na die tijd 
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lak over is, kan deze niet meer worden toegepast. Met een doseer/menginstallatie voor 
twee-componenten lakken wordt de benodigde hoeveelheid twee-componenten lak in 
een juiste verhouding aangemengd direct voor het verspuiten van de lak. Daardoor 
ontstaan nauwelijks resten van te veel aangemaakte lak. De menging vindt plaats in een 
mixblok, dat geen onderdeel is van het spuitpistool. Het mixblok wordt meestal aan de 
muur bevestigd. 
Het afval van tweecomponentenlak kan met 10-30% gereduceerd worden. Daarnaast is 
minder spoelmiddel nodig voor het reinigen van de apparatuur. Het systeem is toepas-
baar voor alle twee-componenten lakken en diverse applicatietechnieken: luchtspuiten, 
airless spuiten, airmix spuiten, elektrostatisch spuiten en HVLP-spuiten. Het is zinvol 
een installaties te plaatsen indien van een twee-componenten lak jaarlijks 2000 liter of 
meer wordt verspoten. De installatie is dus met name geschikt voor het aanbrengen van 
grondlakken en hoofdkleuren. 
 
ENERGIE 

De onderstaande figuur geeft de mogelijke energiestromen in coating installaties.  

 
Figuur 3-36:voornaamste energiestromen bij de coatinginstallaties, waarbij in deze 

studie de voorbehandeling niet wordt bekeken (DFIU-Karlsruhe, 2002) 
 
Meestal de grootste energievraag de vinden in de droogzones en bij het opwekken van 
gecomprimeerde lucht. Bij de spuitcabine is er elektriciteit nodig voor de werking van 
ventilatoren en compressoren. Wanneer watergedragen coatings worden toegepast is er 
meestal een matige evaporatiezone nodig waarbij een deel afvalwarme uit volgende 
drogers wordt gebruikt. Tevens is er meer energie nodig wanneer er een nageschakelde 
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afgasbehandeling is geïnstalleerd omdat meestal de solventconcentraties niet hoog 
genoeg zijn dat de naverbranding autotherm kan doorgaan. 
De kosten die gerelateerd zijn tot het energieverbruik, dragen tot bijna 20% bij tot de 
totale werkingskost. Meestal zal er zo’n 60% of meer van de energie-input verdwijnen 
als afvallucht of afgas en daardoor in de atmosfeer terechtkomen. Energieverbruik te 
wijten aan onvoldoende isolatie is laag (bijna 10%). Bijna 30% van de energie wordt 
verbruikt in de werking van motoren (DFIU-Karlsruhe, 2002) 
 
Wanneer een nieuwe coatinglijn wordt ontworpen is energieverbruik een belangrijke 
parameter bij de keuze van een adequaat coatingsysteem. Zo kan er gebruik gemaakt 
worden van applicatietechnieken met minder overspray en gereduceerde luchtstroom in 
de spuitcabines of het gebruik van geautomatiseerde verfapplicatie, waarbij kleinere 
motoren kunnen gebruikt worden voor de werking van de compressoren. Verder kan 
een degelijk ontwerp van de branders ook voor een significante energiebesparing 
zorgen.  
Ovens en spuitcabines kunnen worden voorzien van dubbele deuren en/of luchtgordij-
nen om warmteverliezen te voorkomen. Bij het gebruik van luchtgordijnen wordt d.m.v. 
circulatieventilatoren de in de oven aanwezige lucht via spleetopeningen ingeblazen en 
weer afgezogen om te voorkomen dat er een luchtstroming tussen warmere en koudere 
gedeelten kan plaatsvinden. 
Een bijkomend probleem is vaak dat de luchtkanalen tussen brander en spuitcabine niet 
zijn geïsoleerd. Deze kunnen eenvoudig met glaswol worden geïsoleerd. Deze maatre-
gel geeft naast een energiebesparing ook een vermindering van de diffuse VOS-uitstoot. 
 
Andere energiebesparende maatregelen kunnen in rekening worden gebracht bij het 
ontwerpen van een nieuwe coatlijn. 
 

Tabel 3-14: Energiebesparende maatregelen voor nieuwe coatinglijnen (DFIU-
Karlsruhe, 2002) 

Deel van de installatie Maatregel Opmerking 
Spuitcabine warmterecuperatie van de 

afgassen via warmtewisse-
laars 

 

 lage druk systemen met 
lage overspray 

vb. HVLP 

 automatisch afsluiten 
tijdens pauzes 

 

 verfmateriaal met lage 
energievraag 

vb. poeder systemen 

Verdampingszone recirculatieventilatoren voor opconcentratie 
solventen 

Droger/oven directe verwarming vb. gas 
 alle verwarmde delen van 

de installaties samenbren-
gen 

blokdroger 

Thermische naverbrander Warmterecuperatie via 
warmtewisselaars 

voor opwarming drogers 

 
Wanneer we de energiebesparende maatregelen mogelijk bij een bestaande coatinglijn 
gaan bekijken moet er eerst een analyse gebeuren van de huidige situatie op bedrijfsni-
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veau. Nadat de relevante energiestromen in kaart zijn gebracht, kan er een lijst van 
mogelijke maatregelen worden opgesteld om de efficiëntie van het energieverbruik te 
verbeteren. In onderstaand tabel zijn de verschillende mogelijkheden opgelijst die per 
afzonderlijke coatinglijn moeten geëvalueerd worden. 
 

 
Tabel 3-15: Energiebesparende maatregelen voor bestaande  coatinglijnen (DFIU-

Karlsruhe, 2002) 
Deel van de installatie Maatregel Opmerking 

Spuitcabine warmterecuperatie van de 
afgassen via warmtewisse-
laars 

Verifiëren van de wer-
kingsefficiëntie 

 Automatisering van het 
coatingproces en reductie 
van de druk in de spuitap-
plicatie 

Reconstructie van het 
uitwassysteem 

 automatisch afsluiten 
tijdens pauzes 

Haalbaarheid onderzoeken 

 verfmateriaal met lage 
baktemperatuur 

vb. twee-component-
systeem 

Verdampingszone Retrofit van recirculatie-
systeem 

voor opconcentratie 
solventen 

Droger/oven Retrofit van directe 
verwarming 

vb. gas 

 Warmterecuperatie voor 
andere verwarmingspro-
cessen 

 

 
GELUID EN TRILLINGEN 

Binnen de inrichting kunnen de volgende geluidsbronnen worden onderscheiden die een 
min of meer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de totale geluidbelasting vanwege 
de inrichting: 
aan- en afvoer van de te lakken en gelakte producten en van grond- en hulpstoffen met 
behulp van vrachtwagens; 
- intern transport door hangbanen, heftrucks en dergelijke; 
- ventilatoren voor ruimteluchtafzuiging, ontstoffingsinstallaties en dergelijke; 
- smalle pijpen voor aflucht (fluiteffecten); 
- compressoren voor koel- en persluchtinstallaties met aangesloten leidingen; de 

betreffende compressoren kunnen in principe ook trillingen veroorzaken; 
- pompen voor het verpompen van zuren, loog, oplosmiddelen en lakken; 
- radio- en omroepinstallaties. 
 
De omgeving van de verfspuitinrichting speelt uiteraard een belangrijke rol bij het 
treffen van maatregelen. Verfspuitinrichtingen in de directe nabijheid van woningen 
leveren doorgaans meer geluidoverlast op dan bedrijven op industrieterreinen. 
Bij spuitplaatsen die voorzien worden van geluiddempende omkasting kan het geluidni-
veau met 15 tot 40 dB(A) worden teruggebracht. 
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LUCHT 

Luchtverontreiniging tijdens het toepassen van lak en verf door middel van spuitappara-
tuur bestaat uit twee componenten: deeltjes verf of lak met daarnaast 
oplosmiddeldampen. De hoeveelheden vrijkomende verf- of laknevel en oplosmiddel-
dampen hangt sterk af van de toegepaste lakapplicatie en de gevolgde werkwijze. De 
hoeveelheid oplosmiddel in de te verspuiten verf  bedraagt tussen de 40 en 60 % (gem. 
50%). 
 

 
Figuur 3-37: Overzicht van de vrijgekomen VOS emissies bij een laklijn  

 
Afhankelijk van het type coating zal het solventgehalte variëren, in onderstaande tabel 
wordt een overzicht gegevens van de verschillende coatinglagen en hun respectievelijke 
solventgehalte. 
 
Tabel 3-16: Coatings en hun geschatte organisch solventgehalte , uitgedrukt in gew.%  

(FGIER, 2000) 
 

Organisch 
solvent gehalte 

in gew.% 

Laag vaste 
stofgehalte 

Medium vaste 
stofgehalte 

Hoog vaste 
stofgehalte 

Watergedragen 
coatings 

Primer > 50 - <40 - 
Surfacer - 40-50 <40 8  

Effect basiscoat 84 - - 10 
Uni basiscoat >84 52 35 8-10 

Clearcoat 60 45-60 <35 - 
Uni-topcoat 60 45-60 <35 - 

 
 
 
 

Materiaal input 
(metalen  

onderdelen)  

kg solvent/h (oplosmiddel 
uit  lak) kg solvent/h 

(verdunner) 

grondlaag uitdampen deklaag uitdampen drogen afkoelen 

kg solventinput/h en kg/h 
verdunner voor lakkerij  

kg solvent/h 
(verdunner) 
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Uitgaande van verfverbruik per 1000 m² en een vaste stofgehalte van 47 % van de verf, 
is in onderstaande tabel de oplosmiddelemissie ter voorbeeld berekend voor drie 
verschillende spuittechnieken. 
 

Tabel 3-17: Oplosmiddelemissie per 1000 m² 
 

Applicatiemethode Gespoten droge 
laagdikte (µm) Verspoten verf (l) Oplosmiddelemissie 

per 1000 m² 
airless 59 130 76 
airmix 49 119 69 

elektrostatisch hot 
airmix 36 88 55 

 
Door uit te gaan van de verhouding van de toegepaste oplosmiddelen van de verfindu-
strie (SPIN/RIVM, 1995) kan men een globaal inzicht verkrijgen van het type stoffen 
dat geëmitteerd wordt. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 
 

Tabel 3-18: Samenstelling koolwaterstof-emissies ten gevolge van lakken en moffelen 
(exclusief kraakprodukten) 

 
Type stof (%) 

Alifatische koolwaterstoffen (vnl. vertakt en verzadigd) 31 
Aromatische koolwaterstoffen (xyleen, tolueen, C8-C20) 29,5 
Mono-alcoholen (ethylalcohol, N-butylalcohol) 7,4 
Glycolen/glycolethers/glycoletheracetaten  
(ethyleen-, propyleenglycol-) 8,4 

Ketonen (MEK, MIBK) 6,2 
Esters (buthylacetaat) 9,5 
Overige 8 
Totaal 100 

 
De totale hoeveelheid oplosmiddel wordt als damp geëmitteerd, deels via de schoor-
steen (afvoerkanaal van de spuitcabine, verfmengruimte en voorbewerkingsruimte) en 
voor een aanzienlijk kleiner deel via deuren en ramen. Hierbij dient overigens een 
verschil gemaakt te worden tussen verfspuiten in een gesloten spuitcabine, waar in het 
algemeen mechanisch op de buitenlucht wordt geventileerd (99% van de dampen 
verlaat op die manier de ruimte) en verfspuiten in andere ruimten die wel op de buiten-
lucht worden geventileerd, maar die qua luchtdichtheid meestal niet optimaal zijn (93% 
van de dampen wordt centraal afgezogen; 7% wordt diffuus in de werkruimte ver-
spreid).  
Geurhinder zal vooral kunnen worden veroorzaakt door de kenmerkende geur van 
bepaalde oplosmiddelen. De grootste van de bij verfspuiterijen afkomstige emissie is 
die van oplosmiddeldampen. Deze organische stoffen (solventen) zijn alle giftig tot zeer 
giftig en sommige zijn zelfs kankerverwekkend. Bijna alle veroorzaken geurhinder. 
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Bij het drogen en moffelen van lak komen de belangrijkste emissies vrij. De onder-
staande emissiefactoren zijn ontleend aan SPIN/RIVM (1995). 
 

Tabel 3-19: Emissiefactoren voor het luchtdrogen en moffelen van lak 
 

Natte lak Poederlak Andere lak 
 lucht 

drogen moffelen lucht 
drogen moffelen lucht 

drogen moffelen 

CxHy 
(kg/ton) 650 650 - 0 75 76 

Kraak-
produkten 
(kg/ton) 

- 50 - 60 - 60 

Geur 
(milj. 

GE/ton) 
3.200 4.100 - 4.100 500 1.000 

 
 
In ref. VMM-2002-EPA 1996 worden emissiefactoren opgegeven voor het coilcoaten, 
uitgedrukt in kg/uur of kg/m² gecoat oppervlak. 
 

Tabel 3-20: emissiefactoren coilcoaten, uitgedrukt in kg/uur en g/m² (EPA, 1996) 
 

Activiteit Gemiddelde factor in kg 
NMVOS emissie / uur 

Gemiddelde factor in g 
NMVOS emissie / m² 

gecoat oppervlak 
Solventgedragen coilcoaten 
zonder controlemaatregelen 303 45 

Solventgedragen coilcoaten 
met controlemaatregelen (met 
veronderstelling efficiëntie en 
toepasbaarheid van 95 %) 

30 4,4 

Watergedragen coatings* 50 11,25 
* onduidelijk of dat met of zonder controlemaatregelen 
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LUCHT: Maatregelen conventioneel coaten 

In de grondverven en lakken bevinden zich organische oplosmiddelen. De gebruikte 
oplosmiddelen en verdunningsmiddelen zijn milieubelastend en leveren gevaar op voor 
de volksgezondheid.  De meest toegepaste maatregelen zijn hierbij: 
1. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies: 

a. adsorptie 
b. gaswassing 
c. biowasser 
d. biofilter 
e. condensatie 
f. naverbranding 
g. oxidatietechnieken 

2. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van stof-emissies: 
a. filters 
b. cyclonen 

3. Brongerichte maatregelen 
a. gebruikt van spuitcabines en spuitwanden 
b. schoonmaken van spuitpistolen en recipiënten in een gesloten (automatisch) rei-

nigingsapparaat 
c. alternatieve lakken en verven 
d. alternatieve spuitapplicaties 

 
 
LUCHT: Maatregelen conventioneel coaten: End-of-pipe zuiveringstechnieken ter 

reductie van VOS emissies 

In onderstaande paragrafen worden de mogelijke end-of-pipe zuivering beschreven ter 
reductie van VOS emissies. De verschillende technieken veronderstellen een behande-
ling die zich richt op verzamelde afgassen. Inzake bestrijding van afgassen die 
gecomtamineerd zijn met organische oplosmiddelen dient rekening te worden gehouden 
met een aantal belangrijke elementen.  
Een eerste selectie van mogelijke end-of-pipe zuivering gebeurt louter op basis van de 
te behandelen afgasdebieten en de concentraties van de solventen. In onderstaande 
figuur wordt schematisch weergegeven hoe de meest frequente technologieën in het 
algemeen inzetbaar zijn in functie van de afgasdebieten en solventconcentraties. Aan de 
basis van dit schema liggen uiteraard reeds voor een groot deel kostenaspecten. 
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Figuur 3-38: Technologieselectie i.f.v. afgasdebiet en solventconcentratie (Vito, 1999) 

 
Een tweede punt van de selectie betreft uiteraard het type solvent dat overwegend 
aanwezig is. Hierbij zijn vooral de fysisch-chemische eigenschappen bepalend voor het 
al dan niet haalbaar zijn van een geschikte technologie. Zo zal een slecht wateroplosba-
re component bijvoorbeeld moeilijk verwijderd kunnen worden via een gaswasser op 
waterbasis.  
Een derde punt van selectie betreft de gascondities inzake temperatuur, vochtgehalte en 
stofgehalte. Een hoge temperatuur is hierbij bijvoorbeeld nadelig bij adsorptieproces-
sen.  
Een vierde belangrijk selectiecriterium is de vereiste efficiëntie die moet worden 
nagestreefd en de finale concentratie die moet worden bereikt. Zo is er bijvoorbeeld 
vaak een groot onderscheid tussen reduceren van concentratie van 100 mg/Nm³ tot 10 
mg/Nm³ en het verder reduceren van de concentratie van 10 mg/Nm³  tot 1 mg/Nm³. 
De technologie die na de vorige vier criteria nog weerhouden worden kunnen dan 
verder geëvalueerd worden op kostprijs (investerings- en werkingskost). 
 
a. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies: Adsorptie 

(actieve kool, zeolieten) 
 
Gasvormige stoffen worden verwijderd door fysische en of chemische binding met een 
vast dragermateriaal. Als adsorbens worden vaak actieve kool, zeolieten, polymeren en 
moleculaire zeven gebruikt. Actieve kool is meestal het eenvoudigste en goedkoopste 
adsorptiemedium. Bij verzadiging van de kool wordt deze afgevoerd of kan hij gerege-
nereerd worden via doorblazen van hete lucht, stoom of inert gas of stikstof. In het 
laatste geval moet de regeneratiestroom, die hoge concentraties VOS bevat, verder 
behandeld worden via condensatie, verbranding of absorptie. Adsorptie en regeneratie 
kunnen ook continu plaatsvinden bij gebruik van een roterende adsorber.  



 

167 

Het behalen van hoge VOS-reducties (boven 90%) wordt mogelijk bij apolaire compo-
nenten, een afgastemperatuur die maximaal 30 à 40°C bedraagt, een relatieve 
vochtigheid die niet hoger is dan 70% en een stofgehalte beneden 5mg/Nm³. 
  
Een exacte kostenraming kan enkel gebeuren op basis van enkele algemeen aanvaardba-
re vuistregels. Inzake adsorptie op actieve kool kan, rekening houdend met de 
richtwaarden, die weergegeven worden voor adsorptie vanuit de waterfase, een nomina-
le adsorptierendement van 25% verondersteld worden. Dit betekent dat 1 g solvent 
adsorbeert op 4 g kool a rato van € 0,2 per kg kool. 
 
b. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies: Gaswassing 
 
Bij gaswassing worden componenten vanuit de luchtfase overgebracht naar een vloeiba-
re fase. De vloeibare fase is meestal water of een waterige oplossing. Het contact tussen 
beide fases kan plaatsvinden via het fijn verstuiven van water in de luchtstroom of ter 
hoogte van het oppervlak van een pakkingsmateriaal. Aangezien de waterfase stelsel-
matig aanrijkt aan de uitgewisselde component moet het wasmedium ook af en toe 
ververst worden om de drijvende kracht voor het transportproces (concentratiegradiënt) 
op punt te houden. Deze spui kan soms verminderd worden door een goede selectie van 
het wasmedium, waarbij bepaalde chemicaliën via reactie met de uitgewassen stof de 
drijvende kracht ook op punt kunnen houden. 
Voor toepassing van gaswassing is uiteraard vereist dat de uit te wassen componenten 
goed oplosbaar zijn in het wasmedium. Verder is de ingangstemperatuur best zo laag 
mogelijk aangezien dan de dampspanning van de uitgewassen componenten afneemt en 
dus het absorptierendement toeneemt. Het stofgehalte dat de wasser bereikt wordt ook 
best vooraf gereduceerd tot minder dan 5 mg/Nm³ om de sterke vervuiling van de 
pakking te vermijden. Dit kan via een ingebouwde voorsproeitrap die tevens voor 
adiabatische afkoeling van de  in gaande gassen kan zorgen. Uiteraard wordt via 
gaswassing het probleem verlegd van de gasfase naar de waterfase. Het resulterende 
afvalwater zou, indien mogelijk, best behandeld worden in de aanwezige waterzuive-
ring. In het andere geval moet dit water door een erkende verwerker worden behandeld 
wat in hoge kosten resuslteert. 
Gaswassers kunne in gezet worden in een brede debietsrange (1.000 – 100.000 Nm³/h) 
en in een brede concentratierange (1-10 g/Nm³). Biowassers kunnen eenzelfde debiet 
aan, maar functioneren optimaler bij lagere concentraties (0,05-1 g/Nm³) aangezien bij 
hogere vrachten de biologie of zeer groot moet zijn of overbelast wordt. 
 
Voor een installatie op basis van water met een voorafgaande quenching stap voor 
afkoeling van de gassen en gedimensioneerd op 15.000 Nm³/h dient toch gerekend op 
een investeringskost van minstens 12500 euro. 
De werkingskost van een wasser bestaat hoofdzakelijk uit energiekosten (pomp, 
ventilator) en de kost voor inname van vers water en nabehandeling of afvoer van 
spuiwater. Behandeling van water dat solventen bevat is eerder complex. De opgeloste 
componenten kunnen immers meestal enkel via strippen, adsorptie of membraanaf-
scheiding verwijderd worden. Strippen (evaporatie) is meestal de methode om 
solventen te herwinnen indien een destilatiekolom wordt gebruikt. Aangezien echter 
eerst de gassen worden verwijderd uit de gasfase via condensatie en absorptie is het 
uiteraard energetisch niet zinvol om deze terug naar de dampfase te brengen. 
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c. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies: Biowasser 
 
Het proces is gelijkaardig aan gaswassing, maar de uitgewassen polluenten worden 
biologisch afgebroken om de drijvende kracht en waswater op punt te houden.  
De afbraakprocessen resulteren uiteraard in een zekere slibproductie, die sterk afhangt 
van de COD-belasting op de installatie. Om een goede slibafscheiding mogelijk te 
maken, kan best het biologisch compartiment buiten de biowasser gebracht worden. Dit 
vereenvoudigd ook de constructie en de opvolging van het systeem.  
De kostprijs van een biowasser ligt hoger dan voor een gewone gaswasser vanwege de 
extra voorzieningen die nodig zijn voor het biologisch compartiment. Dit betekent een 
meerkost van naar schatting 30%.  
 
d. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies: Biofilter 
 
Bij biofiltratie worden de gassen doorheen een natuurlijke pakking (compost, hout-
schors,…) gevoerd. Wateroplosbare componenten gaan absorberen in de vloeistoffilm 
die zich op de natte pakking bevindt of adsorberen op de pakking zelf en worden daar 
door de aanwezige biomassa afgebroken tot onschadelijke reststoffen als CO2 en water. 
 
Biofiltratie is vanuit economisch perspectief een interessante optie, aangezien zowel de 
investeringskost als werkingskost beperkt blijft. Bovendien wordt het solvent afgebro-
ken en niet getransporteerd naar een andere afvalstroom zoals bijvoorbeeld wel het 
geval is bij een actieve koolfiltratie en gaswasser. Wel moet de pakking na een aantal 
jaren vervangen worden en zal mogelijk een beperkte hoeveelheid besproeiingswater 
(om uitdroging van de filter te vermijden) gespuid moeten worden. Door de hoge 
drukval (tot 4.000 Pa) over een biofilter, zal allicht een sterkere ventilator met een 
hogere energiekost vereist zijn. 
 
e. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies: Condensatie 
 
Via condensatie kunnen solventen vanuit de gasfase in vloeibare vorm worden afge-
scheiden door afkoeling van de afgassen indien het dauwpunt van de contaminanten 
beduidend boven het dauwpunt van de bulk gasstroom ligt. De mate waarin afgekoeld 
moet worden is afhankelijk van de dampspanning van de te condenseren componenten. 
Voor bepaalde componenten moet daarbij zelfs gebruik gemaakt worden van cryogene 
koeling met behulp van vb. vloeibare stikstof. 
De afkoeling kan gebeuren via directe warmtewisseling door bv. Koud water (of koude 
lucht) in de gassen te verstuiven of via indirecte warmtewisseling in een warmtewisse-
laar. In het eerste geval kan een combinatie optreden van absorptieprocessen (cfr. 
gaswasser) en condensatie. 
Condensatie kan een interessante optie zijn indien solventherwinning wordt beoogd en 
indien hoge concentraties solvent aanwezig zijn. Problemen stellen zich indien het 
vochtgehalte in de te zuiveren afgassen hoog is aangezien bij dieptekoeling de resulte-
rende ijskristallen zich kunnen afzetten op het warmtewisselaaroppervlak en zodaning 
de warmtetransfer kunnen bemoeilijken. 
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f. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies:  Naverbranding 
 
Bij te hoge solventemissies wordt vaak een al dan niet regeneratieve of katalytische 
naverbrander toegepast. De in het afgas aanwezige organische solventen worden dan 
omgezet in water en kooldioxide. Bij thermische oxidatie gebeurt dit bij 850°C via een 
vlam terwijl bij katalytische oxidatie 400°C voldoende is en een vlam niet noodzakelijk 
is. Bij regeneratieve verbranding worden de solventen in een met een hittebestendig 
poreus materiaal verhit en aldus vlamloos geoxideerd. Verbranding is toepasbaar voor 
alle concentratiegebieden, maar de concentratie aan solventen bepaald wel hoeveel 
extra brandstof moet worden in gezet. Voor de energetisch interessante autotherme 
verbranding zijn concentraties van minimaal 5 à 10 g/Nm³ voor thermische oxidatie, 3 à 
5 g/Nm³ voor katalytische oxidatie en 1 à 2 g/Nm³ voor regeneratieve verbranding 
vereist. 
Het toepassen van een katalytische naverbrander is technisch mogelijk indien S, P, As, 
Si, Pb en halogenen niet aanwezig zijn in de afgassen. 
Om afzettingen van bijvoorbeeld meegesleurde lakpartikels te vermijden is bij elk type 
naverbrander een geschikte voorfiltratie vereist. 
 
Om een naverbrandingsinstallatie energetisch interessant te maken, moet de concentra-
tie van de solventen indien mogelijk opgedreven worden tot een waarde waarbij de 
naverbrander autotherm kan opereren, t.t.z. zonder dat externe brandstof moet gedo-
seerd worden in stationair regime. Bij een regeneratief systeem wordt dit mogelijk 
vanaf solventconcentraties tussen 1 en 2 g/Nm³, afhankelijk van de verbrandingswaarde 
van de betrokken solventen. 
Opconcentratie is dikwijls mogelijk via een voorafgaande adsorptiestap. Een verdere 
opconcentratie van de solventen wordt tevens mogelijk door de drooggassen verder te 
recirculeren doorheen de droogoven. De invloed van een verder doorgedreven recircula-
tie op het droogproces (solventverdamping) moet wel getest worden. Immers, hoge 
concentraties resulteren in hogere partieel drukken waardoor de drijvende kracht voor 
het droogproces afneemt. Mogelijk is hier wel nog ruimte tot het opdrijven van de 
huidige recirculatiegraad. 
Bij elk type van naverbrander is uiteindelijk nog een belangrijke hoeveelheid restwarm-
te beschikbaar die mogelijk verder gerecupereerd kan worden. 
 
g. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van VOS emissies:  Oxidatietech-
nieken 
 
Een iets recentere technologie bestaat erin om via UV, ozon en/of bepaalde chemicaliën 
de aanwezige solventen te oxideren tot ‘onschadelijke’ reststoffen. Deze chemische 
oxidatiereacties worden meestal geïnitieerd door aanwezige, zeer onstabiele radicalen 
(vb. OH radicaal) die ofwel rechtstreeks in de gastroom worden gecreëerd of wel in een 
aparte luchtstroom die met de afgassen wordt gemengd. Dergelijke systemen zijn ook 
‘op vraag’ inzetbaar en dus geschikt voor discontinue emissies. De reacties vragen 
enige verblijftijd en een goede menging wat de uitvoering van de technologie wat 
complexer maakt. 
 
Dergelijke oxidatiesystemen zijn vaak vrij goedkoop in investering, maar werkingskos-
ten liggen hoog, vooral door de hoge productiekost (± 200 euro/l). De productiekost 
stijgt uiteraard met de concentratie aan solventen die verwijderd moeten worden. 
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Bovendien moet om de nodige contacttijd te garanderen een verblijftijd van 2 seconden 
gegarandeerd worden wat de nodige aanpassingen aan de schoorsteen teweegbrengt. 
 
 
Overzicht voordelen – nadelen reductiemaatregelen 

Tabel 3-21 Overzicht van de voor- en nadelen van de hierboven opgesomde nagescha-
kelde reductiemaatregelen 

Reductiemaatregel Voordelen Nadelen 
Condensatie • Compacte technologie 

• Onafhankelijk van type NMVOS, 
zowel geschikt voor mengsels als voor 
zuivere producten 

• Gecondenseerde NMVOS ondergaan 
geen decompositie door de lagere 
temperaturen 

• Gerecupereerde solventen kunnen 
vaak direct gerecupereerd worden 

• Condensatie brengt ook koeling met 
zich mee, zodat aparte koelinstallaties 
kleiner kunnen zijn 

• Warmterecuperatie is mogelijk 

Minder geschikt als:  
• de te condenseren producten sterk 

verdund zijn 
• een groot gasdebiet moet behan-

deld worden 
• de producten stollen tijdens de 

condensatie 
• zo goed als onmogelijk om 

solventmengsels selectief te laten 
condenseren, dampdrukken onge-
veer gelijk 

• veel waterdamp in gasstroom 
aanwezig is 

Adsorptie • simpele en robuuste technologie 
• goedkoper dan absorptie  
• goede reinigingsrendementen kunnen 

bekomen worden 
• aangepast voor afvalgassen met 

fluctuerende NMVOS-concentraties 
• zeer geschikt voor gechloreerde en 

gefluoreerde KWS, die niet verbrand 
mogen worden 

• rotation adsorber: lage investerings-
kost, lage operationele kost, weinig 
plaats nodig 

• niet geschikt voor NMVOS die 
polymeriseren (vb. styreen) 

• algemeen: hoge investerings en 
operationele kost 

• solventen met hoge polariteit (vb. 
methanol) of een hoge reactiviteit 
(vb. cyclohexanon) moeten ver-
meden worden 

• wateroplosbare solventen (vb. 
aceton, alcohol) moeten nabehan-
deld worden  

• stof en verfnevel kunnen de 
poriën verstoppen 
fixed bed: proces in discontinu, 
corrosieprobleem vanwege tem-
peratuurveranderingen  

Absorptie • toepasbaar bij zeer hoge NMVOS-
concentraties in het afvalgas (> 50 
g/m³), zowel voor mengsels van anor-
ganische en organische producten 

• zeer hoge efficiëntie 
• toepasbaar bij fluctuerende afvalgas-

condities 
• geen probleem met polymeriserende 

componenten 
• afvalgas verzadigd met water vormt 

geen probleem 
• ontvlambare mengsels vereisen geen 

speciale behandeling 
• zorgt tevens voor koeling van gassen 

• hogere investeringen dan voor 
adsorptie 

• installaties relatief complex, 
moeilijker te implementeren in 
bestaande installaties 

• solventmengsels zijn moeilijk te 
recupereren 

• installatie is solventspecifiek en 
moet aangepast worden bij veran-
dering van het proces 

• afvalwater moet nabehandeld 
worden 

Thermische verbran-
ding 

• grote toepasbaarheid wat betreft 
gasdebiet, componenten die verwij-
derd moeten worden 

• ongevoelig voor concentratie-
fluctuaties 

• hoge operationele kosten door 
hoog brandstofverbruik als geen 
warmterecuperatie en lage 
NMVOS-concentraties 

• hoge werkingstemperatuur 



 

171 

• stoomproductie en warmte-recuperatie 
drukken energie-verbruik 

• lage investeringskost 
• recuperatieve systemen bereiken snel 

de werkingstemperatuur 
• bij hoge NMVOS-concentraties (> 6 

gC/Nm³) kan de verbranding auto-
therm verlopen 

hypothekeert levensduur van 
installatie 

• niet geschikt voor gehalogeneerde 
KWS 

• N- en S-bevattende organische 
producten moeten na verbranding 
nabehandeld worden m.b.v. een 
scrubber 

Katalytische verbran-
ding 

• Geschikt voor solventmengsels 
• Installatie is kleiner dan voor thermi-

sche verbranding en zeer betrouwbaar 
• Lagere werkingstemperatuur dan bij 

thermische verbranding, dus minder 
brandstofverbruik, dus lagere energie-
kosten 

• Minder onderhoud dan voor thermi-
sche verbranding 

• Stoomproductie en warmte-recuperatie 
• CO wordt direct omgezet tot CO2 in 

katalysator 

• Toepasbaarheid kleiner vanwege 
de mogelijkheid tot vergiftiging 
van de katalysator (vb. polyme-
ren, as, halogenen, silicium, 
fosfor, zwavel, zware metalen, 
…), stof moet verwijderd worden 

• Gehalogeneerde en S- of N-
bevattende KWS moeten na 
verbranding door de scrubber 

• Bovenlimiet NMVOS moet 
bepaald worden om te grote tem-
peratuurstijging te voorkomen 
vanwege de oxidatiereactie 

• Katalysator moet van tijd tot tijd 
vervangen worden, zelfs zonder 
aanwezigheid van gifstoffen 

Biofiltratie • Simpele constructie 
• Vooral geschikt voor grote gasdebie-

ten met een lage concentratie aan 
NMVOS 

• Lage drukval na reactor 
• Efficiëntie van 95-100% is haalbaar 
• Lage investeringskost t.o.v. alle andere 

technieken 

• Meestal groot oppervlak vereist, 
behalve voor getrapte filters 

• Zuurstof- en voedselvoorziening 
moet gegarandeerd worden, dus 
vooral geschikt voor continu 
werking 

• Moeilijk aan te passen aan 
werkomstandigheden, niet ge-
schikt voor sterk wisselende 
gascondities 

• Werkingstemperatuur binnen 
nauw venster: 10 – 60°C 

• Intermediaire afbraakproducten 
kunnen voorkomen 

• Vorming van voorkeurkanalen in 
filter, zodat droge gebieden ont-
staan waar geen afbraak 
plaatsvindt 

Bioscrubbing • Goede procescontrole 
• Geschikt voor hoge concentraties 
• Goede processtabiliteit 
• pH en voedingsstoffen kunnen 

gemakkelijk gecontroleerd worden 

• hoge investerings- en operationele 
kost 

• lage reactiesnelheid 
• regelmatig zuiveren van biotrick-

lingfilters is vereist, vanwege 
aanmaak biomassa 

Oxidatie • geschikt voor continue en batch 
processen 

• efficiëntie niet altijd gewaarborgd 
• gevoelig voor vocht en stof 
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LUCHT: Maatregelen conventioneel coaten:  End-of-pipe zuiveringstechnieken ter 

reductie van stof-emissies 
 
Een andere belangrijke emissie bij het aanbrengen van lak en verflagen is de emissie 
van stofdeeltjes. Tijdens het spuiten heeft men een overspray die mee met de uitgaande 
lucht wordt meegenomen en met behulp van in onderstaande paragrafen besproken 
technieken kunnen worden afgevangen  
 

a. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van stof-emissies: Filters 
 
Paint-stop-filters 
De lucht uit de spuitcabines kan over een paint-stop-filter worden geleid waardoor een 
groot gedeelte van de verf in deze lucht wordt afgevangen. Het gaat hierbij om een filter 
die opgebouwd is uit glasvezel gebonden door kunsthars. De filters zijn onder de 
vloerroosters geplaatst en vangen zo 95% van de overspray op. Deze filters zijn in 
gebruik op de meeste courante spuitcabines. 
 
Filtreren van lak uit spuitlucht door middel van doekfilters 
Als de vervuilde spuitlucht door een filterdoek heen stroomt, hechten deeltjes aan het 
doek of aan reeds eerder gevangen deeltjes. Deze hechting vindt plaats door zeefwer-
king, directe botsing of aantrekkingskrachten (in volgorde van steeds kleiner wordende 
deeltjes).  
  
Filtreren met keramische/papieren kaarsfilters 
Bij poederinstallaties wordt, om 100% terugwinning te bereiken, gebruikgemaakt van 
keramische of papieren kaarsfilters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen poederinstal-
laties met uitwendige en inwendige terugwinning.  
Bij zogenaamde compactcabines wordt de terugwinning van het poeder verzorgd in de 
cabine zelf. Het overtollige poeder wordt weggezogen naar het achter in de cabine 
aanwezige keramische filter. Na verloop van tijd wordt hier een laag poeder opge-
bouwd, die verwijderd wordt door deze filters met lucht terug te pulsen, waardoor het 
poeder terugvalt in de cabine aanwezige, met lucht gefluïdiseerde voorraadhopper. 
Bij de conventionele cabines wordt het overtollige poeder naar een buiten de cabine 
aanwezige recyclingunit gezogen. Via een cycloon wordt het merendeel van het poeder 
uit de afgezogen lucht verwijderd. Het restant wordt door een filterunit met papieren 
kaarsfilters gezogen, waarna op dezelfde wijze het poeder wordt teruggepulst. Beide 
poederhoeveelheden worden verzameld in een buiten de cabine aanwezige, gefuïdiseer-
de voorraadhopper.  
Poederinstallaties zijn meestal voorzien van airconditioning. Om de gewenste tempera-
tuur en luchtvochtigheid te handhaven wordt de afgezogen lucht via een na-afscheider 
teruggevoerd in de ruimte waarin de poederinstallatie is geplaatst, zodat geen emissie 
plaatsvindt. 
De capaciteit van de filters is minder dan 20 mg/m³ stof. 
 
Filtreren met patronenfilter 
De overspray wordt door middel van een afzuigkap zoveel mogelijk opgevangen en 
door het patronenfilter afgescheiden. Het stof wordt opgevangen door de filterpatronen. 
De gezuiverde lucht stroomt via de patronen in de schoneluchtruimte en wordt via de 
uitlaat afgevoerd. De reiniging geschiedt met behulp van perslucht en wordt elektro-
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nisch aangestuurd. Een hoeveelheid perslucht wordt in de filterpatronen geblazen, het 
aan de buitenzijde opgevangen stof komt los en wordt door een nader te bepalen 
stofafvoersysteem opgevangen en kan vervolgens worden afgevoerd. 
De capaciteit van patronenfilters bedraagt 800 tot 300.000 m³/h, waarbij een emissie 
optreedt van 2 mg/m³(VNG, 1998). 
 
b. End-of-pipe zuiveringstechnieken ter reductie van stof-emissies:  Cycloon 

Een gasstroom wordt met een continue snelheid in een cycloon geblazen. Hierdoor 
ontstaat een bovenstroom (met merendeel lucht) en een onderstroom (met afgescheiden 
deeltjes). 
Teneinde emissie van stof te voorkomen, wordt bij het pneumatisch/elektrostatisch 
spuiten vaak een cycloon toegepast in het afzuigsysteem. 
Aanvullende informatie over cyclonen is opgenomen in de technische fiches. Cyclonen 
kunnen met nagenoeg onbeperkte capaciteit worden toegepast. De prestatie van cyclo-
nen bedraagt 80 tot 90%. 
Cyclonen worden toegepast bij handspuiten, elektrostatisch spuiten en poedercoaten. 
De cyclonen moeten wel voorzien worden van een voorafscheider met lamellen. (VNG, 
1998) 
 
 
LUCHT: Maatregelen conventioneel coaten:  Brongerichte maatregelen 
 
In tegenstelling tot end-of-pipe maatregelen vragen brongerichte preventieve maatrege-
len aanpassingen in de gebruikte werkmethode en zijn om die reden soms moeilijk te 
implementeren. Ze vragen soms aanzienlijke investeringen maar kunnen –alle kosten in 
overweging genomen- toch leiden tot besparingen. Ze hebben als belangrijk voordeel 
dat ze geen verschuiving van de vervuiling met zich meebrengen en in de praktijk 
uitstekend kunnen functioneren. 
  
a. Brongerichte maatregelen: Gebruikt van spuitcabines en spuitwanden 
 
Een spuitcabine is een volledig gesloten installatie die tot doel heeft het spuiten van 
metalen onderdelen onder gecontroleerde omstandigheden te doen plaatsvinden. Bij 
zowel de spuitwanden als de spuitcabine wordt getracht stofvrij te werken en de directe 
(werk)omgeving van de spuitoperatie minimaal te verstoren. Zo heeft men spuitwanden 
of spuitcabines met droge filtering of natte filtering. 
 
Spuitwanden/spuitcabines met droge filtering 
In de meeste gevallen betreft het spuitwanden of spuitcabines voorzien van filters 
bestaande uit filterpapier, fiberglas, polyester of een combinatie van deze materialen. 
Afhankelijk van het rendement van het filter kan boven in de luchtkast nog een extra 
labyrintfilter worden geplaatst. Toevoer en afvoer van lucht vinden plaats met behulp 
van ventilatoren. Luchtsnelheid 0,5 tot 1,5 m/s de capaciteit van de filters bedraagt 0,8-
20 kg/m². 
 
Toepassing op grote schaal voor zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende lakken, 
die door middel van spuittechnieken op het product worden aangebracht in spuitwanden 
of spuitcabines. Bij zeer grote objecten is de toepassing van een spuitwand of spuitcabi-
ne niet meer toepasbaar. Voorts dient het object naar een spuitwand of spuitcabine te 
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kunnen worden verplaatst. Verder moet sprake zijn van vloeibare lak die bijvoorbeeld 
met behulp van  spuitpistolen wordt verspoten. 
 
Knelpunten: Afhankelijk van de toegepaste lakken (denk onder meer aan celluloselak-
ken) kan broei ontstaan. In afwachting van transport dienen uit de spuitwand of 
spuitcabine verwijderde, met risicovolle lakken verontreinigde filters, luchtdicht te 
worden verpakt. Toename van de weerstand in het filter beïnvloedt soms de luchthuis-
houding en daarmee de applicatietechniek. 
 
Spuitwanden/spuitcabines met natte filtering (waterscherm) 
Een waterscherm is een groot paneel dat achter het te lakken product is opgesteld en 
waarover men continu een laag water laat lopen. Het paneel bevindt zich achter in de 
spuitcabine of spuitwand. De verontreinigde lucht wordt langs het paneel weggezogen 
met behulp van een grote ventilator. De lakdeeltjes gaan van de lucht over in het water. 
De gereinigde lucht wordt via de ventilator afgevoerd en passeert soms nog een drup-
pelvanger of een labyrintfilter. 
 
Door toevoeging van een coagulatiemiddel klonteren de verfdeeltjes samen, waarna ze 
uit het water kunnen worden verwijderd. Afhankelijk van het type lak en het type 
flocculatiemiddel romen de deeltjes op en kunnen ze worden geskimmed, of ze bezin-
ken en kunnen als bezinksel worden verwijderd. Ook kan filtratie worden toegepast. 
 
Dit wordt op grote schaal toegepast. Voor zowel watergedragen als oplosmiddelhou-
dende lakken, die door middel van spuittechnieken op het product worden aangebracht 
in spuitwanden of spuitcabines. 
 
Knelpunten: Het onderhoud van een natte spuitwand is arbeidsintensiever dan het 
onderhoud van een wand met droge filtering. Een en ander is echter afhankelijk van het 
toegepaste systeem. Doordat niet alle lakresten uit het water worden verwijderd, kan 
een afzetting van deze deeltjes plaatsvinden in het systeem, waaronder de nozzles en de 
wand zelf. Het rendement kan hierdoor in de loop der tijd afnemen. 
Voorts moet vrijkomend water soms worden behandeld. Een waterscherm kost in 
verhouding tot droge filtering meer energie. Naarmate het systeem meer vervuilt, neemt 
het energieverbruik toe. De geluidsproductie van een waterscherm kan soms uit het 
oogpunt van arbeidsomstandigheden een extra belasting vormen. Water in het reservoir 
kan bacteriologisch verontreinigd raken. Dit veroorzaakt soms een onaangename geur 
op de werkplek. 
(VNG, 1998) 
 
b. Brongerichte maatregelen: Schoonmaken van spuitpistolen en recipiënten in een 

gesloten (automatisch) reinigingsapparaat 
 
In een gesloten (automatisch) reinigingsapparaat worden de onderdelen van het spuitpi-
stool door middel van sproeiers in- en uitwendig gereinigd. Een pneumatische pomp 
brengt daartoe het verdunningsmiddel onder druk. Voor het inwendig reinigen worden 
zowel de materiaalbeker als het spuitpistool op een sproeier geplaatst; de beker omge-
keerd en het spuitpistool met aanzuigopening van het verfmateriaal. Met een spie wordt 
de trekker van het pistool in de stand ‘open’ gehouden, waardoor een inwendige 
reiniging van het pistool mogelijk wordt. Veelal wordt in een gesloten (automatisch) 
reinigingsapparaat het reinigingsmiddel meerdere malen gebruikt. Dit geeft een enorme 



 

175 

besparing van nieuw reinigingsproduct. Voordat het  verdunningsmiddel wordt verwij-
derd voert men het door een filter waarin de vaste deeltjes worden afgevangen. 
 
Door dit gesloten systeem gaat men voorkomen dat de solventen verdampen in de lucht 
en men kan hetzelfde solvent langer gebruiken om te reinigen. 
 
c. Brongerichte maatregelen: Alternatieve lakken en verven 
 
Onder oplosmiddelarme verfproducten worden zowel watergedragen producten als high 
solid producten verstaan, die beide aanzienlijk minder VOS bevatten per zelfde hoe-
veelheid vaste stof. Voor de verschillende lak- en verfverwerkende branches zijn er een 
aantal mogelijkheden om over te stappen op alternatieve producten. De meeste zijn 
binnen de branches reeds bekend en worden vaak met succes al vele jaren toegepast. 
Het overstappen op deze nieuwe producten vereist veelal de acceptatie van andere 
werkwijzen.  Bovendien betekent het vooral bij industriële toepassing investering in 
nieuwe applicatieapparatuur. 
De volgende alternatieven kunnen worden genoemd: 
 
High-solidlakken 

High-solidlakken bevatten minder oplosmiddelen dan de op dit moment gebruikte 
lakken. Deze lakken bevatten tot 85% aan vaste bestanddelen en hoogstens 30% aan 
solventen. De bindmiddelen die gebruikt worden zijn op basis van alkydharsen, polyes-
ters, thermohardend acrylaat, polyurethaan, epoxy of vinyl. Als gevolg van de andere 
samenstelling (minder oplosmiddelen) zijn deze lakken minder gemakkelijk te verwer-
ken. Het voordeel van deze lakken is dat ze kunnen aangebracht worden met bekende 
methoden en materialen en dat er minder verf nodig is om een bepaalde filmdikte te 
bereiken. De verf is ook beter chemisch- en weersbestendig. Naast een aantal voordelen 
kent deze verf ook enige beperkingen: 
- De pulverisatie vereist gewoonlijk het gebruik van pompen onder druk en een 

verwarmer. 
- Door de hoge concentratie aan functionele groepen is er een hoge reactiviteit. Dit 

kan stockageproblemen veroorzaken en kan de gebruiksduur van de mengeling be-
perken. 

- De deklagen zijn veel gevoeliger aan de omgevingsomstandigheden bij applicatie. 
- Het drogen verloopt minder snel. 
- Bij het aanbrengen van meerlagige filmen is er een grotere gevoeligheid voor de 

vorming van kraters en aflopers en voor verweking. 
 
Lakken op waterbasis 

Om het solventgehalte verder te verlagen kunnen de solventen deels vervangen worden 
door water. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen waterverdunbare en 
wateroplosbare lakken. Beiden bevatten echter nog steeds een weinig aan organische 
solventen. 
 
Men onderscheidt de wateroplosbare systemen en de waterverdunbare systemen. Bij 
wateroplosbare systemen zijn de polymeermoleculen (bindingsmiddelen) oplosbaar in 
water. In het geval an waterverdunbare systemen worden de macromoleculen in emulsie 
gebracht in water. 
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De gebruikte bindingsmiddelen zijn: 
 
Tabel 3-22: Overzicht van de gebruikte bindingsmiddelen in wateroplosbare en water-

verdunbare verven (DGTRE, 1995) 
 
Aard van bindingsmiddel Waterverdunbaar Wateroplosbaar 

Cellulose   
Bitumen  - 
Vinyl  - 
Acryl   
Alkyd   
Polyester   
Fenol   
Polyurethaan   
Epoxy   
Styreen-butadieen  - 
 
Lakken op waterbasis bevatten minstens 80% water maar dus nog steeds een fractie 
solventen. Deze solventen worden coalescentie solventen of co-solventen genoemd.  
De coalescentie agentia worden toegevoegd aan de waterverdunbare verven om de 
minimum temperatuur, waarbij een film wordt gevormd, te verlagen. De co-solventen 
worden toegevoegd aan de wateroplosbare verven om de oplosbaarheid van het bin-
dingsmiddel in water te verhogen. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte solventen 
 

Tabel 3-23: Overzicht van de gebruikte co-solventen in wateroplosbare en waterver-
dunbare verven (DGTRE, 1995) 

 
Aard van bindingsmiddel Waterverdunbaar Wateroplosbaar 

Koolwaterstoffen   
     White spirit  - 
     Dipenteen  - 
     Xyleen  - 
     Aromaten  - 
Esters   
2,2,4 trimethyl-1,3            
pentaandiolmonoisobutyraat  - 

     Ethylglycolacetaat  - 
     Butylglycolacetaat  - 
Alcoholen   
     Ethanol -  
     Isopropanol   
     n-butanol -  
Oxyethyleenderivaten   
     Butylglycol   
     Hexyleenglycol  - 
     Butyldiglycol   



 

177 

Aard van bindingsmiddel Waterverdunbaar Wateroplosbaar 
Oxypropyleenderivaten   
     Methoxypropanol   
     Ethoxypropanol   
     Isobutoxypropanol   
     Methoxypropoxypropanol   
     isobutoxypropoxypropanol   
 
Sommige bindmiddelen gebruikt in lakken en verven op waterbasis moeten geneutrali-
seerd worden. Om dit te doen worden amines gebruikt om de stabiliteit te verbeteren 
van waterverdunbare bindmiddelen en de oplosbaarheid te verhogen van anionische 
wateroplosbare bindmiddelen. 
Het neutraliserend amine verdampt bij vorming van de verf/lakfilm. De gebruikte 
amines in verven zijn: 
 
- ammoniak 
- monoethanolamine 
- monoisopropanolamine 
- 2 amino-2-mehyl-1-propanol 
- diethylamine 
- morfoline 
- diethanolamine 
- trimethylamine 
- N,N-dimethylethanolamine 
- Triethanolamine 
- N,N-diethylethanolamine 
- N-methyldiethanolamine 
- N-ethyldiethanolamine 
-     2-dimethylamino-2-methyl-1-propanol 
 
De fabrikanten van waterverdunbare verven werken hoofdzakelijk met ammoniak.  
 
Verder worden er aan verven en lakken op waterbasis anti-corrosiemiddelen toege-
voegd waaronder natriumbenzoaat, natriumnitriet, kaliumnitriet en ammonium-
benzoaat. Deze additieven worden in zeer kleine verhoudingen toegevoegd, nl. 0,1 à 0,5 
gew.%. 
 
De verdamping van het water in de verven hangt af van de luchtvochtigheid en van de 
temperatuur. Het lakrendement ligt lager in vergelijking met solventlakken. 
 
Om aan de kwaliteitseisen te voldoen is een voorbehandeling van de metaaldelen 
noodzakelijk. Dit betekent uiteraard een extra investering. Het voordeel van waterlak-
ken is echter dat het lakproces vrij identiek is aan het vroegere lakproces (mits enkele 
investeringen ter aanpassing van verblijftijden en temperaturen in de droogzones). 
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Poederlakken 

Hoewel de waterlakken reeds veel milieuvriendelijker zijn, wordt er nog steeds een 
kleine concentratie solvent in verwerkt. In poederlakken is geen vluchtig bestanddeel 
meer aanwezig. Wel is het mogelijk dat bij bepaalde types van poeders tijdens het 
bakproces schadelijke producten vrijkomen. De typische bestanddelen van poederlak-
ken zijn: bindmiddelen, kleurstoffen, additieven en soms vulmiddelen. Al deze 
elementen zijn samen aanwezig in het poeder. De grondstoffen worden in drie stappen 
(voormengen, extruderen en malen) tot fijn lakpoeder verwerkt, waarbij de maximale 
korrelgrootte bij de standaardproducten tussen 40 en 50 µm ligt. Meestal worden 
poederlakken op de metaaloppervlakken aangebracht door middel van elektrostatische 
pistolen. Daarna wordt de poederlak in een oven gebakken waardoor de lakoppervlakte 
vernet wordt. De vernette poederlakken zijn overwegend duroplastische kunststoffen,  
ingedeeld in functie van de gebruikte harsen: polyesterharsen, epoxyharsen, epoxy-
polyester harsen, polyurethaanharsen en acrylharsen. Voor buitentoepassing worden 
overwegend de polyester en polyurethaan harsen gebruikt. De poederlakken worden 
gebruikt in de fabricatie van accessoires voor wagens (schokdempers, ruitenwisserhou-
ders,…). 
 
Voordelen: 
- De transferefficiëntie bedraagt 70 %. In de spuitcabines uitgerust met een 

recuperatiesysteem voor poeder kan dit zelfs oplopen tot 95 %. 
- Deze poederlakken bevatten geen schadelijke bestanddelen en worden meestal 

beschouwd als niet-toxische en inert stof. 
- Door het gebruik van poederlakken wordt het minste pollutie geproduceerd omdat: 
- Er geen overschot aan vloeibare verf wordt geproduceerd; 
- De scheiding van stof/lucht mengsel vrij eenvoudig is; 
- Poederlakken solvent-vrij zijn; 
- Bij het storten van afval afkomstig van poederlakken, zal normalerwijs noch het 

grondwater, noch oppervlaktewater vervuild worden.  
- Poederlakken drogen door polyadditie. 
- Poederlakken zijn wel brandbaar en kunnen explosieve lucht/poeder-mengsels 

vormen in bepaalde concentraties. Het gevaar is echter veel lager dan bij solvent-
lakken. 

- Een zeer hoge laagdikte wordt verkregen (>50 µm). 
 
Nadelen: 
- De poeders vertonen andere eigenschappen (chemische- en weersbestendigheid) 

naargelang het gebruikte bindmiddel. 
- Het is niet mogelijk om door toevoegen en mengen van producten, een andere kleur 

te verkrijgen of de viscositeit bij de stellen. 
- Tevens is het zeer moeilijk om een filmdikte kleiner dan 50 µm aan te brengen 

zonder defecten in het oppervlak te creëren (micro-scheuren). Deze scheuren geven 
aanleiding tot versnelde corrosie. Over het algemeen worden de poeders maar in 
één laag aangebracht. 

- Een probleem dat door de aanbrengers wordt aangehaald, is het Faradaykooieffect 
dat regelmatige en volledige filmvorming belet in de inspringende delen van de te 
verven stukken. 

- Werkstukken met een complexe vorm en met caviteiten zijn moeilijk te bedekken 
met een homogene film. 
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Vloeibare verven zonder solvent (stralingsdroging) 

In deze technologie wordt gebruik gemaakt van straling, waarbij de producten uitharden 
d.m.v. elektromagnetische (d.m.v. fotonen, UV-straling) of ioniserende straling (d.m.v. 
elektronen met een hoge energie, electron beam curing genoemd). Onder invloed van 
deze straling worden radicalen van vele componenten getransformeerd tot een polymeer 
netwerk. De polymerisatie verloopt steeds in drie stappen: initiatie, propagatie en 
terminatie. 
 
De basiscomponenten voor de verschillende systemen zijn steeds prepolymeren, 
monomeren en additieven. De verven die uitharden met UV-straling bevatten naast deze 
basiscomponenten ook nog een foto-initiator. Voor uitharding via UV of EB worden 
dezelfde principes gehanteerd voor het aanbrengen en worden dezelfde ruwe materialen 
gebruikt. 
 
Voordelen: 
- Vermits in de verven gebaseerd op acrylaten alleen reactieve producten worden 

gebruikt, zijn ze veel milieuvriendelijker. 
- Er zijn geen solventemissies. De monomeren worden mee vernet gedurende de 

brugvormingsreacties. 
- De verf heeft een lange houdbaarheid. 
- De lakken kunnen drogen op kamertemperatuur en aan hoge snelheid (verblijftijd 

van fractie van seconden) waardoor de energieconsumptie laag is. 
- De installatie en handelingen zijn zeer eenvoudig en vragen weinig plaats en 

manarbeid. 
- Tevens zijn investeringen niet zo hoog. 
- De coatings hebben overwegend een hoge kwaliteit. 
 
Nadelen: 
- De coatings zijn duur (grondstofkost). 
- UV-lakken worden geïnhibeerd door zuurstof, aangezien aanwezigheid van zuur-

stof resulteert in plakkerige coatings. 
- De materialen zijn vrij schadelijk, dus moet er speciale aandacht aan besteed 

worden. 
- De weerstand tegen buitenomstandigheden is overwegend minder goed. 
- Het aanbrengen van de verf op niet poreuze ondergrond en materialen die nog 

moeten vervormd worden, is beperkt. 
- De korte droogtijd en de inkrimping van de film kan zorgen voor hechtingsverlies. 
- De hechting aan metaal is niet ideaal. Dit kan deels opgelost worden door bepaalde 

adhesiepromotoren toe te voegen. 
- Het gebruik is heden nog vaak beperkt tot vlakke of cilindervormige objecten. Het 

risico bestaat dat reacties onvoldoende opgaan bij oneffen substraten. Dit wordt 
opgevangen door gebruik te maken van parabolische reflectoren die een parallelle 
lichtbundel geven. 
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De Nederlandse verfindustrie heeft aangegeven dat zij, voor toepassing in normale 
omstandigheden, in 1999 de volgende oplosmiddelarme metaalconserveringsproducten 
kan leveren (in gram VOS/liter gebruiksklaar product): 
- shopprimer (1- en 2-componenten)  450 g/l 
- roestwerende primer 1-component  250 g/l 
- roestwerende primer 2- componenten  250 g/l 
- buildcoats 1-component    250 g/l 
- buildcoats 2-componenten   200 g/l 
- topcoats 1-component    250 g/l 
- topcoats 2-componenten    300 g/l 
 
d. Brongerichte maatregelen: Alternatieve lakken en verven, stand van zaken per 

subsector (Lodewijks P. et al., 2003) 
 
Zoals in bovenstaande paragrafen aangegeven kunnen de conventionele solventgedra-
gen coatings vervangen worden door ‘milieuvriendelijke’ alternatieven. Het gebruik 
van solventarme of solventvrije systemen voor het coaten van metaal is echter zeer 
toepassingsgebonden. Het is namelijk zo dat de beschouwde activiteiten zeer divers 
zijn, gaande van het coaten van blikken voor voedsel tot grote metaalconstructies. In het 
rapport van Lodewijks et al. werd getracht per subactiviteit na te gaan welke coatings er 
heden (2001) worden toegepast. 
 
Constructie 

Het grootste gedeelte van de coatings in de constructie zijn poedercoatings met onge-
veer 60,9 %.  
Daarnaast worden solventgebaseerde coatings toegepast (38,6 %) met voornamelijk low 
solids (30,0 % voor verdunning). Het gemiddeld solventgehalte van de solventgeba-
seerde coatings bedraagt ongeveer 48,5 % (na verdunning). 
Watergebaseerde coatings worden slechts voor een klein aandeel toegepast (0,6 %). 
 
Machines 

Inzake het coaten van bouw- en landbouwmachines is het optische uitzicht van de 
coating van ondergeschikt belang. Het hoofddoel van de coating is een bescherming 
tegen corrosie. Deze coatings zijn namelijk onderhevig aan chemische en mechanische 
belastingen zoals bv. t.g.v. de sterke corrosieve werking van zuren uit plantensappen en 
vochtigheid. 
Voor het aanbrengen van een grondlaag voor onderdelen in grote oplage, zijn waterge-
baseerde electrodompellakken met oplosmiddelgehaltes van ongeveer 2 gew% 
beschikbaar. Voor kleinere oplages zijn voor spuitapplicatie high solid 2K-grondlakken 
of watergebaseerde 2K-grondlakken op basis van epoxyhars beschikbaar.  
Voor aanbreng van de eindlak worden reeds waterverdunbare eindlaagsystemen met 11 
gew% oplosmiddel toegepast in Duitsland (Rentz et al., 2002-deel 1). 
 
Inzake het coaten van huishoudtoestellen geeft Rentz et al. aan dat in Duitsland voor de 
vervaardiging van koelkasten en haarden voornamelijk vooraf gecoaten coilcoat-
blikken worden verwerkt zodat bij deze apparaten geen lakkering meer benodigd is. 
Bij de vervaardiging van wasmachines, afwasmachines en droogkasten worden deels 
poederlaksystemen toegepast. Gedeeltelijk worden ook nog solventgebaseerde syste-
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men toegepast. Vandaag worden reeds dunne coatings met poederlaksystemen aange-
bracht bij de lakkering van huishoudtoestellen. Bij gelijke kwaliteitseisen en eisen aan 
de corrosiebescherming zijn poederlakken nog altijd duurder t.o.v. solventgebaseerde 
systemen. 
 
Wat betreft het coaten van motorbehuizingen kunnen poederlakken worden toegepast 
op basis van expoxyhars via electrostatische applicatie. Deze lakken zijn bestendig 
tegen hoge temperaturen (tot 500°C ) en tegen chemicaliën. In vergelijking met emaille 
lakken zijn kortere applicatietijden benodigd en is de levensduur van de coating hoger. 
Daarnaast is er ook een UV-hardende poederlaksysteem in Duitsland in gebruik geno-
men voor de coating van voorgemonteerde motorblokken met warmtegevoelige 
kabelleidingen. Hierbij wordt de poederlak electrostatisch aangebracht, vervolgens met 
IR-straling gesmolten en met UV-straling gehard. 
Ondanks de hogere kostprijs voor poederlakken t.o.v. conventionele lakken zijn de 
materiaalkosten door een geringere overspray duidelijk lager dan bij de solventgeba-
seerde lakken. Daarnaast zijn de energiekosten voor de poederlakken, door de kortere 
hardingstijd, lager. De verwerkings- en onderhoudskosten zijn ook beduidend lager 
t.o.v. solventgebaseerde systemen. Daarnaast geven poederlakken nagenoeg geen afval. 
 
Voor de vervaardiging van werktuigen en metaalverwerkingsmachines moeten bijzon-
der weerstandkrachtige lakken toegepast worden, zoals bv. conventionele PUR-primers 
en -eindlakken. Dit is nodig om de aggressieve olies, koelmiddelen en andere vloeistof-
fen te weerstaan. Naast optische oppervlaktekwaliteit is vooral corrosiebescherming van 
belang. Voor de grondlagen kunnen electrostatische dompelbaden worden toegepast 
met watergebaseerde lakken. In Duitsland is dit de meest verspreide techniek. Daar-
naast worden ook nog solventgebaseerde lakken of watergebaseerde lakken via spuiten 
aangebracht. 
Wat poederlakken betreft kunnen systemen worden toegepast op basis van epoxy, 
epoxy/polyester of polyester. Deze poederlak kan direct op de ontvette ondergrond 
worden aangebracht of op de grondlaag via electrostatische applicatie. 
 
Bij de subsector machines wordt in Vlaanderen voornamelijk gebruik gemaakt van 
watergebaseerde coatings (64,8 %).  
De resterende coatings zijn voornamelijk solventgebaseerde coatings (32,3 %) met een 
gemiddeld solventgehalte van ongeveer 49,8% (na verdunning). Er worden hierbij bijna 
geen high solids toegepast (0,2 %). 
Poedercoatings maken slechts een klein gedeelte uit van het gebruik (3,0 %). 
 
Bouw 

Het overgrote deel van de gebruikte coatings zijn solventgebaseerd (77,5 %). Het 
gemiddeld solventgehalte bedraagt hierbij 40,4 %. Er werden geen high solids in de 
enquête aangegeven. Het gebruik van verdunners is zeer beperkt (0,5 %). 
Het overblijvende gedeelte bestaat uit watergebaseerde coatings (22,5 %). 
 
Vaten 

Alternatieve verfsystemen, zoals watergebaseerde, high solids en poedercoatings bij 
(stalen) vaten, worden momenteel ontwikkeld om solventgebaseerde coatings te ver-
vangen.  
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Watergebaseerde coatings kunnen echter niet altijd worden toegepast. De droogtijden 
van watergebaseerde coatings zijn immers te lang wanneer lagen met verschillende 
kleuren dienen te worden aangebracht. 
 
Daarnaast dragen de vervangende producten enkel bij tot de VOS emissiereductie t.g.v. 
het aanbrengen van verf aan de buitenkant van de vaten. Aan de binnenkant van de 
vaten zijn immers speciale verven nodig. Deze verven worden gekozen in functie van 
het toepassingsgebied zoals opslag van voedsel of chemicaliën. Doordat deze verven 
zeer specifiek zijn, is het moeilijk om hiervoor alternatieve verfsystemen te ontwikkelen 
met een lager VOS gehalte. 
 
Agoria gaf aan dat er geen geschikte alternatieve verfsystemen beschikbaar zijn om de 
solventgebaseerde coatings te vervangen. 
 
Er wordt in deze subsector in Vlaanderen gewerkt met solventgebaseerde coatings (96,3 
%) met een gemiddeld solventgehalte van ongeveer 50,6 % (na verdunning). Hierbij 
worden enkel low solids toegepast. 
Daarnaast wordt er slechts voor een klein gedeelte watergebaseerde coatings toegepast 
(ongeveer 3,6 %). Het gebruik van poedercoatings is verwaarloosbaar (0,1 %). 
 
Verwarming 

Rentz et al. geeft aan dat poederlakken momenteel een geschikte techniek is. Daarnaast 
zijn momenteel meer kleuren beschikbaar doordat de navraag op speciale kleuren sterk 
is toegenomen. 
 
Wat deze sector in Vlaanderen betreft, wordt er ongeveer voor de helft gewerkt met 
solventgebaseerde coatings (48,2 %). Het gemiddeld solventgehalte is hierbij ongeveer 
9,0 % (na verdunning) wat te wijten is aan het uitsluitend gebruik van high solids. Er 
wordt een verwaarloosbare hoeveelheid low solids toegepast (0,003 %). Het gebruik 
van verdunners is zeer beperkt (0,5 %). 
Het resterende gedeelte van de gebruikte coatings zijn poedercoatings (43,8 %) en een 
beperkt deel zijn watergebaseerde coatings (8,1 %).  
 
Coilcoat 

Voor deze activiteit is de ontwikkeling van alternatieve verfsystemen niet zo van 
belang. Gezien de hoge automatisatiegraad bij dit productieproces, is deze activiteit 
uitermate geschikt voor end-of-pipe technieken. 
 
In 1990 gebruikte de Europese coilcoating industrie ongeveer 65 000  ton solventgeba-
seerde coatings en ongeveer 5000 ton watergebaseerde coatings. Solventgebaseerd 
coatings hebben doorgaans een solventgehalte van 40 tot 60 %, terwijl watergebaseerde 
coatings een solventgehalte hebben van 12 tot 15 % (ref. FDL-2000). 
Een rapport van VMM (VMM, 2002) geeft een gelijkaardig beeld en geeft aan dat 
ongeveer 85 % van de gebruikte coatings solventgedragen zijn met een solventgehalte 
van ongeveer 40 - 60 %. Het overgrote deel van de resterende coatings zijn watergedra-
gen (solventgehalte van 2 - 15 %) maar er worden ook high solids (plastisolcoatings) en 
poeders toegepast (voor poeders is wel een andere installatie vereist). De meest ge-
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bruikte solventen zijn o.a. xyleen, tolueen, MEK, butanol, diaceton alcohol, ethanol, 
isopropanol, tetrahydrofuraan, e.d. 
 
Momenteel worden bij de bestaande installaties solventgebaseerde coatings gebruikt. Er 
wordt overwogen om watergebaseerde formuleringen te gebruiken bij nieuwe installa-
ties. Het gebruik van poedercoatings kan mogelijk de komende jaren zijn ingang 
vinden. 
 
Ongeveer 90 % van de gebruikte coatings zijn polyesterverven met een hoog solventge-
halte van ongeveer gemiddeld 46 %. De overige 10 % van de gebruikte coatings bestaat 
uit plastisolcoatings met een laag solventgehalte van ongeveer gemiddeld 10 % (high 
solids). De coatings worden hierbij toepassingsklaar geleverd en hoeven voor gebruik 
niet meer verdund te worden (VMM, 2002). 
Het gebruik van high solids (PVC coatings) is te wijten aan specifieke klanteneisen: in 
de bouwsector zijn voor applicaties in corrosieve omgevingen (bv. kust) dikkere 
coatings vereist. Hiervoor worden PVC coatings gebruikt (tot 200µm dik), terwijl 
polyestercoatings in een laag van slechts 20 µm dik worden aangebracht. De beperkt-
heid van de toepassing is voornamelijk te wijten aan de hogere kostprijs. Vermoed 
wordt dat deze PVC coatings uit milieu-overwegingen (chloorinhoud van PVC) op 
termijn vervangen zullen worden door o.a. PUR-coatings. 
 
Een tijd geleden werd geëxperimenteerd met de toepassing van watergedragen verven, 
maar uit praktische overwegingen (technische problemen) is er weer overgeschakeld 
naar solventgedragen systemen. De technologische ontwikkeling van watergedragen 
systemen blijkt nog niet ver genoeg gevorderd om in deze sector te worden toegepast. 
Door ECCA (http://www.esig.org/) wordt vermeld dat watergedragen lakken niet 
gebruikt worden vanwege corrosiegevaar in delen van de coatinglijn, hogere energieve-
reisten en de geringere duurzaamheid va de uiteindelijke coating. 
In de bandlaksector is er verder momenteel onderzoek naar het uitsmelten van een vaste 
blok verf in een laag tegen verwarmde staalband. 
 
Rentz et al. geeft aan dat in West-Europa 6 coilcoatinginstallaties (waaronder 1 in 
Duitsland) op basis van poederlakken werken. Hierbij worden electrostatische spuitpi-
stolen gebruikt en IR-drogers. De doorloopsnelheden zijn echter beperkt tot 15 m/min. 
Hierbij worden voornamelijk poederlakken op basis van polyester toegepast. Door het 
beperkt aanbod aan types poedercoatings zijn maar een beperkt aantal types oppervlak-
ten te realiseren. Daarnaast kunnen met deze poederlakken slechts laklagen vanaf 30µm 
opgedragen worden. Met conventionele solventgebaseerde coatings zijn diktes tot 1 µm 
mogelijk. 
 
In Vlaanderen wordt er voor de subsector coilcoat uitsluitend gebruik gemaakt van low 
solids met een solventgehalte van 55,0 %. 
 
Het omschakelen naar alternatieve verfsystemen zal niet resulteren in een belangrijke 
daling van de VOS-emissies. Er is te verwachten dat bij het toepassen van alternatieve 
verfsystemen geen belangrijke emissiereducties te verwachten zijn wanneer reeds end-
of-pipe technieken worden toegepast. Het grootste deel van de emissies vindt plaats 
tijdens het droogproces in de oven. Enkel 5 tot 10 % van de solventen verdampen 
tijdens het aanbrengen van de verf. 
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Opmerking: er worden echter nieuwe verfsystemen ontwikkeld om het gehalte aan 
zware metalen in de primers te reduceren. 
 
Meubel 

In EPA-Metal Furniture (2001) worden alternatieve coatingsystemen voor het coaten 
van metalen meubels beschreven. Inzake poedercoatings worden doorgaans epoxy 
gebaseerde poeders toegepast bij het coaten van metalen meubels. In Noord-Amerika 
steeg het gebruik van poedercoatings met een gemiddelde groei van 12 % tussen 1992 
en 1996. 
 
Rentz et al. geeft aan dat zowel solventgebaseerde als watergebaseerde en poedercoa-
tings verwerkt worden bij de vervaardiging van meubels uit metaal. Naast het 
kostenaspect zijn vooral de bescherming tegen corrosie en de optische eigenschappen 
van belang. Er is aangetoond dat zowel watergebaseerde dompellakken als poederlak-
ken in vergelijking tot de conventionele solventgebaseerde systemen een goede tot zeer 
goede bescherming tegen corrosie geeft. Het voordeel van de conventionele 
solventgebaseerde systemen ligt in de hoge flexibiliteit wat betreft de keuze van 
kleuren. Het nadeel van poederlakken is dat de laklaag tamelijk dik is. Er een trend om 
dunnere laklagen toe te passen zodat bij de hoge eisen inzake optische oppervlakte-
eigenschappen er met poedercoatings kwaliteitsproblemen kunnen ontstaan. Daarnaast 
zijn poedercoatings in vergelijking tot watergebaseerde en solventgebaseerde systemen 
minder flexibel wat verwisseling van kleur betreft. Bij iedere kleurenwissel is immers 
een reiniging van de lakcabine noodzakelijk, wat echter doorgaans geen hoge techni-
sche inspanningen vereist en in de regel niet zo tijdrovend is. 
 
In Vlaanderen wordt bijna uitsluitend gebruik gemaakt van poederlakken (99,4 %).  
 

Fietsen 

Kaders van fietsen krijgen in het algemeen een grondlaag met watergebaseerde lakken 
en worden met een base-coat en clear-coat afgewerkt. Meestal zijn de base- en clear-
coat hierbij solventgebaseerd. In Duitsland wordt in toenemende mate het gebruik van 
poedercoatings vastgesteld voor de base- en clear-coat. Het gebruik van poederlakken 
kan echter een probleem geven bij sommige kleefverbindingen die niet hitte-bestendig 
zijn bij 180 °C (bv. gekleefde aluminiumbuizen om het kader te vormen). In deze 
gevallen wordt van poedercoatings afgezien (Rentz et al, 2002-deel 1). 
 
Binnen de subsector fietsen in Vlaanderen wordt voor het overgrote deel gebruik 
gemaakt van solventgebaseerde coatings (85,4 %). Hierbij werd geen gebruik van 
verdunners aangegeven. Het betreft hierbij uitsluitend low solids met een gemiddeld 
solventgehalte van ongeveer 60,0 %. 
Het resterende gedeelte (14,6 %) bestaat uit poedercoatings. 
Opmerking: een grote Vlaamse fabrikant van fietsen is in 2003 volledig overgeschakeld 
op het gebruik van watergedragen producten. 
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Schepen 

FDL (2000) geeft aan dat slechts fragmentarische informatie aanwezig is inzake 
alternatieve verfsystemen. Daarnaast is de scheepsbouw en de herstelling van schepen 
eerder zeer beperkt in België. 
 
Volgens Agoria zijn er geen geschikte vervangingsproducten beschikbaar voor de 
solventgebaseerde verven in België (FDL, 2000).  
 
Het KWS2000 programma zal hoogstwaarschijnlijk het gebruik van solventarme 
verven opleggen via de milieureglementering. In Denemarken moeten de scheepswer-
ven voldoen aan de vereisten voor omgevingslucht zodat ook hier solventarme 
producten zullen moeten worden gebruikt. De VOS-richtlijn laat het gebruik van 
nageschakelde technieken toe om hetzelfde doel te bereiken, maar deze optie is minder 
realistisch vermits inkapseling van de diffuse emissies moeilijk realiseerbaar is. 
 
Rentz et al. (2002) geeft aan dat inzake eisen er een onderscheid gemaakt kan worden 
tussen handelsschepen en luxe-jachten. Bij de handelsschepen staat vooral hechting en 
bescherming tegen corrosie centraal. Bij de luxe-jachten speelt daar bovenop ook nog 
het esthetisch aspect een belangrijke rol. Daarnaast is er een belangrijk onderscheid 
tussen nieuwbouw en reparatie (onderhoud) van schepen.  
Er wordt aangegeven dat vandaag de dag een verhoogde inzet van watergebaseerde 
coatings niet mogelijk is gezien de gestelde eisen tijdens de applicatie van deze coa-
tings. 
 
Trein 

Naast optische eisen moeten de coatings vooral voldoen aan de hoge eisen inzake 
corrosiebescherming. De coatings moeten een hoge weerstand bezitten tegen weer en 
stof  en ook bestand zijn tegen aggressieve reinigingsmiddelen (verwijdering graffiti). 
In Duitsland worden de locomotieven ongeveer elke 8 jaar van een nieuwe coating aan 
de buitenkant voorzien (Rentz et al., 2002-deel 1). 
 
Bij de nieuwbouw vinden watergebaseerde coatings voor grondlaag en primers bij 
sommige fabrikanten in Duitsland reeds ingang. Voor de eindlaag zijn meerdere 
varianten beschikbaar i.f.v. de klantenwens, het design en de mogelijke applicatietech-
nieken. Voor eindlagen (uni- en metallic) zijn ook watergebaseerde coatings 
beschikbaar, die echter ondanks goede technische eigenschappen door vele klanten in 
Duitsland nog niet geaccepteerd zijn en dus nog niet ingeburgerd zijn. Inzake de 
metallic lakken wordt voor de clear-coat bij de nieuwbouw vandaag gekozen voor een 
conventionele solventgebaseerde coating. 
 
Inzake het herlakken van treinen in het kader van onderhoud worden in Duitsland 
watergebaseerde 2K-laksystemen toegepast voor grondlaag, primers en eindlagen, 
m.a.w. een volledige opbouw van de lagen d.m.v. watergebaseerde coatings. De ver-
werking van de watergebaseerde lakken moet in een geconditioneerde omgeving 
gebeuren, via bv. luchtbevochtigingssystemen voor de applicatie en voor de droging en 
afgassen een luchtdrogingssysteem. 
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Het overgrote deel van de coatings in Vlaanderen zijn solventgebaseerde coatings (98,6 
% na verdunning). Hierbij worden hoofdzakelijk low solids toegepast (64,4 %) met een 
gemiddeld solventgehalte van ongeveer 40,4 %. Het gebruik van verdunners is beperkt 
(2,1 %). Er wordt in beperkte mate met poedercoatings gewerkt (1,4 %). 
 
 
Andere: oa. voedingsblikjes, verpakking, kleine metaalartikelen, brandblusapparatuur, 
luchtvaart, … 

Er wordt in Vlaanderen hoofdzakelijk gewerkt met poedercoatings (61,6 %) bij deze 
subsector.  
Het resterende gedeelte bestaat uit solventgebaseerde coatings (38,4 % na verdunning) 
en dan voornamelijk low solids (26,6 %). Het gebruik high solids is beperkt tot 9,3 %. 
 
 
e. Brongerichte maatregelen:  alternatieve spuitapplicaties 
 
Enkele alternatieven van het pneumatisch spuiten worden hieronder beschreven. 
- Gebruik van “lage-druk-methode” 

Hier wordt de normale luchtdruk ongeveer 10 maal verlaagd en wordt de verf door 
een lage drukpomp naar het spuitpistool gebracht. Deze methode levert een belang-
rijke vermindering van de verfnevel op maar werkt tamelijk langzaam. Hierdoor is 
deze methode vaak niet erg nuttig. 

- Gebruik van HVLP-spuitpistolen (High volume low pressure) 
Deze pistolen verbruiken een veel groter volume lucht dan de conventionele pisto-
len. De druk ligt echter 5 à 10 maal lager waardoor er minder nevelvorming 
ontstaat. De kwaliteit benadert deze van het conventionele spuiten. Er kunnen ech-
ter problemen ontstaan in verband met de geometrie van de objecten, omdat de 
spuitafstand kleiner is. 

- Gebruik van systemen met voeding onder druk (hybridesysteem met hydraulische 
atomisatie) 
Door het gebruik van voedingen onder druk (uit een drukvat of door een pomp) kan 
de verdunning sterk verminderd worden. Bij het pneumatisch spuiten wordt immers 
veel verdund, enerzijds om een goed spuitresultaat te krijgen, maar anderzijds ook 
om de verf voldoende vloeibaar te maken om opzuiging te vereenvoudigen. Deze 
systemen hebben echter alleen nut bij grotere hoeveelheden te verwerken materiaal, 
maar de winst in solventen kan dan ook hoog oplopen. Dit gaat eventueel gepaard 
met een vermindering van de oppervlaktekwaliteit. 

 
Enkele alternatieven van het airless spuiten worden hieronder beschreven. 
 
-  Airless met supplementaire verstuivingslucht (airmix, airplus, aircoat) 

De verf  wordt onder druk door een kleine spuitopening geduwd. Hierdoor bewe-
gen de verfdeeltjes minder snel naar het te spuiten object en is er ook minder 
terugslag van de verf. Een vermindering aan verfnevel van 30% wordt geschat ten 
opzichte van het pneumatisch spuiten. Om de verf extra te dragen wordt wel een 
beperkte luchtstroom via een spuitpistool bijgevoegd. Vele combinatiemogelijkhe-
den van de spuitopening, spuithoek, materiaaldruk en toegevoegde lucht zijn 
mogelijk. Door de soepelheid in uitvoeringen en de goede oppervlaktekwaliteit 
wordt dit (hybride)systeem ruim toegepast in de algemene industrie. 
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-  Airless warm spuiten 
Door de verf op te warmen spaart men solvent aangezien de viscositeit van een verf 
daalt in functie van de temperatuur. Hierdoor kunnen hoog-visceuze verven worden 
aangebracht. De verwarmde verf wordt over een koud oppervlak gespoten en geeft 
een snelle indikking, zodat er weinig risico is voor het afdruppen van lak. Ook 
kunnen grotere laagdiktes in eenmaal worden aangebracht en is de doorstroomsnel-
heid van de te verven objecten groot. Het verwarmen van de verf heeft plaats in een 
gesloten circuit dat geen verdamping toelaat. De oppervlaktekwaliteit is vrij be-
hoorlijk en het systeem wordt daarom ingezet in onder andere de voertuigbouw 

 
Enkele alternatieven voor het elektrostatisch spuiten zijn de elektrostatisch geassisteer-
de spuitmethoden waarbij de verf mechanisch wordt verstoven. Het elektrisch veld 
dient enkel om de verf op te laden en om de verfdeeltjes tot aan het te verven object te 
transporteren. 
-  Pneumatisch elektrostatisch spuiten 

De onmogelijkheid om te spuiten in holtes wordt hier vermeden door de pneumati-
sche ondersteuning. De luchtdruk bedraagt niet meer dan 1 bar. 

-  Elektrostatisch airless spuiten 
Om grotere verfdebieten te bereiken gebruikt men eveneens een bijkomende air-
less-verneveling. Hierdoor kunnen ook verven met middelmatige viscositeit 
gebruikt worden maar wordt toch een lagere oppervlaktekwaliteit bekomen. 

-  Airmix elektrostatisch spuiten 
Hierbij wordt een nog hoger rendement bekomen dan bij de twee voorgaande tech-
nieken. 

-  Elektrostatisch airless warm spuiten 
Door de combinatie van deze drie technieken treedt een verdere vermindering van 
het solventgehalte op. 

 
 
Tabel 3-24:  Invulling van de parameters voor coaten van metaal met solventgedragen 
verf voor de inschatting van VOS-emissies (APP: wijziging van de applicatietechniek, 
AKF: Actief koolfilter, NV: Naverbrander op de spuitcabine en de ovens) (RUG, maart 
2002) 
 
Techniek 

 
Technische 
efficiëntie 

Toepassing 
 

Emissiefactor32 
 

geen 0 0 0.5 ton/ton 
APP 0.68 0.45 0.347 ton/ton 
AKF 0.90 0.90 0.095 ton/ton 
NV 0.95 0.90 0.073 ton/ton 

 

                                                 
32 Emissiefactor= emissiefactor zonder maatregel *  ( 1  -  ( techn.eff. * toepassingsgraad)  )  
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Tabel 3-25: Invulling van de parameters voor coaten van metaal met watergedragen 
verf voor de inschatting van VOS-emissies (APP: wijziging van de applicatietechniek, 
AKF: Aktief koolfilter, NV: Naverbrander op de spuitcabine en de ovens) (RUG, maart 
2002) 
 
Techniek 

 
Technische 
efficiëntie 

Toepassing 
 

Emissiefactor32 
 

geen 0 0 0.1 ton/ton 
APP 0.68 0.45 0.069 ton/ton 
AKF 0.90 0.90 0.019 ton/ton 
NV 0.95 0.90 0.015 ton/ton 

 
 
LUCHT: Maatregelen coil coaten 
 
Voor 90 % wordt gewerkt met conventionele solventcoatings, en voor 10 % met high 
solids. Het gebruik van high solids (PVC coatings) is te wijten aan specifieke klantei-
sen: in de bouwsector zijn voor applicaties in corrosieve omgevingen (vb. kust) dikkere 
coatings vereist. Hiervoor worden PVC coatings gebruikt (tot 200 µm dik), terwijl 
polyestercoatings in een laag van slechts 20 µm dik aangebracht worden. De beperkt-
heid van de toepassing is voornamelijk te wijten aan de hogere kostprijs. Vermoed 
wordt dat deze PVC-coatings uit milieu-overwegingen (chloorinhoud van PVC) op 
termijn vervangen zullen worden door oa. PUR-coatings. 
Tegenwoordig is de enige substitutie mogelijkheid het toepassen van poedercoatings. 
Deze coatingsystemen zijn poedercoatings op basis van polyester. Poedercoating is 
mogelijk op zowel staal als aluminiumoppervlakken. De bestaande systemen zijn te 
vergelijken met de conventionele constructie, alhoewel de coatingsnelheid gelimiteerd 
is tot 15m/min. Deze lagere coatingsnelheid, welke een lagere productie geeft, is samen 
met de hogere laagdikte (50 à 60 µm) de reden dat overschakeling op poedercoatings 
niet haalbaar is voor de huidige conventionele installaties. Tevens zijn de productiekos-
ten hoger. 
Een tijd geleden werd geëxperimenteerd met de toepassing van watergedragen verven, 
maar uit praktische overwegingen (technische problemen) is men weer overgeschakeld 
naar solventgedragen systemen. Het is zo dat in de regel enkel solventgedragen verven 
gebruikt worden in de bandlaksector, aangezien de technologische ontwikkeling van 
watergedragen nog niet ver genoeg gevorderd is om in deze sector toegepast te worden. 
Door ECCA (http://www.esig.org/confrun2.htm) wordt vermeld dat watergedragen 
lakken niet gebruikt worden vanwege corrosiegevaar in delen van de coatinglijn, hogere 
energievereisten en de geringere duurzaamheid van de uiteindelijke coating. Verder 
gebeurt er in de bandlaksector momenteel ook onderzoek naar het uitsmelten van een 
vaste blok verf in een laag tegen verwarmde staalband. 
Door met een rol te werken i.p.v. met een spuit kan de verf veel efficiënter aangebracht 
worden (rendement van 99 % t.o.v. rendement van 60 à 70 % bij spuittechnieken). 
De applicatie van de coating gebeurt in een afgesloten ruimte, waarbij de lucht afgezo-
gen wordt en toegevoerd wordt naar de oven, waar de coatings gedroogd worden. De 
solventdampen uit de oven (afkomstig van coatingapplicatie en drogen van de coating) 
worden afgezogen en naar een naverbrander gevoerd, waar met aardgas tot 760 °C 
verwarmd wordt. In het beschouwde bedrijf zijn er 2 gesloten verfcabines, bij de ene 
verfcabine gaat de afgezogen lucht naar buiten, bij de andere gaat de lucht naar de 
naverbrander. Het bedrijf bezit twee schouwen, één schouw voert lucht van de verfca-
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bine af (40 %), de andere schouw voert lucht van de naverbrander af (60 % van het 
totaal afgevoerd debiet). Rekening houdend met de beladingen van de afgezogen lucht 
(ca. 35 mg C/Nm³ voor de verfcabine en ca. 7000 mg C/Nm³ voor de lucht die naar de 
naverbrander gaat) kan de toepasbaarheid van de naverbrander geschat worden m.b.v. 
de verhouding (mg C/u behandeld) tot (mg C/u behandeld + onbehandeld), of: 
7000x60/ (35x40 + 7000x60) = 99 %. Hierbij werd verondersteld dat de belading 
afkomstig van verfcabine 2 verwaarloosbaar is t.o.v. de belading afkomstig van de oven 
(zie ook fig. 9). Door het bedrijf werd een efficiëntie van 99.9 % aangegeven voor de 
naverbrander. Emissieconcentraties kleiner dan 20 mg C/m³ zijn dus haalbaar. Bij 
nieuwe installaties bedragen de niet-geleide emissies slechts 3% van de procesemissies.  

 

Figuur 3-39: Schema van productstroom (dikke pijlen) en VOS-stromen 
(dunne pijlen) bij het bandlakken (gegevens coilcoater, 2001) 

 
Deze techniek (afzuiging en naverbrander) is representatief voor de volledige 
coilcoatsector. Actief koolfilters worden niet gebruikt, aangezien de belading van de 
lucht uit de ovens hiervoor te hoog is (RUG, maart 2002). 
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LUCHT: Resultaten VOS-emissies bij gebruikers van lakken en verven in de metaal-
sector 

 
In onderstaande paragrafen en tabellen wordt een indicatie gegeven welke van de 
hierboven beschreven technieken nu reeds toegepast zijn in Vlaamse metaalbewerkende 
bedrijven opgesplitste naar de verschillende subsectoren daar de gebruikte applicatie-
technieken en emissiereducerende maatregelen onderling verschillen (bron: Lodewijks 
P., 2003). 
 
Constructie 

De totale VOS emissies voor het jaar 2001 kwamen voor deze subsector op zo’n 2500 
ton VOS. De volgende applicatietechnieken zijn van toepassing op de subsector con-
structie en hun graad van implementatie wordt gegeven: 

  
Elektrostatisch spuiten 45 % 
Airless spuiten 21 % 
Pneumatisch spuiten 17 % 
Borstelen 7 % 
Traditioneel dompelen 7 % 
Elektroforetisch dompelen 3 % 

 
64 % van het totaal aan gebruikte verf wordt ingenomen door poedercoatings. Deze 
worden allen elektrostatisch verspoten en ze brengen geen VOS-emissies met zich mee. 
Daarnaast komt airless spuiten meer voor dan het traditionele pneumatisch spuiten. Ook 
deze applicatietechniek zorgt voor lagere VOS-emissies, vanwege het hogere spuitren-
dement (75 % ↔ 40 % voor pneumatisch spuiten). Hierdoor moet minder product 
verspoten worden en zullen er dus ook lagere VOS-emissies plaatsvinden. 
 
De traditionele dompeltechniek zorgt echter voor een aanzienlijke verdamping van 
solventen. Dit is te wijten aan het feit dat met een open kuip wordt gewerkt zodat 
continu oplosmiddel moet worden bijgevoegd om de juiste viscositeit van de coating te 
behouden. Deze applicatietechniek wordt enkel in grote bedrijven (200 tot 499 werk-
nemers) gebruikt voor het coaten van volledige oppervlakken. Als reductietechniek 
wordt gepland de dompelbaden af te dekken. 
Bij elektroforetisch dompelen wordt gebruik gemaakt van watergedragen coatings die 
slechts zeer kleine solventemissies met zich meebrengen. 
 
De reductiemaatregelen die worden aangehaald zijn de volgende: 
- Paint-stop, doekfilter, kaarsfilter, patronenfilter 
- Gebruik van spuitcabine, -kast of –wand 
- Overschakeling van pneumatisch spuiten naar HVLP 
- Overschakeling op poedercoatings 
- Cycloon 
- Afsluiten dompelbad 
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Machines 

Binnen deze subsector werd melding gemaakt van ongeveer 2000 ton VOS emissies 
welke vrijkomen door lakapplicaties. 
 
Volgende applicatietechnieken worden aangehaald: 
 

 
De vermelde reductiemaatregelen: 
- Overschakeling op poedercoatings 
- Overschakeling op watergedragen coatings 
- Paint-stop, doekfilter, kaarsfilter, patronenfilter 
- Gebruik van spuitcabine, -kast of –wand 
- Watergordijn 
- Actief koolfilter 
- Naverbrander 
 
Actief koolfilters en naverbrander zijn reeds geïmplementeerd in bedrijven met meer 
dan 1000 werknemers en zorgen voor een aanzienlijke reductie van de VOS-emissies. 
Het watergordijn brengt eveneens een reductie van solventemissies met zich mee, maar 
zorgt wel voor een verschuiving van het probleem omwille van de watervervuiling. 
 
Bouw 

 
Uit de enquête bleek bij de bouw slechts 3,4 ton VOS emissies geëmitteerd te zijn  
geworden in 2001. 
 
De gebruikte applicatietechnieken zijn: 
- Pneumatisch spuiten 
- Elektrostatisch spuiten 
- Traditioneel dompelen 
 
Reductiemaatregelen: 
- Overschakeling op poedercoatings 
- Paint-stop, doekfilter, kaarsfilter, patronenfilter 
- Gebruik van spuitcabine, -kast of –wand 
- Actief koolfilter 
 
Vaten 

Bij de productie van metalen vaten werd zo’n 580 ton VOS geëmitteerd in het jaar 
2001. Hierbij werd ook enkel melding gemaakt van het gebruik van airless spuiten als 
applicatietechniek. Reeds geimplementeerde VOS reductiemaatregelen zijn: 
- Overschakeling op watergedragen coatings 

  
Pneumatisch spuiten 45 % 
Airless spuiten 22 % 
Elektrostatisch spuiten 11 % 
Borstelen 11 % 
Traditioneel dompelen 11 % 
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- Thermische naverbrander 
 
De 99 % emissiereductie die kan bereikt worden door een thermische naverbrander in te 
schakelen zit reeds vervat in de weergegeven VOS-emissies. Tot op heden wordt 
binnen deze subsector gewerkt met solventhoudende coatings met een gemiddeld 
solventgehalte van 50%. Slechts één bedrijf heeft een gedeeltelijke overschakeling op 
watergedragen coatings doorgevoerd in 2001.  
 
Verwarming 

Typisch aan het productieproces van radiatoren is het gebruik van een grondlaag op 
waterbasis en een toplaag m.b.v. poederlak. Deze grondlaag wordt met behulp van een 
elektroforetisch (kataforetisch) dompelproces aangebracht op het blanke metaal. Daarna 
wordt de toplaag aangebracht door een elektrostatisch poederlakprocédé. 
Ondanks het relatief hoge coatinggebruik in deze sector (> 3000 ton) blijven hierdoor 
de VOS-emissies beperkt tot 255  ton voor het jaar 2001. 
 
Applicatietechnieken: 
- Elektroforetisch dompelen 
- Elektrostatisch poederspuiten 
 
Reductiemaatregelen: 
- Overschakeling traditioneel dompelen naar elektroforetisch dompelen 
- Thermische naverbrander 
 
Vóór 1997 werd in één van de geënquêteerde bedrijven nog gebruik gemaakt van 
solventhoudende coatings die m.b.v. een traditionele dompeltechniek werden aange-
bracht. Na 1997 is men echter overgeschakeld op een kataforetisch dompeltechniek en 
worden watergedragen producten gebruikt als grondlaag en poederlakken als toplaag. 
Om de VOS-emissies van deze watergedragen coatings (solventgehalte ± 10%) nog 
verder te beperken werd een thermische naverbrander in gebruik genomen. 
 
Coilcoat 

Het coilcoatprocédé is een zeer typisch proces. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
solventhoudende vloeibare verven met een gemiddeld solventgehalte van 55%.  
In Vlaanderen was in 2001 slechts 1 bedrijf werkzaam in de coilcoatsector. Sinds 2002 
is echter een tweede zeer moderne coilcoatlijn in dienst genomen. De emissies voor het 
jaar 2001 kwamen op 16,5 ton VOS.  
 
Beide bedrijven beschikken over een thermische naverbrander. Terwijl deze van het 
eerste bedrijf nog wordt bijgestookt met aardgas, werkt de naverbrander van het nieuwe 
bedrijf autotherm. Hiertoe worden de VOS-emissies opgeconcentreerd tot net onder de 
concentratie die kritisch is voor zelfontbranding. 
 
Meubel 

Ook binnen deze subsector wordt bijna uitsluitend gewerkt met poederlakken die 
vanzelfsprekend elektrostatisch verspoten worden. Enkele kleinere bedrijven werken 
nog met solventhoudende producten die pneumatische verspoten worden of d.m.v. een 
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dompelbad worden aangebracht. De VOS emissies in deze subsector zijn daarom ook 
beperkt,  zo’n 4900 kg VOS voor het jaar 2001. 
 
Als reductietechniek worden aangehaald: 
- Paint-stop, doekfilter, kaarsfilter, patronenfilter 
- Gebruik van spuitcabine, -kast of –wand 
- Actief koolfilter (bij gebruikers van solventhoudende producten) 
 
Fietsen 

Bij de productie van fietsen wordt grotendeels gebruik gemaakt van solventhoudende 
coatings. Een klein gedeelte van deze coatings is recent vervangen door gebruik te 
maken van poedercoatings. De VOS emissies voor 2001 werden in geschat op zo’n 47 
ton VOS. 
Een grote fabrikant van fietsen is in 2003 volledig overgeschakeld op het gebruik van 
watergedragen producten, wat een sterke daling in de VOS-emissies met zich mee-
brengt. 
 
Schepen 

Bij de vervaardiging van schepen wordt momenteel uitsluitend gebruik gemaakt van 
solventhoudende coatings. Deze worden veelal via de airless spuittechniek aangebracht 
op het substraat. Daarnaast is pneumatisch spuiten en borstelen gebruikelijk. Het 
gebruik van lakapplicaties bracht in 2001 zo’n 17 ton VOS emissies met zich mee. 
 
Trein 

Uitgaande van de resultaten van de enquête kunnen we besluiten dat voor de herstelling 
van treinonderdelen hoofdzakelijk gewerkt wordt met ‘high-solid coatings’. Het gemid-
delde solventgehalte van de vloeibare producten bedraagt 25%. Daarnaast wordt voor 
een klein gedeelte gebruik gemaakt van poedercoatings. De geëmitteerde VOS voor 
2001 bleken ongeveer 112 ton in te houden. 
 
Gebruikte applicatietechnieken: 
- Air-mixed en airless spuiten 
- Pneumatisch spuiten 
- Borstelen 
- Elektrostatisch spuiten 
 
Reductiemaatregelen: 
- Overschakeling solventgedragen producten op poedercoatings 
- Overschakeling pneumatisch spuiten naar air-mixed en airless spuiten 
 
Andere: oa. voedingsblikjes, verpakking, kleine metaalartikelen, brandblusapparatuur, 
luchtvaart, … 

In deze subsector wordt volgens de antwoorden op de enquête niet gewerkt met water-
gedragen coatings. Hoofdzakelijk wordt gebruik gemaakt van poedercoatings (± 60%). 
30% van de gebruikte coatings wordt ingenomen door conventionele solventcoatings 
met een gemiddeld solventgehalte van 40%. De emissies voor deze andere subsectoren 
kwam op 53 ton VOS voor 2001. 
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Applicatietechnieken: 
- Pneumatisch spuiten 
- Airless spuiten 
- Elektrostatisch spuiten 
- Lakwalsen 
 
Reductiemaatregelen: 
- Overschakeling op watergedragen producten 
- Overschakeling op poedercoatings 
- Actief koolfilter 
- Thermisch naverbrander 
 
 
Lakkerij 

In deze sector brachten we de loonlakkerijen onder. Hier worden veelal metalen (stalen, 
aluminium, …) voorwerpen gelakt, maar ook onderdelen uit kunststof of hout. De 
emissies voor deze subsector werd op 547 ton VOS ingeschat. De gebruikte producten 
zijn dus divers en de applicatietechnieken evenzeer: 
 
- Pneumatische spuiten 
- Airless spuiten 
- Elektrostatisch spuiten 
- Borstelen 
- Dompelen 
 
Reductiemaatregelen: 
- Overschakeling op poedercoatings 
- Overschakeling spuiten op dompelen 
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Totaal VOS-emissies door coatinggebruik in de metaalsector 
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Figuur 3-26 Grafische voorstelling van de VOS-emissies in ton, veroorzaakt door het 

gebruik van coatings (Lodewijks et al, 2003) 
 
 
De totale VOS emissies in de metaalsector veroorzaakt door het gebruik van coatings in 
2001 worden in de studie van Lodewijks et al. geschat op  zo’n 6.700 ton. 
 
Ref. VMM-2002 geeft aan dat door Agoria Vlaanderen een enquête bij haar leden werd 
uitgevoerd inzake toepassing van emissiebeperkende maatregelen. Uit deze studie blijkt 
dat 7 op 10 van de ondervraagde ondernemingen  oplosmiddelen gebruiken, hoofdzake-
lijk voor oppervlaktereiniging en coatingprocessen. Tweederde van de (ondervraagde) 
ondernemingen die VOS gebruiken, hebben reeds maatregelen getroffen om hun 
emissies te beperken. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte emissie-
beperkende maatregelen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de 
opgegeven cijfers zowel betrekking hebben op emissiebeperkende maatregelen voor het 
reinigen en ontvetten als voor het coaten in de metaalsector. Daarnaast kunnen weerom 
verschillende bedrijven tegelijkertijd meerdere technieken of producten toepassen. 
 
Emissiebeperkende maatregel Aandeel van de bedrijven die de emissiebe-

perkende maatregel toepassen (in %) 
Good housekeeping, preventief onderhoud van 
installaties, ... 19 

Procesvernieuwing (omschakeling naar watergedragen 
verven, nieuwe installaties, ...) 27 

Omschakeling naar andere producten 13 
Nageschakelde technieken (filters zoals AKF, 
naverbranding, ...) 67 
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WATER 

Afvalwater kan ontstaan bij het toepassen van een watergordijn en bij het reinigen van 
spuitpistolen. Bij het nat reinigen van de werkvloer en/of voorbewerkingsruimte kunnen 
verfdeeltjes en schuurstof in het afvalwater geraken. 
 
Daarnaast kan oppervlaktewaterverontreiniging ontstaan als verfresten of oplosmidde-
len in de bedrijfsriolering raken en worden geloosd op de gemeentelijke riolering 
(indirecte lozing) of op het oppervlaktewater (directe lozing). Ongeacht de wijze van 
lozing (direct of indirect) is de aanwezigheid van een olieafscheider noodzakelijk om 
eventuele olie- en benzineresten te scheiden van het overige water alvorens te lozen. 
 
Afvalwater dat ontstaat bij het gebruik van watergedragen verven zal naar verwachting 
geen nadelige gevolgen hebben voor de werking van de waterzuivering. Ook de te 
verwachten toxische bestanddelen van watergedragen verven zullen het zuiveringspro-
ces vermoedelijk niet belemmeren. De componenten uit de watergedragen verven 
kunnen wel de kwaliteit van het zuiveringsslib nadelig beïnvloeden. Dat kan de afzet-
mogelijkheden van het slib beperken, waardoor de verwijderingskosten toenemen. 
 
WATER: Maatregel: Behandeling afvalwater (coaguleren/filtreren) afkomstig van 
waterschermen en/of natte wanden 

Door het verwijderen van verontreinigingen uit het afvalwater eventueel met additieven 
kan het water afkomstig van waterschermen en natte wanden opnieuw worden gebruikt. 
Op kleine schaal kunnen ook afvalstromen afkomstig van schoonmaakwerkzaamheden 
van apparatuur worden behandeld en hergebruikt. 
Nadere informatie over coagulatie en filtratie is beschreven in de technische fiches. 
 
Waterschermen en natte wanden bij watergedragen verven, oplosmiddelhoudende 
verven en email. Door scheiding met behulp van additieven, dienen zoveel stoffen te 
worden verwijderd dat langdurig hergebruik van het water mogelijk is. 
 
Knelpunten: Bij verandering van verf-/laksoort dienen additieven opnieuw te worden 
getest. 
 
WATER: Maatregel: Ultra- en microfiltratie 

Is gebaseerd op selectieve doorlaatbaarheid voor bepaalde componenten, waardoor de 
vloeistof wordt geconcentreerd of in de vloeistof aanwezige vaste stoffen worden 
ingedikt. Lakmaterialen afkomstig van filtratietechnieken onder andere ultra- en 
microfiltratie kunnen op verschillende manieren opnieuw worden gebruikt. Het kan 
bijvoorbeeld eventueel naar de lakleverancier worden gestuurd, maar het kan ook door 
het bedrijf zelf opnieuw op specificatie worden gebracht en aldus opnieuw als grondstof 
worden gebruikt. 
Deze filtratietechnieken worden in de technische fiches beschreven. 
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WATER: Maatregel: Coagulatiereactor voor het reinigen van spoelwater van waterge-
dragen verven 

Coagulatiereactor, waarin door middel van een elektrostatisch veld samenklontering 
van de verf-/lakdeeltjes plaatsvindt, bestaande uit hoogspanningscoagulator, schei-
dingsapparatuur en spanningsvoeding. Nadere informatie over coagulatie is opgenomen 
in de technische fiches. 
 
BODEM: Maatregel: Vloeistofdichte vloer 

Door het aanbrengen van vloeistofdicht vloeren wordt de onderliggende bodem, en dus 
tevens het grondwater, beschermd tegen milieubelastende stoffen, zoals lakken. Bij het 
gebruik van oplosmiddelen dient aandacht te worden besteed aan de materiaalkeuze bij 
het aanleggen van werkvloeren, omdat een normale betonvloer onvoldoende bescher-
ming biedt.  
Deze maatregel is toepasbaar in de verf-/lakaanmaakruimte, de verf-
/lakverwerkingsruimte en de voorbehandelingszone. 
 
Knelpunten: Beschadiging van de inerte laag door transport en bij oplegpunten (zware 
objecten). Bij het gebruik van oplosmiddelen dient rekening te worden gehouden met 
mogelijke indringing van oplosmiddelen in de vloer. Speciale voorzieningen als coa-
tings zijn gewenst. 
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3.25 Ontlakken  

Bij het verwijderen van laklagen moet men rekening houden met het laktype dat moet 
worden verwijderd en de aard van de laklaag (hechting, dikte, compactheid,  ) , en met 
het grondmateriaal dat niet mag worden aangetast. Het ontlakken is gebaseerd op 
meerdere processen en bewerkingen, die dikwijls in combinatie worden uitgevoerd. 
Deze processen zijn: 
- chemisch aantasten door zuren en/of logen (bv. hydrolyse van het bindmiddel) 
- oplossen in solventen 
- verweken in solventen  
- krimp (door blootstelling aan zeer lage temperaturen) 
- ontbinden (pyrolyse) en/of chemische reactie door hoge temperatuur  
- mechanisch verwijderen (schuren, stralen). 
 
In onderstaande paragrafen worden voornamelijk chemisch, thermisch en cryogeen 
ontlakken besproken; voor mechanisch ontlakken, zoals stralen, wordt verwezen naar 
deel 3.15 Stralen. 
In de praktijk worden vele chemische en thermische ontlakkingen gecombineerd, of 
gevolgd van een mechanisch zuiveren om de aanklevende residuen volledig weg te 
nemen.  
 
3.24.1  Procesbeschrijving: chemisch ontlakken 

Verfverwijderingsmiddelen, vaak ook afbeitmiddelen, lakafbeit, ontlakkers, verfstrip-
pers of paint strippers genoemd, bestaan in verschillende typen. Sommige daarvan zijn 
breedspectrum ontlakkers, die ene grote verscheidenheid van verf- en laksoorten 
aantasten, andere zijn specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van bijzondere, 
resistente laksoorten, zoals de twee-componentenlakken of zelfs PVDF-natlak.  
Grofweg zijn chemische ontlakkingsmiddelen onder te brengen in 4 categoriën: pure 
solventontlakkers, solventhoudende zure ontlakkers, zure ontlakkers en alkalische 
ontlakkers. 
Hierna volgt een overzicht van de chemische processen die worden gebruikt. 
 
Loog of alkalische stoffen, al dan niet met toevoegingen, zoals oppervlakactieve 
stoffen, weekmakers, inhibitoren en indikkingsmiddelen, worden aangewend voor alle 
geheel of gedeeltelijk op olie gebaseerde laksoorten, waaronder vele alkydlakken. Deze 
ontlakkers worden in de meeste gevallen verdund met water en worden afhankelijk van 
het type lak, bij kamertemperatuur tot 65°C gebruikt. Moffellakken, indien gemoffeld, 
zijn in het algemeen moeilijk te verwijderen. Men gebruikt voor het ontlakken ervan 
sterk alkalische producten die een spectrum aan weekmakers bevatten. In de meeste 
gevallen is dit type product toereikend voor het verwijderen van dit type lak. De 
verwijdering van ongemoffelde moffellakken, zoals aanwezig op vloerroosters van 
spuitcabines of op hulpconstructies, en dewelke niet door de moffeloven gaan kunnen 
best gewoon afgeklopt worden of via pyrolyse worden verwijderd. 
 
Oplosmiddelen die geschikt zijn voor reversibele lakken, die met hun eigen oplosmid-
del kunnen worden verwijderd, zoals solvent nafta voor bitumenlakken, ethylacetaat 
voor celluloselakken en spiritus voor schellakvernis. In bepaalde, doch beperkte speci-
fieke gevallen kunnen deze heropgeloste lakken als zodanig terug aangewend worden. 
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Op methyleenchloride gebaseerde verfverwijderingsmiddelen. Indien gebruikt als 
dompelstripper bevatten deze producten een afdeklaag van water of paraffine-mix om 
verdampingsverliezen tegen te gaan. De voorwerpen mogen niet in de waterlaag blijven 
(kans op corrosie). Het waterslot heeft niet alleen als functie het verdampen tegen te 
gaan, maar het bevat ook een buffervoorraad inhibitoren, die het oplosmiddelgedeelte, 
de onderlaag, niet-corrosief instelt. Deze producten worden ook wel in emulsievorm en 
voorzien van inhibitoren en indikkingsmiddelen gebruikt als kwaststripper. Ze zijn 
geschikt voor het verwijderen van olielakken, halfsynthetische en vele geheel syntheti-
sche laksoorten. 
Op kresolen gebaseerde verfstrippers, die ook nog methyleen-chloride en inhibitoren 
bevatten. Deze worden dun vloeibaar als dompelstrippers gebruikt en voorzien van 
indikkingsmiddelen als kwaststrippers. Ze zijn zeer universeel bruikbaar. Hiermee 
kunnen ook veel moeilijke laksoorten, zoals twee-componentenlakken, worden verwij-
derd. Door hun giftigheid en milieu-onvriendelijkheid is het gebruik ervan niet aan te 
raden. 
 
Op organische oplosmiddelen als NMP (N-methylpyrrolidon) gebaseerde afbijtmidde-
len voor het verwijderen van veel typen moffellakken en sommige 
tweecomponentenlakken. NMP werkt trager dan methyleenchloride, werkt sneller bij 
verwarming (bv. 50 tot 60 °C), doch is niet effectief voor het verwijderen van 
epoxylakken. 
 
Zwak zure verfstrippers op basis van organische zuren. Deze groep is in de afgelopen 
jaren sterk uitgebreid en verbeterd met ondermeer lactaten en melkzure esters. Veelal 
gaat het om complexe mengsels met hoogkokende alcoholen en andere additieven.  
Op mierenzuur gebaseerde verfstrippers. Deze zijn bestemd voor zeer  moeilijke 
laksoorten, zoals met fenolhars gemodificeerde epoxylakken en gemoffelde epoxylak-
ken. Er bestaat kans op aantasting van het grondmateriaal. Bovendien zijn ze zeer 
gevaarlijk voor huid en ogen. Passiveren of neutraliseren is meestal nodig. 
 
10 tot 20% kokend chroomzuur. Dit sterk oxiderend middel is in strikte uitzonderings-
gevallen bij uiterst moeilijke laksoorten te gebruiken. Er is kans op aantasting van het 
substraat en het is gevaarlijk bij gebruik. Ernstige milieuproblemen beperken het 
gebruik van chroomzuur tot de zeer moeilijke gevallen, wanneer alle andere mogelijk-
heden zijn uitgeput. Dit proces mag enkel toegepast worden indien men over een 
toereikende afvalwaterbehandeling beschikt. 
 
Een recentere ontwikkeling op ontlakkingsgebied zijn de producten op basis van 
glycolen en weekmakers, al dan niet geactiveerd met amine of in combinatie met een 
sterke base als KOH. Deze ontlakkers worden bij hoge temperatuur (95°C) aangewend. 
Deze producten mogen op het eerste oog duur lijken, ze hebben echter lange standtijden 
door het gebruik van toevoegmiddelen met een zeer hoog kookpunt. In het algemeen 
genomen kunnen alle bedekkingsmiddelen hiermee worden verwijderd, ook polyuret-
haan en epoxy, zonder aantasting van het substraat, met inbegrip van staalsoorten die 
gevoelig zijn voor waterstofbrosheid. Deze ontlakkers kunnen dusdanig samengesteld 
worden dat het spoelwater van deze producten biologisch afbreekbaar is. Verfresten 
kunnen giftig zijn. 
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De meest gebruikte chemische processen zijn:  
De sterk alkalische, waterige, ontlakkers met oppervlakteactieve stoffen en andere 
additieven 
 
Toepassingen 
 
Bij het verwijderen van verf- of laklagen moet men enerzijds rekening houden met het 
laktype, anderzijds met het grondmateriaal, dat niet mag worden aangetast.  
Bij het ontlakken van staal met hoge hardheid of treksterkte kunnen sommige verwijde-
ringsproducten waterstofbrosheid veroorzaken.  Voor het ontlakken van staal zijn 
verschillende ontlakkers bruikbaar. Voor  het chemisch  ontlakken van aluminium en 
zink zijn de ontlakkers met sterke zuren en alkali meestal ongeschikt . De keuze van een 
economisch en milieutechnisch aanvaardbare ontlakker vraagt veel ervaring, en in vele 
gevallen voorafgaande testen. 
Het afvoeren van de gebruikte en uitgewerkte ontlakkingsvloeistof en van het spoelwa-
ter na gebruik, vergt geëigende waterbehandelingsprocessen , vooral indien het 
ontlakkingsproduct in kwestie giftige stoffen bevat. Ook de verwijderde lakresten 
kunnen zware metalen (dus ook giftige stoffen) bevatten, zoals lood, zink, chroom of 
cadmium. In sommige gevallen gaat het enkel om aluminiumstof dat aangewend wordt 
in zogenaamde metallics. 
Ontlakte stalen voorwerpen vertonen meestal snel vliegroest, vooral na een zure behan-
deling, zodat passiveren of neutraliseren in een volgende processtap bijna altijd 
noodzakelijk is. 
 
 
3.25.2  Procesbeschrijving: Thermisch ontlakken 

Het ambachtelijk afbranden van verflagen heeft als model gediend voor twee types 
industriële methoden, nl. pyrolyse en wervelbedontlakken.  
 
Pyrolyse 
Wanneer gelakte voorwerpen in een oven worden verhit ontleden de daarop aange-
brachte lakken (pyrolyse) en de daarbij gevormde gassen kunnen naar een verbrander 
worden geleid, waarin als verbrandingsgassen hoofdzakelijk koolzuurgas en waterdamp 
ontstaan. 
De verbrandingswarmte kan dienen om de ovenverwarming door middel van gas geheel 
of gedeeltelijk te vervangen. Nadat het proces gestart is, is het dan zelfverzorgend. Dit 
hangt af van de hoeveelheid te ontlakken materiaal die men ter beschikking heeft: oud 
product, nieuwe uitval, ophangrekken, roosters en zelfs verfresten uit de spuitcabine. 
Schadelijk afval kan op die manier als nuttige brandstof aangewend worden. 
Bij pyrolyse gevolgd door katalytische verbranding worden de voorwerpen op soortge-
lijke wijze als hierboven beschreven in een oven verhit. De gevormde gassen worden 
echter bij een lage temperatuur katalytisch verbrand. Hierdoor is in de verbrander een 
vulling nodig van poreus materiaal, waarop de katalysator is aangebracht. De reactie 
vindt dan al plaats bij ca. 400°C en niet, zoals in eerste geval, bij 800°C. 
Deze methode is vooral interessant voor kleinere hoeveelheden te ontlakken voorwer-
pen, waarbij te weinig pyrolysegassen onstaan om het proces zelfstandig op gang te 
houden. Door de lagere verbrandingstemperatuur is minder uitwendig toegevoerde 
warmte voor verbranding nodig. Katalysatoren zijn over het algemeen gevoelig voor 
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vergiftiging, waardoor ze onwerkzaam worden. Sommige lakbindmiddelen en pigmen-
ten kunnen deze vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. 
 

 
Figuur 3-40: Voorbeeld thermische ontlakkingsinstallatie: pyrolyseoven 

 
 
Wervelbedontlakken 
In een verhit wervelbed dat gevuld is met inert materiaal, zoals nauwkeurig op korrel-
grootte uitgezeefd kwartszand of korund, kan men snel en grondig ontlakken. Er is een 
goede warmte-overdracht en bovendien wordt metaal schoongeschuurd door de bewe-
gende korrels. De ontstane gassen worden naverbrand en, voordat ze naar de 
buitenlucht worden geleid, in een cycloon ontdaan van stof. De verbrandingsresten 
worden daardoor verwijderd. De hete, doorgeblazen lucht moet in verband met de 
warmte-economie bij voorkeur na filtratie gerecirculeerd worden.  Er moet op gewezen 
worden dat niet alle metalen bestand zijn tegen de hoge temperatuur die daarbij aange-
wend wordt. Veredeld aluminium alsook veredeld staal en messing kunnen over het 
algemeen geen temperaturen verdragen die de 200°C overschrijden. Bij een hogere 
temperatuur verliest dit veredelde materiaal zijn sterkte. 
Het ontlakken in wervelbed loopt veel sneller dan bij pyrolyse; de gasafvalstroom is 
moeilijker te beheersen dan bij de pyrolyseprocessen. De asresten bedragen typisch een 
tiende van het gewicht aan verwijderd materiaal. 
 
Na het thermisch ontlakken zijn de onderdelen meestal bedekt met residu en stof. Dit 
wordt verwijderd door stralen, natstralen, beitsen, hogedruksproeien, droogijsstralen of 
een manuele behandeling.  
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Figuur 3-41: Voorbeeld thermische ontlakkingsinstallatie: wervelbedoven 

 
 
3.25.3 Cryogenie 

Stikstofontlakking (-180°C) 
Bij deze methode worden de voorwerpen enkele minuten in vloeibare stikstof (-196%C) 
gedompeld. Hierdoor verbrost de laklaag. Door het verschil in uitzettingscoëfficiënt van 
laklaag en metaal ontstaan grote spanningen in de hechtingslaag, waardoor vele lakla-
gen spontaan loskomen, of eenvoudig kunnen verwijderd worden.  
Dikke lagen (meer dan 150 µm) kunnen meestal goed verwijderd worden. Sommige 
laksystemen kunnen moeilijk verwijderd worden. Het systeem is niet geschikt voor 
substraten die een structuurverandering ondergaan, zoals lasverbindingen van koolstof-
stalen die bros kunnen worden.  
 
Droogijsstralen 
Bij dit proces waarbij met vaste CO2 pellets bij –80°C wordt gestraald, worden drie 
effecten gecombineerd:  
de zeer sterke afkoeling van de verflaag die tot verbrossing leidt, 
het mechanisch aanstralen, 
het quasi explosief verdampen van de CO2 pellets die tegen het oppervlak slaan.  
Behalve het vrijgeven van CO2 is er geen milieueffect en vervuiling afkomstig van het 
reinigend medium. Het is een duur proces dat voor specifieke reinigingsopdrachten, 
zoals het reinigen van matrijzen en het ontlakken van aluminiumstructuren (meestal van 
vliegtuigen) wordt ingezet.  
 
 
3.25.4  Milieuaspecten en milieuvriendelijke technieken 

Vele sterke solventen zijn vluchtig tot zeer vluchtig, waardoor ze alleen in gesloten 
systemen kunnen worden toegepast.  De nodige aandacht dient geschonken te worden 
aan het vermijden van diffuse emissies. Om deze problemen te vermijden worden meer 
en meer hoogkokende ontlakkers aangewend.  
Waar mogelijk wordt het gebruik van methyleenchloride stopgezet. 
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AFVAL 

Interne recycling van solventen 
 
Voor bedrijfsinterne recycling van ontlakkers kunnen verschillende scheidingstechnie-
ken gebruikt worden.  De meest gangbare zijn filtratie (i) en destillatie (ii). 
 (i) Filtratie 
 Men kan oplosmiddelen recyclen door filters te gebruiken die vaste stoffen uit 
de oplosmiddelen verwijderen.  Dit effect kan soms ook voldoende bereikt worden  
door de verontreiniging te laten bezinken. 
 (ii) Destillatie 
In een batch-destilleertoestel wordt zo mogelijk eerst het water afgescheiden. In een 
destilleertoestel wordt het gebruikte oplosmiddel verdampt; de dampen die erboven 
ontstaan worden in een apart vat gecondenseerd en kunnen meestal hergebruikt worden.  
Vaste stoffen en residuen met een hoog kookpunt (boven circa 200°C) blijven achter in 
het toestel en worden afgevoerd.   
Gefractioneerde destillatie, met scheiding n meerdere fracties van verschillend kook-
punt,  is een meer geavanceerde wijze van destillatie; deze wordt normaliter enkel 
extern uitgevoerd.  
 
Externe recycling van solventen 
Als recycling van oplosmiddelafval binnen uw bedrijf niet haalbaar is, zijn er nog 
verscheidene mogelijkheden om dit extern te laten doen. 
Hierbij zijn twee opties mogelijk: 
- definitieve afstand van het afval 
- terugname van het gedestilleerde solvent. 

 
Standtijd verlengen ontlakkingsbad 
 
Tijdens het gebruik loopt het verfgehalte in het bad op. De standtijd kan verlengd 
worden door het rondcirculeren van het bad over een filter, of door het afscheiden van 
de vaste stof met een centrifuge. 
 
Vast afval van chemische processen 

1 kg organische deklagen levert ca. 3 kg slib.  
 
Vast afval van thermische processen 

1 kg organische deklagen levert ca. 100 g vast afval.  
 
ENERGIE 

Zowel bij wervelbedontlakking als pyrolyse kan energie gerecupereerd  worden uit de 
warme rookgassen. Deze warmte wordt vooral  aangewend bij de voorverwarming van 
de te ontlakken stukken, en voor het opwarmen van bepaalde procesbaden. 
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LUCHT: Maatregel: Veranderen van solventkeuze 
 
Door het gebruiken van solventen met een zo laag mogelijke dampspanning kunnen de 
verdampingsemissies beperkt worden.  Tevens gaat hierdoor minder product verloren.  
Solventen met een lagere dampspanning hebben daarentegen meestal een hoger kook-
punt waardoor zij moeilijker en met meer energie te recycleren zijn door destillatie.  
Ook inzake arbeidshygiëne zijn producten met een lagere dampspanning sterk aan te 
bevelen.  In dit verband heeft het dan ook de voorkeur om aromatische solventen te 
vervangen door alifatische solventen. 
 
LUCHT: Maatregel: Rookgasreiniging 
 
Verbrandingsgassen van een wervelbedoven worden door één of meerdere naverbran-
ders gevoerd, worden gekoeld en ontstoft met bv. keramische filters. 
Bij pyrolyse worden de gassen die in de zuurstofarme pyrolysefaze werden vrijgezet, in 
een naverbrander met zuurstof toevoer verbrandt.  
De schadelijke bestanddelen die verwijderd moeten worden uit de rookgasstroom bij 
thermisch ontlakken zijn stofdeeltjes.   
Indien de verwijdering van de zure componenten uit de rookgasstroom zou nodig zijn 
kan één van de volgende zuiveringsprocessen worden aangewend: 
- droog rookgasreinigingsproces (menging met droge kalk) 
- half nat rookgasreinigingsproces (chemisch reinigen met kalkmelk) 
- nat rookgasreinigingsproces (wassen met grote overmaat water) 
- gekombineerd systeem: half natte reiniging met nageschakelde waskolom 
 
De lucht afkomstig van de thermische ontlakking heeft na rookgasreiniging –naar een 
praktijkvoorbeeld– volgende karakteristieken: 
 

- Pyrolyse ovens op aardgas (totaal vermogen 1280 kW) bij 11% O2 en droogrook-
gas 

 stof emissie: < 0,4 mg/Nm³  
 CO emissie: 2,5 
 TOC emissie: < 0,8 
 HCl emissie: 8,6 

 
- Pyrolyse oven op aardgas(totaal vermogen 750kW) bij 11% O2 en droogrookgas:  

stof emissie: 7,1 – 2,3 mg/Nm³  
CO emissie: 3,1 – 4,3 
TOC emissie: < 0,8 – < 2 
HCl emissie: 3,1 – 19 

 
Ter vergelijking, de emissiegrenswaarden voor een verbrandingsinrichting voor huis-
houdelijk afval met een nominale capaciteit minder dan 1 ton afval/uur  bedragen bij 
11% O2 en droogrookgas:  
- stof emissie: 100 mg/Nm³ (daggemiddelde)  
- CO emissie: 100 
- TOC emissie: 20 (daggemiddelde) 
- HCl emissie: 100 (daggemiddelde) 
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WATER: Behandeling spoelwater 

Wanneer spoelen nodig is dan kan het spoelwater behandeld worden door oa. ionenuit-
wisseling. Er gelden voor het spoelwater na ontlakken dezelfde regels van good 
housekeeping, spoelwaterbesparing, reiniging en recyclage als na het reinigen en 
ontvetten van metalen oppervlakken welke terug te vinden zijn in de BBT-studie voor 
het elektrolytisch behandelen, chemisch behandelen en ontvetten met oplosmiddelen 
van metalen oppervlakken (Vaesen et al., 1998). 
 
ALTERNATIEVEN 

Cryogeen ontlakken 
Sommige verontreinigingen worden bros wanneer ze op zeer lage temperaturen worden 
gebracht.  De brosse lagen kunnen gemakkelijk door licht stralen of doorborstelen 
verwijderd worden.  Als straalmiddel wordt vast koolzuur, in de vorm van koolzuurpel-
lets gebruikt.  Ook vloeibare stikstof wordt als koelmiddel ingezet. 
 
Laserstralen 
Het ontlakken met laser (laserablatie) wordt sinds 2000 commercieel aangeboden. Het 
proces wordt nog uitzonderlijk toegepast, bv. op kunstvoorwerpen, en voor plaatselijke, 
punctuele problemen. De investeringskost is zeer hoog in verhouding tot de behandelde 
oppervlakte.  
 
Ontlakken in gesmolten zoutbad 
In een oxiderende zoutsmelt kan met gelakte voorwerpen snel en grondig ontlakken. 
De zoutsmelt is samengesteld uit natriumhydroxide met toevoeging van natriumnitraat. 
De temperatuur is ongeveer 400 °C. Het proces wordt nog weinig toegepast omwille 
van de delicate handling (zoutspatten in contact met vocht), en de milieubelasting. 
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3.26 Overzicht milieu-effecten van de sector 

Zoals is aangegeven in voorgaande paragrafen brengen de activiteiten in de metaalbe-
werkende nijverheid effecten naar leefmilieu met zich mee, vooral emissies van 
vluchtige organische solventen naar de atmosfeer.  
 
 
3.26.1 Afval 

Onderstaande tabel geeft de afvalstoffenproductie van de Vlaamse metaalbewerkende 
bedrijven weer zoals die aan Ovam zijn gemeld door die bedrijven die vallen onder de 
scope van deze studie zoals is gedefiniëerd in hoofdstuk 2 van dit rapport. Hieruit blijkt 
dat 50% van het geproduceerde afval bestaat uit ijzerkrullen, snijverliezen en metaal-
houdende slakken. De rest de gemelde afvalstoffen zijn vnl. filtermaterialen, 
verpakkingsafval en dergelijke. 
 
OVAM beschikt niet over gegevens naar specifieke metaalbewerkingen toe. 
 
Tabel 3-27: Overzicht van de hoeveelheid gemelde afvalstoffen van metaalbewerkende 

bedrijven in Vlaanderen voor 2000. 
 

Omschrijving afval Hoeveelheid in ton/jaar
ijzerkrullen, snijresten, ijzerschroot, roestvrij staalschroot 232.114 
metaalhoudende slakken, zinkoxideslib, zinkslakken 203.919 
opruimafval met organische stoffen belast, kantineafval niet door de 
gemeente opgehaald, straat en veegvuil 86.684 
papierafval 57.433 
non-ferro metaalstof,-gruis, non-ferro metaalkrullen,-snijresten, non-ferro 
metaalschroot, non-ferro metaalverpakkingen 39.388 
afvalstoffen van straalgrint 35.838 
afvalhout,bekisting,verpakking,afbraakhout 26.090 
industrieel waterzuiveringsslib 25.141 
gruis,stof van minerale oorsprong 24.981 
silikonenfilterslib 23.404 
kunststof afval 22.736 
lompen,vodden,oude kleding 17.841 
zuren en/of basische stoffen gebruikt bij behandeling van metaaloppervlak-
ken 15.980 
grond verontreinigd met organische en anorganische stoffen 14.023 
verpakkingsafval 11.129 
ionenwisselaar belast met anorganische chemische afvalstoffen 9.870 
ionenwisselaar belast met anorganische chemische afvalstoffen 9.440 
emulsies van minerale of synthetische olien, olieemulsies van snijden, 
slijpen, boren en walsen 9.042 
meer dan 1000 mg organo-halogeenverbindingen,uitz.v/d gepolimeriseerde 
stof, afvalstoffen die meer dan 10% organische oplosmiddelen bevatten, 
gechloreerde oplosmiddelen, organische oplosmiddelen 

8.808 

resten van verf,vernis,lijm,hars,...vermengd met oplosmiddelen 8.561 
metaalzouten 6.604 
afval hoofdzakelijk uit chemische stoffen,symbool t(giftig)art.723bis,4 arab, 
afval hoofdzakelijk uit chemische stoffen,met water of zuur giftige gassen, 5.927 
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Omschrijving afval Hoeveelheid in ton/jaar
meer dan 500 mg arseen of oplosbare arseenverbindingen (as), meer dan 100 
mg kwik of oplosbare kwikverbindingen (hg), meer dan 100 mg oplosbare 
thalliumverbindingen (tl), meer dan 500 mg cadmium of oplosbare cadmi-
umverbindingen (cd), koelvloeistoffen, zware metalen 
gebruikte hydraulische olie, snij-,slijp-,boor- en walsolien, resten van 
smeermiddelen, mengsels v olien en oplosmiddelen 3.451 
glasafval 3.334 
aluminiumoxydeslib, ijzeroxydeslib (jarosiet,goethiet), aluminiumhydroxy-
deslib, zinkhydroxydeslib, ijzerhydroxydeslib 3.297 
resten,indampresidu's van regeneratie van oplosmiddelen, 2.331 
anorganisch filtermateriaal, actieve kool,grafietafval, filtermateriaal belast 
met zouten, reinigings-en verpakkingsmateriaal doordrenkt met olie of vet, 
verontreinigde poetsdoeken, materialen verontreinigd door verf, vernis, lijm, 
hars,... 

2.068 

rubberafval,rubberpulp 1.176 
katalysatorafvalstoffen 1.001 
met pcb en pct belaste afvalstoffen 204 
zeepresten 131 
afval hoofdzakelijk uit methylisocyanaat en tolueen di-isocyanaten 54 
slib van de behandeling of de bereiding van koelwater 4 
plantaardige en dierlijke olieafvalstoffen 4 
biociden en fytofarmaceutica 1 

Totaal 961.367 
 
 
3.26.2 Afvalwater 

Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt, komt er bij het bewerken van metalen 
hoofdzakelijk bij het reinigen van (applicatie)apparatuur en metaaloppervlakken 
afvalwater vrij.  
 
Bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM 2002) zijn statistische gegevens en data van 
meetcampagnes met betrekking tot de belangrijkste parameters van het afvalwater 
beschikbaar voor de gehele metaalbewerkende nijverheid (totaal van 170 metingen, 
waaronder dus ook bij het verzinken, elektrolytisch en chemisch behandelen van 
metalen). Op basis van de lozingsgegevens voor het jaar 2002 werden gemiddelden 
berekend, onderstaande grafieken geven een overzicht. 
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Figuur 3-42: Overzicht gemiddelde CZV en BZV concentraties in afvalwater van 

metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten waarden 
en de rechte welke de huidige norm voorstelt 

 
 
 
Uit bovenstaande figuren blijkt dat niet alle bedrijven kunnen voldoen aan de norm (25 
mg BZV/l en 300 mgCZV/l) opgelegd voor deze parameters. Dit is vermoedelijk te 
wijten aan het feit dat de waterzuiveringssystemen bij metaalverwerkende bedrijven 
niet gericht zijn op het verwijderen van CZV en BZV. De aandacht bij het afvalwater 
gaat bij deze bedrijven eerder naar andere polluenten, oa. zware metalen, welke met 
behulp van fysico-chemische zuiveringsinstallaties te verwijderen zijn. 
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Figuur 3-43: Overzicht gemiddelde ammoniakale stikstof en totale stikstof  concentra-

ties in afvalwater van metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als 
gemiddelde gemeten waarden en de rechte als de huidige norm voor ammiakale stikstof 

en in de tweede grafiek als de voorgestelde waarde uit de omzendbrief voor totale N  
voorstelt 

 
Hierbij valt er op te merken dat de opgelegde lozingsnorm uit bijlage 5.3.2.55°, nl. 100 
mg ammoniakale stikstof per l, door bijna alle bedrijven wordt behaald. Naar totale 
stikstof daarentegen kan slecht een 50% van de opgemeten bedrijven de waarde uit de 
omzendbrief (15 mg/l) behalen. Thans hebben de metaalverwerkende bedrijven geen 
sectorale norm voor totale N en treffen zij dus ook geen maatregelen om deze te 
verwijderen. 
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Figuur 3-44: Overzicht gemiddelde fosfor en zwevend stof  concentraties in afvalwater 

van metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten 
waarden en de rechte welke de huidige norm voorstelt 

 
Ook hier stellen we vast dat er een aantal bedrijven niet kunnen voldoen aan de vereiste 
lozingsnorm van 2 mg P/l en 60 mg ZS/ml. 
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Figuur 3-45: Overzicht gemiddelde fluoride en chloride concentraties in afvalwater van 

metaalbewerkende bedrijven na zuivering; de punten zijn gemiddelde waarden per 
bedrijf, de rechten daarentegen stellen huidige lozingsnormen voor nl. voor fluoride 

met HF beitsing 10 mg/l en 15 mg/l  zonder beitsing  
 
Deze grafieken geven aan dat de meeste bedrijven de nu reeds opgelegde 15 mg F/l 
behalen. Er blijkt uit labotesten dat het chemisch onmogelijk is om nog lagere concen-
traties aan fluoriden te behalen. Vandaar het voorstel de lozingsvoorwaarden voor 
fluoriden op te trekken.  
Tevens blijkt dat er vrij veel chloriden worden geloosd. Deze zijn afkomstig van het 
neutralisatiepoces dat vaak met waterstofchloride gebeurt.  
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Figuur 3-46: Overzicht concentratie aan verschillende zware metalen in afvalwater van 
metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten waarden 
en de rechte welke enerzijds de huidige norm voorstelt, nl. 0,1 mg Ag/l, 0,6 Cd mg/l en 

10mg Al/l bij anodiseren en 2mg Al/l  zonder anodisering  
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Figuur 3-47: Overzicht concentratie aan verschillende zware metalen in afvalwater van 
metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten waarden 

en de rechte welke enerzijds de huidige norm voorstelt, nl. 0,1 mg As/l en 0,5 Cr tot./l 
voor galvanoprocessen en 5,0 mg Cr tot./l andere processen 
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Figuur 3-48: Overzicht concentratie aan verschillende zware metalen in afvalwater van 
metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten waarden 

en de rechte welke enerzijds de huidige norm voorstelt, nl. 4 mg Cu /l  
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Figuur 3-49: Overzicht concentratie aan verschillende zware metalen in afvalwater van 
metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten waarden 

en de rechte welke enerzijds de huidige norm voorstelt, nl. 20 mg Fe/l en 10 mg Mn/l  
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Figuur 3-50: Overzicht concentratie aan verschillende zware metalen in afvalwater van 
metaalbewerkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten waarden 

en de rechte welke enerzijds de huidige norm voorstelt, nl. 0,5 mg Ni/l bij elektrolyti-
sche processen en 3 – 5 mg Ni/l bij andere processen (afh. lozing opp. water of riool), 1 

mg Pb/l en 2 mg Sn/l  
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Figuur 3-51: Overzicht concentratie aan zware metalen in afvalwater van metaalbe-
werkende bedrijven na zuivering, met punten als gemiddelde gemeten waarden en de 

rechte welke enerzijds de huidige norm voorstelt, nl. 7 mg Zn/l en 1 mg CN/l  
 
 
Uit al deze metingen blijkt dat de meeste bedrijven voldoen aan de huidige opgelegde 
lozingsnormen voor zware metalen. Deze normen zijn dus haalbaar door toepassen van 
fysico-chemische waterzuiveringstechnieken. In sommige gevallen kan deze norm 
worden aangepast op basis van BBT. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
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3.26.3. Lucht 

De voornaamste milieu-aspecten met betrekking tot het compartiment lucht zijn de 
emissies van vluchtige organische solventen (VOS) ten gevolge van het aanbrengen van 
lijm-en verf/laklagen. Bij het gebruik van koelsmeermiddelen kunnen er rookgassen 
ontstaan waarin een kleine fractie VOS in aanwezig is. Daarnaast worden er ook stof- 
en metaaldampen gevormd bij het bewerken van metalen. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de emissies naar lucht toe voor de metaal-
bewerkende nijverheid (t.t.z. van bedrijven die vallen onder de afgebakende Nace-codes 
in Hoofdstuk 2). 
 

Tabel 3-28: Emissies naar de lucht van de sector in 2001 
 

 CO in ton/jaar SO2 in ton/jaar NOx in ton/jaar stof in ton/jaar som ZM in kg/jaar
27340 242 42 573 73 2888 
28110 - - - - - 
28120 - - - - - 
28210 0,2 1,8 1 - - 
28400 - - - - - 
28510 26 2 80 6 40 
28620 - - - - - 
28710 2 0,5 4 0,4 - 
28720 - - 4 - - 
28740 - - - - - 
28750 0,4 0,01 0,6 - - 

      

 TOS in ton/jaar VOX in ton/jaar Arom. KWS in 
ton/jaar tolueen in kg/jaar xyleenisomeren in 

kg/jaar 
27340 365 2 0 -  
28110 8 - 8 1550 6704 
28120 19 - 17 4050 11264 
28210 19 - 19 - 15290 
28400 19 - 19 3228 15729 
28510 430 2 118 52487 60495 
28620 0,2 0,2 - - - 
28710 21 - 6 30 4810 
28720 278 - 63 100 11230 
28740 2 - 2 887 957 
28750 5 4 0,4 0 429 
Verklaring Nace-codes: 
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27340: draadtrekken 
28110: vervaardigen van metalen constructiewerken 
28120: vervaardigen van metalen tanks, reservoirs en overige 
recipiënten 
28400: smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal 
28510: oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 
28620: vervaardigen van gereedschap 
28710: vervaardigen van stalen vaten en dergelijke 

28720: vervaardigen van verpakkings-
middelen van licht metaal 
27740: vervaardigen van bouten, 
schroeven, moeren, kettingen en veren 
27750: vervaardigen van overige 
producten van metaal 

 
 
3.26.4  Geluid en trillingen 

Metaalbewerkende bedrijven kunnen een bron van geluidshinder vormen. Mogelijke 
bronnen zijn de materiaalmanipulatie en de trillingen die ontstaan bij het uitvoeren van 
de verschillende metaalbewerkingen zoals het trillen van machines en applicatieappara-
tuur. 
 
3.26.5  Energie 

Het voornaamste energieverbruik in de metaalbewerkende bedrijven is te wijten aan het 
opwarmen van werkstukken, zoals bij het walsen en smeden en natuurlijk het drogen 
van gelakte onderdelen in ovens. 
 
3.26.6 Milieu-impact matrix 

Samenvattend werd onderstaande tabel opgesteld waarbij een overzicht wordt gegeven 
van de milieu-impact ten gevolge van de verschillende besproken activiteiten. 
 
Tabel 3-29: Samenvattende tabel van de mogelijke milieu-impact van de metaalbewer-
kende sector 
 

Afdeling Afval Water Lucht Geluid Energie
Niet verspanende bewer-
kingen 1 2 2 1 2 

Verspanende bewerkingen 1 2 2 1 3 

Fysische snijbewerkingen 2 2 1 2 2 

Verbindingstechnieken 1 2 1 2 2 
Voorbehandelings- en 
reinigingsbewerkingen 2 3 1 3 3 
Aanbrengen (organische) 
deklagen 1 1 1 3 1 

1: belangrijkste 
2: belangrijk 
3: minder belangrijk 
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Samenvattend: 
- Bij alle metaalbewerkingen worden er afvalstoffen geproduceerd, vnl. bestaande uit 

metaalhoudende slakken en spanen.  
- Afvalwater komt vnl. vrij bij het reinigen van applicatieapparatuur van deklagen en 

in mindere mate bij de andere bewerkingen 
- Het aanbrengen van deklagen geeft dan ook meteen de meeste impact naar lucht 

toe, bestaande uit vnl. VOS emissies. De andere activiteiten geven eerder stof en 
metaaldampen vrij. 

- Naar geluid toe zijn het de verspanende en versnijdende activiteiten die hinder 
kunnen veroorzaken. 

- Wat het energie-aspect betreft gaat het hierbij vooral om het droogproces bij het 
aanbrengen van deklagen en het opwarmen van werkstukken (vb. walsen en sme-
den). 
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HOOFDSTUK 4: SELECTIE VAN DE BESTE BESCHIKBARE 

TECHNIEKEN (BBT) 

4.1 Evaluatie van de beschikbare milieuvriendelijke technieken 

In Tabel 4.1 worden de beschikbare milieuvriendelijke technieken uit hoofdstuk 3 
getoetst aan een aantal criteria. Deze multi-criteria analyse laat toe te oordelen of een 
techniek als Beste Beschikbare Techniek (BBT) kan beschouwd worden. De criteria 
hebben niet alleen betrekking op de milieucompartimenten (water, lucht, bodem, 
energie en geluid), maar ook de technische haalbaarheid en de economische kant 
(rendabiliteit) worden beschouwd. Dit maakt het mogelijk een integrale evaluatie te 
maken, conform de definitie van BBT (cf. Hoofdstuk 1).  
 
Toelichting bij de inhoud van de criteria: 
 
Technische haalbaarheid 
- bewezen: geeft aan of de techniek zijn nut bewezen heeft in de industriële prak-

tijk (- : niet bewezen; + wel bewezen); 
- veiligheid: geeft aan of de techniek, bij correcte toepassing van de gepaste veilig-

heidsmaatregelen, aanleiding geeft tot een verhoging van de risico’s op 
brand, ontploffing en arbeidsongevallen in het algemeen (- : verhoogt 
risico; 0 : verhoogt risico niet; +: verlaagt risico) ; 

- kwaliteit: geeft aan of de techniek een invloed heeft op de kwaliteit van het 
eindproduct (-: verlaagt kwaliteit, 0: geen effect op kwaliteit, + : ver-
hoogt kwaliteit);  

- globaal: schat de globale technische haalbaarheid van de techniek in (+ als 
voorgaande alle + of  0, - als één van voorgaande -).  

 
Milieuvoordeel 
- waterverbruik: aandacht voor de mogelijkheden tot hergebruik en het beperken 

van het totale waterverbruik;  
- afvalwater: inbreng van verontreinigde stoffen in het water tengevolge van de 

exploitatie van de inrichting; 
- lucht: inbreng van verontreinigde stoffen in de atmosfeer tengevolge 

van de exploitatie van de inrichting; 
- bodem: bronnen van verontreiniging van de bodem; 
- afval: het voorkomen en beheersen van afvalstromen; 
- energie: energiebesparingen, inschakelen van milieuvriendelijke energie-

bronnen en hergebruik van energie; 
- geluid: geluidsproductie tengevolge van de exploitatie van de inrichting; 
- globaal: geeft de ingeschatte invloed op het gehele milieu weer. 
 
Per techniek wordt voor elk criterium een kwalitatieve beoordeling gegeven, waarbij: 
-:  negatief effect; 
0:  geen/verwaarloosbare impact; 
+:  positief effect; 
±: soms een positief effect, soms een negatief effect. 
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Deze beoordeling is onder meer gebaseerd op: 
- ervaring van exploitanten met deze techniek; 
- BBT-selecties uitgevoerd in andere (buitenlandse) vergelijkbare studies; 
- adviezen gegeven door het begeleidingscomité. 
Waar nodig, wordt in een voetnoot bijkomende toelichting verschaft. 
 
Economische beoordeling 
- rendabiliteit: 

een positieve (+) rendabiliteit betekent dat de techniek kostenbesparend werkt; 
een “-“ duidt op een relatief kleine verhoging van de kosten; 
een “- - “ duidt op een erg negatieve rendabiliteit en de techniek wordt als econo-
misch onhaalbaar voor de metaalbewerkende nijverheid beschouwd. 

 
Bij het selecteren van de BBT op basis van de scores voor verschillende criteria, 
worden een aantal principes gehanteerd (zie Figuur 5.1):  
- Eerst wordt nagegaan of een techniek technisch haalbaar is, waarbij rekening 

wordt gehouden met de kwaliteit van het product en de veiligheid (arbeidsveilig-
heid).  

- Wanneer de techniek technisch haalbaar is, wordt nagegaan wat het effect is op de 
verschillende milieucompartimenten. Door een afweging van de effecten op de 
verschillende milieucompartimenten te doen kan een globaal milieuoordeel geveld 
worden. Om dit laatste te bepalen worden de volgende elementen in rekening ge-
bracht: 
- Zijn één of meerdere milieuscores positief en geen negatief, dan is het globaal 

effect steeds positief; 
- Zijn er zowel positieve als negatieve scores dan is het globaal milieu-effect 

afhankelijk van de volgende elementen:  
- de verschuiving van een minder controleerbaar naar een meer controleer-

baar compartiment (bijvoorbeeld van lucht naar afval); 
- relatief grotere reductie in het enige compartiment ten opzichte van toena-

me in het andere compartiment; 
- de wenselijkheid van reductie gesteld vanuit het beleid; onder andere afge-

leid uit de milieukwaliteitsdoelstellingen voor water, lucht,…(bijvoorbeeld 
“distance-to-target” benadering).  

- Technieken die een verbetering brengen voor het milieu (globaal gezien), tech-
nisch haalbaar zijn en met een rendabiliteit “-“ of hoger worden weerhouden. 

 
Uiteindelijk wordt in de laatste kolom telkens beoordeeld of de beschouwde techniek 
als beste beschikbare techniek kan geselecteerd worden (BBT: ja of BBT: nee). Waar 
dit sterk afhankelijk is van de beschouwde instelling en/of lokale omstandigheden 
wordt BBT: vgtg (van geval tot geval) als beoordeling gegeven. 
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Kandidaat  
BBT 

Technisch haalbaar  
(zelfde kwaliteit eindproduct, geen 

problemen arbeidsveiligheid) 

altijd afhankelijk 
van het type 
eindproduct 

 

nooit 

Geen BBT 

Milieuvoordeel 

lucht    water   afval     energie  ... 

Kost haalbaar voor bedrijven 

Verhouding kost / milieuvoordeel redelijk 

Andere kandidaat BBT zijn “beter” 

altijd afhankelijk van 
lokale situatie 

geen 

Geen BBT 

altijd enkel voor 
bepaalde 
bedrijven  

neen 
Geen BBT 

ja neen 
Geen BBT 

ja neen Geen BBT 

Altijd BBT 

BBT onder randvoorwaarden 

+ +/- - 

+ +/- - 

+ +/- - 

• 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

Figuur 4.1: Selecteren van BBT op basis van de scores voor de verschillende criteria 
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Tabel 4.1: Evaluatie kandidaat BBT’s  
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SPAANLOZE BEWERKINGEN               
Smeden, stampen, extruderen en walsen               

AFVAL               
1. walsverliezen terug insmelten + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + 0 Ja 

ENERGIE               
2. milieuvriendelijk opwarmen van werkstukken 

met gas- of inductieovens + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 + - Ja 

3. goede afstelling ovens + 0 0 + + 0 + 0 0 + 0 + + Ja 
GELUID               

4. inkapselen van de machine of goed geïsoleer-
de gebouwen + + 0 + 0 0 0 0 0 0 + + - Ja33 

5. plaatsten van dempers op nieuwe machines + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + + - Ja33 
LUCHT               

6. gebruik wateroplossingen als smeermiddel -34 0 0 -          Nee 

                                                 
33 Indien geluidshinder 
34 onderzoek naar milieuvriendelijke smeermiddelen is noodzakelijk en lopende 
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7. filters in natte fase35 + 0 0 + 0 - + 0 - 0 0 +/- - Ja 
WATER               

8. gesloten koelwatersysteem + 0 0 + + + 0 0 0 - 0 + - Ja 
Persen, trekken, diepduwen, forceren en      
vloeidraaien 

              

AFVAL               
9. Toepassing microdoseerapparatuur 36 + 0 0 + + + + 0 + 0 0 + - Ja 
10. Inspelen op oppervlaktedeklaag van matrijs  + 0 0 + + 0 + 0 + 0 0 + - vgtg37 

LUCHT               
11. Afzuiginstallaties + 0 0 + 0 0 + 0 0 - - +/- - Ja 
12. Demisters of filters voor afscheiding uit afge-

zogen lucht + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + - Ja 

13. Gebruik van milieuvriendelijke 
koelsmeermiddelen + 0 0 + 0 0 + + + 0 0 + - Ja38 

                                                 
35 verwijderingsrendement van 60-90% voor vaste deeltjes en 50 tot 95% voor vloeibare verontreinigingen 
36 enkel bij hoge bezettingsgraad 
37 te bekijken per geval, kan niet altijd toegepast worden 
38 hierbij moet wel gelet worden op de verwerkbaarheid naderhand en welke milieu-impact deze met zich zal meebrengen  
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Knippen, nibbelen, uithoeken, stansen               
AFVAL               

14. recyclage afvalplaatmateriaal + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + 0 Ja 
               

GELUID               
15. inkapselen van de machine + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + + - Ja39 

VERSPANENDE BEWERKINGEN               
Conventioneel verspanen               

AFVAL               
16. standtijdverlenging koelsmeermiddelen: 

- oliewiel/bandskimmer40 
- bezinktank41 
- magneetafscheider42 
- filters43 
- spanenzuiger44 

+ 0 0 + + 0 0 + + - 0 +/- - Ja 
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BBT 

17. Zuiveren van het koelsmeermiddel45: 
- hydrocycloon46 
- centrifuge46 
- pasteurisatie/destillatie47 

+ 0 0 + + 0 0 + + - 0 +/- -48 Vgtg49 

18. hergebruik van het gezuiverd koelsmeermid-
del als koelmiddel -50 0 0 -          Nee 

                                                                                                                                                                                                                                          
39 indien hinder 
40 goedkoopste techniek 
41 eenvoudigste manier om koelsmeermiddelen te reinigen 
42 vaak als voorafscheider voor hydrocycloon 
43 nadeel: filtermateriaal als afval af te voeren 
44 onmisbaar voor het goed legen van een emulsiereservoir 
45 enkel voor grote metaalbewerkers met hoog smeermiddelverbruik 
46 duurdere techniek 
47 bacterie-dodend effect; pasteurisatie voor zuivere bewerkingsolie en destillatie voor emulsies 
48 zuiveringstechnieken worden enkel ingezet bij hoog smeermiddelverbruik en in grote metaalbewerkende bedrijven. Voor de gemiddelde Vlaamse metaalbewerkende 
bedrijven zijn deze technieken niet rendabel en worden de koelsmeermiddelen door een erkend verwerker opgehaald. 
49 Bij gebruik centraal koelsmeermiddelmagazijn 
50 niet bewezen, tijdelijk mogelijk maar niet oneindig inzetbaar 
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BBT 

19. good housekeeping + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + 0 Ja 
20. aanschaf long life vloeistoffen + 0/- 0 + + 0 0 0 + 0 0 + - vgtg51 
21. bewerkingsvloeistoffen met eco-label gebrui-

ken + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + - vgtg52 

22. microdoseerapparatuur + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + - vgtg53 
23. demisters  + 0 0 + 0 0 + 0 - 0 0 + - vgtg54 
24. Droog verspanen +55 0 0/- +/- + 0 + 0 + 0 0 + - vgtg56 

LUCHT               
25. lokale afzuiginstallaties per machine + 0 0 + 0 0 + 0 0 - - +/- - Ja 

Vonkverspanen               
AFVAL               

                                                 
51 afwegen voordelen verlenging standtijd tgo toegevoegde stoffen die eventueel gezondheidsrisico’s meebrengen 
52 nageschakelde processen moeten in rekening worden gebracht (vb misschien moeten dan milieuschadelijke ontvettingsmiddelen worden gebruikt om de werkstukken te 
reinigen) 
53 daar waar de bewerkingsvloeistof ook spanen moet afvoeren is dit niet van toepassing 
54 indien noodzakelijk, bij hoog  koelsmeermiddelgebruik en dus hoge concentratie van oliedruppels in de afgezogen lucht 
55 nog maar weinig toegepast 
56 niet altijd technisch haalbaar 
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BBT 

26. interne/externe recyclage van deïonisatiehar-
sen + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + + Ja 

LUCHT               
27. gebruik watergebaseerd diëlectricum + 0 0 + 0 0 + 0 - 0 0 + - Ja 
28. Actief koolfilters of kaliumpermanganaat fil-

ters57 + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + - Ja 

Thermisch snijden               
AFVAL               

29. recyclage van snijverliezen + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + + Ja 
LUCHT               

30. Dampafzuiging (met warmterecuperatie) + + 0 + 0 0 + 0 0 - - +/- - Ja 
31. Ontstoffing langs droge weg (ESP of weefsel-

filters)58 + 0 0 + 0 0 + 0 0 - 0 + - Ja 

32. Katalytische naverbranding + 0 0 + 0 0 + 0 0 - 0 + - Ja 59 
               

                                                 
57 verwijderingsrendement 95-99% VOS 
58 verwijderingsrendementen van 95% tot 99,5% mogelijk 
59 bij het plasmasnijden kunnen stikstofoxiden geneutraliseerd worden rond 300°C door toevoeging van NH3 
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Waterstraalsnijden               
GELUID               

33. Snijden in waterreservoir + 0 0 + 0 0/- 0 0 0 0 + + - Ja 
WATER               

34. gesloten snijwatersysteem + 0 0 + + + 0 0 0 0 0 + - Ja 
VERBINDINGSTECHNIEKEN               

Lassen               
ENERGIE               

35. Optimalisatie van de procescondities + 0 + + + 0 0 0 0 + 0 + 0 Ja 
LUCHT               

36. gebruik toevoegmaterialen zonder fluor of 
zware metalen + + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + - Ja 

37. gebruik lasproces welke minder lasrook vormt 
(zie tekst) + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 Ja 

38. locale afzuiging + + 0 + 0 0 + 0 0 - - + - vgtg60 
39. ontstoffing afgezogen lasrook + 0 + + 0 0 + 0 0 - 0 + - Ja 

WATER               
                                                 
60 niet overal zo evident, vb als lasser zich over het werkstuk heen moet verplaatsen, eventueel gebruik van randafzuiging maar deze techniek is te duur voor KMO 
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40. Gesloten koelwatersysteem + 0 0 + + + 0 0 0 0 0 + 0 Ja 
Solderen               

AFVAL               
41. optimalisatie soldeerproces + 0 0 + + + +/- + + + 0 + 0 Ja 
42. Solderen in een niet-oxiderende omgeving  + 0 0 + 0 + + 0 + - 0 + - vgtg61 
43. recyclage van drossen en assen + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + 0 ja 

ENERGIE               
44. Isoleren van verwarmde soldeerbaden + 0 + + 0 0 + 0 0 + 0 + - Ja 

LUCHT               
45. Gebruik van VOS arme fluxmiddelen + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + - Ja 
46. ontstoffen van afgezogen soldeerrook + 0 0 + 0 0 + 0 0 - 0 + - Ja 
47. actief koolfilter (adsorptie KWS met vloei-

middelen) + 0 0 + 0 0 + 0 0 - 0 + - Ja 

48. geen Cd houdende soldeermiddelen + + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 Ja 
WATER               

49. cascadespoelingen + 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 + - Ja 
Lijmen en kitten               

                                                 
61 in serie productie van toepassing 
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ALGEMEEN               
50. goodhousekeeping + 0 0 + + 0 + 0 + 0 0 + 0 Ja 

LUCHT               
51. Microdoseersystemen  + 0 0 + + 0 + 0 + 0 0 + - Ja 
52. Behandeling van solvent- en lijmdamp 
-  adsorptie62 
- naverbranding63 
-    biofilter64 

+ 0 0 + 0 0 + 0 0 - 0 + - Ja 65 

53. lijmen in daarvoor bestemde ruimten + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + - Vgtg66 
54. mobiele afzuiginstallaties + 0 0 + 0 0 + 0 0 - - + - vgtg67 
55. gebruik (low melt) smeltlijmen + + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + - vgtg68 

                                                 
62 Toepasbaar voor afgasdebieten (8000-150.000 Nm³/h) en een solventconc. ( < 5 g/Nm³) met een rookgastemp. lager dan 60°C. 
63 Toepasbaar voor afgasdebieten (tot 200.000 Nm³/h) en een solventconc. ( < 10 g/Nm³) 
64 Toepasbaar voor afgasdebieten (10.000 -150.000 Nm³/h) en een solventconc. ( 500-1000 mg/Nm³),  enkel toepasbaar indien geen toxische VOS en hiermee de opgelegde 
emissiegrenswaarde kan behaald worden 
65 zie voetnoten voor technische beperkingen van verschillende technieken en technische fiches voor kostprijzen 
66 toepasbaarheid afhankelijk van productieproces en gebruikte producten 
67 als vaste opstelling niet mogelijk is 
68 in geval aan kwaliteitseisen kan worden voldaan BBT 
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56. geen gebruik van chloorhoudende oplosmid-
delen + + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + - vgtg68 

57. tweecomponentlijmen + 0 0 + 0 0 + 0 + - 0 + - vgtg68 
58. lijmen op waterbasis -69 + 0 -           
59. gebruik lijmen met laag solventgehalte + + 0 + 0 0 + 0 + - 0 + - vgtg68 

OPPERVLAKTETECHNIEKEN               
Polijsten, leppen, honen, superfijnen, borstelen 

en stralen 
              

ALGEMEEN               
60. good housekeeping + 0 0 + + 0 + 0 + + 0 + 0 ja 

LUCHT               
61. ideale/aangepaste afzuiging (zie tekst) + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 - + 0 ja 
62. Ontstoffing 

-     cyclonen70 
-     patronenfilters71 
-     mouwenfilters72 
-     elektrostatische filters73 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
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+ 
+ 
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- 
- 

Ja74  
vgtg75 

Ja 
Ja 
Ja 
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63. Gebruik jacobsladder + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + - vgtg76 
64. Alternatieven voor stralen: 

-     natstralen 
-     vacuumstralen77 
-     koolzuur- en ijsstralen 

 
+ 
+ 
+ 

 
0 
0 
0 

 
0 
-78 
0 

 
+ 
+ 
+ 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
+ 
+ 
+ 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
- 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
- 

 
+ 
+ 
+ 

 vgtg 

Thermisch spuiten               
LUCHT               

65. Plaatselijke afzuiging en filtreren van metaal-
dampen + + 0 + 0 0 + 0 0 - - +/- - Ja 

                                                                                                                                                                                                                                          
69 in volle ontwikkeling 
70 verwijderingsrendement 90% 
71 verwijderingsrendement kan oplopen tot 99,5% 
72 verwijderingsrendementen van 95 tot meer dan 99,5% mogelijk 
73 verwijderingsrendement van 99% mogelijk 
74 welke techniek van toepassing is hangt af van de te behalen stofnorm 
75 niet toepasbaar als eindzuivering, maar wel als tussenzuivering (bij recuperatie) 
76 enkel bij stralen in cabine mogelijk 
77 alleen op gladde oppervlakken  
78 rendement ligt 4-6 maal lager dan conventioneel stralen 
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GELUID               
66. Werken in afgeschermde ruimte  + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + + - Ja  

Emailleren               
AFVAL               

67. Hergebruik teruggewonnen emailpoeder + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + 0 ja 
ENERGIE               

68. Warmteverlies beperken door gepaste oven-
constructie + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + - ja 

LUCHT               
69. HF-absorptie cassette79 + 0 0 + 0 0 + 0 0 - 0 + - Ja 

WATER               
70. Filtratie (doekfilter) + 0 0 + + + 0 0 +/- 0 0 + - ja80 
71. Decanters + 0 0 + + + 0 0 + 0 0 + - ja81 
72. Centrifuge + 0 0 + + + 0 0 + - 0 + - ja81 

Organische deklagen               
                                                 
79 hiermee is > 99% HF reductie mogelijk en is de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ (alg. vwden lucht Vlarem II) haalbaar 
80 enkel voor slibindikking en dus toepasbaar op emailsuspensies die niet in aanmerking komen voor hergebruik 
81 toepasbaar indien hergebruik van afgespoelde email wenselijk is 
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ALGEMEEN               
73. Opleiding spuiters + 0 0 + + 0 + 0 + 0 0 + 0 Ja 
74. Automatisering coaten + 0 0 + + 0 + 0 + 0 0 + 0 vgtg82 

AFVAL               
75. Conditioneren verf/lakopslag + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + 0 Ja 
76. Hergebruik poederlak uit droge filters + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + 0 ja83 
77. opvangen overspray (gebruik van banden en 

schijven) + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + - ja84 

78. Beperken lakslib (preventief, ontwate-
ren/verdampen water uit lakslib en hergebruik 
van lakken) 

+ 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + 0 Ja85 

79. regenereren afvalstromen/destillatie VOS + 0 0 + + 0 (+) 0 + 0 0 + - Vgtg86 

                                                 
82 afhankelijk van toepassing/productieproces in bedrijf 
83 toepasbaar voor grote reeksen in dezelfde kleur, kwaliteitscontrole van poeder is noodzakelijk  
84 toepasbaar bij spuiten met waterafdunbare lakken, voor grote bedrijven rendabel, waar niet te veel kleurwisseling plaatsvinden 
85 toepasbaar bij natlakapplicatie en waterafdunbare lakken 
86 aanbod moet voldoende hoog zijn en deze maatregel is toepasbaar bij VOS houdende lakken en reinigingsmiddelen van natlakapparatuur, en niet toepasbaar bij tweecom-
ponentensystemen, belangrijk te vermelden hierbij is de vergunningsproblematiek die hierbij komt kijken, vaak wordt deze maatregel aanzien als het verwerken van afval 
(rubriek 2.2.5) met als gevolg dat de inrichting automatisch als klasse 1 bedrijf zal vergund worden met alle gevolgen vandien.  
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80. Doseer/menginstallatie voor 2 componentlak-
ken + 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 + - Vgtg87 

81. Hergebruik lakmateriaal na ultrafiltratie -88 0 0 -          Nee 
               

ENERGIE               
82. Gebruik luchtgordijn of dubbele deuren + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 + - Ja89 
83. warmterecuperatie van afgassen via warmte-

wisselaars in de spuitcabine zowel bij nieuwe 
als bestaande 

+ 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + - vgtg90 

84. lage druk systemen met lage overspray (vb 
HVLP) + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + - ja 

85. automatisch afsluiten van de cabines bij pau-
zes + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 0 ja 

86. verfmateriaal met lage energievraag, vb poe-
dersystemen of 2 componentsystemen + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 0 ja 

                                                 
87 BBT indien jaarlijks meer dan 2000 l twee-componentlak wordt verspoten 
88 nog in ontwikkeling 
89 te voorzien op nieuwe installaties, niet toepasbaar op bestaande installaties 
90 warmterecuperatie hangt af van type en grootte van de oven, en de temperatuur waarbij gedroogd wordt  
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87. recirculatiesystemen/ventilatoren in de ver-
dampingszone voor opconc. van solventen + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 0 ja91 

88. directe verwarming in de ovens + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 0 ja 
89.  naverbrander met warmterecuperatie + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 0 ja92 

LUCHT               
90. Inzetten van nieuwe minder milieuschadelijke 

producten: 
- high solid lakken 
- lakken op waterbasis 
- poederlakken 
- zonder solvent (stralingsdroging) 

+ 0 - +/- 0 0 + 0 0/+ - 0 + - vgtg93 

91. Alternatieve spuitapplicaties 
- HVLP 
- warm spuiten 
- elektrostatisch spuiten 

+ 0 0/- + 0 0 + 0 0 + 0 + - vgtg 94 

                                                 
91 waarbij gelet dient te worden op de onderste explotiegrens (LEL) van de solventen, vaak wordt hierbij vanuit veiligheid tot max. 25% van de LEL opgeconcentreerd 
92 bij nieuwe installaties 
93 welke van deze alternatieven kan toegepast worden, hangt af van de specifieke bedrijfssituatie; de toepassing van alternatieve producten vereist veelal de acceptatie van 
andere werkwijzen en de investering in nieuwe applicatieapparatuur 
94 welke van deze alternatieven kan toegepast worden, hangt af van de specifieke bedrijfssituatie 
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92. gebruik spuitcabine of spuitwanden met: 
- natte filters95 
- droge filters96 

+ 0 0 + 0 +/- + 0 0 - 0 + - vgtg97 

93. reinigen van spuitpistolen in gesloten 
reinigingsapparatuur bij gebruik 
solventgedragen lakken 

+ 0 0 + + 0 + 0 + 0 0 + - Ja 

94. Filtreren 
- met paint-stop-filters98 
- met doekfilters 
- met keramische/papieren kaarsfilters99 
- met patronenfilters 
- cycloon100 

+ 0 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + - ja 

                                                 
95 maximaal rendement 99% voor vaste deeltjes haalbaar 
96 gemiddeld rendement 95 à 98% afhankelijk van type filter en gebruikte laksoort 
97 toepassing op grote schaal voor zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende lakken, die door middel van een spuittechniek op het product worden aangebracht in 
spuitwanden of spuitcabines 
98 meest courant toegepaste droge stoffilters op spuitcabines 
99 100 % terugwinning mogelijk 
100 niet als eindreiniging, wel als tussenstap of bij recuperatie 
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95. Nageschakelde VOS filters: 
- actief kool adsorptie101 
- gaswassing102 
- thermische naverbranding103 
- katalytische naverbranding104 
-    biofilter105 

+ 0 0 + 0 0 + 0 0 - 0 + - Vgtg
106 

WATER               
96. olieafscheider + 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 + - vgtg107 
97. Coaguleren – filtreren van afvalwater +108 0 0 + + + 0 0 0 0 0 + - vgtg 

                                                 
101 Toepasbaar voor afgasdebieten (8000-150.000 Nm³/h) en een solventconc. ( < 5 g/Nm³) met een rookgastemp. lager dan 60°C. 
102 hiermee kunnen echter niet zo’n hoge verwijderingsrendementen behaald worden als met actief koolfilter of naverbrander 
103 Toepasbaar voor  afgasdebieten (500-200.000 Nm³/h) en een solventconc. ( 5-16 g/Nm³) 
104 Toepasbaar voor  afgasdebieten (tot 200.000 Nm³/h) en een solventconc. ( < 10 g/Nm³) 
105 Toepasbaar voor afgasdebieten (10.000 -150.000 Nm³/h) en een solventconc. ( 500-1000 mg/Nm³), enkel toepasbaar indien geen toxische VOS en hiermee de opgelegde 
emissiegrenswaarde kan behaald worden 
106 zie voetnoten voor technische beperkingen van verschillende technieken en technische fiches voor kostprijzen 
107 enkel voor benzine en olieresten te verwijderen, NIET voldoende om lozingsnormen te behalen 
108 toepasbaar op met olie-achtige componenten verontreinigd hemelwater of koelwater als aanvulling op olieafscheider, met name als op oppervlaktewater wordt geloosd 
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98. Ultrafiltratie +109 0 0 + + + 0 0 0 0 0 + - Vgtg 
Ontlakken               

AFVAL               
99. Interne recyclage: 
- filtratie 
- destillatie 

+ 
+110 0 0 + + 0 0 0 + 0 

- 0 + - vgtg111 

100. Externe recyclage + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + - Ja 
101. Verlenging standtijd ontlakkingsbad + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 0 + - Ja 

ENERGIE               
102. Energierecuperatie uit rookgassen thermi-

sche behandeling + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + - Ja 

LUCHT               
103. Andere solventkeuze (vb. hoogkokende en 

geen methyleenchloride) + + 0 + + 0 + 0 + 0 0 + - Ja 

                                                 
109 vooral toegepast bij het reinigen van waterige ontvettingsbaden (emulsies met te verwijderen deeltjes > 0,01 µm), waarbij de ontvettingsvloeistof opnieuw kan gebruikt 
worden en de olierijke stroom wordt afgevoerd 
110 mengsels bestaande uit meerdere componenten kunnen worden gescheiden, enkel voor grote bedrijven (van 25-2500L VOS) 
111 enkel voor grote bedrijven 
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104. Rookgasreiniging bij thermisch ontlakken
(naverbrander en/of droge/natte rookgasrei-
niging) 

+ 0 0 + -112 -112 + 0 0 0 0 + - Ja 

WATER               
105. Behandelen spoelwater + 0 0 + + + 0 0 0 - 0 + - Ja 

 
 
 
 
 

                                                 
112 indien wordt gewerkt met natte/half natte reiniging 
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HOOFDSTUK 5: AANBEVELINGEN OP BASIS VAN DE BESTE  
BESCHIKBARE TECHNIEKEN  

De BBT vormen een belangrijke basis voor het opstellen en concretiseren van milieu-
regelgeving met name als onderbouwing of uitwerking van bijkomende sectorale 
vergunningsnormen in Vlarem II en als basis voor milieusubsidies in kader van de 
ecologiesteunregeling.  
 
In paragraaf 5.1 worden de in hoofdstuk 4 geselecteerde BBT getoetst aan de bestaan-
de Vlarem vergunningsnormering voor deze sector. Hierbij wordt enerzijds gekeken 
of de bestaande normen milieuprestaties vragen die met BBT haalbaar zijn en ander-
zijds onderzocht of het noodzakelijk is om de geselecteerde BBT te stimuleren door 
het opstellen van extra vergunningsvoorwaarden.  
In paragraaf 5.2. worden uitgaande van de BBT dan ook suggesties gedaan voor 
nieuwe technieken in kader van de ecologiesteun. 
 
5.1 Aanbevelingen voor de milieuregelgeving 

BBT en afval 

 
De BBT voor de beperking van afval zijn de preventie van afvalstoffen en de terug-
winning, recyclage en hergebruik van bijvoorbeeld smeermiddelen, poeders en 
plaatmateriaal, waar dit maar uitvoerbaar is. De specifieke geselecteerde BBT voor de 
reductie van afval met de voetnoten naar toepasbaarheid en beperkingen zijn terug te 
vinden in tabel 4.1. 
 
Bijkomende vergunningsnormen worden niet noodzakelijk geacht om deze BBT te 
stimuleren. Doorgaans hebben deze BBT ook een positief financieel rendement. Dit 
zou op zich zelf voldoende zou moeten zijn om het gebruik ervan door de bedrijven te 
stimuleren.  
 
BBT en grondstoffen 

Door de keuze van geschikte grondstoffen of hulpstoffen kan de milieubelasting van 
de metaalbewerking gevoelig verbeteren. Het is moeilijk hier algemeen geldende 
bepalingen te doen gezien de gebruikte processen in de metaalbewerking zeer divers 
zijn en niet alle maatregelen in alle gevallen technisch en economisch haalbaar zijn. In 
het algemeen dient het gebruik van milieuvriendelijke koelsmeermiddelen, lakken en 
lijmen gestimuleerd te worden. Hierbij biedt het gebruik van producten met een 
milieukeur zoals “der blaue Engel” of de algemene norm TRGS 611‘Technische 
Regel für Gefahrstoffe’ een handig aanknopingspunt (zie http://www.blauer-
engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm ).  
- vb. koelsmeermiddelen die ten minste voor 70% biodegradeerbaar zijn en geen 

nitriet of gehalogeneerde organische verbindingen bevatten  
- vb. verven en lakken met een maximaal formaldehyde gehalte van 10 mg/kg en 

geen cadmium en chroom VI 
Het gebruik van producten met een milieukeur moet steeds in relatie gezien worden 
met de verwerkbaarheid naderhand (oa. het verwijderen van metaaldeeltjes uit de 
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bewerkingsvloeistoffen) om het globale plaatje als ‘milieuvriendelijk’ te kunnen 
bestempelen (mededeling WTCM).  
 
Het is niet mogelijk bijkomende vergunningsnormen op te stellen voor het gebruik van 
milieuvriendelijke producten o.a. omdat onvoldoende gegevens beschikbaar waren 
over de algemene toepasbaarheid van de milieuvriendelijke alternatieven. 
 
BBT en afvalwaterlozing 

Afvalwater kan bij de in deze studie omschreven metaalbewerkende processen 
ontstaan als: 
- afvalwater met zware metalen bij het waterstraalsnijden; 
- reinigingswater afkomstig van het schoonspoelen van gebruikte gereedschappen 

en de bewerkte metaaloppervlakken zelf; 
- koelwater in open systemen; 
- afvalwater dat ontstaat bij opvang van overspraydeeltjes in een waterscherm bij 

spuiten van lakken of verven  
 
De hoeveelheid afvalwater die bij de beschreven processen ontstaat is evenwel relatief 
beperkt. Dit afvalwater kan bovendien in vele gevallen, na een zuivering, terug 
gebruikt worden in de processen. BBT voor zuivering zijn een bezinkbekken, ultrafil-
tratie en/of coagulatie/flocculatie. Nullozing van proceswater valt dus zeker te 
stimuleren binnen de sector en kan in vele gevallen als een BBT beschouwd worden 
voor de besproken processen. In sommige bedrijfsspecifieke gevallen zal de kostprijs 
evenwel te hoog zijn. Bovendien zullen in metaalverwerkende bedrijven vaak ook 
electrolytische en chemische behandelingen uitgevoerd worden (niet besproken in 
deze studie) waarvan het hergebruik van afvalwater wel soms technische problemen 
kan stellen (Vaesen et al., 1998) en Van den Steen et al. (1998). 
   
Onder een nullozing wordt hier verstaan dat geen proceswater geloosd wordt op riool 
of in oppervlaktewater. Er wordt geen uitspraak gedaan over de lozing van het hemel-
water dat op de verharde bedrijfsterreinen en op de daken valt. Alhoewel nuttige 
toepassing van hemelwater in het bedrijf meestal een verstandige milieuoptie is, is 
(volledig) gebruik van hemelwater zeker niet altijd een BBT. Het verhard bedrijfster-
rein kan groot zijn, de productiehal kan een aanzienlijk dakoppervlak hebben, en het 
vereiste water in de metaalbewerking is vaak te klein. In welke mate dit regenwater 
via een afzonderlijke afvoer of oppervlaktewater geloosd worden en/ of in de bodem 
geïnfiltreerd kan worden maakt het voorwerp uit van een toekomstige BBT-studie. 
 
In de metaalbewerkende bedrijven waar nullozing van procesafvalwater niet haalbaar 
is om technische of financiële redenen, wordt het ontstane afvalwater als afval afge-
voerd of geloosd op de riolering en/of het oppervlaktewater. De ruwe afvalwaters 
zullen over het algemeen nog stoffen bevatten die bezwaarlijk zijn voor het watermili-
eu en er zullen dan ook maatregelen genomen moeten worden om deze te zuiveren. 
Wanneer nullozing niet haalbaar is, zullen de bedrijven immers moeten voldoen aan 
de algemene en sectorale lozingsnormen, opgelijst in Vlarem II onder bijlage 5.3.2 55° 
“werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen “, inclusief 
eventuele opgelegde bijzondere voorwaarden..  
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 Er kan ervan uit gegaan worden dat de in deze studie  beschreven technieken relatief 
weinig en minder belast afvalwater produceren in verhouding tot galvano- en beits-
processen die vaak voorafgaan aan deze bewerkingen.  
Dit betekent dat de lozingsvoorwaarden opgelegd voor oppervlaktebehandeling 
minstens haalbaar worden geacht voor de gehele metaalbewerkende sector.  
 
Er wordt dan ook voorgesteld om de sectorale lozingsvoorwaarden uit bijlage 
5.3.2.55° van Vlarem II niet in deze studie te herwerken, maar dit aandachtspunt te 
hanteren bij de herziening van de BBT-studie ‘electrolytisch behandelen, chemisch 
behandelen en ontvetten met oplosmiddelen van metalen oppervlakken’ (d.d. 1998). 
Hierbij dient de nadruk te liggen op de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie 
BBT en lozingvoorwaarden voor de gehele metaalbewerkende sector, tenzij kan 
aangetoond worden dat strengere lozingsvoorwaarden mogelijk zijn voor bepaalde 
subsectoren. In het bijzonder kan hierbij aandacht worden besteed aan de toetsing van 
de sectorale lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater aan de richtinggevende 
effluentnormen, zoals vermeld in de ministriële omzendbrief afvalwater d.d. 
21.11.2001. 
 
BBT en luchtverontreiniging door stof 

Stofemissie wordt gevormd bij het mechanisch bewerken van metalen en bij het 
lakken. 
 
De emissie van stof dat ontstaat bij het mechanisch bewerkingen is geregeld in Vlarem 
II via de algemene voorwaarden (Bijlage 4.4.2.) en door de sectorale voorwaarden in 
Art. 5.4.3.4 en 5.4.4.2. (met betrekking tot email/lakdeeltjes). Hierdoor geldt voor het 
stof afkomstig van metaalbewerkingen met een emissievracht ≤ 500 g/u een emissie-
norm van 150 mg/m³ en voor afgassen met een emissievracht van > 500 g/u een 
stofnorm van 50 mg/m³. Voor stof afkomstig van het emailleren, drogen en moffelen 
van met bedekkingsmiddelen behandelde metalen ligt de norm veel strenger nl. op 
30,0 mg/m³ voor pyrolyseovens en 3,0 mg/m³ voor alle overige gevallen. 
 
Als BBT voor stofreductie bij het mechanisch bewerken van metaal werd de patronen-
filter, doekenfilters en elektrostatische filter geselecteerd. Voor het reinigen van 
spuitlucht kunnen tevens droge filters (doekfilters, patronenfilters, paint-stop-filters) 
worden toegepast. Verder werden ook het gebruik van spuitcabines en spuitwanden als 
BBT aangeduid. Bij gebruik van een droge filter of een waterscherm om de lakdeeltjes 
(=BBT) op te vangen kan een emissiegrenswaarde van 10 mg/m3 voor lakdeeltjes 
gehaald worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de haalbare rendementen 
en concentraties, met kostprijzen en toepassingsvoorwaarden weer van de voornaam-
ste technieken 
 

Tabel 5-1: Overzicht technische gegevens van de BBT voor stofreductie (zie techni-
sche fiches in bijlage 2)  

 doekenfilter patronenfilter elektrostatische filter 
Rendement 99% 99% max.  99% 
Haalbare 

concentraties 2 – 10  mg/m³ 2 – 10  mg/m³ 5 – 50 mg/m³ 

Investering € 4,5 – 13,6 per m³/h 
€ 1,80 per m³/h bij kleine 

debieten en  
€1,40 bij grotere debieten

€ 18-9 per m³/h voor 
systemen van 30.000 - 

200.000 m³/uur 
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Werking 

1 kWh/1000 m3. 
 

€ 0,22 à 1,4 per m³/h 
 

0,5 kWh/1000 m3 
 

€ 2 per m³/h 
 

0,2 – 0,3 kWh/1000 m³ 
 

€ 0,6 per 1000 m³/h voor 
systemen groter dan 

50.000 m³ 
 

Toepasbaar-
heid 

doekfilters zijn breed 
inzetbaar voor fijn tot 
grof stof in grote en 
kleine concentraties, ze 
worden onder andere 
toegepast bij reinigen van 
spuitlucht bij lakken en 
emailleren en voor 
lasrookfiltratie 
 
geen natte of kleverige 
stoffen. 
 
temperatuur max.250°C 

patronenfilters zijn 
geschikt voor het 
opvangen van fijn stof, 
onder meer bij de filtratie 
van lasrook 
 
 
 
 
 
geen natte of kleverige, 
statische stoffen. 
 
temperatuur max.250°C 

Afscheiden van zeer 
kleine fractie (0,01-100 
µm) mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
zowel nat als droog stof 
 
 

 
Voorstel aanpassing vergunningsnormen: 
 
In hoofdstuk 5.29.5 zou een bijkomende paragraaf opgenomen kunnen worden als 
volgt: 
 
Voor inrichtingen bedoeld in rubriek 29.5 van de indelingslijst gelden de volgende 
emissiegrenswaarden voor stof: 
  
• 50 mg/m3   voor afgassen met natte of  kleverig stof  of  

voor afgassen met een temperatuur > 250°C of indien de massa
 stroom < 200 g/uur 

• 10 mg/m3  voor andere afgassen; goed onderhouden stoffilters met een 
verwijderingsrendement van 95% voldoen in principe aan de 
gestelde  emissiegrenswaarde (mn.droge filters zoals doekenfil-
ter /paintstopfilter of waterscherm)  

 
Ter informatie worden hieronder de algemene emissiegrenswaarden weergegeven die 
thans in Nederland en Duitsland gelden. Opgelet, in bepaalde gevallen kan de vergun-
ningverlener hier uitzonderingen op toestaan. 
 
Tabel 5-2: Overzicht algemene emissiegrenswaarden thans gehanteerd in Nederland 
en Duitsland. Deze waarden zijn daar ook geldig voor de metaalbewerkende sector 

 
Algemene emissiegrenswaarden voor stof 

Nederland Duitsland 
massastroom < 200 g/u: 
50 mg/m3 

bij < 200 g/u of bij stoppen of onderbreken: 
max. 150 mg/m3  

massastroom ≥ 200 g/u 
max. 5 of 20 mg/m3 

massastroom ≥ 200 g/u: 
 20 mg/m3 
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BBT en luchtverontreiniging door VOS 

Lijmen 

BBT tot het reduceren van de emissies van VOS is het kiezen van een ander type lijm.  
Hierbij kan gedacht worden aan:  
- vervanging van dispersie- en oplosmiddellijmen door (low melt) smeltlijmen; 
- gebruik van dispersie- en chemisch-hardende lijmen met een lager percentage 

oplosmiddel. De reductie van het gehalte aan oplosmiddelen heeft geen nadelige 
effecten indien onschadelijke toeslagstoffen aan de lijm worden toegevoegd; vb. 
gebruik van lijmen op waterbasis 

- vervanging van lijmen met chloorhoudend oplosmiddel door lijmen met een niet 
chloorhoudend oplosmiddel; 

- gebruik van tweecomponentenlijmen. De meeste tweecomponentensystemen 
bevatten geen oplosmiddel dat tijdens de applicatie vrijkomt. Er moet wel rekening 
gehouden worden met de korte houdbaarheid van sommige tweecomponentenlij-
men.  

Rekening houdend met de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uiteindelijke 
verbinding is het niet eenvoudig om algemene regels op te stellen om oplosmiddellij-
men te vervangen door minder schadelijke lijmsystemen. Een verbod op 
oplosmiddellijmen is dus niet aangewezen maar het gebruik van deze lijmen kan wel 
beperkt worden door emissienormen op te leggen (zie Vlarem II 5.59). 
 
Indien het gebruik van deze minder schadelijke alternatieven niet haalbaar is en de 
resulterende VOS emissie een bepaalde vracht overschrijdt, is het BBT om end-of-
pipe maatregelen in te zetten om de VOS-emissies te beperken. 
 
Mogelijke nageschakelde BBT zijn: 
- biofilter 
- absorptie op aktieve kool 
- verbranding 
 
De invoering van de solventrichtlijn in  Vlarem II (Afd. 5.59) is conform de BBT-
conclusies van deze studie. Opgelegde emissiegrenswaarde kan behaald worden door 
toepassen van actief koolfilters of het naverbranden van de afgassen (zie tabel 5-4). 
We stellen voor de de huidige emissiegrenswaarde opgelegd in Bijlage 5.59.1 van 
Vlarem II te behouden.  
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Lakken en verven 

Het gebruik van oplosmiddelarme verfproducten is BBT.  
De volgende alternatieven werden als BBT geselecteerd: 
• high solidlak 
• lakken op waterbasis 
• poederlak 
• UV-hardende lak 
Deze solventvrije of -arme lakken zijn echter niet in alle gevallen technisch haalbaar.  
 
Zowel bij gebruik van solventhoudende verven als bij gebruik van alternatieven zijn 
volgende applicatietechnieken BBT. Ze veroorzaken minder VOS- (en stof)emissies 
en afval.   
• overgaan op HVLP spuiten of overgaan op  airmix spuiten of airless warm spuiten 
• toepassen van spuitcabines om de diffuse emissies te beperken 
• overspraydeeltjes opvangen in droog filtersysteem of  overspraydeeltjes opvangen 

in watergordijn 
• opvangen van reinigingssolvent van spuitpistolen bij solventlakken en solvent 

hergebruiken of afvoeren als afval (gesloten reinigingssysteem) 
 
Deze maatregelen zijn niet algemeen toepasbaar (zie beperkingen aangegeven in 
hoofdstuk 3). 
Er kan misschien wel gedacht worden aan een certificatie van spuitapparatuur, zoals 
ook het Nederlands VOS-besluit nu ook al wordt oplegd. Er gelden eisen van goed-
keuring voor: 
- spuitapparatuur met een werkdruk tussen 0,3 en 0,7 bar (hoog-rendement spuitap-

paratuur, meestal HVLP) 
- andere spuitapparatuur waarvan de fabrikant of importeur zegt dat de overdracht 

hoger is dan 65% of dat deze een hoog rendement heeft. 
Deze optie is in deze BBT-studie niet verder uitgewerkt. 
 
Indien het gebruik van deze solventvrije of –arme lakken niet toepasbaar is, moeten er 
end-of-pipe maatregelen worden ingezet om de VOS-emissies te beperken. 
Bij het behandelen van afgassen die VOS bevatten dient het afzuigdebiet geoptimali-
seerd te worden, rekening houdend met de nodige veiligheidsaspecten 
(explosiegevaar). Geciteerde maximale concentraties aan brandbare verontreinigingen 
stemmen overeen met 25% van de onderste explotiegrens (LEL) (Van Deynze et al., 
1998). Door toepassen van de activiteit in een spuitcabine kunnen diffusie emissies 
beperkt worden.  
 
De meest voor de hand liggende end-of-pipe technieken om het solventhoudend gas te 
behandelen zijn: 
• naverbranding 
• actiefkoolfilter met afvoer en vernietiging van het bed of herwinning van het 

beladen actief kool. 
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Tabel 5-3: Overzicht technische gegevens van de BBT  voor VOS-reductie bij lakken 
en lijmen (zie technische fiches in bijlage 2) 

 
 actiefkool therm. naverbr. katal. naverbr. 

vwden    
debiet (m3/u) 100 – 100.000 1.000 – 30.000 1.000 – 30.000 

concentr. (g VOS/m3 ) 0,01 – 10   
reinigingsgraad 

(%) 
(mg TOC/m3) 

 
 

5 – 100 

95-99% 
 

< 20 – 50 

95-99% 
 

< 20 – 50 
 investeringskost  

per 1000 m³/h k€ 5 –  10  k€ 5 – 40  k€ 10 – 40 

 werkingskost 

2-4 kWh/1000 m³ 
 

€ 0,50-2,30 per m³/h 
bij een oplosmiddelge-

halte van 1-10 g/m³ 
 

aktief kool: € 3,60 per 
kg 

 
1 – 2 kWh/1000 m³ 

 
€ 0,45 a 4,50 per 1.000 
m³/h vooral als gevolg 
van de extra aardgasin-

zet 

 
1 – 2 kWh/1000 m³ 

 
Katalysator € 1,4 à 16 

per m³ 
 

Extra kosten ongeveer 
€ 0,90 per m³, 

afhankelijk van de 
conc. VOS 

 
De invoering van de solventrichtlijn zoals dit gebeurt in Afdeling 5.59 komt in 
hoofdzaak neer op het opleggen van emissiegrenswaarden van 100 mg/Nm³ voor  
installaties met een oplosmiddelverbruik van 5 - 15 ton en 75 mg/Nm³ bij een oplos-
middelverbruik vanaf 15 ton en het  bijkomend opleggen van grenswaarden voor de 
diffuse emissies en het invoeren van een equivalent reductieprogramma. Maar de 
emissiegrenswaarde voor geleide emissies die voor dezelfde type installaties (coaten 
van metalen) in Vlarem II Art. 5.4.3.4. wordt opgelegd is 90 mg solvent/Nm3 (d.i. 
ongeveer 75 mg TOC/Nm3 ). Dit wil zeggen dat bij een solventverbruik dat lager is 
dan 15 ton Vlarem II Art 5.4.3.4 strenger is dan de Europese oplosmiddelenrichtlijn en 
Vlarem II 5.59 (tenzij voor de droogprocessen). De emissiegrenswaarde uit Art. 
5.4.3.4. geldt voor alle vergunningsplichtige bedrijven en dus ook voor kleinere 
solventgebruikers. Naast het opleggen van twee verschillende emissiegrenswaarden 
voor dezelfde installaties maken de twee Vlarem II rubrieken gebruik van onderling 
afwijkende definities en eenheden. Vandaar dat we voorstellen om de afdeling 5.59 
aan te passen aan Art. 5.4.3.4 of een drempel te voorzien in rubriek 5.4 in overeen-
stemming met de drempels in 5.59.  
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BBT en thermische ontlakkingsinstallaties 

Een aantal exploitanten legt zich toe op het thermisch ontlakken d.i. het afbranden van 
gelakte metalen onderdelen.  Het ontlakken laat toe om gereedschappen en mislukte 
stukken opnieuw te kunnen gebruiken. In de meeste gevallen gebruikt men wervel-
bedovens of pyrolyseovens. Vermits deze ovens aanleiding geven tot potentieel 
schadelijke luchtemissies (o.a. VOS, NOx)  is een aangepaste vergunningsreglemente-
ring op zijn plaats. BBT voor thermische ontlakkingsinstallaties is het plaatsen van 
een naverbrander en/of natte/droge rookgasreiniging. 
Momenteel is er in de vergunningenpraktijk evenwel onduidelijkheid omtrent de toe te 
passen rubricering en bijgevolg de toepasselijke Vlarem II voorwaarden.  Deze 
activiteit wordt momenteel nog al eens ingedeeld in rubriek 4.4,  2.2.5, 2.3.4.f) en/of  
2.3.4 j). Soms wordt ook rubriek 43 genoemd.  Geen enkel van deze rubrieken bevat 
eenduidig de bedoelde activiteiten: 
 
1. De beschrijving van rubriek 4.4 sluit het best aan met de activiteit maar de 

corresponderende bepalingen van Vlarem II (Art. 5.4.4.) blijken voor het grootste 
stuk over emailleren, moffelen en droogovens te gaan. Dit zijn activiteiten die niet 
te vergelijken zijn met het afbranden van verontreinigingen.  

2. Rubriek 2.2.5 en/of 2.3.4 zijn van toepassing indien men aanneemt dat dergelijke 
activiteiten in essentie neerkomen op het opslaan en/of vernietigen van af-
val(verf). Maar gezien slechts een klein deel van het in deze ovens ingevoerde 
materiaal (niet de metalen voorwerpen zelf maar enkel de deklaag) effectief  ver-
wijderd/verbrand wordt lijkt dit een moeilijk houdbare benadering.  

3. De activiteiten in rubriek 43 hebben betrekking op verbrandingsinrichtingen, het 
gaat hier evenwel over de verbranding van brandstoffen, niet van verontreinigin-
gen. 

 
Het comité voor Technisch Overleg Milieuregelgeving (TOM) buigt zich over deze 
problematiek en tracht tot een éénduidige oplossing te komen voor de indeling en 
normering van thermische reinigingsprocessen, waarbij naast lakken en verven ook 
nog plastics, viskoses en rubbers worden afgebrand. 
In bijlage 3 wordt dit verder aangekaart vanuit het BBT-standpunt. 
 
 
BBT en energie 

Bijkomende vergunningsnormen worden niet noodzakelijk geacht om deze BBT ter 
beperking van de energievraag (zie tabel 5.1) te stimuleren. Doorgaans hebben deze 
BBT ook een positief financieel rendement. Dit zou voldoende moeten zijn om het 
gebruik ervan door de bedrijven te stimuleren. 
 
BBT en geluid 

De exploitant dient tijdens het bewerken zoveel mogelijk maatregelen nemen om die 
geluidshinder te beperken om zo te voldoen de richtwaarden voor geluid opgenomen 
in hoofdstuk 4.5 van Vlarem II.  
 
Daarbij kan gedacht worden aan de volgende BBT: 
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- inkapselen van de machine of werken in geluidsgeïsoleerde gebouwen; 
- plaatsen van dempers; 
- snijden in waterreservoir. 
 
De geluidsimmissienormen worden afdoende geacht, geluidsemissienormen zijn niet 
nodig. 
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5.2 AANBEVELINGEN VOOR ECOLOGIESTEUN 

 
5.2.1 Inleiding 

Bedrijven die investeren in Vlaanderen kunnen daarvoor subsidies krijgen van de 
Vlaamse Overheid. De voorwaarden die gelden bij het toekennen van deze steun 
worden beschreven in de richtlijnen VL7113 en MGB3114, ter uitvoering van de econo-
mische expansiewetgeving. 
Naast algemene investeringssteun, kan specifieke steun worden toegekend aan onder-
nemingen indien zij ecologie-investeringen doen. 
 
De praktische uitwerking van de ecologie-investeringssteun is toevertrouwd aan de 
Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) van de Administratie Econo-
mie van het Vlaams Gewest115. 
 
Een ecologie-investering wordt omschreven als “een milieu-investering gericht op de 
vermindering van de belasting van het milieu door het invoeren van een verbeterde 
techniek in het productieproces of door het toepassen van zuiveringstechnieken. Deze 
investering moet een duidelijke meerkost hebben ten opzichte van een klassieke of 
standaardinvestering en de meerinvestering moet specifiek gericht betrekking hebben 
op één van volgende technieken : 

 end of pipe technieken; 
 energiebesparende technieken; 
 procesgeïntegreerde technieken.” 

 
Op 1 januari 2002 werden nieuwe richtlijnen terzake van kracht. Deze zijn opgenomen 
in een niet-limitatieve lijst van technologieën (versie januari 2002)116. 
 
In deel 1 van de niet-limitatieve lijst technologieën staan een aantal criteria vermeld 
die gehanteerd worden om te besluiten of een investering al dan niet van ecologiesteun 
kan genieten. De belangrijkste worden hieronder toegelicht: 
1. De nieuwe investeringen dienen betere resultaten op te leveren dan verplicht door 

Europese reglementering. Volgende gevallen worden onderscheiden: 
 Aanpassing aan nieuwe Europese normen: Het betreft investeringen om de 

onderneming aan te passen aan nieuwe, strengere Europese normen. Deze 
steun is mogelijk gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de goed-
keuring van de nieuwe, Europese norm, onafhankelijk van het tijdstip waarop 
de nieuwe norm verplicht wordt. Na deze periode kunnen de investeringskos-
ten om te voldoen aan bestaande Europese normen geenszins meer in 
aanmerking komen voor ecologiesteun. 

                                                 
113 de administratieve richtlijnen VL7 gelden voor kleine ondernemingen en zijn opgesteld ter uitvoe-
ring van de Economische Expansiewet van 4 augustus 1978. 
114 de administratieve richtlijnen MGB3 gelden  voor middelgrote en grote ondernemingen en zijn 
opgesteld ter uitvoering van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en het 
decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de economisch expansie in het Vlaamse Gewest. 
115 ANRE, North Plaza B, Koning Albert-II-laan 7, 1210 Brussel (tel : 02/553 46 00 – fax 02/553 46 01) 
116 De lijst is te downloaden via http://www.energiesparen.be (onder de rubriek : subsidies – bedrijven - 
ecologiesteun) 
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 Investeringen die verder reiken dan de Europese normen: Dit zijn de extra in-
vesteringskosten die gericht zijn op het bereiken van een beduidend hoger 
niveau van bescherming van het milieu dan wettelijk verplicht door Europese 
normen. Indien de onderneming zich aanpast aan nieuwe nationale of Vlaamse 
normen die strenger zijn dan de Europese normen kan zij enkel steun genieten 
indien de investeringen die betrekking hebben op de aanpassing worden uitge-
voerd vóór de strengere norm van kracht wordt. Investeringen die na de 
uiterste datum worden uitgevoerd, zijn uitgesloten van steun. Hiervoor zal de 
factuurdatum van de investering als referentie gelden.  

 Subsidie in gevallen waar verplichte Europese normen ontbreken: In gevallen 
waar verplichte of andere wettelijke normen ontbreken (bijv. grondstoffen- of 
energiebesparing) kunnen ondernemingen die investeren om hun prestaties op 
milieugebied aanmerkelijk te verbeteren of deze in lijn te brengen met die van 
ondernemingen van andere lidstaten waar verplichte normen gelden, in aan-
merking komen voor subsidie, eveneens op voorwaarde dat het niveau van de 
steun in verhouding staat tot het milieuvoordeel. 

 Investeringen op energiegebied: investeringen ten behoeve van energiebespa-
ringen, warmtekrachtkoppeling of hernieuwbare energie 

2. De hoogte van de steun wordt bepaald als een percentage van de subsidiabele 
investeringen (= meerkost met aftrek van geactualiseerde117 jaarlijkse kostenbespa-
ringen en opbrengsten).  Afhankelijk van het soort onderneming en het type 
investering onderscheidt men volgende gevallen: 

 
 Kleine onderne-

mingen 
Middelgrote 
ondernemingen 

Grote onderne-
mingen 

Aanpassing aan strengere, Europese normen 
 15% 8% 0% (geen steun) 

Beter doen dan de Europese normen of geen normen van toepassing 
end-of-pipe-technieken 20% 8% 8% 
energiebesparende technieken 20% 10% 10% 
procesgeïntegreerde technieken 20% 12% 12% 
 
Op de aanvaarde ecologie-investeringen wordt tevens een vrijstelling van onroerende 
voorheffing gedurende 5 jaar toegekend op voorwaarde dat de totale gecumuleerde 
steun niet meer bedraagt dan de steunintensiteiten die zijn toegestaan volgens de 
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (nr. 
2001/C 37/03). 
 
3. De aanvraag wordt negatief beoordeeld als de ecologiesteun lager is dan de 

volgende minimumbedragen: 
 

                                                 
117 Op basis van de Europese referentierente vermeld op de website : 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html 
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Tewerkstelling (TWS) 
(in personen) 

Minimum ecologiesteun 

(in euro) 

TWS ≤ 50 2.500 
(startende KO : 1.500) 

50 < TWS ≤ 100 7.500 

100 < TWS ≤ 150 15.000 

150 < TWS ≤ 200 22.500 

200 < TWS ≤ 250 30.000 

TWS > 250 37.500 
 
 
Deel 2 van de niet-limitatieve lijst technologieën geeft een opsomming van technieken 
die in aanmerking komen voor ecologiesteun. Ook andere technieken kunnen in 
aanmerking komen, indien de aanvrager het ecologisch belang voldoende kan motive-
ren. De lijst in deel 2 bevat algemene technieken die in vele sectoren kunnen toegepast 
worden. Indien een bepaalde techniek niet voorkomt in deze algemene lijst, dient men 
na te gaan of de techniek niet opgenomen is in de sectorale lijst van deel 3.  
 
Dat deel 3 bevat een opsomming van technieken, gegroepeerd per sector. De opge-
somde technieken kunnen genieten van ecologiesteun omdat ze voor die sector 
beschouwd worden als beste beschikbare technieken.  
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5.2.2  Toetsen van de beste beschikbare technieken voor metaalbewerkingen 
aan de lijst met milieuvriendelijk technieken 

Conform de BBT-aanpak komt een technologie op de lijst indien aan alle onderstaan-
de voorwaarden is voldaan : 
 techniek heeft een duidelijk milieuvoordeel;   
 dit milieuvoordeel is groter of minstens even groot als voor analoge technieken; 
 de techniek is het experimenteel stadium ontgroeid (toepassing in bedrijfstak op 

korte termijn is mogelijk) maar is (nog) geen standaard technologie in de bedrijfs-
tak;  

 de toepassing van de techniek is nog niet verplicht in Vlaanderen vb. om te 
voldoen aan Vlarem II;  

 er gaat een betekenisvolle investeringskost mee gepaard;  
 de investeringskost is groter dan die van een standaardinstallatie; 
 de investering betaalt zich niet op korte termijn terug door de gerealiseerde 

besparingen. 
 
De volgende technieken komen nu reeds in aanmerking voor ecologiesteun: 
 
- Alkalische ontlakkingsmachine: Investeringen voor het ontlakken van metalen 

delen door middel van het besproeien met een alkalische oplossing en onder ge-
lijktijdige verhitting.  
In aanmerking komen: ontlakkingscabine, pompen, afzuiging, sproeiinstallatie, 
verwarmingselementen, zeven. 
Aandachtspunt: deze techniek heeft geen expliciet milieuvoordeel tov. andere ont-
lakkingstechnieken zou daarom van de lijst kunnen geschrapt worden. 

- Regeneratieve naverbrander: Alleen de meerkost om betere emissies te bekomen 
dan voorgeschreven door normen komt in aanmerking. De investeringen dienen te 
kunnen geklasseerd worden onder één van volgende procédés: 
- Regeneratieve thermische naverbrander voor koolwaterstoffen: investeringen 

voor het thermisch naverbranden van procesafgassen die koolwaterstoffen be-
vatten, waarbij de vrijkomende energie wordt teruggewonnen. 
In aanmerking komen: verbrandingskamers, branders, ventilatoren, warmte-
wisselaars, (eventueel) aërsolfilter. 

- Regeneratieve katalytische naverbrander: investeringen voor het katalytisch 
verbranden van procesafgassen waarbij de vrijkomende energie wordt terug-
gewonnen. 
In aanmerking komen: reactor met katalysatorbed, ventilatoren, warmtewisse-
laars. 
Aandachtspunt: regeneratieve naverbranders zijn 2 maal zo duur dan recupera-
tieve naverbranders en dus gaat er een betekenisvolle meerkost gepaard bij 
implementatie van deze techniek,  deze techniek brengt  ook een duidelijk be-
ter milieuvoordeel met zich me dan gelijkaardige technieken. 

-     Speciale voorzieningen voor spuitinstallaties 
Volgende installaties komen in aanmerking: 
- Luchtrecirculatie-installatie met naverbrander op spuitcabines: investeringen 

voor concentreren van koolwaterstoffen en geurstoffen in ventilatielucht van 
spuitcabines door middel van luchtrecirculatie gevolgd door naverbranding. 
In aanmerking komen: recirculatie-installatie, (eventueel) ventilatoren, geïnte-
greerde naverbrander. 
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Aandachtspunt: deze techniek biedt een positief financieel voordeel daar deze 
recirculatie zodanig kan worden afgesteld dat de naverbrander met de opge-
concentreerde VOS houdende afgassen makkelijker autotherm kan werken en 
dus de naverbrander energetisch interessanter maakt, nl. een besparing van ex-
tra aardgasinzet van ongeveer 0,5 à 5 euro per 1000 m³ per uur 

- Spuitinstallatie voor waterafdunbare verf: investeringen voor het spuiten van 
objecten door middel van een installatie welke uitsluitend geschikt is voor het 
gebruik van waterafdunbare verf.  
In aanmerking komen: roestvrijstalen ringleiding, spoelpomp, spuitpistolen en 
circulatiepomp 
Aandachtspunt: deze techniek betekent een belangrijke meerkost, zowel hoge-
re investeringskost als hogere werkingskost met name een hogere 
energiekosten 

- Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines: investeringen voor het te-
rugwinnen van stof uit overspray in poeder spuitinstallaties door middel van 
patroonfilters. 
In aanmerking komt: patroonfilters, ventilator en afzuigkanaal. 
Aandachtspunt: een complete recyclingunit vergt een investering van ca. 

 30.000 euro, maar hierdoor kan dan wel 99% van het poeder worden herge-
bruikt en levert dit een besparing op naar aankoop van grondstoffen 
- Elektrostatische poederinstallaties met terugwinningssysteem: investeringen 

voor het elektrostatisch verspuiten van poederlakken met terugwinning en her-
gebruik van poeder.  
In aanmerking komen: poederspuitcabine, poederspuitinstallatie, luchtaanzui-
ger, (eventueel) filters, poederterugwinningsinstallatie. 
Aandachtspunt: de investerings- en onderhoudskosten zijn hoog (zie bijlage 
2,technieknr. OPP.4), er kan worden bespaard op de kosten voor grondstoffen 
(5 tot 20% minder spuitverliezen) 

- Gesloten wasautomaat voor verfspuitgereedschap: investeringen voor het rei-
nigen van verfspuitgereedschap in een gesloten systeem met terugvoer van 
reinigingsvloeistof.  
In aanmerking komt: gesloten wasautomaat. 
Aandachtspunt: de investeringskost bedraagt ongeveer 1.250 à 1.700 euro 

 (zonder BTW) afhankelijk van het gebruikte reinigingsmiddel (solvent  resp. 
 water), dankzij het gebruik van gesloten reinigingsapparatuur wordt 1/3  min
 der solvent verbruikt en dit levert jaarlijks een redelijke besparing op. In dien 
 met water wordt gereinigd moet er weliswaar een meerkost van het  wa-
terverbruik  worden in rekening gebracht, maar deze meerkost is eigenlijk 
 verwaarloosbaar daar per spuitpistool slecht 100ml water nodig is om het 
 te reinigen. 

- Gaswasser: investeringen voor het verwijderen van gasvormige verontreinigingen 
uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door 
middel van het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij 
de wasvloeistof wordt gerecirculeerd of nuttig wordt toegepast. 
In aanmerking komen: waskolom, ventilator(en), (eventueel)druppelvanger, pom-
pen, (eventueel) chemicaliëndosering, tanks, (eventueel) 
wasvloeistofbehandelingssysteem. 
Aandachtspunt: de investeringskost bedraagt voor een te behandelen gasstroom 
van 10.000m³/h globaal ongeveer 50.000 euro en een werkingskost van 3500 euro 
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per jaar, met deze techniek kan voldaan worden aan de VOS richtlijn die voor be-
staande installaties pas van 2007 van kracht is. 

- Adsorptie-installaties voor het zuiveren van afgassen: deze investeringen komen in 
aanmerking voor zover het één van de hieronder beschreven procédés betreft. 
- Actiefkool-adsorber met regeneratie: investeringen voor het verwijderen 

van vluchtige organische stoffen uit afgas door middel van adsorptie van ac-
tieve kool, gevolgd door regeneratie middel hete lucht (thermische 
naverbranding) stoom (condensatie of fasenscheiding) of een vacuumsys-
teem (condensatie).  
In aanmerking komen: absorber met actieve kool, (eventueel) thermische 
naverbrander, (eventueel) koeler, (eventueel) vacuümpomp, ventilatoren. 
Aandachtpunt: deze techniek heeft een duidelijk milieuvoordeel tov van 
andere afgaszuiveringstechnieken, hiermee zijn zeer lage VOS emissies 
haalbaar (< 20 mg C/m³). De investeringskost ligt ongeveer 30% hoger dan 
andere VOS reducerende maatregelen. 

- Biofiltratie: investeringen voor het terugwinnen of de verregaande vernietiging 
van gasvormige emissies en aërosolen, waarbij het accent gelegd wordt op het be-
reiken van zeer lage concentraties en/of het zodanig afvangen van de 
componenten. 
In aanmerking komen: biofiltratie-installatie, ventilator(en), afvanginstallatie voor 
de componenten. 
Aandachtspunt: investeringskost bedraagt 5.000 à 20.000 euro met een werkings-
kost van 5 tot 10 euro per 1000m³/h bij een minimale capaciteit van 5.000 m³/h. 

- Installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit proces- en afvalwater 
De zuivering dient te gebeuren d.m.v. één van de hieronder beschreven 
zuiveringsinstallaties. Alleen de meerkost om beter te doen dan de vigerende 
normen komt in aanmerking. 
- Membraanfiltratie-installatie (ultrafiltratie of microfiltratie): investeringen 

voor het verwijderen uit afvalwater van zware metalen en organische mi-
croverontreinigingen. In aanmerking komen: voedings- en recirculatiepompen, 
ultrafiltratie- of microfiltratie-eenheid, (eventueel) voorfilter, tanks. 

 Aandachtspunt: de investeringskosten van een membraanfiltratiesysteem be
 dragen minimaal 7.500 euro (exclusief 25% montage en voorzieningen 2.000 
 euro). Als microfiltratie wordt toegepast komen de kosten op minimaal 
 170.000 euro (exclusief 15% montage kosten en voorzieningen 25.000 euro). 
 In het algemeen zijn honderd tot enkele honderden µg metalen per liter haal
 baar, bij precieze afstelling zelfs tot enkele tientallen µg metalen per liter. 

- Oppervlaktereinigingsinstallatie op basis van CO2-ijskorrels: investeringen voor 
het reinigen van oppervlakken door middel van het opbrengen onder druk van 
CO2-ijskorrels 
In aanmerking komen: straalunit, straalnozzles, persluchtinstallatie, afzuiginstalla-
tie en droogijsproductie-installatie. 
Aandachtspunt: dit is een milieuvriendelijkere ontlakkingstechniek tov andere 
technieken en kan door subsidie worden aangemoedigd bij bedrijven 
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Nieuwe Technieken die nu voorgesteld worden als technologieën die in aanmerking 
komen voor ecologiesteun voor de metaalbewerkende industrie (deze lijst is in 
hoofdzaak gebaseerd op een gelijkaardige lijst in Nederland (Vamil 2003)) 
- Olie/water-afscheider: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door 

middel van: 
- een afscheider met een platenpakket gebouwd overeenkomstig een hydrauli-

sche berekening gericht op het afscheiden van laminaire en stabiele 
waterstromen verontreinigd met lichte minerale oliedeeltjes kleiner dan 50 mi-
cron met een soortelijke massa kleiner dan 850 kg/m3 bij 20 graden C. In 
aanmerking komen: afscheider waarin opgenomen een platenpakket, (pre-
)sedimentatie-eenheid of slibvangput. 

- een afscheider met een coalescentiepakket welke lichte minerale oliedeeltjes 
afscheidt uit water tot minder dan 5 mg/l.  
In aanmerking komen: coalescerende afscheider, (eventueel) sedimentatie-
eenheid of slibvangput.  
Aandachtspunt: deze techniek zou in aanmerking kunnen komen voor die be-
drijven welke een nullozing garanderen.  

- Elektrostatisch filter: het verwijderen van stof uit afgas van stralen, lassen, solde-
ren, vlamspuiten of thermisch verzinken. 
In aanmerking komen: ventilator, elektrostatisch filter, opvangreservoir.  
Aandachtspunt: voor droge filters bedragen de kosten 18 tot 9 euro voor syste-
men van 30.000 tot 200.000 m³ per uur, natte filters zijn driemaal zo duur, de 
gemiddelde werkingkosten liggen rond de 0,6 euro per 1000 m³ bij systemen gro-
ter dan 50.000 m³/h. hiermee zijn stofemissies van 5 tot 75 mg/m³ haalbaar. 

- Natstraalinstallatie: het stofvrij stralen van oppervlakken met behulp van een nat 
of vochtig straalmiddel. 
In aanmerking komen: compressor, tank, straaleenheid, slangen, filter, waterpomp. 
De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor 
ecologiesteun. 
Aandachtspunt: deze straaltechniek biedt een duidelijk  milieuvoordeel tov. ande-
re straaltechnieken (stofreductie) 

- Recirculatiesysteem voor afgezogen las-, soldeer- en snijdampen: het recirculeren, 
van afgezogen en behandelde las-, soldeer- en snijdampen. 
In aanmerking komen: recirculatie-eenheid, meerkost filtersysteem en bedienings-
eenheid om beter te doen dan de emissienormen. 
Aandachtspunt: deze technieken moeten nu al worden in gezet om aan Vlarem II 
te voldoen (artikel 5.29.0.6 en 5.29.0.8 Vlarem II); alleen de recirculatie wordt 
beschouwd als een extra milieuvoordeel. 

- Stofvrij straalsysteem: het afzuigen en scheiden van het bij het stralen van 
oppervlakken gebruikte straalmiddel.  
In aanmerking komen: (eventueel) gevelcabine, straaleenheid, (eventueel) slangen, 
stofvrije straalkoppen, filter. De investering komt voor 50 % van het 
investeringsbedrag in aanmerking voor ecologiesteun. 
Aandachtspunt: het straalmiddel dient nu al volgens Vlarem II te worden afgezo-
gen en gereinigd tot de vereiste emissiegrenswaarden opgelegd voor stof (artikel 
5.29.0.7 Vlarem II) 

- Straalmiddelopschooninstallatie: 
- Het droog reinigen van verontreinigd straalmiddel door middel van scheidings-

technieken op basis van lucht. 



 

259 

 In aanmerking komen: (eventueel) mechanische schrapers, (eventueel) jacobs-
ladder, (eventueel) trilzeef, (eventueel) windzifter en transportsysteem, 
(eventueel) blaassysteem, (eventueel) cycloon, (eventueel) luchtbehandelings-
eenheid. 

- Het met behulp van water reinigen van verontreinigd straalmiddel. 
In aanmerking komen: transportsysteem, fraktioneringssysteem, waterbehande-
lingssysteem, tank, pomp.  

- Het thermisch reinigen van verontreinigd straalmiddel door een oven voorzien 
van een rookgasnabehandeling. 
In aanmerking komen: voorraadbunker, (eventueel) voorverwarmingseenheid, 
oven, zware metalenterugwinningsinstallatie, rookgasreinigingsinstallatie, af-
koelwals/granulator. 
Aandachtspunt: hergebruik van grondstoffen wordt nu reeds aangemoedigd en 
voorgeschreven in het afvalstoffendecreet (H3, Afd. 1 Art.6). 

- Reinigingsinstallatie voor vloeistoffen uit metaalbewerking: het scheiden ten 
behoeve van hergebruik van vloeistoffen bij de metaalbewerking door middel van 
coalescentie of centrifugeren of membraanfiltratie of magneetafscheiding of pas-
teurisatie of vacuümfiltratie en/of desorbtie. 
In aanmerking komen:(eventueel) magneetafscheider, (eventueel) coalescentiepla-
ten, (eventueel) centrifuge, (eventueel) membraanfiltratie-installatie, (eventueel) 
pasteurisatie-eenheid, (eventueel) vacuümfilter, (eventueel) voorfilter, (eventueel) 
desorptie-unit. 
Aandachtspunt: toepassing van dit systeem levert een besparing op aankoop van 
grondstoffen (en productie afval) maar is momenteel enkel rendabel in grote be-
drijven. Afhankelijk van het gebruikte systeem variëren de investeringskosten van 
500 tot 50.000 euro (zie bijlage 2 techniek VERSP.6) 
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LIJST DER AFKORTINGEN  

AKF Aktief KoolFilter 
AMINAL Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 
APP APPlicatietechniek 
BAT Best Available Techniques 
BBT Beste Beschikbare Technieken 
BZV Biololgisch ZuurstofVraag 
CNC Computer Numerical Control 
CVD Chemical Vapour Deposition 
CZV  Chemische ZuurstofVraag 
EBC Electron Beam Curing 
IPPC Integrated Pollution and Prevention Controle 
IWT Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en 

Technologie 
KMO Kleine Middelgrote Ondernemingen 
LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
MAG Metal Active Gas 
MIG  Metal Inert Gas 
MMA Manual Metal Arc 
NACE Nomenclature générale des Activités economiques dans les Com-

munautés Européennes 
NIS Nationaal Instituut voor Statistiek 
NMP N-MethylPyrrolidon 
NV NaVerbrander 
n.v.t. niet van toepassing 
OVAM Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
PVC PolyVinylChloride 
PVD Physical Vapour Deposition 
PVDF PolyVinylDieenFluoride 
PVF PolyVinylFluoride 
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RVS RoestVast Staal 
TIG  Tungsten Inert Gas 
TiN Titanium stikstof 
TLV Treshold Limit Value 
VAMIL Versnelde Afschrijving Milieu-investering 
v.g.t.g. van geval tot geval 
Vito Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
VLM Vlaamse LandMaatschappij 
VMM Vlaams Milieumaatschappij 
VOS Vluchtige Organische Stoffen 
VPS Vacuum Plasma Spuiten 
VROM ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer 
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BEGRIPPENLIJST  

afsnijden Door snijbewerking verwijderen van (plaat)materiaal 
autogeenlassen Lasbewerking waarbij het materiaal wordt afgesmolten d.m.v. 

een acetyleen-zuurstof vlam.  
autogeensnijden Thermische bewerking waarbij het materiaal geïnitieerd door 

een acetyleenvlam onder zuurstof verbrand wordt 
booglassen Lasbewerking waarbij het materiaal wordt afgesmolten d.m.v. 

een electrische vlamboog 
boren Gatbewerken m.b.v. een spiraalboor. 
brandsnijden autogeen snijden 
cyano-acrylaatlijmen Ééncomponentenlijm, “secondenlijm” 
contactlijmen Fysisch uithardende lijmsoorten waarvan het oplosmiddel 

verdampt voordat de delen op elkaar worden gedrukt 
detonatiespuiten Metaalpoeder met hoge kinetische energie, verkregen door 

explotie van brandbaar gasmensel, verspuiten 
diepduwen Omvormtechniek waarbij een vlakke plaat (platine) door een 

stempel in een matrijs gedrukt wordt 
dispersielijmen Fysisch uithardende lijmsoorten op waterbasis. Het water 

wordt door de poreuze materialen geabsorbeerd 
draadtrekken Trekken van koud materiaal door een trekstaaf of trekmatrijs 
draadvonken Vonkverspanen waarbij de elektrode uit een strak gespannen 

draad bestaat 
emulgator Chemische stof van synthetische of natuurlijke oorsprong die 

de oppervlaktespanning van water beïnvloeden (verlagen) 
emulgeerbare koels-
meermiddelen 

Watermengbare koelsmeeremulsies van olie in water 
 

emulgerende koels-
meermiddelen 

Watermengbare koelsmeeremulsies van water in olie 

epoxylijmen Tweecomponentenlijm 
extrusie Persen van verhit materiaal doorheen een nauwe opening 
felsen Het omzetten van kanten (boorden) van plaatmateriaal 
fijnstansen Stansen met snijspleet van ca. 1% van de plaatdikte. 
forceren Het vervaardigen van ronde holle producten door een veelal 

vlakke ronde plaat tegen een roterende mal te drukken. 
frezen Verspanen m.b.v. frees, waarbij de frees roteert en het werk-

stuk transleert. 
ftalaten Persistente organische polluent, reactie ftaalzuur met adipine-

zuur 
galvaniseren Aanbrengen van een metallische laag op een metaal met 

galvanoproces 
gatponsen Ponsen van gaten in plaatmateriaal 
guillotineknippen Spaanloos snijden m.b.v. guillotineschaar (slagschaar met 

lange rechtlijnig bewegende messen) 
hardsolderen Solderen met soldeerlegering met smeltpunt hoger dan 4500C 
high-solids 
 

Hieronder worden die producten gebracht met een vaste 
stofgehalte meer dan 60%. 

insnijden Snijbewerking waarbij materiaal gedeeltelijk wordt doorgesne-
den. 

klinken Het verbinden van plaat m.b.v. klinknagels 
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kralen Het tot cirkelvorm buigen van de rand van een werkstuk 
langswalsen Het op dikte brengen van materiaal  waarbij het materiaal 

haaks op de assen van de walsrollen wordt bewogen 
lasersnijden Thermisch snijproces waarbij het materiaal zeer plaatselijk op 

ontstekingstemperatuur wordt gebracht en verbrand 
mag-lassen Booglassen met afsmeltende elektrode onder een actief be-

schermgas 
matrijsbuigen Het buigen van plaat tussen een stempel en matrijs 
melamine Triamino triazine; gebruikt voor de productie van harde, gladde 

duurzame oppervlakken 
merkstempelen Inslaan of indrukken van letters of tekens in plaatmateriaal 
metallisch bekleden Aanbrengen van een metallische laag 
mig-lassen Booglassen met afsmeltende elektrode onder een inert be-

schermgas 
munten Het stempelen van schijfjes metaal opgesloten in een muntring
nasnijden Door extra snijbewerking product aan de maat brengen 
natlakken Lakmethode waarbij verdunde lak m.b.v. spuitpistool wordt 

aangebracht 
nieten Verzamelnaam voor diverse vormen van klinken 
niet watermengbare 
koelsmeermiddelen 

Snijolie met of zonder toegevoegde additieven welke tijdens 
het gebruik niet met water vermengd worden 

ND/YAG  
 

Yttrium-Aluminium-Granaat monokristal gedopeerd met 
Neodymium ionen 

ovensolderen Hardsolderen waarbij de verhitting in een oven plaatsvindt 
plasmasnijden Thermisch snijdproces m.b.v. een vlamboog gevormd tussen de 

wolfram-kathode en het watergekoeld koperen mondstuk van 
de brander 

poedercoaten Lakmethode waarbij de lak in droge poedervorm wordt aange-
bracht 

poly-urethaanlijmen Door omgevingsvocht uithardende ééncomponentenlijmen en 
tweecomponentenlijmen zonder vochtuitscheiding bij het 
uitharden 

ponsklinken Klinkmethode waarbij de klinknagel tevens als ponsgereed-
schap dient voor het gat 

precisiesnijden Snijden met grote nauwkeurigheid 
recorcinelijmen Fenollijm, onder uitscheiding van water uithardende lijm 
revolverponsen Ponsen met behulp van c.n.c.-revolverponsmachine 
rolbuigen/profileren Het tussen tot een ring of cilinder buigen van een profiel of een 

plaat 
rolnaadlassen Weerstandslassen met schijfvormige electroden 
rond/figuurknippen Knippen m.b.v. een draaischaar (twee cirkelvormige messen) 
rondwalsen rolbuigen 
schaven Verspanen d.m.v. een intermitterend rechtlijnig bewegende 

bijtel of werkstuk. 
slijpen Verspanen m.b.v. slijpsteen. 
smeltlijmen Fysisch uithardende lijmsoorten die door verwarming tijdelijk 

vloeibaar worden 
stampen Smeden met behulp van een matrijs 
strijkbuigen Het buigen van een tussen een neerhouder en ondermatrijs 

ingeklemde plaat door een stempel 
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strokenknippen Het in stroken knippen van plaatmateriaal m.b.v. een stroken-
schaar (soort draaischaar) 

thermoharders Kunststoffen die bij temperatuurverhoging ontleden i.p.v. 
smelten 

thermoplasten Kunststoffen die naast een vaste fase (glasfase) een plastische 
fase (rubberfase) en een vloeibare fase (Viskeuze fase) kennen

tig-lassen Booglassen met niet-afsmeltende elektrode onder een inert 
beschermgas 

tixotroop Gel-achtig 
treknagel Nagel met holle steel met daarin een stift die gebruikt wordt 

om de nagel te vervormen. De stift breekt als de vervorming 
bereikt is. 

u-buigen Matrijsbuigen met een u-vormige stempel en matrijs 
uitsnijden Snijbewerking waarbij een contour geheel wordt uitgesneden 
volgstempelen Maken van producten uit band m.b.v. een volgsnijbuigstempel 

waarbij het product in aantal stappen tot stand komt 
v-buigen Matrijsbuigen met een v-vormige stempel en matrijs 
vlakplaneren Het vlakdrukken van plaat tussen twee (geprofileerde) stempels
vlakwalsen Langswalsen waarbij plaat op dikte wordt gebracht. 
vloeidraaien Het vervaardigen van ronde holle producten door een vlakke 

ronde plaat tegen een roterende mal te drukken, waarbij de 
wanddikte verkleind wordt. 

vonkverspanen Verspanende bewerking waarbij het materiaal d.m.v. vonk-
overslag tussen een electrode en werkstuk via een isolerende 
vloeistof verwijderd wordt. 

vrijbuigen Zadelbuigen: het buigen van materiaal zonder dat ergens het 
materiaal wordt afgekneld 

watergedragen pro-
ducten 
 

In watergedragen coatings wordt in plaats van organische 
solventen, water gebruikt als oplosmiddel. Een klein gehalte 
aan organisch solventen (van 3 – 18%) blijft echter noodzake-
lijk om de oplosbaarheid van de bindmiddelen te verhogen en 
om de eigenschappen van de natte film te verbeteren 

wateroplosbare 
koelsmeermiddelen 

In water opgeloste chemicaliën, deze bevatten geen olie 

waterstraalsnijden Het scheiden van materialen d.m.v. een geconcentreerde 
waterstraal onder zeer hoge druk. Het water kan een abrasief 
bevatten. 

zachtsolderen Solderen met soldeerlegering met smeltpunt lager dan 4500C 
zetten Het buigen van een plaat door het draaien van een buigbalk ten 

opzichte van een rechte lineaal 
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Bijlage 1: Medewerkers BBT-studie 

 
Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken 
 

BBT-kenniscentrum 
 p/a Vito 

Boeretang 200 
2400 MOL 
Tel. (014)33 58 68 
Fax. (014)32 11 85 
E-mail: bbt@vito.be 

 
 
Contactpersonen federaties België 
 
- Mevrouw An Van de Vel 

A. Reyerslaan 80 
1030 Brussel 
 

- Mevrouw Veerle Fincken 
Kapeldreef 60 
3001 Leuven 

 
Bovenstaande personen vertegenwoordigden de bedrijven in het begeleidingscomité 
voor deze studie. 
 
Contactpersonen administraties/overheidsinstellingen 
 
- De heer Luc Hensen 

Aminal-milieuvergunningen 
Graaf de Ferraris-gebouw 
Koning Albert II-laan 20, bus 9 

      1000 Brussel 
 
- De heer David Knight, Gunther Van Broeck en Jeroen Moernaut 

Aminabel-sectie lucht 
Koningstraat 93 
1000 Brussel 

 
- De heer Paul Zeebroek 
 ANRE 

North  Plaza B , 2e verdieping  
Koning Albert-II-laan 7 
1210 Brussel 
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- Mevrouw Anne D’Haese 
 OVAM- Sturing afvalstromen 

Stationsstraat 110 
2800 Mechelen 

 
- Mevrouw Kristien Caeckebeke, Myriam Rosier en Lut Hoebeke 

VMM 
A. Van De Maelestraat 96 
9320 Erembodegem 

 
Bovenstaande personen vertegenwoordigden de administraties en andere overheidsin-
stellingen in het begeleidingscomité voor deze studie. 
 
 
Experts 
 
- De heer Jan Gedopt 
 Vito 
 
- De heer Marc de Bonte 

Adviseur voor Oppervlaktetechnologie 
Kasteelpark Arenberg 44 
3001 Leuven (Heverlee) 
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Bijlage 2: Technische fiches van de beschikbare milieuvriendelijke 
technieken voor metaalbewerkende nijverheid 

 
In deze bijlage worden de technische fiches weergegeven van de beschikbare milieu-
vriendelijke technieken die in hoofdstuk 4 opgesomd werden. Enkel voor de 
technieken waarvoor het zinvol was, werd een technische fiche gemaakt. 
 
In de technische fiches wordt volgende informatie weergegeven: 
 
• Beschrijving maatregel: 

 Proces/deelproces, waarop de beschikbare milieuvriendelijke techniek be-
trekking heeft; 

 Beschrijving van de techniek; 
 Aard van de techniek: 'end-of-pipe'-maatregelen, preventie door toepassing 

van andere grond- en hulpstoffen, preventie door technologieverandering, 
preventie door aanpassing procesuitvoering, …; 

• Milieuvoordeel: de opbrengst die de techniek oplevert voor het milieu; 
• Financiële aspecten: investeringskosten, werkingskosten, rendabiliteit, …; 
 
(Bron: Werkboek metalektro industrie, 1998 en http://www.infomil.nl/lucht/index.htm) 
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AALLGGEEMMEEEENN  
 

EENNEERRGGIIEE  
 
ALG.1: Terugsturen van lucht na de filter = recirculatie lucht 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  Grote warmteverliezen in de winter worden veroorzaakt door de 

afzuiging van lucht met stof uit de bewerkingsruimte. Deze 
warmteverliezen kunnen worden beperkt door: 

- de afgezogen warme lucht eerst te filteren met een doeken-
filter en daarna door middel van kleppen in de luchtkanalen 
(zie onderstaande figuur) terug te voeren naar de bedrijfs-
ruimte (recirculatie); 

 
- de warme lucht lokaal af te zuigen en ter plaatste te ontstof-

fen door middel van mobiele en stationaire afzuigsystemen. 
Deze apparaten worden veelal als "stofzuigers" aangeduid.  

Doekenfilter met luchtkanalen 

De hoeveelheid afzuiglucht die kan worden gerecirculeerd is af-
hankelijk van de hoeveelheid fijne stof in de afzuiglucht. Een 
grote hoeveelheid fijne stof ontstaat bij bewerkingen zoals fre-
zen en schuren. Om een te hoge stofconcentratie in de 
bedrijfsruimte te voorkomen, kan recirculatielucht worden ge-
mengd met verse buitenlucht. Voor de filtering van de 
recirculatielucht zijn speciale filters nodig, bestaande b.v. poly-
ester.  

Lokale afzuiging en recirculatie 

De lokale afzuiging en recirculatie is typisch voor toepassingen 
met alleenstaande machines (b.v. plaatzaagmachine in doe-het-
zelf-winkel).  

Er zijn specifieke stofzuigers op de markt die geschikt zijn om 
stoffen te verwijderen tot < 0,1 mg/m³, bij debieten gaande van 
ongeveer 3.000 tot 5.000 l per minuut.  
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Milieuvoordeel 
 
Aanzienlijke reductie van de energiebehoefte voor verwarming is mogelijk.  

 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Doekenfilter met luchtkanalen 

De investeringskosten bedragen ongeveer 15 resp. 30 EUR per 
polyesterfilter met een doorsnee van 220 mm en een lengte van 
1,5 resp. 3 m. De kosten van de filterkast (voor doekenfilter) 
zijn afhankelijk van de afmetingen. 

Lokale afzuiging en recirculatie 

De investeringskosten zijn vanwege de verschillende mogelijk-
heden en dimensioneringen variabel. Een afzuigfilterunit is 
beschikbaar, afhankelijk van de uitvoering, vanaf ca. 1.000 EUR 
voor een kleine afzuigfilterunit. De prijs voor een filtercombina-
tie ligt tussen ca. 227 en 1.334 EUR afhankelijk van type en 
capaciteit. 

Werkingskosten:  Vervanging van de filterelementen en afzuigarmen is, afhanke-
lijk gebruiksintensiteit en -doel, in de loop van de tijd nodig.  

Besparing:  Besparing en terugverdientijd bij recirculatie van afzuiglucht 
zijn sterk afhankelijk van de mate waarin afzuiglucht kan wor-
den gerecirculeerd.  
Hoe dan ook, er kan zeker bespaard worden op de verwar-
mingsmogelijkheden, b.v. door middel van aardgasgebruik. 
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LLUUCCHHTT 
  

ALG. 2 :Doekfilters 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen  
 
Beschrijving:    
 
Doekfilters worden zeer veel toegepast in de metaalindustrie. Zonodig worden cyclo-
nen als voorafscheiding geplaatst met als doel in een vroeg stadium een grote 
stofstroom af te vangen en om de levensduur van de doekfilters te vergroten. 
 
Doekfilters worden uitgevoerd in verschillende groottes, soorten en capaciteiten. De 
stofafvang gebeurt door middel van een filterdoek, meestal in de vorm van een 
slangen- of enveloppefilter. Bij het passeren van de gasstroom door het filterdoek 
hechten stofdeeltjes aan het doek en aan andere reeds op het doek aanwezige afgevan-
gen stofdeeltjes. Dit gebeurt door zeefwerking, directe botsing of 
aantrekkingskrachten. De afgevangen stof kan met diverse soorten reinigingssystemen 
worden verwijderd (mechanisch, luchtstroom, perslucht). Er zijn twee hoofdsoorten 
doekfilters, namelijk laagbelaste (low ratio) en hoogbelaste systemen (high ratio), 
afhankelijk van de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid kan worden gereinigd. Bij 
hoogbelaste filters gaat de lucht van buiten naar binnen en worden de stofdeeltjes aan 
de buitenkant van de filters afgevangen. Bij laagbelaste filters gaat de lucht van binnen 
naar buiten en bevinden de stofdeeltjes zich aan de binnenzijde van de doekfilters. 
Enveloppe- of cassettefilters zijn laagbelast en kunnen vooral worden toegepast voor 
het filtreren van fijne stofdeeltjes in hoge concentraties. Slangenfilters kunnen in 
hoog- en laagbelaste systemen worden ingezet voor de afvang van zowel fijn als grof 
stof. 
Doekfilters zijn breed inzetbaar voor fijn tot grof stof in grote en kleine concentraties.  
Doekbelasting, het soort filterdoek en de stofeigenschappen, zoals de deeltjesgrootte-
verdeling, hebben een grote invloed op het vangstrendement van een doekfilter.  
Doekfilters worden onder andere toegepast bij reinigen van spuitlucht van lakken en 
emailleren. Cassettefilters (enveloppefilters) worden onder meer toegepast bij lasrook-
filtratie. 

 
Knelpunten: 
- natte of kleverige stoffen kunnen niet zonder voorbewerking worden behandeld; 
- voorverwijdering van grof stof kan noodzakelijk zijn; 
- er is gevaar van stofexplosies door elektrostatische oplading; 
- door dichtslaan van de filters kan een hoge drukval optreden; 
- ze zijn storingsgevoelig als gevolg van kapotte filters en brandgevaar. 
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Milieuvoordeel 
 
Afvalstoffen:          Opgevangen stof en versleten doeken. 
Energiegebruik:  Verhoogd energiegebruik afhankelijk van soort filter en filterbe-

lasting (0,2-2,0 kWh / 1.000 m3) . 
 
Afhankelijk van de procescondities kunnen zeer hoge rendementen worden bereikt 
(van 95% tot meer dan 99,5%). Restemissies naar lucht ca. 10 mg/m3 zijn meestal 
haalbaar, maar in speciale omstandigheden kunnen restemissies oplopen. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringen variëren tussen 4550 – 13.600 euro per 1.000 m3/h afhankelijk van de 
uitvoering van de behuizing (drukvastheid). In onderstaande tabel zijn kosten weerge-
geven voor eenvoudige systemen per m³/h 
 

Capaciteit in m³/h Investeringskosten in euro 
> 100.000 1,4-3,2 

10.000-100.000 3,2-6,8 
1.000-10.000 6,8-11,4 

< 1.000 > 11,4 
 
Investeringen voor cassettefilters in lasrooksystemen bedragen ongeveer 900 – 1.000 
euro per 1000 m³/h, dit is ongeveer 20% tot 40% van de investeringen voor een 
compleet afzuigsysteem. 
 
De werkingskosten bedragen ongeveer 0,22 tot 1,4 euro/m³. het energieverbruik (excl. 
Ventilator) bedraagt 1 kWh voor 1000 m³. 
 
De voornaamste werkingskost is de vervanging van de filterdoek of -elementen. Bij 
een standtijd van vijf jaar voor het filtermateriaal bedragen de werkingskosten ca. 100 
à 140 euro per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

276 

 
ALG. 3 :Patronenfilters 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving: De filtrerende werking berust op de zeefwerking van het 

oppervlak en er dringt geen stof door in het filtermedium. Te 
onderscheiden zijn onder meer patroonfilters, doekfilters met 
PTFE-coating en HEPA-filters. In het navolgende zal alleen 
worden ingegaan op de patronenfilters, omdat andere filters bij-
na niet voorkomen voor behandeling van stofemissies. 
Patroonfilters hebben een groter filtrerend oppervlak dan doek-
filters, maar een lagere oppervlaktebelasting. Deze filters 
kunnen modulair worden opgebouwd. Opbouw van filterkoek 
op het filteroppervlak is niet nodig waardoor, in vergelijking 
met een doekfilter, met een laag en constant drukverschil kan 
worden gewerkt. Patroonfilters zijn geschikt voor het opvangen 
van fijn stof. 

   Voor de metalektro industrie zijn vooral patroonfilters van 
belang, die onder meer voor de filtratie van lasrook worden ge-
bruikt. 

 
Milieuvoordeel 
 
Afvalstoffen:         Opgevangen stof en versleten patronen. 
 
Het rendement van deze filters kan oplopen tot boven de 99,5%.  Hiermee kunnen 
restemissies <10 mg/m3 worden behaald. 
 
Financiële aspecten 
 
De investeringen voor de filterunits bedragen ongeveer 1,80 euro per m3/h bij kleinere 
debieten en dalen tot ongeveer 1,4 euro bij grotere debieten. 
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ALG. 4 :Elektrostatische filters 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen  
 
Beschrijving:   
 
Het werkingsprincipe van elektrostatische afscheiders berust op de afscheiding van 
vaste of vloeibare deeltjes onder invloed van een elektrisch veld. De deeltjes uit de 
afgassen worden op de opladingselektrode opgeladen en afgescheiden op de neerslag-
elektrode: 
- droge E-filters: de deeltjes worden droog opgevangen en verzameld op de neersla-

gelektrode. Door onder andere kloppen of trillen wordt het stof van de elektrode 
verwijderd. Bij kleine eenheden, bijvoorbeeld lasrookafzuigingen, kunnen de af-
gevangen deeltjes van de uitneembare filtercellen in een vloeibaar medium worden 
gereinigd; 

- natte E-filters: deeltjes worden door een constante stroom spoelvloeistof van de 
neerslagelektrode verwijderd. 

 
Bij grote industriële toepassingen worden oplading en afscheiding van deeltjes in één 
stap uitgevoerd. Bij kleine afscheiders, bijvoorbeeld voor lasrookafzuiging, worden 
tweetrapselektrostatische afscheiders toegepast. Elektrostatische filters kunnen 
continu, door perslucht of trillingen (on-line) of periodiek (off-line) worden gereinigd. 
In dat laatste geval worden filterelementen met het opgevangen stof uit de filterunit 
gehaald en na reiniging door afblazen of afspoelen van het stof weer teruggeplaatst. 
In de metaalindustrie worden voor het merendeel tweetrapselektrostatische filters 
toegepast met name voor lasrookfiltratie en de opvang van olienevels.  De systemen 
zijn in kant-en-klare modules verkrijgbaar. Met elektrostatische filters kunnen zeer 
kleine deeltjes worden afgevangen, < 100 µm zoals bij lasrook. 
 
Knelpunten: 

- explosiegevaar (stof en gas); 
- deeltjes met te lage en te hoge specifieke weerstand worden slecht afgeschei-

den; 
- stof met een te lage dichtheid kan weer in de gasstroom terechtkomen. 

 
 
Milieuvoordeel: eentrapsfilters 
 
Lucht:                      - vast afgevangen stof bij droge filters; 

 - spoelvloeistof met afgevangen stof bij natte filters. 
Energiegebruik:  0,17-0,28 kWh/1000 m3 voor ionisatie en neerslag van stof; 

 0,17 kWh/1.000 m3 voor ventilator capaciteit. 
 

Bij eentrapsfilters zijn rendementen van 99% mogelijk. Met elektrostatische filters 
kunnen restemissies <25 mg/m3 worden behaald, maar afhankelijk van procesomstan-
digheden kunnen de concentraties variëren van 5-75 mg/m³. 
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Financiële aspecten: eentrapsfilters 
 
Investeringskosten :  Voor droge filters bedragen de kosten 18 tot 9 euro per m³ voor 

systemen van 30.000 tot 200.000 m³ per uur, natte filters zijn 
driemaal zo duur. 

 
Operationele kosten : De totale werkingskost varieert sterk van toepassing tot toepas-

sing. De gemiddelde waarden liggen rond de 0,6 euro per 
1000m³ bij systemen groter dan 50.000 m³ per uur waarbij de 
hogere waarde typisch zijn voor onderhoudsintensieve toepas-
singen (corrosieve gassen, kleverig stof, …) en dus gebruikelijk 
zijn voor deze afgassen. Filters zijn economisch gezien pas aan-
trekkelijk boven de 50.000m³ in vergelijking met andere 
technieken. 

Energie:   de drukval is zeer laag (0,1 – 0,2 kPa). De energiekost is 
grotendeels het gevolg van het opwekken van elektrische velden 
tussen de elektrodes en bedraagt 0,2 – 0,3 kWh per 1000 m³.  

 
Filters worden economisch gezien pas aantrekkelijk boven de 50.000 m3 in vergelij-
king met andere technieken. 
 
 
Milieuvoordeel: tweetrapsfilters 
 
Afval: Als droge stof of als vloeibaar afval (stof met spoelvloeistof). 
Energie: Ventilator 0,25-0,50 kWh per 1.000 m3/h; 
  Voor ionisatie 0,03-0,35 kWh per 1.000 m3/h. 
 
Afhankelijk van de procescondities kunnen bij tweetrapsfilters met een lage stofbelas-
ting rendementen tot 98% bereikt worden. Met elektrostatische filters kunnen 
restemissies < 25 mg/m3 worden behaald, maar afhankelijk van procesomstandigheden 
kunnen de concentraties variëren van 5-75 mg/m3. Bij lasrookfiltratie kunnen bij lage 
belastingen (concentratie en debiet) van de elektrostatische filters concentraties < 5 
mg/m3 behaald worden. 
 
Financiële aspecten: tweetrapsfilters 
 
Investeringen vanaf 2.000 à 2.500 euro voor de kleinste uitvoering tot veelvouden 
daarvan, afhankelijk van het debiet. De investeringen voor lasrookunits omvatten 
ongeveer (20-40%) van de totale investeringen die nodig zijn voor de aanschaf van 
een compleet afzuigsysteem. 
De bedrijfsenergiekosten bedragen ongeveer 100 euro per jaar per 1.000 m3/h. Onder-
houdskosten bedragen voor: 
- natte en niet plakkerige deeltjes: < 12 euro per jaar per l.000 m3/h; 
- droge plakkerige deeltjes: circa 90 euro per jaar per 1.000 m3/h. 
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ALG. 5 :Centrifugaal afscheiders 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:           Een centrifugaal afscheiden werkt als volgt. De deeltjesbevat-

tende luchtstroom wordt in een afscheiden, meestal met behulp 
van een ventilator, in een gedwongen ronddraaiende beweging 
gebracht. De deeltjes worden als gevolg van hun massa door de 
centrifugaal kracht naar de buitenwand geslingerd en van daar-
uit naar de onderzijde afgevoerd. Veel voorkomende 
centrifugaal afscheiders zijn cyclonen. Indien deze parallel zijn 
geschakeld, spreken we van multicyclonen. 
Cyclonen worden vaak als voorafscheiders toegepast voor de 
opvang van grof stof (> 10 µm). 

 
Knelpunten: 
 -   alleen geschikt voor grote deeltjes; 

  -  het rendement is vaak te laag om aan stofemissie-eisen uit 
Vlarem II te voldoen; 

- aanzienlijke geluidproductie is mogelijk; 
- niet geschikt voor wisselende debieten. 

 
Milieuvoordeel 
 
Afval: Opgevangen stof. 
Geluid: Geluidproductie afhankelijk van debietwisselingen. 
Energie: 0,4-1,7 kWh/1.000 m3. 
 
Cyclonen kunnen een rendement halen van 90%, bij multicyclonen kan het rendement 
oplopen tot 95%. De restemissie aan stof bedraagt 50-100 mg/m3. 
 
Financiële aspecten 
 
De investeringskosten liggen tussen de 455 en 682  euro per 1.000 m3/h. Bedrijfskos-
ten (elektriciteit) bedragen ca. 0,12 euro per 1000m³. Werkingskosten bedragen 
ongeveer 0,05 tot 0,2 euro/1000 m³. Het energieverbruik (incl. Ventilator) bedraagt 
0,5 kWh voor 1000 m³/h. Slijtagekosten van de apparatuur hangt samen met de aard 
van de behandelde deeltjes. 
 
 
 
ALG. 6 :Natte stofvangers of gaswassers 
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Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  
 
In een natte stofvang wordt een verontreinigde gasstroom in intensief contact gebracht 
met een wasvloeistof door één of beide fasen een hoge snelheid te geven. Het doel is 
stofdeeltjes uit het gas naar de vloeistof te laten overgaan. Natte stofwassers worden 
samen met gaswassers vaak aangeduid als scrubbers. Natte stofwassers hebben in 
tegenstelling tot gaswassers als doel vaste en/of vloeibare (stof, aërosol) verontreini-
gingen af te scheiden. Het doel van gaswassers is om gas in een wasvloeistof op te 
lossen. 
 
Sommige scrubbers kunnen echter worden ingezet voor het verwijderen van zowel 
deeltjes als gasvormige componenten. Het betreft onder meer: 
- centrifugaalwassers; 
- sproeikolommen; 
- straalwassers; 
- rotatiewassers. 
 
Toevoeging van pakkingsmateriaal of schotelplaten vergroot de oppervlakte en 
bewerkstelligt een grotere stofoverdracht. 
Venturiwassers zijn geschikt voor verwijdering van verontreinigingen in zeer lage 
concentraties. 

 
Sproeikolommen worden veel ingezet, vaak voorzien van een pakking, waardoor het 
rendement toeneemt. Centrifugaalwassers bevinden zich in een ontwikkelingsstadium.  
Venturiwassers worden slechts toegepast in zeer specifieke gevallen. 
 
Een venturiwasser kan worden ingezet ter verwijdering van deeltjes vanaf 0,1 µm. Een 
straalwasser is toepasbaar vanaf een deeltjesgrootte van 1 µm. Centrifugaal- en 
rotatiewassers beginnen bij een deeltjesgrootte van 3 µm en een sproeikolom is 
inzetbaar vanaf ± 4 µm. Deeltjes groter dan 100 µm dienen te worden vermeden. 
 
Milieuvoordeel 
 
Wasvloeistof met daarin opgeloste deeltjes. De centrifugaalwasser en de rotatiewasser 
verbruiken in verhouding veel wasvloeistof. Indien men uitgaat van recirculatie van de 
wasvloeistof, dan is dit uiteraard niet aan de orde. De sproeikolom verbruikt relatief 
weinig wasvloeistof. 
 
Rendement: 
- voor vaste deeltjes: 
• deeltjes < 3 µm: 60-90%, afhankelijk van het type scrubber; 
• deeltjes 3-5 µm: 60-95%; 
• deeltjes > 5 µm: 90-95%; 

- voor vloeistof: 
• <10 µm: 50-85% (een sproeikolom is hier niet toepasbaar); 
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• >10 µm: 85-95% (in vele gevallen dient om dit rendement te behalen tevens een 
nevelafscheider te worden toegepast). 

 
Afvalwater: Slib in spuiwater. De hoeveelheid is direct afhankelijk van de stofbelas-

ting en het gekozen systeem. In het spuiwater kan zich eventueel ook 
vlokkingsmiddel bevinden. 

Energiegebruik: Varieert van 0,2 tot 15 kWh/1.000 m3 gas. Het verbruik is 
afhankelijk van de drukval en aanwezige bewegende delen, zoals 
bij een rotatiewasser. 

 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten:  Afhankelijk van de te behandelen afgasstroom. De investerings-

kosten bedragen 1,5 à 5 euro per 1000m³/h voor een 
geïnstalleerde en aangesloten gaswasser. Bij aanwezigheid van 
corrosieve stoffen dient rekening te worden gehouden met de 
toepassing van corrosiebestendig materiaal. 

Operationele kosten:   De werkingskosten voor het personeel en onderhoud (0,5 
mandag per week), elektriciteit en water variëren van geval tot 
geval. De totale werkingskost ligt in de orde van 0,1 en 0,5 euro 
per 1000 m³. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALG. 7 : Thermische naverbranding 
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Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  
 
Verbrandingslucht met oplosmiddelen wordt bij verhoogde temperatuur door oxidatie 
omgezet in water en CO2. Indien HKW's worden verbrand, zal nabehandeling vaak 
noodzakelijk zijn om HF en HCl te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door 
een gaswasser (zie TF gaswasser). Boven een bepaalde drempelwaarde aan oplosmid-
delen ( 6- 8 g C/Nm³) wordt een dusdanig grote primaire thermische efficientie (TER) 
gerealiseerd, waardoor na het opstarten van de naverbrander geen extra energie hoeft 
te worden toegevoegd om het verbrandingsproces te onderhouden (het verbrandings-
proces is 'autotherm'). Het surplus aan energie kan bijvoorbeeld worden ingezet bij het 
moffelproces. De restemissies (CO, NOx, CxHy) worden bepaald door de afgassamen-
stelling, het verbrandingsproces, de verblijftijd in de naverbrander en de 
verbrandingstemperatuur. Hierbij is sprake van een optimum tussen de verschillende 
procesparameters. 
 
Thermische naverbranding kan worden ingezet in continue processen met grote 
afgasdebieten (500-200.000 Nm³/h) en met medium NMVOS concentraties (5-16 g 
C/Nm³).  
 
Thermische naverbranders zijn te onderscheiden in regeneratieve en recuperatieve 
naverbranders. 
 
Recuperatieve naverbranders 
Bij dit type naverbranders wordt de verbrandingswarmte in een processtap aan een 
ander medium afgestaan, bijvoorbeeld als de rookgassen na verbranding direct door 
een luchtvoorverwarmer (recuperator) of door een stoomketel worden geleid. Hiermee 
wordt een terugwinrendement van 50-70% gehaald.  De verbrandingstemperatuur is > 
750°C.  De haalbare NOx-emissies kunnen variëren tussen de 40-200 mg/m³. Voor CO 
zijn emissies < 200 mg/m3 haalbaar en voor CxHy restemissies < 20 mg/m3 (<10 
mg/m3 bij een rendement van 99%). 
 
Regeneratieve naverbranders 
Bij deze naverbranders wordt de ontwikkelde warmte eerst opgeslagen in een ander 
medium (bijvoorbeeld een keramisch bed) en wordt later weer afgegeven aan te 
reinigen lucht. Hiermee zijn terugwinrendementen van 90 tot 95% haalbaar. De 
verbrandingstemperatuur is > 850 °C. Regeneratieve thermische naverbranding is 
geschikt voor grote afgasdebieten (1000-200.000 Nm³/h) met lage NMVOS concen-
traties (< 8gC/Nm³). De haalbare NOx emissies kunnen variëren tussen 20-50 mg/m3. 
Voor CO zijn emissies < 100 mg/m3 haalbaar en voor CxHy-restemissies < 20 mg/m3. 
Het thermisch rendement (TER) is hoger in vergelijking met de recuperatieve naver-
brander, waardoor regeneratieve naverbranders bij lagere concentraties (2-3 g C/Nm³) 
autothermisch zijn.  Wel heeft een regeneratieve naverbrander in het begin meer 
warmte nodig om het keramisch bed op bedrijfstemperatuur te brengen. 
Bij de keuze tussen een regeneratieve en een recuperatieve naverbrander zijn verschil-
lende factoren van belang:  
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- de investering in een regeneratieve (thermische of katalytische) naverbrander is 
hoger.  

- een regeneratieve naverbrander is zuiniger dan een recuperatief katalytische, 
vooral bij lagere concentraties (onder 3,6 g/m3 ).  

- bij katalytisch naverbranding wordt geen NOx gevormd; 
een regeneratieve naverbrander geeft een bescheiden NOx-emissie (< 70 mg/m3).  

- De katalysator van een katalytische naverbrander moet na enige tijd (3-5 jaar) 
worden afgevoerd en opgewerkt.  

Opgemerkt wordt dat het vaak een praktische oplossing kan zijn om een bestaande 
(stoom)ketel te gebruiken om een afgasstroom te verbranden.  

Hieronder is een overzichtstabel gegeven waarin afhankelijk van het type naverbran-
der een indicatie is gegeven van de VOS-concentratie waarbij de verbranding zonder 
bijstook van aardgas kan verlopen.  

 Verbrandingstemperatuur 
750 – 1000°C 

Verbrandingstemperatuur 
300-450°C (katalytisch) 

Zonder warmtewisselaar 20-24 g/m³  *) 10-14 g/m³  *) 

Warmtewisselaar met 
rendement 50-70% (recu-

peratief) 
8-12 g/m³  *) 4-7 g/m³ 

Warmtewisselaar met 
rendement 90-95% (rege-

neratief) 
1-3 g/m³ 0,5-1,5 g/m³ 

*) de maximale VOS-concentratie wordt bepaald door de LEL (lower explosive limit). De LEL is 
stofafhankelijk. De afzuiging zal in het algemeen zo zijn ontworpen dat de concentratie maximaal 10% 
van de LEL is. Bij VOS-concentraties boven 8 g/m3 kan deze grens overschreden worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande grafieken  (Bron Informatieblad faciliteiten van InfoMil, E04, oktober 
1999) is aangegeven hoe de rentabiliteit afhangt van debiet, concentratie en bedrijfs-
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tijd. 
Het gaat dan om:  
- wanneer is recuperatieve-katalytische of regeneratieve naverbranding rendabel ten 

opzichte van recuperatieve naverbranding;  
- wanneer is het rendabel om katalytische of regeneratieve naverbranding te 

combineren met warmteterugwinning (dit gaat ervan uit dat er een gelijktijdige 
warmtevraag is).  
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Rentabiliteit van alternatieve uitvoeringen naverbranding legenda en verantwoording:  
- recuperatief katalytisch of regeneratief  
- recuperatief  
- recuperatief katalytisch of regeneratief met warmteterugwinning  
- Investering en gasverbruik conform DHV/Stafbureau NeR 1996;  
- Thermisch rendement voorverwarming recuperatief 70%;  
- Thermisch rendement warmteterugwinning 80%;  
- Gasprijs 25 cent/m3.  
 
Voordelen: 
- groot toepassingsgebied naar afgasdebiet en componenten die verwijderd kunnen 

worden 
- niet gevoelig voor concentratie-fluctuaties 
 
Knelpunten: 
- bij lage concentraties aan oplosmiddelen is extra energie-inzet nodig; 
- ontstaan van NOx, CO en CO2; 
- bij verbranding van gehalogeneerde oplosmiddelen zijn extra maatregelen nodig 

wegens het ontstaan van zure componenten (corrosie van branders, warmtewisse-
laar en afvoerkanalen), wordt over het algemeen niet ingezet bij gehalogeneerde 
KWS; 

- kostbaar voor kleine debieten. 
 
Milieuvoordeel 
 
Lucht:  Emissies van CO, CO2 en NOx. 
Energie: Extra aardgasinzet afhankelijk van samenstelling afvalgassen. 
 
De verwijderingsrendementen zijn hoog en kunnen oplopen van 95-98% (bij de 
recuperatieve naverbranders tot 99%). 
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Financiële aspecten 

Tabel 3: Investeringen thermische naverbrander 

 

Percentage recuperatie Investeringen gezuiverde lucht 

 5.000 m3/h 20.000 m3/h 

zonder warmtewisseling 27 euro/m3 11 euro/m3 

circa 30% warmteopbrengst        36 euro/m3 16 euro/m3 

circa 65% warmteopbrengst        
45 euro/m3 

18 euro/m3 

 

circa 90% warmteopbrengst        
68 euro/m3 

32 euro/m3 

 
 
De investeringen voor regeneratieve naverbranders zijn hoger dan voor recuperatieve. 
Daar tegenover staan lagere energiekosten. Extra kosten bedragen 0,45 á 4,50 euro per 
1.000 m3/h vooral als gevolg van extra aardgasinzet. 
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ALG. 8 : Katalytische naverbrander 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving: De organische oplosmiddelen in de rookgassen worden in een 

verbrandingskamer bij een gemiddelde temperatuur van 400°C 
met behulp van een katalysator vlamloos geoxideerd in water en 
CO2. Katalytische naverbranders zijn energetisch voordelig bij 
lagere VOS-concentraties (< 10 g C/Nm³) en grote afgasdebie-
ten (tot 200.000 Nm³). Ze kunnen zowel recuperatief als 
regeneratief worden uitgevoerd (zie ook bij thermische naver-
brander voor meer uitleg hierover). Regeneratieve katalytische 
naverbranding is geschikt voor grote afgasdebieten (500 – 
200.000 Nm³/h) met lage NMVOS concentratie (< 5 g C/Nm³). 
Bovendien is er minder aanloopwarmte nodig om de naverbran-
der tot circa 400°C op te warmen. Vanaf NMVOS concentraties 
van 3-5 g C/Nm³ wordt de reactie autotherm. Nadelig is dat de 
katalysator vervuild of vergiftigd kan raken door de aanwezig-
heid van stof, vetdeeltjes, zware metalen, chloor en zwavel. 

 
Katalytische naverbranders kunnen worden ingezet voor de 
vernietiging van oplosmiddelenhoudende rookgassen. Speciale 
voorzieningen zijn nodig voor eventueel aanwezige halogenen. 

    
   Voordeel: 

- bruikbaar voor varieteit aan mengsels va solventen 
- lagere werkingstemperatuur dan thermische naverbranding 
- minder onderhoud dan thermische naverbrander 
 
Knelpunten: 
- bij lage concentraties aan oplosmiddelen is extra energie 

nodig; 
- emissies van CO, CO2, NOx (lagere emissies als bij thermi-

sche naverbranding); 
- in de rookgassen mogen geen stoffen zitten die de katalysa-

tor kunnen vergiftigen; 
- de katalysator moet eens in de drie tot vijf jaar worden ver-

vangen, maar kan worden opgewerkt; 
- ze zijn kostbaar voor kleine debieten. 

 
Milieuvoordeel 
 
Lucht:  Emissies van NOx, CO en CO2; 
Energie: Extra aardgasinzet afhankelijk van samenstelling rookgassen. 
 
Het verwijderingsrendement kan oplopen van 95-99%.  De haalbare restemissies aan 
CO en NOx kunnen laag zijn (< 50 mg/m³). De VOS-emissies kunnen, afhankelijk van 
het verwijderingsrendement, variëren van 200 mg/m3 tot < 20 mg/m3. 
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Financiële aspecten 
 
De investeringen zijn van dezelfde orde van grootte als voor thermische naverbranders 
en variëren van 27 euro per m3 bij 2.000 m³/h voor gezuiverde lucht zonder 
warmtewisseling tot 13 per m3 bij 20.000 m3/h voor gezuiverde lucht met 
warmtewisseling. De kosten van katalysatormateriaal bedragen 1,40 á 16 euro per m3. 
Extra kosten bedragen ongeveer 0,90 euro per m3 sterk afhankelijk van de concentratie 
VOS.  

ALG. 9 :Adsorptie 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  
 
Gassen of dampen met vluchtige organische stoffen worden door een kolom geleid 
waarbij die componenten uit de afgassen worden verwijderd door fysische en/of 
chemische binding aan een vast oppervlak (adsorbens). Dat adsorbens bestaat meestal 
uit actieve kool, maar ook kunnen onder andere polymeren, aluminiumoxiden, zeoliet 
en silicagel worden gebruikt. Als het adsorbens is verzadigd, kan het worden gerege-
nereerd of worden vervangen door verse adsorbens. 
 
Adsorptie van actieve kool met regeneratie 
Het adsorbens kan worden geregenereerd bij verhoogde temperatuur (stoom, heet gas). 
De geregenereerde actieve kool kan opnieuw worden gebruikt. De uit de actieve kool 
verwijderde oplosmiddelhoudende gasstroom (desorptiegas) kan worden geconden-
seerd via een koelunit waardoor de afgevangen oplosmiddelen kunnen worden 
hergebruikt. 
 
Adsorptie van actieve kool, eenmalig gebruik 
Het adsorbens met daarin de opgevangen oplosmiddelen moet na eenmalig gebruik 
worden afgevoerd. Regeneratie van de actieve kool is mogelijk bij de leverancier.  De 
beladingsgraad van deze kolommen is hoger dan de regeneratieve kolommen. 
 
Regeneratieve adsorptie wordt verreweg het meeste toegepast, vooral voor de zuive-
ring van halogeenhoudende afvalgassen. Het adsorptieproces is in het bijzonder 
aantrekkelijk voor grote afgasdebieten (range 8000-150.000 m³/h) als deze niet eerde 
via een ander proces zoals verbranding kunnen worden gereinigd. Adsorptie wordt 
meestal toegepast voor de behandeling van lage NMVOS concentraties (< 5mg/Nm³) 
met een rookgastemperatuur lager dan 60 °C. Omdat de adsorptiereactie exotherm is, 
bevordert de verkregen temperatuur bij hogere NMVOS concentraties het adsorptie-
proces niet. Eenmalige adsorptie wordt toegepast voor kleine debieten met lage 
concentraties aan hoogtoxische oplosmiddelen. 
 
 
 
Voordelen: 
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- adsorptie is goedkoper dan absorptie 
- een lagere eindconcentratie aan solventen in het gereinigd gas is haalbaar 
- hoge adsorptiecapaciteit bij lage belasting 
- adsorptie is aangepast voor de behandeling van fluctuerende NMVOS 
- adsorptie is vooral geschikt voor halogeenhoudende KWS welke niet verbrand 

kunnen worden 
 
Knelpunten: 
- niet voor hoogkokende oplosmiddelen (Tk < 140-160°C); 
- relatieve vochtigheid < 60-70 %; 
- beperkte toepasbaarheid voor sommige NMVOS, zoals polymeriserende substan-

ties (vb. styreen), afnemende efficiëntie en toenemende dampconsumptie 
- componenten met hoge polariteit (vb. methanol) of hoge reactiviteit (vb. cyclo-

hexaan) moeten vermeden worden 
- wateroplosbare solventen (vb. aceton en alcohol) moeten verder behandeld 

worden via vb. destillatie 
- bij lage concentraties hoge investeringen en lagere rendementen. 
 
Milieuvoordeel 
 
Lucht:                  Restconcentraties VOS (< 20 mg/m³). 
Energiegebruik: 2-4 (kWh/1.000 m3), extra aardgas voor stoom of inert gas voor 

regeneratie adsorbens. Koeling voor de terugwinning van op-
losmiddelen. 

Afvalwater: Bij regeneratie met stoom ontstaat een verontreinigde 
afvalwaterstroom (4 m³/ Mg tot 6 m³/Mg geregenereerd 
solvent).  

Het rendement van regeneratieve adsorptie kan oplopen van 95-99 %, waarbij, afhan-
kelijk van de capaciteit van installatie, restemissies < 20 mg/ml haalbaar zijn. 
Het rendement voor eenmalige adsorptie kan oplopen tot 99,9 %, waarbij zeer lage 
restemissies kunnen worden behaald. Er ontstaat gevaarlijk afval (bij éénmalig 
gebruik). 
 
Financiële aspecten 
 
De investeringen kunnen variëren van 10 tot 100 euro per m3/h. De bedrijfskosten 
variëren van 20 tot 100 per m3 /h bij een oplosmiddelgehalte van 1-10 g/m3 . De 
kosten voor actieve kool bedragen circa 4 euro per kg. De baten voor de teruggewon-
nen oplosmiddelen bedragen 0,12 tot 1 euro per kg VOS. 
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ALG. 10 : Biofiltratie 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving: Gassen of dampen met vluchtige organische stoffen worden 

geleid door een container/kolom/bed met biologisch actief ma-
teriaal.  De organische stoffen worden geadsorbeerd en door 
micro-organismen geoxideerd tot water, kooldioxide en eventu-
eel zouten.  Als bedmateriaal wordt onder meer heide, turf of 
compost gebruikt, waaraan nutriënten (K/Ca-fosfaat), water en 
alkalische toeslagstoffen (kalk) kunnen worden toegevoegd. 

 
Biofiltratie wordt in de metalektro industrie niet veel toegepast.  
De techniek kan worden toegepast voor de verwijdering van al-
coholen, aldehyden, amines, esters, ethers, ketonen, ammoniak 
en andere biodegradeerbare en wateroplosbare organische com-
ponenten. Biofiltratie wordt enkel toegepast als de terugwinning 
van de afgascomponenten niet interessant is of wanner NMVOS 
concentratie zo laag is dat energierecuperatie niet mogelijk is. 
Het proces is vnl. geschikt bij hoge afgasdebieten (10.000-
150.000 Nm³/h) en een totaal C-gehalte van 500-1000 mg/Nm³ 
(200-300 mgC/m³ moeten vooraf opgeconcentreerd worden 
vóór biodegradatie). 

 
 

Knelpunten: 
de werking van de micro-organismen in het bedmateriaal kan 
worden verstoord door vergiftiging en/of verzuring door toxi-
sche, gehalogeneerde VOS of zure afbraakproducten van VOS.  
Voor een biofiltratie-installatie is doorgaans meer ruimte nodig 
dan voor andere nageschakelde technieken. 

 
Milieuvoordeel 
 
Het rendement van een goed werkend biofilter is ongeveer 80-99% (vb. afgasdebiet 
20.000 m³/h en 643-1300 mgC/m³ in afgassen geeft na biofiltratie 40-100 mg C/Nm³ 
(FGIER)).  Naast het bestrijden van de VOS-emissie kan biofiltratie ook worden 
toegepast voor de vermindering van geuroverlast door de uitstoot van organische 
stoffen.  Voor het bestrijden van geuroverlast wordt biofiltratie binnen de metalek-
tro industrie niet beschouwd als beste beschikbare techniek. Als reststroom ontstaat 
slib en wordt kooldioxide geëmitteerd. 
 
Financiële aspecten 
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Investeringskosten :  De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de gewenste 

afbraaksnelheid en het toe te passen filtermateriaal en kunnen 
variëren van 4,5 tot 114 euro per m³/h. 

 
 
Werkingskosten: Algemeen wordt aangenomen dat de werkingskosten voor een 

biofilter resp. bioscrubber 10 - 50 resp. 5 - 10 EUR per 1.000 m³ be-
handeld afvalgas bedragen bij een industriële installatie met een 
minimum capaciteit van 5.000 m³/h. 

Er zijn geen besparingen aangezien dit een end-of-pipe technologie 
is. 
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WWAATTEERR  
 
ALG. 12 : Coalescentie 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  
 
Coalescentie is het laten samenvloeien van kleine druppels tot grote druppels.  Grote 
druppels zijn namelijk beter en sneller af te scheiden dan kleine.  Voor coalescentie is 
het noodzakelijk om druppels met elkaar in contact te brengen.  Hiervoor zijn verschil-
lende systemen op de markt.  In de conventionele systemen zijn platen, gaasmateriaal 
of pakkingen in een tank aangebracht.  De druppels hechten zich aan de wanden 
hiervan en vormen grotere druppels.  Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat er een 
affiniteit bestaat tussen het coalescentiemateriaal en de af te scheiden fase. 
Nadat coalescentie heeft plaatsgevonden dienen de grote druppels afgescheiden te 
worden.  Aangezien het vaak een olie-achtige fase met geringe dichtheid betreft, zal 
de fase naar het wateroppervlak stijgen, waarna zij wordt verwijderd. Om de afschei-
ding te verbeteren wordt in plaats van luchtinbreng ook elektroflotatie toegepast.  Is 
dit het geval dan wordt het proces elektrocoalescentie genoemd. 
 
Coalescentie wordt toegepast bij niet of moeilijk mengbare fasen, zoals olie en water 
of perchloorethyleen en water.  In de metalektro industrie zal coalescentie met name 
voor met olie-achtige componenten verontreinigde waterstromen interessant zijn. 
Elektrocoalescentie is alleen mogelijk als het afvalwater voldoende geleidingsvermo-
gen heeft (1 mS/cm).  In de oppervlaktebehandelende industrie wordt coalescentie 
momenteel nauwelijks toegepast.  Binnen de metalektro industrie wordt coalescentie 
voor de behandeling van procesafvalwater nauwelijks toegepast.  Toepassing is te 
overwegen bij de behandeling van met olie verontreinigd hemelwater of koelwater als 
aanvulling op een olieafscheider, met name als de lozing op oppervlaktewater plaats-
vindt.  Aanwezigheid van oppervlakteactieve stoffen (reinigingsmiddelen) vermindert 
het effect van coalescentie. 
 
Milieuvoordeel 
 
De organische fase die door coalescentie wordt afgescheiden, heeft een relatief goede 
kwaliteit. Dit biedt voordelen als hergebruik wordt overwogen.  Indien hergebruik niet 
mogelijk is, zal deze fase voor verwerking elders moeten worden aangeboden. Voor 
elektrocoalescentie is relatief veel energie benodigd. 
 
Financiële aspecten 
 
De kosten van coalescentie zullen in het algemeen meerdere euro’s per m3 behandeld 
water bedragen. 
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ALG. 13 : Centrifugatie/(hydro)cyclonen 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  
 
Bij centrifugatie en in cyclonen wordt gebruikgemaakt van g-krachten om een schei-
ding tussen deeltjes of fasen te bewerkstelligen. Evenals bij bezinking en flotatie zijn 
verschillen in soortelijke dichtheid noodzakelijk voor een efficiënte scheiding.  Delen 
met een hogere dichtheid worden tijdens het centrifugeren naar buiten getransporteerd 
en kunnen hier worden verwijderd.  Delen met een lagere dichtheid worden verzameld 
aan de binnenkant van de centrifuge. 
 
Een decanter is een veelgebruikte uitvoeringsvorm van centrifugeren.  De decanter is 
een horizontale trommelcentrifuge, voorzien van een roterende mantel en een trans-
portschroef voor afvoer van de te scheiden vaste stoffen. De mantel en de schroef 
draaien in dezelfde richting, maar met een gering verschil in toerental. De schroef 
draait langzamer dan de mantel. De te scheiden c.q. te ontwateren suspensie wordt 
centraal in de centrifuge gebracht en onderworpen aan centrifugaalkrachten. De 
zwaardere deeltjes, de vaste stoffen, worden tegen de binnenkant van de mantel 
geslingerd en door de schroef, via een conisch gedeelte van de mantel daaruit verwij-
derd. 
 
Centrifuges worden met name ingezet bij de ontwatering van slibstromen. Centrifuge-
ren kan ook toegepast worden op ontvettingsbaden waarbij scheiding van emulsies 
plaatsvindt. Hydrocyclonen worden vooral toegepast bij het mechanisch bewerken van 
producten, zoals bij het slijpen. Hierbij wordt de slijpemulsie voldoende ontdaan van 
slijpkorrels en metaaldelen. De geconcentreerde stroom wordt over een bandfilter 
geleid en het filtraat wordt hergebruikt. 
 
Milieuvoordeel 
 
Centrifugeren van een slibstroom zal leiden tot een vermindering van de hoeveelheid 
af te voeren slib. De energie-inzet is relatief hoog. Bij het gebruik van centrifuges 
moet rekening gehouden worden met relatief hoge geluidsniveaus. 
 
Financiële aspecten 
 
Aangezien de techniek met name ingezet wordt voor slibontwatering, kan geen goede 
indicatie van de kosten per m3 behandeld afvalwater worden gegeven. De investe-
ringskosten van een kleine centrifuge zijn dusdanig hoog, dat de toepassing van 
centrifugeren op de thans gebruikelijke afvalstromen uit de oppervlaktebehandelende 
industrie moeilijk haalbaar is. De investeringskosten van een decanterende centrifuge, 
passend bij het beschreven aanbod zijn 25.000 euro exclusief opvoerpomp (1.250 
euro), montage en voorzieningen. Een decanterende centrifuge is in de voorkomende 
gevallen onderdeel van een ONO-installatie. 
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ALG. 14: Membraanfiltratie 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  
 
Bij membraanfiltratie bestaat het scheidingsvlak tussen de deeltjes en de vloeistof uit 
een membraan.  Het membraan is van kunststof of keramiek gemaakt en bevat poriën 
die de scheiding teweegbrengen.  Membraanfiltratie is een drukgedreven proces 
waarbij het water door de poriën wordt geperst (het permeaat) en de deeltjes en 
emulsies door het membraan worden tegengehouden en geconcentreerd (het concen-
traat).  Afhankelijk van de diameter van de poriën is er sprake van micro-, ultra- of 
nanofiltratie.  Nanofiltratie is (nog) geen stand der techniek. 
 
Omgekeerde osmose voor de scheiding van afvalwaterstromen is nog niet in de 
praktijk uitgevoerd. 
 
Er zijn vele uitvoeringsvormen van membraanfiltratie.  Zo kunnen de membranen 
buisvormig, spiraalgewonden, vlak of als holle vezel zijn uitgevoerd.  De membranen 
zijn ingebouwd in zogenaamde modules.  Hierdoor is het eenvoudig om de capaciteit 
van installatie aan te passen aan veranderde omstandigheden.  Een belangrijke para-
meter is de flux.  De flux is een maat voor de capaciteit (de hoeveelheid vloeistof die 
per tijdseenheid een ml membraan passeert).  De flux neemt tijdens filtratie meestal af 
doordat het membraan vervuilt.  Deze vervuiling kan mechanisch worden beperkt door 
regelmatig het filtratieproces kortstondig om te keren.  Een geringe hoeveelheid 
permeaat wordt dan door het membraan teruggeperst.  Indien de flux blijft teruglopen 
kan een chemische reiniging noodzakelijk zijn.  Met industriële zepen worden de 
membranen dan gereinigd. 
 
De toepassing van micro- en ultrafiltratie wordt bepaald door de afmeting van de te 
verwijderen deeltjes: 

- microfiltratie: deeltjes/emulsies > 0,1 µm; 
- ultrafiltratie: emulsies > 0,01 µm. 

 
Microfiltratie is vooral interessant indien monoslibben worden gemaakt die zonder 
hulpstoffen uit de waterstroom verwijderd dienen te worden.  Het retentaat (dunslib) 
kan een vaste stofgehalte van meer dan 10% verkrijgen en kan vervolgens over een 
eenvoudig filter verder worden ingedikt. 
Ultrafiltratie wordt vooral toegepast bij het reinigen van waterige ontvettingsbaden.  
Hierbij wordt de emulsie gebroken gescheiden in een olievrije stroom van ontvet-
tingsvloeistof die opnieuw wordt gebruikt, en een olierijke stroom die als zodanig kan 
worden afgevoerd.  Indien ultrafiltratie op een waterige ontvetter in een reeks wordt 
toegepast, dan is het zinvol het eerste spoelbad als spaarspoelbad uit te voeren om 
uitsleepverliezen te kunnen compenseren. 
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Milieuvoordeel 
 
Bij microfiltratie is het verwijderingsrendement van zware metalen uit de afvalwater-
stroom afhankelijk van het voorkomen van de metaalverbindingen.  Indien de metalen 
zich in opgeloste vorm in de waterfase bevinden, bijvoorbeeld door complexvorming 
of door een niet optimaal ingestelde pH, dan is het verwijderingsrendement matig.  In 
het algemeen zijn concentratiewaarden van honderd tot enkele honderden micro-
grammen metaal per liter haalbaar.  Bij een juist ingestelde afvalwaterstroom kan 
microfiltratie voor bepaalde metalen een restvracht bereiken van enkele tientallen 
microgrammen metalen. 
Bevat een emulsie vrije olie of vaste delen, dan zal een ultrafiltratie-eenheid beschadi-
gen.  Indien de emulsie tensiden bevat, die overmatig door de eenheid verwijderd 
worden, dan is de praktische toepasbaarheid van het systeem onvoldoende.  Zijn de 
eenheid, het type olie en het ontvettingsmiddel op elkaar afgestemd, dan is de theoreti-
sche standtijd onbeperkt.  In de praktijk wordt een ontvettingsbad van tijd tot tijd 
gedeeltelijk vervangen bij het reinigen van het bad zelf. 
 
Financiële aspecten 
 
Microfiltratie-installatie 
 
Investeringskosten:  De kosten een van microfiltratie-installatie zijn afhankelijk van 

de plaats binnen het bedrijf.  Als microfiltratie wordt toegepast 
als eindzuivering, dan zijn de kosten vanaf 174.000 euro exclu-
sief 15% montage en voorzieningen 25.000 euro). Als een 
deelstroom wordt behandeld variëren de kosten van 20.000 tot 
50.000 euro. 

Operationele kosten: De jaarlijkse operationele kosten bij eindzuivering bedragen: 
- afschrijving en rente                                             45.000 euro; 
- water inkoop/ afvoer (geen recycling)                 15.000 euro;  
- chemicaliën                                                          12.500 euro;  
- vervanging onderdelen (membranen)                    1.000 euro; 
- energie                                                  12.500 euro; 
- opslag en afvoer slib                                              3.500 euro; 
- onderhoud                                                       500 euro; 
- ruimtebeslag                                                       600 euro; 

Baten: In geval van een eindzuivering is er sprake van besparing op 
flocculanten, poly-elektrolyten, opslag- en afvoervolume slib. 

 
Membraanfiltratiesysteem 
 
Investeringskosten:  De investeringskosten van een membraanfiltratiesysteem voor de 

reiniging van bijvoorbeeld ontvettingsbaden met een beperkte 
flux (inclusief voorreiniging) zijn vanaf 7.500 euro (exclusief 
25% montage en voorzieningen 2.000 euro). 

Operationele kosten: De jaarlijkse operationele kosten voor het eerdergenoemde 
membraanfiltratiesysteem voor de reiniging van ontvettings-
baden bedragen: 

-  afschrijving en rente                                  2.250 euro; 
- vervanging onderdelen (membranen)                       750 euro; 
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- energie                                                                    1.000 euro; 
- opslag en afvoer slib/ olie                                      1.000 euro; 
- onderhoud                                                              2.500 euro; 
- ruimtebeslag                                                              750 euro. 

Baten:  Voor ontvettingsbaden is er sprake van besparing op ontvettingszouten en (bij 
gebruik van een spaarbad) water. 
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ALG. 15 : Filtratie (slibontwatering) 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Algemeen 
 
Beschrijving:  Filtratie is gebaseerd op het tegenhouden van deeltjes of emulsies 

door een filter.  Filtratie als ontwateringstechniek wordt meestal 
uitgevoerd in een (kamer-)filterpers of met een zeefbandpers. 

 
Filterpers Een filterpers bestaat uit een aantal metalen of kunststof platen 

waartussen meestal een doek is aangebracht.  De platen worden 
hydraulisch tegen elkaar geperst zodat ze doorstroomd kunnen 
worden met het te ontwateren slib.  Het te ontwateren slib wordt in 
de ruimte tussen de platen, de kamer, gebracht.  Het slib bevat 
veelal hulpstoffen om de waterdoorlaatbaarheid en de steekvast-
heid van het slib te verbeteren.  De vloeistof wordt door het doek 
afgevoerd, terwijl de vaste bestanddelen door het doek worden te-
gengehouden.  Naarmate er meer slib wordt aangevoerd in de 
kamer zal er zich een laag met vaste bestanddelen op het doek op-
bouwen.  Op een gegeven moment zal de efficiency van de filtratie 
afnemen doordat deze zogenaamde filterkoek te dik of te ondoor-
laatbaar wordt.  Het te bereiken droge stofgehalte is gemiddeld 
40%.  Nadat de slibtoevoer is gestaakt, wordt gezorgd dat de koek 
in steekvaste vorm kan worden gelost.  Dit kan door perslucht door 
te leiden, waardoor het overschot aan water wordt verdrongen.  
Lossen gebeurt door de hydraulische druk weg te nemen en de ka-
mers uit elkaar te schuiven. 

 
Zeefbandpers Een zeefbandpers bestaat uit twee boven elkaar geplaatste trans-

portbanden, die door aandrijfrollen worden voortbewogen.  De 
onderste band, de eigenlijke zeefband, wordt ondersteund door 
steunrollen.  De bovenste persband wordt met behulp van drukrol-
len op de zeefband gedrukt.  Tussen de beide persen bevindt zich 
een wigvormige ruimte, de eigenlijke filtratie- c.q. ontwaterings-
zone. 
Na het ontwateren blijft een filterkoek achter met een gemiddelde 
droge stof gehalte van 30%.  De filterkoek wordt van de band af-
geschraapt en vervolgens wordt de band met water onder hoge 
druk gespoeld. 

 
 Deze technieken worden toegepast voor het ontwateren van 

zuiveringsslib. 
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Milieuvoordeel 
 
De slibstroom, en dus de afvalstroom, zal door persen gereduceerd worden.  Het 
filtraat wordt teruggevoerd naar de waterzuivering. 
 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De investeringskosten voor een filterpers tot 300 liter bedragen 
circa 30.000 euro. Een kamerfilterpers is over het algemeen onderdeel van een ONO-
installatie. 
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VVEERRSSPPAANNEENNDDEE  BBEEWWEERRKKIINNGGEENN  
 
          AAFFVVAALL  
 
VERSP.1: Microdosering van metaalbewerkingsvloeistoffen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Gebruik metaalbewerkingsvloeistoffen 
 
Beschrijving: Bij de microdosering wordt systematisch een minimale en voldoende 

hoeveelheid koelsmeermiddel op het te koelen snijoppervlak van het 
gereedschap verneveld. Tijdens de verspaning wordt het koelsmeer-
middel volledig verdampt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een 
biologisch afbreekbaar produkt (vrij van chloor, nitriet, PCB en nitro-
saminen). Voor het gereedschap wordt dus zowel een koel- als een 
smeereffekt bereikt. 

 
De microdosering is een alternatief voor het natbewerken indien het 
droogbewerken niet toepasbaar is. De vraag die open blijft is hoe sterk 
de omgeving door de verdampte olie belast wordt. Nochtans valt te 
verwachten dat deze belasting beperkter is dan bij het nat verspanen. 
Inderdaad werd er vastgesteld dat men een verlies aan koelsmeermiddel 
had na één week van 20 L (of 0,5 L/uur). Daarentegen heeft men bij op-
timale afstelling van de microdoseerinstallatie een verbruik rond de 20 
ml/uur, wat dus beduidend lager is. 

 
Een belangrijk kenmerk van de microdosering is dat het gereedschap, 
het werkstuk en de spanen droog blijven en geen verdere nabehandeling 
behoeven. Bij het realiseren van droogbewerken komt de microdosering 
een grote betekenis toe aangezien tegenwoordig enkel door een integra-
tie van microdosering een compleet droogbewerken van werkstukken 
op bewerkingscentra mogelijk wordt. 

 
Milieuvoordeel 
 
Beperking van het verlies van (metaal)bewerkingsvloeistoffen. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Microdoseerapparaat: vanaf 700 euro kan oplopen tot 7.000 euro 

of meer. 
Operationele kosten:  Kosten variëren. 
Baten: Er treden besparingen op in het verbruik van (me-

taal)bewerkings-vloeistof.  
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VERSP. 2 : Droog verspanen 

Beschrijving maatregel  
 
Proces/deelproces: Gebruik metaalbewerkingsvloeistoffen bij verspanende 

bewerkingen 
 
Beschrijving: Als er geen koeling nodig is om de vereiste toleranties en de 

gewenste oppervlaktekwaliteit te realiseren en als de warmte geen 
invloed heeft op het werkstuk of de machine, kan de verspanende 
bewerking in een aantal gevallen ook zonder (me-
taal)bewerkingsvloeistof plaatsvinden (droog verspanen). Door de 
installatie aan te passen kan droog verspaand worden. Zo kunnen 
snijgereedschappen worden voorzien van een coating die slechts 
een minimale wrijving veroorzaakt, waardoor koeling minder be-
langrijk wordt. Ook door draaisnelheden te optimaliseren kan de 
wrijving worden beperkt. 
 
Droog verspanen kan mogelijk zijn bij bewerkingen als draaien, 
frezen en zagen omdat bij deze bewerkingen de toleranties groter 
zijn. Of droog verspanen mogelijk is, hangt mede af van het te be-
werken materiaal en de gewenste oppervlaktekwaliteit. Bij boren 
en frezen is droog verspanen in de meeste gevallen niet mogelijk 
door de hoge draaisnelheden. Tevens zal in een aantal gevallen 
moeten worden overgestapt op speciale metaalbewerkingsmachines 
met hoge investeringskosten. Bij het schaven, steken en brootsen 
van kunststof wordt in de meeste gevallen al droog verspaand. 
Voor staal worden meestal nog (metaal)bewerkingsvloeistoffen 
gebruikt om de wrijving te verminderen. 

 
 
Milieuvoordeel 
 
Deze maatregel levert de volgende milieuvoordelen op: de emissies van (me-
taal)bewerkingsvloeistoffen naar lucht en water verminderen en de hoeveelheid 
(metaal)bewerkingsvloeistof die als afval afgevoerd wordt, vermindert. De maatregel 
levert de volgende milieunadelen op: het verhoogd energieverbruik (+10%) door de 
grotere wrijving bij droog verspanen en de extra slijtage van het gebruikte snijgereed-
schap. Het slijpen van het snijgereedschap vindt in het algemeen watergekoeld plaats. 
Hierdoor kan een toename van waterverontreiniging (kobalt) ontstaan. De voor- en 
nadelen van het overschakelen op droog verspanen moeten in elk concreet geval tegen 
elkaar afgewogen worden. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Mogelijk hoge investeringskosten voor de aanschaf van speciale 

bewerkingsmachines en/of gereedschappen; slijpen beitel. 
Baten: Besparing op aanschafprijs (metaal)bewerkingsvloeistof  

Afvoer (metaal)bewerkingsvloeistof: circa 1euro per kg. 
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VERSP. 3 :Inzetten alternatieve (metaal)bewerkingsvloeistoffen 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Gebruik metaalbewerkingen 
 
Beschrijving: Inzet van (metaal)bewerkingsvloeistof met optimale standtijd: het 

gebruik van een (metaal)bewerkingsvloeistof met optimale standtijd 
kan het gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistof en de hoeveelheid af-
val behoorlijk reduceren. In de praktijk betekent dit dat de aanschaf van 
‘Long life’ vloeistoffen. Hieraan zijn door de fabrikant stoffen (‘dope’) 
toegevoegd, die onder meer zorgen voor een verhoogde weerstand te-
gen bacteriegroei en een hogere stabiliteit. Het toevoegen van 
conserveringsmiddelen (biociden, fungiciden) moet verstandig gebeu-
ren in verband met eventuele gezondheidsrisico’s. De levensduur van 
een emulsie kan verbeterd worden door een betere waterkwaliteit, bij-
voorbeeld demi-water, te gebruiken. Gebruik van slecht (hard en 
vervuild) water kan leiden tot een onstabiele emulsie, stank en roest-
vorming. Wel moet men voor zacht water speciaal, niet-schuimgevoelig 
(metaal)bewerkingsconcentraat toepassen. 

  
Inzet minder schadelijke (metaal)-bewerkingvloeistoffen: milieuvrien-
delijker vloeistoffen bevatten geen natriumnitriet, di-ethanol en chloor. 
Ze zijn in ruime mate beschikbaar en kunnen mogelijk ingezet worden. 

 
Milieuvoordeel 
 
Deze maatregel reduceert het gebruik van grondstoffen (in dit geval (me-
taal)bewerkingsvloeistoffen) en daardoor ook de hoeveelheid en de schadelijkheid van 
het gevaarlijk afval dat ontstaat. 
 
Financiële aspecten 
 
Operationele kosten: Aanschafkosten (alternatieve) (metaal)bewerkingsvloeistoffen 

(waaronder ‘Long life’ (metaal)bewerkingsemulsies): 
- syntheet: tussen 3,50 en 5,50 euro per kg; 
- emulsieconcentraat: ca. 4,5 euro per kg. De emulsies worden 

afhankelijk van de toepassingverder verdund tot 30 à 80 
maal, zodat de werkelijke kostprijs lager ligt; 

- zuiver olie: ca. 1,80 euro per kg. 
 
Baten:  Door alternatieve (metaal)bewerkingsvloeistoffen in te zetten, 

kunnen besparingen optreden. Ook de afvoer- en verwerkings-
kosten van de als afval vrijkomende vloeistoffen verdienen hier 
aandacht. De besparingen zijn per individuele situatie verschil-
lend. 
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VERSP. 4: Inzet van gebruikte (metaal)bewerkingsvloeistof als koelmiddel 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Gebruik metaalbewerkingen 
 
Beschrijving: Afgewerkte koelsmeermiddelen hebben hun smerend vermogen 

verloren door degradatie van de aanwezige olie. Daarom kan de 
teruggewonnen (metaal)bewerkingsvloeistof niet meer voor het 
oorspronkelijke doel ingezet worden als ook smering vereist is. 
Het teruggewonnen koelsmeermiddel kan echter in sommige 
gevallen voor andere doeleinden worden gebruikt, wanneer uit-
sluitend de koelende eigenschappen van de vloeistof van belang 
zijn of wanneer er lagere kwaliteitseisen worden gesteld aan het 
eindproduct. In dit verband kan het van belang zijn om stan-
daardisatie van (metaal)bewerkingsvloeistoffen na te streven. 

 
Milieuvoordeel 
 
Deze maatregel reduceert het gebruik van grondstoffen (in dit geval koelvloeistoffen). 
Minder gebruik van grondstoffen betekent automatisch ook een reductie van de 
hoeveelheid afval. 
 
Financiële aspecten 
 
Baten: Intern hergebruik van de bewerkingsvloeistof sparen kosten voor aanschaf van 

andere vloeistoffen worden uit. 
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VERSP. 5 :Procesoptimalisatie 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Gebruik metaalbewerkingen 
 
Beschrijving:  Het beheer en het gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistoffen 

kunnen worden geoptimaliseerd door 'good housekeeping' en 
door een goed beheerssysteem van het proces (zie 4.1.1). 

 
Deze maatregel reduceert het gebruik van grondstoffen (in dit 
geval (metaal)bewerkingsvloeistoffen). Minder gebruik van 
grondstoffen betekent automatisch ook een reductie van de hoe-
veelheid afval. Voor spaanloze bewerkingen is alleen het vierde 
punt van toepassing. 

 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Variëren. 
Baten: Optimaal beheer van (metaal)bewerkingsvloeistoffen met lange 

standtijd leidt tot een reductie in het verbruik van circa 20%.  
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VERSP. 6:Reiniging (metaal)bewerkingsvloeistof 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Gebruik metaalbewerkingen 
 
Beschrijving: De (metaal)bewerkingsvloeistoffen kunnen periodiek of continu 

worden gereinigd om de standtijd te verlengen. 
De volgende regeneratietechnieken zijn beschikbaar. 
- Oliewiel/strip 
- Filterinstallatie 
- Hydrocycloon 
- Magneetafscheider 
- Centrifuge 
- Spanenzuiger 
- Geïntegreerde systemen  

 
Milieuvoordeel 
 
Deze maatregel reduceert het gebruik van grondstoffen (in dit geval (metaal)-
bewerkingsvloeistoffen). Minder gebruik van grondstoffen betekent automatisch ook 
een reductie van de hoeveelheid afval. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: -oliewiel 500 euro; 
  - magneetafscheider vaak in combinatie met metaalbewerkings-

machine; 
  -centrifuge tussen 7.500 à 10.000 euro 
  -spanenzuiger 2.500 euro 
  -geïntegreerd systeem tussen 27.500 en 50.000 euro. 
Operationele kosten: Centrifuge: afhankelijk van de hoeveelheid af te voeren (me-

taal)krullen kunnen de totale kosten variëren van 0,3 euro per 
kg (circa 100 kg per week) tot 2 eurocent per kg (circa 40.000 
kg per week). 

Baten:           Besparing op aanschafprijs (metaal)bewerkingsvloeistof: cir-
ca 2,5 euro per liter  
Afvoer (metaal)bewerkingsvloeistof: circa 0,75 euro per kg. 
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VERSP.7 :Preventie en hergebruik van schroot 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Gebruik metaalbewerkingen 
 
Beschrijving:  
  
Basismateriaal met optimale afmetingen 
De hoeveelheid restmateriaal die ontstaat, is afhankelijk van de hoeveelheid basisma-
teriaal die moet worden verwijderd. Hoeveel basismateriaal moet worden verwijderd, 
is afhankelijk van de afmetingen van het te bewerken materiaal. Door de afmetingen 
van het te bewerken materiaal zoveel mogelijk aan te passen aan het te vormen 
product, kunnen het materiaalverlies en het afvalpercentage beperkt worden. Een en 
ander hangt samen met aspecten als vormgeving, inkoop grondstoffen en werkvoorbe-
reiding. 
 
Nesten 
Door te nesten kan een betere benutting van het basismateriaal worden bereikt. Dit kan 
handmatig of door middel van een geautomatiseerd systeem plaatsvinden. 
 
Hergebruik afval 
Een goed beheer van de reststukken kan een betere benutting van het basismateriaal 
realiseren (intern hergebruik). Het af te voeren materiaal kan elders hergebruikt 
worden (extern hergebruik). 
 
Milieuvoordeel 
 
De hoeveelheid schrootafval neemt af 
 
Financiële aspecten 
 
Baten:   deze maatregelen kunnen aanzienlijke kostenbesparingen bewerkstelligen 
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WWAATTEERR  
 
VERSP. 8 :Toepassing gesloten koelwatersysteem 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Metaalbewerkingen 
 

Beschrijving: Het toepassen van een gesloten koelwatersysteem leidt tot een 
aanzienlijke vermindering van het koelwaterverbruik.  Hierbij 
kan men onderscheid maken in volledig gesloten systemen en 
halfgesloten systemen. In sommige gevallen wordt lasappara-
tuur sterker gekoeld dan strikt noodzakelijk.  Door optimalisatie 
van de koeling kan in die gevallen koelwater worden bespaard. 
Indien bedrijven geen gesloten koelsysteem kunnen toepassen, 
kan toch water worden bespaard door te bezien of het (ver-
warmde, maar schone) koelwater elders in het proces kan 
worden ingezet 

 
Milieuvoordeel 
 
Door de toepassing van gesloten koelwatersystemen wordt grondwateronttrekking 
voorkomen en de hoeveelheid te lozen afvalwater gereduceerd. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Eenvoudige gesloten koelwatersysteem zijn verkrijgbaar vanaf 
500 euro afhankelijk van de koelwatervoorraad en de mate waarin deze moet worden 
teruggekoeld.  Voor de uitvoerigere koelwatersystemen kunnen de investeringskosten 
behoorlijk oplopen. 
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VVEERRBBIINNDDIINNGGSSTTEECCHHNNIIEEKKEENN  

 
AALLGGEEMMEEEENN  

  
VERB. 1 : Optimalisatie soldeerproces 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: Door continue optimalisatie van het soldeerproces kunnen milieunade-

len verminderd worden. Optimalisatie bestaat daaruit dat het gehele 
soldeerproces op zijn milieuaspecten wordt nagelopen om milieuverbe-
teringen te kunnen signaleren en doorvoeren. 

 
In dit kader is het van belang om na te gaan of het meest geschikte sol-
deermiddel is gekozen, of het juiste fluxmiddel wordt gebruikt en of de 
soldeertechniek goed is afgestemd op de toepassing. 
In sommige gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om over te schakelen 
op andere fluxen. Door bij zachtsolderen over te schakelen van 
zink/ammoniumchloride naar hydrobromidefluxen is het niet meer 
noodzakelijk om te spoelen. Hydrobromidefluxen hebben de eigen-
schap om te verdampen. Bij toepassing van deze flux kan echter een 
geurprobleem ontstaan. Nabehandeling van de gasstroom is om deze 
reden dan ook vaak noodzakelijk. 

 
Naast eerdergenoemde aspecten valt onder deze maatregel het conse-
quent doorvoeren van 'good housekeeping' in de bedrijfsvoering. 
Hierbij gaat het om zaken als het juist doseren van het soldeermiddel en 
de flux. 

 
Deze maatregel is toepasbaar voor alle bedrijven en alle technieken. 
Het overschakelen op andere soldeer- of fluxmiddelen moet zorgvuldig 
overwogen worden. Dit betekent veelal aanpassing van de overige pro-
cescondities (dosering/temperatuur). 

 
Milieuvoordeel 
 
Deze maatregel kan van invloed zijn op vele milieuaspecten. Emissies van schadelijke 
stoffen in soldeerrook naar lucht kunnen beperkt worden door de keuze van het 
soldeer- en fluxmiddel en door de mogelijkheid tot afzuiging. De hoeveelheid veront-
reinigd spoelwater wordt teruggebracht indien overgeschakeld wordt op fluxen die 
verdampen. Door toepassing van dergelijke fluxen nemen wel de emissies naar lucht 
toe, waarbij nabehandeling van de gasstroom noodzakelijk kan zijn. Maatregelen in de 
sfeer van 'good housekeeping' kunnen een gunstig effect hebben op het energiegebruik 
en de afvalstromen. 
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Financiële aspecten 
 
De kosten worden in sterke mate bepaald door procesaanpassingen die nodig zijn. 
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AAFFVVAALL  

 
VERB. 2 : (Micro)doseersystemen bij lijmapplicatie 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lijmen 
 
Beschrijving: In de praktijk wordt bij het opbrengen van lijmen vaak te veel 

lijm gebruikt. Door middel van het opbrengen van een doseer-
systeem kan de dosering van de lijmen exact geregeld worden. 
Voorwaarde bij het toepassen van doseersystemen is dat het do-
seren luchtbelvrij geschiedt. Doseersystemen kunnen volledig 
geautomatiseerd worden om toepassing in behandellijmen te 
vergemakkelijken. 

 
Milieuvoordeel 
 
Er wordt minder lijm verspild. Dit betekent dat er op grondstoffen bespaard wordt en 
dat de emissies die samenhangen met het gebruik van de lijm (zoals emissies van 
oplosmiddelen in geval van oplosmiddelhoudende lijmen) ook verminderen. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Een semi-automatisch systeem voor ééncomponentsystemen kost 

ongeveer 900 tot 1.400 euro. Deze kosten zijn alleen voor het sys-
teem. Kosten voor naderingsschakelaars en transport komen hier 
nog bij. Een volautomatisch systeem voor ééncomponentsyste-
men kost ongeveer tussen de 2.700 tot 3.700 euro (idem 
commentaar semi-automatisch systeem).  
Semi-automatische doseersystemen voor tweecomponentenlijmen 
door middel van dubbelpatronen en een pneumatisch pistool zijn 
relatief goedkoop. Een pneumatisch pistool kost circa 230 en 280 
euro. Een volautomatisch doseersysteem (statisch mixsysteem) 
voor tweecomponentensystemen is leverbaar vanaf 16.000 euro. 

Operationele kosten: Eventuele toename in kosten door aanschaf spuitmonden en 
dergelijke. 

Baten:   Vermindering in kosten voor aankoop lijmen. 
Vermindering in aantal handelingen indien geautomatiseerd ge-
doseerd   wordt. 
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VERB. 3 : Solderen in een fuxarme omgeving 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: Om het gebruik van fluxmiddelen te beperken, is het mogelijk om 

soldeerprocessen in een niet-oxiderende omgeving uit te voeren. Hier-
door wordt het gebruik van fluxmiddel sterk gereduceerd en bij 
fluxvrije technieken vervalt de extra processtap van het reinigen. Bo-
vendien bevordert dit de kwaliteit van de verbinding. 
 
In het geval van een bestaande situatie is het mogelijk om stofkappen 
over het soldeerbad te plaatsen. Hierdoor wordt het fluxgebruik geredu-
ceerd. Het plaatsen van stikstofkappen vereist enige aanpassingen. Bij 
vernieuwing van het soldeerproces (strategische aanpassing) kan bezien 
worden of het technisch en economisch mogelijk is om over te stappen 
op fluxvrije of fluxarme soldeertechnieken. 

 
Milieuvoordeel 
 
Solderen in een niet-oxiderende omgeving reduceert het fluxgebruik en maakt boven-
dien een reinigingsstap in het productieproces overbodig. Hierdoor wordt het gebruik 
van reinigingsmiddelen en het ontstaan van afvalwater beperkt. Het creëren van een 
inerte omgeving door middel van stikstofkappen boven een bestaand soldeerbad levert 
een besparing op het fluxgebruik op. Er zal wel altijd fluxmiddel gebruikt moeten 
worden omdat de voorverwarming van de te verbinden elementen wel in een oxide-
rende omgeving gebeurt. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De prijs voor een stofkap bedraagt ongeveer 16.000 euro tot 

18.000 euro. Een richtprijs voor de investeringskosten van een 
nieuwe soldeermachine, op basis van het golfsoldeerproces, 
waarbij door middel van sluizen en stikstof een beschermende 
omgeving kan worden gecreëerd is ongeveer 120.000 euro. De 
investering voor apparatuur voor het condensatiesoldeerproces 
ligt rond de 45.000 euro. Overige reflow-ovens met een be-
schermende omgeving variëren in prijs tussen de 40.000 en 
120.000 euro, afhankelijk van de gewenste capaciteit en lengte 
van de oven. 
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VERB. 4 : Het terugdringen van de hoeveelheid afgevoerd niet gebruikte lijm 

  
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lijmen 
 
Beschrijving: Lijmen hebben over het algemeen een beperkte houdbaarheid. In de 

praktijk leidt dit vaak tot het (moeten) afvoeren van lijmen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken of welke door (gedeeltelijke) 
uitharding onbruikbaar zijn geworden. Er zijn verschillende manieren 
waarop dit teruggedrongen kan worden: zie 3.3.2 voor meer gedetail-
leerde informatie. 

 
Milieuvoordeel 
 
De hoeveelheid lijmbevattend verpakkingsafval vermindert. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Deze zijn gering. Het betreft hier good housekeeping maatrege-
len. 
 
Operationele kosten: De kosten voor aanschaf van lijmen nemen af alsmede de kosten 

voor afvoer van niet meer bruikbare lijmresten (meestal inclu-
sief verpakking). 
Indien er wordt overgeschakeld op universele lijmen, geldt dat 
deze lijmen vaak goedkoper zijn dan specifieke lijmen. Het aan-
kopen van lijmen in kleinere verpakkingshoeveelheden is 
relatief duurder. Doordat het verbruik echter ook afneemt, kan 
er toch sprake zijn van besparingen bij het overschakelen op 
kleinere verpakkingsgroottes. 
Indien juist wordt overgeschakeld op grotere verpakkingen, is er 
sprake van een besparing op kosten voor inkoop van de lijmen. 
Bovendien leidt het overschakelen op grotere verpakkingen tot 
een reductie van het verpakkingsafval en kan daardoor een be-
sparing op de afvalverwerkingskosten met zich meebrengen. 
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VERB. 5 :Beperking van het ontstaan van drossen en assen en recycling ervan 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: Bij het soldeerproces ontstaan in het bad drossen en assen. Deze 

drossen en assen vormen een metaalafvalstroom.  De metaalafval-
stroom kan worden beperkt door: 
- het soldeerproces in een beschermende omgeving uit te voeren.  

Hierdoor worden minder assen gevormd en vermindert de hoeveel-
heid metaalafval;  

- recycling van drossen en assen.  De drossen en assen zijn heel goed 
te recyclen. 

Uit deze recyclestromen kunnen leveranciers van soldeermiddelen 
bruikbare metalen terugwinnen. 

 
Milieuvoordeel 
 
De afvalstroom met daarin metaalresten wordt door deze maatregel teruggebracht. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Voor de omschakeling naar een beschermende omgeving is in een 
bestaande situatie een stikstofkap mogelijk die ongeveer 17.500 tot 20.000 euro kost.  
De overgang op een geheel nieuw soldeerproces is veel duurder.  Met betrekking tot 
het recyclen zijn er netwerken waarbij de leverancier betaalt voor het terugnemen van 
de drossen en assen. 
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VERB. 6 : Hergebruik van verlijmde producten 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lijmen 
 
Beschrijving: Hergebruik van (onderdelen van) verlijmde producten is vaak 

beperkt mogelijk omdat niet destructieve demontage van onder-
delen vaak moeilijk is en er lijmresten op de gedemonteerde 
onderdelen achterblijven. Het toepassen van reversibele lijm-
verbindingen vergemakkelijkt latere demontage. 
Er zijn verschillende manieren om lijmverbindingen ongedaan 
te maken: 

  -  oplosbare lijmen gebruiken; 
-  lijmen met thermoplastisch bindmiddel gebruiken. Door 

verwarming kunnen de verlijmde onderdelen dan geschei-
den worden; 

  - verbindingen kunnen mechanisch losgescheurd worden 
waarna overtollig lijm weggeschuurd kan worden. 

 
Milieuvoordeel 
 
De hoeveelheid afval vermindert doordat materialen hergebruikt worden. Er zijn wel 
aanvullende behandelingen nodig die mogelijk extra milieubelasting tot gevolg 
kunnen hebben, zoals het wegspoelen van oplosbare lijmen of verwarmen van de 
verlijmde onderdelen. Doordat de lijmverbinding reversibel is kan productie-uitval, als 
gevolg van een slechte lijmverbinding, teruggedrongen worden. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Deze zijn nihil. 
Operationele kosten: Er treedt extra handling op waaraan kosten zijn verbonden. 
Baten: Er wordt bespaard op de aanschaf van grondstoffen en het niet 

afvoeren van de hergebruikte onderdelen. 
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VERB. 7 :Terugdringen hoeveelheid verpakkingsafval 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lijmen 
 
Beschrijving: Het verpakkingsafval van lijmen bevat over het algemeen lijmresten 

welke al dan niet uitgehard kunnen zijn.  Indien vloeibare lijmresten 
aanwezig zijn, dient het verpakkingsafval afgevoerd te worden als ge-
vaarlijk afval. Het is daarom belangrijk om de hoeveelheid 
verpakkingsafval terug te dringen.  Hierbij kan gedacht worden aan: 
- gebruik van bulkverpakking in plaats van stukverpakking; 
- bij bulkverpakking eventueel doseersystemen toepassen; 
- de houdbaarheid van de lijm in acht nemen en afstemmen op het 

verbruik;  
- retourneerbare verpakkingen gebruiken.  Met name dispersielijmen 

kunnen geleverd worden in retourneerbare kunststofvaten.  Na ge-
bruik worden de vaten door de lijmfabrikanten gereinigd en 
opnieuw gebruikt; 

- gebruik binnenverpakking (liners).  Vloeibare lijmen kunnen in 
grote plastic zakken in een metalen vat of blik geplaatst worden.  
Na gebruik wordt de plastic zak uit het vat of blik verwijderd en als 
(gevaarlijk) afval afgevoerd.  Het vat of blik hoeft niet als gevaar-
lijk afval afgevoerd te worden en kan hergebruikt worden of als 
oud ijzer worden afgevoerd. 

 
 
Milieuvoordeel 
 
De hoeveelheid (gevaarlijk) verpakkingsafval vermindert. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Deze zijn nihil. 
Baten: De afvoerkosten voor het afvoeren van lijm bevattend 

verpakkingsafval zullen verminderen. 
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VERB. 8 : Het mengen van een tweecomponentensysteem voor afvoer 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lijmen 
 
Beschrijving: Lijmsystemen bestaan vaak uit twee of meer componenten welke kort 
voor gebruik gemengd worden (bijvoorbeeld epoxylijmen).  De componenten zijn 
vaak gevaarlijke, reactieve stoffen.  Door menging van de componenten vindt polyme-
risatie plaats waardoor een relatief ongevaarlijke stof ontstaat.  Bij het afvoeren van 
resten componenten is het daarom verstandig om de overgebleven componenten te 
mengen.  Deze zullen over het algemeen nog in de juiste verhouding aanwezig zijn.  
Indien dit niet zo, is zal het mengen van de twee componenten niet altijd leiden tot 
volledige uitharding (polymerisatie). 
 
Milieuvoordeel 
 
De hoeveelheid gevaarlijk afval vermindert.  De totale hoeveelheid afval blijft echter 
gelijk.  De voorkeur blijft dus altijd om door middel van goed voorraadbeheer en het 
juist doseren de hoeveelheid afval te beperken. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Deze zijn nihil. 
Baten: De kosten voor afvoer van de ongebruikte resten van meercomponen-

tenlijmen (gevaarlijk afval) nemen af aangezien het afvoeren van 
uitgehard materiaal goedkoper is. 
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EENNEERRGGIIEE  
 
VERB. 9 : Isolatie soldeerbaden en verlaging badtemperatuur bij stilstand 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: Soldeerbaden moeten voor het gebruik op een hoge temperatuur 

worden gehouden.  Door deze baden goed te isoleren, gaat er minder 
energie verloren.  Er zijn verschillende mogelijkheden om verwarmde 
soldeerbaden te isoleren.  Enkele voorbeelden zijn: 
- isolatie van de wanden; 
- afdekken vloeistofoppervlak met afdekmiddel; 
- plaatsing afdekmiddelen. 

 
Badverwarming staat vaak continu aan, terwijl baden soms maar een 
gedeelte van de tijd gebruikt worden.  In de perioden dat de baden niet 
worden gebruikt, kan de badtemperatuur worden verlaagd.  Hiervoor 
kan een automatische tijdschakeling worden gebruikt. 

 
Milieuvoordeel 
 
Isolatie van de soldeerbaden en verlaging van de badtemperatuur levert een energiebe-
sparing op.  Een lagere temperatuur en afdekken van de baden zal ook de emissies 
naar lucht verminderen. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De kosten van deze maatregel hangen in sterke mate af van de 

uitvoerbare isolatiemogelijkheden (bereikbaarheid/isolatiedikte). 
Baten: Isolatie en het verlagen van de badtemperatuur levert een energie- en dus ook 

een kostenbesparing op. 
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VERB. 10 :Optimalisatie van de lasrookafzuiging 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lassen 
 
Beschrijving: De afzuiging van lasrook kan op diverse manieren worden geoptimali-

seerd, waardoor er minder lang of met een lager debiet kan worden 
afgezogen.  Optimalisatie kan plaatsvinden door: 
- emissies aan de bron af te zuigen.  Het benodigde debiet voor enkel 

ruimteafzuiging is groter dan het debiet van puntafzuiging met aan-
vullende ruimteafzuiging; 

- automatische regeling van afzuiging.  Hierdoor wordt er niet afgezo-
gen als er niet gelast wordt. 

 
Milieuvoordeel 
 
Met deze maatregel zal het energieverbruik dalen, doordat er minder lang of met een 
lager debiet kan worden afgezogen.  Hierdoor zal er ook energie worden bespaard op 
een eventuele ruimteverwarming.  Daarnaast zal de geluidemissie afnemen. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De investering betreft de lasrookfilters in puntbron afzuigingen 

om lasrook te reinigen en de gereinigde lucht terug te kunnen 
voeren in de hal. De kosten zijn afhankelijk van het debiet dat 
wordt afgezogen en gereinigd. 

 
Baten:                  Lagere energiekosten door lagere afzuigcapaciteit. Verder 

energiebesparing door recirculatie van lucht. Bij een gemiddelde 
binnentemperatuur van 20°C en een gemiddelde buitentempera-
tuur van 10°C kan bij een afzuigcapaciteit van 1.000 m3/h 
jaarlijks circa 300 euro worden bespaard. 
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LLUUCCHHTT  
 

VERB. 11 : Schoon materiaal lassen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lassen 
 
Beschrijving: Het lassen van materiaal met een 'verontreinigd' lasoppervlak in de 

vorm van organische deklagen, shopprimers, olieresten en dergelijke, 
heeft extra emissies tot gevolg. Het schone lasoppervlak kan op twee 
manieren worden verkregen:  

- het inkopen/aangeleverd krijgen van materiaal met schone las-
oppervlakken (inkoopeis) en voorkomen dat deze bij de overige 
bewerkingen verontreinigd raken; 

- zelf de lasoppervlakken vóór het lassen schoonmaken  
 

Milieuvoordeel 
 
Het lassen van schone materialen vermindert de lasrookemissie, waarbij tevens de 
aard van de daarin aanwezige componenten zal veranderen. Tevens kan de vorming 
van lasslakken afnemen. Door een voorbehandeling op het te lassen werkstuk toe te 
passen, treedt een verschuiving van de emissies op. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Het schoon aanleveren en schoonhouden van materia-

len/lasoppervlakken is mogelijk zonder al te hoge kosten. De 
kosten voor het eigenhandig schoonmaken zijn zeer afhankelijk 
van de gekozen uitvoering. 
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VERB. 12 : Optimalisatie van de procescondities bij het booglassen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lassen 
 
Beschrijving: De emissie van lasrook en de daarin aanwezige componenten kan bij 

het booglassen worden verminderd door optimalisatie van de proces-
condities op de volgende punten: 

 - lassen met een rustige boog; 
 - lassen met een zo kort mogelijke boogafstand; 
 - toepassing van wisselstroom; 
 - toepassing van een pulserendestroom; 
 - laspositie. 
 
Milieuvoordeel 
 
Toepassing van de genoemde optimalisatiepunten zal de emissie van lasrook en de 
daarin aanwezige componenten verminderen. Door toepassing van een pulserende 
stroom bij het TIG-, MIG- en MAG-lassen, zal er wel meer ozon vrijkomen.   
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Deze maatregel bevat 'good housekeeping' aspecten, waarvan het 

rendement zeer afhankelijk is van de wijze waarop op dit moment 
wordt gelast. De kosten en baten van deze maatregel zijn derhalve 
niet aan te geven. 

   Kosten voor energieverbruik kunnen worden verminderd door de 
lasapparaten niet ‘s ochtends allemaal gelijktijdig aan te zetten. 
Het vermijden van een piekafname levert een kostenvoordeel op. 
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VERB. 13 : Toepassing van minder milieuschadelijke toevoegmaterialen en/of 
een minder schadelijk lasproces 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lassen 
 
Beschrijving: Op het gebied van toevoegmaterialen zijn momenteel diverse verschui-

vingen waar te nemen die de milieuschadelijkheid van deze stoffen 
verlagen. Hierbij valt te denken aan de toepassing van: 

- toevoegmaterialen met een lagere milieubelasting (bijvoorbeeld 
toevoegmaterialen welke geen fluor of minder zware metalen 
bevatten of minder lasrook tot gevolg hebben); 

- elektroden, waarbij de zware metalen in de draad in plaats van 
in de mantel of vulling zijn opgenomen. 

 
Milieuvoordeel 
 
De toepassing van minder milieuschadelijke toevoegmaterialen en/of processen heeft 
tot gevolg dat de lasrook minder milieuschadelijke elementen zal bevatten. 
 
Financiële aspecten 
 
De prijzen van de minder milieuschadelijke toevoegmaterialen en/of lasprocessen zijn 
niet aan te geven. Indien de overschakeling aanschaf van nieuwe apparatuur tot gevolg 
heeft, kunnen de kosten aanzienlijk oplopen. 
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VERB. 14 :Afzuiging en nabehandeling van lasrook 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lassen 
 
Beschrijving: Emissies van lasrook naar de omgeving kunnen het beste 

gereduceerd worden door een aanpak bij de bron. Als dat onvol-
doende resultaten oplevert zullen de lasrookemissies op andere 
manieren bestreden moeten worden. Emissies van lasrook naar 
de omgeving kunnen vermeden of gereduceerd worden door het 
lassen in de openlucht zoveel mogelijk te beperken en indien 
noodzakelijk, de opstelling zo te kiezen dat de rook dusdanig 
kan worden afgezogen, dat nabehandeling mogelijk is. 
Deze maatregel kan op twee manieren worden uitgevoerd: 
- het lassen in een daarvoor bestemde en ingerichte ruimte, waar 

een optimale afzuiging mogelijk is; 
- indien een vaste opstelling niet mogelijk is, kan een mobiele 

afzuiginstallatie worden toegepast, waarna nabehandeling mo-
gelijk is. 

 
De afgezogen lasrook kan, waar nodig, worden gereinigd in een 
stofverwijderingsinstallatie. De volgende technieken kunnen 
hiervoor worden toegepast: 
 - tweetraps elektrostatische filters; 

  - mechanische filters (cassettefilters); 
  - oppervlaktefilters (patronenfilters); 
      - doekfilters. 
 
Milieuvoordeel 
 
Door de nabehandeling van lasrookemissies wordt de emissie van lasrook geredu-
ceerd. Het afgevangen stof komt, afhankelijk van de nabehandelingstechniek, als afval 
of afvalwater vrij. Lasrookstof van gelegeerde materialen komt veelal als gevaarlijke 
afvalstof vrij. Het verdient in bepaalde gevallen dan ook de voorkeur om bij grote 
hoeveelheden lasrookstof gescheiden af te zuigen (rekening houdend met de samen-
stelling van het toevoegmateriaal en de elektrodebekleding), waardoor het stof 
respectievelijk als bedrijfsafval en gevaarlijk afval kan worden afgevoerd. 
 
Financiële aspecten 
 
De kosten voor afzuiginstallaties en (ingebouwde) reinigingsapparatuur zijn afhanke-
lijk van het te reinigen debiet. De kosten van filterunits in stationaire afzuiginstallaties 
zijn opgenomen in Tabel 1. Mobiele afzuiginstallaties met ingebouwd filter zijn 
beschikbaar vanaf  2.500 euro. 
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Tabel 1: Kosten filterunits in stationaire afzuiginstallaties 
 

 Investeringskosten 
filterunit1  Operationele 

kosten 

 gemiddelde prijs 
per m³ prijs vanaf  

mechanische filters 1 euro 2.000 euro afvoerkosten afval 
energieverbruik 

patronenfilters 1,5 à 2 euro 6.000 euro afvoerkosten afval 
energieverbruik 

tweetraps elektro-
statische filters 1 euro 2.000 euro 

afvoerkosten afval   
of afvalwater2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 De investeringskosten van het reinigingsgedeelte bedragen ca. 20-40 % van de totale installatie. Ten 
behoeve van energiebesparing kunnen extra voorzieningen worden aangebracht, waardoor de investe-
ringskosten met ca. 20 % kunnen toenemen. Genoemde prijzen zijn exclusief installatiekosten en kosten 
bouwkundige aanpassingen. 
2 De afvoerkosten van droog lasrookstof zijn lager dan wanneer het stof is opgelost in water 
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VERB. 15 : Afzuiging en nabehandeling van soldeerrook 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: De maatregel kan worden uitgevoerd door: 

- het solderen in een omgeving waar ongewenste luchtstromen 
(bijvoorbeeld door tocht) worden vermeden.  De omgeving kan 
worden voorzien van schotten, schermen, gordijnen of op andere 
wijze zijn afgeschermd om ongewenste luchtstroming te 
voorkomen.  Hierdoor is optimale afzuiging mogelijk; 

- na te gaan of seriewerk kan worden geautomatiseerd, waarbij pro-
cesoptimalisatie plaatsvindt; 

- indien een vaste opstelling niet mogelijk is kan een mobiele afzuig-
installatie worden toegepast, waarna nabehandeling mogelijk is. 

 
Indien noodzakelijk kan de afgezogen soldeerrook worden gereinigd in 
een stofverwijderingsinstallatie.  De volgende technieken kunnen hier-
voor worden toegepast: 
- tweetrapselektrostatische filters; 
- mechanische filters (cassettefilters zoals enveloppen); 
- oppervlaktefilters (patronenfilters); 
- doekfilters; 
- natte gaswassing. 

 
In mobiele afzuiginstallaties is in de meeste gevallen een stofverwijde-
ringsinstallatie geïntegreerd. 

 
Milieuvoordeel 
 
De emissie van schadelijke stoffen in soldeerrook wordt voorkomen of gereduceerd. 
Het afgevangen stof komt, afhankelijk van de nabehandelingstechniek (droge/natte 
technieken) als afval of als afvalwater vrij. Doordat de soldeerrook wordt afgezogen, 
wordt het schadelijke effect van metaal- en harsdampen op de gezondheid van de 
mens beperkt. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten:  De kosten voor afzuiginstallaties en (ingebouwde) reinigingsap-

paratuur zijn afhankelijk van het te reinigen debiet. Mobiele 
afzuiginstallaties met ingebouwd filter zijn beschikbaar vanaf 
2.500 euro. 

Operationele kosten: Deze maatregel gaat gepaard met een verhoging van de 
elektriciteitskosten en de afvoerkosten voor het afgevangen 
stof, slib en afvalwater. 
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VERB. 16 : Toepassing fluxvernevelaar bij het solderen van printplaten 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: Door de toepassing van een fluxvernevelaar wordt het vloei-

middel in de juiste hoeveelheid op de printplaten aangebracht. 
Het vernevelen vindt automatisch plaats, waardoor minder 
vloeimiddel kan worden aangebracht en er geen vervuilde flux-
resten vrijkomen. 

 
Milieuvoordeel 
 
Door de nauwkeurige dosering nemen het vloeimiddelverbruik en de VOS emissie af. 
Daarnaast komen er geen vervuilde vloeimiddelresten vrij. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten:       De prijs van een fluxvernevelaar bedraagt circa 12.000 euro. 
 Daarnaast moet rekening worden gehouden met de kosten van 

de afzuiginstallatie. 
Operationele kosten: Bij toepassing van een fluxvernevelaar nemen de elektrici-

teitskosten toe. Ook met bijkomende onderhoudskosten, 
bijvoorbeeld voor het vervangen van de spray-nozzle, moet re-
kening worden gehouden. 

Baten: Naast genoemde kosten daalt het grondstoffenverbruik en 
worden afvoerkosten voor gevaarlijk afvalstoffen voorkomen. 
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VERB. 17 : Preventie van VOS-emissie door toepassing VOS-arme fluxen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: Om de VOS-emissie bij het solderen te verminderen, kunnen VOS-
arme vloeimiddelen (fluxen) worden ingezet. 

 
Milieuvoordeel 
 
Door VOS-arme of -vrije vloeimiddelen wordt de VOS-emissie teruggedrongen. Het 
is noodzakelijk om na te gaan of hierdoor afwenteling op andere milieuaspecten 
plaatsvindt, bijvoorbeeld door de noodzaak van extra nabehandelingen. 
 
Financiële aspecten 
 
Operationele kosten: In het algemeen zijn VOS-arme vloeimiddelen duurder. 
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VERB. 18 : Keuze voor milieuvriendelijke lijmen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lijmen 
 
Beschrijving: Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende lijmen verdampen de oplos-

middelen naar de lucht. Een mogelijkheid tot het reduceren van de 
emissie van oplosmiddelen is het kiezen voor een ander type lijm.  
Hierbij kan gedacht worden aan:  
- vervanging van dispersie- en oplosmiddellijmen door (low melt) 

smeltlijmen;  
- vervanging van oplosmiddellijmen door dispersielijmen 
- gebruik van dispersie- en chemischhardende lijmen met een lager 

percentage oplosmiddel.   
- vervanging van lijmen met chloorhoudend oplosmiddel door lijmen 

met een niet chloorhoudend oplosmiddel; 
- gebruik van tweecomponentenlijmen.  

 
Milieuvoordeel 
 
De emissie van oplosmiddel naar de lucht neemt af. 
Bij het overschakelen op smeltlijmen moet geëvalueerd worden of de eventueel 
toegevoegde additieven (bijvoorbeeld brandvertragers) niet schadelijker zijn dan de 
emissie van oplosmiddelen uit de lijm die men wil vervangen. Bij het overschakelen 
op dispersielijmen met een gereduceerd gehalte aan oplosmiddelen moet eveneens 
geëvalueerd worden of de daaraan toegevoegde additieven geen schadelijker effect op 
het milieu hebben dan de emissie van oplosmiddelen. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Deze zijn hoog voor het overschakelen op dispersie- en smeltlij-

men gezien de extra apparatuur die nodig is. 
Operationele kosten: De operationele kosten stijgen ten gevolge van het hogere 

energieverbruik bij zowel dispersielijmen als bij smeltlijmen. 
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VERB. 19 : Reiniging afgezogen lucht van oplosmiddelhoudende lijmen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lijmen 
 
Beschrijving: Met name bij gebruik van oplosmiddelhoudende lijmen komen er 

schadelijke dampen vrij. Door deze gericht af te zuigen en de af-
gezogen lucht te behandelen wordt voorkomen dat deze 
oplosmiddelen in het milieu terechtkomen. Deze maatregel kan 
op twee manieren worden uitgevoerd:  

- het lijmen in een daarvoor bestemde en ingerichte ruimte uit te 
voeren.  

- indien een vaste opstelling niet mogelijk is, kan een mobiele af-
zuiginstallatie worden toegepast, waarna nabehandeling 
mogelijk is. 

Mogelijke nageschakelde technieken voor het verwijderen van 
oplosmiddelen uit de lucht zijn: 

- biologisch filter; 
- gaswassers; 
- adsorptiebedden; 
- condensors; 
- naverbranders; 
- biowasser.  

 
Milieuvoordeel 
 
De oplosmiddelen worden uit de luchtstroom verwijderd. 
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WWAATTEERR  

 
VERB. 20: Spoelwaterbehandeling spaarbaden, cascade enzovoort 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Solderen 
 
Beschrijving: Er zijn diverse technieken om het spoelwaterverbruik te reduceren.  De 

toepassing van het product in ogenschouw nemende, is het in eerste in-
stantie zinvol om na te gaan of er wel gespoeld moet worden.  Is dit 
inderdaad het geval, dan kan overgegaan worden op technieken als 
spaarspoelen en cascadespoelen. 

 
Het spaarspoelen is het spoelen van de werkstukken in een spoelbad, 
alvorens de werkstukken worden gespoeld in een doorstromend bad.  
Het spaarbad is een bad met stilstaand water waardoor de verontreini-
gingen zich in het bad ophopen. 

 
Het cascadespoelen is het in tegenstroom spoelen van de werkstukken 
in twee of meer gekoppelde spoelbaden.  Het schone water wordt aan 
het laatste spoelbad toegevoerd en loopt in tegenstroom met het werk-
stuk. 

 
Milieuvoordeel 
 
Het spoelwaterverbruik van een spaar- en een cascadespoelbad ligt beduidend lager 
dan het verbruik van een doorlopend spoelbad. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De investeringskosten voor spaarspoelbaden en cascadebaden 
liggen in de orde grootte van 1000 tot 25.000 euro en hoger.   
 
De baten kunnen aanzienlijk zijn. 
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OOPPPPEERRVVLLAAKKTTEETTEECCHHNNIIEEKKEENN  

  
  

AAFFVVAALL  
 
OPP. 1: HVLP spuiten 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven: conventioneel pneumatisch spuiten 
 
Beschrijving: Voor de beschrijving van het HVLP spuiten wordt verwezen naar 

hoofdstuk 3. Een bovenbeker-spuitpistool kan, in tegenstelling tot een 
onderbeker-spuitpistool, helemaal leeggespoten worden.  

De ontwikkeling van de HVLP-techniek is zeer snel gegaan. Steeds be-
tere pistolen komen op de markt, waarmee de slechte ervaringen van 
enkele jaren terug voorgoed tot het verleden behoren. Ook lakleveran-
ciers gaan bij hun ontwikkelingen van laksystemen uit van het gebruik 
van deze spuittechiek. 

Bij het overschakelen op een HVLP-pistool moet er rekening mee ge-
houden worden dat de volgende aanpassingen noodzakelijk kunnen 
zijn:  

- aanpassen van de compressor en de persluchtleidingen aan het hoge 
luchtdebiet;  

- aanpassen van de spuittechniek. 
 

Verfmateriaal dat met een HVLP-pistool is gespoten kan na droging 
een lichte spuitstructuur hebben. Bij grondmaterialen is dit geen pro-
bleem, daar deze na droging veelal worden geschuurd, doch bij aflak 
kan dit een bezwaar zijn. 

 
 
Milieuvoordeel 
 
Dit spuitpistool heeft een veel gunstiger aanbrengrendement dan conventionele 
pistolen (55 - 80 %). Milieuwinst wordt behaald doordat de HVLP-spuit met boven-
beker een grondstofbesparing tot gevolg heeft van 10 tot 20 %. Vermindering van 
verfafval, zoals filters, verfblikken en verfresten, wordt bereikt door vermindering van 
de overspray.  

Indien gewerkt wordt met solventhoudende lakken, vermindert tevens de luchtveront-
reiniging, want er komen minder oplosmiddelen vrij vanwege het gereduceerde 
verfverbruik.  
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Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Het spuitpistool kost ongeveer 275 tot 550 EUR.  

Verder moet er ook nog geïnvesteerd worden in de opleiding 
van de spuiter, dit is ongeveer 1 tot 2 dagen en een externe kost 
van ongeveer 260 EUR. 

Baten: De besparing bij 10 % rendementsverbetering is 10 - 20 % op de inkoopkosten 
van lak en 30 - 35 % op de afvoerkosten van lakafval. 

De terugverdientijd is vaak minder dan 1 jaar. Aspecten die de terugverdientijd 
bepalen: jaarlijks lakverbruik, huidig spuitrendement, soort spuitpistool, huidi-
ge werkwijze van de spuiter.  

 
  

OPP. 2 : Airless en airmix (= air-assisted) spuiten 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven: conventioneel pneumatisch spuiten 
 
Beschrijving: Voor de beschrijving van het airless en airmix spuiten wordt verwezen 

naar hoofdstuk 3. 
 

Airless en airmix spuiten is vooral beperkt tot het spuiten van grotere 
stukken, zoals b.v. in de meubelindustrie. Verder is het met airmix spui-
ten ook mogelijk om in hoeken en moeilijk te bereiken delen te spuiten. 

Bij het omschakelen naar airless spuiten moeten volgende zaken in acht 
genomen worden: 

- aanschaffen van een (duurdere) spuitkop, aangezien het spuitpa-
troon verschillend is; 

- verhoogde training van de operator; 
- verhoogd onderhoud, aangezien de spuitkop de neiging heeft te ver-

stoppen en omwille van de gebruikte hoge druk. 
 

Verder blijkt dat de kwaliteit van de laag bij airless meestal minder 
goed is dan bij het pneumatisch spuiten, door de onregelmatige spuit-
straal. Buiten de gewone spuitstraal bevinden vormen zich dan nog 
onder en boven kleine vlekjes. Dit geeft na overspuiten een onregelma-
tig verfoppervlak. De vlekken treden vooral op wanneer de spuitdruk 
daalt onder een bepaalde drempel. 

De performantie van airmix spuiten is op dit vlak beduidend beter dan 
het airless spuiten. Door middel van een goede training van de operator, 
kan eenzelfde kwaliteit bekomen als bij het traditioneel spuiten.  

 
Milieuvoordeel 
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De airless resp. airmix spuitpistolen hebben een veel gunstiger rendement, dit is 55 - 
60 % resp. 40 - 70 %, dan conventionele pistolen. Vermindering van verfafval, zoals 
filters, verfblikken en verfresten, wordt bereikt door vermindering van de overspray. 

Indien gewerkt wordt met solventhoudende lakken, vermindert tevens de luchtveront-
reiniging, want er komen minder oplosmiddelen vrij vanwege het gereduceerde 
verfverbruik.  

Aangezien hoge drukken toegepast worden, is deze techniek mogelijks onveiliger. 

 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De investeringskosten voor een airless resp. airmix spuitsys-

teem, incl. spuitpistool, pomp (10:1 bij airmix) en hulpstukken 
variëren tussen 3.600 - 7.800 resp. 2.600 - 5.200 EUR. Er moet 
tevens geïnvesteerd worden in de opleiding van de spuiter. 

 
Baten: Er kan 10 tot 15 % bespaard worden op de grondstoffen. Een concreet voor-

beeld vermeldt de besparing op het gebruik van verf om en bij de 850 l of 
3.100 EUR/maand, bij een initiële kost van 2.900 EUR. De investering was 
dus in minder dan een maand terug betaald. 

 
 
OPP. 3 : Warm spuiten 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven: conventioneel pneumatisch spuiten 
 
Beschrijving: Voor de beschrijving van het warm spuiten wordt verwezen naar 

hoofdstuk 3. 
  
Warm airless spuiten is mogelijk bij: 
- 60 - 200 bar (gewone dunvloeibare lakken); 
- 200 - 400 bar (hoog vaste stof gehalte, dikvloeibaar); 
- 2-componenten lakken mits on-line mengen. 
De voordelen ten opzichte van koud airless spuiten zijn: 
- sneller of een dikkere laag; 
- viscositeit is lager door opwarming en niet door het toevoegen van 

verdunner met solvent. 
Het maakt het mogelijk om moeilijkere toepassingen met een minimum 
aan b.v. doorbuigen van verticale oppervlakken, te realiseren. Warm 
spuiten van lak kent zijn toepassing in b.v. de meubelindustrie (kasten).  

 
 
Milieuvoordeel 
 
Dit spuitpistool heeft een veelal gunstiger aanbrengrendement dan conventionele 
pistolen; hierbij is een verbetering van 0 tot 10 % mogelijk. Aangezien de viscositeit 
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ingesteld wordt door een temperatuursverhoging zijn de solventemissies lager. De 
afwerkingsproducten zijn sneller droog door de hogere temperaturen. 

Er is een hoger energieverbruik door het verwarmen. 

 
Financiële aspecten 
 
De kostprijs ligt hoger door de aankoop van het verwarmingselement en de geïsoleer-
de slangen.  

Er is een besparing door de verlaagde aankoopkosten van solventen. 

  
OPP. 4 : Elektrostatisch spuiten 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven: conventioneel pneumatisch spuiten 
 
Beschrijving: Voor de beschrijving van het elektrostatisch spuiten wordt verwezen 

naar hoofdstuk 3. 

De pistolen zijn vaak nogal gevoelig en vereisen een zeer goed onder-
houd. Alle onderdelen van het voorwerp moeten geleidbaar zijn. Er zijn 
wel reeds speciale geleidbare voor-coatings op de markt aanwezig om 
het mogelijk te maken niet-geleidbare voorwerpen elektrostatisch te 
spuiten.  
Ten gevolge van het "Kooi van Faraday" effect kan er niet elektrosta-
tisch gespoten worden binnenin holtes e.d. van de te spuiten stukken. 

 
Milieuvoordeel 
 
Dit spuitpistool heeft een veel gunstiger aanbrengrendement dan conventionele 
pistolen, waarbij een verbetering van 5 tot 20 % mogelijk is.  

Indien het elektrostatisch systeem niet geaard wordt, kunnen kortsluiting en vonken 
ontstaan waardoor er een verhoging van de onveiligheid en het brandgevaar is.  

 
Financiële aspecten 
 
De investerings- en onderhoudskosten zijn hoog. Een elektrostatisch systeem voor 
vloeistoffen, bestaande uit een pistool, 8 l pot en hulpstukken kost tussen 5.100 - 7.800 
euro. 

Onderstaande tabel geeft de kostprijs per stuk weer in functie van de oppervlakte en de 
grootte van de lijn. De waarden tussen haakjes zijn theoretische extrapolaties. Ge-
woonlijk worden kleine deeltjes niet in kleine reeksen geproduceerd. 
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EUR/stuk 100 stuks 1.000 stuks 10.000 stuks 
Klein (1 cm²) (0,13) (0,08) 0,06 
Gemiddeld (1 m²) 17 14 12 
Groot (10 m²) 101 88 68 

 

Er kan bespaard worden op de kosten voor grondstoffen en arbeid bij het reinigen. 

   
 
OPP. 5 : Terugwinning van poeder uit spuitcabines 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven 
 
Beschrijving: Bij de spuitcabines wordt het overtollig poeder naar een buiten de 

cabine aanwezige recyclingunit gezogen. Via een cycloon wordt me-
rendeel van het poeder uit de aangezogen lucht verwijderd. Het restant 
wordt door een filterunit met papieren kaarsfilters gezogen, waarna op 
dezelfde wijze het poeder wordt teruggepulst. Beide poederhoeveelhe-
den worden verzameld in een buiten de cabine aanwezige, 
gefluïdiseerde voorraadhopper. 

 
Milieuvoordeel 
 
99,8% van het poeder wordt hergebruikt 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten:  Terugwininstallatie: moeilijk als apart onderdeel te bepalen 

omdat de installatie is geïntegreerd in de poederinstallatie. 
 Een complete recyclingunit vergt een investering van ca. 30.000 

euro. 
Operationele kosten:  Onderhoudskosten/elektriciteitskosten. 
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OPP. 6 : twee-componenten-mengsysteem 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en vernissen en lijmen: overschot 2-componenten lak 

(of -lijm) 
 
Beschrijving: Voor het gebruik van twee-componenten lak dienen een basislak 

en een verharder gemengd te worden. Na menging is de lak nog 
enkele uren bruikbaar. Indien na die tijd lak over is, kan deze 
niet meer worden toegepast. Met een doseer/menginstallatie (zie 
onderstaande figuur) voor twee-componenten lakken wordt de 
benodigde hoeveelheid twee-componenten lak in een juiste ver-
houding aangemengd direct voor het verspuiten van de lak. 
Daardoor ontstaan nauwelijks resten van teveel aangemaakte 
lak. De menging vindt plaats in een mixblok dat geen onderdeel 
is van het spuitpistool. Het mixblok wordt meestal aan de muur 
bevestigd.  

 
 

Het principe bij 2-componenten lijm is gelijkaardig aan het 
hierboven beschreven systeem voor lakken en vernissen. Daar-
om wordt er, behalve voor de toepasbaarheid, niet verder op 
ingegaan. 

Het eerste doel van on-line mengen is om de verliezen te beper-
ken. Bovendien kan door het automatisch mengen een constante 
kwaliteit bekomen worden en zijn de arbeidskosten lager. 

Het systeem is in principe toepasbaar voor alle twee-
componenten lakken en diverse applicatietechnieken: luchtspui-
ten, airless spuiten, airmix spuiten, elektrostatisch spuiten en 
HVLP-spuiten.  

Volgens Infomil is het zinvol om een installatie aan te schaffen 
indien van een twee-componenten lak jaarlijks 2.000 liter of 
meer verspoten wordt. De installatie is dus met name geschikt 
voor het aanbrengen van grondlakken en hoofdkleuren.   
In het geval van lakken en vernissen gaat het vaak om zeer veel 
types in korte reeksen. 
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In het geval van lijmen gaat het vaak om weinig types lijm in 
grote reeksen. Dit maakt dat de behoefte en voordelen van het 
on-line mengen veel kleiner is. De motivatie om een on-line 
mengsysteem aan te kopen, is veeleer automatisering dan het 
vermijden van lijmafval. 

 
 
Milieuvoordeel 
 
Het afval van 2-componentenlak kan met 10 - 30 % gereduceerd worden. Daarnaast 
wordt solventemissie die plaatsvindt tijdens het mengen van 2 componenten solvent-
lak vermeden en is minder spoelmiddel nodig voor het reinigen van de apparatuur.  

 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De investeringskosten bedragen 9.000 tot 18.000 EUR voor een 

installatie met mechanische aansturing voor het mengen van ba-
sislak en verharder en 27.000 tot 37.000 EUR voor een 
installatie met elektronische aansturing. 

 
Baten: Er kan 10 - 30 % op de kosten voor lakinkoop en verwijderingskosten voor 

lakafval bespaard worden.   
Indien gerekend wordt met een verbruik van 2.000 l per jaar aan 5 EUR per li-
ter zuurhardende of 2-componenten PU lak en een besparing van 20%, levert 
dit 2.000 EUR per jaar op.  

De terugverdientijd is meestal beperkt tot enkele jaren bij bedrijven met stuks-
gewijze productie of productie in kleine series. Aspecten die de 
terugverdientijd bepalen zijn de hoeveelheid lakresten door overmaat, inkoop-
prijs lakken en de verwijderingskosten voor de lakresten. 
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ENERGIE 

 
OPP. 7 : Verminderen warmteverlies van ovens en spuitcabines (luchtgordijnen) 

 
Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: aanbrengen organische deklagen 
 

Beschrijving:   Ovens en spuitcabines kunnen worden voorzien van dubbele deuren 
en/of luchtgordijnen om warmteverliezen te voorkomen. Bij het gebruik 
van luchtgordijnen wordt d.m.v. circulatieventilatoren de in de oven 
aanwezige lucht via spleetopeningen ingeblazen en weer afgezogen om 
te voorkomen dat er een luchtstroming tussen warmere en koudere ge-
deelten kan plaatsvinden. 

Een bijkomend probleem is vaak dat de luchtkanalen tussen brander en 
spuitcabine niet zijn geïsoleerd. Deze kunnen eenvoudig met glaswol 
geïsoleerd worden. 

Deze maatregel is toepasbaar bij ovens, drogers (gordijnen) en spuitca-
bines (deuren). Een goede afstelling is vereist. De toepassing is beperkt 
door de afmetingen van de objecten en het gegunde ruimtebeslag. Tijd-
verlies door productievertraging kan een mogelijk knelpunt zijn. 

 
Milieuvoordeel 
 
De maatregelen hebben als resultaat een energiebesparing plus een vermindering van 
de diffuse VOS emissies. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Voor spuitcabines bedragen de investeringskosten ca. 23.000 

euro en voor drogers 1.400 euro tot 4.600 euro. Kosten voor het 
isolatiemateriaal  zijn bescheiden ( minder dan 45 euro per me-
ter), terwijl de besparingen als gevolg van de isolatie kunnen 
oplopen tot 90 euro per meter per jaar. 

Werkingskosten: De maatregel kan een vermindering van de productiviteit tot gevolg 
hebben. 

Besparing: De besparing op de energiekosten voor verwarming 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCHT 
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OPP. 8 : Toepassen van VOS-arme verf/laksystemen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven 
 
Beschrijving: Oplosmiddelarme verfsystemen zijn dusdanig ver ontwikkeld dat deze 

voor een groot aantal toepassingen een gelijkwaardig alternatief vor-
men voor conventionele verf/laksystemen. 
In onderstaande tabel worden de alternatieve, VOS-arme verf-
/laksystemen weergegeven die zeker haalbaar zijn. 

 
Tabel :Lijst van toepassingen alternatieve verf-/laksystemen 

 
Toepassing     Alternatief 

 
Verven metalen meubels         watergedragen/poeder 
Verven metalen kantoormeubelen  watergedragen/poeder 

  Staalconservering, las- en shopprimers   watergedragen 
 
Milieuvoordeel 
 
Bij overschakeling naar VOS-arme systemen moet naast de voordelen van de VOS-
reductie ook rekening worden gehouden met de mogelijke nadelige gevolgen voor 
andere milieucompartimenten. De belangrijkste zijn emissies naar water, een hoger 
energieverbruik en het vrijkomen van afvalstoffen.  
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: Met de omschakeling op een alternatief systeem kunnen (hoge) 

investeringskosten zijn gemoeid. 
Operationele kosten: De operationele kosten bij toepassing van oplosmiddelarme 

verven zijn doorgaans vergelijkbaar met die van conventionele, 
oplosmiddelhoudende producten. Vooral energiekosten kunnen 
bij watergedragen systemen een belangrijke rol spelen. 

Baten: Eventueel reductie van afvalverwerkingskosten (bijvoorbeeld 
doordat filtermateriaal niet meer als gevaarlijk afval afgevoerd 
dient te worden). Verbeterde arbeidsomstandigheden, waardoor 
minder strenge veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 
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OPP. 9 :Filtreren met patronenfilter 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven 
 
Beschrijving: De overspray wordt door middel van een afzuigkap zoveel mogelijk 

opgevangen en door het patronenfilter afgescheiden. Het stof wordt op-
gevangen door de filterpatronen. De gezuiverde lucht stroomt via de 
patronen in de schoneluchtkamer en wordt via de uitlaat afgevoerd. De 
reiniging geschiedt met behulp van perslucht en wordt elektronisch 
aangestuurd. Een hoeveelheid perslucht wordt in de filterpatronen ge-
blazen, het aan de buitenzijde opgevangen stof komt los en wordt door 
de neerwaartse stroom naar de stoftrechter gevoerd. Het opgevangen 
stof wordt door een stofafvoersysteem opgevangen en kan vervolgens 
worden afgevoerd. 
De capaciteit van patronenfilters bedraagt 800 tot 300.000 m³/h, waar-
bij een emissie van 2 mg/m³ optreedt. 

 
Milieuvoordeel 
 
Beperking van emissie van fijne deeltjes naar de lucht. De efficiëntiegraad bedraagt 
99,97% bij deeltjesgrootte <0,3 µm. Als reststroom ontstaat stof dat uit de afgezogen 
lucht is gefilterd. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: de wijze van afzuiging (direct aan de bron of ruimteafzuiging), de 

werkcyclus (continu of een aantal minuten), het aantal spuitpisto-
len en eventueel gelijktijdigheid, de hoeveelheid overspray en wel 
of geen risico voor stofexplosie. 

 
Operationele kosten: Perslucht en elektriciteitskosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP. 10 :Filtreren met keramische/papieren kaarsfilters 
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Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven 
 
Beschrijving: Om 100% terugwinning te bereiken, wordt gebruik gemaakt van 

keramische of papieren kaarsfilters. Er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen poederinstallaties met uitwendige en inwendige terugwinning.  
Bij de zogenaamde compactcabines wordt de terugwinning van het 
poeder verzorgd in de cabine zelf. Het overtollige poeder wordt wegge-
zogen naar het achter in de cabine aanwezige keramische filter. Na 
verloop van tijd wordt hier een laag poeder opgebouwd, die verwijderd 
wordt door deze filters met lucht terug te pulsen, waardoor het poeder 
terugvalt in de in de cabine aanwezige, met lucht gefluïdiseerde voor-
raadhopper.  

Bij de conventionele cabines wordt het overtollige poeder naar een bui-
ten de cabine aanwezige recyclingunit gezogen. Via een cycloon wordt 
het merendeel van het poeder uit de afgezogen lucht verwijderd. Het 
restant wordt door een filterunit met papieren kaarsfilters gezogen, 
waarna op dezelfde wijze het poeder wordt teruggepulst. Beide poeder-
hoeveelheden worden verzameld in een buiten de cabine aanwezige, 
gefluïdiseerde voorraadhopper. Kleurwisselingen worden mogelijk ge-
maakt door bij compactcabines een andere filterunit achter de cabines 
te plaatsen of bij de conventionele cabines meerdere recyclingunits te 
installeren.  

Poederinstallaties zijn meestal voorzien van airconditioning. Om de 
gewenste temperatuur en luchtvochtigheid te handhaven wordt de afge-
zogen lucht via een na-afscheider teruggevoerd in de ruimte waarin de 
poederinstallatie is geplaatst, zodat geen emissie plaatsvindt.  

De capaciteit van de filters is minder dan 20 mg/m³ stof.  
 
Milieuvoordeel 
 
99,8% van het poeder wordt afgevangen en hergebruikt. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten: De investeringskosten van een terugwininstallatie zijn moeilijk 

als apart onderdeel te bepalen omdat de installatie is geïnte-
greerd in de poederinstallatie. Een complete recyclingunit vergt 
een investering van circa 27.000 euro. Daarnaast brengt de te-
rugwininstallatie onderhoudskosten en elektriciteitskosten met 
zich mee.  

Besparing: Daar staat tegenover dat bespaard kan worden op de inkoop van poeder.  
 
 
OPP. 11 : Paint-stop-filter 
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Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven 
 
Beschrijving: Het gaat over een filter die opgebouwd is uit glasvezel gebon-

den door kunsthars. De filters zijn onder de vloerrooster 
geplaatst en vangen zo 95 % van de overspray op. Deze filters 
zijn in gebruik op de meeste courante spuitcabines. 

 
 
 
Milieuvoordeel 
 
Aanzienlijke vermindering van de uitstoot van verfdeeltjes afkomstig van de over-
spray. 
 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskost: ± € 3/m² 
Werkingskost: Naargelang de spuiter vervangen om de 60 à 100 uren. 

Deze filters zijn noodzakelijk voor een goed onderhoud van de 
cabine en worden algemeen toegepast. 
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OPP. 12 : Spuitwanden/spuitcabines met droge filtering 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven 
 
Beschrijving: In de meeste gevallen betreft het spuitwanden of spuitcabines 

voorzien van filters bestaande uit filterpapier, fiberglas, polyes-
ter of een combinatie van deze materialen. Afhankelijk van het 
rendement van het filter kan boven in de luchtkast nog een extra 
labyrintfilter worden geplaatst. Toevoer en afvoer van lucht vin-
den plaats met behulp van ventilatoren. Luchtsnelheid 0,5 tot 
1,5 m/s. de capaciteit van de filters bedraagt 0,8-20 kg/m². 

 
 
Milieuvoordeel 
 
Geluidshinder door ventilatoren. Gemiddeld rendement is 95% à 98%, afhankelijk van 
het type filter en de gebruikte laksoort. Soms (onder meer bij toepassing van nitrocel-
luloselakken en primers) moet worden volstaan met een lager rendement. Als 
reststromen ontstaan verontreinigde filters. Deze worden in de meeste gevallen ter 
verbranding aangeboden aan een afvalverwerker. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten:  Spuitwanden vanaf 5.000 euro tot een veelvoud hiervan, 

afhankelijk van het gekozen systeem en de oppervlakte. Het 
bedrag is exclusief noodzakelijke aanvullende accessoires zoals 
afvoerleidingen. De kosten hiervan zijn geheel afhankelijk van 
de lengte van de leiding. Ook de te maken verband met de 
gekozen spuittechniek (HVLP, elektrostatisch enzovoort) zijn 
uiteraard niet in het bedrag opgenomen. 

Operationele kosten:  Afval, energie, filters, wissel- en onderhoudstijd. Deze kosten 
zijn zeer afhankelijk van het verfverbruik. Voor een zeer globale 
weergave kan berekend worden, dat bij 1 spuiter 46 weken per 
jaar deze kosten 25.000 euro bedragen. De kosten zijn afhanke-
lijk van het type lak, de toegepaste spuittechniek en het type 
filter. 
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OPP.13 : Spuitwanden/spuitcabines met natte filtering (waterscherm) 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Lakken en verven 
 
Beschrijving: Een waterscherm is een groot paneel dat achter het te lakken 

product is opgesteld en waarover men continu een laag water 
laat lopen. Het paneel bevindt zich achter in de spuitcabine of 
spuitwand. De verontreinigde lucht wordt langs het paneel weg-
gezogen met behulp van een grote ventilator. De lakdeeltjes 
gaan van de lucht over in het water. De gereinigde lucht wordt 
via de ventilator afgevoerd en passeert soms nog een druppel-
vanger of een labyrintfilter. 

 
Milieuvoordeel 
 
Het gereinigde water kan worden hergebruikt, maar dient in vele gevallen af en toe te 
worden vervest, waardoor periodiek een afvalwaterstroom ontstaat. Voorts komt slib 
vrij, afkomstig van de uit het water verwijderde, coaguleerde lakresten. Afhankelijk 
van de laksoort, applicatietechniek en de wijze waarop uitwassing plaatsvindt, zijn 
rendementen tot maximaal 99,9% (voor vaste deeltjes) haalbaar. Door eventuele 
afzetting van lakdeeltjes in het systeem kan het rendement in de loop der tijd vermin-
deren. Turbulentie, bij voorbeeld door het aanbrengen van labyrinten, verhoogt het 
rendement. Het energieverbruik is hoger dan bij droge filtering. 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskosten:  Vanaf 15.000 à 20.000 euro. Kosten van spuitapparatuur, 

afzuigkanalen en ventilator voor het inbrengen van lucht zijn 
hierbij niet betrokken. 

Operationele kosten: Voor een zeer globale weergave kan gerekend worden dat bij 1 
spuiter 46 weken per jaar de kosten 37.000 euro bedragen. Het 
betreft on-derhoud, verbruik coagulatiemiddel, stroomkosten en 
de kosten van afval. De operationele kosten behoeven niet per 
definitie hoger te zijn dan bij een droge filtering. Een en ander is 
mede afhankelijk van het type lak dat wordt toegepast en de 
kosten van de afvoer van afval. 
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OPP. 14 : Gesloten reinigingsapparaten (met solvent en water) 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Schoonmaken van spuitpistolen en recipiënten 
 
Beschrijving: In een gesloten (automatisch) reinigingsapparaat worden de 

onderdelen van het spuitpistool door middel van sproeiers in- en 
uitwendig gereinigd. Een pneumatische pomp brengt daartoe het 
verdunningsmiddel onder druk. 

   Voor het inwendig reinigen worden zowel de materiaalbeker als 
   het spuitpistool op een sproeier geplaatst; de beker omgekeerd 
   en het spuitpistool met de aanzuigopening van het verfmateriaal. 
   Met een spie wordt de trekker van het pistool in de stand “open” 
   gehouden, waardoor een inwendige reiniging van het pistool 
   mogelijk wordt. 
   Veelal wordt in een gesloten (automatisch) reinigingsapparaat 
   het reinigingsmiddel meerdere malen gebruikt. Dit geeft een 
   enorme besparing van nieuw reinigingsproduct. 
   Voordat het verdunningsmiddel wordt verwijderd voert men het 
   door een filter waarin de vaste verf deeltjes worden opgevangen. 
 

Naast deze apparatuur voor het reinigen van spuitpistolen 
waarmee solventhoudende verf verspoten wordt bestaan er ook 
gelijkaardige constructies voor spuitapparatuur waarmee water-
gedragen verf wordt verspoten. Het apparaat bestaat erin dat 
men een waterreservoir heeft (een soort van gootsteen) waarin 
men het pistool kan reinigen. Wanneer nu het reinigingswater te 
zeer vervuild is heeft men de mogelijkheid om flocculatiemiddel 
toe te voegen en de brij af te laten naar een opvangbak onder de 
reinigingstank. Hierin is een filterdoek voorzien om de grove 
fractie te scheiden van het water. Het gereinigde water wordt te-
rug gepompt naar de reinigingsbak en terug gebruikt. Wanneer 
het water te sterk verontreinigd wordt moet men het verwijderen 
en samen met het overgebleven slib en de filter doeken laten 
ophalen door een erkend ophaler. 

 
 
Milieuvoordeel  
De milieuvoordelen situeren zich vooral in de emissie van VOS naar lucht. Tijdens het 
reinigen van de spuitpistolen (meerdere malen per dag) wordt er puur solvent door het 
pistool gespoten. Nu doet men dit in een gewone opvangkuip. Hierdoor gaat bijna alle 
solvent verdampen. Doet men dit nu in een gesloten omgeving dan voorkomt het 
verdampen van het solvent naar de lucht. Men kan ook veel langer hetzelfde solvent 
gebruiken om te reinigen (grondstofbesparing). 
 
Het belangrijkste voordeel van de installatie voor spuitpistolen waarmee watergedra-
gen verven worden gespoten, is dat men watervervuiling voorkomt doordat men 
anders de spuitpistolen waarmee watergedragen verf verspoten is gewoon onder de 
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kraan zal reinigen. Het is dus zeer raadzaam een dergelijke installatie aan te schaffent 
wanneer men watergedragen verf gaat verspuiten. 
 
 
Financiële aspecten 
 
Investeringskost: Voor spuitpistolen op solventhoudende verven: 1250 euro (excl.  

BTW) 
  Voor spuitpistolen op watergedragen verven: 1650 euro (excl. 

BTW) 
 
Werkingskost: 
 
Persluchtverbruik: 
De gesloten reinigingsapparaten met solvent en met water verbruiken perslucht. 
Aangezien de reinigingstoestellen slechts tijdens een zeer korte tijdsspanne gebruikt 
worden, kan het extra persluchtverbruik normaal gedragen worden door de bestaande 
installatie. 
 
Solventverbruik: 
Zonder gebruik te maken van een gesloten reinigingsapparaat verbruikt men gemid-
deld 0,5 liter om één pistool te reinigen. Voor het reinigen van een pistool in een 
gesloten reinigingsapparaat is er slechts 100 ml solvent nodig (12,5 euro per liter 
solvent).  
 
Waterverbruik: 
Voor het reinigen van een spuitpistool in een gesloten reinigingsapparaat is 100 ml 
water nodig.  
 
Afvalverwerking 
Bij gebruik van gesloten reinigingsapparaten moet jaarlijks het  vervuild water en 
vervuild solvent door een erkende verwerker opgehaald worden. Dit vloeibaar afval 
wordt in vaten van 60 liter verzameld en verwerkt. Voor een vat vervuild solvent 
wordt er ongeveer 50 euro (inclusief ophaalkosten) aangerekend. Voor een vat ver-
vuild water bedragen de ophaal- en verwerkingskosten ongeveer hetzelfde.  
 



 

345 

 
OPP. 15 : Alternatieve ontlakkingsmethoden en -middelen 

Beschrijving maatregel 
 
Proces/deelproces: Ontlakken 
 
Beschrijving: Naast de chemische methoden waarbij vaak methyleenchloride 

wordt gebruikt, zijn verschillende alternatieve reinigingsmiddelen 
beschikbaar voor het verwijderen van laklagen. Milieuvriendelij-
ke alternatieven zijn gebaseerd op organische zuurderivaten en 
glycolen. Op de stoffen gebaseerde verf- en laksoorten kunnen 
worden verwijderd met alkalische middelen (loog, ammonia e.d.). 
Het gebruik van methyleenchloride is milieuhygiënisch niet ge-
wenst. 

 
Daarnaast is het mogelijk om andere technieken toe te passen. 
Deze zijn: 
- stralen: afhankelijk van de aard van de verontreiniging kan 

het chemisch ontlakken soms vervangen worden door een 
straalproces. 

- gebruik van hitte of vlamreinigingsovens: gechloreerde op-
losmiddelen die gebruikt worden voor het strippen van verf, 
worden steeds vaker vervangen door hitte – of vlamreini-
gingsovens. Deze ovens branden verf en andere organische 
stoffen van de metaaldelen af. De ovens beschikken in het al-
gemeen over een naverbrander. 

- lasertechnieken: hierbij wordt met behulp van een laserstraal 
het voorwerp van de verflaag ontdaan. Deze methode wordt 
slechts op zeer beperkte schaal toegepast. 

- ontlakken: ontlakken kan op verschillende manieren plaats-
vinden (zie hoofdstuk 3).   

 
Milieuvoordeel 
 
Door het gebruik van fysische reinigingstechnieken wordt het verbruik van chemische 
reinigingsmiddelen verminderd. 
 
Financiële aspecten 
 
De kosten hangen af van de toegepaste techniek en het gekozen reinigingsmiddel. 
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Bijlage 3: Finale opmerkingen 

NOOT: De conclusies van de BBT-studie zijn het standpunt van BBT-Vito en binden 
de leden van het begeleidingscomité niet. Als hieronder geen opmerkingen 
vermeld staan wil dit niet noodzakelijk zeggen dat alle leden met alle onder-
delen van de BBT-studie akkoord zijn. 

 
Vergunningsproblematiek van de thermische ontlakkingsinstallaties 
 
Bij bespreking van de BBT-conclusies in hoofdstuk 5 bleek onduidelijkheid te bestaan 
omtrent de toe te passen rubricering en bijgevolg de toepasselijke Vlarem II voor-
waarden voor thermische ontlakkingsinstallaties. De TOM (Technisch Overleg 
Milieuregelgeving) werkgroep zal deze problematiek verder uitklaren en een ééndui-
dige oplossing opstellen tot indeling en normering. Hierbij zal de problematiek 
verbreed worden van ontlakkingsinstallaties naar alle andere thermische reinigingsin-
stallaties (vb.: afbranden van plastics en rubbers) en specifieke praktijken binnen deze 
sector (vb.: gevallen waarbij materialen van andere bedrijven tevens in de pyrolyse- of 
wervelbedoven ontlakt/gereinigd worden, grootte van de te ontlakken series etc.). Het 
is immers wenselijk een coherente aanpak voor de verschillende installatietypes te 
hanteren. Deze verbrede aanpak gaat echter buiten het domein van deze BBT-studie. 
 
Standpunt Technisch Overleg Milieuregelgeving) – werkgroep (persoonlijke com-
municatie TOM commissie maart 2004) 
 
“Binnen het technisch overleg milieuregelgeving staat momenteel het probleem 
aangaande de thermische reinigingsinstallaties op de agenda. Deze werkgroep dient 
deze problematiek verder uit te klaren. Thermische reinigingsinstallaties zijn immers 
potentieel milieubelastend en momenteel is het onvoldoende duidelijk onder welke 
rubriek deze activiteit ingedeeld dient te worden en aan welke voorwaarden ze moeten 
voldoen. Het is duidelijk dat momenteel dezelfde installaties onder verschillende 
rubrieken worden vergund. Hierover dient zo snel mogelijk éénduidigheid te komen. 
Een aparte rubriek voor het thermisch reinigen lijkt daarom een goed idee te zijn. 
Toch vallen onder thermische reinigingsprocessen meer activiteiten dan in de BBT 
studie aangekaart. […]. De mogelijkheid moet openblijven om voor bepaalde activitei-
ten binnen de sector van thermische reiniging een andere indeling/normering te 
voorzien, hierover wordt nog druk overlegd binnen deze werkgroep.” 
 
Standpunt sector 
 
“Als men thermische ontlakking bekijkt dient men in strikte zin ook alle verwante 
activiteiten te bekijken waaronder pyrolyse van thermohardende poeders […]. Over 
deze materie dient dieper te worden nagedacht binnen de technische commissie.” 
 
“Wij betreuren het als sector niet betrokken te worden in de overleggen en onderzoe-
ken die voorafgaan aan een voorstel voor de sector. […] Er dient in ieder geval 
bijkomend onderzoek te worden verricht “on the field” voor men tot emissiegrens-
waarden kan komen. Als wij daarbij kunnen helpen, dan zullen wij dit graag doen.” 
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Standpunt VMM 
 
“De oplijsting van mogelijke Vlarem rubrieken waaronder de thermische 
ontlakkingsinstallaties worden ingedeeld (hoofdstuk 5) is niet volledig. Er zou ook 
kunnen vermeld worden dat voor in de rubriek 4 ingedeelde inrichtingen bij de 
definities (deel I van Vlarem) de begrippen thermische voorbehandeling en 
verwijderen van oude laklagen aangehaald worden en dat dus naast rubriek 4.4 ook 
rubriek 4.3 in aanmerking zou kunnen komen.” 
 


