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HET DRAAIT OM PROCESCONTROLE EN BEHEERSING

Kleurkansen voor
anodiseren

Naast een beschermende oxidejas wordt aan aluminium tijdens het anodiseren steeds vaker een kleur toegevoegd. Het oog wil immers ook wat, helemaal wanneer het een gevelafwerking van hoog architectonisch allooi betreft
bijvoorbeeld. Het aantal beschikbare anodiseerkleuren is echter beperkt.
Reden voor Alucol uit Neer om op zoek te gaan naar nieuwe kleurmethoden
en deze in het productieproces te integreren.

Directeur Frank Veelenturf: ‘Gelukkig is het in de utiliteitsbouw wel flink aanpoten.’

Wie stroomopwaarts met een zeilboot de Maas
van Venlo richting Roermond bevaart, vindt in
een ruime bocht met plots wĳkend water het
pittoreske Neer. Wie daar vervolgens wachtend
voor het veer even googelt waar Neer ook al
weer bekend van was – o ja , Lindenboom bier –
had waarschĳnlĳk nooit vermoed dat op dat
moment aan stuurboordzĳde nog een uniek
Neers product verscholen lag. De anodiseerbaden van Alucol behoren met 22 meter lengte tot
de grootste in hun soort. Dat maakt Neer tot één
van de weinige plekken in Europa waar lange
aluminium producten zoals masten van zeilboten geanodiseerd kunnen worden.
Directeur Frank Veelenturf: “Scheepsmasten
doen we veel. Dus er varen in Europa heel wat
schepen rond met corrosiebescherming van
Neerse bodem.” De verscheidenheid aan producten is enorm. Niet alleen in de 22 meter baden,
maar vooral in de straat met 7,5 meter baden is
het een komen en gaan van profielen en plaatwerk, lantaarnpalen, kunstwerken en machineonderdelen. Veelenturf legt uit dat diversificeren een belangrĳke strategie is om minder
kwetsbaar te zĳn voor grillen van de economie.
Zo anodiseert Alucol veel voor de bouw en architectuur, maar ook voor de hightech-industrie,
machinebouw, evenementensector, medische
sector, luchtvaart en diverse niches waar ook
aluminium wordt toegepast. “Uiteraard merken
wĳ de gevolgen van corona. Niet alleen voor wat
betreft voorzorgsmaatregelen op de werkvloer.
We zien ook duidelĳke verschuivingen in de
orderintake. Neem bĳvoorbeeld de evenementensector. Voor leveranciers van grote tenten is
dit normaliter hét moment om hun tentprofielen een nieuwe oxidelaag te geven zodat ze niet
zwart afgeven. Vorig jaar lag ons magazĳn er
rond deze tĳd dan ook vol mee. Nu is dat aantal
precies nul. Gelukkig is het in de utiliteitsbouw
wel flink aanpoten. Veel projecten waren hier al
voor corona vergund en dat loopt dus gewoon
door. Ook in de hightech is het voor wat betreft
anodiseren nog gewoon business as usual.”
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Vooral in de straat met 7,5 meter baden is het een komen en gaan van profielen en plaatwerk.

DECORATIEF
Anodiseren kun je zowel om technische als
decoratieve redenen doen. Het beschermt aluminium tegen oxidatie, maar kan ook een decoratieve functie hebben. Voor dat laatste heeft
Alucol verschillende producten in zĳn portfolio.
Veelenturf: “Eigenlĳk zĳn onze producten processen. Recepten die garanderen dat de juiste
laag precies op de juiste plek wordt aangebracht. Nu is het natuurlĳk zo dat er bĳ anodiseren telkens dezelfde processtappen in
dezelfde volgorde doorlopen worden. Er wordt
er ontvet, gebeitst, gedesmut, geanodiseerd,
gekleurd, geseald en gedroogd. Ook vindt er tussen al deze stappen altĳd een grondige spoelbeurt plaats. Hoe die aangebrachte beschermingslaag er precies uit ziet, is onder andere
afhankelĳk van de stroom en de verblĳftĳd in
het bad. Een vuistregel is 1 micron in 3 minuten,
waarbĳ meestal een laagdikte tussen de 10 en 25
micron wordt gevraagd. Voor goudtinten is de
verblĳftĳd in het bad bepalend voor de kleur.

Hoe langer het product in de vloeistof verblĳft,
des te dieper wordt de goudkleur. Voor bronsen zwarttinten wordt tin als anorganisch pigment aan het kleurbad toegevoegd. Dit is net als
het anodiseren ook een elektrolytisch proces.
Hoe meer stroom des te zwarter wordt het product. Zo kleuren we van RVS-look tot diepzwart.
Al met al zĳn er dus heel wat knoppen waar we
aan kunnen draaien om de klant de juiste laag
te geven die hĳ voor zĳn product nodig heeft.”
METEN
Veelenturf legt uit dat het grip houden op alle
invloedsfactoren deels gebeurt door heel veel te
meten. Voor een net zo’n belangrĳk deel komt
het echter ook aan op ‘fingerspitzengefühl’.
“Voordat een order in het bad ligt, is er heel wat
werk verzet. Zo zĳn de producten op zo’n
manier in de draagrekken geklemd dat er geen
‘achilleshiel’ kan ontstaan. Daar waar het rek
geen contact maakt met het product kan geen
stroom lopen en zal dus ook geen bescher-

mende oxidelaag ontstaan. Ook moet het product stevig tegen het rek geborgd worden. Je wil
namelĳk voorkomen dat het product op de
bodem van het bad komt te liggen met alle
gevolgen van dien. Om de lĳn optimaal te laten
doorstromen is het de kunst om de juiste mix
van goed bĳ elkaar passende orders voor te
bereiden. Maar wat past bĳ wat? Dat is deels
ervaring en geldt zeker ook bĳ het kleuren.
Daar meten we alles maar het is toch het oog
wat bepalend is. De waardes van de kleurmeter
worden daarbĳ ter ondersteuning gebruikt om
te kwantificeren. De meetwaarden zeggen niet
alles en dat komt ook doordat bĳ het anodiseren de kleur in de toplaag van het aluminium
komt te zitten. Verschillen in het basismateriaal
kunnen ervoor zorgen dat de kleur er anders uit
komt te zien. Voor architectonische toepassingen is het daarom van belang dat het plaatmateriaal van dezelfde fabrikant afkomstig is. En als
het enigszins kan van dezelfde wals. In onze
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Alucol in Neer is één van de weinige plekken in Europa waar lange producten tot 22 meter geanodiseerd kunnen worden.

processen meten we veel en leggen we de waardes goed vast zodat we bĳ herhalingen van
opdrachten de gelĳke kleur kunnen bereiken.
Het draait allemaal om procescontrole en
beheersing. We besteden dan ook veel tĳd aan
opleiding van onze medewerkers. “
PARADOXAAL
Geen gemakkelĳke opgave, helemaal wanneer
er nog een enigszins paradoxaal element meegewogen dient te worden: de kostprĳs.

‘Er varen in Europa heel
wat schepen rond met
corrosiebescherming van
Neerse bodem’
Want hoe concurreer je op loonkosten als je
tegelĳkertĳd zoveel mogelĳk fingerspitzengefühl op de werkvloer nodig hebt? “Dat is een lastige”, zegt Veelenturf. “Meer dan de helft van
onze kosten betreft arbeidsloon. Het is samen

met de energiekosten en chemie veruit de grootste kostencomponent. Ook in coronatĳden
lopen hier nog steeds meer dan 100 medewerkers rond in drie ploegen. Nu wordt automatiseren vaak als panacee geopperd voor meer grip
tegen lagere loonkosten. Echter, sommige profielen zĳn uiterst fragiel en de productvariatie is
groot. Dat automatiseer je niet zomaar. Daar
komt bĳ dat we concurreren met landen waar
de lonen substantieel lager liggen, helemaal
wanneer je de 7 procent loonstĳging volgens de
cao-afspraken eerder dit jaar meerekent. Begrĳp
me niet verkeerd: we zĳn hier erg met onze
mensen begaan, we hebben bĳvoorbeeld een
sociale werkplek ingericht en ik ben een voorstander van fatsoenlĳk betalen. Ook snap ik de
mensen die zeggen dat we in Nederland vooral
op kwaliteit moeten concurreren door te innoveren. Maar zou het dan een rare gedachte zĳn
om onze sector toegang te geven tot de innovatiepotjes die daarvoor in het leven geroepen
zĳn? Bĳvoorbeeld voor de implementatie van
een innovatieve kleurmethode? Helaas zĳn die
potjes er momenteel wel voor nieuwe producten maar niet voor processen. Een gemiste kans

wat mĳ betreft. Een kleine aanpassing aan de
‘productdefinitie’ zou een kleurrĳke impuls aan
anodiseren in Nederland kunnen geven.”•

Over Alucol
•
•
•
•
•
•
•

Opgericht in 1971
Onderdeel van de Zwitserse BWB-groep
(12 locaties, 800+ medewerkers)
Expert in anodiseren en kleuren van aluminium
Kleurloos anodiseren tot 22 meter lengte
en 2400 kg
Aluminium kleuren tot 7,5 meter lengte
3.000.000 m2 aluminium per jaar
Kleuren
- Naturel
- Colinal – van brons tot zwart
- Goudtinten
- Sandalor®- heldere kleuren

www.alucol.nl
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