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De toepassing van staal en aluminium vereist vrijwel altijd het aanbrengen van toplagen 
om te kunnen voldoen aan de functionele eigenschappen, waarvan de 
corrosiebestendigheid wel de belangrijkste is. Stalen producten worden van een 
zinklaag voorzien, waarop vaak nog chromaatlaag wordt aangebracht. Verzinkte en 
aluminium producten worden voorafgaand aan het verven vaak voorzien van een 
chromateerlaag om voldoende levensduur te verkrijgen. 

Emissies van chroom en zink naar het milieu kunnen optreden tijdens de productiefase 
en tijdens de levensduur van het product. Om deze emissies te reduceren of om ze te 
elimineren, is fundamentele kennis noodzakelijk van de behandelingsprocessen, van de 
werking ervan als corrosiewerende laag en van de verwering van de laag. In dit project 
is onderzoek verricht naar deze aspecten van de oppervlaktebehandelingen. Het project 
heeft zich beperkt zich tot zink en de conversielaag systemen die daarop gebruikelijk 
zijn: de zinkpatina en de chromaatlaag. 

Het project is opgedeeld in 4 deelprojecten. Ten eerste onderzoek naar de vorming en 
verwering van de zinkpatina. Ten tweede de vorming en verwering van chromaat op 
zink. Het derde project deel betreffende de in situ verwering van de zinkpatina en 
chromaatlagen is door niet in te vullen vacature niet uitgevoerd. Tenslotte zijn in een 
deelproject seals voor conversielagen onderzocht. In deze deelprojecten is fundamentele 
onderzoek uitgevoerd door 1 aio en twee postdocs. Het onderzoek is uitgevoerd in een 
samenwerking tussen de TU Delft, de TU Eindhoven en TNO Industrie. 

Via een atmosferische corrosietest is de vorming van zinkpatina gerelateerd aan 
omgevingsparameters zoals regenval en het type zinklegering. Er is een fundamenteel 
inzicht verkregen in de relatie tussen het type zinklegering, de zinkcorrosie, 
patinavorming en de zinkemissies. Hierbij is gebleken dat zinklegeringen een 10 - 30% 
lagere zinkemissie kunnen hebben dan ongelegeerd zink. Ook is een aanzet voor de 
optimalisatie van de patinalaag door het aanbrengen van een kunstmatige patina en door 
anodiseren van zink. 

Het onderzoek van chromaatlagen heeft zich vooral gericht zich op de relatie tussen hun 
morfologie, hun chemische samenstelling en de corrosiewerende eigenschappen op het 
zinksubstraat en het verschil met driewaardig chroomgebaseerde alternatieven. Er is 
gevonden dat chromaatlagen hun beschermende werking ontlenen aan een combinatie 
van een barrièrewerking voor zuurstof uit de lucht en de zelfreparerende werking door 
kleine hoeveelheden zeswaardig chroom in de laag. Ontbreken van deze zelfreparerende 
werking is de belangrijkste oorzaak van de geringe corrosiebescherming van de 
driewaardig chroomgebaseerde alternatieven. Op basis hiervan is onderzoek gedaan 
naar de verbetering van de chromaatvrije conversielagen door een extra seallaag 
gebaseerd op silicaten. 

Beide onderdelen van het project hebben ook de waarde van verschillende 
elektrochemische meettechnieken voor karakterisering van oppervlaktelagen 
aangetoond. 



TNO-rapport I MT-RAP-05-12553/rie I I 
Senter, !OP Milieutechnologie 

Inhoudsopgave 

3 I 14 

Samenvatting .................................................................................................................. 2 

1 Inleiding .......................................................................................................................... 4 

2 Doelstelling ...................................................................................................................... 5 

3 Effect op zwaremetalenemissie ..................................................................................... 6 

4 Samenvatting wetenschappelijke voortgang ................................................................ 7 
4.1 Taak 1: Strategie en selectie ............................................................................................. 7 
4.2 Taak 2: Zinkpatina vorming en verwering ....................................................................... 7 
4.3 Taak 3: Vorming en verwering van chromaat.. ................................................................ 9 
4.4 Taak 4: In-situ vorming en verwering ............................................................................ 11 
4.5 Taak 5 Ontwikkeling van seals voor chromaatlagen ..................................................... 11 
4.6 Taak 6: Kennisoverdracht .............................................................................................. 12 

5 Ondertekening .............................................................................................................. 14 

Bijlage(n) 
A Publicaties 



TNO-rapport I MT-RAP-05-12553/rie I 

Senter, !OP Milieutechnologie 

1 Inleiding 

4/14 

Staal en aluminium hebben in vrijwel alle toepassingen een beschermende toplaag 
nodig tegen corrosie. Staalproducten worden van een zinklaag voorzien via thermische 
of elektrolytische verzinking, die soms verstevigd wordt met een chromaatlaag. Ook op 
aluminium wordt een chromaatlaag aangebracht als hechtlaag voor een organische 
coating. In deze toepassingen kunnen emissies van zink en zeswaardig chroom optreden 
naar het milieu. Het terugdringen van emissies van zware metalen naar het milieu met 
als doel het milieu minder te belasten is een belangrijk punt van aandacht in het 
overheidsbeleid en hoofddoelstelling van het IOP Zware Metalen. 

Verzinkte en zinken oppervlakken corroderen langzaam in contact met de atmosfeer, 
waarbij zink in oplossing gaat. Deze corrosie wordt in de praktijk sterk vertraagd door 
de vorming van een natuurlijke patinalaag op het zink die het oppervlak beschermt. Bij 
de start van dit project werd zinkafspoeling uit de corrosieproducten op bouwzink, 
d.w.z. zinken en verzinkte oppervlakken, als een belangrijke oorzaak van zinkemissies 
naar de bodem en het oppervlaktewater beschouwd. Hoewel recent onderzoek1 laat zien 
dat zinkemissies door bouwzink gering zijn (slechte 4% van de totale zinkemissies) is 
de industrie geïnteresseerd in verbeteringen van de patinalaag. 

Het procesmatig aanbrengen van een patina met verbeterde eigenschappen is een 
mogelijkheid om van de productlevensduur te verlengen en de zinkemissies te 
verminderen. De werking van de beschermende, natuurlijke patinalaag op verzinkte 
oppervlakken wordt bovendien maar beperkt begrepen. De zinkpatinasamenstelling is 
afhankelijk van factoren als het kooldioxidegehalte in de lucht en in het 
omgevingsvocht, de temperatuur en de zuurgraad. Algemeen wordt aangenomen dat de 
patina uit een zinkcarbonaat en zinkhydroxide samengestelde laag bestaat. 

De schadelijke werking van chromaat, zeswaardig chroom, is al langer bekend. Om de 
emissie van chromaat naar het milieu tijdens het aanbrengen, het verwerken en aan het 
einde van de levensduur van een gechromateerd product, te elimineren of te reduceren, 
is het noodzakelijk de werking ervan te doorgronden. Onderzoek van de beschikbare 
literatuur bij de start van dit project liet zien dat een fundamenteel inzicht in de aard van 
de chromaat passivering slechts ten dele aanwezig is. Wel zijn enkele modellen 
voorhanden welke echter geen van allen een sluitende interpretatie geven. Voor het 
ontwikkelen van zeswaardig chroom vrije oppervlaktebehandelingen is inzicht in de 
fundamentele werking echter onontbeerlijk. Dit inzicht maakt een efficiënte 
ontwikkeling en optimalisering van innovatieve nieuwe passiveertechnieken mogelijk. 

In dit project is daarom onderzoek gedaan naar zowel de fundamentele werking van 
chromaat als de vorming en verwering van de zinkpatinalaag. De resultaten van dit 
onderzoek worden beschreven in dit rapport en de bijbehorende deelrapportage per 
projecttaak 
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De bestudering van de vorming en verwering van de -natuurlijke- zinkpatina, 
optimalisatie van deze laag en vermindering van de diffuse zinkemissie. Hiervoor 
zijn de activiteiten beschreven voor taak 2 en 4 uitgevoerd. 

De bestudering van de fundamentele werking van chromaatlagen en de 
ontwikkeling van alternatieven en seals voor chromaatlagen. Hiervoor zijn de 
activiteiten beschreven voor taak 3 en 5 uitgevoerd. 
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Als onderdeel van het IOP Zware metalen beoogt het project een reductie van 
zwaremetalenemissies naar het milieu op de langere termijn door introductie van in het 
project ontwikkelde technologie. In het project is gevonden dat de zinkafspoeling van 
gewalst zink kan worden verminderd door toevoeging van legeringselementen 
(paragraaf 4. 2). Indien dit ontwikkeld kan worden tot daadwerkelijk toepasbare 
legeringen voor gewalst zink of thermisch verzinken kunnen zinkemissies door 
bouwmaterialen worden verminderd. 

Recente studies1 laten zien dat bouwzink slechts 4%van de totale emissie van zink naar 
het milieu veroorzaakt. Bij de start van het project werd dit nog op 64% geschat. Zoals 
deze verschillende studies hebben laten zien zijn er een groot aantal deels onbekende 
factoren die in beschouwing moeten worden genomen om emissies door bouwzink te 
kunnen bepalen Een nauwkeurige analyse van de potentiële positieve bijdrage van de 
ontwikkelde zinklegering is daarom complex. Gezien de onzekerheden over eventuele 
toepassing van de legeringen, zoals de geschiktheid voor thermische verzinken, de 
gevolgen van optimalisatie van de noodzakelijke mechanische eigenschappen en de 
effecten van productie op industriële schaal, is een nauwkeurige analyse bovendien van 
beperkte waarde. 

Aan de hand van de resultaten van het project en literatuurgegevens is wel een ruwe 
schatting te maken van de maximaal mogelijke vermindering van de zinkemissies. 
Aannames hierbij zijn dat alle nieuw toegepast bouwzink (thermisch verzinkt staal en 
gewalst zink) de nieuwe zinklegeringen betreft. Verder wordt geen rekening gehouden 
met groei van de markt en eventuele toename van de totale zinkemissies. 

De eventuele nieuwe legeringen zullen geleidelijk het bestaande zink vervangen. 
Uitgaande van een levensduur van 50 jaar van het huidige zink zal er per jaar 2% zink 
worden vervangen door de nieuwe legeringen. De 4% zinkemissie door bouwzink komt 
neer op 70 ton zink per jaar1

. Bij de gevonden reductie in zinkafspoeling van 10 - 30% 
betekent dit dat ieder jaar de zinkemissie door bouwzink met 0,1 - 0,5 ton afnemen. Na 
50 jaar wordt dan een maximale reductie van 5 - 25 ton zink I jaar bereikt ten opzichte 
van een situatie, waarin geen zinklegeringen worden toegepast. Dit is 0,3 - 1 ,4 % van 
de huidige totale jaarlijkse zinkemissies. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
titaanzink legeringen, die een reductie in zinkafspoeling van circa 10% geven, al 
geruime tijd worden toegepast. 

1 W.J.M. van Tilborg, Bijeenkomst cluster Oppervlaktebehandeling van het TOP Milieutechnologie/Zware 
Metalen, 20 oktober 2004, Maarssen. 
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De nieuwste ontwikkelingen op het onderzoeksgebied in kaart brengen en een strategie 
voor het onderzoek opstellen. 

Activiteiten 
Voor alle taken is de strategie en selectie uitgevoerd en gedetailleerd besproken in de 
verschillende voortgangsrapportages. Voor beide hoofdthema's van het project is door 
een studie van de technische literatuur en gesprekken bij enkele industriële 
begeleidingscommissieleden een beeld gevormd van de bestaande wetenschappelijke 
kennis en de belangrijkste industriële ontwikkelingen. Concreet zijn de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 

• Zinkpatinavorming en -degradatie 
- Literatuur studie (Shiva Bohm I Chris van den Bos). 
- Overleg bij SDV en Nedzink over industriële ontwikkelingen. 

• Chromaatlagen en alternatieven op zink 
- Literatuurstudie naar chromaatlagen en alternatieven (Xiaolong Zhang). 

- Als separaat literatuurrapport opgeleverd in 2002. 
- Beknopte literatuurstudie naar silicaatgebaseerde seals (Dennis Lensveld). 
- Overleg bij Enthone over industriële ontwikkelingen. 

Op basis van de opgedane kennis zijn onderzoeksplannen opgesteld voor de 
verschillende projecttaken. 

4.2 Taak 2: Zinkpatina vorming en verwering 

Onderzoekers: 
Postdoc aan de TU Delft 

Shiva Bohm: juni 2000 tot maart 200 I 
Chris van den Bos: maart 2002 tot februari 2005 

TNO 
Tom Bos (Atmosferische corrosietest) 

In het oorspronkelijke projectplan was 1 promovendus voorzien voor de 
werkzaamheden in deze taak. Gedurende het project is echter besloten een postdoc in te 
zetten voor deze taak gezien de moeilijkheden om een geschikte promovendus te 
vinden. De postdoc functie eerst 1 jaar ingevuld door Shiva Bohm en na zijn vertrek 
door Chris van den Bos. 

Doelstelling: 
a) Het bestuderen van de natuurlijk gevormde patinalaag op zink en zinklegeringen. 
b) Verbetering van de patinavorming en daarmee van de corrosieweerstand van de zink. 
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Naar aanleiding van de literatuurstudie aan het begin van deze taak is de atmosferische 
corrosie van een aantal zinklegeringen bestudeerd. Over het effect van 
legeringstoevoegingen aan zink op de corrosie en zinkafspoeling is weinig bekend. 
Naast een beter inzicht in de zinkafspoeling is legeren van zink als een mogelijkheid om 
zinkafspoeling te reduceren onderzocht. Acht binaire zinklegeringen met lage 
concentraties legeringselementen (< 0,5 m%), de commerciële titaanzink legering en 
puur zink zijn gegoten en gewalst tot plaatmateriaaL De toevoeging van de 
legeringselementen leidt tot verschillende maten van korrelverfijning in de 
zinkmicrostructuur en tot legeringsuitscheidingen georiënteerd in de walsrichting. 

Een serie panelen is 1,5 jaar geëxposeerd bij TNO in Delft. Maandelijks is de 
zinkafspoeling van iedere legering gemeten en na I, 3 en 9 maanden zijn panelen 
verwijderd voor analyse van de gevormde patina. De zinkafspoelsnelheid van alle 
legeringen is globaal constant in de tijd, maar vertoont in detail behoorlijke 
maandelijkse variaties. Deze variaties worden voornamelijk bepaald door het aantal 
regendagen in een maand en in mindere mate door de absolute hoeveelheid regenval in 
een maand. De legeringen laten van begin af aan consistente verschillen in 
zinkafspoeling zien. De meeste legeringen hebben een geringere afspoeling dan puur 
zink. Vooral aluminium, vanadium en chroom zijn effectief met 30% lagere 
zinkafspoeling dan zuiver zink. Legeren met geringe concentraties legeringselementen 
is dus potentieel een methode om de afspoeling van zink te reduceren. 

Analyses van de gevormde patinas laten zien dat de verschillen in zinkafspoeling 
gerelateerd zijn aan verschillen in het patinagewicht De patina bestaat voor alle 
legeringen uit hydrozinkiet met een geringe hoeveelheid van een onbekende fase in de 
patina op de aluminiumhoudende legeringen. De patina op koperhoudende legeringen is 
echter zwaarder dan op ongelegeerd zink en op aluminium, chroom en vanadium is de 
gevormde patina minder lichter dan op ongelegeerd zink. Waarom zowel de zwaardere 
als de lichtere patina een geringere zinkafspoeling geeft is nog niet opgehelderd. De 
verschillen in patinagewicht worden veroorzaakt door verschillende corrosiesnelheden 
van de legeringen. Koperhoudende legeringen corroderen sneller en de overige 
legeringen corroderen langzamer dan zuiver zink. 

Deze verschillen in atmosferische corrosiesnelheid komen goed overeen met verschillen 
in corrosiegedrag gemeten met elektrochemische testen in neutrale en alkalische 
oplossingen. De legeringselementen, en vooral koper en chroom, beïnvloeden de 
passivering van zink. Toevoeging van chroom versnelt de zinkpassivering en remt 
depassivering, terwijl toevoeging van koper de zinkpassivering juist remt en de 
depassivering versnelt. Titaanzink, dat ook koper bevat, is vergelijkbaar met de binaire 
koperlegeringen. Aan de hand van de metingen en theorieën uit de literatuur lijkt een 
verandering in de geleidbaarheid van het passiverende zinkoxide door de 
legeringselementen de meest waarschijnlijke oorzaak van de verschillen in 
corrosiegedrag. Elektrochemische metingen zijn dus geschikt gebleken om het 
atmosferische corrosiegedrag van de zinklegeringen te begrijpen. 

Samenvattend is er een, deels empirisch, inzicht verkregen in de mechanismen waarmee 
de legeringstoevoegingen de zinkafspoeling verminderen. Ten eerste zijn er elementen 
als koper, die de passivering van zink remmen en daarmee de corrosie versnellen. De 
snellere corrosie leidt tot een zwaardere patina, maar een geringere zinkafspoeling 
vergeleken met ongelegeerd zink. Omgekeerd versnellen chroom en in mindere mate 
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vanadium de passivering van zink en vertragen daarmee de corrosie. De tragere corrosie 
leidt tot een lichtere patina en een geringere zinkafspoeling. Ten derde beïnvloedt 
aluminium de passivering van zink niet, maar verandert de patina samenstelling en leidt 
daarmee tot een lagere corrosiesnelheid en zinkafspoeling. 

Ter verbetering van de patinalaag zijn naast de atmosferische test van de zinklegeringen 
twee typen kunstmatige patinalagen bestudeerd. Ten eerste is de vorming van een 
kunstmatige patina vergelijkbaar met de natuurlijke patina uit alkalische 
carbonaathoudende oplossingen onderzocht. Het is mogelijk om uit een 
carbonaatoplossing een hydrozinkietlaag te vormen op elektrolytisch en thermisch 
verzinkt staal door een juiste pH keuze. Met een gecontroleerde agitatie krijgt de 
kunstmatige hydrozinkietlaag een compactere en meer gesloten structuur dan een 
natuurlijk gevormde hydrozinkietlaag. De corrosiebescherming van de kunstmatige 
patinalaag is echter gering vergeleken met onbehandeld zink in chloridehoudende 
oplossingen. Verder blijkt het patineerproces chemisch instabiel en moeilijk 
reproduceerbaar te zijn. 

Als tweede kunstmatige patina is daarom gekeken naar het anodiseren van zink. Dit 
vonkanodiseerproces is al tientallen jaren geleden ontwikkeld maar heeft nauwelijks 
praktische toepassing gevonden. Door de opkomende toepassing van 
vonkanodiseerprocessen voor aluminium en magnesium in de laatste jaren is er voor 
gekozen om ook voor zink dit proces nader te onderzoeken. In alkalische silicaat en 
boraatoplossing wordt bij hoge spanningen (200 V) een amorfe glasachtige laag 
gevormd op zink. Als gevolg van het vonkanodiseerproces, d.w.z. regelmatige 
elektrische doorslagen in de gevormde laag, is de anodiseerlaag poreus. 

Elektrochemische metingen laten zien dat de anodiseerlaag een goede overall 
corrosiebescherming geeft. In poriën in de anodiseerlaag corrodeert echter het 
onderliggende zink. Voor een goede corrosiebescherming moet de anodiseerlaag 
worden geseald. Met galvanostatische spanningstransients is inzicht in het mechanisme 
van de anodiseerlaaggroei verkregen. Eerst vormt zich een zinkoxidelaag die het zink 
passiveert. De zinkoxidelaag groeit vervolgens in dikte met een bijbehorende lineaire 
stijging van de anodiseerspanning. Boven een bepaalde spanning slaat de zinkoxidelaag 
door via lokale vonkontladingen. Onder constante vonkontladingen groeit vervolgens 
een dikke poreuze anodiseerlaag. Door de vonkontladingen wordt lokaal de elektrolyt 
gedehydrateerd en slaan de badcomponenten neer als een poreuze glasachtige laag. 

Details zijn weergegeven in het eindrapport van taak 2. 

4.3 Taak 3: Vorming en verwering van chromaat 

Onderzoekers: 
AiO aan de TU Delft 

Xiaolong Zhang: augustus 2000 - februari 2005 
TNO 

Machteld van der Meulen (Monsterbereiding en neutrale zoutsproeitesten) 
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a) Fundamentele werking van chromaat gericht op de morfologie en samenstelling 
van de laag. 

b) Mechanisme van corrosiebescherming door chromaatlagen. 

c) Optimalisatie van chromaatlagen en alternatieven 

Activiteiten 
Er is een uitgebreide studie gedaan naar de literatuur over de werking van 
chromaatlagen op zink en aluminium en over mogelijke zeswaardig chroom vrije 
alternatieven. Op basis hiervan zijn fysische eigenschappen en de 
corrosiebeschermende werking van chromaatlagen en driewaardig chroom gebaseerde 
alternatieven op zink onderzocht en vergeleken. 

Het effect van de chromaateertijd op de morfologie, dikte en de samenstelling van de 
chromaatlaag is onderzocht met verschillende oppervlakteanalysetechnieken. De dikte 
van chromaatlaag neemt toe met de chromaateertijd, maar dat gaat samen met de 
toenemende vorming van microscheuren. De breedte van de microscheuren neemt toe 
met de dikte van de chromaatlaag. Onafhankelijk van de chromateertijd bestaat de 
chromaatlaag voornamelijk uit chroomoxides. Alleen aan het grensvlak tussen het 
zinksubstraat en de chromaatlaag is zinkoxide aanwezig. Aan de buitenkant bestaat de 
chromaatlaag uit zeswaardig en driewaardige chroomverbindingen in een verhouding 
2:3. Immersie in een keukenzoutoplossing leidt tot een afname van het zeswaardig 
chroomgehalte. 

De vorming van de microscheuren is nadelig voor de corrosiebeschermende werking 
van chromaatlagen. In elektrochemische impedantie metingen in een chloride-houdende 
oplossing neemt de polarisatieweerstand en daarmee de corrosiebescherming af met 
toenemende scheurvorming in de chromaatlaag. Op gechromateerd zink start de 
corrosie in de microscheuren en poriën in de chromaatlaag en breidt zich vervolgens 
onder de chromaatlaag lateraal uit. Elektrochemische metingen laten zien dat 
chromaatlagen de kathodische corrosiereacties remmen. Zink is zeer actief in chloride
houdende oplossingen, waardoor de zinkcorrosiesnelheid bepaald wordt door de 
kathodische zuurstofreductie, die diffusiebepaald is. Het is aangetoond dat 
chromaatlagen de zuurstofreductie en daarmee de zinkcorrosie sterk vertragen. 

Een neutrale zoutsproeitest toont aan dat er nog een andere factor is die de 
corrosiebeschermende werking van chromaatlagen bepaald. In tegenstelling tot de 
elektrochemische metingen geven de dikkere lagen met microscheuren namelijk een 
betere corrosiebescherming dan de dunne scheurvrije lagen in de neutrale 
zoutsproeitest De bekende zelfreparerende werking door zeswaardig chroom dat uit de 
chromaatlaag loogt is hiervoor verantwoordelijk. Polarisatiemetingen in 
geconcentreerdere oplossingen en in chloride-oplossingen met lage concentraties 
chromaat laten deze zelfreparerende werking zien. Hiermee kan de invloed van de 
temperatuur, waarbij een chromaatlaag op zink wordt gedroogd, op de 
corrosiebeschermende werking van de chromaatlaag worden verklaard. In zowel FTIR 
als XPS metingen is een afname van het zeswaardig chroomgehalte in de chromaatlaag 
gemeten bij een hogere droogtemperatuur dan de standaard 60°C . Hierdoor is er minder 
uitloogbaar zeswaardig chroom beschikbaar voor de zelfreparerende werking van de 
chromaatlaag. Gevolg is dat de corrosiebeschermende werking van de chromaatlaag 
afneemt als de chromaatlaag boven een temperatuur van circa IOOOC wordt gedroogd. 
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Driewaardig chroom gebaseerde alternatieven hebben in tegenstelling tot de 
chromaatlaag geen scheuren. De driewaardig chroomlagen bestaan uit een gemengd 
chroom- zinkoxide en bevatten geen zeswaardig chroom. Voltapotentiaal- en 
polarisatiemetingen laten zien dat de driewaardig chroomlagen zink ook beschermen 
door remming van de kathodische zuurstofreductie. Evenals bij de chromaatlagen 
begint corrosie in poriën in de driewaardig chroomlaag. De corrosiebescherming van 
zink door de driewaardig chroomlagen is echter minder dan van een chromaatlaag, 
omdat de kathodische inhibitie door driewaardig chroomlagen geringer is en door het 
ontbreken van een "zelfreparerende werking". Naast deze inzichten in werking van 
chromaatlagen en driewaardig chroomlagen heeft dit onderzoek ook de waarde van 
verschillende elektrochemische meettechnieken en oppervlakteanalyse methoden voor 
de bestudering van conversielagen aangetoond. Dit is waardevol voor de verdere 
ontwikkeling van zeswaardig chroomvrije conversielagen. 

Details zijn te vinden in het proefschrift van Xiaolong Zhang. 

4.4 Taak 4: In-situ vorming en verwering 

Onderzoekers 
AiO aan de TU Delft 

Functie kon gedurende het project niet worden ingevuld. 

Doelstelling: 
a) Vorming en verwering van chromaatlagen met in-situ en lokale meettechnieken. 
b) Vorming en verwering van de zinkpatina met in-situ en lokale meettechnieken. 

Activiteiten 
De activiteiten in deze taak zijn sterk beperkt gebleven doordat de vacature voor AiO 
niet kon worden ingevuld. Er zijn verscheidene kandidaten geweest, maar om 
verschillende redenen heeft dit niet tot een aanstelling geleid. Als onderdeel van Taak 3 
is de corrosiebescherming van chromaatlagen en driewaardig chroomlagen met 
SKP(FM) onderzocht. De kathodische bescherming van zink door deze conversielagen 
is hiermee aangetoond. 

4.5 Taak 5 Ontwikkeling van seals voor chromaatlagen 

Onderzoekers 
AiO aan de TU Eindhoven. Omgezet naar een éénjarige postdoc functie, omdat de AiO 
vacature niet kon worden vervuld. 

Dennis Lensveld: maart 2004 - februari 2005 
TNO 

Machteld van der Meulen (voorbereidende testseries) 

Doelstelling: 
De ontwikkeling van een seal voor chromaat en chromaatvrije lagen. 

Activiteiten 
Als uitgangspunt voor het onderzoek in deze taak is een silicaatgebaseerde 
sealbehandeling ontwikkeld bij TNO voor een molybdaat conversielaag op zink 
genomen. Zoutsproeitesten en polarisatieweerstandsmetingen in natriumchloride 
oplossingen laten zien dat de silicaatseal de corrosieweerstand van de molybdaat 
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conversielaag aanzienlijk vergroot. In ongesealde toestand is de corrosieweerstand van 
de molybdaatlaag op zink zeer gering, maar met de silicaat seal wordt de weerstand van 
een blauwchromatering benaderd. In de zoutsproeitest vormt zich lokaal wel een dunne 
witte film op de silicaat seal. Er zijn een aantal modificaties van de silicaat seal getest 
om de witte film vorming te voorkomen. Een nabehandeling met een 
tluorsiloxaanverbinding blijkt de vorming van de witte film af te remmen en bovendien 
de corrosieweerstand sterk te verhogen. Het tluorsiloxaan geeft de seallaag tijdelijk een 
hydrofoob karakter, waardoor de initiële corrosie sterk wordt geremd. Initieel is de 
corrosieweerstand zelfs veel hoger dan van een chromaat conversielaag op zink. 

De witte film vormt zich al na enkele uren in de zoutsproeitest, maar groeit pas na veel 
langere tijd uit tot volumineuze witte corrosieproducten. De stabiliteit van de witte film 
zou kunnen betekenen dat de silicaatseal de natuurlijke patinalaag op zink kan 
stabiliseren. Het corrosiegedrag van drie type conversielagen en de silicaatseal op zink 
in de kunstmatige patinaoplossing ontwikkeld in taak 2 is daarom onderzocht met 
corrosiepotentiaal- en polarisatieweerstandsmetingen. De silicaat, chromaat en 
driewaardig chroom lagen geven anodische barrièrebescherming aan zink met 
patinavorming in defecten in de laag. De chromaatlaag biedt ook nog kathodische 
corrosiebescherming. De anodische bescherming door de silicaatlaag kan wijzen op een 
stabilisatie van de kunstmatige zinkpatina, maar dit vergt nader onderzoek. 

Aan de TUle is het onderzoek vervolgens voortgezet met een gedetailleerde analyse van 
de structuur en samenstelling van de silicaatseal op driewaardig chroom gepassiveerd 
zink. SEM analyse laat zien dat de silicaatlagen 3 - 4 micron dik zijn en een 
scheurpatroon vertonen. Een dubbele sealbehandeling vermindert de scheurvorming en 
toevoeging van barium ionen aan de silicaatoplossing voorkomt zelfs scheurvorming. 
V oorverwarmen van de panelen voor de sealbehandeling geeft een dichtere laag, die 
echter lokaal onthecht. Verdere karakterisatie van de silicaatlagen bleek moeilijk. 
Physisorptie om de porositeit te bepalen en confocale lichtmicroscopie voor 
laagdiktebepaling gaven geen bruikbare resultaten. 

De details worden beschreven in de deelrapportages van Taak 5. 

4.6 Taak 6: Kennisoverdracht 

Doelstelling 
Overdracht van de opgedane kennis naar industrie en wetenschap. 

Activiteiten 
Tijdens het gehele project is door publicaties en presentaties de kennis opgedaan binnen 
het project uitgedragen. Enerzijds naar de industrie via ondermeer de goed bezochte 
begeleidingscommissiebijeenkomsten en anderzijds door artikelen in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften en presentaties op internationale congressen. 
Samengevat heeft dit het volgende opgeleverd: 

• Industrie 
- 3 presentaties op Senter workshops. 
- Goed bezochte begeleidingscommissiebijeenkomsten en actieve deelname van 

begeleidingscommissieleden. 
- Verscheidene interne NIMR rapporten en presentaties. 
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- I Proefschrift. 
- 6 Tijdschriftartikelen geaccepteerd (5) of ingediend voor publicatie (1). 
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- 4 Artikelen in congres proceedings gepubliceerd (2) of geaccepteerd voor 
publicatie (2). 

- 3 Artikelen in voorbereiding. 
- 14 mondelinge presentatie op internationale (1 0) en nationale (2) congressen en 

bijeenkomsten. 
- 10 posterpresentaties op internationale (4) en nationale (6) congressen en 

bijeenkomsten. 

Details van de verschillende publicaties zijn weergegeven in bijlage A. 
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A Publicaties 

1 . Artikelen 

Bijlage A 1113 

- Investigation of the surface structure and corrosion of chromated galvanized steel, 
X. Zhang, S. Böhm, A.J. Bosch, E.P.M. van Westing and J.H.W. de Wit, in 
Proceedings of Eurocorr 2001, Riva del Garda, Italy, 30th Sept. - 4th Oct. 2001 

(paper No. 193). 
- XPS studies on chromate conversion coatings on zinc, X. Zhang, W.G. Sloof, A. 

Hovestad, E.P.M. van Westing and J.H.W. de Wit, in Proceedings of 151
h 

International Corrosion Congress, Granada, Spain, 23rd- 27th Sept. 2002 (paper 
No. 307). 

- Influence of drying temperatures on the corrosion performance of chromate 
coatings on galvanized steel, X. Zhang, S. Böhm, A.J. Bosch, E.P.M. van Westing 
and J.H.W. de Wit, Materials and Corrosion 55(7) (2004) 501 - 510. 

- Investigation of Cr(ITI)-based conversion coatings on electro-galvanized steel, X. 
Zhang, C. van den Bos, W.G. Sloof, H. Terryn, A. Hovestad and J.H. W. de Wit, 
Surface Engineering 20( 4) (2005) 244- 250. 

- Effect of drying temperature on chromate conversion coatings on zinc, X. Zhang, 
C. van den Bos, W.G. Sloof, H. Terryn, A. Hovestad and J.H.W. de Wit, Journat 
of Corrosion Science and Engineering 6, paper 57 (2004) p. 1-14. 

- Comparison of the morphology and corrosion performance of Cr(VI)- and Cr(III)
based conversion coatings on zinc, X. Zhang, C. van den Bos, W.G. Sloof, A. 
Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de Wit, Surface and Coatings Technology, In 
Press (2005). 

- Characterization of chromate conversion coatings on zinc using XPS and SKPFM, 
X. Zhang, W.G. Sloof, A. Hovestad, E.P.M. van Westing, H. Terryn and J.H.W. 
de Wit, Surface and Coatings Technology 197 (2005) 168 -176. 

- Influence of alloying elements on the corrosion resistance of rolled zinc sheet, C. 
van den Bos, H.C. Schnitger, X. Zhang, A. Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de 
Wit, Corrosion Science , submitted (2004). 

- Cr(VI) and Cr(III)-based conversion coatings on zinc, X. Zhang, PhD Thesis, TU 
Delft, 2005. 

- Reduction of run-off from rolled zinc during atmospheric exposure using alloying 
additions, A.Hovestad, C. van den Bos, W.M. Bos, H. Terryn and J.H.W. de Wit, 
Proceedings Eurocorr 2005, Lisbon, Portugal, 4th- gth Sept. 2005, paper 303 

- lnhibition of Corrosion of Zinc by Cr(VI) and Cr(III) treatments, X. Zhang, C. van 
den Bos, A. Hovestad, H. Terryn, and J.H.W. de Wit, Proceedings Eurocorr 2005, 
Lisbon, Portugal, 4th- gth Sept. 2005, paper. 

2. Lezingen 
- Investigation of the surface structure and corrosion of chromated galvanized steel, 

X. Zhang, S. Böhm, A.J. Bosch, E.P.M. van Westing and J.H.W. de Wit, Eurocorr 
2001, Rivadel Garda, Italy, 30th Sept.- 4th Oct. 2001 (paper No. 193). 

- XPS studies on chromate conversion coatings on zinc, X. Zhang, W.G. Sloof, A. 
Hovestad, E.P.M. van Westing and J.H.W. de Wit, 151

h International Corrosion 
Congress, Granada, Spain, 23rd- 27th Sept. 2002 (paper No. 307). 

- Surface treatment of zinc, X. Zhang, European Subcontracting and Engineering 
Fair, 25th Jan. 2002, Utrecht, NL. 
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- A spects of the corrosion and surface treatment of zinc, C. van den Bos, X. Zhang, 
H. Terryn, A. Hovestad and J.H.W. de Wit, Electrochemical Methods in 
Corrosion Research: 81

h International Symposium, Nieuwpoort, Belgium, 4th- gth 
May 2003 (paper No. 0-65). 

- Investigation of Cr(VI)- and Cr(IIT)-based conversion coatings on zinc, X. Zhang, 
C. van den Bos, H. Terryn, A. Hovestad and J.H.W. de Wit, Electrochemical 
Methods in Corrosion Research: 81

h International Symposium, Nieuwpoort, 
Belgium, 4th- gth May 2003 (paper No. 0-74. 

- Onderzoek naar de fundamentele werking van oppervlaktebehandelingen op zink, 
A. Hovestad, C. van den Bos, X. Zhang, H. Terryn and J.H.W. de Wit, VISEM 
Technodag, Hengelo, The Netherlands, 17th June 2003. 

- Effect of drying temperature on chromate conversion coatings on zinc, X. Zhang, 
C. van den Bos, W.G. Sloof, H. Terryn, A. Hovestad and J.H.W. de Wit, 
International Symposium "Corrosion Science in the 2I51 Century", Manchester, 
UK, 6th-llth July 2003 (paper No. Cl33). 

- Investigation of Cr(III)-based conversion coatings on electro-galvanized steel, X. 
Zhang, C. van den Bos, W.G. Sloof, H. Terryn, A. Hovestad and J.H.W. de Wit, 
Eurocorr 2003, Budapest, Hungary, 28th Sept.- 2nd Oct. 2003 (paper No. 182). 

- Anodisation of zinc, C. van den Bos, NIMR congress: Building Bridges in 
Metallurgy, Noordwijkerhout, The Netherlands, gth- gth Dec. 2003. 

- Corrosion and surface treatment of zinc, C. van den Bos, Bijeenkomst cluster 
oppervlaktebehandeling TOP Millieutechnologie I Zware Metalen, Maarssen, 20 
Okt2004. 

- Zinklegeringen en zinkafspoeling, A. Hovestad, Workshop Zink Run-off, 
Bijeenkomst cluster oppervlaktebehandeling IOP Millieutechnologie I Zware 
Metalen, Maarssen, 20 Okt 2004. 

- Cr(VI) and Cr(III)-based conversion coatings on zinc, X. Zhang, NIMR congress: 
Building Bridges in Metallurgy, Noordwijkerhout, The Netherlands, 20th - 21 st 
Dec. 2004. 

- Reduction of run-off from rolled zinc during atmospheric exposure using alloying 
additions, A.Hovestad, C. van den Bos, W.M. Bos, H. Terryn and J.H.W. de Wit, 
Eurocorr 2005, Lisbon, Portugal, 4th - 81h Sept. 2005, accepted for oral 
presentati on. 

- Inhibition of Corrosion of Zinc by Cr(VI) and Cr(III) treatments, X. Zhang, C. van 
den Bos, A. Hovestad, H. Terryn, and J.H.W. de Wit, Eurocorr 2005, Lisbon, 
Portugal, 4th- 8th Sept. 2005, accepted for oral presentation. 

- Corrosion Performance of Cr(III)-Treated Zinc, X. Zhang, C. van den Bos, A. 
Hovestad, H. Terryn, and J.H.W. de Wit, 16th International Corrosion Congress 
in Beijing China, Sept 19-24, 2005, accepted for oral presentation. 

- Influence of alloying elements on the atmospheric corrosion behaviour of rolled 
zinc sheet, C. van den Bos, A. Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de Wit, ](/h 

International Corrosion Congress, Beijing, China, 19th- 24th Sept. 2005, accepted 
for oral presentation. 

3. Posterpresentaties 
- Zinc Patina Formation and Dissolution in Aqueous Bicarbonate I Carbonate 

Solutions Using Electrochemical Techniques, S. Böhm, X. Zhang, A.I. Bosch, 
E.P.M. van Westing and J.H.W. de Wit, poster, in: Eurocorr 2001, 30th Sept.- 4th 
Oct. 2001, Rivadel Garda, Italy. 

- Electrochemical behaviour of chromate and phosphate conversion coatings on 
zinc, X. Zhang, T. Bos, A. Hovestad, E.P.M. van Westing and J.H.W. de Wit, 
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poster, in: 201'1 ECS Meeting, May 12-17,2002, Philadelphia, USA. Abstract, No. 
333. 

- Surface morphology and degradation of chromate conversion coatings on 
galvanized steel, X. Zhang, S. Böhm, A. Bosch, E.P.M. van Westing and J.H.W. 
de Wit, Workshop on Surface Technology, Vlieland, NL, 12th -161

h March 2001. 

- Localized corrosion of chromate conversion coatings on galvanized steel, X. 
Zhang, A. Bosch, E.P.M. van Westing and J.H.W. de Wit, 2nd international 
workshop on Scanning ElectroChemical Microscopy, Southampton, UK, 291

h June 
- 2nd July 2001. 

- Electrochemical behavior of chromate conversion coatings on electrogalvanized 
steel, X. Zhang, A. Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de Wit, NIMR congress: 
Building Bridges in Metallurgy, Noordwijkerhout, The Netherlands, 16th - 17th 
Dec. 2002 (poster). 

- Patina formation and degradation during the atmospheric corrosion of zinc, C. van 
den Bos, A. Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de Wit, NIMR congress: Building 
Bridges in Metallurgy, Noordwijkerhout, The Netherlands, 16th- 1 ih Dec. 2002 
(poster). 

- Formation of protective anodic coatings on zinc, C. van den Bos, X. Zhang, A. 
Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de Wit, NIMR congress: Building Bridges in 
Metallurgy, Noordwijkerhout, The Netherlands, 8th- 9th Dec. 2003 (poster). 

- Protective mechanism of chromium based conversion coatings on 
electrogalvanized steel, X. Zhang, C. van den Bos, A. Hovestad, H. Terryn and 
J.H.W. de Wit, NIMR congress: Building Bridges in Metallurgy, 
Noordwijkerhout, The Netherlands, 81

h- 9th Dec. 2003 (poster). 
- EIS study of protective anodic coatings on zinc, C. van den Bos, X. Zhang, A. 

Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de Wit, Symposium on Electrochemical 
Impedance Spectroscopy, Cocoa Beach, Florida, USA, 9th- 141

h May 2004. 
- Influence of alloying elements on the corrosion behaviour of rolled zinc sheet, C. 

van den Bos, X. Zhang, A. Hovestad, H. Terryn and J.H.W. de Wit, NIMR 
congress: Building Bridges in Metallurgy, Noordwijkerhout, The Netherlands, 
20th- 21 st Dec. 2004. 


