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IVIII'KA\ 1::. L 1::. H ;:::, 

BMA 

Wij zijn een internationale, multiculturele onderneming. Wlj zijn 
marktgericht, zakelijk en informeel. Onze produkten zijn 
gebaseerd op geavanceerde technologieen. 

Onze mensen zijn vakmensen met ondernemersgeest, 
initiatiefrijk, flexibel, integer. Zij willen worden aangesproken op 
hun prestaties. 

Wij richten ons op talentvolle academici, met name uit de 
studierichtingen chemie, chemische technologie, werktuig
bouwkunde, (technische) natuurkunde, bedrijfseconomie, 
bedrijfskunde, biologie, medische wetenschappen en farmacie. 

lnformatie over startmogelijkheden? Vraag de brochure aan bij : 

Akzo Nobel 
Corporate Recruitment 
Postbus 9300 
6800 SB Arnhem 
telefoon 026-3664 738 
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Multidisciplinaire omgeving 
voor jong talent 

M ultidisciplinaire samen

werking is niet aileen de beste 

manier voor jong talent om zich te ont

wikkelen en ontplooien. Het Ievert ook superieure 

producten op. Het bewijs ligt in Venlo. Want - en dat 

mag best eens hardop worden gezegd - daar komen 

's werelds beste copiers, printers en plotters vandaan. 

Daar is namelijk Oce gevestigd. Een zuiver Nederlandse 

onderneming die internationaal opereert en floreert. 

Zo beheerst Oce momenteel 1/3 van de wereld

markt voor hoogvolume printers en is het Nederlandse 

bedrijf wereldmarkt!eider in copiers en printers voor 

tekenkamers. Goed voor een omzet van 4 miljard gul

den in 1996 en noteringen aan diverse effectenbeurzen, 

waar het Oce-aandeel momenteel zeer gewild is. 

Een prestatie die nooit was bereikt zonder eigen 
Research en Development. 

R&D afdelingen in Nederland, Duitsland, Frank

rijk en de Verenigde Staten slagen er keer op keer in om 
zelf eigen, originele, digitale en kleurtechnologieen te 

ontwikkelen die aan de basis staan van topproducten. 

Producten die uitblinken in betrouwbaarheid en ge

bruikersvriendelijkheid en daarvoor ook regelmatig met 

awards worden onderscheiden. 

Bij Oce werken ingenieurs uit diverse disciplines in 

projectteams samen. Chemici met fysici en informatici. 

En ontwerpers met elektronici. 

Bovendien wisselen aile afdelingen 

binnen Oce, van marketing tot service en 

van productie tot verkoop, continu ideeen uit. 

Door deze mu!tidisciplinaire aanpak worden kennis en 

ervaring optimaal benut en krachten gebundeld. En dat 

schept unieke kansen en mogelijkheden. 

Met een budget van 280 miljoen gulden in '96 (zo'n 

7% van de omzet) en 1.500 R&D'ers, waarvan 1.100 in 

Venlo, heeft Oce nu een van de grootste R&D af

delingen van Nederland. En daarmee een veelbelovende 

werkomgeving voor jong R&D talent. 

We zoeken momenteel met name afgestudeerden in 

elektrotechniek en informatica. En - in mindere mate -

chemici, fysici en werktuigbouwkundigen. Zij vinden 

bij Oce prachtige uitdagingen. 
Waarbij opgemerkt moet worden dat uitsluitend 

HBO'ers en academici met visie, creativiteit, ambitie 

en lef daartoe de gelegenheid krijgen. Voor Oce een 

belangrijke voorwaarde om ook de komende jaren de 

beste te blijven. 

Gei'nteresseerd? Stuur je sollicitatie met uitgebreid 

curriculum vitae naar Oce Nederland B.V:, afdeling 

Personeelszaken R&D, Postbus 101, 5900 MA Venlo. 

E-mail: recruitment@oce.nl, Internet-site: www.oce.com 

Smart solutions in copying, printing and plotting. 
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Een goede buur 
ZENECA Resins b.v. ontwikkclt, 

produceert en verkoopt grondstoffl·n 

voor de verf-, lijm- en drukinkt

industric. Als chemisch concern kennen 

we onze verantwoordelijkhedcn. 

Verantwoordelijkheden ten opzich-

met de ontwikkelingen op her gebied 

van milieubcscherming en bedrijfs

hygiene. Zo wordt er op allerlei wijzen 

aandacht besteed aan her schoonhouden 

van lucht, bodem en water. Dat is goed 

voor u en ons. 

tc van onze medewerkcrs, onze af- Omdat we verantwoord en zorgvuldig 

nemers, leveranciers en - t~iet in o"sibte omgaan met onze produkten 

de laatste plaats - u, onze "buren" ~~~'0 en produkticprocessen mogen 

in Waalwijk en omstreken. w we ons Responsible Carc-bedrijf 

Al sinds de jaren zeventig, noemen. 

toen we nog Polyvinyl Chemic "'""'woo·• ·"'0
''""'"'' Dezc zorg en de kwaliteit van de 

hcetten, produceren wij produkten op produkten met de bijbehorende service 

waterbasis. Dat is minder schadelijk hebbcn ZENECA Resins gemaakt tot 

voor het milieu en voor de mensen die 

cr mee werken. 

Bij de aanlcg en uitbreiding van 

£1brickcn wordt rckcning gehouden 

wat hct nu is. 

De ruim 380 medewcrkers zorgen 

er dagelijks voor dat deze goede naam 

wordt waargemaakt en behouden. 

ZENECA Resins 
Sluisweg 12, 5145 PE Waalwijk. Telefoonnummer (0)416 6.8 9911. 
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Voorwoord 

Coatings beschermen en verfraaien. Zij beschermen onze waardevolle spulletjes tegen 
corrosie en bederf en geven ook kleur aan het dagelijkse Ieven. 
Vroeger had de coatingindustrie een ambachtelijk karakter en was op universiteiten en 
onderzoeksinstellingen een ondergeschoven kindje. De afgelopen jaren is de 
coatingindustrie echter door effort uit bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen 
uit zijn ambachtelijk jasje gegroeid. FingerspitzengefUhl en ervaring hebben plaats gemaakt 
voor een wetenschappelijke aanpak. 
De oorzaak hiervoor kan toegeschreven worden aan de steeds zwaardere eisen die er aan 
een coating gesteld worden. De coating moet Ianger meegaan en mag niet milieubelastend 
zijn. Coatingsystemen met een hoog gehalte aan organisch oplosmiddel zijn vandaag de 
dag niet meer aanvaardbaar uit milieu-overwegingen. 

De Nederlandse coatingindustrie neemt een belangrijke positie in op de Europese markt, 
maar ook voor de Nederlandse industrie is deze industrie heel belangrijk en voorziet heel 
wat mensen van werk. Een groot aantal industrieen teren in ons land op de 
coatingindustrie, zoals de producenten van de bindmiddelen, pigmenten en additieven. 
Echter ook de levensmiddelindustrie is afhankelijk van de coatingindustrie: zonder een 
beschermende laag zouden hun producten een korte shelf-life hebben en sneller aan 
bederf onderhevig zijn. Zonder coatings zouden bovendien auto's en huizen in ons 
regenachtige klimaat een veel korter Ieven beschoren zijn. Kortom we zijn nergens zonder 
coatings. 

Met dit symposium willen we Iaten blijken hoe breed het vakgebied van de coatings is en 
hoe belangrijk coatingtechnologie is en nog zal worden in onze maatschappij. 
lk denk dat het ons als symposiumcommissie gelukt is om een interessant en gevarieerd 
programma samen te stellen. 

Namens de Symposiumcommissie 1997 een interessant en leerzame dag toegewenst, 
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Sigma Coatings B.V. maak:t deel uit van de Sigma Coatings Groep die op haar beurt onderdeel is 
van de Belgische multinational Petrofina. 

Het concern heeft vestigingen over de hele wereld met ca. 4000 medewerkers, waarvan 1600 in 
Nederland. Het hoofdkantoor van Sigma Coatings B.V. Nederland staat in Uithoorn. De 
productievestigingen bevinden zich in Amsterdam, Brummen, Den Bosch en Uithoorn. 

Anno 1997 is Sigma een producent van geavanceerde systemen en hoogwaardige technologische 
producten op het gebied van coatings, lakken, verven, pleisters en mortels. 

SIGMA COATINGS IS EEN KLANTGERICHTE ORGANISATIE 

In verband met diverse markten waarin Sigma opereert, zijn de kernactiviteiten opgedeeld in een 
aantal business-units die ieder een eigen winstverantwoordelijkheid dragen: zo kent Sigma 
Coatings de business-units Trade, Do-It-Yourself, General Industry/Commercial Transport, 
Marine/Protective Coatings en CoiVCan Coatings. 

In Amsterdam is enkele jaren geleden een zeer moderne verf- en poedercoatingsfabriek gebouwd. 
Momenteel wordt hier tevens een nieuw distributiecentrum gebouwd. Op deze locatie bevindt 
zich ook het Research Center. Deze heeft omvangrijke programma's die zorgdragen voor o.a. de 
ontwikkeling van nieuwe producten en systemen. Research & Development Ievert kennis en 
know-how op nationaal en internationaal niveau. 

CARRIEREMOGELIJKHEDEN 

Via moderne personeelsmanagementsystemen, waaronder een uitgebreid functionerings- en 
beoordelingssysteem, is het mogelijk om door te groeien binnen de onderneming. 

Sigma Coatings B.V. heeft derhalve interessante plaatsingsmogelijkheden in startfuncties voor 
afgestudeerden in de disciplines: 

• chemie 
• chemische technologie 
• bouwkunde 
• marketing 
• informatica 
• bedrijfseconomie 
• bedrijfskunde. 

Mocht u na lezing van deze informatie ge'interesseerd zijn in een loopbaan bij Sigma Coatings, 
dan kunt u uw reactie of sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, sturen aan: 

Sigma Coatings B. V. 
t.a.v. de heer C.J.M. Broekhuizen 
Hoofd Personeel, Organisatie & Opleidingen 
Postbus 42 
1420 AA Uithoorn 
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SURLYN® 

NYLON(~ 

NOM EX® 

ANTRONC~ 

SILVERSTONE® 

Ql'ALLOFJL® 

ALLY•) 

GLEAN® 

LYCRA® 

DuPont, een van 's werelds 
grootste maatschappijen op 
het gebied van wetenschap en 
nieuwe toepassingen sinds 
bijna 200 jaar, is thans een 
belangrijke leverancier van 
produkten en technologieen 
die ons dagelijks Ieven 
beschermen en verbeteren. 

TYVEK® 

CORDURAG ~ ~ 
f)-~ 
SUVA": 

CORIAN® 

CROMALIN '' 

TEFLON® 

KAPTON® 

HYTREL® 

KEVLAR® 

DELRIN''"' 

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. 
Postbus 145 3300 AC Dordrecht 

Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht 
Tel. (078)630 10 11 Fax (078)616 37 37 

® gedeponeerd handelsmerk van DuPont. 

Technische Universiteit 

T. S. V. 'Jan Pie fer Minckelers' 

Boekl1andel 
Den Dolech 2 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 

Tel. 040 - 442439 
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T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers· 

Geachte symposiurnbezoeker, 

Namens Japie heet ik U van harte welkom op het Japie symposium 'Coatings, van Ambacht 
tot Wetenschap'. 
Na een symposium met als onderwerp biotechnologie is dit jaar voor een heel ander maar 
wei actueel onderwerp gekozen. De coatingtechnologie is een boeiend vakgebied dat 
gezien het enorme scala aan mogelijkheden en toepassingen steeds belangrijker wordt. 
Voor Japie is het symposium om twee redenen erg belangrijk. Japie heeft onder andere als 
doelstellingen het behartigen van de belangen van studenten aan de faculteit en het bieden 
van mogelijkheden tot zelfontplooiing. Het eerste doel wordt in het symposium bereikt 
doordat de studenten buiten het curriculum om met een bepaald vakgebied intensief 
kunnen kennis maken. 
De geboden mogelijkheid tot zelfontplooiing is in dit geval gegrepen door de organiserende 
commissie. Ze hebben zichzelf kunnen verrijken op bestuurlijk en organisatorisch vlak. 

lk wens aile aanwezige een prettige en leerzame dag toe en hoop dat ze op een actieve 
manier zullen deelnemen aan dit symposium. Er zullen mogelijkheden geboden worden tot 
het stellen van vragen . Maak hiervan gebruik, dan haalt U het maximale uit dit symposium. 

Namens het bestuur 1996/1997, 
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Comite van Aanbeveling 

ir. J. M. H. van Engelshoven 

prof. dr. P. C. van der Kruit 

prof. dr. R. Metselaar 

dr. T. Misev 

dr. A. J. G. M. Peterse 

prof. dr. M. Rem 

ing. Th. Ringers Eur. lng. 

prof. dr. R. A. Schilperoort 

dr. J. de Wit 

T. S. V. 'Jan Pieter Mincke/ers' 

President Koninklijk lnstituut van lngenieurs 

Voorzitter VSNU-overlegorgaan 
Natuur- en fundamenteel-technische 
wetenschappen 

Dekaan Faculteit Scheikundige Technologie TUE 

DSM Resins BV Zwolle 

Corporate Manager Research & Development 
Sigma Coatings 

Rector Magnificus Technische Universiteit 
Eindhoven 

Voorzitter NIRIA 

Voorzitter Koninklijke Nederlandse Chemie 
Vereniging 

Research Manager Business Unit Deco van 
Akzo Nobel Coatings BV 
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Programma 

9:00 

9:30 

9:40 

10:25 

11:05 

11:20 

12:05 

13:00 

14:00 

14:45 

15:30 

15:45 

16:25 

17:00 

Ontvangst (tevens mogelijkheid tot inschrijving) 

lnleiding door de dagvoorzitter 
prof. dr. R. Vander Linde (DSM Resins BV Zwolle, TUE) 

Levensduurverlenging door middel van coatings. 
prof. ir. E. L. J. Bancken (Ak.zo Nobel Coatings BV, TUE) 

Verf: zichtbaar/onzichtbaar 
Nieuwe test- en onderzoeksmethoden t.a.v. corrosiebeheersing in bouw
en automobielindustrie 
ir. F. Blekkenhorst (Koninklijke Hoogovens N.V. IJmuiden) 

Koffierrhee pauze 

UV-hardende poedercoating systemen 
dr. S. Udding-Louwrier (DSM Resins BV Zwolle) 

Gecoate papieren voor inktjetprinters 
ir. H. van Dongen (Oce Nederland BV Venlo) 

Lunch 

Ontwikkelingen in aangroeiwering voor schepen: 
2000 jaar antifouling technologie in beeld gebracht 
drs. P. C. Keijzer (Sigma Coatings Research Amsterdam) 

Karakteristieken van High Solid Verven 
dr. K. H. Zabel (Ak.zo Nobel Coatings BV) 

Koffie/Thee pauze 

Het bindmiddel van de verf van Rembrandt 
Mevr. C. M. Groen (Centraal Laboaratorium voor Onderzoek van 
Voorwerpen van Kunst en Wetenschap) 

Navernettende watergedragen dispersiecoatings op basis van 
alkoxysilanen 
drs. F. Molenaar (TNO lndustrie Delft) 

Borre I 
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profdr. R. Vander Linde 

Rob van der Linde studeerde Fysisch-Organische scheikunde aan de Universiteit van 
Amsterdam en promoveerde daar in 1967 bij prof. Th. J. de Boer. In dat jaar trad hij in 
dienst bij Unilever Research en werkte 2 jaar als post-doc aan het Max-Pianck-lnstitut fUr 
Kohlenforschung in Mulheim an der Ruhr onder Ieiding van prof. G. Wilke aan 
nikkei(O)-complexen en homogene katalyse. Na zijn terugkeer naar Vlaardingen werkte hij 
enige jaren aan syntheses van meervoudig onverzadigde vetzuren. In 1973 werd hij 
benoemd tot hoofd van de R&D afdeling bij Scado in Zwolle, toen een Unilever dochter, 
thans DSM Resins. Hij leidde daar de research en ontwikkeling van nieuwe 
milieuvriendelijke coatingsystemen, in het bijzonder watergedragen bindmiddelen, high 
solids en poederharsen. Hij is lid van de board van de "International Conference on Organic 
Coating Science and Technology", die jaarlijks in Athene gehouden wordt. 
Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn nieuwe polymere materialen, crosslinkings
mechanismen en pigment stabilisatie voor milieuvriendelijke coatings. 
In april 1995 werd Van der Linde benoemd tot deeltijdhoogleraar Coatingtechnologie aan 
de TU Eindhoven. 
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prof ir .E. L. J. Bancken 

Eustache Louis Joseph Bancken studeerde Chemische Technologie aan de HTS in 
Heerlen, waar hij in 1957 afstudeerde, en aan de T.H.Eindhoven, die hij in 1970 verliet. In 
1959 begon hij bij Organon (nu Akzo Nobel Pharma) en was daar betrokken bij de 
produktie en research van hormonen en stero"iden. Vervolgens was hij werkzaam in de R&D 
discipline van Enka (nu Akzo Nobel Fibers) als hoofd van de technologische groep en van 
de pilot plant kunstleer (±65 man), en was belast met onderzoek aan poromerics, 
non-wovens, sponzen, vliezen etc. Vanaf 1972 was hij coordinator en beleids-voorbereider 
van Akzo's R&D en vanaf 1975 R&D directeur bij Akzo Coatings B.V., welke deel uitmaakt 
van de coatings divisie. In 1991 werd hij benoemd tot staffmember R&D and Technology bij 
Akzo Nobel Coatings B.V. 
Sinds 1989 is dhr. Bancken deeltijd-hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven en sinds 1995 ook aan de faculteit Scheikunde bij 
Coatingstechnologie. 
Naast vele andere functies in het nationale bedrijfsleven is hij o.a. president van The Paint 
Research Association (PRA), Nederlandse Vereniging van Verftechnici (NVVT) en 
internationaal voorzitter van ISO TC35 en CEN TC139. 
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Levensduurverfenging door middel van coatings 

Coatings worden sinds mensenheugenis toegepast ter bescherming en verfraaiing. In de 
voordracht wordt ingegaan op oorzaken die het gebruik van coatings noodzakelijk maken. 
Behalve de performance, de applicatie en economische aspecten speelt ook de 
milieuproblematiek een belangrijke rol. Door de verwarrende milieu-eisen is de vraag "welke 
coatings" moeilijk eenduidig te beantwoorden. 
Een methode, welke een objectieve benadering van de problematiek mogelijk maakt is de 
"lifecycle analysis", omdat deze methode integrale milieu-aspecten kwantitatief in een 
breder perspectief plaatst en vergelijkingen mogelijk maakt. 
Een traditionele alkyd, een alkyd high solids oplosmiddelhoudend, een oplosmiddelvrij en 
een watergedragen systeem worden met elkaar via milieumaten vergeleken waarbij ook 
wordt aangegeven welke beperkingen er zijn. 
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ir. F. 8/ekkenhorst 

Na het behalen van het diploma HBS-8 in 1963 heeft hij korte tijd gewerkt op de afdeling 
verkoop van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie te Hengelo (0). Vervolgens doorliep 
hij de Militaire Dienst en startte hij de studie aan de Technische Hogeschool Twente in 
Enschede in de studierichting Chemische Technologie. 
In 1972 werd deze studie afgerond met een diploma in de studierichting Anorganische 
Chemie en Materiaalkunde bij prof.dr. P. J. Gellings. 
Momenteel is hij werkzaam als Scientist bij Hoogovens Research & Development te 
IJmuiden op het gebied van Duurzaamheid en Hergebruik van Produkten, met name ten 
aanzien van toepassingen in de automobiel- en bouwindustrie. 
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"Vert: zichtbaar/onzichtbaar'' 

Nieuwe test- en onderzoeksmethoden t.a. v. corrosiebeheersing in bouw- en 
automobielindustrie 

lnleiding 
Wie kent ze niet, die roestige auto's, constructies en gebouwen? Wei eens geprobeerd 
thuis een aluminium pan in een soda-oplossing schoon te maken? Juist, de pan begon op 
te lossen! De meeste metalen zijn in de natuur niet stabiel en gaan door reactie met de 
omgeving terug naar hun oxidische vorm. Om dit te voorkomen is en wordt heel veel 
onderzoek gedaan om deze zogenoemde corrosie te beheersen. In de automobielwereld 
wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdvormen van aantasting die op zich niets 
zeggen over optredende corrosiemechanismen of -beheersingsmaatregelen. Bedoeld 
worden hier kosmetische en perforatiecorrosie. Corrosie die ergens binnen een voertuig 
ontstaat (deur, kokerbalk enz.) en van daaruit naar buiten gaat, wordt perforatiecorrosie 
genoemd. Deze vorm wordt dus pas ontdekt als aan de buitenkant roest zichtbaar wordt. 
Corrosie die aan de zichtbare delen van een auto start, bijvoorbeeld ten gevolge van 
krassen en steenslag, wordt kosmetische corrosie genoemd en gaat dus van buiten naar 
binnen. 
Perforatiecorrosie kan leiden tot ernstige structurele schade aan het voertuig, waardoor de 
veiligheid in gevaar kan komen. Reparatie kan moeilijk en duur zijn. Het probleem wordt 
veelal veroorzaakt door ophopingen van wegenvuil afkomstig van banden en afgezet in 
dode hoeken van wielkasten. Ook verstopte afvoeren van portieren geven vaak aanleiding 
tot perforatie. 

Het wegenvuil of andere afzetting brengt aanwezige zouten in nauw contact met het metaal 
en veroorzaakt de corrosie. Deze zouten zijn het hele jaar door aanwezig, 's winters 
geconcentreerder dan 's zomers door strooien van wegenzout. 
Kosmetische corrosie start op plaatsen waar aan de buitenkant van de auto de verf is 
beschadigd. Het metaal substraat wordt aangetast en de roest kruipt onder de lak, vandaar 
de term scab-corrosie. Het probleem is voornamelijk van esthetische aard, men wil geen 
witte (en zeker geen rode) roest zien. Dit geldt evenzeer voor de zogenoemde draadjes- of 
filiforme corrosie. Deze vorm Ievert geen gevaar voor de constructie op. In de bouw wordt in 
het algemeen onderscheid gemaakt tussen visuele en corrosieve degradatie, met name als 
gekeken wordt naar de toepassing van gebandverf (coil coat) materiaal. Deze materialen 
worden met name gebruikt als gevel- en daktoepassingen van gebouwen (fabriekshallen, 
winkelcentra enz.). 
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Coatings, van Ambacht tot Wetenschap 

De optredende degradatie kan in twee groepen worden verdeeld: de visuele en corrosieve 
degradatie. 
Onder visule degradatie wordt verstaan: 

- verkleuring 
- verkrijting 
- glansverandering 
- vuilaanhechting 

De corrosieve degradatie is onderverdeeld in de volgende aspecten: 
- algemeen oppervlak 
- vervormingen 
- knipranden 
- krassen/beschadigingen 
- verbindingen 

Met behulp van ISO-normbladen worden deze aspecten beoordeeld op: 
- blaarvorming 
- roestvorming 
- barstvorming 
- afbladderen 

Op deze wijze worden materialen onderling vergeleken en nieuwe materialen ontwikkeld om 
het juiste materiaal op de juiste plaats te gebruiken. 

De problemen die kunnen ontstaan als bijvoorbeeld schroefverbindingen het Iaten afweten, 
kunnen gemakkelijk worden bedacht. Oak- en wandplaten die naar beneden waaien, 
kunnen naast grote materiele schade ook grote persoonlijke schade aanrichten. Ook vanuit 
esthetisch oogpunt kunnen aanzienlijke problemen ontstaan. De ook bij deze materialen 
opgetreden filiforme corrosie van gebandverfd aluminium bij het gebouw van de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag heeft veel discussie opgeleverd over de oorzaken en beheersing 
van het probleem. 

Huidige stand van beheersing en toekomstperspectief 
In het afgelopen decennium hebben grote ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied 
van corrosiemethoden en karakteriseringstechnieken. Dit werd mede mogelijk gemaakt 
door de toepassing van elektronica en software-pakketten. Op basis van metingen van 
microklimaten in de praktijk (in rijdende automobielen en aan gebouwen) werden cyclische 
laboratoriumtesten ontworpen die een beter voorspellend vemogen ten aanzien van 
corrosiegedrag hebben dan bijvoorbeeld de klassieke zoutsproeitest. Door toepassing van 
de impedantiemeting kan de degradatie van de verflaag worden gevolgd. De recent 
ontwikkelde kelvinsensor is in staat om het corrosieproces onder de coating te volgen door 
meting van de corrosiepotentiaal. Deze meting wordt gewoon in Iucht uitgevoerd en "ziet" 
daarbij de verflaag niet. Op deze manier kan bijvoorbeeld de onderroest vanuit een 
beschadiging worden gevolgd. Ook de effecten van onder andere voorbehandelingen op 
het corrosieproces kunnen zo op eenvoudige wijze worden bestudeerd. Aan de hand van 
een aantal voorbeelden wordt een en ander verduidelijkt. 
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dr. S. Udding-Louwrier 

Saskia Udding-Louwrier studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij 
promoveerde in de synthetische organische chemie bij prof.dr. W. N. Speckamp aan 
dezelfde universiteit. Sinds 1995 is zij werkzaam bij DSM Resins in de Powder Coating 
Resins groep. Momenteel is zij als projectleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
nieuwe stralingsarme bindmiddelsystemen voor poedercoatings. 
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UV-hardende poedercoating systemen 

Om de emissie van vluchtige organische verbindingen te verminderen worden er binnen de 
verfindustrie nieuwe verfsystemen ontwikkeld die geen oplosmiddel bevatten, zoals 
poederverven. Poedercoatings zijn industriele verfsystemen, op basis van vaste 
bestanddelen (hars en crosslinker). Deze poedercoatings zijn oak economisch voordelig, 
omdat overspray opgevangen en gerecycled kan worden, waardoor vrijwel al het materiaal 
gebruikt wordt. Traditionele poederverven worden aileen toegepast op metalen substraten , 
vanwege de hoge temperatuur die voor uitharding vereist is. DSM Resins heeft nu een 
nieuw bindmiddelsysteem voor stralingshardende poedercoatings ontwikkeld. Deze 
UV-hardende poedercoatings creeren mogelijkheden voor toepassing van poederverf op 
hittegevoelige substraten, zeals hout, MDF, kunststoffen en papier. Het nieuwe 
bindmiddelsysteem bestaat uit een onverzadigde polyester en een vinylether polyurethaan. 
Het curingproces voor deze stralingshardende poedercoating laat zich onderverdelen in 
twee afzonderlijke stappen. Eerst wordt de poederverf gesmolten met behulp van 
IR-straling, en daarna wordt de film uitgehard onder invloed van UV-straling. 
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ir. H. Van Dongen 

lr. H. Van Dongen is sinds 1994 binnen Oce werkzaam als Supplies Development Manager 
van de Business Unit Imaging Supplies. In deze functie is hij o.a. verantwoordelijk voor 
zowel de ontwikkeling van nieuwe supplies (met name gecoate media) binnen de eigen Oce 
R&D, als de uitbesteding van ontwikkelingen aan partners in Europa en de USA. 
Sinds zijn afstuderen als Technisch Natuurkundige in 1982 heeft hij verschillende functies 
vervuld binnen en buiten Oce: applications research, projectleider software ontwikkeling, 
hoofd lange termijn marketing Oce Design Engineering en manager van een producent van 
optische sensoren. 
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Gecoate papieren voor inktjet printers 

Oce is wereldmarktleider op het gebied van printers/plotters/copiers voor het afdrukken en 
vermenigvuldigen van technische tekeningen. De gebruikte technologieen waren tot voor 
kort diazotypie, plain paper copiers, pen plotters en direct thermische plotters. 
Sinds enige jaren nemen inktjetplotters, met een afdrukbreedte tot 125cm, een grote vlucht 
in dit marktsegment. Voor de afdrukkwaliteit van inktjetplotters spelen de gebruikte media 
een sleutelrol: de oppervlakte eigenschappen van het medium bepalen het uitvloeien van 
de waterige inktjetinkten en dus de uiteindelijke afdrukkwaliteit. Om een optimale kwaliteit te 
bereiken worden media gecoat met een speciale ontvangstlaag die het uitvloeien en drogen 
van de inkten nauwkeurig bepalen. 
Bij het ontwikkelen van dergelijke media spelen diverse aspecten een rol, die vaak ook nog 
onderling tegenstrijdig zijn: 

hoe kunnen R&D en Marketing samen een dergelijk produkt eenduidig 
specificeren? 
de coating bevat een aanzienlijk aantal ingredienten die elkaar en de 
afdrukkwaliteit be"invloeden. Daarnaast moet het produkt ook coatbaar 
zijn. 
de produktie zal moeten geschieden op een van de aanwezige coaters, 
maarwelke? 
de kostprijs wordt bepaald door enerzijds de gekozen ingredienten, 
anderzijds de te gebruiken produktiemachine 
de ontwikkeling dient gefaseerd te geschieden om te komen van een 
technisch concept van een ontwikkelaar tot een produkt dat in grote 
hoeveelheid betrouwbaar geproduceerd kan worden 

Dit hele proces zal worden gepresenteerd aan de hand van een door Oce recentelijk 
ontwikkeld inktjetpapier. 
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drs. P. C. Keijzer 

Na het behalen van het HBS-B diploma heeft de heer Keijzer de studie scheikunde gevolgd 
aan de Universiteit van Amsterdam, studierichting Organische en Anorganische chemie. In 
1981 is hij in dienst getreden bij Sigma Coatings B. V. en he eft zich in eerste instantie bezig 
gehouden met de ontwikkeling van vloercoatings. 
Na vier jaar is de overstap gemaakt naar commercie. Als Technisch Manager bij de 
Bouwdivisie was hij verantwoordelijk voor aile technische aspecten, o.a. 
produktontwikkeling. 
Sinds 1994 is de heer Keijzer weer terug in de R&D organisatie en als Sector R&D Manager 
MPC verantwoordelijk voor ontwikkeling van produkten ten behoeve van de Marine en 
Protective Coating Markt. 
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Ontwikke/ingen in aangroeiwering voor schepen: 
2000 jaar antifouling techno/ogie in bee/d gebracht 

Een bewegend schip moet twee vormen van resistentie overwinnen, vormweerstand, 
bepaald door het antwerp van het schip, en de oppervlaktefrictie van het onderwaterdeel 
van het schip. De vormweerstand kan aileen be"invloed worden door de scheepsontwerper. 
De oppervlaktefrictie kan be"invloed worden door het type vert dat op het onderwater 
gedeelte van het schip wordt aangebracht. 
De belangrijkste deelfactor verantwoordelijk voor de oppervlaktefrictie is biologische 
aangroei (engels: fouling), en derhalve is het zeer belangrijk om aangroei te voorkomen. 
Aangroei kan worden onderverdeeld in twee categorieen, micro- en macro-fouling. Micro
fouling bestaat voornamelijk uit diatomeeen en bacterien. Macro-fouling kan verder worden 
onderverdeeld in plantaardige (zoals algen) en dierlijke (zoals steenpokken) aangroei. 
Wereldwijd komen zo'n 400 verschillende soorten aangroei voor. Per vierkante meter kan 
de hoeveelheid aangroei oplopen tot meer dan 150 kg in minder dan 6 maanden tijd. Voor 
grote tankers met een onderwateroppervlak van ca. 40000m2

, zou dit theoretisch een 
hoeveelheid van 6000 ton aangroei betekenen. 
Een fractie van deze hoeveelheid kan al tot een 50% groter brandstof-verbruik leiden. Op 
de totale wereldvloot betekent het voorkomen van aangroei een besparing van 72 miljoen 
ton brandstof, een vermindering van de uitstoot van C02 (broeikaseffect) met 210 miljoen 
ton en van so2 (zure regen) met 5,6 miljoen ton. 
Vele eeuwen werd derhalve gevochten tegen aangroei. Van de Phoeniciers en Carthagiers 
was het rond het begin van de jaartelling al bekend dat ze pek en mogelijk ook koper 
beplating gebruikten op hun scheepshuiden om aangroei te voorkomen, later gevolgd door 
het gebruik van zwavel- en arseen verbindingen. Zowel de Grieken als Romeinen 
introduceerden enkele eeuwen later loodbeplating. Dit werd eeuwen volgehouden, ondanks 
dat het aangroeiwerend effect beperkt was. In de 17e en de 18e eeuw maakte het gebruik 
van koperbeplating opnieuw opgang, hetgeen uitgebreid is beschreven in de annalen van 
de Britse marine. 
Het gebruik van koper op stalen schepen, in gebruik vanaf het einde van de 18e eeuw, was 
onmogelijk door het optreden van galvanische corrosie, en daarom waren nieuwe vormen 
van aangroeiwering gewenst. Dit luidde eigenlijk het begin in van de huidige manier van 
aangroeibestrijding. 
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dr. K. Zabel 

Klaus Zabel is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Technische Universiteit Berlijn in 
Organische Chemie. Sinds 1970 is hij bij Akzo Nobel werkzaam, eerst als research 
chemicus in de corporate research in Obernburg, dan als afdelingschef voor research en 
development van innovatieve schilderslakken in Sassenheim, Afdelingshoofd van het Akzo 
Aerospace verflaboratorium. 
Nu is hij technology manager op het gebied van nieuwe, innovatieve high solid vert 
concepten voor diverse toepassingen, zoals decoratieve, autoreparatielakken, aerospace 
en anderen. 
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Karakteristieken van high solid verven 

High Solid verven met een lager oplosmiddelgehalte moeten hun applicatie viscositeiten 
voor een groot gedeelte verkrijgen door een sterk verlaagde eigen viscositeit van het 
bindmiddelsysteem. 
Het bindmiddel is essentieel in verven voor de polymeervorming (droging van de vert) en 
voor de polymeereigenschappen (verfeigenschappen). 
De lagere eigen viscositeit wordt behaald uit de verkleining van de molecuul bouwstenen 
van het bindmiddel. Het samenkomen van deze bouwstenen (crosslinking, drogen) 
benodigd dan meer tijd of meer energie (temperatuur) of hog ere reactiviteit voor het 
molecuul zelf. Dit leidt ook zowel voor industriele alsook voor niet-industriele high solid 
verven tot specifieke inherente eigenschappen op het gebied van potlife, duurzaamheid en 
rheologie met deels positieve en deels negatieve karakteristieken. 
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Mevr. C. M. Groen 

C.M. Groen heeft van 1969 tot 1980 gewerkt bij het Centraal Laboratorium voor Onderzoek 
van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap in Amsterdam, waar zij sinds 1995 weer 
werkzaam is, als chemica, verantwoordelijk voor het onderzoek aan schilderijen. In de 
periode van 1980 tot 1995 is mevrouw Groen verbonden geweest aan het Hamilton Kerr 
Institute van de Universiteit van Cambridge (UK), een postdoctorale opleiding tot 
schilderij-restaurator en van 1990 tot 1995 aan een nieuw opgezette opleiding in Maastricht 
(Stichting Restauratie Atelier Limburg). 
Mevrouw Groen is vanaf de oprichting van het Rembrandt Research Project in 1969 daarbij 
betrokken geweest. Sinds 1990 wordt het natuurwetenschappelijk onderzoek dat zij verricht 
voor het RRP ondersteund door DSM. 
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Het bindmiddel van de verf van Rembrandt 

De vraag hoe Rembrandt de voor zijn schilderskunst zo specifieke vert-structuur bereikte 
houdt de gemoederen van kunstkenners en -schilders en van verftechnici al eeuwen lang 
bezig. Men heeft het antwoord steeds weer gezocht in bepaalde toevoegingen, zoals was
of harsachtige materialen, die de verwerkbaarheid en de optische eigenschappen van 
Rembrandt's vert zouden hebben bepaald. De mogelijkheden van natuurwetenschappelijk 
onderzoek zijn op dit moment zodanig ver ontwikkeld, dat antwoorden op deze vraag 
gevonden kunnen worden. Sinds 1990 bestaat er een samenwerkingsproject tussen DSM 
en het Rembrandt Research Project om 'het geheim van Rembrandt' op te lossen. 
Het specifieke, pasteuze karakter van Rembrandt's vert blijkt voor een groot deel 
veroorzaakt te zijn door een sterk loodwithoudende vert met een oliebindmiddel. Tot nu toe 
is tijd besteed aan de ontwikkeling van analysemethoden, om eventuele toevoegingen van 
organische bestanddelen aan de olie in Rembrandt's vert op het spoor te komen. Een van 
de conclusies die konden worden getrokken was, dat waarschijnlijk niet aileen de 
toevoegingen aan Rembrandt's vert de sleutel tot het probleem zouden opleveren, maar dat 
de pigmentkorrelgrootteverdeling een factor van belang zou kunnen zijn geweest. In 
tegenstelling tot de moderne verven die pigmentdeeltjes van dezelfde korrelgrootte bevat, is 
er- met name in het loodwit dat een belangrijke rol speelt in de specifieke Rembrandtieke 
effecten - een grote variatie in korrelgrootte. De verwerkbaarheid en de consistentie van die 
vert zouden kunnen worden onderzocht door na te gaan wat de invloed van de reologie is 
op de verteffecten. 
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drs. F. Molenaar 

Fons Molenaar studeerde Organische Chemie met uitgebreid bijvak Fysische Chemie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1988 is hij werkzaam bij TNO in Delft op diverse 
gebieden binnen de coatingtechnologie, zoals UV en elektron-beam uithardbare coatings, 
poederlakken en watergedragen dispersieverven. Op dit moment werkt Fons Molenaar aan 
een lOP-Vert-project, getiteld "Navernettende Watergedragen Dispersieverven op basis van 
Alkoxysilanen". Dit promotie-onderzoek wordt uitgevoerd bij TNO Industria, Afd. 
Polymeerprodukten en Coatings, in samenwerking met de TU Eindhoven. De promotoren 
zijn prof.dr.ir.A.L. German (Polymeerchemie en Kunststof-technologie) en prof.dr.R. Van 
der Linde (Coatingtechnologie) . Het onderzoek zal eind 1997 afgerond worden. 
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Navernettende watergedragen dispersiecoatings op basis van a/koxysi/anen 

In de toepassing van industriele coatings en huisschilderverven zijn watergedragen 
coatings als een van de meer milieuvriendelijke coating-alternatieven in opmars. Aan de 
puur fysisch drogende latices kleeft het nadeel dat ze thermoplastisch blijven, waardoor de 
mechanische eigenschappen en de bestandheden tegen vuilaanhechting, water en 
organische oplosmiddelen in veel toepassingen onvoldoende zijn. Chemisch navernettende 
bindmiddelen kunnen deze nadelen ondervangen. Er wordt gezocht naar latices/emulsies 
die voordelen bieden boven de reeds bestaande cross-linkende typen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het gehalte aan organisch oplosmiddel, de toxiciteit, de uithardingssnelheid 
of de duurzaamheid. 
De hier gepresenteerde lezing beterft het project uit het huidige IOP-Verf, waarin in een 
modelstudie gekeken wordt naar de toepasbaarheid van een navernettingsmechanisme op 
basis van alkoxysilanen ten behoeve van een eencomponentige latex die bij 
omgevingstemperatuur navernet. Een gemethacryleerde alkoxysilaan wordt via een 
emulsiecopolymerisatie ingebouwd in een methacrylaatlatex. Het kernprobleem is dat 
tijdens de emulsiepolymerisatie en de opslag in de pot geen overmatige hydrolyse tot 
silanol en crosslinking mag optreden (d.w.z. condensatie tot siloxaanverbindingen van het 
type Si-0-Si), maar na het aanbrengen van de latex als film op een ondergrond moet de 
crosslinking juist ineens snel gaan plaatsvinden. 
Er zal getoond worden hoe de hydrolysesnelheid onderdrukt kan worden via een variatie 
van de substituenten die gebonden zijn aan het Si-atoom. De nadruk zalliggen op 
substituenten die bescherming bieden op basis van andere principes dan het veel gebruikte 
mechanisme van sterische hindering, namelijk op basis van elektronische effecten uit de 
substituenten. Een sterk inductief (electronegatief) substituenteffect op de 
hydrolysesnelheid is gemeten voor zowel enkele alkoxysilaanmonomeren die opgelost 
waren in waterig milieu, als voor alkoxysilaanhoudende latices. Aspecten van de 
emulsiecopolymerisatie zullen verder worden toegelicht. 
De navernettingsactiviteit in films van de silaanhoudende latices is tot nu toe aangetoond 
met practische verftestmethoden. Het belang van enkele uithardingscondities zal besproken 
worden, met name specifiek ingebouwde katalytische effecten die pas optreden tijdens de 
filmvorming. 
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De Vereniging Van Verf en drukinktFabrikanten (VVVF) werd opgericht in 1907 en heeft 
momenteel zo'n 110 leden uit de verf- en drukinktindustrie. 

De voornaamste doelen van de VVVF zijn: 
• afstemmen met de overheid 
• beleid vormen en afspraken maken 
• het verzorgen van voorlichting en onderwijs naar buiten en naar de leden toe 
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Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door een financiele 
bijdrage van: 

Akzo Nobel 
DSM 
Dupont 
Hoogewerff-fonds 
Oce 
Philips 
Sigma Coatings 
Tebodin 
TU Boekhandel 
Zeneca 
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Onze dank gaat bovendien uit naar: 

Drukkerij D'N Drukker 
Mac'Z 
VVVF 
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Imagine DSM Wereldwijd rijden miljoenen mensen 

rond in Europese auto's . En als het 

fout gaat, mag de kunststof van DSM vaak de eerste klap 

opvangen. Letterlijk. Een verantwoordelijkheid die we graag 

nemen. Zoals we veel verschillende confrontaties durven aan te 

gaan. De samenleving verwacht van een chemisch-industriele 

onderneming nu eenmaal meer dan aileen een goed product. 

Een belangrijk deel van ons doen en Iaten wordt dan ook inge

geven door onze maatschappelijke 'aansprakelijkheid' wat 

betreft milieu en veiligheid. Deze benadering vraagt om acade

mici die zich thuis voelen in een professionele, commerciele 

omgeving. Waar eigen initiatieven gestimuleerd en gewaar

deerd worden. 

Imagine DSM. Als je binnenkort afstudeert in een economische, 

chemische of technische richting , bel dan voor de brochure 

met de carriE'Hemogelijkheden: 

telefoonnummer (045) 578 27 98. 

Of kijk op Internet: http://www.dsm.nl. 

DSM 
Chemicals & Materials 
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Kamer SL 0.27 
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Telefoon: 040-2474356 
Fax: 040-2472576 
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