Goede afspraken tussen klant en leverancier zijn erg belangrijk

AFRONDINGSNORM
R=2 MM ROEPT
VEEL VRAGEN OP
In het werkveld is veel te doen over radius 2 mm (r

=

2 mm)

waarnaar vaak verwezen wordt bij het afronden van stalen
constructies. Is het een algemene eis of norm? Is het overal
haalbaar? Is het wel betaalbaar? Prijzen wij ons als Europa
niet uit de markt als r

=

2 mm overal geldt? Kortom: veel

vragen en onrust. Tijd om hier eens dieper in te duiken.

Een sleutelwoord in dit verhaal is kantendek

is het onduidelijk wanneer je moet afronden en

weghaalt en de schuurlamellen hierdoor veel

king. De oorzaak van de problematiek ligt in het

op basis van welke wet of norm. En hoe zit het

eerder slijten. En geldt die norm ook voor

simpele feit dat coating de neiging heeft zich

met de aansprakelijkheid als je het niet doet?

stralen en schuren?" Hij denkt dat er te weinig

aan de kanten terug te trekken, waardoor de

Het afronden is immers een tijdrovend proces

is nagedacht over het kostenaspect en dat we

laagdikte daar afneemt met alle gevolgen van

en tijd is geld. Feit is dat er diverse normen zijn

ons in Europa uit de markt prijzen als r

dien. Tijdens de vloeifase van de coating zal die

die hierover gaan, maar ook dat de applicateur

overal geldt, zeker wanneer het afronden hand

proberen om een zo klein mogelijk oppervlak

en klant de vrijheid hebben daarvan af te

matig uitgevoerd moet worden in die situaties

te creëren. De bolvorm die hieruit ontstaat,

wijken.

dat machinale bewerking onmogelijk is. "Boven

KOSTENASPECT

handmatig afronden. Ook produceer je daarbij

van water in een glas dat al tot aan de rand

Iemand die al een tijdje kampt met de on

vaak bramen waarop niemand zit te wachten.

toe vol is. Het water gaat bol staan en aan de

duidelijkheid omtrent de radius is Michel van

Om goed af te ronden moet je eerst goed ont

rand zit niets. Om bij gecoate producten aan

Heeswijk, directeur van HEVAMI, een leverancier

bramen, omdat anders de lamellenborstels van

de kanten toch voldoende bescherming tegen

van machines voor stralen, ontbramen, schuren

de afrondingsmachines eerst alle energie nodig

atmosferische invloeden te hebben, is het zaak

en afronden. "Ik vraag me af waar die norm

hebben om de braam te verwijderen voor zover

voldoende aandacht aan de kantendekking te

vandaan komt. Is het achter een bureau bedacht

dit überhaupt hiermee lukt:'

besteden. Dit kan voor een groot deel worden

of het gevolg van diepgaand onderzoek? Wat

bereikt door afronding van de kanten, zodat de

zijn de argumenten voor deze norm en geldt

laagdikte daar gelijk zal zijn aan die van de rest

d1e voor iedereen die zich met voorbewerking

Ook een concurrent van HEVAMI, Lissmac, zit

van het oppervlak. Althans, dat is de theori�

en coating bezighoudt? Waarom 2 mm? Is 1 mm

op dit vlak niet stil. Tijdens de FDP-bijeenkomst

en door die toe te passen zou het probleem

ook genoeg? Als overal geldt r

'Ontbramen en scherpe kanten' in oktober

opgelost moeten zijn. Maar bij veel betrokkenen

dit erg veel geld kosten, omdat je veel materiaal
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2 mm

dien is onduidelijk welke kwaliteit geldt bij het

veroorzaakt de terugtrekkende beweging aan
de kanten. Het is te vergelijken met het bijvullen

=

=

2 mm dan gaat

VERSCHIL VAN INZICHT

verklaarde Stefan Krummenauer van Lissmac

Trappen. hekwerken en geperforeerde plaat hebben biina altijd scherpe kanten

.

ISO-normen 8501-3 en 1 2 944. "In het algemeen

dat het bedrijf met een lakproducent heeft

rondgang langs diverse instanties maakt dui

uitgezocht hoeveel radius nu werkelijk nodig is.

delijk dat er diverse normen bestaan voor het

kun je zeggen dat het niet altijd duidelijk is

Uit testen blijkt dat bij natlakken een radius van

afronden, die bovendien niet overal even helder

welke norm gehanteerd wordt. Daarnaast blijkt

1,5 mm voldoende is. Een grotere radius heeft

zijn. Iemand die hier wellicht meer helderheid

een norm in de praktijk vaak niet zo handig

geen effect meer op de kwaliteit van de coating

over kan geven, is Pauline Meijwaard van IFO

en wordt ervan afgeweken. En er zijn gevallen

en is dus overbodig. Voor poederlakken ligt de

Nederland. Zij verwijst naar de kwaliteitseisen

waar r

grens al bij 0,5 mm. Een grotere radius is zinloos,

van de VISEM (sinds vorig jaar met een aantal

die dunner zijn dan 2 mm.Van belang is wat

volgens Krummenauer. Kortom: behoorlijk

andere verenigingen samengegaan in de

klant en leverancier afspreken. Zij kunnen

wat onduidelijkheid omtrent de geldigheid en

vereniging ION) en van de VMRG (Vereniging

afspreken wat ze willen, maar voor een goede

motivatie van r

Metalen Ramen en Gevelbranche) en naar de

=

2 mm bij het afronden. Een

=

2 mm niet mogelijk is, zoals bij platen

kantendekking is afronding vereist. Als de
coater aangeeft volgens een bepaalde norm of
richtlijn te coaten, wordt de klant verondersteld
en gevraagd het materiaal op de juiste manier
aan te leveren. Als de klant een kleinere radius
wil of zelfs helemaal geen, kan de applicateur
aangeven dan geen garantie te kunnen geven.
Als de klant dan zegt: doe het toch maar en
dat ook op papier wil zetten, heeft de coater

Scherpe rand
Slecht

Afgevlekte rand
Beter

Figuur

0.6:

Afgeronde rand
Goed

Vermijding van scherpe rendon

geen enkele aansprakelijkheid meer:' Zij wijst
er verder op dat de CE-keur niet geldt voor de
applicateur, want die levert geen product maar

figuur 1: De meest rechtse afronding loont een goede afronding.

een dienst. Als het gaat om constructiedelen
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KNIP-, ZAAG-, LASER
EN LASRANDEN
Ook is er de ISO-norm 12944 (dé norm voor
natlakken). In deel 3 (annex D4 en D5) staat dat
scherpe randen vermeden moeten worden en
er onderscheid gemaakt moet worden in het
'breken' van de scherpe randen (chamfered ed
ges) en het afronden van randen en kanten. Ook
bevat die norm de volgende figuur (zie figuur 1)
Tot slot is er de EN 1090 die niet van toepassing
is op de applicateur, maar op de constructeur.
En zijn er PSPC-normen voor beschermende
coatings die voor scheepswerven voorschrijven
dat de platen die ze gebruiken in ballasttanks
een radius van 2 mm moeten hebben. En er is
een branchebrede Praktijkrichtlijn Poeder en
natlak waarin staat: Om mechanische bescha
digingen van de zinklaag te voorkomen en om
voldoende laagdikte van de organische dekla
gen te verkrijgen, dienen knip-, zaag-, laser- en

Rotor lomellenborstels afronden 2 mm. foto HEVAMI

lasranden te worden afgerond tot minimaal r
1 mm en bij voorkeur r

=

=

2 mm. Bramen mogen

niet voorkomen.
voor de bouw is degene die het product op de
markt brengt verplicht met CE-keur te leveren
en dientengevolge te voldoen aan de eisen van
de EN 1090 waarin ook eisen voor oppervlakte

verfsysteem.
- P2 staat voor grondige voorbehandeling: dan
zijn de meeste tekortkomingen verholpen.
- P3 staat voor zeer grondige voorbehandeling:

OVEREENKOMST
De vraag is nu: hoe gaat de praktijk hiermee
om? Marcel de Haan van verffabrikant PPG Coa

behandeling zijn meegenomen. In de EN 1090

het oppervlak is vrij van visueel waarneem

ting wijst er op dat een goede oppervlaktevoor

wordt daarvoor onder andere verwezen naar de

bare tekortkomingen.

behandeling essentieel is voor een goed eind

ISO 1944 en de ISO 8501.

resultaat en dat een goede afronding daar ook
De opdrachtgever geeft van tevoren bij het

onder valt. De mate van afronden is afhankelijk

sluiten van de overeenkomst de P-klasse aan

van de klant. In de scheepsbouw bijvoorbeeld

In de VMRG-eisen staan afrondingseisen voor

waarin de staalconstructie moet worden afge

en in de offshore is de eis van 2 mm heel hard.

metalen ramen. Daarin staat een minimale

leverd.

"Daar verwijst men naar de ISO-norm 12944. De

BEREKENING

afrondingseis van een halve millimeter. De
VISEM noemt dat volstrekt onvoldoende en
onderbouwt dat via een berekening. Bij een
afrondingsstraai van 0,5 mm bedraagt de laag
dikte op de scherpe kant niet meer dan 20-25
procent van de laagdikte op de vlakken. Bij een
laagdikte van 60 micrometer betekent dit 12 tot
15 micrometer op de scherpe kant. Dit vindt de
VISEM volstrekt onvoldoende. Daarom wordt er
minimaal een tweelagensysteem aangeraden
bij het poedercoaten. Daarbij geeft de eerste
laag zoveel extra afronding dat dan op de scher
pe kant 50% van de totale laagdikte gehaald
wordt. Bij een laagdikte van 2 x 50 micrometer
is er dan in elk geval 50 micrometer laagdikte
op de scherpe kant. Ook vindt de VISEM dat bij
randen met een afrondingstraal kleiner dan 1,5
mm de laagdikte duidelijk afneemt.

Dan is er de NEN-EN-ISO-norm 8501-3. Daarin
staat een belangrijk overzicht, namelijk de tabel
1, lmperfections and preparatien grades:
- P1 staat voor lichte voorbehandeling: dan
wordt geen of minimale voorbehandeling
nodig geacht voor het toepassen van een
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Afgerond snijwerk Rotor. foto HEVAMI

norm van 2 mm bestaat denk ik al heel lang, ik
denk wel minstens vijftien jaar. Het staat zelfs al
in de 0178-standaard van NACE uit 1978:'
Hij vervolgt:"Wij geven geen garantie af voor
onze verf als de afronding op de hoeken niet
goed is. Er moet gewoon afgerond worden op
basis van de eerder vermelde standaarden.
Weliswaar is het de eigenaar die beslist, maar
niemand gaat ergens schilderen terwijl de verf
daar maar drie tot vijf jaar houdt. Soms wordt er
verwezen naar de CE-keur, maar die heeft niets
te maken met oppervlaktevoorbehandeling
en dus ook niets met afronden. De CE-keur
geldt bijvoorbeeld wel voor brandvertragende
coatings:' Peter van der Spoel is projectleider
buitendienst van COT, een onafhankelijke
onderzoek- en adviesorganisatie voor de bouw
en industrie. "Voor alles wat geconserveerd
wordt, geldt dat de daaraan te stellen eisen
overeengekomen moeten worden tussen
klant en leverancier. Of bijvoorbeeld tussen de
hoofdaannemer en onderaannemer. Daarbij
kunnen normen behulpzaam zijn, en kunnen zij
als bindend worden overeengekomen, maar die
zijn op zich geen verplichting. De controle van
de afspraken ligt bij die degene die het materi
aal verwerkt. Het is dus de verantwoordelijkheid
van de professionals, in dit geval de leverancier
en niet een 'onwetende klant':'

ERVARINGSGETAL
Hij wijst erop dat de norm van r = 2 mm geldt
voor constructiestaal en niet voor platgewalst
staal. Daarmee is een eventuele radius-proble
matiek bij dunne platen uit de wereld. "r = 2
mm is een ervaringsgetal. Door de jaren heen
is gebleken dat bij die afronding er voldoende
laagdikte blijft op de kanten. Ik verwacht niet
dat we ons in Europa met die norm uit de markt

Proefopstelling in Den Helder waar delen expres wel en expres niet zqn afgerond. Duidelijk

prijzen. Nu al merk je dat wanneer er afgerond

waarneembaar is de corrosie op de niet afgeronde delen en het achterwege blijven van corrosie

materiaal uit Oost-Europa komt, dat met de

waar wel is afgerond. Foto: Peter van der Spoel.

hand gecorrigeerd moet worden:·

TESTEN
Adri van Gils, hoofd productie bij Jos van den

Carolien Nieuwland, projectleider RWS Steun

en de P3-klasse van behandeling zijn in onze

Bersselaar Constructie bv, vindt de normen

punt Conserveringskennis bij Rijkswaterstaat,

nieuwbouwcontracten als eis opgenomen.

ondoenlijk en daarom past zijn bedrijf ze

verklaart dat normen in Nederland meestal niet

Dus er moet afgerond worden met r

bijna nooit toe."Als je een stalen balk hebt

verplicht zijn toe te passen, behalve wanneer ze

In de projecten van Rijkswaterstaat moet de
opdrachtnemer zelf aantonen te voldoen aan

=

2 mm.

van twaalf meter lang en met acht hoeken,

bijvoorbeeld in wetgeving of het Bouwbesluit

moet je dus honderd meter afronden onder

zijn opgenomen. "Het staat opdrachtgevers

de eis. Waar ik nog wel op wil wijzen, is dat het

r= 2 mm. Dat is niet te betalen. Dat doet geen

en bouwers vrij om een norm bindend voor

afronden moet worden gezien als de laatste

enkele aannemer. Onlangs hebben we met een

te schrijven of toe te passen. De norm NEN

stap van de fabricage en niet als de eerste stap

proefstuk een zoutsproeitest laten uitvoeren

EN-ISO 8501-3 wordt door Rijkswaterstaat

van de voorbehandeling en applicatie. Feitelijk

bij de Weertgroep te Stramproy. Bij een radius

voorgeschreven, omdat onze ervaring leert

is dit dus de verantwoordelijkheid van de

van 1, 1,5 en 2 mm was er geen verschil waar te

dat de conservering op bijvoorbeeld bruggen

constructeur en niet van de applicateur, tenzij

nemen. Overal bleken de dekking en hechting

daardoor een veel langere levensduur heeft

uitdrukkelijk anders is overeengekomen:' e

voldoende. Alleen bij mechanische belasting

en ons dus veel onderhoudskosten bespaart.

(beschadigen) springt bij een radius van 1 en 1,5

Roest ontstaat juist op slecht of niet afgeronde

mm de coating makkelijker van de zinklaag af:'

kanten van bijvoorbeeld flenzen. De norm
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