
Oppervlakte- en 
corrosiebescherming

 - het alternatief voor RVS
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In vergelijking met een gewone lak, is  speciaal op aluminium 
afgestemd

Lak wordt slechts oppervlakkig aangebracht en dekt onder 
bepaalde omstandigheden ook poreuze plekken af. Omdat lak 
geen permanente verbinding met het materiaal aangaat, kan 
deze al bij geringe belasting afbladderen.

De -veredeling bestaat uit een primerlaag die 
permanent in het oppervlak van het aluminium dringt en de 
basis voor de corrosiebescherming vormt. De combinatie met de 
poriënvuller zorgt voor een extreem weerstandsvermogen met 
een betere hardheid in vergelijking met een onbehandelde 
aluminiumlegering.

De eerste keus bij het thema oppervlakte- en corrosiebescherming van uw 
aluminium NORD-producten: 

 staat voor "NORD severe duty" en combineert het Engelse woord "tough" (robuust/bestendig) en 
de pH-waarde met elkaar. Daarmee staat  voor een beschermingspakket met een uitzonderlijke 
robuuste weerstand voor uw toepassing.Technisch gezien is  een oppervlakteveredelingsproces 
dat een uitstekend alternatief is voor meerlaagse lakafwerkingen en roestvast staal en dat perfect 
afgestemd is op de aluminium NORD-producten met gladde oppervlakken (Flyer S3950). In alle 
toepassingen waar sterk corrosieve omgevingsomstandigheden heersen, is de aandrijftechniek daarmee 
optimaal beschermd. De bescherming is zelfs bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, waardoor 

 bijzonder geschikt is voor gebruik in de levensmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie.

01. Lakoppervlak

02. Lak

03. Aluminiumoppervlak

04. Aluminiumlegering

01. Poriënvulleroppervlak

02. Poriënvuller

03. Hechtlaag

04. Aluminiumlegering

NORD DRIVESYSTEMS Groep

MotorreductorenIndustriële reductoren Frequentie-omvormers en Motorstarters

  Hoofdkantoor en technologiecentrum
 in Bargteheide bij Hamburg.

  Innovatieve aandrijfoplossingen voor meer 
 dan 100 industriële bedrijfstakken.

  7 technologisch toonaangevende
 productielocaties vervaardigen reductoren,
 motoren, frequentie-omvormers, etc., 
 ook voor complete aandrijfsystemen
 uit één hand.

  NORD heeft 51 eigen dochterondernemingen   
   in 36 landen en verdere verkooppartners in          
   meer dan 50 landen. Deze bieden ter plaatse
   kousen, assemblagecentra, technische    
   ondersteuning en klantenservice.

  Wereldwijd meer dan 4.000 medewerkers
 creëren oplossingen op maat.

Hoofdkantoor in Bargteheide Productie en montage Montage motorenProductie motoren

Productie reductoren Productie omvormers
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NORD DRIVESYSTEMS

Oppervlakte- en corrosiebescherming

 wordt gebruikt als conventionele oplossingen niet afdoende zijn

 Toelating in levensmiddelensegment volgens FDA 
Title 21 CFR 175.300

 Vrij van chromaten

 Bladdert niet af

 Geen kruipcorrosie, ook niet bij beschadigingen

 Geen extra onderdelen noodzakelijk

 Eenvoudig te reinigen oppervlakken

 Bestand tegen zuren en logen

 Geen extra kosten voor installatie en onderhoud

 Rustige loop door ventilatorloze gladde motor

 Kostenvoordeel

 Lichtmetaal

 Aluminium geleidt warmte zeer goed en heeft 
daardoor een hoge vermogensdichtheid

Nadelen van conventionele oplossingen
Voordelen van 

Gelakte aandrijving
 In veel gevallen niet compatibel met 
levensmiddelentoepassingen

 Afbladderen en loslaten van lak

 Corrosie die zich invreet onder de lak 

Kap
 Extra onderdelen en kosten

 Onder de kap verzamelen zich vervuilingen en 
bacteriën

 Slechte ventilatie van de aandrijving en 
daardoor slechtere prestaties bij thermische 
limieten

 Installatie en onderhoud kosten veel tijd 

RVS
 Duur

 Zwaar

 Thermisch belast

Talrijke tests en toepassingen tonen de duidelijke voordelen van 
 in vergelijking met laklagen aan

Verspreiding van kruipcorrosie 
bij de aangebrachte kras

Lak

Effectieve blokkering van de 
corrosieverspreiding ondanks 
de aangebrachte kras

Gravelometertest ASTM D3170:  
Lak voor meer dan 90% 
verwijderd

Gravelometertest ASTM D3170:  
Vergaand intact oppervlak met 
enkele deukjes

Na 12 maanden in dezelfde toepassing:  
gelakte reductormotor links en  rechts

De -oppervlakteveredeling overtuigt in alle situaties waar conventionele systemen niet meer dan 
een compromis bieden: met de toelating voor gebruik in de dranken- en levensmiddelenindustrie, vooral in 
zuivelfabrieken en in vlees, pluimvee, vis en zeevruchten verwerkende bedrijven en bakkerijen. Maar ook in 
de farmaceutische industrie en in alle sterk corrosieve omgevingen, zoals water- en afvalwaterinstallaties, 
autowasstraten, alsmede in offshore- en kustgebieden, kunnen de voordelen effectief worden benut.

 bewijst zijn extreme weerstandsvermogen in een directe 
vergelijking in de toepassing
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Op basis van chemische compatibiliteitstabellen uit de industrie blijkt dat  een uitzonderlijk hoge 
bestendigheid tegen zeer veel chemicaliën biedt. Neem contact met ons op (food@nord.com). Wij kunnen u met 
behulp van onze database snel informeren.

NORD DRIVESYSTEMS

Oppervlakte- en corrosiebescherming

Bezoek “www.nord.com” en bekijk onze 
referenties onder “Bedrijfstakken” - 
“Referenties” om kennis te maken met de 
verschillende toepassingsgebieden voor 
de NORD-producten, en met name met 

 in de levensmiddelen- en 
drankensegmenten.

Conformiteitsverklaringen volgens FDA 
Title 21 CFR 175.300

Basisaanbeveling, bijvoorbeeld voor 
aandrijvingstaken met vrijliggende uitgaande 
reductoras in opsteekuitvoering in sterk corrosieve 
omgevingen

Alle  motorreductoren worden in principe uitgevoerd met een as van roestvast staal – standaard 
met een uitgaande as van V2A of optioneel met een uitgaande as van V4A. In beide uitvoeringen worden in 
beginsel wash-down-compatibele schroeftypes van V4A-staal en statische afdichtingen van een foodgrade 
afdichtingsmateriaal gebruikt. De asafdichtingsringen (standaard vervaardigd uit NBR) kunnen optioneel 
worden gemaakt van FKM / Viton, waarmee een nog breder scala aan toepassingen mogelijk wordt.

Profiteer ook van de andere mogelijkheden van de onderling afgestemde opties van NORD, die uw product 
in veeleisende toepassingen optimaal aanvullen (zie flyer S3950).

Geschikt voor aandrijftaken met beschermde 
uitgaande reductoras, bijv. voor flensmontage in 
een middelzwaar corrosieve omgeving

Standaard as van roestvast V2A-staal Optionele roestvrijstalen as in V4A-staal

 en RVS-aandrijfassen: een uitstekende combinatie!

Vraag nu uw specifieke chemische voorevaluatie aan!

De chemische bestendigheid van  in toepassingsspecifieke omgevingen is gedurende meerdere 
jaren onderzocht, waardoor de database die de bestendigheden in bepaalde omgevingen onderbouwt, 
voortdurend kon worden uitgebreid. Compatibiliteitsproeven die zijn uitgevoerd door een gecertificeerd Ecolab-
laboratorium, bevestigen de uitstekende bestendigheid. De proeven werden uitgevoerd in overeenstemming 
met gangbare reinigingsprocessen en omvatten de volgende typische stappen:

 is betrouwbaar bestand tegen typische en veeleisende reinigingsprocessen in de 
industrie

Besproeien met warm 
water (38 - 45 °C)

Inlaten werken tussen 
10 - 30 minuten per 
reinigingscyclus

Inschuimen met 
schoonmaakmiddelen

Hogedrukreiniging met 
warm water van 
38 – 45 °C
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