
Technische 
Reconditionering

Overzicht

Vaak wordt gedacht dat bij schade aan machines 
vervanging in plaats van herstel het meest eenvoudig, 
praktisch en kostenbesparend is voor verzekeraars.  
In de praktijk blijkt echter dat de werkelijke kosten  
van vervanging in veel gevallen een stuk hoger zijn  
dan de herstelkosten. Er dient namelijk rekening te  
worden gehouden met de vraag naar fabricage van de 
oorspronkelijke goederen en de hiermee gepaard gaande 
belasting van het milieu in verband met het winnen van 
grondstoffen, verwerking, energieverbruik en distributie.

Polygon is van mening dat door herstel in plaats  
van vervanging het ecologisch systeem minder wordt  
belast. Dit draagt bij aan zowel de sociale als ethische 
verantwoordelijkheid van bedrijven.

Daarnaast is reconditionering van machines vaak in een veel 
kortere tijd te realiseren zodat bedrijfsstilstand wordt beperkt.

Gebruik

Technisch herstel van een productielijn voor staalvorming.

Reconditionering na 
brand- en waterschade

Lekdetectie  
en preventie

Tijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing

TECHNISCHE 
RECONDITIONERING

www.polygongroup.com

De specialisten van Polygon kunnen de 
schadeomvang aan machines/apparatuur 
beoordelen en u adviseren over de mogelijkheden 
om deze al dan niet met succes te herstellen. 
De volgende technologieën zouden kunnen 
worden toegepast:

• Ultrasone baden.

• Ozonbehandelingsruimtes.

• Herstel van documenten en elektronica.

• Stralen met droogijs (CO2 -methode).

Allereerst beoordelen de Polygon specialisten 
door middel van metingen de mate van 
chemische verontreiniging aan de door  
brand of water aangetaste oppervlakken. 
De printplaat is cruciaal voor de toekomstige 
werking van apparatuur en daarom is het 
van groot belang dat het oppervlak van de 
printplaat en de componenten schoon zijn  
om de elektrische oppervlakte-eigenschappen 
te garanderen. De reinheidswaarden van het 
oppervlak worden gemeten door vastgestelde 
technische specificaties (zoals JST en  
MIL-normen).

Bij zware verontreiniging kan een chemische 
reinigingsprocedure worden toegepast. 
Chemische reinigingsprocedures garanderen 
het verwijderen van chemische verontreiniging 
en corrosie, het passiveren van metalen 
oppervlakken en voorkomen schade aan 
eventuele beschermende coating. In gevallen 
van lichte verontreiniging van onderdelen 
worden droge procedures zoals ‘borstelen  
en zuigen’ of CO2-stralen overwogen.
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De specialisten van Polygon maken gebruik 
van een krachtige en traceerbare procedure 
voor herstel van elektronica inclusief:

•  Volledige demontage met een 
labelmethode om traceerbaarheid van 
alle handelingen te kunnen garanderen 
(en indien nodig ESD beveiliging).

•  Verwijderen of maskeren van onderdelen.

• Voorspoelen met gedeïoniseerd water. 

•  Behandelen van alle onderdelen in een 
sonisch bad indien volgens specificaties 
toegestaan.

• Toepassen reinigingsoplossingen.

•  Naspoelen met gedeïoniseerd water  
om te verzekeren dat er geen 
geleidende vervuiling achterblijft.

• Voordrogen met perslucht.

•  Verwarmen in een thermostatische en 
geventileerde oven met gebruikmaking 
van een thermodynamisch venster.

• Nadrogen in een vacuümkast.

•  Eindinspectie ter controle van de 
herstelresultaten.

• Montage  (met indien nodig ESD beveiliging).

•  Maatregelen voor elektrische isolatie 
(indien van toepassing).

• Functietest onder spanning.
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stabilisatie van een productielijn.
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Gedetailleerde reiniging van aangetaste onderdelen van een productielijn.

resulTaaT

Polygon bereikt al jarenlang een 
herstelpercentage van meer dan 50%  
en voor licht en middelzwaar beschadigde 
apparatuur een percentage van ruim 96%. 
Herstel levert aanzienlijke kostenbesparingen 
op voor alle betrokkenen. Ook zijn er 
enorme voordelen voor het milieu door 
vermindering van de hoeveelheid afval  
en de extra belasting die de fabricage van 
vervangende apparaten met zich meebrengt.

Gereinigde productielijn.

in afwachting van herstel na brand.
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VOOrdelen

•   Reinheidsniveaus voldoen aan 

de branchenormen; in feite is de 

verwachte betrouwbaarheid van 

herstelde printplaten hoger dan die 

van nieuwe producten.

•   Tijdbesparing; de periode van 

herstel is vaak aanzienlijk korter 

dan de vervangingsperiode.

•   Kostenbesparing; de kosten voor 

herstel bedragen 5% tot 30% van 

de aanschafkosten voor nieuwe 

apparatuur.


