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"Overfladeteknologi" giver et samlet overblik over det utal af metoder, der i dag er til rådighed, når et
materiale skal overfladebehandles, og bogen beskriver de respektive processers muligheder og

begrænsninger.

Overfladebehandling er en fagdisciplin i rivende udvikling og med stadig større samfundsmæssig betydning.
Der bruges verden over, på dette almindeligvis ret oversete område, betydelige menneskelige og økonomiske

ressourcer, både til forskning i og udvikling af nye processer og i produktionsleddet.

Bogen belyser, hvorledes forskellige krav til en overflades egenskaber, rækkende fra rent dekorative formål,
over krav til styrke og sejhed og til beskyttelse mod slid og korrosion, hver især fordrer specielle metoder,

afhængigt af grundmaterialets art og beskaffenhed.
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