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1 Inleiding

roestvast staal ver toont een aan tal ken mer

ken die het uiter ma te geschikt maken voor 

deco ra tie ve en struc tu re le toe pas sin gen in 

de bouw en aan ver wan te sec to ren:

•	 modern,	aan	trek	ke	lijk

•	 hygi	ë	nisch,	gemak	ke	lijk	te	rei	ni	gen

•	 cor	ro	sie	be	sten	dig

•	 duur	zaam

•	 onder	houds	vrien	de	lijk

•	 goed	bewerk	baar

•	 vol	le	dig	her	bruik	baar

architekten, ont wer pers en opdracht ge vers 

maken er om deze rede nen graag gebruik 

van in de woning en indu strie bouw, maar 

ook bij bij voor beeld het ont werp van stads

meu bi lair. 

deze ont wer pen belan den meest al in de 

han den van klei ne en grote con struc tie

be drij ven. deze bedrij ven wor den gecon

fron teerd met steeds voort schrij den de ont

wik ke lin gen inza ke mate ri a len, afwer kin gen 

en tech nie ken zoals b.v. plaat be wer king, 

las sen,…

in het bij zon der de nabe wer king zoals schu

ren, polijs ten, beit sen, elek tro ly tisch polijs

ten, parel stra len… ver dient hier bij de nodi ge 

aan dacht. dit gedeel te van het pro ces is 

immers het “visi te kaart je” van het con struc

tie be drijf en zorgt ervoor dat  de eigen schap

pen van het rVs nog beter uit ko men.

Gelet op de moge lij ke ver schil len ten aan

zien van het gebruik van kool stof staal bij 

het bewer ken van rVs wil deze publi ca tie 

het slij pen en polijs ten in de voor en nabe

wer king van roest vast sta len con struc ties 

toe lich ten. Via foto’s en tips wor den moge

lij ker wij ze idee ën gege ne reerd om de nabe

wer king suc ces vol uit te voe ren.

Roestvast sta len ont wer pen voor stijl vol le, deco ra tie ve 

toe pas sin gen belan den vaak in de han den van klei ne 

en grote con struc tie be drij ven. Deze bedrij ven krij gen 

meer en meer te maken met nieu we ont wik ke lin gen 

inza ke mate ri a len, afwer kin gen en tech nie ken zoals 

b.v. plaat be wer king, las sen,…

In het bij zon der de nabe wer king door schu ren, polijs

ten, beit sen, elek tro ly tisch polijs ten, parel stra len… 

ver dient hier bij de nodi ge aan dacht. 
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2 Duidelijke com mu ni ca tie omtrent 
gesle pen opper vlak ken

wellicht het belang rijk ste aspect inza ke 

karak te ri se ring van gesle pen rVsopper

vlak ken betreft het maken van goede afspra

ken tus sen opdracht ge ver en uit voer der. 

Gradaties in kor rel groot te of opper vlak te

ruw he den (ra) zijn gebrui ke lij ke cri te ria om 

over de grof heid dan wel de ver fij ning van 

opper vlak ken te spre ken. wanneer ech ter 

een bepaal de bestaan de finish nage bootst 

moet wor den ver dient het aan be ve ling om 

hier op voor hand over leg over te ple gen 

met staal mon sters ter hand. slechts aan de 

hand van der ge lij ke mon sters kan een uit

voer der nagaan of de gevraag de afwer king 

kan wor den gere a li seerd, niet door mid del 

van schrif te lij ke cor res pon den tie alleen.

een ander punt inza ke ver wach tin gen 

omtrent rVs slijp beel den betreft de keuze 

van het staal ty pe. de meest cou ran te types 

voor bui ten werk zijn crni sta len (meest al en 

1.4301/1.4307	en	–	in	een	cor	ro	sie	ver	mili	eu	

–	1.4401/1.4404).	In	bepaal	de	lan	den	

en mark ten worden ook vaak en 1.4541 

en 1.4571 gebruikt (van we ge de ver be ter de 

weer stand tegen inter kris tal lij ne cor ro sie). 

deze 2 types zijn gele geerd met titaan en 

lenen zich min der goed tot slij pen (ont staan 

van een “gevlamd” uit zicht). in het bij zon

der bij het uit voe ren van onder houd en 

repa ra ties aan bestaan de con struc ties (b.v. 

stads meu bi lair) bestaat het gevaar dat uit 

spoed ei send heid plaat, buis of staf uit dit 

staal ty pe wordt gebruikt. door het risi co op 

een afwij kend slijp beeld is deze mate ri aal

keu ze af te raden. inzake cor ros ie weer stand 

vormt en 1.4307 een gelijk waar dig alter na

tief voor en 1.4541 en 1.4404 voor 1.4571.

3

Roestvast staal ver toont een unie ke eigen schap: 

het is zelf her stel lend. Wanneer de opper vlak te 

bescha digd wordt, zal de pas si va tie laag ogen blik

ke lijk opnieuw gevormd wor den indien vol doen de 

zuur stof aan we zig is. Dit ver klaart waar om roest

vast staal geen lak laag of ande re vorm van cor ro

sie be scher ming nodig heeft om er na tien tal len 

jaren gebruik nog schit te rend uit te zien. 
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3 Vaak gebruik te mecha ni sche 
opper vlak te be han de lin gen

Het effect van harde 

deel tjes op een dra ger 

(meest al lin nen voor 

RVS) beoogt een mate

ri aal af ne mend effect, 

gaan de van weg wer ken 

van las na den tot esthe

tisch aan trek ke lij ke deco

ra tie ve afwer kin gen.

Dergelijke schuur mid

de len zijn beschik baar 

voor mon ta ge op diver se 

machi nes: band schuur

ma chi nes, band vijl ma

chi nes, schij ven,…

bij het bewer ken van roest vast staal wor

den vaak begrip pen gehan teerd tus sen 

opdracht ge vers en uit voer ders of tus sen 

klan ten en leve ran ciers. correct gebruik 

van ter mi no lo gie inza ke bewer kin gen, 

gereed schap, schuur mid de len en aan drij

vin gen dra gen wezen lijk bij tot het effi ci ënt 

berei ken van het gewens te slijp re sul taat. 

Slijpen

Met “slij pen” 

wordt door gaans 

een ver spa nen

de of mate ri

aal  a f  ne  men de 

bewer king bedoeld. daarbij wordt gebruikt 

gemaakt van harde deel tjes (gebon den op 

een dra ger) die het roest vast staal aan 

de opper vlak te ver wij de ren en slijp spo ren 

doen ont staan. de bewer king wordt niet 

altijd omwil le van het deco ra tie ve aspect 

uit ge voerd maar vaak om onge wens te 

delen (las na den, oxi de hui den) te ver wij

de ren. in dalen de volg or de van ruw heid 

(en dus in stij gen de graad van glad heid) 

bestaan onder ande re:

deze rang schik king heeft alleen tot doel 

om voor band slijp ma chi nes (rol, plaat of 

buis be wer king) de rol van ruwe of min der 

ruwe kor rel te illu stre ren.

Voor slijp be wer kin gen met hand slijp ge

reed schap is een der ge lij ke rang schik king 

ook gel dig, maar zijn ande re waar den scha

len moge lijk.

dit komt erop neer dat men bij het bewer ken 

van een mecha ni sche con struc tie uit pla ten 

“gesle pen kor rel 320 af fabriek” niet auto

ma tisch hand schuur mid de len (b.v. lamel

len schij ven)  met kor rel 320 mag inzet ten. 

Uw leve ran cier geeft het nodi ge advies.

Proces Typische kor rel

•	weg	slij	pen	van	las	na	den	(fijn	nabe	wer	ken	ver	eist)	 36	

•	voor	slij	pen	van	warm	ge	walst	–	1D	–	RVS	 36/60

•	voor	slij	pen	van	koud	ge	walst	RVS	 80/120

•	slij	pen	als	afwer	king	of	voor	be	rei	ding	van	fij	ner	werk	 120/180/240

•	slij	pen	met	fijne	afwer	king	 320/400
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Polijsten

in vele talen wor den slij pen en polijs ten 

door elkaar gebruikt. Technisch gezien 

wordt er bij het polijs ten geen rVs ver wij

derd, maar wordt de opper vlak te glad der 

en glan zen der gemaakt. dit kan bevor derd 

wor den door pas ta’s in vloei ba re of vaste 

vorm en kan zoda nig fijn wor den door

ge voerd dat kras vrije, spie gel glan zen de 

 

Polijsten gebeurt met behulp van katoen of vilt en 

even tu eel pasta. Op de foto is het afwer ken van buis

op per vlak ken te zien met geven ti leer de schij ven op 

een sta ti o nai re machi ne. 

opper vlak ken ont staan. een zeld za me toe

pas sing waar bij het gewals te opper vlak 

recht streeks wordt gepo lijst is b.v. hoog

waar dig tafel be stek. Meestal wordt het 

polijs ten ech ter voor af ge gaan door één of 

meer de re slijp be wer kin gen.

het effect is steeds een (hoog)glan zend 

uiter lijk, van daar de toe pas sing in b.v. de 

far ma ceu ti sche indu strie.

5
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Borstelen     

 

ook slij pen en bor ste len wor den in bepaal

de talen door elkaar gebruikt.

Met bor ste len wordt door gaans ver we zen 

naar een pro ces waar bij het rVsopper vlak 

niet door een slijp mid del met een bepaal de 

kor rel wordt behan deld maar door een vlies 

van onge rich te vezels. hierbij valt geen 

kor rel groot te te defi ni ë ren en de abra sie ve 

wer king ervan op het rVs is vrij wel nihil. 

het uiter lijk van het rVs wordt natuur lijk 

wél gewij zigd, er bestaan trou wens ver

schil len de vari an ten van ruw heid: coar se, 

fine, very fine en super fine.

een cou rant voor beeld hier van is de zoge

naam de scotchbrite™ afwer king. deze 

merk naam zal in deze publi ca tie gere geld 

gebruikt wor den als ver wij zing naar een 

vlies van onge rich te vezels.

Voorbeeld van een lamel len wiel uit ScotchBrite™ 

mate ri aal.

Deze tech niek wordt hier toe ge past voor het ver wij

de ren van de aan loop kleu ren die door het las sen 

wer den ach ter ge la ten. Het gehe le opper vlak krijgt een 

homo geen, esthe tisch uiter lijk.

Er kan vast ge steld wor den dat de las naad geens zins 

ver wij derd wordt, het ScotchBrite™ mate ri aal heeft 

daar voor niet de nodi ge abra sie ve wer king. Het hangt 

trou wens van de opdracht ge ver af of de las na den vol

le dig ver wij derd die nen te wor den of niet.
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4 Vaak gebruik te gereed schap pen en slijp mid de len 

een com bi na tie van fac to ren draagt bij tot 

het berei ken van een gewenst slijp re sul

taat: 

•	 schuur	ma	chi	ne;

•	 schuurbeweging;

•	 schuur	mid	del	(inclu	sief	dra	ger	en	kor	rel

groot	te);

•	 aan	tal	schuur	stap	pen;

•	 hard	heid	 en	 type	 con	tact	wiel	 (indien	

gebruikt);

•	 snel	heid	en	druk.

om de juis te keuze te maken uit deze 

beschik ba re fac to ren moet er nage dacht 

wor den over: 

•	 de	opper	vlak	te	toe	stand	van	de	gebruik	te	

half	fabrica	ten;

•	 de	 com	plexi	teit	 en	 bereik	baar	heid	 van	

de	onder	de	len	van	het	werk	stuk;

•	 het	visu	e	le	aspect	na	ople	ve	ring.

4.1 Beheersing van het slijp pro ces 

bij het slij pen met hand ge reed schap komt 

het erop aan de hit te ont wik ke ling en de 

druk uit oe fe ning zoda nig te beper ken zodat 

de invloed van het schuur mid del lager 

wordt en aldus de kans op moei lijk her stel

ba re fou ten ver kleint. de schets maakt dit 

dui de lijk.

de slijpsnelheid hangt af van (de fijnheid 

van) de schuurkorrel. bij het slijpen in 

opeenvolgende stappen dienen bij steeds 

fijner wordende schuurmiddelen ook 

de druk en de bewerkingssnelheid af te 

nemen.

olie en vet ten ver len gen door hun koe len de 

rol de stand tijd van de ban den, ver zor gen 

de afvoer van spa nen en stof en zor gen ook 

visu eel voor een ander uiter lijk. Vandaar 

dat  men in de han del (van plaat en coil) ook 

écht spreekt van “nat” (in tegen stel ling tot 

“droog”) gesle pen. 

Voor stuk ken die hand ma tig afge werkt die

nen te wor den is het ech ter wei nig gebrui

ke lijk. het pro cé dé vergt niet alleen een 

con stan te sme ring maar ook een omslach ti

ge ver wer king van de gebruik te olie, die de 

rest van de werk plaats kan belas ten.

7

Bij het slij pen met hand

ge reed schap komt het 

erop aan de hit te ont wik

ke ling en de druk uit oe fe

ning te beper ken. 

De bewe ging van de 

ope ra tor, de uit ge oe fen

de druk en de omtrek

snel heid zor gen samen 

voor een beheers te 

uit voe ring van het slijp

werk.



8

M e c h a n i s c h  b e w e r  k e n  V a n  d e c o  r a  T i e  V e  r o e s T  V a s T  s T a  l e n  o p p e r  V l a k  k e n

De meest gang ba

re slijp mid de len zijn: 

schuur ban den, vlies, 

lamel len schij ven, 

fiberschji ven, tot polijst

doe ken.

4.2 Slijpmiddelen

er dient een onder scheid gemaakt te wor den 

tus sen het slij pen van coil of plaat zoals dat 

in fabrie ken of staal ser vice cen tra gebeurt 

ener zijds en hand slijp werk ander zijds.

in het eer ste geval wor den voor het slij pen 

van rVs veel vul dig alu mi ni um oxide (al2o3) 

ofwel sili ci um car bi de (sic) gebruikt. deze 

pro ces sen ver lo pen nage noeg als “band

werk”.

in het twee de geval is de belang rijk ste 

schuur kor rel zir co ni um oxide door zijn lan

ge re stand tijd t.o.v. alu mi ni um oxide. bij 

het gebruik van zir co ni um oxide wor den 

door gaans kor rel groot ten van 24 tot 120 

gehan teerd. 

indien er fij ne re afwer kin gen ver eist zijn 

kan men over scha ke len naar ofwel alu mi ni

um oxide ofwel sili ci um car bi de.

de belang rijk ste fac to ren die tot het bereik 

van de slijp mid de len beho ren en die het 

slijp beeld bepa len zijn de vol gen de:

•	 de	kor	rel	groot	te	(bepaalt	de	ruw	heid)	

	 zie	3.1;

•	 de	 groot	te	 (dia	me	ter)	 van	 de	 schij	ven	

of	 wie	len	 en	 hun	 omtrek	snel	heid;	 zie	

boven;

•	 het	mate	ri	aal	en	dus	de	stijf	heid	van	de	

dra	ger;

•	 het	gebruik	van	vet	of	olie	bij	het	schu	ren	

(is ech ter wei nig gebrui ke lijk, zie voor

gaan	de	tekst);

•	 de	door	de	ope	ra	tor	uit	ge	oe	fen	de	

 bewe ging.

 

in tegen stel ling tot de schuur mid de len voor 

coil en plaat levert het afslij ten van de kor

rel	 –	 en	 dus	 het	 niet	 lan	ger	 con	stant	 zijn	

van	 het	 uiter	lijk	 per	 lopen	de	 meter	 –	 min

der pro ble men op bij hand schuur mid de len. 

dit komt onder ande re door de veel vul di ge 

prak tijk van het “nabe wer ken“ met vlies (die 

een der ge lij ke slij ta ge zou camou fle ren als 

ze zou bestaan) en door het anders afslij

ten van wiel vor mi ge slijp mid de len t.a.v. bij 

voor beeld schuur mid de len op band. 
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hiernavolgend wor den de meest gang ba re 

slijp mid de len indi vi du eel toe ge licht: 

Schuurbanden

diverse breed tes bestaan. het dra ger ma

te ri aal heeft invloed op het slijp re sul taat: 

het kan gaan van soe pel lin nen (papier is 

bij roest vast staal wei nig gebrui ke lijk) tot 

stug poly es ter ka toen. in func tie van de 

toe pas sing kiest men de juis te kor rel en 

soe pel heid. Tot de meest recen te ont wik ke

lin gen behoort o.a. schuur lin nen met koe

lend addi tief. dit heeft tot doel de warm te 

te beper ken en de stand tijd van de band te 

ver ho gen.

Vlies 

deze niet gewe ven drie di men si o ne le 

kunst stof ve zels (b.v. scotchbrite™) heb

ben nage noeg geen abra sie ve wer king. 

het uiter lijk van een deco ra tief onder deel 

kan ermee geho mo ge ni seerd wor den. het 

mate ri aal wordt meest al in vel of rol vorm 

op de markt gebracht. er bestaan ook gra

da ties van ruw heid: coar se, medi um, fine, 

very fine, super fine.

9
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Lamellenschijven

door de sterk ver spa nen de wer king, 

behoort het gebruik ervan meer tot de voor

be rei den de werk zaam he den. Ze ver to nen 

een lange levens duur, omdat er voort du

rend vers schuur mid del vrij komt. de schets 

toont hoe de lamel len ver lijmd zijn op de 

glas ve zel dra ger. om een gro ter con tact op

per vlak te garan de ren, bestaan ook konisch 

ver lijm de lamel len schij ven: hier door ver

min dert de kans op fou ten en wordt de 

afwer king fij ner.

 

Fiberschijven

daar waar lamel len schij ven een sterk 

abra sie ve wer king heb ben en ook goed

ko per zijn in gebruik (lan ge re levens duur), 

laat het gebruik van fiber schij ven door het 

zach te con tact toe om abra sief te wer ken 

met min der risi co om “in” de opper vlak te 

te schu ren.

door de vorm vast heid kan een weg ge sle

pen las naad met grote pre ci sie cor rect 

afge werkt wor den.

Geperste wie len 

dit mate ri aal bestaat uit gecom pri meerd 

vlies. door vari a tie van de fabri ca ge pa ra me

ters kun nen wie len voor manu eel gebruik 

ver vaar digd wor den tot 150 mm breed te 

en met een vari a be le den si teit en soe pel

heid. als voor de len kun nen ver meld wor

den: lange levens duur, uni for me afwer king, 

flexi bi li teit (gra da ties van soe pel heid) en 

het ver mij den van hit te ver kleu rin gen.

Gewikkelde wie len 

deze bestaan ook uit vlies dat op een harde 

kern ver lijmd wordt en laag na laag gewik

keld wordt tot een homo geen wiel. deze 

zijn door gaans min der soe pel en wer ken 

min der abra sief.

Voor beide soor ten schuur mid de len dient 

de omtrek snel heid beperkt te wor den. de 

leve ran cier geeft het beno dig de spe ci fie ke 

advies.
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Gestructureerde schuur mid de len 

(Engineered abras ives)

wanneer de toe pas sing een uiterst fijne 

afwer king ver eist die ook nog eens lang

du rig aan ge hou den kan wor den tij dens het 

slij pen, kan geko zen wor den voor gestruc

tureerde schuur mid de len. deze opper vlak

ken bestaan uit drie di men si o na le struc

tu ren (zoals bij voor beeld pira mi den) die 

meer de re lagen van het slijp mid del bevat

ten, als ook een koel mid del om over dre ven 

warm teont wik ke ling te beper ken. wanneer 

deze drie di men si o na le struc tu ren afslij ten, 

komt er steeds nieuw schuur mid del vrij, 

het geen resul teert in een fijne en con stan te 

afwer king van slijp band tot slijp band. 

Verschillende leve ran ciers bie den een typi

sche eigen vari ant van gestructureerde 

schuur mid de len aan, waar van de exac te 

vorm ver schilt van de ene tot de ande re. 

deze pro duc ten ver ho gen de ver spaan baar

heid van het schu ren zon der de afwer king 

teniet te doen. Ze gaan lan ger mee dan con

ven ti o ne le schuur mid de len en zor gen voor 

een ver laag de ener gie con sump tie. 

4.3 Slijpmachines

draagbare en sta ti o nai re machi nes voor het 

bewer ken van roest vast sta len con struc ties 

wor den behan deld. bijdragen over coil slijp

ma chi nes en mid de len val len bui ten het 

bestek van deze bro chu re. 

Stationaire machi nes

bepaalde han de lin gen ver ei sen het gebruik 

van sta ti o nai re machi nes. door de steeds 

weer ke ren de iden tie ke han de lin gen en de 

bereik bare pre ci sie kun nen bij voor beeld 

bui zen ont braamd wor den en van het 

gepas te aan sluit pro fiel wor den voor zien op 

een sta ti o nai re machi ne.

stationaire band schuur ders (mid den) zijn ide

aal voor ont bra min gen op een con tact wiel. 

Vooraan staat een zware elek tri sche aan

drijf mo tor die via de aan drijf slang ver schil

len de schuur ag gre ga ten kan aan drij ven. bij 

zwaar schuur werk in de werk plaats is het 

gebruik hier van zeer voor de hand lig gend 

(zie ook vol gen de para graaf over aan drij

vin gen), maar wordt om dezelf de rede nen 

min der gebruikt op de bouw plaats.

11
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De schuur band loopt 

over een meta len con 

 tac t rol en slijpt pro

bleem loos het juis te pro

fiel op de kopse kant van 

een buis. Voordeel is 

een pre cie ze aan slui ting 

en een zeer ver zorg de 

las naad die met mini ma

le inspan ning bij ge werkt 

kan wor den. 

op de polijstmolen kan men een gamma van 

wie len mon te ren. dit toe stel wordt gebruikt 

om draag ba re stuk ken af te wer ken.

de links afge beel de machi ne wordt enkel 

gebruikt om bui zen van het cor rec te aan

sluit pro fiel te voor zien. de schuur band 

loopt over een meta len con tac trol en slijpt 

pro bleem loos het juis te pro fiel op de kopse 

kant van de buis. Voordeel is een pre cie ze 

aan slui ting en een zeer ver zorg de las naad 

die zeer vlot bij ge werkt kan wor den. 

hoe dit toe stel pre cies func ti o neert wordt in 

detail afge beeld:

Draagbare machi nes  

Tegenwoordig bestaan hand werk tui gen die 

toe la ten om de omtrek van bui zen of de 

bin nen en bui ten hoe ken van buis ver bin

din gen te slij pen als ook fijne toe stel len om 

moei lijk bereik ba re inwen di ge plek ken te 

berei ken. 

het is ook belang rijk de moge lijk he den 

en beper kin gen van ver schil len de gereed

schap pen goed te ken nen: het slij pen van 

een plaat op per vlak dan wel een bui zen

con struc tie vraagt ande re machi nes, op 

een opper vlak (van b.v. een kast, deur of 

paneel) zijn slijp fou ten moei lij ker te cor ri

ge ren dan bij het bewer ken van bui zen en 

buis ver bin din gen. Zo kan het b.v. aan ge

we zen zijn om bij het weg wer ken van een 

klein lass pat je op een paneel toch de hele 

opper vlak te egaal te behan de len i.p.v. snel 

een loca le cor rec tie aan te bren gen die het 

–	homo	ge	ne	–	slijp	beeld	ver	stoort

bij het gebruik van schuurmiddelen op 

stift mogen gaan boormachines gebruikt 

worden. hiervoor mogen enkel rechte slij

pers ingezet worden. deze machines zijn 

ergonomischer in het gebruik en bovendien 

is het toerentalbereik ervan speciaal afge

stemd op slijpwerk. deze beide aspecten 

komen het slijpresultaat ten goede.

in samen wer king met de leve ran cier kan 

een vrij beperk te set gereed schap pen 

 ge ko zen wor den waar mee nage noeg heel 

het gamma aan bewer kin gen met suc ces 

uit ge voerd kan wor den.
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Regelbare haak se slij per 

hoewel het uiter lijk van het toe stel bekend 

voor komt van snij toe pas sin gen, wordt het bij 

deco ra tief slijp werk van rVs juist gebruikt 

van we ge de veel zij di ge han teer baar heid van 

soe pe le, abra sie ve schij ven.

wanneer rVs op deze manier behan deld 

wordt, is een regel ba re snel heid nood za ke lijk.

Draagbare slij per

deze uni ver se le toe stel len kun nen zowel 

plaat werk als buis con struc ties aan. een 

gamma van snel wis sel ba re schuur mid de len 

kan pro bleem loos gemon teerd wor den, zoals 

het getoon de vlies wiel. een trage gebruiks

snel heid ver mijdt te hoge warm teont wik ke

ling, onher stel ba re mecha ni sche slijp fou ten 

en over dre ven slij ta ge van schuur mid de len. 

13

De meest gebruik te 

machi nes voor mobiel 

hand slijp werk zijn vlak

s lij pers, haak se slij pers, 

bin nen hoeks lij pers, 

bui zen slij pers en smal le 

band schuur ders. 
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Binnenhoekslijper 

het belang rijk ste doel ervan is de “bin

nen hoe ken” af te wer ken door o.a. in één 

stap las rup sen en las aan loop kleu ren te 

ver wij de ren en ook een esthe tisch uiter

lijk te leve ren.  daarvoor staan abra sie ve 

schij ven ter beschik king met verschillende 

gradaties van flexibiliteit en verspanend 

vermogen van de schuurkorrel.

Buizenslijpers

sterk aan be vo len voor bedrij ven die gericht 

zijn op leu ning bouw. de schuur band kron

kelt zich als het ware rond de buis (tot 

270°). ook de zoge naam de “geslo ten con

struc ties” vor men geen pro bleem. 

Smalle band schuur der of band vijl ma chi ne  

de smal le band slijpt de las naad weg, maar 

ver eist een nabe wer king omdat de band 

meest al een iets ruwer beeld ople vert. er 

bestaat ook een risi co op onder dik te door 

te diep schu ren van de las naad.  
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Veelzijdig inzet baar slijp toe stel met flexi be le kop pe ling tus sen een zware elek tri

sche motor (door gaans 380 V) en een ruime keuze aan vlot han teer baar hand slijp

ge reed schap. 

Het beschik ba re ver mo gen is naar boven toe ech ter niet onbe perkt: hoe zwaar der 

de aan drij ving, hoe gerin ger de flexi bi li teit.

Aandrijvingen

op het vlak van aan drij ving heeft men de 

keuze tus sen pneu ma tisch of elek trisch 

aan ge dre ven hand slijp ge reed schap. deze 

keuze heeft ech ter geen invloed op het 

slijp re sul taat.

Voorwaarde voor het kun nen gebrui ken van 

pneu ma tisch gereed schap is natuur lijk het 

voor han den zijn van een pers lucht net werk 

in de werk plaats. er dient reke ning gehou

den te wor den met de bij rVs gehan teer de 

hoge krach ten het geen de inzet van hoge 

lucht de bie ten en dus krach ti ger com pres

so ren met zich mee brengt. bovendien zijn 

b.v. bij het voor en naslij pen ande re slijp

snel he den van toe pas sing en wordt pneu

ma tisch gereed schap door gaans zel den in 

regel ba re ver sie toe ge past.

Toestellen op pers lucht zijn door gaans een 

fac tor tien duur der in elek tri ci teits ver bruik 

dan hun elek tri sche tegen han ger. ook de 

aan schaf van het pneu ma tisch toe stel valt 

duur der uit.

wanneer men slijp werk aan de bin nen kant 

van con tai ners (voor b.v. schei kun di ge, far

ma ceu ti sche of voe dings mid de len in du strie) 

beschouwt ligt de keuze inza ke aan drij ving 

vast: om vei lig heids re de nen mag door het 

gebrek aan aar ding geen elek trisch gereed

schap op 220 V of 380 V bin nen in de con

tai ner gebruikt wor den.

onder deze omstan dig he den wordt meest

al pneu ma tisch gewerkt. in een zeld zaam 

geval wordt gebruik gemaakt van toe stel len 

op laag span ning of toe stel len met geïso leer

de kop pe lin gen. hiervoor wordt naar de leve

ran ciers van slijp ge reed schap ver we zen.

in de elek trisch aan ge dre ven toe stel len 

maakt men onder scheid naar ge lang groot

te of toe pas sing: er bestaat vol le dig draag

baar hand ge reed schap op 220 V, er bestaat 

zwaar der gereed schap met een flexi be le 

aan drij ving tus sen sta ti o nai re motor en 

draag baar hand slijp ge reed schap (zowel op 

220 als op 380 V). Tenslotte bestaan er sta

ti o nai re band schuur ma chi nes (zoals b.v. de 

band schuur der zelf, de polijst mo len, of de 

machi nes die buis uit ein den het juis te pro

fiel voor het aan elkaar las sen mee ge ven) 

door gaans op 380 V. 

15
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hieronder wor den de moge lijk he den en 

beper kin gen van ver schil len de types (vol

gens aan drij ving) nog eens ver ge le ken:

Type aan drij ving Voordelen: Nadelen:

Draagbaar	 •	Aansluitbaar	op	het	(aan	we	zi	ge)	net	 •	Elektrisch	gevaar

Elektrisch	 •	Goed	han	teer	baar	en	beweeg	lijk	 •	Gevoelig	voor	over	be	las	ting

	 •	Gemiddelde	pres	ta	tiegewichts	ver	hou	ding	

 

Perslucht	 •	Beperkt	gewicht,	com	pact	 •	Hogere	ener	gie	kos	ten

	 •	Hoge	toe	ren	tal	len	moge	lijk	 •	Hogere	inves	te	ring	voor	pers	lucht	net	werk	en	

	 •	Geen	elek	tri	sche	onge	val	len	ri	si	co	 	 com	pres	sor

	 •	Geen	moge	lijk	heid	tot	ver	bran	ding	motor	 •	Hogere	aan	koop	prijs

	 	 	 •	Geluidshinder	(bin	nen	in	con	tai	ners	b.v.)

  

Elektrisch	met	flexibele	 •	Eén	enke	le	(krach	ti	ge)	bedrijfs	ze	ke	re	motor		 •	Minder	mobiel	bij	grote	con	struc	ties	door	

aandrijving  voor een waai er toe pas sin gen  beperk te flexi be le leng te

	 •	Hanteerbaarheid,	wei	nig	ver	moei	ing	ope	ra	tor	 •	Vraagt	meer	vak	ken	nis	van	de	gebrui	ker	

	 •	Ontkoppeling	van	het	onge	val	ri	si	co	 	 (opti	ma	le	snij	snel	he	den,	toe	ren	tal	len	b.v.)

	 •	Vrij	te	kie	zen	toe	ren	tal	len
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5 Correcte uit voe ring van het slijp pro ces

De hoek jes van het werk

blad zijn mis schien niet 

bij uit stek “dra gen de” 

delen van de con struc

tie. Door een ver zorg de 

afwer king, waar bij het 

slijp beeld van het werk

blad zoveel moge lijk 

nage bootst wordt, slaagt 

de firma er ech ter wel in 

zijn “visi te kaart je” ach

ter te laten. Verzorgde 

con struc ties zijn aan

trek ke lijk en ver ster ken 

het beeld van roest vast 

staal  als hygi ë nisch en 

pro fes si o neel mate ri aal.

5.1 Minimaal slijp werk als 
streef doel

roestvast staal heeft vaak een deco ra tie ve 

func tie en aan de opper vlak te be han de ling 

ervan wor den dan door gaans ook hoge 

eisen gesteld. 

het slij pen als afslui ten de bewer king kan 

door cor rect uit voe ren van voor af gaan de 

stap pen als snij den, plooi en en las sen tot 

een mini mum beperkt wor den.

bij de ver vaar di ging van deco ra tie ve rVs 

con struc ties ver dient het dus aan dacht:

•	 zoveel	moge	lijk	onder	de	len	reeds	gesle

pen	aan	te	kopen;

•	 deze	half	fabrica	ten	steeds	zui	ver	te	hou

den (zie ver der) gedu ren de opslag en 

fabri ca ge. dit om onno di ge rei ni ging te 

ver mij den.

ook wat de keuze van gebruik te las pro

cé dés en machi nes betreft zijn vol gen de 

aspec ten het over we gen waard:

 

•	 Hoewel	 het	 op	 zich	zelf	 een	 tra	ger	 pro

cé dé is dan MiG, zor gen TiGpro ces sen 

voor de beno dig de pre ci sie bij visu eel 

belang rij ke con struc ties.

•	 Zelfs	 indien	 geau	to	ma	ti	seerd,	 kan	 de	

pre ci sie van het TiGpro ces aan ge hou

den wor den door de gerin ge sleet van de 

elek tro des en de sta bi li teit van de boog.

•	 Al	te	dikke	las	na	den	(zoals	ook	bij	elek

tro de las sen kan gebeu ren) moe ten ver

me den wor den. deze kun nen de con

struc ties ver vor men. bovendien zor gen 

onver zorg de las rup sen voor node loos 

veel naslij pen.

 

de tota le slij pop los sing mag niet van één 

enkel toe stel ver wacht wor den, maar een 

beperk te set toe stel len zorgt meest al voor 

de com ple te dek king van de behoef ten van 

een bedrijf. Meerdere toe stel len ver die nen 

dus hun plaats in het goed uit ge rus te ate

lier, niet in het minst de sta ti o nai re machi

nes zoals een band schuur der, een pro fi

leer ma chi ne of een polijst mo len. bepaalde 

han de lin gen ver ei sen zoda nig veel pre ci sie 

of ver te gen woor di gen een der ma te hoge 

belas ting dat draag ba re werk tui gen niet de 

meest aan ge we zen zijn.

17
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5.2 Keuze van de slijp be han de ling 
in func tie van het ont werp

buizen die onder een bepaal de hoek met 

elkaar ver bon den zijn komen vaak in deco

ra tie ve roest vast sta len con struc ties voor. 

hiervoor bestaan zowel mecha ni sche (door 

mid del van bou ten en moe ren) als gelas te 

oplos sin gen.

wanneer een gelast ont werp de voor keur 

krijgt zijn ook hier weer diver se uit voe rin gen 

moge lijk. Twee ervan wor den ver der toe ge

licht, met nadruk op de slijp be wer king.

Zo kan men kie zen voor een “zach te” over

gang (foto reeks links) met een rVs bocht 

tus sen twee bui zen. deze keuze houdt in 

dat men der ge lij ke ver bin dings stuk ken (fit

tings) ook wer ke lijk op voor raad heeft of ze 

vlot kan bestel len. dit ont werp maakt de na 

te bewer ken zones wel gemak ke lijk toe gan

ke lijk. een bij ko men de zorg is het pas send 

zijn van de bocht en de buis uit ein den. dit is 

een kwes tie van tole ran ties.

ofwel (foto reeks rechts) kiest men ervoor de 

buis uit ein den in ver stek te zagen zodat deze 

naad loos aan elkaar pas sen en met een 

echte “hoek” aan elkaar gelast wor den.

wanneer de bui zen recht streeks aan elkaar 

wor den gelast is een ande re aan pak ver eist 

voor het afwer ken van de bin nen hoek dan 

voor de bui ten hoek. de bin nen hoek wordt 

met	 dunne	 	 schij	ven	 bewerkt;	 de	 bui	ten

hoek kan met lamel len schij ven nage sle pen 

wor den. de aan gren zen de zones wor den 

homo geen bij ge sle pen met een hand werk

tuig dat toe laat 360° rond de bui zen te 

wer ken.

Oplossing met een bocht stuk

Afwezigheid van een echte bin nen”hoek”

Behandeling van de gehe le omtrek met lamel len schijf

Homogeen nabe wer ken van de com ple te leu ning.

De over gang tus sen de twee delen is “zacht”, zon der 

“hoek”.
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5.3 Aandachtspunten bij het deco-
ra tief slij pen

Beperk het slijp werk

een waai er aan reeds gesle pen roest vast 

sta len half fabrica ten zijn beschik baar 

voor deco ra tie ve con struc ties: gesle pen of 

gebor stel de en bekle de pla ten, gesle pen 

buis en staf,…

Mits een goede selec tie ervan, kan het nog 

uit te voe ren slijp werk aan zien lijk beperkt 

wor den. Meestal die nen nog slechts de ver

bin din gen geho mo ge ni seerd te wor den. 

dit houdt natuur lijk ook het risi co in dat 

reeds rela tief fijn afge werk te opper vlak ken 

met een te grove kor rel behan deld wor

den waar door plaat se lijk zicht baar mate

ri aal ver wij derd wordt met onder dik te als 

gevolg. 

bij plaatplaat ver bin din gen in het zicht

baar bereik is het aan be vo len de las naad 

te bewer ken met  ronde schij ven in plaats 

van met een (rech te) band schuur der. dit 

om even tu e le ver die pin gen (door de band

schuur der) in het mate ri aal te ver mij den. 

anderzijds moe ten de schijf di a me ters hier

bij om dezelf de rede nen zo klein moge lijk 

gehou den wor den om de homo ge ni teit van 

het slijp beeld te ver ze ke ren. 

Vermijd loca le over ver hit ting

rVs komt in de bouw voor na me lijk voor 

als crni sta len (tech nisch “aus te ni tisch” 

genaamd)	 zoals	 EN	 1.4301/1.4307	 en	

1.4401/1.4404.	Het	gebruik	van	het	chroom

staal (tech nisch “fer ri tisch” genaamd), en 

1.4016 dient beperkt te wor den tot bin

nen werk. Ferritische staal soor ten ver to nen 

19

Oplossing met één las naad, in ver stek

Behandeling van de bin nen hoek met aan ge pas te 

schijf

Behandeling van de bui ten hoek met een lamel len schijf

Machinaal nabe wer ken om een homo geen uiter lijk te 

ver krij gen. De “hoek” blijft zicht baar.
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gelijk aar di ge fysi sche eigen schap pen als 

kool stof staal.

de groep aus te ni ti sche staal soor ten ech ter 

ver toont slechts een beperk te warm te ge

leid baar heid (in ver ge lij king met kool stof

staal) maar een ver hoog de ther mi sche uit

zet ting, het geen tot onge wens te effec ten 

als ver kleu ring en ver vor ming kan lei den bij 

het slij pen. door het toe ren tal en de druk 

met het werk tuig op het werk stuk te beper

ken ver mijdt men over ver hit ting. 

Hou reke ning met de bestaan de afwer king

Zoals eer der beschre ven ver oor zaakt het 

behan de len van rVs opper vlak ken met 

abra sie ve mid de len een zeker “slijp beeld”. 

daar waar coil of plaat slijp ma chi nes vrij 

gemak ke lijk een con sis tent patroon kun

nen aan bren gen, is dat voor de vak man met 

hand ge reed schap niet zo van zelf spre kend. 

het is dus belang rijk om bij het hand slij pen 

steeds dezelf de slij prich ting aan te hou den 

als de ach ter lig gen de plaat of buis.

de in acht te nemen aan dachts pun ten kun

nen als volgt samen ge vat wor den:

•	 Het	 is	 niet	 ver	stan	dig	 het	 werk	 te	 wil

len bespoe di gen door meer druk uit te 

oefe nen. Men bereikt hier mee slechts 

een onge wens te loca le over ver hit ting 

met ver vor ming en aan loop kleu ren tot 

gevolg.

•	 Wanneer	 bij	 opeen	vol	gen	de	 stap	pen	

over ge scha keld wordt op een fij ne re kor

rel, is het nut tig het werk stuk en het 

gereed schap te rei ni gen (met pers lucht 

b.v.) om nog aan we zi ge grove kor rel tjes 

van de vori ge stap te ver wij de ren.

•	 Het	slij	pen	steeds	 in	één	bepaal	de	rich

ting uit voe ren (om een homo geen slijp

beeld te ver krij gen) en in zo lang moge

lij ke bewe gin gen.

•	 Het	 is	 beter	 om	 te	 star	ten	 met	 een	 te	

fijne veel eer dan met een te grove kor rel. 

indien te grof gesle pen, is soms onher

stel baar kwaad geschied of vraagt her

stel veel nabe wer king. een vaak gebruikt 

start punt is kor rel 120 (in het kader 

van de hand schuur mid de len wel te ver

staan).

•	 Slijpwerk	 op	 RVS,	 goed	 of	 slecht	 uit	ge

voerd, levert een uit ge spro ken visu eel 

effect. het kan niet “opge smukt”  wor den 

zoals bij b.v. het lak ken van staal het 

geval is.

•	 wanneer een zeer fijne afwer king ver

langd wordt (voor al b.v. bij spie gel

glan zen de opper vlak ken) die nen de 

opeen vol gen de kor rel groot ten dich ter 

bij elkaar aan te slui ten dan zulks bij 

zach te meta len (zoals alu mi ni um) het 

geval is. als vuist re gel kan gesteld wor

den dat de kor rel groot te maxi maal mag 

ver dub beld wor den bij het staps ge wijs 

ver fij nen van het schuur mid del. Zoniet 

dan zul len spo ren van een ruwe voor pas 

niet vol doen de ver wij derd kun nen wor

den bij het ver fij nen.

•	 bij het polijs ten (spie gel glans) is het 

nood za ke lijk de slij prich ting staps ge

wij ze lood recht op elkaar te laten alter

neren. 



M e c h a n i s c h  b e w e r  k e n  V a n  d e c o  r a  T i e  V e  r o e s T  V a s T  s T a  l e n  o p p e r  V l a k  k e n

Bij het ver vaar di gen van 

deco ra tie ve con struc ties 

zoals b.v. trap pen, leu

nin gen en balu stra des 

die nen alle basis ma te

ri a len zoals plaat, buis 

of staf zoveel moge lijk 

gesle pen en beschermd 

aan ge kocht te wor den. 

Deze bescherm fo lie 

ver min dert de kans op 

bescha di ging of ver vui

ling door ijzer deel tjes.

Traptrede na afwer

king (links) en ervoor 

(rechts). Zorg ervoor dat 

de niet bewerk te delen 

bekleed blij ven met folie 

om bescha di ging te ver

mij den.

5.4 Basisregels inza ke opslag, fabri-
ca ge, afwer king en instal la tie

het gemengd gebruik van ver schil len de 

soor ten meta len komt vaak voor bij metaal

con struc tie be drij ven. Voor vele rea li sa ties is 

het immers aan ge we zen bepaal de delen uit 

kool stof staal, ande re uit rVs of aluminium 

te ver vaar di gen. Met dit gege ven komt het 

erop aan een aan tal basis re gels omtrent 

het weder zijds con tact tus sen ver schil len de 

metal lie ke mate ri a len te res pec te ren. het 

risi co bestaat name lijk dat bij een wei nig 

ver zorgd beleid in de werk plaats, ijzer stof 

of deel tjes terecht ko men op onbe scherm de 

rVs opper vlak ken, die bij het gebruik van de 

con struc tie tot roest vor ming kun nen lei den. 

het is even zeer van belang roest vast sta len 

half fabrica ten of con struc ties van mecha ni

sche scha de te vrij wa ren.

Volgende voor zorgs maat re ge len zijn aan

ge we zen om con tact met ijzer deel tjes of 

mecha ni sche bescha di ging te ver mij den 

waar rVs ver werkt wordt:

•	 Zoveel	 moge	lijk	 met	 bescherm	de	 (met	

folie bekle de) opper vlak ken wer ken: bij 

aan koop van plaat of buis, maar ook bij 

het op voor raad hou den van half fa bri

ca ten en bij het ver la den van afge werk

te stuk ken op de vracht wa gen. plastic 

folie is geen over bo di ge luxe wan neer 

het erop aan komt kras sen of ijzer stof te 

ver mij den op deco ra tief gesle pen opper

vlak ken uit rVs, dat afhan ke lijk van de 

pro	duct	vorm	(plaat	–	buis	–	ande	re)	2.5	

tot 5 maal duur der is dan kool stof sta len 

tegen han gers.

•	 Dezelfde	 slijp	mid	de	len	 mogen	 niet	

afwis se lend voor kool stof staal en voor 

rVs (van we ge het risi co op roest door 

ijzer deel tjes) gebruikt wor den. in werk

plaat sen met gemengd gebruik van kool

stof staal en rVs moe ten apar te sets 

schuur mid de len gehan teerd wor den.

•	 Strikte	 schei	ding	 inza	ke	 opslag	 en	

bewer king van kool stof staal en rVs in 

apar te zones is aan te beve len. ideaal is 

het voor zien in fysisch apar te ruim ten. 

Zo wordt het risi co op con ta mi na tie van 

rVs door ijzer deel tjes (zowel door stof 

als door gereed schap) ver me den.

•	 Ook	 tij	dens	 opslag	 en	 behan	de	ling	 ver

 dient het ver mij den van ijzer con ta mi na tie  

de nodi ge aan dacht. Meer in detail kan 

bij voor beeld voor zien wor den om de sta

pel rek ken voor rVs bui zen en sta ven met
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Deze con struc tie ver toont een aan tal gebre ken die door het in acht nemen van een aan tal basis re gels had den 

ver me den kun nen wor den. Opvallende fou ten zijn o.a.:

•	 gebrek	ki	ge	afwer	king	van	de	las	naad:	esthe	tisch	zowel	als	cor	ro	sie	tech	nisch

•	 gebruik	van	schroe	ven	uit	een	min	der	edele	lege	ring

•	 uni	form	ver	sprei	de	roest	vlek	ken	op	de	koker	pro	fie	len

Een mari tiem kli maat ver sterkt dit pro bleem.

Om der ge lij ke pro ble men te ver mij den, dient het vol gen de in acht geno men te wor den:

•	 meer	zorg	bij	het	las	sen:	ver	mij	den	van	onre	gel	ma	tig	he	den	en	spat	ten

•	 vak	kun	di	ge	afwer	king	van	de	naad	zélf

•	 gebruik	van	beves	ti	gings	mid	de	len	uit	RVS

•	 bescher	ming	van	de	half	fabrica	ten	in	de	werk	plaats

•	 gepas	te	rei	ni	ging	ter	plaat	se	zon	der	gebruik	van	chloor	hou	den	de	rei	ni	gings	pro	duc	ten	

 hout, plas tic, rub ber of vilt te bekle den.

 hetzelfde kan gezegd wor den over hef

werk tui gen: ijze ren ket tin gen zijn niet 

geoor loofd en men kan den ken aan rVs 

schoe nen die over hef ha ken gescho ven 

wor den, of bekle ding met harde kunst

stof. wanneer bij voor beeld rol len ta fels 

gebruikt wor den kun nen ook hier ach

ter ge ble ven ijzer deel tjes voor pro ble men 

zor gen ook zon der recht streeks con tact 

tus sen een par tij kool stof staal en een 

reeks roest vast sta len mate ri a len. deze 

beden kin gen gel den even zeer voor scha

ren, kant ban ken en aller lei hand ge reed

schap.

•	 Het	 is	belang	rijk	dat	de	werk	plaats	zoda

nig geor ga ni seerd wordt dat er niet over 

rVs pla ten gelo pen wordt: ook werk schoe

nen zijn dra ger van ijzer deel tjes en olie…

•	 Dit	 “voor	ko	mings	be	leid”	 kan	 men	 ver

der door voe ren bij het samen bin den van 

gesle pen rVs bui zen of buis con struc ties: 

het is niet ver stan dig geld te bespa ren met 

kool stof sta len ver pak kings band: bloot ge

steld aan een voch ti ge atmos feer zal zich 

ook hier roest vor men rond het band ij zer.

 indien er toch van gebruik gemaakt wordt, 

dient rechts reeks con tact tus sen rVs en 

ver pak kings band ver me den te wor den.
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6 Praktijkvoorbeelden

De keuze van roest vast 

staal voor het ver vaar di

gen van leu nin gen houdt 

een aan tal belang rij ke 

voor de len in:

•	 een	duur	za	me	oplos

sing die prak tisch 

onder houds vrij kan 

gebruikt wor den;

•	 een	visu	eel	aspect	dat	

geen ver ou de ring kent 

en er tien tal len jaren 

lang goed uit ziet;

•	 een com bi na tie van 

ste vig heid met een 

aan vaard baar gewicht.

6.1 Leuningen

leuningen en balu stra des ver vul len in de 

eer ste plaats een vei lig heids func tie in de 

bouw. daarnaast bie den deze con struc ties 

ook uit ste ken de moge lijk he den voor stijl

vol le cre a ties in zowel bin nen als bui ten

ar chi tec tuur. 

ongeacht de plaat sing (bin nen of bui ten) 

bete kent  de keuze voor rVs:

•	 een	 duur	za	me	 oplos	sing	 die	 wei	nig	

onder	houd	ver	eist;

•	 een	visu	eel	aspect	dat	geen	ver	ou	de	ring	

kent	en	er	jaren	lang	goed	uit	ziet;

•	 een	gun	sti	ge	sterk	te/gewicht	ver	hou	ding. 

Vooral in de open lucht kun nen con struc ties 

uit rVs een uit ste ken de cor ros ie weer stand 

bie den door de com bi na tie van:

•	 door	dach	te	mate	ri	aal	se	lec	tie	

	 (in	func	tie	van	het	mili	eu);

•	 gepas	te	opper	vlak	teafwer	king	

 (er bestaan gra da ties van opper vlak te

ruw	heid);

•	 aan	ge	past	 ont	werp	 en	 ver	zorg	de	 afwer

king.

dit laat ste aspect wordt aan de hand van 

een foto reeks belicht.

Vanzelfsprekend beho ren steek, kleef en 

bout ver bin din gen ook tot de fabri ca ge mo

ge lijk he den van leu nin gen en balu stra des.  

deze publi ca tie wil ech ter de moge lijk he

den tot naad lo ze en vloei en de con struc ties 

aan to nen die moge lijk wor den door het 

vak kun dig in prak tijk bren gen van las sen en 

mecha nisch nabe wer ken.

de hier na opge no men gevals tu die belicht 

enke le bij leu ning bouw veel voor ko men de 

gelas te ver bin din gen en hoe deze in ele gan

te en naad lo ze gehe len kun nen omge vormd 

wor den.
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De beno dig de com po nen ten zoals buis, pro fiel en staf 

kun nen als  stan daard half fabrica ten gekocht wor den. 

Decoratieve afwer kin gen van de pro duc ten bestaan en 

kun nen van zelf spre kend benut wor den.

De gebruik te bui zen en sta ven die nen zo goed moge

lijk beschermd te wor den bij opslag en behan de ling. 

In de werk plaats kan de ver pak king gehand haafd 

blij ven zolang de mate ri a len niet gebruikt wor den. 

Rechtstreeks con tact tus sen roest vast sta len bui zen 

en pro fie len en sta len dwars lig gers in rek ken moet 

ver me den wor den.

Wanneer ver bin din gen in ver stek gebruikt wor den, die nen de buis uit ein den net jes voor be reid te wor den. 

Verzagen brengt braam vor ming voort, die onge wenst is: het is onvei lig (snijge vaar) en zou het las pro ces kun nen 

ver sto ren. Bramen kun nen op een sta ti o nair draai en de schuur ma chi ne ver wij derd wor den.

Bij Tver bin din gen wordt gebruik gemaakt van een sta ti o nai re machi ne die het moge lijk maakt om bui zen van 

het cor rec te aan sluit pro fiel te voor zien (zie ook 4.3 ). Het voor deel hier van is een pre cie ze aan slui ting die een 

zeer ver zorg de las naad met mini ma le nabe han de ling moge lijk maakt. 

Het gebruik van dunne staf ver ge mak ke lijkt de ver bin ding tus sen diver se buis on der de len van een leu ning: door 

de klei ne re dia me ter ervan wordt het las werk en dus het beno dig de naslijp werk beperkt.
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Het fabri ca ge pro ces van een leu ning bestaat uit een 

reeks van ver zaag, las en slijp pro ces sen. Soms is 

het nodig bepaal de onder de len op voor hand zoveel 

moge lijk af te wer ken, omdat ze in een later sta di um 

als maar moei lij ker bereik baar wor den. 

Wanneer onder de len reeds ver re gaand afge werkt 

wor den voor al eer er ande re sta ven of dra den aan toe

ge voegd wor den, is het nood za ke lijk de reeds gesle

pen delen te bescher men met plas tic folie.

De beschik baar heid van gesle pen of gebor stel de 

roest vast sta len bui zen en pla ten bete kent dat een 

groot gedeel te van het slijp werk al is voor be reid. 

Om de afwer king van deze aan ge koch te hall fabrica

ten in over een stem ming te bren gen met de slijp ac ties 

rond de las na den, rest er nog slechts een rela tief fijne 

afwer king uit te voe ren. Hierbij is het belang rijk het 

gepas te appa raat te gebrui ken in com bi na tie met een 

geschikt schuur mid del (vaak ScotchBrite™) . 

 

Een pro ject is niet beëin digd na de slijp be han de lin

gen. De leu ning zal nog ver plaatst, opge he ven en 

ver la den wor den.

Tot na de ople ve ring dient elk risi co op bescha di ging 

of con ta mi na tie dus ver me den te wor den, daar om 

wordt de leu ning zo goed moge lijk in bescher men de 

folie ver pakt.
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6.2 Stadsmeubilair

het gebruik van roest vast staal in het straat

beeld leent zich voor duur za me, vei li ge en 

stijl vol le oplos sin gen in de vorm van bij

voor beeld:

•	 zit	ban	ken

•	 vuil	nis	bak	ken

•	 fiets	stal	lin	gen

•	 paal	tjes

in de vol gen de foto reeks wordt het pro duc

tie pro ces van der ge lij ke paal tjes belicht met 

de nodi ge aan dacht voor de afwer king.

het gebruik van roest vast staal voor deze 

toe pas sing biedt een aan tal inte res san te 

voor de len, resul te rend in een opwaar de

ring van het straat beeld:

•	 Door	de	hoge	spe	ci	fie	ke	sterk	te	kun	nen	

toch rela tief lich te con struc ties ont wor

pen wor den, die geen afbreuk doen aan 

de bescher ming van voet gan gers en han

dels za ken.

•	 De	moge	lijk	heid	opper	vlak	ken	glad	af	te	

wer ken zorgt voor uit ste ken de cor ros ie

weer stand, bescher ming tegen hech ting 

van vuil en vol doen de rei nig baar heid 

door regen wa ter. 

Roestvast staal kiezen betekent:

•	 De	mogelijkheid	 tot	 lich	te	con	struc	ties	met	behoud	

van vei lig heid voor voet gan gers en han dels za ken.

•	 Glad	 afge	werk	te	 opper	vlak	ken	 zor	gen	 voor	 uit	ste

ken de cor ros ie weer stand en bescher ming tegen 

hech ting van vuil. 

Een licht gebo gen roest vast sta len dek sel tje ver vult 

meer de re func ties:

•	 De	vloei	en	de	lijn	ver	mijdt	dat	voet	gan	gers	zich	kwet

sen bij aan ra king.

•	 De	 bol	ling	 maakt	 het	 onmo	ge	lijk	 dat	 voor	wer	pen	

erop gede po neerd wor den.

•	 De	 afslui	ting	 vrij	waart	 het	 paal	tje	 van	 onge	wild	

gebruik als vuil nis bak.

Om een regel ma ti ge las naad te ver ze ke ren wordt het 

dek sel tje het beste eerst vast ge zet door mid del van 

enke le punt las sen.

Roestvast sta len bui zen wor den door de han del op 

stan daard leng tes ver kocht. Indien regel ma tig stuk ken 

buis nodig zijn, kun nen deze in het eigen ate lier ver

zaagd wor den. Zoniet, dan bestaan er ser vice cen tra 

die buis op maat leve ren.

Een mat glan zen de 2B afwer king is vrij gebrui ke lijk. 

Er bestaan ech ter ook moge lijk he den in ver schil len de 

gesle pen en gebor stel de uit voe ringen.
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De las naad zorgt voor een ste vi ge en water dich te 

afslui ting.

Voor dit soort ver bin din gen kan de afwe ging gemaakt 

wor	den	tus	sen	TIG	ener	zijds	en	half	au	to	ma	ti	sche	pro

ces sen ander zijds. Het eer ste pro cé dé is tra ger maar 

is toch de aan ge we zen metho de indien de onder de

len pre cies aan elkaar pas sen. Zoniet, dan zorgt een 

robuus te half au to maat voor een snel le las, wel is waar 

met meer nabe wer king.

Hoe beter het las werk ver zorgd wordt, hoe min der 

slijp werk ach ter af ver eist is.

De omtrek van het paal tje in wor ding krijgt een homo

ge ne voor slijp be wer king.

Het gebruik te toe stel laat toe grote gedeel ten van de 

omtrek te bestrij ken, het geen de homo ge ni teit van het 

slijp beeld bevor dert.

De ergo no mi sche inklem ming op een wiel maakt 

boven dien een cor rec te han te ring van het slijp werk

tuig moge lijk.

Voor het ver wij de ren van de las rups wordt gebruik gemaakt van de abra sie ve wer king van lamel len schij ven. 

Bandschuurders zou den hier (door hun breed loop vlak) een risi co op niet meer te cor ri ge ren inke pin gen bete ke nen.

Deze bewer king vraagt de nodi ge tijd en pre ci sie, de 

ergo no mi sche aan pak van de ope ra tor draagt dus bij 

tot het glad de resul taat dat uit ein de lijk de faam van de 

onder ne ming besten digt.
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Na het voor be wer ken van de samen stel len de delen 

(buis, dek sel) volgt een fij ne re afwer king.

Stationaire polijst ma chi nes zijn aan te beve len voor 

een glan zend opper vlak, zoals voor het bolle dek sel 

werd geko zen.

Polijsten bereikt pas een spie ge lend effect wan neer 

de voor gaan de stap pen ver zorgd wor den uit ge voerd: 

beheerst las sen, vol le dig ver wij de ren van de las rups 

en homo geen voor slij pen.

De omtrek van het paal tje wordt nabe werkt met vlies 

(ScotchBrite™). Dit mate ri aal ega li seert de afwer king 

zon der abra sief te wer ken.

Opnieuw kan door com bi na tie van inklem ming op 

een wiel en gebruik van een vlies band als lus de hele 

opper vlak te van een gelijk ma ti ge afwer king voor zien 

wor den.

Door het gebruik van een beperkt aan tal flexi be le slijp werk tui gen en een door dach te aan pak kun nen gelas te 

roest vast sta len ont wer pen naad loos en aan trek ke lijk afge werkt wor den.

Hierbij die nen de gebruik te half fabrica ten tij dens de fabri ca ge, opslag en trans port gevrij waard te wor den van 

mecha ni sche bescha di ging of ver vui ling door ijzer hou den de deel tjes.

Om cor ro sie tech ni sche rede nen dient de las naad zo glad moge lijk nabe werkt te wor den en die nen de aan loop

kleu ren ver wij derd te wor den.

Het ten toon ge sprei de vak man schap ver leent stads

meu bi lair uit roest vast staal een imago van duur zaam

heid, vei lig heid en stijl.

Bovendien leent de mecha nisch bewerk te opper vlak te 

zich tot het aan bren gen van bedruk king naar wens van 

de klant zoals met dit stads lo go het geval is.
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6.3 Grootkeukenuitrusting

roestvast staal ver toont een reeks ken mer

ken die het uiter ma te geschikt maken voor 

deco ra tie ve en hygi ë ni sche toe pas sin gen 

zoals  in een moder ne groot keu ken:

•	 modern	en	visu	eel	aan	trek	ke	lijk	

	 mate	ri	aal;

•	 geschikt	voor	stren	ge	hygi	ë	ni	sche	eisen	

(o.a.	afwe	zig	heid	van	bac	te	rie	hech	ting);

•	 gemak	ke	lijk	te	rei	ni	gen;

•	 cor	ro	sie	be	sten	dig;

•	 goed	bewerk	baar;

•	 ste	vig	heid	 voor	 een	 aan	vaard	baar	

gewicht.

ontwerpers en opdracht ge vers maken er 

om deze rede nen graag gebruik van in 

de groot keu ken. het mooi afwer ken van 

roest vast sta len con struc ties is tech nisch 

uit voer baar mits de gepas te mid de len en 

een dosis door dacht vak man schap wor den 

inge zet. het suc ces van de bewer king stoelt 

op een aan tal prin ci pes als:

•	 niet	 meer	 slijp	be	wer	kin	gen	 uit	voe	ren	

dan	er	nodig	zijn;

•	 zorg	vul	di	ge	 beheer	sing	 van	 de	 nodi	ge	

tech nie ken zoals plooi en, snij den en las

sen;

•	 gepas	te	 bescher	ming	 van	 de	 bewerk	te	

opper vlak ken tij dens alle sta dia van de 

fabri ca ge.

in het geen volgt wordt uit voe rig getoond 

hoe een typi sche spoel ta fel voor een groot

keu ken gemaakt wordt. in het bij zon der de 

nabe wer king krijgt hier bij de nodi ge aan

dacht. 
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Een typi sche spoel ta fel bestemd voor een groot keu

ken: roestvast staal is uiter ma te geschikt voor deco

ra tie ve en hygi ë ni sche toe pas sin gen zoals die in een 

moder ne groot keu ken ver eist zijn.

Het mate ri aal is  modern en aan trek ke lijk,  hygi ë nisch 

en  gemak ke lijk te rei ni gen.   Roestvast staal is ook cor

ro sie be sten dig en goed bewerk baar.

De spoeltafel wordt gemaakt van:

•	 beklede	roestvast	staalplaat;

•	 ronde	of	vierkante	buizen,	gebruikt	voor	de	poten;

•	 dieptrekstukken	zoals	spoelbakken,	die	best	extern	

aangekocht worden.

De fabricage van spoelbakken vormt een specialisatie 

op zichzelf en vereist de inzet van speciale perswerk

tuigen.
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Gelet	op	de	hoge	stan	daar	den	op	het	vlak	van	hygi	ë	ne	

dient de naad tus sen de bak en het werk blad net jes te 

wor den afge werkt. Een con stan te en pre cie ze las naad 

kan alleen gelegd wor den wan neer het werk blad met 

de hoog ste pre ci sie wordt uit ge sne den, zoals op een 

geau to ma ti seer de snij ma chi ne. Hierbij valt de braam

vor ming veel beter te beheer sen.

Plastic folie is geen over bo di ge luxe wan neer het erop 

aan komt kras sen en ijzer stof te ver mij den op deco ra tief 

gesle pen opper vlak ken uit RVS, dat afhan ke lijk van de 

pro duct vorm (plaat – buis – ande re) vele malen duur der 

is dan kool stof sta len tegen han gers.

Ideaal is het gebruik van geschei den machi nes voor de 

bewer king van roest vast staal en gewoon staal. Zoniet, 

dan is gron dig rei ni gen van de uit rus ting aan ge we zen 

wan neer over ge scha keld wordt op roest vast staal.

Zolang het niet nood za ke lijk is deze te ver wij de ren, kan de bescherm fo lie best op de half afge werk te onder de len 

gela ten wor den. Op deze manier vrij waart men de opper vlak ken van mecha ni sche scha de en ver vui ling.

Bij het intern behan de len en trans por te ren van plaat, buis of staf, is naast de bescher ming van het mate ri aal ook 

een gepas te reeks trans port en opslag mid de len nodig zoals deze kar met RVS staan ders.
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Spoelbakken van een kwa li teits le ve ran cier, gecom bi neerd met een ver zorgd uit ge sne den werk blad, leve ren een 

beheers ba re pas sing op tus sen bak en werk blad.

Enkele punt las sen zor gen voor het vast zet ten, bij het con ti nu las sen ach ter af dient de kopers taaf voor de afvoer 

van de over tol li ge hitte (zie ook 5.3). 

Het las sen levert een naad op, die ook wan neer hij ver

zorgd is uit ge voerd geen vol le dig glad de over gang van 

bak naar werk blad inhoudt, ide aal voor de hech ting van 

vuil en bac te ri ën dus.  Ook de aan loop kleu ren zijn om 

rede nen van cor ros ie weer stand niet gewenst. De naad 

dient dus bij ge werkt te wor den, begin nend met  een 

fiber schijf (abra sie ve en tege lijk soe pe le wer king).

Na het ver wij de ren van rup sen en ver kleu ring, wordt door mid del van een reeks lamel len wie len (begin nend met 

schuur mid del en ein di gend met vlies) op stift de gepo lijs te struc tuur van het werk blad opnieuw nage bootst. 

Tenslotte wordt de fina le toets hand ma tig met ScotchBrite™ aan ge bracht.
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Het dicht las sen van de geplooi de hoek jes gebeurt niet om reden van druk vei lig heid of water dicht heid. De voor

naam ste bezorgd heid is een werk blad te con stru e ren waar de gebrui ker zich niet aan kan ver won den en dat 

geen bac te ri ën vast houdt, ook niet in hoek jes en kant jes. Hoe beter het las werk ver zorgd wordt, hoe min der 

werk het afwer ken vraagt en hoe beter de kos ten van het pro ject beheerst blij ven.  

De ver schil len de roest vast sta len com po nen ten ver

te gen woor di gen op zich zelf reeds een aan zien lijk 

deel van het bud get.  Het ver kre gen eind re sul taat is 

de vrucht van de in het bedrijf aan we zi ge erva ring en 

vak man schap. Al deze aspec ten geven het roest vast 

staal een aan zien lij ke toe ge voeg de waar de. Het is dus 

van zelf spre kend dat het eind re sul taat goed inge pakt 

wordt. 

Het maakt deel uit van het pro duc tie pro ces om regel

ma tig delen te ver plaat sen, op te hef fen en te laden. 

Hierbij is de groot ste voor zich tig heid gebo den.

Het gevaar op bescha di ging van de waar de vol le werk

stuk ken kan van vele kan ten komen:

•	 mechanische	bescha	di	ging	van	opper	vlak	ken	door	

in aan ra king komen met hef haak of vor klift;

•	 schuiven	van	roest	vast	com	po	nen	ten	over	met	ijzer	

bevuil de opslag rek ken.
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7 Aspecten inza ke gezond heid, vei lig heid en mili eu

De	 Euro	 Inox	 publi	ca	tie	 “Stainless	 Steel	 –	

The safe choice, environment and human 

Health	 Series	 –	 Volume	 1”	 behan	delt	 op	

gede tail leer de wijze gezond heids en mili eu  

kwes ties omtrent roest vast staal. deze 

publi ca tie con clu deert dat de gezond heids

ef fec ten van vrij ga ve van chroom of nik

kel in de mees te geval len ver waar loos baar 

zijn. Toch is er spe ci a le aan dacht ver eist 

bij het mecha nisch nabe wer ken van rVs, 

omdat er fijn stof bij ont staat. indien dit 

niet opge volgd en beperkt wordt kan fijn 

stof gezond heids ri si co’s inhou den.

ook ver keerd gebruik van slijp toe stel len 

en onzorg vul dig ver wer ken van slijp af val 

kun nen nega tie ve gevol gen heb ben voor 

gezond heid en mili eu.

7.1 Invloed van het slij pen van roest-
vast staal op de gezond heid

Zoals reeds ver meld ver oor zaakt het slij pen 

van rVs stof. om de gezond heid van de 

uit voer ders te bescher men, mag de con

cen tra tie van stof in de werk plaats niet te 

hoog oplo pen, zeker gedu ren de lan ge re 

peri o des. deze con cen tra ties moe ten bene

den de arbeids hy gi ë ni sche bloot stel lings

grens (“occupational exposure limit” of 

“oel”) blij ven, die door de europese en 

nati o na le vei lig heids re gel ge ving bepaald 

wordt. om te ver ze ke ren dat deze limie ten 

niet over schre den wor den, moet in gepas te 

alge me ne als ook plaat se lij ke ven ti la tie en 

lucht af zui ging voor zien wor den.

er bestaan geen der ge lij ke limie ten voor 

roest vast staal. hoewel rVs als lege ring 

niet beschouwd mag wor den als de som van 

zijn samen stel len de ele men ten, dient men 

zich toch bewust te zijn van het bestaan van 

deze limie ten voor bepaal de van deze ele

men ten (zoals bij voor beeld ni, cr, Mn, Mo) 

en bepaal de van hun ver bin din gen.

intens en lang du rig con tact met nik kel 

kan lei den tot huid ge voe lig heid en een 

aller gi sche reac tie op nik kel bij con tact 

met de huid (con tactder ma ti tis). Gelet op 

de aan we zig heid van sig ni fi can te hoe

veel he den nik kel in roest vast staal, werd 

een poten ti eel risi co op huid ge voe lig

heid bij het nabe wer ken gesug ge reerd. 

proeven met intens en lang du rig huid

con tact tonen ener zijds aan dat geen van 

de vaak gebruik te roest vast staal soor ten 

1.4301 (304), 1.4541 (321), 1.4401 (316) 

resul te ren in een huid ge voe lig heid ten 

aan zien van nik kel bij men sen. intens en 

lang du rig con tact met staal ty pes met een 

ver hoogd zwa vel ge hal te (vaak freemachi

ning	gra	des	genaamd,	zoals	1.4305	–	303)	

ander zijds, kun nen lei den tot aller gi sche 

reac ties (uit lok king) bij men sen die reeds 

gevoe lig zijn voor nik kel. het is belang rijk 

om weten dat sen si ti sa tie door nik kel niet 

de enige oor zaak is van het optre den van 

nik kelaller gie bij men sen met een hoge 

gevoe lig heid. ook con tact met koel mid

de len of snijoliën (zoals deze bij zagen 

of ande re machi nes wor den gebruikt) of 

poets doe ken en werk kle dij kun nen lei den 

tot het optre den van der ge lij ke aller gie ën 

bij per so nen die gevoe lig zijn voor dit type 

huid klach ten.

de roest vast staal le ve ran cier is ver plicht 

om een Materials safety data sheet  

(Msds) te ver strek ken wan neer daar om 

gevraagd wordt. deze steek kaart ver meldt 

alle geken de risi co’s die met het pro duct 

ver bon den zijn en beveelt vei li ge werk me

tho den aan.
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Meer infor ma tie over de gezond heids ef fec

ten van roest vast staal is te vin den in de 

publi ca tie “Manufacture, pro ces sing and 

use of stain less steel: a review of health 

effects” opge steld voor eurofer door h.J. 

cross, J. beach, s. sadhra, T. sorahan, c. 

Mcroy, institute of occupational health, 

University of birmingham, 1999.

7.2 Veilig wer ken met schuur mid de-
len en -machi nes

de schuur mid de len en machi nes die bij het 

bewer ken van roest vast staal wor den inge

zet zijn niet gevaar lij ker dan dege ne die voor 

gelijk aar di ge bewer king van ande re meta len 

gebruikt wor den. Zonder dus de aard van het 

bewerk te metaal in aan mer king te nemen, 

zijn vol gen de risi co’s te beschou wen bij 

slijp be wer kin gen:

•	 con	tact	met	het	bewe	gen	de	of	draai	en	de	

schuur	mid	del;

•	 breuk	van	het	schuur	mid	del;

•	 vrij	ga	ve	van	slijp	af	val	en	stof;

•	 tril	lin	gen;

•	 geluids	hin	der;

•	 warm	te.

de europese fede ra tie van pro du cen ten van 

schuur mid de len (Fepa) stelt gede tail leer de  

infor ma tie ter beschik king over de vei li ge 

han te ring van het gebruik te gereed schap.

7.3 Milieu-aspec ten van het wer ken 
met roest vast staal en afval ver wer-
king

roestvast staal is voor 100% recy cleer baar. 

het schroot en ander afval bezit op zich

zelf beschouwd reeds een hoge waar de en 

wordt zeer gevraagd voor de pro duc tie van 

roest vast staal. de logis tie ke moge lijk he

den voor her ge bruik zijn alge meen bekend 

en dus is het betref fen de roest vast staal

af val te her ge brui ken.  het stor ten ervan 

is niet scha de lijk voor de omge ving maar 

het bete kent een ver spil ling van kost ba re 

grond stof fen en is dus min der inte res sant 

dan recy cla ge. het tij dens het slij pen en 

polijs ten ont sta ne stof bevat een gedeel te 

schuur mid del en valt onder de eUafval stof

fen wet ge ving. 

de europese endoflife wet ge ving voor ver

pak kin gen en ver pak kings af val, voer tui

gen en wrak ken, elek tro ni ca en elek tri sche 

instal la ties, legt beper kin gen op het in de 

gebruik te mate ri a len aan we zi ge lood, cad

mi um, kwik en zes waar dig chroom. Gezien 

de gehal tes van deze ele men ten in com

mer ci ëel beschik ba re roest vas te staal soor

ten niet als risi co vol beschouwd wor den, is 

het wei nig waa r schijn lijk dat deze beper

kin gen rele vant zijn voor het gebruik van 

roest vast staal in der ge lij ke con struc ties. 

desalniettemin kan men dit het best even 

natrek ken bij de plan ning van het pro ject.  
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