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We beginnen onze kennis-serie met een
artikel over de tak van onze economie waar onze dagelijkse voeding en
dranken worden geproduceerd. Om
de risico’s voor onze gezondheid te
beperken wordt deze industrie sterk
gereguleerd door allerlei (inter)nationale richtlijnen. De hygiënecode
HACCP schrijft voor dat het productieproces van alle voedingsmiddelen
gepaard gaat met zo weinig mogelijk
risico op besmetting.
In de loop van de tijd is roestvast staal
de eerste keuze geworden om te kunnen voldoen aan deze steeds strenger wordende hygiëne-voorschriften.
Maar welke kenmerken maken roestvast staal zo geschikt?

Waarom roestvast staal ?
De belangrijkste eigenschap is natuurlijk de corrosiebestendigheid. Zoals in
onze vorige serie is toegelicht vormt
zich (door te legeren met chroom)
aan de oppervlakte van het roestvast
staal een chroomoxidehuid die nauwelijks reageert met zijn omgeving.
Roestvast staal wordt hierdoor niet of
heel beperkt aangetast door de vaak
zure voedingsmiddelen, waarmee het
in aanraking komt. Hierdoor wordt
de integriteit van de installatie langdurig gewaarborgd. Maar roestvast
staal is ook ‘biologisch neutraal’. Uit
het roestvast staal migreren namelijk slechts heel weinig metaal-ionen
naar het voedsel. Door dit lage risico
op aantasting en migratie van ongezonde stoffen is de kans op verontreiniging van het voedsel minimaal.
Ook kan met roestvast staal relatief
eenvoudig een glad oppervlak worden gerealiseerd. Voedsel zal hieraan minder snel hechten. Hierdoor
wordt voorkomen dat er een bio-film
ontwikkelt in de tanks of buizen, die
de hygiëne van het voedsel in gevaar
brengt. Door bijvoorbeeld een apparaat elektrolytisch te polijsten of
waterstralen kunnen heel lage Rawaardes worden behaald. Vaak geldt:
hoe gladder het oppervlak, hoe makkelijker te reinigen. Maar pas op bij

een volgend artikel hier dieper op in.

Welk type roestvast staal?

De fysische eigenschappen van roestvast staal maken het mogelijk een complete productielijn van dit
materiaal te ontwerpen en bouwen.

Ra-waardes < 0,2 µm. Bij zo’n glad
oppervlak zijn bacteriën juist moeilijker te verwijderen door onderdruk en
adhesie.
De fysische eigenschappen maken
het mogelijk een complete productielijn van roestvast staal te ontwerpen en bouwen. Het kan eenvoudig
worden vervormd in de juiste vormen
voor tanks, buizen enzovoort. Ook het
lassen van veel soorten roestvast staal
is goed mogelijk. Aangezien bij deze
thermische bewerking de juiste keuzes moet worden gemaakt gaan we in

Roestvast staal is een staal met minimaal 10,5% chroom en maximaal
1,2% koolstof. Door te legeren met
andere elementen of te variëren
met de chroom- en koolstofgehaltes
is een groot arsenaal aan roestvast
staalsoorten ontwikkeld. Ook al biedt
de verwerking van voedingsmiddelen
vaak niet de zwaarste belasting voor
het materiaal, toch moet bewust worden gekozen voor het type roestvast
staal met de gewenste eigenschappen.
Martensitisch roestvast staal (bijvoorbeeld AISI 420 of 440C) bevat ongeveer 13% chroom en tot wel 1%
koolstof. Deze vaak goedkope types
zijn erg hard en worden veel gebruikt
voor messen of slijtagedelen in pompen en zijn beperkt corrosiebestendig
en moeilijk te vervormen en lassen.
Ferritisch roestvast staal bevatten
vaak rond 17% chroom en veel minder koolstof (circa 0,05%). Deze types
zijn ook relatief goedkoop en worden
veel toegepast in huishoudelijke ap-

MetaalNieuws en RVS Connect werken
samen aan kennis van roestvast staal
RVS Connect biedt cursussen
en andere kennisdiensten om de
toepasbare kennis van roestvast
staal naar een hoger niveau te tillen. Dit najaar vanaf 19 november
organiseren we de volgende editie
van de cursus RVS Basis. Cursisten
zijn erg positief over de inhoud en
geven deze cursus een ruime 8.

Daarnaast publiceren we in MetaalNieuws een serie artikelen, waarin
we de wereld van het roestvast
staal in vogelvlucht behandelen.
RVS Connect verwacht hiermee een
bijdrage te leveren aan iedereen,
die in zijn eigen praktijk roestvast
staal wil toepassen voor een duurzame oplossing voor de klant.

paraten. Ze hebben redelijke corro- voor een duplex of andere hooggesiebestendigheid en zijn minder goed legeerde roestvast staalsoorten zoals
las- en vervormbaar als de austeniti- 254 SMO of 904L.
sche kwaliteiten.
De praktijk wijst uit dat roestvast staal
De austenitische kwaliteiten (zoals met het juiste ontwerp, materiaalkeuAISI 304 en 316L) worden veruit het ze, bewerking en onderhoud kan bijmeest toegepast. Ze zijn goed lasbaar dragen aan een hygiënische en veilige
en de toevoeging van nikkel maakt voedselverwerking.
het staal heel ductiel. Hierdoor kan In komende edities van MetaalNieuws
hiermee goed worden diepgetrok- publiceert RVS Connect nog drie artiken of kunnen tanks en moeilijke kelen. Hierin behandelen we onder
vormen worden gerealiseerd. Hogere andere situaties waarin roestvast staal
chroomgehaltes of toevoeging van niet meer voldoet en we over moeten
bijvoorbeeld molybdeen geven deze stappen op andere materialen zoals
kwaliteiten ook goede corrosiebe- nikkel of titanium.
stendigheid.
Soms zijn deze basiskwaliteiten roest- www.RVSconnect.nl
vast staal toch niet geschikt. Kies dan

Cursus RVS Basis start op 19 november
RVS Basis is dé cursus om uw kennis
van roestvast staal te vergroten
en de laatste inzichten op te doen.
Na afloop kent u de ins en outs van
roestvast staal en de toepassingen
en kunt u deze vertalen naar uw
klanten en eigen organisatie. Daarmee wordt u een nog deskundiger
gesprekspartner voor collega’s en
klanten.
Inhoud cursus
Diverse aspecten van de hele ketenkolom komen aan de orde. Van ontwerp
tot materiaalkeuze en van productie
tot onderhoud. De te behandelen onderwerpen zijn: Wat is roestvast staal?;
Soorten roestvast staal en hun eigenschappen; Producten en toepassingen; Normen en certificering; Corrosie
en materiaalgedrag; Lassen, bewerken

Voor wie?

gelegd, ontvangen cursisten het diploma ‘RVS Basis’. Hiermee wordt u in de
branche erkend als RVS-deskundige.

Door de brede inhoud is deze cursus
interessant voor beginnende én ervaren medewerkers uit de gehele RVSketen. Denk bijv. aan Inkoop, Verkoop,
Engineering of Productie. Enige technische kennis is handig, maar zeker niet
noodzakelijk.

Subsidiemogelijkheden

Docent Peter van Houten

Cursusdata & locatie

De cursus wordt geleid door de ervaDoor de brede inhoud is deze cursus interessant ren metaalkundig adviseur Peter van
voor zowel beginnende als ervaren medewerkers Houten, werkzaam bij Element Mauit de gehele RVS-keten.
terials Technology. Zijn enthousiasme
en oppervlaktebehandeling; Beproe- over het vak en de vele voorbeelden
ving en onderzoek; Transport, handling uit de praktijk, maken hem een plezieen opslag.
rig en deskundig docent.
De lesstof en de praktische toepassing
ervan worden zoveel mogelijk verdui- Examen
delijkt met voorbeelden uit de praktijk, De cursus wordt afgesloten met een
bij voorkeur uw eigen praktijk.
examen. Indien dit succesvol wordt af-

Antwoord 1

De cursuskosten kunnen (50% tot
100%) worden vergoed door het
OOM. (voorwaarden: www.oom.nl)

Deze cursus wordt gegeven in 4 dagdelen (van 13 tot 16 uur) op 19 en 26
november en 10 en 17 december.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Middel (0641247222) of kijken op onze website
www.RVSconnect.nl.

Reactie

Leuk projectje. Zit ik ook al een tijdje aan te denken. Ik heb Dat komt er inderdaad nog op. Wat ook al helpt is dat zowel de
twee werkbankslijpers staan, één daarvan wil ik ombouwen aandrijfrol als de twee rollen die er nu al opzitten zijn gebolleerd.
naar bandschuurmachine.
Komt niet bij de draaibank te staan dacht naast de straalcabine
en die staat ook een eind van de draaibank vandaan.

De vragen die de leden van het Lasforum aan elkaar stellen en de
discussies die ze hierover voeren, vormen een enorme bron van
informatie over lastechniek. Tal van interessante onderwerpen
komen aan bod. In samenwerking met het Lasforum behandelt
MetaalNieuws maandelijks een onderwerp. Deze maand: hoe
bouw je zelf een bandschuurmachine?

Hoe bouw je een
bandschuurmachine?
De vraag
Stond al tijdje op de lijst om te maken. Laatst twee motoren gekocht, één ter vervanging van de compressor welke kapot was
en de andere dus om een bandschuurmachine mee te bouwen.
Alleen motor gekocht (10 euro) rest is afvalmateriaal of gekregen spul. Binnenkort even een paar cubitrom slijpbanden halen

Reactie

Ik heb een werkbank slijper. Die wil ik zou houden voor de bo- Antwoord 3
ren en wolfraam te slijpen. En deze voor aanschuinen van strip- Bombage in je wielen helpt inderdaad wel wat, maar je zult
pen ontbramen van kokers.
zien, dat ook de schuurbanden nog wel eens wisselen van kwaliteit, waardoor je toch aan het uitlijnen komt.

Antwoord 2
Denk je wel aan een mogelijkheid om de schuurband uit te
lijnen? Dit is absoluut noodzakelijk om de banden goed op je
rollen te houden.Ik heb al een aantal van dit soort machines gebouwd en heb daar ook steeds weer veranderingen en uitbreidingen bij bedacht. Ik heb bij één van de laatste een aparte tussenas geplaatst om polijstrollen, staalborstels en dergelijke met
een snelwisselsysteem op te kunnen zetten. Erg gemakkelijk,
maar het wordt alleen steeds moeilijker er goede beschermkappen bij te bedenken, waar ook een afzuiging op kan worden
aangesloten. Zonder afzuiging is het een ongelooflijke smeerbende en niet te dicht bij je draaibank zetten met de schuurstof,
want dit is niet bepaald goed voor je geleidingen. Ik zal proberen een paar foto’s bij te voegen.

Reactie
Eerste test (rond 15 gaat) toch vrij snel. Zit nu nog geen stuurmogelijkheid op. maar blijft toch hartstikke mooi op plek. Van
de week alles af proberen te lassen.

Antwoord 4
Leuk eindresultaat! Heb je met de maat van de poelie ook rekening gehouden met de voorgeschreven snelheid van de schuurband of had je deze toch liggen en ‘dan zien we wel hoe het gaat’?

In deze topic staan ook heel veel foto’s.
Kijk hier op het Lasforum:
https://www.lasforum.nl/index.php/topic,7025.0.html

