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1 MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Mechanische oppervlaktebehandelingen worden uitgevoerd door kracht op het
oppervlak uit te oefenen. Deze behandelingen omvatten:

- slijpen, borstelen en polijsten
- trommel- en vibratorslijpen en -polijsten
- handreinigen
- straalbewerkingen. 

1.1 SLIJPEN

Slijpen is het verspanend afnemen van materiaal van het metaaloppervlak door
middel van een uit korrels bestaand slijpmiddel. Om goed verspanend te kun-
nen werken moeten de korrels een hoekige vorm hebben.

In andere vakgebieden noemt men deze bewerking ook vaak schuren.

Tot het slijpen rekent men slijpen met een steen (Engels: grinding), met een
slijpschijf (Engels: polishing) of met een band (Engels: belt grinding of belt
polishing).
Het Nederlandse ‘polijsten’ wordt in het Engels aangeduid als buffing of mop-
ping.
Het doel van de slijpbewerking kan zijn maat- en vormgeving en/of het verkrij-
gen van een bepaalde oppervlaktegesteldheid. In dit Vademecum wordt de
meeste nadruk gelegd op slijpen als oppervlaktebehandeling.

De korrels van een slijpmiddel kunnen star gebonden zijn, zoals in een slijp-
steen, en ook flexibeler zoals op belijmde viltschijven, op schuurlinnen of in
rubbergebonden schijven. Een enkele maal worden losse korrels gebruikt,
droog of gesuspendeerd in een vloeistof; zie 1.4.3: dompelslijpen.

Grove korrels nemen sneller materiaal af en geven een ruwer oppervlak dan
fijnere korrels. (Voor ruwheidsmeting zie bijlage F).
Voor het verkrijgen van de gewenste oppervlaktegesteldheid moet men vaak
een aantal slijpbewerkingen na elkaar uitvoeren met slijpmiddelen, die een
steeds kleinere korrelgrootte hebben. Eventueel kan aansluitend aan het slijpen
worden geborsteld en/of gepolijst.
Slijpbewerkingen kunnen met de hand of met slijpmachines worden uitge-
voerd; zij kunnen ook worden geautomatiseerd.
Slijpen is duur. Waar dit mogelijk is moet men slijpbewerkingen beperken
(eventueel zelfs geheel vermijden) door:

- uit te gaan van gladder materiaal
- te waken tegen beschadigingen
- gietwerk gladder uit te voeren
- een herstellende nabehandeling uit te voeren, bijvoorbeeld het aanbrengen 

van een galvanisch neerslag met opvullend vermogen
- een maskerende nabehandeling toe te passen, bijvoorbeeld een hamerlak
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- een ruwe finish bewust te gebruiken: ‘eerlijke constructie’
- een andere materiaalafnemende bewerking toe te passen, bijvoorbeeld 

trommelslijpen.
- chemisch of elektrochemisch glanzen en polijsten, zie 3.2 en 3.3.

Zachte en taaie metalen (zachtgegloeid koper, ongelegeerd aluminium) geven
door ‘vreten’ meer moeilijkheden bij het slijpen dan hardere materialen.
Minder taaie materialen (messing) slijpen veel gemakkelijker. Bij taaie, snel
hard wordende materialen (zoals austenitisch roestvast staal en titaan) verloopt
slijpen moeilijker dan bij staal. Door een juiste keuze van de slijpmiddelen en
de slijpmethode kunnen deze moeilijkheden echter voor een groot deel wor-
den overwonnen.

1.1.1 SLIJPMIDDELEN

Men onderscheidt natuurlijke en synthetische slijpmiddelen, tabel 1.1. De syn-
thetische producten zijn meestal gelijkmatiger in kwaliteit. De belangrijkste
natuurlijke slijpmiddelen zijn amaril, korund, kwarts, puimsteen en tripel; de
voornaamste synthetische slijpmiddelen zijn siliciumcarbide, synthetische
korund in diverse soorten, boriumcarbide en diamant.

TABEL 1.1 Slijpmiddelen

Naam Samenstelling Hardheid, Mohs

1. Natuurlijke slijpmiddelen
amaril 50-70% AI2O3 rest Fe2O3 6-8
korund 90-95% AI2O3 9
kwarts (flint) SiO2 7
vulkanisch glas (obsidaan) SiO2+AI2O3 5-6
tripel (ook voor polijsten) SiO2 5
2. Synthetische slijpmiddelen
siliumcarbide SiC 9,7-9,9
korund, bruin 80% AI2O3 9

normaal 94-96%AI2O3 9
halfedel 99,7% AI2O3 9
edel (wit) 99,7% AI2O3 9,5
edel (rose) 99,4% AI2O3, 0,35% Cr2O3 9,5
edel (rood) 97,7% AI2O3, 2,0% Cr2O3 9,5

boriumcarbide B4C 9-10
diamant C 10

Om de eigenschappen van een slijpmiddel goed weer te geven moet aandacht
worden besteed aan:
- korrelvorm
- hardheid
- taaiheid
- standtijd
- korrelgrootte.
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1.1.1.1 KORRELVORM

De korrelvorm van het slijpmiddel, figuur 1.1 is van grote invloed op het slijp-
beeld van het metaaloppervlak. Scherpe, smalle of puntige korrels veroorzaken
diepe, smalle slijpgroeven; brede, meer stomphoekige en afgeplatte kristallen

veroorzaken minder
diepe, maar bredere
groeven. Bij een
bepaalde slijpdruk zal
een puntig kristal die-
per in het materiaal
dringen dan een stom-
pe korrel, want de
druk per mm2 is groter
bij een scherp puntig
materiaal. Van sommi-
ge langwerpige typen
slijpkorrels is het
belangrijk of zij met
de punt op het mate-
riaaloppervlak inwer-

ken dan wel of zij plat liggen. Bij vervaardiging van slijpbanden maakt men
hiervan gebruik door speciaal voor dit doel langwerpige korrels te vervaardi-
gen en deze elektrostatisch te richten. Zij staan dan alle recht op en de slijp-
banden krijgen daardoor een maximaal verspanend vermogen.

1.1.1.2 HARDHEID

Voor minerale stoffen gebruikt men vaak de schaal van Friedrich Mohs, 
tabel 1.2.
Het is een eenvoudige methode die door mineralogen en geologen algemeen
wordt gebruikt om gesteenten en mineralen globaal in een aantal hardheids-
groepen onder te brengen als eerste stap naar het volledig determineren ervan.
Men gebruikt hiervoor een serie proefstukjes van mineralen van verschillende
hardheid lopend van zeer zacht (talk) tot zeer hard (diamant), zie tabel 1.2.

TABEL 1.2 Hardheidsschaal voor mineralen volgens Mohs

Talk 1 Veldspaat 6
Gips 2 Kwarts 7
Kalkspaat 3 Topaas 8
Vloeispaat 4 Robijn 9
Apatiet 5 Diamant 10

20

Figuur 1.1 Korrelvorm van enige belangrijke slijpmiddelen 
zeer schematisch weergegeven

korund silicium carbide

kwarts amaril



1.1.1.3 TAAIHEID OF BREEKSTERKTE

Onder de taaiheid van een slijpkorrel verstaat men de kracht die nodig is om
het slijpmiddelkristal te breken. Hieronder wordt dus iets anders verstaan dan
de taaiheid van metalen. Andere en betere benamingen zijn dan ook brosheid
of splijtbaarheid, eventueel sterkte.

Het is duidelijk dat een gemakkelijk splijtbaar slijpmiddel snel verbruikt zal
worden. De splijtbaarheid behoeft echter niet uitsluitend een nadelige eigen-
schap te zijn. Door het splijten ontstaan namelijk voortdurend nieuwe scherpe
kristalhoeken of -kanten, waardoor het slijpmiddel goed blijft snijden. Is de
splijtbaarheid niet groot dan bestaat er kans dat de scherpe kristalkanten wor-
den afgerond, waardoor een sterker aandrukken van het werkstuk nodig is en
een grotere wrijvingswarmte tussen het slijpmiddel en het werkstuk ontstaat.
De werkstukken kunnen dan oververhit raken. 
Amaril behoort tot één van de moeilijkst breekbare slijpmiddelen.
In tabel 1.3 is de splijtbaarheid van enige slijpmiddelen bijeengebracht, waar-
bij de splijtbaarheid van amaril op 100 is gesteld.

TABEL 1.3 Splijtbaarheid van slijpmiddelen

amaril 100
korund 93
siliciumcarbide 70
kwarts 25

Opmerkelijk is de taaiheid van edelkorund. Zuiver edelkorund, dat zeer zuiver
is, is weliswaar hard, maar ook bros.
Door aan het korund chroomoxide toe te voegen (0,35% bij rose korund en
2,0% bij rode korund) ontstaat een veel grotere taaiheid van de korundkorrel.

1.1.1.4 STANDTIJD OF LEVENSDUUR

Hoewel de hardheid van slijpmiddelen dus op redelijke wijze kan worden
vastgesteld, zegt de hardheid op zichzelf nog niet veel over de kwaliteit van
het product bij slijpbewerkingen.
Een belangrijker eigenschap is de standtijd van de slijpkorrel, met andere
woorden: hoe lang blijft de slijpkorrel scherp? Daarbij moet men bedenken dat
op de punten van de slijpkorrel tijdens het slijpen hoge temperaturen optre-
den, zodat bijvoorbeeld het smeltpunt van de slijpkorrel, de mate waarin deze
bij hoge temperatuur regeert met het metaaloppervlak en hoe de korrel
bestand is tegen thermische schokken, eveneens factoren zijn die de standtijd
bepalen. Bovendien zijn hardheid en slijtvastheid eigenschappen die lang niet
altijd hand in hand gaan.
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1.1.1.5 KORRELGROOTTE

De korrelgrootte van een slijpmiddel is een uitermate belangrijke eigenschap
want hierdoor wordt de grofheid of fijnheid van het slijpbeeld bepaald. Tot
voor kort was de situatie als volgt. De korrelgrootte van een slijpmiddel werd
bepaald met een serie standaardzeven. Deze zeven zijn van metaaldraad
geweven. Elke zeef heeft een nummer dat aangeeft hoe grof het weefsel van de
metaaldraad is. In de Verenigde Staten duidt men dit getal aan als mesh. Ook
de Engelsen spreken van mesh.
De Amerikaanse en de Engelse mesh-aanduidingen komen echter niet met
elkaar overeen. Voorbij korrel 240 worden de verschillen aanzienlijk.
Momenteel geldt de FEPA norm (Fédération Européen des Produits Abrasifs),
die met ASTM zeven wordt vastgesteld (tabel 1.4).
Op verpakkingen van leveranciers wordt naast het FEPA-nummer vaak ook
nog het (oude) meshnummer vermeld.
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TABEL 1.4 ASTM testzeven waarmee de standaardreeks 
van FEPA korrelgrootten wordt bepaald

Zeefnummers Opening in µm

6 3360
7 2830
8 2410
10 2000
12 1680
14 1410
16 1190
18 1000
20 841
25 707
30 595
35 500
40 420
45 354
50 297
60 250
70 210
80 177
100 149
120 125
140 105
170 88
200 74
230 63
270 53
325 44

1.1.1.6 AMARIL

Amaril is een slijpmiddel dat al zeer lang bekend is. In de Bijbel wordt mel-
ding gemaakt van shamir, dat reeds ten tijde van Mozes werd gebruikt, dat is
amaril. Het wordt hoofdzakelijk gevonden in Griekenland, op het eiland
Naxos, in Noord Amerika en in Klein Azië.

Het hoofdbestanddeel van dit mineraal is aluminiumoxide in een gehalte van
50 tot 70%. Andere bestanddelen zijn ijzeroxide, kwarts (siliciumdioxide) en
verschillende silicaten. De onderlinge verhouding van de bestanddelen en
daarmee ook de eigenschappen variëren al naar gelang de vindplaats. Amaril
kristalliseert in kubusvormige kristallen die zeer taai zijn en de neiging hebben
het te bewerken oppervlak te polijsten. 
De hardheid volgens Mohs ligt tussen 6 en 8. Amaril wordt vooral gebruikt bij
het slijpen met belijmde slijpschijven, hoewel hierbij in sommige industrietak-
ken geleidelijk een verschuiving optreedt ten gunste van de synthetische slijp-
middelen.
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1.1.1.7 NATUURLIJKE KORUND

Natuurlijke korund wordt vooral gevonden in de Verenigde Staten van
Amerika, Canada, Brazilië en India. Ook van korund is het hoofdbestanddeel
aluminiumoxide, maar in vergelijking met amaril is het gehalte daaraan hoger,
namelijk 90 à 95%. Het is een zeer hard mineraal, de Mohs-hardheid be-
draagt 9. De splijtbaarheid is wat groter dan van amaril. De kristallen kunnen
er verschillend uitzien. Meestal zijn ze prisma- of tonvormig maar ook andere
vormen, zoals plaatvormige kristallen, komen voor.
Hoe hoger het gehalte aan aluminiumoxide, hoe beter de splijtbaarheid. Bij
het splijten ontstaan voortdurend nieuwe snijvlakken, zodat de korundsoorten
in het algemeen, en in het bijzonder de zuivere typen, betere slijpeigenschap-
pen hebben dan amaril. Door de zeer ruime toepassing van synthetische
korund is het gebruik van natuurlijke korund geheel op de achtergrond
geraakt.

1.1.1.8 KWARTS

Kwarts is een van de meest op aarde voorkomende mineralen. Het bestaat uit
siliciumdioxide. Siliciumdioxide komt in min of meer zuivere vorm in een
groot aantal andere mineralen voor. Hiertoe behoren de kwartsieten en ook
vuursteen. (Wanneer men in het Engels een slijpmiddel aanduidt als ‘flint’
(eigenlijk vuursteen) bedoelt men kwarts). Kwartskristallen zijn piramide- en
prismavormig; de hardheid volgens Mohs bedraagt 7 en het is een zeer bros
mineraal.
Bij het slijpen ontstaan daardoor voortdurend scherpe kanten, waardoor kwarts
goed snijdt, maar hierdoor ontstaan ook relatief diepe slijpgroeven. De toepas-
singen zijn daarom hoofdzakelijk beperkt tot het grof slijpen, terwijl men het
ook gebruikt als toeslag bij trommelslijpen, zie 1.4. Gewezen moet worden op
het gevaar voor de longaandoening sillicose door inademing van kwartsstof,
zie bijlage G.

1.1.1.9 PUIMSTEEN

Puimsteen is een vulkanisch gesteente (obsidiaan), glasachtig van structuur, dat
door het vrijkomen van gassen tijdens het stollen een schuimachtig karakter
heeft verkregen. De eigenschappen ervan zijn sterk afhankelijk van de vind-
plaats. In Europa wordt vooral puimsteen uit Italië gebruikt .
De hoofdbestanddelen van puimsteen zijn siliciumdioxide en aluminiumoxide.
De donker gekleurde puimsteensoorten hebben bolvormige luchtholten; bij de
lichtgekleurde soorten zijn de luchtholten buisvormig. Deze laatste typen heb-
ben in vergelijking met donker puimsteen een lagere dichtheid; zij bevatten
ook meer siliciumdioxide. Pas met behulp van een elektronenmicroscoop kon
worden vastgesteld dat de structuur niet zuiver glasachtig is, maar dat puim-
steen bestaat uit zeer fijne plaatvormige kristallen. Het materiaal is bros: de
hardheid volgens Mohs ligt tussen 5 en 6. Bij slijpen ontstaan door het breken
en het indrukken van de luchtholten voortdurend nieuwe slijpkanten. Daar het
materiaal echter niet hard is dient het als mild werkend slijpmiddel dat bij-
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voorbeeld gebruikt wordt voor het slijpen van zilver en koperlegeringen, zoals
messing en nikkelmessing (nieuwzilver).

1.1.1.10 TRIPEL 

Tripel of diatomeeënaarde is een afzettingsgesteente bestaande uit de schalen
van diatomeeën of kiezelwieren, een slijpmiddel dat vroeger uitsluitend
afkomstig was uit de buurt van Tripolis in Noord Afrika. Thans is vooral
Amerikaanse tripel van belang. Deze is wat harder dan Afrikaanse tripel. Tripel
is een zeer fijnkorrelig materiaal dat hoofdzakelijk bestaat uit siliciumdioxide.
Het is echter geen kwarts. Naast het gebruik als fijnslijpmiddel van zachte
metalen wordt het op ruime schaal toegepast voor borstelen en polijsten van
metalen. 

1.1.1.11 SILICIUMCARBIDE

Siliciumcarbide, soms aangeduid met de handelsnaam Carborundum, was het
eerste synthetisch verkregen slijpmiddel. In 1891 gelukte het de Amerikaan
Edward Goodrich Acheson uit een mengsel van gepoederde cokes en klei door
middel van stroomdoorgang in een elektrische oven een zeer hard slijpmiddel
te maken waaraan hij de naam carborundum gaf.
Tegenwoordig wordt dit product vervaardigd uit een mengsel van 60% zand
en 40% cokes dat in een elektrische oven gedurende 5 uur bij een tempera-
tuur van 1900 °C wordt verhit. Daarna wordt de temperatuur gedurende 18
uur opgevoerd tot 2500 °C. Vervolgens wordt de massa 13 uur op 2400 °C
gehouden. Aan het mengsel voegt men bovendien zaagsel toe dat in de oven
verbrandt waardoor de gehele massa poreus wordt. Toevoegingen van keuken-
zout dienen om de aanwezige verontreinigingen om te zetten in verbindingen
die bij de hoge temperatuur vluchtig zijn en daardoor verdwijnen.
Het siliciumcarbidegehalte (SiC), van het eindproduct bedraagt 98%. De overi-
ge 2% bestaan voornamelijk uit ijzer- en aluminiumoxide. Afhankelijk van de
toegepaste oventemperatuur kan men twee soorten siliciumcarbide verkrijgen.
De meest gebruikte vorm is het alfa siliciumcarbide dat een hexagonale struc-
tuur heeft. Siliciumcarbide komt in twee kleuren op de markt. Aanvankelijk
werd alleen het blauwzwarte siliciumcarbide vervaardigd zodat men uit
gewoonte aan deze kleur nog dikwijls de voorkeur geeft. Het zuiverder groene
siliciumcarbide is iets harder en brosser en heeft eveneens uitstekende slijp-
eigenschappen. Siliciumcarbide is zeer hard; de hardheid volgens Mohs ligt
dicht bij 10. Wanneer men de schaal volgens Mohs verder onderverdeelt komt
men op een hardheid van 9,5 à 9,7. Opmerkelijk is de goede splijtbaarheid
van de siliciumcarbidekristallen, waardoor bij het slijpen voortdurend nieuwe,
zeer scherpe snijkanten ter beschikking staan. Siliciumcarbide is dan ook een
hoogwaardig slijpmiddel dat een ruim toepassingsgebied heeft.
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1.1.1.12 BORIUMCARBIDE

Boriumcarbide wordt pas sinds de tweede wereldoorlog op productieschaal
vervaardigd. Bij de fabricage ervan gaat men uit van boriumoxide dat in een
elektrische oven eerst met koolstof wordt gereduceerd tot borium. Dit borium
reageert vervolgens met een ander deel van de koolstof onder vorming van
boriumcarbide. De plaatvormige kristallen zijn taaier dan de kristallen van sili-
ciumcarbide en ze zijn nog iets harder. De hardheid volgens Mohs bedraagt
9,8.
Voor normale slijpbewerkingen heeft siliciumcarbide betere slijpeigenschap-
pen dan boriumcarbide. Bovendien is het goedkoper. Boriumcarbide vindt
echter toepassing voor het bewerken van zeer harde materialen tot zelfs het
slijpen van diamant. Omdat het minder ‘scherp’ is dan siliciumcarbide wordt
het gebruikt voor fijnslijpen en leppen. Boriumcarbide is zwart van kleur.

1.1.1.13 SYNTHETISCHE KORUND

Het feit dat men zeer tevreden was over de eigenschappen van korund als
slijpmiddel, maar dat men afhankelijk was van de variërende eigenschappen,
al naar gelang de vindplaats, heeft de stoot gegeven tot de vervaardiging van
synthetische korund.
In 1900 ontwikkelde Charles Jacobs een methode om bauxiet te smelten en
zodanig te laten afkoelen dat het materiaal ging kristalliseren, waarbij kristal-
len werden verkregen die zeer goede slijpeigenschappen bleken te bezitten.
Het voordeel van deze methode is dat men de beschikking kreeg over een
slijpmiddel van gelijkblijvende kwaliteit. Thans wordt op grote schaal syntheti-
sche korund vervaardigd uit een mengsel van bauxiet, cokes en ijzervijlsel in
elektrische boogovens.
Bij circa 2000 °C voegt men cokes toe om de elektriciteit te geleiden zolang
de massa nog niet gesmolten is, tevens om de in de bauxiet voorkomende ver-
ontreinigingen te reduceren. Het ijzervijlsel dient om de aanwezige silicium-
verbindingen op te nemen, welke onzuiverheden zich op de bodem van de
oven afzetten.
De kristalvorm van synthetische korund is hexagonaal. De taaiheid van het
kristal kan men opvoeren door 2 à 3% titaniumoxide toe te voegen. De hard-
heid van het verkregen product is afhankelijk van de nog aanwezige verontrei-
nigingen; deze is in de schaal van Mohs groter dan 9. Er zijn verschillende
typen synthetische korund die onderscheiden zijn in tabel 1.1.

1.1.1.14 SYNTHETISCHE DIAMANT 

Synthetische diamant is één van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
kunstmatige slijpmiddelen. Hoewel diamant als delfstof reeds lang bekend is
en hoewel industriediamant belangrijk lager in prijs ligt dan sierdiamant was
het toch als slijpmiddel voor algemene toepassing te kostbaar.
Thans beschikt men over de methoden om tegen een economisch verantwoor-
de prijs voor een groter gebied van de industrie synthetische diamant te ver-
vaardigen.
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Voor sommige doeleinden worden de diamantkristallen eerst vernikkeld om
een betere hechting in de ondergrond te krijgen. De synthetische diamant is in
afmetingen en kwaliteit niet geschikt als siersteen. De hardheid van syntheti-
sche diamant is minstens gelijk aan die van natuurdiamant, namelijk Mohs 10,
en voor verschillende toepassingen  blijkt synthetische diamant een langere
standtijd te hebben dan natuurlijke diamant.
Diamant vindt niet alleen toepassing als slijpmateriaal, maar men kan met fijn
diamantstof, dat meestal in de vorm van een pasta wordt gebruikt, ook polijs-
ten. Er bestaat ook een slijpband die bezet is met diamant. Hiermee kan men
ook zeer harde materialen op economische wijze bewerken.

1.1.2 SLIJPEN OP SCHIJVEN

Slijpschijven kunnen op het manteloppervlak door middel van een lijmlaag
voorzien zijn van slijpkorrels; dit kunnen zijn viltschijven of doekschijven, het
kunnen massieve schijven zijn (rubbergebonden schijven en slijpstenen) en
lamellenschijven (opgebouwd uit een groot aantal velletjes schuurlinnen).
Eventueel kunnen de schijven in een bepaald profiel worden afgedraaid voor
het bewerken van gekromde oppervlakken.

Uitsluitend met behulp van schijven die een gelijkmatig oppervlak hebben en
die goed zijn gebalanceerd kan men een bevredigend slijpbeeld verkrijgen.

Meestal wordt op de schijf aangegeven welk type slijpmiddel deze bevat.
Deze aanduidingen zijn verschillend al naar het Duitse of Amerikaanse type.
Als genormaliseerde aanduidingen worden gehanteerd:

Duits:

K = normaal (elektro)korund (ook wel NK)
EK = edelkorund (wit of rose)
SiC = siliciumcarbide.

Amerikaans:

A = korund
C = siliciumcarbide.

1.1.2.1 SLIJPSCHIJVEN

De schijven die men voor het slijpen in de galvanotechniek gebruikt kunnen
van veel verschillende materialen worden vervaardigd. Wij bespreken:
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- viltschijven
- leren schijven
- beklede houten schijven
- doekschijven
- sisalschijven
- lamellenschijven
- massieve schijven
- slijpstenen.

1.1.2.2 VILTSCHIJVEN

Vilt wordt gemaakt van dierenhaar. Het meest bekend is wolvilt, dat gemaakt
wordt van schapenhaar. Vooral de wol van het Merinosschaap is zeer geschikt
voor het vervaardigen van slijpschijven.

Iedere huisvrouw weet dat men wol heel voorzichtig moet wassen en dat men
het niet zomaar in de wasmachine kan stoppen want dan gaat het ‘vervilten’.
Hiermee bedoelt men dat wolvezels in elkaar gaan grijpen en een stijve massa
worden. Dit is nu juist wat men bij het vervaardigen van viltschijven wél doet.
Met behulp van warm water en chemicaliën en door een bepaalde bewerking
die men walken noemt, grijpen de wolharen zo in elkaar dat een stevig geheel
ontstaat, dat later wordt geperst tot een viltschijf.
Hoe steviger de vezels in elkaar grijpen en hoe dichter de massa is, hoe harder
de schijf. Een harde schijf is ook zwaarder en deze is natuurlijk duurder want
er zit meer wol in.

Viltschijven worden meestal vervaardigd van wit vilt, maar er zijn ook vilt-
schijven van bruin en grijs vilt. Deze zijn zachter en goedkoper. Men gebruikt
bruine en grijze schijven vaak als men de schijf een bepaalde vorm moet
geven (een profiel). Bij het in de vorm draaien van de schijf verliest men vilt
en dit kost natuurlijk geld. Dan kan men beter een goedkopere schijf gebrui-
ken.

Het is niet toevallig dat viltschijven zoveel worden gebruikt. Men kan er goed
lijm op laten hechten voor het aanbrengen van slijpmiddel en het is ook
mogelijk viltschijven in een bepaalde vorm af te draaien, zodat men ook lasti-
ge voorwerpen gemakkelijk kan bewerken. Bovendien heeft men keuze uit
diverse afmetingen en hardheden.

1.1.2.3 LEREN SCHIJVEN

Kleinere leren schijven werden vroeger wel vervaardigd van zeehondenleer,
walrusleer en ‘Bullneck’. Tegenwoordig worden andere soorten leer, vooral
runderleer, gebruikt. Deze schijven zijn taai en veerkrachtig en ze zijn ook
poreus, zodat lijm, slijpmiddel en pasta er goed op hechten. Deze schijven
zijn nogal duur en men gebruikt ze vooral voor fijnere slijpbewerkingen, zoals
het slijpen van zilver met behulp van puimsteenpoeder.
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1.1.2.4 BEKLEDE HOUTEN SCHIJVEN

Men kan een houten schijf aan het manteloppervlak (dat is de kant waarmee
men slijpt) bekleden met vilt of leer. Dit doet men vooral voor grote schijven
(met een grote diameter) omdat deze te duur zouden worden als men ze
geheel van vilt of leer zou vervaardigen.
Ook gebruikt men beklede schijven als men steeds met dezelfde omtreksnel-
heid wil slijpen.
Wat dit betekent wordt behandeld bij 1.1.5.1 Slijptechniek.

1.1.2.5 DOEKSCHIJVEN

Voor het slijpen en polijsten worden veel verschillende soorten doekschijven
gebruikt. Wij bespreken hier:
flensschijven
- gestikte doekschijven
- rubberdoekschijven.

Flensschijven maakt men uit een stapel ronde doeken van katoen of linnen
(ook wel van canvas, vilt of leer) die tussen twee metalen platen (flenzen) wor-
den geklemd en dan met behulp van een moer worden aangedraaid. De
schroefdraad van de moer moet zó zijn dat deze niet kan loslopen. Op een
machine met een dubbele spil heeft men linkse schroefdraad op een rechteras
en rechtse schroefdraad op de linkeras.
Vooral katoenen flensschijven worden veel gebruikt.
Een voordeel van flensschijven is dat men de dikte van de schijf kan aanpas-
sen aan de afmetingen van het werkstuk. Wil men een dikkere schijf dan sta-
pelt men meer doek op elkaar, tot zelfs doekwalsen ontstaan.
Gestikte doekschijven zijn er in verschillende hardheden omdat men de schijf
harder kan maken door stiksels dichter bij elkaar te leggen. Ook de manier van
stikken (in cirkels, vierkant of vanuit het midden) is belangrijk voor de werking
van de schijf.
De doeken hoeven niet vlak op elkaar te worden gestikt, maar zij kunnen wor-
den gevouwen en geplooid vóór het stikken. Op die manier krijgt men
geplooide schijven en luchtgekoelde schijven. Deze worden bij polijstschij-
ven, 1.2.2, nader besproken.
Rubberdoekschijven zijn rubberschijven waarin schijven van weefsel zijn
opgenomen zodat een compact geheel ontstaat dat bestaat uit rubber en doek
samen. Qua eigenschappen lijken deze schijven het meest op viltschijven.
Doordat men zowel de hardheid van het rubber kan variëren als de hoeveel-
heid en het soort doek, kan men de eigenschappen van deze schijven binnen
ruime grenzen variëren.

1.1.2.6 SISALSCHIJVEN

Sisal is een plantenvezel die wel wat lijkt op hennep (het bekende pluizige
paktouw) en die veel wordt gebruikt voor het maken van borstels.
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Men kan van sisal echter ook weefsels maken, figuur 1.2 en van dit weefsel
kan men ronde doeken op elkaar stikken zodat een schijf ontstaat.
Sisalschijven kunnen worden gebruikt voor het fijn slijpen van vrijwel alle

metalen.
1.1.2.7 LAMELLENSCHIJVEN

Lamellenschijven, figuur 1.3 bestaan uit een groot aantal kleine strookjes
schuurlinnen die op een kern zijn vastgezet, zodat ze als een waaier uitstaan.
De voornaamste eigenschap van lamellenschijven is dat ze goed meegeven.
Men noemt ze ook wel slijpmoppen.
Lamellenschijven worden vaak verkeerd gebruikt. Men mag bij een lamellen-
schijf niet te hard drukken want dan slijten ze veel te snel. Alleen de punten
van de lamellen moeten het werk doen. Een lamellenschijf moet dus zo weinig
mogelijk worden ingedrukt.

1.1.2.8 MASSIEVE SCHIJVEN

Bij massieve schijven bevindt het slijpmiddel zich niet op de schijfomtrek,
maar het zit erin verwerkt. Eigenlijk zijn slijpstenen, die onder 1.1.2.9 worden
besproken, ook massieve schijven.
De massieve schijven waarover wij het hier hebben zijn rubberschijven. In de
rubbermassa is vóór het persen van de schijf slijpmiddel vermengd. De soepel-
heid van deze schijven is afhankelijk van de hardheid van het rubber.

1.1.2.9 SLIJPSTENEN

Slijpstenen zijn vervaardigd van een slijpmiddel dat wordt bijeen gehouden
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door een bindmiddel.
Men heeft slijpstenen in diverse vormen, zoals:

- cilindrische slijpschijven (stenen)
- slijpstiften
- slijpsegmenten
- komslijpschijven
- schotelslijpschijven.

Slijpstenen worden meestal gebruikt voor vorm- en maatgevende bewerkingen.
De slijpstenen kunnen worden ingedeeld naar de wijze waarop het slijpmiddel
is gebonden:

- anorganisch gebonden
- keramisch
- magnesiet
- silicaat

- organisch gebonden
- kunsthars
- rubber
- natuurhars
- drogende olie.

Van al deze typen komen de keramisch gebonden schijven, alsmede de met
kunsthars en rubber gebonden schijven het meest voor.
Voor het aanduiden van de diverse typen schijven naar slijpmiddel, hardheid,
binding en poreusheid is een systeem van codecijfers en –letters opgezet.

1.1.2.10 STRUCTUUR VAN DE SCHIJF

De structuur van de slijpschijf, of de korrelspreiding, geeft aan het aantal slijp-
korrels per oppervlakte-eenheid (dus het aantal verspanende punten). Deze
structuur wordt aangeduid door een cijfer achter het hardheidsteken.
De schaal loopt in een veel gebruikt Amerikaans systeem van 0-15 en in een
Duits systeem van 0-10 als volgt:

0-1 zeer dicht
2-3 dicht
4-5 medium
6-7 open
8-9 zeer open.

1.1.2.11 AARD VAN HET BINDMIDDEL

De slijpomstandigheden zijn hoofdzakelijk bepalend voor de keuze van het
bindmiddel. De meest voorkomende bindmiddelen zijn:
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Keramische binding
De keramische binding vindt meestal toepassing bij lage omtreksnelheden,
(25-35 m/s). De aanduiding is:

Ke (Duits)
V (Vitrified, Amerikaans)

Kunstharsbinding
De kunstharsbinding wordt ook wel bakelietbinding genoemd. (Er worden ech-
ter ook andere kunstharsbindmiddelen gebruikt). De toepassing van met bake-
liet gebonden schijven ligt vooral bij hogere omtreksnelheden ( 45 m/s).
In combinatie met een versterking kan men gaan tot 60 à 80 m/s, welke tech-
niek steeds meer toepassing vindt.

Ba (Duits)
B (Amerikaans).

Rubberbinding
De toepassing van rubber als bindmiddel vindt voornamelijk toepassing bij
schijven die gebruikt worden voor fijnslijpen. Met rubber gebonden schijven
worden vervaardigd in verschillende hardheden, waarbij de Shore-hardheid
van de rubberbinding - dus niet de hardheid van de slijpkorrel - maatgevend
is. Deze hardheden worden evenals bij de keramische binding aangeduid met
letters. De elasticiteit van dit soort schijven is groot.
De aanduiding voor een rubberbinding is:

G4 (Duits)
R (Amerikaans).

Magnesietbinding
Hoofdzakelijk in de messenindustrie wordt de magnesietbinding gebruikt,
hoofdzakelijk voor schijven van grotere diameter, dikwijls in de vorm van
ringstenen. Deze wordt aangeduid als:

Mg (Duits)
O (Amerikaans).

Van de andere bindingen die voor slijpschijven gebruikt worden noemen wij:

Type binding Duits Amerikaans
silicaatbinding Si S
schellakbinding Nh E

1.1.2.12 HARDHEID VAN DE SCHIJF

De hardheid van de slijpschijf wordt bepaald door de soort en de hoeveelheid
bindmiddel die is gebruikt en door de korrelspreiding. Onder de hardheid van
een schijf verstaat men het vermogen om de slijpkorrel vast te houden. Hoe
moeilijker de korrel tijdens het slijpen loslaat des te harder is de schijf.
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De hardheid wordt in het Duitse systeem aangeduid door middel van een
hoofdletter; zoals hieronder aangegeven. (De Amerikaanse aanduiding is het-
zelfde; in plaats van J(ot) schrijft men J.)

E, F, G,     zeer zacht
H, I, J(ot), K, zacht
L, M, N, O, medium
P, Q, R, S, hard
T, U, V, W, zeer hard
X, Y, Z uiterst hard.

1.1.2.13 VOORBEELDEN VAN SOORTAANDUIDINGEN OP EEN SLIJPSCHIJF

Aan de hand van een tweetal voorbeelden kan duidelijk worden gemaakt hoe
de soortaanduiding van slijpschijven in het Duitse en in het Amerikaanse sys-
teem geschiedt.

Duits: EK 60 J tot 8 Ke; dit wil zeggen:
EK = slijpmiddel: edelkorund
60 = korrelgrootte: 60
Jot = hardheid: zacht
8 = structuur: zeer open
Ke = binding: keramisch.

Amerikaans: A – 36 – L – 5 – V; dit betekent:
A = slijpmiddel: korund
36 = korrelgrootte: 36
L = hardheid: middelhard
5 = structuur: middel
V = binding: keramisch.

1.1.2.14 BELIJMEN VAN SCHIJVEN

Bij slijpschijven waarop het slijpmiddel is aangebracht op de omtrek (het man-
telvlak) wordt lijm gebruikt om het slijpmiddel vast te houden. De slijpmiddel-
laag moet zo nu en dan worden vervangen. Vóór men dit kan doen moet de
schijf eerst worden afgedraaid.
Dit afdraaien dient niet alleen om de oude resten van de slijplaag weg te
halen, maar ook om de schijf te balanceren, zodat hij volkomen rustig en zon-
der trillen draait. Een schijf die niet goed is gebalanceerd trilt en geeft daar-
door een ribbelig effect op het materiaal dat geslepen wordt.
Het afdraaien doet men met speciaal afdraaigereedschap, maar ook vaak met
een scherp gemaakte oude zaag of beitel.
Dit afdraaien moet zuinig gebeuren want men verliest hierbij materiaal van de
vaak zeer dure schijven.
Als op de schijf alleen maar droog geslepen is, is het voldoende om een heel
dun laagje af te draaien, zodat de schijf aan zijn omtrek weer glad is en rustig
draait.
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Heeft men met vet geslepen dan is dit vet tot op zekere diepte in de schijf
gedrongen en men moet dan veel meer van de schijf afdraaien (enige millime-
ters) omdat anders de lijm niet hecht.
Vroeger werd voor het belijmen van schijven veel gebruik gemaakt van vlees-
lijm of houtlijm. Deze methode is verouderd. Men maakt tegenwoordig alge-
meen gebruik van synthetische lijmsoorten (plastic lijm). Deze lijm kan zo uit
de bus worden opgebracht.
De schijf met de erop gebrachte natte lijm rolt men door een platte bak met
slijpmiddel, waarbij men ervoor moet zorgen dat het slijpmiddel zo gelijkmatig
mogelijk wordt aangebracht. Na aandrogen kan men eventueel nog een twee-
de laag slijpmiddel aanbrengen.
De hierboven beschreven methode dient voor het belijmen van schijven met
tamelijk grove korrels (korrel 180 en grover).
Bij het belijmen van schijven met een fijnere korrel wordt het slijpmiddel
meestal met de lijm tot een papje aangemengd en dan met een kwast op de
schijf aangebracht. Ook op deze wijze kan men meer lagen aanbrengen. Bij
zeer fijne korrels gaat men wel tot zeven lagen slijpmiddel. Zulke schijven
gaan natuurlijk lang mee.

Het is van groot belang dat het slijpmiddel niet wordt verontreinigd. De platte
bakken met slijpmiddel moeten daarom altijd afgedekt worden. Bovendien
moet men de bakken zó in een rek plaatsen dat het fijnste slijpmiddel altijd
boven staat en het grofste onder. Als er dan een korrel slijpmiddel in een ver-
keerde bak valt is dit altijd een fijnere korrel en nooit een grovere.

1.1.3 SLIJPPASTA’S EN SLIJPVET

Slijppasta’s bestaan uit twee belangrijke bestanddelen, namelijk:

- het slijpmiddel
- het vetbestanddeel.

1.1.3.1 HET VETBESTANDDEEL

Het vetbestanddeel van slijppasta’s kan verschillend van aard zijn. Men kan
gebruik maken van vaste vetten voor het vervaardigen van blokpasta’s en van
een vloeistof, zoals een olie of een emulsie.
Een emulsie bestaat meestal uit olie, water en zeep.
Het vetbestanddeel heeft verschillende werkingen:

- vasthouden van het slijpmiddel
- glijmiddel om het slijpmiddel zachter te laten werken
- koelmiddel
- schoonhouden van de schijf (tegengaan van versmeren en ‘vreten’)
- vasthouden slijpstof.
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Om al deze werkingen goed te kunnen uitoefenen moet het vetbestanddeel
zorgvuldig worden vervaardigd.

1.1.3.2 EMULGEERBARE SLIJPPASTA’S

Sommige slijppasta’s zijn vermengd met een soort zeep waardoor de slijpmid-
delresten gemakkelijk van de werkstukken kunnen worden afgewassen. Dit
zijn emulgeerbare pasta’s.

1.1.3.3 PASTA’S MET LIJMBINDING

Een bijzondere vorm van slijppasta is een pasta met lijmbinding. Hierbij is het
slijpmiddel vermengd met lijm. Houdt men zo’n blok slijppasta tegen een snel
draaiende schijf, dan smelt de lijm en de korrels worden op het schijfopper-
vlak gekleefd.

1.1.3.4 VLOEIBARE SLIJPPASTA’S

Vloeibare slijppasta’s worden opgepompt en met behulp van een sproeier op
de schijf gebracht.
De voordelen van vloeibare slijppasta’s zijn:

- koeler werken
- eenvoudig door sproeien aan te brengen
- hoeveelheid nauwkeurig regelbaar
- geen resten zoals bij blokpasta’s
- men kan gewoon doorslijpen en men hoeft het slijpen niet te onderbreken 

om pasta op te brengen
- minder vuil worden van de schijven
- resten worden gemakkelijk van de werkstukken verwijderd
- er ontstaat een zeer gelijkmatig slijpbeeld.

Er zijn echter ook nadelen aan het gebruik van vloeibare pasta’s verbonden.
Deze zijn:

- groter verlies aan slijppasta door het wegslingeren van de draaiende schijf
- sterkere verontreiniging van de apparatuur en van de omgeving, 

dus meer onderhoud
- het afstellen van de sproeiers vereist grote nauwkeurigheid en regelmatige 

controle.

Om met vloeibare slijppasta’s goed te kunnen werken moeten deze aan een
aantal eisen voldoen:

- De pasta mag niet ontmengen of uitzakken, ook niet nadat deze lange tijd 
opgeslagen is geweest. Eventueel uitgezakt slijpmiddel moet gemakkelijk 
kunnen worden opgeroerd.
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- De viscositeit mag niet te groot zijn (de pasta mag niet te dik zijn), 
omdat men dan een te hoge luchtdruk nodig heeft voor het transport en het 
versproeien van de pasta.

- Op het behandelde metaaloppervlak mag de pasta geen chemische werking 
uitoefenen, zoals corrosie of passivering.

- De samenstelling van de vloeibare slijppasta moet zodanig zijn dat bij het 
versproeien uit een doelmatige sproeikop een goed regelbare sproeikegel 
van gelijkmatige samenstelling ontstaat.

- De afmetingen van de in de sproeikegel aanwezige druppels en de snelheid 
ervan moeten zodanig zijn dat deze niet door de luchtwervelingen van 
de draaiende schijf kunnen worden weggeslingerd.

- De pasta moet een goede hechting hebben op het slijpoppervlak, zodat deze
niet door de centrifugaalkracht van de schijf wordt afgeslingerd.

1.1.3.5 SLIJPVETTEN

Slijpvetten zijn hulpstoffen. Men kan een
slijpvet beschouwen als een slijppasta zonder
slijpmiddel. De werking van het vetbestand-
deel van een slijppasta geldt dus ook voor
slijpvet, figuur 1.4.
Het gebruik van slijpvet is verschillend voor
harde en zachte materialen. Bij zachte mate-
rialen voorkomt het gebruik van slijpvet vre-
ten en het oppervlak wordt bovendien min-
der ruw. De slijptijd wordt echter iets langer.
De voordelen zijn echter zo groot dat men
een iets langere slijptijd meestal niet erg
vindt. Bij het slijpen van harde materialen is
slijpvet alleen nuttig bij het fijnslijpen.
Daardoor ontstaat niet alleen een kortere
slijptijd, maar ook een beter oppervlak.

1.1.4 SLIJPMACHINES

Een slijpmachine dient voor het bevestigen van de slijpschijven en voor het
aandrijven ervan.
Een goede slijpmachine moet aan een aantal eisen voldoen. De voornaamste
daarvan zijn:

- Eén of twee slijpschijven moeten er stevig op kunnen worden bevestigd.
- Deze slijpschijven moeten op de juiste wijze worden aangedreven.
- De machine moet trillingsvrij lopen.
- De machine moet veilig zijn.
- De machine moet goed toegankelijk zijn.
- De machine moet voldoen aan algemene technische eisen (bijvoorbeeld 

levensduur).
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- De machine moet van een afzuigkap worden voorzien die op een goed 
afzuigsysteem is aangesloten.

- Het motorvermogen moet zo groot zijn dat de slijper ‘prettig’ kan werken.

1.1.4.1 BEVESTIGING VAN DE SLIJPSCHIJVEN OP DE MACHINES

Voor het eenvoudig bevestigen en verwisselen van de schijven zijn de slijpspil-
len vaak uitgerust met een taps draadeind, waarvan de draad zodanig is gesne-
den dat de schijven ‘zichzelf vastlopen’, dus met een rechtse en een linkse
schroefdraad. Wanneer men gebruik maakt van schijven met een grote diame-
ter is het echter vaak nodig deze in te klemmen tussen stalen platen om ze
voldoende steun te geven (flensbevestiging).
Ook slijpstenen worden op deze wijze bevestigd.
Meestal zijn de slijpspillen van slijpmachines zodanig uitgevoerd dat het coni-
sche draadeind kan worden losgenomen, waardoor een recht draadeind
tevoorschijn komt, waarop grote schijven met behulp van flensplaten en een
vastlopende moer kunnen worden bevestigd.

1.1.4.2 AANDRIJVING VAN DE SLIJPSCHIJVEN

De aandrijving van slijpschijven geschiedt tegenwoordig uitsluitend elektrisch.
Tegenwoordig is elke slijpkop uitgerust met zijn eigen slijpmotor.
In het geval van een dubbele slijpkop ziet men nog vaak dat de motor de twee
spillen (eigenlijk één doorlopende spil) gezamenlijk aandrijft. Dit systeem heeft
echter enige nadelen. De twee schijven aan beide zijden van de slijpkop
draaien steeds met hetzelfde toerental, waardoor bij schijven met een verschil-
lende diameter niet steeds de juiste omtreksnelheid (zie 1.1.5.1) wordt verkre-
gen. Bovendien staat bij het verwisselen van één schijf de andere ook stil.
Daarom kiest men steeds meer voor slijpkoppen waarbij de twee spillen elk
apart een aandrijfmotor hebben. Bij een directe aandrijving zijn de slijpspillen
eigenlijk de uiteinden van de verlengde motoras. De slijpspil heeft daarbij dus
altijd hetzelfde toerental als de motor en men gebruikt in zo’n geval meestal
een motor met variabele snelheid. Van een indirecte aandrijving maakt men
meestal gebruik als men de slijpspil een andere draaisnelheid wil geven dan
het toerental van de motor.
De eenvoudigste regeling vindt plaats met behulp van V-snaren, die op snaar-
schijven van verschillende diameter worden gelegd. Naarmate de slijpschijf
afslijt kiest men een hoger toerental. Tegenwoordig past men meestal het elek-
trisch regelen van het toerental van wisselstroommotoren toe.

1.1.4.3 HET VERMOGEN VAN DE AANDRIJVING

Het motorvermogen dat nodig is voor het slijpen van metalen wordt veelal
onderschat. Daardoor kiest men vaak te zwakke motoren.
Men moet het motorvermogen voor de aandrijving van slijpmachines zó kie-
zen dat ook in de ongunstigste gevallen nog voldoende motorvermogen
beschikbaar is.
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Men moet er rekening mee houden dat het niet zonder meer mogelijk is een
extra brede schijf op een slijpspil te bevestigen die eigenlijk bedoeld is voor
minder brede schijven, omdat het motorvermogen dan tekort kan schieten.

1.1.4.4 TRILLINGSVRIJ LOPEN

Het is van groot belang dat de slijpmachines trillingsvrij lopen. Een trilling in
de slijpspil, door welke oorzaak ook ontstaan, vindt men terug in het geslepen
oppervlak. Vooral op grotere vlakken zijn dergelijke onregelmatigheden duide-
lijk waarneembaar.
In verband hiermee moet de lagering van de slijpspil aan hoge eisen voldoen.
Kleinere slijpspillen lagert men op twee plaatsen, bij grotere slijpspillen
gebruikt men meer lagers.
De lagers moeten volledig zijn afgesloten van slijpstof.

1.1.5 SLIJPTECHNIEK

Wanneer men goede materialen gebruikt en een goede machine, krijgt men
nog niet automatisch een goed slijpresultaat. Daarvoor is het ook nodig dat
men de goede slijptechniek toepast.
Het slijpen mag niet te duur zijn. Dit betekent niet dat men zo snel mogelijk
moet slijpen, om te voorkomen dat men veel te veel materialen verbruikt.
Het te slijpen metaal stelt ook zijn eisen. Vooral metalen die gevoelig zijn voor
oververhitting, zoals gehard staal of hardchroom, moet men voorzichtig
behandelen. Zachte metalen gaan gemakkelijk vreten als men te hard drukt.
Een goede handslijper voelt aan zijn werkstuk hoe hij het beste resultaat ver-
krijgt.

1.1.5.1 TOERENTAL-OMTREKSNELHEID

Voor het goed slijpen is het van groot belang dat de slijpkorrels zich met de
juiste snelheid over het oppervlak van het metaal bewegen.
Deze snelheid hangt niet alleen af van de draaisnelheid (het toerental van de
slijpschijf) maar ook van zijn diameter.

Voor slijpbewerkingen wordt altijd een bepaalde omtreksnelheid opgegeven
om een goed resultaat te krijgen. Wij kunnen deze omtreksnelheid natuurlijk
steeds uitrekenen, maar veel eenvoudiger is het deze uit een tabel te halen, zie
tabel 1.5.
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TABEL 1.5 Omtreksnelheid en toerental

Schijf-
door-
snede 20m/s 25m/s 30m/s 35m/s 40m/s 45m/s 50m/s

komt overeen met toerental van de slijpspil in omwentelingen/min

25 mm 15.300 19.100 23.000 26.800 30.700 34.450 38.300
50 mm 7.650 9.550 11.450 13.390 15.350 17.170 19.150

100 mm 3.825 4.775 5.730 6.694 7.675 8.585 9.550
125 mm 3.050 3.800 4.600 5.340 6.100 6.860 7.660
150 mm 2.550 3.200 3.800 4.450 5.100 5.730 6.370
200 mm 1.910 2.390 2.875 3.350 3.820 4.300 4.770
250 mm 1.525 1.900 2.300 2.675 3.055 3.440 3.810
300 mm 1.275 1.550 1.900 2.230 2.550 2.865 3.190
350 mm 1.090 1.370 1.640 1.900 2.180 2.450 2.725
400 mm 960 1.200 1.450 1.675 1.910 2.150 2.400
450 mm 850 1.060 1.275 1.485 1.700 1.910 2.125
500 mm 770 960 1.150 1.340 1.525 1.720 1.930

1.1.5.2 SLIJPDRUK

De druk die door het te slijpen werkstuk op de schijf wordt uitgeoefend is
belangrijk. Men kan hierbij niet spreken van de totale druk, want als men op
een brede schijf slijpt zal de druk over een veel groter oppervlak worden ver-
deeld dan wanneer men slijpt op een smalle schijf. Ook bij zachte schijven,
die gemakkelijk indrukken, wordt de schijfdruk meer verdeeld.
Een geoefende slijper voelt vrijwel direct wat de goede slijpdruk is. Hij merkt
dit aan het ‘pakken’ van de schijf en aan het slijpbeeld dat hij verkrijgt.

1.1.5.3 OPEENVOLGING VAN KORRELGROOTTEN

Wanneer men een ruw oppervlak fijn wil slijpen maakt men niet ineens
gebruik van een fijne slijpkorrel, maar men gaat eerst tamelijk grof voorslijpen.
Daarna gebruikt men een middelfijne korrel en tenslotte gaat men fijn slijpen.
De verschillen tussen de na elkaar gebruikte korrelgrootten mogen niet te groot
zijn. Vaak worden sprongen van circa 60 toegepast, zodat men bijvoorbeeld
van korrel 60 overgaat op korrel 120. Een veel toegepaste opeenvolging van
korrelgrootten op een belijmde viltschijf is 120-180-220.
Hoe harder het metaal is, des te kleiner moet de afstand zijn tussen de ver-
schillende korrelgrootten.

1.1.5.4 SLIJPRICHTING

Men moet, indien enigszins mogelijk, bij de opeenvolgende slijpbewerkingen
in een verschillende richting slijpen. Men ziet dan veel beter of de slijpkrassen
van de vorige bewerking al verdwenen zijn.
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Ook voorkomt men op die manier grotendeels het optreden van kometen,
komma’s of kikkervisjes die ontstaan door poriën of insluitingen in het metaal.
Deze treden vooral op bij zachte schijven.

1.1.5.5 OPSPANGEREEDSCHAP

Opspangereedschap kan in veel gevallen goede diensten bewijzen, vooral bij
het slijpen van kleinere voorwerpen. Dit opspangereedschap behoeft niet duur
te zijn. Soms is een plankje met enige spijkers erin al voldoende om platte
voorwerpen vast te houden.

1.1.5.6 VERSCHILLENDE METALEN OP ÉÉN SCHIJF

Men moet eigenlijk nooit verschillende metalen op één schijf slijpen. Wanneer
men bijvoorbeeld na elkaar slijpt roestvast staal, koper en aluminium, dan kan
men er vrijwel zeker van zijn dat het aluminium verontreinigd wordt met
roestvast staal en koper en dat daardoor gemakkelijk corrosie aan het opper-
vlak optreedt. Ook het op roestvaste staal kan corrosie ontstaan door het slij-
pen of polijsten met door koper en/of ijzer verontreinigde schijven.
In een werkplaats waar verschillende metalen worden geslepen moet men de
schijven voor deze metalen dan ook apart houden. Het opgeslagen materiaal
mag niet worden verontreinigd met vreemd slijpstof.

1.1.6 BANDSLIJPEN

Met behulp van eindloze slijpbanden, vervaardigd van schuurlinnen (of voor
de bredere banden van schuurpapier), die lopen over een contactschijf, kan
men in principe dezelfde bewerkingen uitvoeren als op belijmde schijven. 

Toch zijn er enige belangrijke verschillen tussen bandslijpen en slijpen op de
schijf, die als voor- en nadelen als volgt kunnen worden samengevat:

Voordelen

- Het slijpende oppervlak van een slijpband is veel groter dan van een 
slijpschijf.

- Een slijpband werkt koeler dan een slijpschijf.
- Bij een slijpband kan men een hogere omtreksnelheid toepassen dan bij

slijpschijven.
- Bij een slijpband werkt men met een constante diameter (en derhalve 

constante omtreksnelheid) omdat de contactschijf niet slijt.
- De kwaliteit van slijpbanden is over het algemeen beter (gelijkmatiger) dan

van in eigen beheer belijmde slijpschijven.
- De vaak iets langwerpige korrels van slijpbanden worden meestal 

elektrostatisch gericht, waardoor de band beter afneemt.
- De mate van bestrooiing van slijpbanden kan worden gevarieerd (open of 

dichte bestrooiing).
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- Door het kiezen van een andere contactschijf kan men de slijpband anders 
laten werken (harder of zachter, meer of minder pakkend).

- Slijpbanden zijn gemakkelijk verwisselbaar.

Nadelen

- De harde rand van een slijpband kan bij een onjuiste slijptechniek 
beschadigingen van het werkstuk veroorzaken.

- Banden kunnen na verloop van tijd gaan uitrafelen voordat ze versleten zijn.
- Banden zijn hoofdzakelijk geschikt voor grof en middelfijn slijpen.
- Slijpbanden zijn duurder dan schijven.
- Slijpbanden worden vaak verwisseld voordat ze geheel zijn verbruikt. 

Dit is echter niet nodig. Door opknappen (opscherpen) met een staalborstel 
op een bewegende band kan men deze reinigen en de slijpwerking 
grotendeels herstellen. Een bot geworden band kan ook door de keuze van 
een andere contactschijf, tabel 1.6 een hardere of een vertande schijf, in 
deze volgorde, weer goed gaan ‘pakken’.

1.1.6.1 SLIJPBANDEN

De meeste slijpbanden bestaan uit schuurlinnen, dat wil zeggen een weefsel
van katoen, linnen of synthetisch materiaal, waarop door middel van lijm een
laag slijpkorrels is aangebracht.
De breedte van de banden is verschillend al naar de aard van het werk. Zo
heeft men banden van 150, 300 of 500 mm. Voor het slijpen van plaatmate-
riaal worden veel bredere banden gebruikt, die soms van papier vervaardigd
zijn.
Er kunnen verschillende typen weefsel worden gebruikt.
Men heeft soepele of stugge banden, grove of fijne; dit heeft veel invloed op
het slijpen. Tegenwoordig gebruikt men vrijwel uitsluitend kunstharslijm voor
het vervaardigen van slijpbanden.

De meest gebruikelijke slijpmiddelen voor slijpbanden zijn elektrokorund (alu-
miniumoxide) en siliciumcarbide. De eigenschappen van deze slijpmiddelen
zijn besproken onder 1.1.1.11 en 1.1.1.13. Tussen korund en siliciumcarbide is
er bij dezelfde korrelgrootte een duidelijk verschil in slijpbeeld.
Siliciumcarbide geeft een gladdere minder ruwe finish.

Een nieuwere ontwikkeling is ‘holle korrels’. Deze korrels bestaan uit een aan-
tal slijpkorrels. De band ziet er dan ook veel ruwer uit dan hij in werkelijkheid
is. Het voordeel van deze banden met ‘holle korrels’ is dat de band langdurig
eenzelfde slijpbeeld blijft geven. Het slijpbeeld van het tweede werkstuk is dan
ook gelijk aan die van het vijftigste werkstuk. Dit is met name bij architectuur-
toepassingen een groot voordeel.

De meest voorkomende bandlengten liggen tussen 3000 en 5000 mm (3 en 
5 m). Dit is de lengte van de band in gestrekte toestand, dus als men hem
open zou knippen en uit zou leggen.
Voor handbandslijpmachines gebruikt men banden die veel korter zijn.
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1.1.6.2 CONTACTSCHIJVEN

De contactschijf bij het bandslijpen is de schijf waarover de band loopt en
waartegen men het werkstuk drukt dat geslepen moet worden. Hier vindt dus
de aanraking (het contact) tussen het werkstuk en de band plaats. Er zijn enige
gevallen dat men slijpt ‘op de vrije band’. Hierbij kan men dus niet spreken
van een contactschijf. Wel gebruikt men dan soms een aandrukblok.
De contactschijf is meestal de schijf die met de motor is verbonden. Dit is de
aangedreven schijf.
De contactschijf is bij het bandslijpen erg belangrijk. Als men de contactschijf
groter kiest en men houdt het toerental gelijk dan krijgt men een grotere
omtreksnelheid. Door de goede diameter van de contactschijf te kiezen kan
men bij het bandslijpen zo goed mogelijke slijpresultaten verkrijgen, waarbij
de gunstigste omtreksnelheid voor het te bewerken metaal wordt gekozen.
Doordat de contactschijf niet afslijt (zoals een slijpschijf) verandert zijn diame-
ter niet. Daardoor kan men ook bij grotere series steeds zo ideaal mogelijk slij-
pen.

Contactschijven worden van zeer verschillende materialen gemaakt, tabel 1.6.

TABEL 1.6 Contactschijven voor bandslijpen

Massief Doekschijven
staal weefsel
gietijzer geklemd
rubber genaaid

glad rubber
vertand glad
schuin vertand vertand

leer
vilt

Lamellen Borstelschijven
leer staal
weefsel fiber

glad kunststof
geklemd
gelijmd

vertand

Als men een werkstuk tegen een draaiende slijpband drukt voelt men dat deze
‘pakt’, dat wil zeggen dat deze het werkstuk wil meetrekken. Als een slijpband
goed pakt zal hij ook goed slijpen, maar het werkstuk mag hierbij niet gaan
stoten.
Hoe harder een contactschijf is, hoe beter de band pakt. Daarom hoeft men bij
een harde contactschijf niet zo hard te drukken als bij een zachte. Men mag
de contactschijf ook weer niet te hard kiezen want dan wordt deze maar heel
weinig ingedrukt en men slijpt dan gemakkelijk platte vlakken (facetten) aan
het werkstuk.
De meest gebruikte contactschijven zijn rubberschijven.
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Rubbercontactschijven kunnen glad zijn maar ook vertand. Een vertande con-
tactschijf pakt weer beter dan een gladde schijf. Als men eerst op een gladde
contactschijf heeft geslepen en de band raakt versleten, dan kan men door
over te gaan op een vertande contactschijf weer veel beter slijpen.

Voor de juiste keuze van de contactschijf moet worden gelet op de vorm van
de voorwerpen. Omdat voorwerpen die geslepen moeten worden vaak zeer
verschillende vormen hebben brengen wij deze terug tot een aantal grondvor-
men, die vaak in combinatie met elkaar voorkomen. Deze grondvormen zijn:

- platte vlakken
- platte vlakken met holle halsvormige overgangen
- cilindrische en zwak geprofileerde oppervlakken
- sterk geprofileerde oppervlakken
- uit buis- en stafmateriaal opgebouwde voorwerpen.

Voor uitsluitend platte vlakken is het gebruik van een harde rubbercontact-
schijf met schuine vertanding aan te bevelen omdat deze hard is en goed pakt.

Voorbeelden van voorwerpen met platte vlakken en holle halsvormige over-
gangen zijn cranks van fietsen, schroefsleutels en dergelijke. In het algemeen is
het voor de slijper eenvoudiger wanneer hij eerst de overgangen slijpt en daar-
na de aansluitende platte vlakken. Gebruikt men de omgekeerde volgorde dan
is het moeilijk de overgangen gelijkmatig en vloeiend te bewerken.

Voor het slijpen van halsvormige overgangen wordt vaak het gebruik van
belijmde schijven aanbevolen. Vervolgens kan men de platte vlakken slijpen
zoals hierboven aangegeven.

Cilindrische en zwak geprofileerde oppervlakken slijpt men met middelharde
en zachte contactschijven van textiel, gelijmd, geklemd of in harmonicavorm
gevouwen. Daarbij moet men erop letten dat de schijf niet zachter wordt
gekozen dan beslist noodzakelijk is. 
De schijf heeft de goede hardheid wanneer de band nog juist aan de vorm van
het werkstuk aanligt. Is de schijf te hard dan slijpt men gemakkelijk facetten, is
de schijf te zacht dan wordt de band niet ver genoeg opgebruikt en het slijpen
wordt dan duurder dan nodig is.
Bijzonder ongunstig is een zachte contactschijf in dié gevallen waar men
werkstukken moet slijpen die boringen of andere verdiepingen bevatten omdat
de kanten daarvan afgerond of vervormd kunnen worden. Voor zulke gevallen
worden veelal genaaide doekschijven aanbevolen.

Voor het slijpen van geprofileerde oppervlakken komen contactschijven in
aanmerking met gevouwen lamellen parallel aan de as. Ook diverse schijven
met loodrecht op de as gevouwen lamellen kunnen worden gebruikt. Voor
deze werkzaamheden zijn ook gestikte textielschijven bruikbaar. Dat deze
schijftypen moeilijk hun cilindrische vorm behouden is een nadeel. Een ander
nadeel is dat bij het samenvoegen van verschillende smalle schijven tot één
brede schijf een voeg ontstaat die men meestal als een aftekening op het werk-
stuk kan terugvinden.
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Bekende voorwerpen die uit buis en staf worden samengebouwd zijn fietsen,
bijzondere armaturen, buismeubelen en dergelijke.
Bijzondere voorzorgen moeten bij dit soort voorwerpen worden getroffen wan-
neer de buizen of staven onder een hoek aan elkaar bevestigd zijn. Ook als
buizen van verschillende diameter conisch in elkaar overgaan moet men bij-
zondere maatregelen nemen.
Men maakt dan soms gebruik van een contactschijf die aan één zijde is afge-
schuind zodat de band daar gemakkelijk kan worden ingedrukt. 
Men kan de band ook een stukje over de rand van de contactschijf laten uit-
steken. Men kan zulke werkstukken ook op de vrije band slijpen, maar de
slijptijd en het rendement van de band zijn dan belangrijk ongunstiger. 

Opgemerkt moet worden dat men buis of staf veelal eerder centerloos slijpt op
speciale slijpmachines die met schijven of banden zijn uitgerust. Daarna kort
men het materiaal af. Men buigt het en men last het. De voorwerpen behoe-
ven dan nog maar weinig te worden nabewerkt.

1.1.6.3 HULPMIDDELEN BIJ HET BANDSLIJPEN

De hulpmiddelen bij het bandslijpen kunnen worden verdeeld in drie groepen:

- slijpolie en -vet
- olie of vet vermengd met slijpkorrels
- emulsies als koelmiddel bij automatisch bandslijpen.

1.1.7 BANDSLIJPMACHINES

Bandslijpmachines worden momenteel in veel verschillende typen en afmetin-
gen vervaardigd, figuur 1.5.
Een bandslijpmachine is uitgerust met tenminste twee schijven of rollen,
namelijk:

- de aangedreven schijf, meestal tevens contactschijf
- de span- of omkeerrol.

Bij bandslijpmachines is de contactschijf meestal direct gekoppeld aan de
motor omdat deze schijf niet van diameter verandert. Daarom behoeft ook het
toerental niet te worden aangepast om de omtreksnelheid constant te houden.
De omkeer- of spanrol dient niet alleen om de band onder de gewenste span-
ning te brengen, maar ook om deze goed over de machine te laten lopen.
Daarom moet men de spanrol een weinig kunnen kantelen om de band recht
op de machine te houden.
Het meest bekende machinetype, uitgevoerd met een aangedreven contact-
schijf en een spanrol, is de ‘backstand’ machine, die men kan beschouwen als
het prototype van alle bandslijpmachines. 
Ook in de backstand machines zijn al diverse typen mogelijk. 
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Figuur 1.5 (1) Bandslijpen kan op veel manieren worden uitgevoerd
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Figuur 1.5 (2) Bandslijpen kan op veel manieren worden uitgevoerd



De algemene eisen die men stelt aan bandslijpmachines komen grotendeels
overeen met de eisen te stellen aan machines voor slijpen op schijven. De
voornaamste eisen voor bandslijpmachines zijn:

- stevige bevestiging van de schijven en rollen
- goed toerental van de aangedreven schijf (contactschijf)
- trillingsvrij lopen
- goed toegankelijk voor onderhoud en verwisselen van de banden
- goed beveiligd (bijvoorbeeld als een band breekt of van de rol afloopt)
- sterke motor
- voorzien van een afzuigsysteem
- zo gebouwd dat men er prettig op werkt.

1.1.8 BANDSLIJPTECHNIEK

Hoewel het slijpen op banden in principe niet anders is dan het slijpen op
belijmde schijven zijn er toch verschillen waarmee men rekening moet hou-
den.
Omdat bandslijpen de naam heeft duur te zijn (het slijpmateriaal is duur) moet
men er zoals altijd op letten dat de slijpbewerking uit materiaaloogpunt zo
economisch mogelijk geschiedt. Men moet zo slijpen dat de band niet onno-
dig beschadigd wordt.
Bij de keuze van de slijpband moet men letten op de bandbreedte, de band-
lengte, de binding (de lijmsoort), de slijpkorrel (korrelgrootte en materiaal) en
de korrel(strooi)dichtheid.
Om economische redenen kiest men de lengte van de slijpband zo groot
mogelijk.
De breedte bij het bandslijpen moet over het algemeen niet meer bedragen
dan 75 mm. Slijpbanden van 50 mm breedte worden zeer veel gebruikt.
Alleen een ervaren slijper kan op bredere banden, bijvoorbeeld van 100 mm,
door het bandoppervlak gelijkmatig te gebruiken, toch tot een economisch
bandverbruik komen.

Bot geworden slijpbanden kunnen op twee manieren worden aangescherpt:

- door middel van draaiende ronde staalborstels die herhaaldelijk en krachtig 
tegen de draaiende band op de contactschijf worden gestoten. 
De as van de ronde draaiborstel staat daarbij onder een hoek ten opzichte 
van de as van de contactschijf

- met een gewone staalborstel op overeenkomstige manier. Deze bewerking 
is niet zo effectief en bovendien duurder.

Moderne banden, met holle of massieve korrels, worden nauwelijks merkbaar
bot. Tot aan het einde van de levensduur blijft het slijpbeeld gelijk. Daarna
zijn deze typen banden niet meer aan te scherpen.
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1.1.9 HET SLIJPEN VAN DIVERSE METALEN

1.1.9.1 SLIJPEN VAN STAAL

Omtreksnelheid 30-40 m/s
Volgorde van de korrelgrootten:

algemeen: 60/80 – 120/150 – 220/240
staalplaat (diepgetrokken): 150/180 – 220/240 – 280/320
centerloos slijpen: 40/80 – 150 – 220 – 320
lasnaden: 40/60 – 100/180 – 220/240.

Vóór het slijpen is het gewenst (knip)bramen, walshuid, gloeihuid en roest te
verwijderen, bijvoorbeeld door stralen, omdat deze producten de schijven en
banden beschadigen. De bramen aan de randen worden veelal met een slijptol
verwijderd, maar hiervoor bestaan ook speciale machines.
Als slijpmiddel voor deze bewerkingen past men algemeen korund toe (alumi-
niumoxide). Gebruikt men siliciumcarbide dan is bij dezelfde korrel het visu-
ele (zichtbare) slijpbeeld fijner.
Staal dat hoogglans moet worden vernikkeld wordt tegenwoordig niet verder
geslepen dan tot korrel 180/240 omdat de opvullende werking van glansnik-
kelbaden voldoende is om bij deze slijpfinish toch een hoogglanzend opper-
vlak te krijgen. Alleen als men dunne lagen aanbrengt is het soms nog nodig
een borstelbewerking tussen te voegen (in de praktijk aangeduid als ‘sisallen’).
Bij grovere korrels slijpt men droog; bij fijnere korreltypen (kleiner dan korrel
240) geeft het gebruik van slijpvet een verkorting van de slijptijd.

1.1.9.2 GEHARD STAAL

Omtreksnelheid 20-30 m/s
Volgorde van de korrelgrootten:

60/80 – 100/120 – 150/220.

Als slijpmiddel wordt hoofdzakelijk aluminiumoxide (korund) gebruikt en ook
wel siliciumcarbide.
Het gebruik van vet, olie of een emulsie als smeer- en koelmiddel is aan te
bevelen.

1.1.9.3 GIETIJZER

Omtreksnelheid 30-45 m/s
Volgorde van de korrelgrootten:

ruw oppervlak: 24/30 – 60/80 – 180/220
normaal oppervlak: 40/60 – 100/150 – 220/240.
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Wanneer na het slijpen een galvanische laag wordt aangebracht wordt de laat-
ste slijpbewerking meestal uitgevoerd met korrel 180/220. Vaak is bij gietijzer
echter korrel 120 /150 voor de laatste slijpbewerking voldoende.
Omdat men bij de laatste slijpbewerking vaak een slijpvet gebruikt voor het
verkrijgen van een betere finish, moet men een vettype toepassen dat gemak-
kelijk te verwijderen is, mede in verband met de poreusheid van gietijzer.
Als slijpmiddel gebruikt men aluminiumoxide, en in mindere mate siliciumcar-
bide.

1.1.9.4 ROESTVAST STAAL

Omtreksnelheid 15-30 m/s
Volgorde van korrelgrootten:

plaatmateriaal (voor het verkrijgen van hoogglans): 60/80 – 100/120 – 150/220
plaatmateriaal (handelskwaliteit): 80 – 100 – 120 – 150 
voorwerpen: 60 – 100 – 120 – 150 – 220.

Door de omstreeks 1990 op de markt gekomen slijpbanden met holle of mas-
sieve korrels die langdurig hetzelfde slijpbeeld blijven geven en een veel lan-
gere levensduur hebben, (op roestvast staal tot 12 x) is het belangrijk de
gewenste slijpfinish te omschrijven, bij voorkeur aan de hand van een staal
(proefstuk). Het is af te raden alléén een korrel voor te schrijven, bijvoorbeeld
220. Het slijpbeeld dat men hierbij voor ogen heeft is op diverse manieren te
verkrijgen. Door het gebruik van de moderne banden heeft de R.V.S.-slijper
meer mogelijkheden een bepaalde finish te bereiken.

Onderscheid moet worden gemaakt tussen austenitisch roestvast staal (niet-
magnetisch) en martensitisch en ferritisch roestvast staal (magnetisch).
Vooral de austenitische staalsoorten hebben afwijkende eigenschappen zoals
grote vastheid, sterke neiging tot koud harden, slechte warmtegeleiding en
grote uitzettingscoëfficiënt. Als slijpmiddelen gebruikt men aluminiumoxide of
siliciumcarbide. Het oppervlak van zowel austenitisch als ferritisch roestvast
staal is gevoelig voor verontreinigingen.

1.1.9.5 KOPER EN KOPERLEGERINGEN

Omtreksnelheid 30 - 45 m/s
Volgorde van korrelgrootten:

gietwerk: 60/80 – 150/180 – 220
plaatmateriaal: 180/220

Als slijpmateriaal wordt op schijven meestal amaril gebruikt en op banden
korund en een enkele keer ook siliciumcarbide. Koper en koperlegeringen
worden meestal geslepen met een slijpvet.
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1.1.9.6 ALUMINIUM

Omtreksnelheid 30-55 m/s
Volgorde van korrelgrootten:

gietwerk: 60/80 – 120/180 – 240
smeed- en perswerk: 150 – 220/240 – 280/400
plaatmateriaal: 120 – 180.

Voor de grovere slijpbewerkingen tot korrel 120 gebruikt men meestal korund,
voor de fijnere slijpbewerkingen vaak siliciumcarbide. De laatste slijpbewer-
kingen voert men uit met slijpvet.
Dit moet een type zijn dat geschikt is voor het bewerken van aluminium en
dat daarna goed verwijderbaar is.
Zachtere aluminiumsoorten zijn moeilijk te slijpen omdat de schijven snel ver-
stopt raken en gaan vreten. Hieraan kan men in zekere mate tegemoet komen
door het gebruik van een slijpvet met een laag smeltpunt dan wel een slijpolie.
Wanneer na het slijpen moet worden gepolijst moet men met een zo fijn
mogelijke korrel eindigen.

1.1.9.7 ZINK, OOK SPUITGIETWERK

Omtreksnelheid 30-45 m/s
Volgorde van korrelgrootten:

120/150 – 220/280.

Bij het slijpen van zink op schijven wordt meestal amaril als slijpmiddel
gebruikt; op banden korund.
Zinkspuitgietwerk is meestal glad van oppervlak zodat men met een fijne kor-
rel kan beginnen.
Omdat de huid van zinkspuitgietwerk dicht is, maar daaronder het gietstuk
poreus is, moet men zo weinig mogelijk materiaal afslijpen om moeilijkheden
bij ontvetten of bij de galvanotechniek te voorkomen.
Vaak krijgt men al voldoende resultaat met een gestikte textielschijf met slijp-
pasta.

1.1.9.8 SLIJPEN BIJ HARDVERCHROMEN

Bij het slijpen zoals toegepast wordt bij hardverchromen heeft men te maken
met maat- en vormgevende slijpbewerkingen die op twee materialen worden
uitgevoerd:

- de ondergrond voor hardchroom, meestal veredeld staal
- de hardchroomlaag zelf.

In verband met de vereiste maatnauwkeurigheid worden deze slijpbewerkin-
gen als regel met slijpstenen uitgevoerd.
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Meestal zijn het ook geen slijpers/polijsters uit de galvanotechniek die deze
bewerking uitvoeren, maar machineslijpers die voor dit vak een speciale oplei-
ding hebben gehad.
Als algemene grondregel bij het slijpen met stenen geldt: hoe harder het mate-
riaal, hoe zachter de steen. Daarbij moet men bedenken dat bij een hoge
omtreksnelheid een zachte steen ‘harder’ gaat werken.
Bij stenen van gelijke hardheid werkt een steen met een fijne korrel harder dan
een steen met een grove korrel.
Bij slijpen tussen centers moet men na het verchromen exact op dezelfde
wijze inspannen als bij het voorslijpen om excentrisch slijpen van de chroom-
laag te voorkomen, figuur 1.6.

Zachte steen Jot-K of medium L-M
Omtreksnelheid 25-30 m/s
Aanzet 0,01-0,05 (max!) mm
Volgorde korrelgrootten: 60 – 120.
Zie ook tabel 1.7.

TABEL 1.7 Keuze van slijpstenen voor het slijpen van hardchroom

Bewerking Cilindrisch slijpen Vlak slijpen

voorslijpen EK 600 K5 Ke EK 46 H8 Ke
slijpen EK Jot 8 Ke EK 60 H8 Ke
naslijpen SiC 500 Jot 9 Nh EK 60 H8 Ke

Voor verklaring code slijpschijf of –steen, zie 1.1.2.13.

Het slijpen van hardchroom stelt bijzondere eisen. Voorwerpen die hardver-
chroomd zijn, vooral wanneer een grote laagdikte is aangebracht, vertonen
veelal onregelmatigheden, zoals dikke opgegroeide randen, knopvorming en
dergelijke. Hoewel men door een goede verchroomtechniek tracht deze ver-
schijnselen zo veel mogelijk te beperken kan men ze niet geheel vermijden.
Eén van de voornaamste regels waaraan men zich moet houden bij het slijpen
van hardchroom is:

geringe aanzet reeds bij het begin van de bewerking

Slijpers die geen ervaring hebben met hardchroom hebben de neiging aanvan-
kelijk een grote aanzet te gebruiken om de onregelmatigheden weg te slijpen
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en pas daarna het werkstuk aan de maat te slijpen met een kleine aanzet. Als
men zo te werk gaat zullen vrijwel zeker scheuren in het chroom optreden ten
gevolge van plotselinge plaatselijke warmte-ontwikkeling.
Vanaf het eerste contact tussen de hardchroomlaag en de slijpsteen moet men
gelijkmatig slijpen met een kleine aanzet van 0,01 mm tot maximaal 0,05 mm.
De slijpbewerking duurt daardoor langer, maar de kwaliteit van de chroomlaag
blijft hierdoor behouden.
Voor het slijpen van hardchroom kiest men een korrelgrootte van 60 à 120. Bij
een grovere korrel en bij een te grote omtreksnelheid is de kans op scheurvor-
ming van chroom het grootst.
Een fijnere slijpkorrel werkt bij te geringe omtreksnelheid vrijwel niet in op de
chroomlaag. Als richtlijn voor de omtreksnelheid kan men aanhouden 25-30
m/s.

Bij het slijpen van hardchroom moet men rijkelijk koelen met een goede emul-
sie en men moet er vooral op letten dat de uitmonding van de toevoerleiding
voor koelmiddel zó gericht wordt dat de straal het werkstuk precies op het
grensvlak met de schijf raakt.
Het is algemeen bekend dat galvanisch aangebracht chroom bijna altijd een
netwerk van scheurtjes vertoont. De reden waarom men toch zo voorzichtig
moet zijn voor het ontstaan van scheuren in de chroomlaag is dat de scheuren
die bij het slijpen ontstaan van geheel andere aard zijn. Deze dringen dieper
in het chroom door (meestal tot het grondmateriaal) en ze kunnen zich even-
tueel in het grondmateriaal voortzetten. Vermoeiingsbreuk van de werkstukken
kan daarvan gevolg zijn.

1.1.9.9 TITAAN, ZIRKOON

Omtreksnelheid 9-10 m/s
Volgorde van korrelgrootten: 40/60 – 100/180 – 220/240.

1.1.10 BIJZONDERE SLIJPMETHODEN

Enige bijzondere slijpmethoden zijn leppen, honen en superfijnen.

1.1.10.1 LEPPEN
Leppen is een bewerking die meestal wordt uitgevoerd na een slijpbewerking.
Leppen heeft tot doel een geometrisch nauwkeurig oppervlak te verkrijgen en
tevens een zeer fijne oppervlaktegesteldheid. Karakteristiek bij het leppen is
dat het gereedschap en het werkstuk los over elkaar bewegen zonder dat daar-
bij dwang wordt uitgeoefend met betrekking tot de ligging van beide delen op
elkaar.

Tussen het werkstuk en het gereedschap bevindt zich een fijn slijpmiddel, het
lepmiddel, veelal gesuspendeerd in een olie. De bewegingen die het gereed-
schap en het werkstuk ten opzichte van elkaar maken zijn onregelmatig. Het
meest wordt leppen toegepast op vlakke platen, waarbij het lepgereedschap
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groter is dan de afmetingen van het werkstuk. Leppen kan echter ook worden
uitgevoerd op cilindrische buiten - en binnenoppervlakken, alsmede op coni-
sche vlakken en bolvlakken.

1.1.10.2 HONEN

Honen is een bewerking voor het verkrijgen van een goede maatnauwkeurig-
heid en een fijne oppervlaktegesteldheid van cilindrische vlakken, zowel in -
als uitwendig. Het gereedschap bestaat uit hoonblokken, meestal hoonstenen,
waarvan het oppervlak reeds is aangepast aan het cilindrische oppervlak dat
moet worden bewerkt. Deze hoonstenen worden onder veerdruk tegen het
werkstuk gedrukt en tijdens de bewerking bewegen zij zich zowel axiaal als
rondgaand. Na afloop van een hoonbewerking is op het oppervlak een duide-
lijk gekruist patroon van schuine lijnen aanwezig. In verband met de korrel-
grootte van hoonstenen spreekt men van voorhonen en nahonen. Van groot
belang zijn bij het honen de snijsnelheid, de kruisingshoek, de omtreksnelheid
en de axiale snelheid.

Voor verschillende materialen hebben deze vier grootheden eigen optimale
waarden.

1.1.10.3 SUPERFIJNEN

Superfijnen, ook vaak superfinishen genoemd, is nauw verwant aan honen en
men spreekt daarom ook wel van korte slag honen, fijn honen, microfinishen,
uitwendig fijn honen en trilslijpen.
Superfijnen wordt vrijwel uitsluitend uitgevoerd op uitwendige cilinderopper-
vlakken, onder gebruikmaking van één of meer hoonstenen, die onder veer-
druk op het werkstukoppervlak worden gedrukt. Het werkstuk draait rond en
tegelijk bewegen de hoonstenen zich met een korte slag snel heen-en-weer in
lengterichting. Het aantal slagen bedraagt 500 - 3000 per minuut; de slagleng-
te in axiale richting is 1 - 6 mm. Superfijnen verloopt sneller dan honen en
dient vooral om maatafwijkingen over kleine afstanden te corrigeren. Grotere
vormafwijkingen, zoals onrondheid en tapsheid, verdwijnen niet bij superfij-
nen, wel bij honen.

1.2 POLIJSTEN

In tegenstelling tot slijpen is polijsten in zijn ideale vorm geen verspanende
maar een gladdrukkende bewerking, waarbij de heuvels van het ruwe metaal-
oppervlak in de dalen worden gedrukt.

Hoewel bij polijsten vrijwel steeds enige metaalafname plaatsvindt is deze niet
essentieel voor het proces. Voor het polijsten zijn niet alleen een goede werk-
methode en het gebruik van de juiste polijstmaterialen noodzakelijk, maar ook
de juiste uitgangstoestand van het metaaloppervlak, in het algemeen is dit fijn
geslepen. Bij het gladdrukken van het metaal treedt zeer plaatselijk een grote
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temperatuurstijging op, zelfs tot smelten van het metaal, waardoor chemische
reacties van het metaal met de omgeving (lucht, polijstmiddel) ontstaan, en
waarbij een amorfe, gedeeltelijk verontreinigde oppervlaktestructuur ontstaat,
die duidelijk andere eigenschappen heeft dan het onderliggende metaal: de
Beilby-laag. Soms stoort deze laag bij navolgende bewerkingen, zoals galva-
nisch of stroomloos metaal neerslaan. Bij polijsten ontstaat spiegelglans, bij
fijnslijpen, hoe fijn ook, niet.
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TABEL 1.8 Polijstmiddelen

Soort Toepassing Moh’s hardheid
tripel voorpolijsten 5
Wener kalk koper en koperlegeringen -

galvanisch neergeslagen nikkel
krijt messing -

edele metalen
(wordt weinig meer gebruikt)

aluminiumoxide uiteenlopende toepassingen -
(veel soorten)
chroomoxide gehard staal 8,5
(polijstgroen) chroom

metallografische preparaten
ijzeroxide hoogglanspolijsten van zachtere 6

metalen
edele metalen

berylliumoxide harde materialen -
(giftig)
ceriumoxide als ijzeroxide -

komt meer voor in de
glasindustrie

diamant metallografische preparaten 10
spuitgietmatrijzen
precisieleppen

1.2.1 POLIJSTMIDDELEN

Er zijn veel polijstmiddelen, maar slechts een beperkt aantal daarvan wordt op
werkelijk grote schaal gebruikt, tabel 1.8.
Naast een zekere hardheid die nodig is om de polijstende werking te kunnen
uitoefenen is vooral de vorm van de polijstmiddelkorrels belangrijk. Deze is
vaak afgerond en de polijstmiddelen zijn niet grof gekristalliseerd, maar meest-
al microkristallijn of zelfs amorf. Microkristallijne polijstmiddelen komen vaak
voor in afgeronde (bloemkoolvormige) aggregaten.
Tripel is een product dat tussen slijp - en polijstmiddelen instaat; men treft het
zowel aan bij de polijstmiddelen als bij de slijpmiddelen, tabel 1.1.
Bij het polijsten dient tripel vooral voor voorpolijsten.
Bij polijstmiddelen wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke polijstmidde-
len, zoals tripel, Wener kalk en krijt enerzijds en synthetische polijstmiddelen,
zoals aluminiumoxide, chroomoxide en ijzeroxide anderzijds. Deze polijst-
middelen hebben veelal een speciaal toepassingsgebied, zoals alumi-
niumoxide voor lichte metalen, chroomoxide voor harde metalen, en een spe-
ciaal soort ijzeroxide: dodekop, voor edele metalen.

1.2.2 POLIJSTSCHIJVEN
Polijstschijven worden vrijwel steeds vervaardigd van textiel, vooral van
katoen, en voorts van linnen, sisal, wol en zijde, figuren 1.7, 1.8 en 1.9. 
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Veelal maakt men gebruik van luchtgekoelde schijven (met radiale plooien, die
een luchtstroming mogelijk maken). Niet alle geplooide schijven zijn luchtge-
koeld; het radiale transport van koelende lucht is daarvoor essentieel.
Luchtgekoelde schijven zijn duurder dan geplooide schijven, want voor de
vervaardiging ervan is meer doek nodig. Luchtgekoelde schijven worden inge-
klemd tussen spanplaten met gaten erin, waardoor de lucht kan toetreden.
Geplooide polijstschijven geven bij het polijsten geen strepen op het gepolijste
oppervlak, maar ze zijn duurder omdat er meer doek in gaat zitten. Voor de
slijpbewerking zijn de aard van het gebruikte weefsel, de draaddikte en de
samenstelling van de schijf van groot belang. Als weefsel kan worden gebruikt
recht weefsel en keperweefsel, dat bovendien een- of tweezijdig geruwd kan
zijn, respectievelijk zwanendons en flanel. Wat de schijfvorm betreft kan men
onderscheid maken tussen losse lappenschijven en segmentschijven, genaaide
vlakke schijven, geplooide schijven, schuingesneden schijven, luchtgekoelde
schijven, vingerschijven, polijstringen en polijstwalsen.

1.2.3 POLIJSTMACHINES
Polijstmachines zijn in principe op dezelfde wijze gebouwd als slijpmachines
1.1.4. De eisen die men eraan stelt zijn overeenkomstig.

1.2.4 VOORPOLIJSTEN
Voorpolijsten is een tamelijk ruwe polijstbewerking die ten doel heeft sneller
tot hoogglans te komen. Bij deze bewerking wordt nog tamelijk veel metaal
afgenomen en de nog aanwezige ruwheid van de laatste slijpbewerking ver-
dwijnt snel, zie tabel 1.9.
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Figuur 1.7 
Genaaide doekschijf

Figuur 1.8 
Geplooide doekschijf

Figuur 1.9 
Sisal-doekring



TABEL 1.9 Polijsten van diverse metalen

Staal Zink (spuitgietwerk)
voorpolijsten 25-40 m/s voorpolijsten
hoogglanspolijsten 30-50 m/s (voor het vernikkelen) 40 m/s
gehard staal 40-50 m/s

Gietijzer Zink
polijsten 36 m/s voorpolijsten 25-30 m/s

hoogglanspolijsten 25-40 m/s

Roestvast staal Hardchroom
voorpolijsten 35-45 m/s borstelen 25 m/s
hoogglanspolijsten 30-50 m/s voorpolijsten 25 m/s

hoogglanspolijsten 40 m/s

Nikkel Sierchroom
voorpolijsten 30-35 m/s voorpolijsten 25-35 m/s
hoogglanspolijsten 30-40 m/s hoogglanspolijsten 35-45 m/s

Koper, koperlegeringen Edele metalen
voorpolijsten 28-35 m/s zilver 30-50 m/s
hoogglanspolijsten 20-40 m/s goud 45 m/s

Aluminium
voorpolijsten 32-36 m/s
hoogglanspolijsten 36-42 m/s

1.2.2 HOOGGLANSPOLIJSTEN

Hoogglanspolijsten wordt aansluitend aan het voorpolijsten uitgevoerd met
een fijn polijstmiddel dat nog maar weinig metaal afneemt en dat hoogglans
geeft. Vooral voor het verkrijgen van een gelijkmatige glans op grote opper-
vlakken is bij handpolijsten veel vaardigheid noodzakelijk. Veelal wordt de
laatste polijstbewerking dan ook vervangen door elektrolytisch polijsten, zie
3.3.

1.2.6 KLEUREN

Onder kleuren verstaat men een laatste poetsbewerking op een droge schijf
eventueel met een weinig zacht polijstmiddel, zoals Wener kalk, die vooral
wordt uitgevoerd op zachtere metalen, zoals aluminium. Hierbij ontstaat een
diepe glans, die donkerder is, en die men veelal als fraaier ervaart dan de
glans van een elektrolytisch gepolijst oppervlak.
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1.2.7 BRUNEREN

Bruneren (niet te verwisselen met bruineren, dat is bruin of zwart kleuren), is
drukpolijsten, waarbij met geschikt, zeer glad afgewerkt gereedschap het
metaaloppervlak wordt vlakgedrukt. Als handbewerking is bruneren bekend in
de edelmetaalindustrie voor het polijsten van goud en zilver, waarbij een zeer
fraaie ‘zwarte’ glans ontstaat. Deze bruneerbewerking vereist een grote hand-
vaardigheid. Ook kogelpolijsten in trommels wordt wel eens bruneren
genoemd. Bij bruneren wordt praktisch geen materiaal afgenomen.

1.3 BORSTELEN

Onder borstelen verstaat men een aantal oppervlaktebehandelingen die, hoe-
wel meestal uitgevoerd met borstels, een geheel verschillend doel kunnen heb-
ben:

- tussenbewerking tussen slijpen en polijsten (komt nog maar weinig voor)
- laatste bewerking voor het vernikkelen of verkoperen in een bad met 

opvullend vermogen
- matteer- of satineerbewerking
- ook nog wel als kretsbewerking bij vertinnen en verloden (zie 1.3.3).

Tot deze groep behoort ook:

- reinigen en satineren met behulp van nylonvlies
- bewerken van materialen met staalwolhoudende schijven.

1.3.1 BEWERKINGEN MET VEZEL- EN HAREN BORSTELS

Borstelbewerkingen als tussenbewerking met vezel- of haren borstels worden
uitgevoerd met behulp van een borstelpasta, waarin een zacht, fijn slijpmiddel
is opgenomen. Deze bewerking dient om een te ruwe ondergrond zo glad te
maken dat deze kan worden bedekt met een galvanische laag uit een bad met
opvullend vermogen, zodanig dat napolijsten van de opgebrachte laag niet
meer noodzakelijk is.

Satineren met behulp van vezel- of haren borstels vindt plaats met een scherp
slijpmiddel, zoals olie en amaril. De diverse soorten satijnfinish kunnen sterk
uiteenlopen in uiterlijk en men moet meestal werken aan de hand van stalen
(proefstukken) om het gewenste effect te verkrijgen en bij een grote productie
ook te handhaven.

1.3.2 BEWERKINGEN MET NYLONVLIES

Nylonvlies (non-woven nylon, bekende handelsnaam Scotch Brite), figuren
1.10 en 1.11 is een los vilt waarin slijpkorrels zijn opgenomen. Twee belangrij-
ke eigenschappen van dit materiaal zijn de grote slijtvastheid en de veerkracht
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ervan. Men kan nylonvlies gebruiken in de vorm van vellen, schijven, walsen
en lamellenschijven. Het aantal toepassingsgebieden is groot en ligt voorname-
lijk op het terrein dat ook door borstels wordt bestreken.
Reinigingsbewerkingen, veelal in natte toestand, en satineerbewerkingen,
droog of met een smeermiddel, komen veel voor. Met non-woven nylon neemt
men vrijwel geen metaal af en men verkrijgt een fraaie satijnfinish op roestvast
staal, koper en koperlegeringen, zilver en aluminium. Vooral op het terrein van
de aluminium bouwprofielen, die, indien een beter uiterlijk verlangd wordt,
voor het anodiseren geborsteld worden, heeft nylonvlies zich een belangrijke
plaats weten te veroveren.

1.3.3 BEWERKINGEN MET METAALDRAADBORSTELS

Metaaldraadborstels worden vervaardigd van staal, roestvast staal, messing,
nikkel-messing (nieuwzilver) en aluminium. Deze borstels worden gebruikt
voor satineren (waarbij een geheel andere oppervlaktegesteldheid verkregen
wordt dan met haren borstels of nylonvlies) en ook voor kretsen. Onder kret-
sen verstaat men het wegnemen van ruwheid van een galvanisch oppervlak tij-
dens de bewerking, zodat men op een gladde ondergrond verder kan werken.
Door de sterk verbeterende kwaliteit van de galvanische baden en -technieken
komt deze bewerking nog maar weinig voor. 

1.3.4 BEWERKINGEN MET STAALWOLHOUDENDE BORSTELS

Staalwolhoudende borstels (slijpmoppen) worden voor een beperkte groep ver-
fraaiende bewerkingen gebruikt, zoals het aanbrengen van een slijppatroon op
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Figuur 1.11 
Scotch-Brite schijvenpakket

Figuur 1.10 Non-woven nylon borstels



en in aluminium pannen en het aanbrengen van zonnetjes op metaal. De
staalwolgrofheid is bepalend voor het verkregen effect. Soms worden deze
bewerkingen ook met de hand uitgevoerd.

1.4 SLIJPEN EN POLIJSTEN IN TROMMELS EN VIBRATOREN

(Engels: barrel and vibratory finishing, Duits: Trommelschleifen und Polieren,
Frans: polissage au tonneau).
In trommels en vibratoren kunnen uiteenlopende bewerkingen worden uitge-
voerd, zoals ontbramen, verwijderen van oxiden (roest, gloeihuid, walshuid),
breken en afronden van scherpe kanten (radius aanbrengen), slijpen (eind- of
tussenbewerking) en polijsten. In veel gevallen kunnen enige van deze bewer-
kingen gelijktijdig worden uitgevoerd, bijvoorbeeld ontroesten, slijpen en kan-
ten breken. Trommel- en vibratorbewerkingen zijn bijzonder belangrijk bij het
bewerken van grote series. Niet alleen kleine voorwerpen kan men op deze
wijze behandelen, maar ook grote en zware voorwerpen, vaak nadat ze eerst
in de apparaten zijn vastgezet om onderlinge beschadiging te voorkomen.
Voorbeelden: motorblokken en zelfs autobumpers.

1.4.1 TROMMELSLIJPEN EN -POLIJSTEN

Bij een trommelbewerking bewe-
gen de werkstukken zich, meestal
vermengd met toeslag en/of che-
mische toevoegingen in de draai-
richting van de trommel omhoog.
Boven gekomen glijden ze onder
invloed van de zwaartekracht
omlaag. Tijdens de glijdende val-
beweging vindt de bewerking,
zoals ontbramen, slijpen of polijs-
ten plaats, figuur 1.12.
De glijhoogte en de dikte van de
glijzone zijn naast de functie van
eventuele toevoegingen groten-
deels bepalend voor de producti-
viteit van het proces. De grootste
glijhoogte verkrijgt men bij een
vullingsgraad die gemiddeld
circa 50% bedraagt. In verband
met de dikte van de glijzone vult
men de trommel dan tot circa
60%.

Bij het uitvoeren van de trommelbewerkingen onderscheidt men twee typen:

- droog trommelen
- trommelen met een vloeistof.
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Figuur 1.12 
Schematische weergave van het proces dat
zich afspeelt bij trommelbewerkingen



Droog trommelen veroorzaakt veel lawaai en is vaak een stoffige bewerking.
Droog trommelen is een methode waarbij men geen al te fraai oppervlak ver-
krijgt en waarbij de kans op beschadiging van de werkstukken vrij groot is. Het
droog trommelen wordt dan ook weinig toegepast.

De glijsnelheid kan in het onderste deel van de glijlaag worden afgeremd. Dit
kan men doen door gebruik te maken van een vloeistof, meestal water.
De chemicaliën die veelal bij de trommelbewerkingen worden toegevoegd,
zijn goed oplosbaar in water, zie 1.4.1.3.

1.4.1.1 TROMMELTYPEN

Het meest gebruikte materiaal voor de vervaardiging van trommels is staal.
Stalen trommels worden meestal inwendig bekleed met rubber, kunststof of
hout.
De redenen waarom men een trommel inwendig van een bekleding voorziet
zijn:

- langere levensduur van de trommel en van de toeslag
- betere finish en verminderde kans op beschadiging van de werkstukken
- minder lawaai
- gemakkelijker reiniging en onderhoud van de apparatuur.

De meest gebruikelijke trommels variëren van inhoud tussen 50 en 1000 liter,
maar er zijn zowel naar boven als beneden uitzonderingen op deze regel.

Horizontaal roterende trommels worden voor trommelprocessen het meest
gebruikt. Omdat men een zo goed mogelijke aanpassing van de trommels aan
de werkstukken wenst te verkrijgen, worden deze trommels in zeer veel typen
vervaardigd, en in een grote verscheidenheid van afmetingen.
Kloktrommels staan tijdens het proces diagonaal opgesteld, meestal onder een
hoek van 45º. Het vullen met werkstukken en eventuele toeslag is eenvoudig.
Het lossen van de inhoud van kloktrommels geschiedt door deze al draaiend
te kantelen volgens het principe van de betonmolen.
Kloktrommels zijn vooral geschikt voor de behandeling van kleinere voorwer-
pen.

Oplegtrommels worden los op twee assen gelegd, waarvan er een wordt aan-
gedreven door een elektromotor. Indien mogelijk geschiedt de overbrenging
van de elektromotor naar de aangedreven as met behulp van een variator,
zodat men de omwentelingssnelheid van de trommel eventueel traploos kan
regelen.

Bij de excentrisch draaiende trommel zijn de astappen excentrisch aan de
trommel bevestigd. De beweging van de massa in deze trommels is intensiever
dan bij gewoon trommelen, waardoor de kans op beschadigingen wordt ver-
groot, maar waardoor men sneller kan werken.
Tere, gemakkelijk te beschadigen werkstukken en ook grote zware werkstuk-
ken kunnen niet zonder meer in een trommel worden behandeld. Om bescha-
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digingen van deze werkstukken tegen elkaar en tegen de trommelwand te
voorkomen worden ze op rekken opgespannen.

1.4.1.2 TOESLAG BIJ TROMMELEN

Toeslag bij trommelbewerkingen dient:

- om de slijpbewerking te kunnen uitvoeren
- om beschadigingen te voorkomen
- om moeilijk toegankelijke plaatsen te bewerken
- om de voorwerpen te laten rollen
- om verward raken van de voorwerpen te voorkomen (bijvoorbeeld 

spiraalveren)
- om de massa een zeker gewicht te geven.

Een grote verscheidenheid van toeslagmiddelen wordt in de praktijk bij het
trommelen gebruikt. Deze kunnen zowel worden onderscheiden naar het
materiaal waaruit ze zijn vervaardigd als naar de vorm. Men onderscheidt:

- natuurlijke toeslagmiddelen (steensoorten), worden bijna niet meer gebruikt
- synthetische toeslagmiddelen:

- keramisch
- op kunststofbasis

- kogels
- andere toeslagmiddelen, hout, vilt, leer
- poeders.

1.4.1.3 COMPOUNDS

Onder compounds verstaat men veelal samengestelde middelen die worden
toegevoegd om de trommelbewerkingen te bevorderen. Zij worden bij nat
trommelen gebruikt. Zij bestaan geheel of gedeeltelijk uit stoffen die een che-
mische werking uitoefenen, maar zij zijn ook vaak vermengd met reinigings-
middelen, zoals zepen of detergenten, terwijl sommige compounds ook slijp-
middel bevatten.
Als regel zijn compounds geheel of gedeeltelijk in water oplosbaar. De rede-
nen waarom men deze middelen toevoegt zijn:

- schoonhouden van het oppervlak van de te behandelen voorwerpen
- schoonhouden van het oppervlak van de toeslagmiddelen 

(o.a. om de snijwerking te behouden)
- ontharden van het gebruikte water
- uitoefenen van een smerende werking tussen het voorwerp en het 

toeslagmiddel
- eventueel het verhogen van de viscositeit van de vloeistof, waardoor minder 

kans op beschadigingen ontstaat
- passiveren van de voorwerpen, zodat deze bij de volgende bewerkingen 

(separeren, spoelen) niet corroderen.
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Voor het verrichten van trommelslijpbewerkingen maakt men gebruik van
slijpcompounds. Enige bestanddelen van slijpcompounds zijn:

- slijpmiddelen
- bevochtigers
- waterontharders
- inhibitoren
- viscositeitsverhogers.

Polijstcompounds bevatten:

- polijstmiddelen
- bovengenoemde chemicaliën aangepast aan het te behandelen materiaal.

Bij trommelslijpen en -polijsten ontstaat metaalhoudend afvalwater, dat gerei-
nigd moet worden, voordat het mag worden geloosd.

1.4.1.4 UITVOERING VAN DE TROMMELBEWERKINGEN

In de praktijk houdt men vaak een vulhoogte aan van circa 60%.
Wanneer het laatste deel van de glijzone onder de vloeistofspiegel ligt wordt
de snelheid afgeremd. In de praktijk worden verschillende waterniveaus toege-
past, maar deze liggen meestal tussen 15 cm beneden en 15 cm boven het
niveau van de trommelmassa bij een niet-draaiende trommel.
De omtreksnelheid, waarmee men voor algemeen werk goede resultaten ver-
krijgt, ligt in de buurt van 45 à 50 m/min.
Voor het behandelen van voorwerpen, waaraan geen hoge eisen worden
gesteld, of die niet kwetsbaar zijn, kan men vaak de behandelingstijd verkorten
door de omtreksneltijd op te voeren tot circa 65 m/min. Men mag niet te snel
draaien, omdat dan de massa door centrifugaalkracht tegen de wand van de
trommel wordt gedrukt en er in het geheel geen slijpwerking optreedt.
Het aantal factoren dat de tijdsduur van een trommelbewerking bepaalt is
groot:

- soort bewerking
- materiaal van het voorwerp
- uitgangstoestand
- afmetingen van het voorwerp
- vorm van het voorwerp
- gewicht van het voorwerp
- vorm van de trommel
- trommeldiameter
- type toeslag
- afmeting toeslag
- gewichts- of volumeverhouding werkstukken en toeslag
- type compound
- vulhoogte van de trommel
- waterhoogte
- toerental.
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In de meeste gevallen kan men pas na een aantal proefnemingen tot de meest
gunstige bewerking komen, waarin de vereiste finish in de kortste tijd wordt
verkregen.

1.4.1.5 VOOR- EN NADELEN VAN TROMMELSLIJPEN EN -POLIJSTEN

Voordelen

- lage investeringskosten
- lage onderhoudskosten.

Nadelen

- optimale werkomstandigheden moeilijk vast te stellen
- langdurig proces
- werkt vertragend in de productiestroom
- veel onderdelen worden langere tijd vastgehouden
- inwendige holten worden niet bewerkt.

1.4.1.6 CENTRIFUGAAL TROMMELEN

Centrifugaal
trommelen is
een verbete-
ring van het
conventionele
trommelen.
Wanneer de
trommel
excentrisch is
geplaatst tus-
sen twee snel-
draaiende pla-
ten en als de
trommel gelijk-
tijdig draait in
tegengestelde
richting dan vindt ook bij hoge omtreksnelheden een verplaatsing van werk-
stukken ten opzichte van toeslagmiddelen plaats.

De centrifugaalkracht varieert van 5 tot 25 G.
Meestal werkt men met belangrijk fijnere steentjes of chips, in de orde van 3
tot 5 mm.
Trommeltijden van 2 tot 10 minuten zijn normaal, dit in tegenstelling tot nor-
male trommelbewerkingen waar men met uren rekent.
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Figuur 1.14 
Vorm van de massa in een cetrifugaal trommelmachine



1.4.1.7 DRIEDIMENSIONAAL TROMMELEN

Bij driedimensionaal trommelen
laat men de trommel een combi-
natie van bewegingen uitvoeren,
waardoor enerzijds de weglengte
van de voorwerpen en de chips
door de trommel wordt verlengd
en anderzijds een grotere druk
wordt uitgeoefend door de centri-
fugaalkracht. Karakteristiek bij het
driedimensionaal trommelen is het
uitoefenen van een pulserende
beweging langs het werkstukop-
pervlak. 

1.4.2 VIBRATORBEWERKINGEN

Er bestaat een principieel verschil tussen trommelbewerkingen en vibratorbe-
werkingen. Terwijl in een trommel slechts een klein deel van de massa in
beweging is en aan het slijpproces deelneemt is bij een vibrator de gehele vul-
ling constant in beweging.
Doordat de massa in de vibratortrog geheel aan het slijpproces deelneemt, ver-
lopen vibratorprocessen sneller dan overeenkomstige trommelprocessen. Een
verkorting van de werktijd van 50 à 75% is normaal, maar er zijn ook gevallen
bekend waarin vibratorbewerkingen slechts 10% van de tijd vergen van een
overeenkomstige trommelbewerking. Dit is de reden dat trommelbewerkingen
veel minder vaak dan vroeger worden toegepast en dat vibratorbewerkingen
steeds belangrijker zijn geworden.

1.4.2.1 VIBRATORTYPEN

Vibratorapparaten worden vrijwel uitsluitend van staal vervaardigd. Zij bestaan
in het algemeen uit een stalen draagframe, waarin de trilbak door middel van
veren is opgehangen.
De stalen trilbak is veelal inwendig bekleed met een rubber of kunststof om
beschadigingen van de werkstukken te voorkomen.
Vibratoren worden aangedreven met een vibramotor, dat is een sterke elektro-
motor met een excentrisch gewicht aan de as, waardoor de op veren opgestel-
de motor bij het draaien gaat slingeren. Het is deze slingerbeweging die op de
vibrator wordt overgebracht. Aan de lagering van vibramotoren worden hoge
eisen gesteld.

Men onderscheidt bij vibratoren:

- vibratoren met een rechthoekige, trogvormige bak
- ronde vibratoren.
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Figuur 1.13 
Principeschema van centrifugaal trommelen



Bij ronde vibratoren treft men geen ring-
vormige maar een spiraalvormige trog
aan waardoor men de massa in de bak
tijdens het trillen langzaam naar boven
kan laten lopen, figuur 1.15.
Op dit hoogste punt kan tevens een
separeerinrichting worden ingebouwd,
waardoor de separatie en het opnieuw
vullen van de machine met toeslag een
automatisch proces geworden is, dat
niet met behulp van veel mankracht of
hulpapparatuur behoeft te worden uitge-
voerd.
De trillingen die voor vibratorbewerkin-
gen noodzakelijk zijn kunnen ook langs
elektromagnetische weg worden opge-
wekt. Mechanische trillingsgeneratoren
komen het meest voor.
De vibramotoren zijn veelal direct aan de onderzijde van het reservoir gemon-
teerd.
Er zijn ook vibratoren waar de motor naast de trillingsbak is geplaatst.
Elektromagnetische trillingsgeneratoren hebben het voordeel dat zij veel flexi-
beler zijn in de keuze van het trillingsgetal.

1.4.2.2 TOESLAG BIJ VIBRATORBEWERKINGEN

Bij vibratorbewerkingen gebruikt men hoofdzakelijk synthetische keramische
chips, meestal in kleinere maten dan bij trommelbewerkingen. Voor gevoelige
voorwerpen worden ook ‘plastic bonded chips’ gebruikt, bestaande uit zachte
kunststof of rubber, waarin een slijpmiddel is opgenomen.

Er is momenteel een grote verscheidenheid aan chips op de markt, ontwikkeld
voor tal van bewerkingen, zoals slijpen, ontbramen, fijnslijpen en polijsten.
Voor dit laatste doel gebruikt men porceleinen chips en roestvast stalen chips
en kogeltjes, die samen met een polijstmiddel worden gebruikt. Voor drogen
van voorwerpen worden gebroken maiskolven gebruikt (corn cones) en voor
polijstbewerkingen de hardere walnootschillen.

1.4.2.3 VOOR- EN NADELEN VAN VIBRATORSLIJPEN EN -POLIJSTEN

Voordelen

- snel, meestal veel korter dan een uur
- grote aantallen voorwerpen
- inwendige holten worden ook bewerkt
- snel ontbramen
- gemakkelijk te bedienen
- te automatiseren, wat veel gezeul met toeslag voorkomt.
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Figuur 1.15 
Beweging van de werkstukken door
een spiraalvormige vibrator



Nadelen

- hogere investering
- oppervlak wordt niet geheel glad
- aansluitend kan tot hoogglans worden gepolijst 
- kans op beschadigingen van tere onderdelen.

1.4.3 DOMPELSLIJPEN EN –POLIJSTEN

Bij dompelslijpen en -polijsten gebruikt men een trommel gevuld met slijp- of
polijstmiddel in natte of droge toestand. De te behandelen werkstukken wor-
den daarin ondergedompeld, terwijl zij bevestigd zijn op een stelstuk, een rek
of een spil.
De wijze waarop deze beweging tot stand wordt gebracht is bij de verschillen-
de typen machines sterk uiteenlopend.

Men onderscheidt als voornaamste typen:

- de trommel met slijpmiddel draait en de voorwerpen staan stil
- de voorwerpen draaien rond in een stilstaande trommel met slijpmiddel
- de trommel met slijpmiddel draait rond en de voorwerpen of rekken 

met voorwerpen draaien om hun as
- de voorwerpen of de rekken met voorwerpen draaien rond in de stilstaande 

trommel en daarbij tegelijk om hun as, waarbij de draairichting eventueel 
periodiek kan worden omgekeerd

- naast draaiende bewegingen komen ook oscillerende bewegingen van de 
werkstukken of de trommelinhoud voor.

Het aantal mogelijkheden van dompelslijpen en -polijsten wordt nog vergroot
doordat men de stand van de voorwerpen kan kiezen en eventueel tijdens het
proces kan variëren, terwijl men ook de snelheid van de bewegingen binnen
ruime grenzen kan aanpassen aan de bewerking.
Een voordeel bij het dompelslijpen is dat in tegenstelling tot het slijpen met
schijven of banden, waarbij slechts één zijde van de korrel werkzaam is, bij
onderdompeling alle zijden van de slijpkorrel volledig worden gebruikt. Daar
de korrel niet gebonden is, komt deze steeds op een andere plaats van het
voorwerp terecht, waardoor een gelijkmatige finish wordt verkregen.

1.5 HANDREINIGEN EN MACHINAAL REINIGEN

Tot handreinigen, (Engels: hand cleaning, Duits: Handreinigung, Frans: nettoy-
age à main), waarmee bedoeld wordt mechanisch handreinigen, behoren een
aantal bewerkingen, die hoofdzakelijk worden uitgevoerd op zwaar (=dikwan-
dig) staal: constructiestaal, scheepsplaat, dikke buis, opslagtanks en dergelijke.
Handreinigen dient hoofdzakelijk voor het verwijderen van roest en andere
verontreinigingen van kleine hoeveelheden werk, waarvoor het gebruik van
reinigingsinstallaties niet verantwoord wordt geacht.
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Men onderscheidt twee groepen handreinigen:

- het gebruik van menskracht voor het bedienen van staalborstels, 
schuurblokken, schraapstalen of bikhamers

- gebruik van mechanisch aangedreven gereedschappen, zoals schuurschij-
ven,

slijpbanden, bikhamers, naaldhamers en dergelijke; dat is machinaal 
reinigen.

Tabel 1.10 geeft een overzicht van de meest gebruikelijke reinigingsmethoden
op deze materialen.

In kwalitatief opzicht lopen deze reinigingsmethoden nogal uiteen. Er zijn
enige redelijk goede methoden en een groter aantal minder goede.
Het kan zijn dat men door de omstandigheden niet de meest ideale reinigings-
methode kan toepassen. Men moet zich dan eerst afvragen of dit echt wel zo
is. Vaak kan met wat meer moeite toch een goede reiniging worden uitge-
voerd. Daardoor ontstaat een langere levensduur van het beschermingssysteem
en uiteindelijk lagere kosten.
Is men echter toch gedwongen een minder goede methode toe te passen, dan
moet deze met de meeste zorg worden uitgevoerd om toch nog een zo goed
mogelijk resultaat te krijgen. Ook de juiste keuze van het daarna aan te bren-
gen verfsysteem is dan erg belangrijk.

Er komen - dit hangt samen met de chemische aard van staal - altijd ongerech-
tigheden op het oppervlak voor, die moeten worden verwijderd. Tabel 1.11
geeft daarvan een overzicht.
Als deze verontreinigingen niet volledig verwijderd zijn, wordt het verkrijgen
van een effectief beschermend verfsysteem buitengewoon moeilijk, zo niet
onmogelijk.
Deze feiten zijn reeds lang bekend. Toch worden nog steeds veel verfsystemen
op staal aangebracht dat onvoldoende is voorbehandeld. Het gevolg daarvan
is dat deze verfsystemen hun taak niet goed verrichten, dat ze spoedig worden
afgebroken en dat ook snel weer onderhoud nodig is. Dat dit veel extra kosten
met zich meebrengt is duidelijk.
Alleen als vet, roest, walshuid en andere verontreinigingen volledig zijn ver-
wijderd kan een goed contact van de verf met de ondergrond worden verkre-
gen en alleen dan kunnen speciale corrosiewerende grondlagen hun werking
uitoefenen.
Wanneer resten roest achterblijven, zijn het vooral de schadelijke verontreini-
gingen in de roest die onder de verflaag nieuwe corrosieverschijnselen veroor-
zaken.
Resten walshuid werken als edeler verontreinigingen op een onedeler staalon-
dergrond, waardoor eveneens roestvorming ontstaat. Aan een goede voorbe-
handeling moet dan ook alle aandacht worden besteed.

Mechanisch reinigen kan handreinigen zijn, bijvoorbeeld met een staalborstel,
maar ook machinaal reinigen, bijvoorbeeld met een roterende staalborstel. In
de praktijk spreekt men in beide gevallen van ‘handreinigen’.
Daarnaast is een heel belangrijke reinigingsmethode het stralen, zie 1.6.
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TABEL 1.10 Reinigingsmethoden voor constructiestaal

Mechanisch reinigen

- handreinigen
- machinaal handreinigen
- stralen, zie 1.6.

Thermisch reinigen, zie 2.21

Chemisch reinigen

- afroesten, dit hoofdstuk
- ontvetten, hoofdstuk 2
- beitsen, hoofdstuk 3.

TABEL 1.11 Verontreinigingen op het staaloppervlak

Walshuid
- intact
- gebroken.

Roest
- vers, tamelijk schoon
- oud, vervuild.

Merktekens
- verf
- krijt
- vet krijt.

Conserveringsoliën

Shopprimers (tijdelijke grondverven)

Vuil
- stof
- aarde
- zand
- zout.

1.5.1 BIKKEN

Bikken wordt uitgevoerd door met een bikhamer op het verontreinigde opper-
vlak te slaan, waardoor de verontreinigingen eraf breken.
Deze methode is eigenlijk alleen bruikbaar voor roest in dikke lagen.
Men kent bikhamers in diverse vormen: bolkophamers, hamers met een beitel-
vorm en punthamers.
De methode van bikken was vroeger (voor de tweede wereldoorlog) algemeen
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in gebruik in de scheepsbouw. Men zag de schepen dan bruin van de roest op
de helling staan. Deze werden gebikt en vervolgens gemenied.
Behalve handbikhamers zijn er diverse machinale slagapparaten, zoals pneu-
matisch aangedreven hamers, roterende hoekige ringen en ronde ringen met
beweeglijke slaglichamen en korte stukken zware ketting.
Wanneer handkracht wordt vervangen door machinekracht kan men sneller
werken en degene, die het moet uitvoeren, raakt ook minder snel vermoeid.
Zowel met handbikken als met machinaal bikken krijgt men geen schoon
oppervlak. Er blijven altijd resten van de verontreinigingen achter.
Voor het verkrijgen van een goed, corrosiewerend verfsysteem is bikken dus
geen goede voorbehandeling.
Een verder nadeel van bikken is dat het veel lawaai veroorzaakt, zodat men
altijd gehoorbescherming moet dragen om gehoorbeschadiging te voorkomen.

1.5.2 BIKKEN MET EEN NAALDHAMER

De beste machinale bikmethode vindt plaats met een naaldhamer.
In een naaldhamer is een bundel gehard stalen naalden opgenomen, die met
grote kracht op het staaloppervlak worden geslagen. Naaldhamers hebben het
voordeel dat de naalden in een onregelmatig staaloppervlak kunnen doordrin-
gen, zodat ze ook roestkraters redelijk goed kunnen reinigen. Ook het onregel-
matige oppervlak van lasrupsen kan met naaldhamers goed worden bereikt.
Naaldhamers worden daarom vaak gebruikt voor het reinigen van lasnaden als
men de gelaste plaatsen niet kan of wil stralen of slijpen.
Hoewel men met een naaldhamer redelijke resultaten kan verkrijgen, is de
voorbehandeling onvoldoende voor werk van eerste kwaliteit.
Bovendien is de bewerking arbeidsintensief en daardoor duur.
Met een naaldhamer wordt ook wel plaatselijk ontlakt als niet gestraald kan
worden.

1.5.3 BORSTELEN

Staalborstels voor gebruik met de hand zijn er in diverse vormen en afmetin-
gen. Het resultaat dat men met deze borstels verkrijgt is altijd onvoldoende.
Bovendien is het een zeer arbeidsintensieve bewerking, die alleen op roest kan
worden gebruikt en die op walshuid niets uitricht.

Roterende staalborstels worden op grote schaal gebruikt. De geharde staaldra-
den van de staalborstels moeten voldoende stijf zijn om roest en loszittende
schilfers walshuid te verwijderen.
Ook oude verflagen, lasslakken en vuilafzettingen kan men verwijderen.

Veel walshuid en een deel van de roest blijven echter achter.
Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk resultaat is het van belang de
staalborstels niet te snel te laten draaien, omdat de staaldraden dan niet over
de verontreinigingen heen dansen zonder effectief te zijn.
Het materiaal van de borstels moet aangepast zijn aan het materiaal, dat
bewerkt moet worden om contactcorrosie te voorkomen: geen messing bor-

70



stels voor aluminium of zink, geen staaldraad borstels voor aluminium of mag-
nesium. Roestvast staal voldoet in veel gevallen wel.
Eventueel aanwezige olie en vet, die plaatselijk op het staaloppervlak aanwe-
zig zijn, worden verspreid. Dit is nadelig voor de verfhechting.
Daarom is bij aanwezigheid van olie en vet voorontvetten noodzakelijk.

1.5.4 SCHRAPEN

Schraapstalen worden vervaardigd van gehard staal of van hardmetaal en ze
moeten goed scherp worden gehouden. Met schraapstalen kan men spanen
van het staal verwijderen en als men dit lang genoeg volhoudt kan men ook
roest tot in de diepste kraters verwijderen. Men moet dan echter veel staal ver-
spanen en dat is een moeizame bewerking. Men kent de bekende driehoekige
schraapstalen en voorts schraapstalen in de vorm van beitels en krabbers.
Bekend is ook de zogenaamde Zweedse roestschaaf, die eveneens een beitel-
vorm heeft. 
Het gebruik van deze gereedschappen vraagt veel mankracht, de werksnelheid
is gering en de vierkante meterprijs is daarom hoog. Bovendien kan walshuid
op deze wijze niet worden verwijderd. In de praktijk wordt roest maar gedeel-
telijk verwijderd, vooral op oud geroest staal, omdat de roestkraters toch niet
geheel door schrapen worden verwijderd.
Schrapen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verwijderen van bramen.

1.5.5 SCHUREN

Schuren met de hand, met schuurpapier of schuurlinnen, wordt op constructie-
staal niet toegepast. De bewerking is hiervoor veel te arbeidsintensief.
Schuurmachines zijn er in veel typen, waarvan de haakse schuurmachine, die
met een schuurschijf werkt, en de handbandschuurmachine het meest in
gebruik zijn.
Op de haakse schuurmachine kunnen diverse typen schijven worden gebruikt,
afhankelijk van het te behandelen oppervlak.
Schuren is een verspanende bewerking, die behalve roest en walshuid ook
metaal verwijdert.
Walshuid is een hard product dat schuurschijven spoedig bot maakt. Het ver-
wijderen van walshuid met behulp van schuurschijven is dan ook een oneco-
nomische bewerking, die moet worden afgeraden.
Roest kan met schuurschijven en ook met handbandslijpmachines goed wor-
den verwijderd, als men het schuren lang genoeg voortzet. In de praktijk
gebeurt dit nooit, omdat de bewerking daardoor veel te lang zou duren en te
kostbaar zou worden.
Alleen voor het verwijderen van vliegroest is schuren soms bruikbaar.
In de praktijk leveren schuurschijven en bandschuurmachines daarom een
staaloppervlak op dat onvoldoende is voor het aanbrengen van een verfsys-
teem dat aan hoge eisen voldoet.
Er is eigenlijk geen scherpe scheiding tussen schuren en het hierna te bespre-
ken slijpen, want intensief schuren is eigenlijk slijpen.
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1.5.6 SLIJPEN

Bij het schuren is gesproken over slijpmachines. De bewerkingen schuren en
slijpen worden in verschillende vakgebieden anders uitgelegd.
Onder slijpen zullen wij hier verstaan het gebruik van slijpstenen en daarmee
vergelijkbare gereedschappen.
Van slijpstenen is bekend dat ze grote hoeveelheden metaal kunnen afnemen.

Bij het gebruik van slijpstenen heeft men dan ook vaak te maken met een
vormgevende bewerking en niet met een oppervlaktebehandeling.
Als men slijpstenen gebruikt moet men erop bedacht zijn dat veel materiaal
wordt verwijderd en dat de vorm van het voorwerp kan worden aangetast.
Voor ruw constructiestaal hoeft dit niet schadelijk te zijn.
Het verspanen van staal kost veel energie en het is daarom een kostbare zaak.

Het slijpen met slijpstenen wordt in de praktijk vrijwel uitsluitend uitgevoerd
voor het verbeteren van de vorm (kanten breken, scherpe randen van het
vlamsnijden vlak maken en voorts voor het nabewerken van lasnaden).
Met behulp van een slijpsteen kan men een volkomen schoon staaloppervlak
verkrijgen dat geschikt is voor het aanbrengen van een goed verfsysteem.
In de praktijk wordt slijpen echter uitsluitend gebruikt voor kleinere gedeelten
van het totale oppervlak. De bewerking is te duur om op het gehele staalop-
pervlak uit te voeren.
Haakse schuurmachines worden wel gebruikt voor het naslijpen van lasnaden
en voor het verwijderen van lasspetters.

Bij deze toepassing moet men erop letten dat de schuurmachine niet gaat dan-
sen over het staaloppervlak, want dan ontstaat een reeks diepe groeven, die
niet alleen lelijk zijn, maar bovendien schadelijk in verband met een goede
corrosiewering.

Om beschadigingen bij schuren met harde schijven en slijpen met stenen te
voorkomen kan men in een aantal gevallen met succes gebruikmaken van
flexibele of opengewerkte schijven, die zich veel soepeler aan het metaalop-
pervlak aanpassen.

1.5.7 CONCLUSIE OVER HANDREINIGEN

Uit de bespreking van de diverse handreinigingsmethoden is gebleken dat
deze vrijwel altijd een minder goede voorbehandelingskwaliteit geven.
Minder goede voorbehandeling betekent minder goed werk en een kortere
levensduur van de beschermlagen.

Vaak wordt te snel geconstateerd dat stralen niet mogelijk is.
Daar moet men niet te snel voor buigen. Met wat meer moeite of door gebruik
van babystraalapparaten voor plaatselijk reinigen kan men vaak wel tot een
goede voorbehandeling komen.
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1.6 STRAALBEWERKINGEN

Straalbewerkingen (Engels: grit blasting, Duits: Strahlreinigen, Frans: Sablage)
vormen momenteel de belangrijkste voorbehandelings- en reinigingsmethode
voor constructiestaal.
Men spreekt van stralen, maar soms ook van korrelstralen of gritstralen.
Ook wordt soms aangeduid welk straalmiddel men gebruikt: zandstralen, staal-
stralen of korundstralen.
Stralen wordt ook uitgevoerd op diverse non-ferrometalen, en als reinigingsme-
thode op beton.
Soms wordt stralen toegepast als matteringsmethode, bijvoorbeeld van glas.
Stralen met stalen kogeltjes op staal (shot peening) en met glasparels (micro
peening) op een aantal andere metalen dient ter verbetering van de mechani-
sche eigenschappen. Deze werkwijze kan soms ook worden gebruikt om de
hechting van dikke galvanische neerslagen te controleren.
Straalbewerkingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd en
men maakt daarbij gebruik van zeer uiteenlopende straalmiddelen.

1.6.1 STRAALMIDDELEN

Voor het stralen worden veel verschillende straalmiddelen gebruikt. Die kan
men op een aantal manieren in groepen indelen, tabel 1.14.
Tabel 1.13 geeft een overzicht van enige straalmiddelen, naar gebruik.
Eigenschappen van straalmiddelen geeft tabel 1.12. 
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TABEL 1.12 Eigenschappen van straalmiddelen

Naam Dichtheid Moh’s Vickers Rockwell-C
hardheid hardheid hardheid

kwartszand 2,6 7
zirkoonzand 4,5 2,5
basalt 2,7-3,2 6
korund
natuurlijk 3,9-4,0 9
zwarte korund 3,7 >9
elektrokorund 4,0 >9
halfedel korund 4.0 >9
edelkorund 4,0 >9

smeltslak 2,4-2,7 6-7
koperslak 3,6-4,3 7-8 600-800
hoogovenslak 2,7 7 620

glas 2,6 7 620

staal, 7,8 500-570 48-52
matig hard
staal, 7,8 580-670 53-57
middelhard
staal, zeer hard 7,8 >860 >60
draadkorrel 7,8 250-650 22-58

wit gietijzer 7,8 680-850 58-65
grijs gietijzer 7,8 350-550 36-52

TABEL 1.13 Straalmiddelen, ingedeeld naar straalbewerking

Stralen in de open lucht
- eenmalig straalmiddel:
- wordt niet teruggewonnen, kans op milieuvervuiling
- meermalig straalmiddel:
- wordt teruggewonnen en opnieuw gebruikt

Cabinestralen
- handstralen:
- éénmalig en meermalig
- licht en zwaar
- machinaal stralen:
- meestal meermalig
- licht en zwaar

Werpstralen
- altijd meermalig 
- zwaar en ook licht
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Nat stralen
- fijnkorrelig straalmiddel-lichte typen

Kogelstralen
- staalshot
- glasparels
- keramische shot

TABEL 1.14 Straalmiddelen naar toepassing

Soort Voor eenmalig gebruik Voor herhaald gebruik
Pneumatisch zand (koperslak)
stralen (verboden) (smeltslak)

(zirkoonzand) korund: elektro-, normaal,
koperslak halfedel-, edel-.
smeltslak glasparels
gebroken glas wit gietijzer
glasgranulaat, ook voor straalgrit
herhaald gebruik staalshot
diverse kwartsvrije roestvast staalshot;
mineralen diverse hardheden

draadkorrels
plaatkorrels
spons straalmiddel

Werpstralen staalgrit en -shot
(ook lichtere straalmiddelen)

Nat stralen zand kwartsmeel
kwartsmeel aluminiumoxide

siliciumcarbide
glasparels

Speciale straalbewerkingen
stalen kogels (shot peening)
glasparels en -kogels (shot peening)
keramische parels (shot peening)
soft grit (reinigen)
koperkorrels
aluminiumkorrels
koolzuur pellets
waterijs

1.6.1.1 KWARTSZAND

Gewoon zand, waarmee bedoeld wordt kwartszand, mag sinds het
Zandstraalbesluit, dat in 1957 van kracht werd, niet meer voor straalbewerkin-
gen worden gebruikt. Dit geldt voor alle straalmiddelen die meer dan 0,5%
vrij kwarts (siliciumdioxide) bevatten. De reden daarvoor is dat door het inade-
men van kwartsstof de longziekte silicose ontstaat, die een ernstige bedreiging
voor de gezondheid betekent en op de duur zelfs de dood tot gevolg kan heb-
ben.

75



Wanneer men let op de technische eigenschappen van kwartszand, dan blijkt
dit een goed straalmiddel te zijn. Kwartszand is middelhard en het versplintert
tamelijk gemakkelijk.
Bij dit versplinteren ontstaan scherpe kanten, die bij de straalbewerking een
reinigende werking uitoefenen.
Stralen met zand wordt in het buitenland, met name in het verre Oosten, nog
veel toegepast. Men moet dan letten op verontreiniging van het zand met
chloride (zeezand), dat corrosiebevorderend werkt.
Nederlandse bedrijven, die in het buitenland werkzaam zijn hanteren vaak de
Nederlandse voorschriften: zand is verboden, ook voor buitenlandse werkne-
mers.

1.6.1.2 ZIRKOONZAND

Zirkoonzand bestaat uit het mineraal zirkoonsilicaat. Het bevat praktisch geen
vrij kwarts en het is door de Arbeidsinspectie goedgekeurd als straalmiddel.
Het moet over grote afstanden worden aangevoerd (India, Australië) en boven-
dien is de wereldvoorraad beperkt.
Daardoor is het vrij kostbaar. Voor het stralen van constructiestaal wordt het
vrijwel niet meer gebruikt.
In straaleigenschappen lijkt het veel op kwartszand. Het is middelhard.
Zirkoonzand wordt momenteel hoofdzakelijk in de fijnere korreltypen gebruikt
voor het stralen van roestvast staal en non-ferrometalen als deze van een
coating moeten worden voorzien en ook voor matstraalbewerkingen.

1.6.1.3 STEENSOORTEN

Diverse steensoorten, die in de natuur voorkomen, bevatten geen vrij kwarts.
Bovendien zijn ze behoorlijk hard. Zulke steensoorten worden in de praktijk
voor tal van doeleinden gebruikt, zoals split voor de wegenbouw.
Reeds bij het breken van split ontstaat veel fijn materiaal dat voor de wegen-
bouw eigenlijk niet gebruikt kan worden. Het wordt uitgezeefd en het is afval.
Juist van die fijne fractie kan men echter straalmiddelen vervaardigen. Een
voorbeeld daarvan is gebroken basalt. 
Ook andere steensoorten zijn wel als straalmiddel in gebruik, zoals granaat
(Engels: garnet), stauroliet, olivijn en gebroken lava.
In Nederland hebben deze straalmiddelen weinig ingang gevonden.

1.6.1.4 SLAKSOORTEN

Slakken zijn gesmolten gesteenten of as die worden gevormd bij de verbran-
ding van steenkool (waarin altijd onzuiverheden voorkomen) of bij de winning
van metalen. Belangrijke slaksoorten voor stralen zijn:

- hoogovenslak 
- koperslak 
- nikkelslak 
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- smeltslak.
Hoogovenslak wordt in Nederland niet gebruikt als straalmiddel. Het door de
Nederlandse Hoogovens geproduceerde slakproduct is te zacht voor straal-
doeleinden. In Duitsland, Engeland en Zwitserland worden hardere hoog-
ovenslaktypen in beperkte mate wel voor stralen gebruikt en kleine hoeveelhe-
den worden ook in Nederland soms ingevoerd. Ook deze soorten zijn nog
tamelijk zacht, zodat met een verminderde straaldruk, maximaal 4 bar, moet
worden gewerkt.

Koperslak is een diepzwart, glasachtig product, dat bij de winning en raffinage
van koper ontstaat. Ook bij andere metaalwinningsprocessen komen dergelijke
slaksoorten vrij. Deze worden vaak ook onder de naam koperslak op de markt
gebracht. Beter is het daarom te spreken van metaalslak.
Koperslak bevat vrijwel nooit het metaal koper. Wanneer dit echter wel aan-
wezig is ontstaat bij het stralen een koperverontreiniging op het staalopper-
vlak, die een krachtig corrosie-element veroorzaakt.
AI naar de herkomst van metaalslak bevat deze grotere of kleinere hoeveelhe-
den metaalverbindingen, waardoor deze slak reeds voor het gebruik als een
Schadelijke Afvalstof in de zin der Wet moet worden beschouwd.
Volgens de WCA (Wet Chemische Afvalstoffen) moeten dan speciale voorzie-
ningen worden getroffen voor de afvoer ervan. (Dit geldt overigens ook voor
gebruikte straalmiddelen, die bijvoorbeeld door verfresten of zware metalen
zijn verontreinigd).

Smeltslak is momenteel in Nederland verreweg het meest toegepaste slaktype
voor straaldoeleinden. Het komt voornamelijk uit Duitsland, waar centrales
met kolen (vaak poederkool) worden gestookt. De as die daarbij ontstaat wordt
in een zogenaamde ‘Schmelzkammer’ gesmolten. De gesmolten massa wordt
afgetapt, meestal in water, gebroken en op korrelgrootte uitgezeefd. Smeltslak
is een eenmalig straalmiddel, dat in diverse korrelgrootten op de markt komt.

1.6.1.5 GLASGRIT (GEBROKEN OF GEMALEN GLAS)

Glas wordt in twee vormen als straalmiddel gebruikt, namelijk in de vorm van
glasparels en als hoekige korrels, het gebroken glas, glasgrit of glasgranulaat.
Glasparels worden besproken onder 1.6.1.7.
Glaskorrels of glasgrit worden vervaardigd van afvalglas. Dit glas wordt eerst
gereinigd, dan gebroken en vervolgens uitgezeefd op korrelgrootte.
In straaleigenschappen vertoont glasgrit overeenkomst met het nu verboden
kwartszand. Glas bevat echter geen vrij kwarts en het wordt dan ook door de
Arbeidsinspectie als straalmiddel toegelaten.
(Natuurlijk moet men de inademing van alle stofsoorten, van welk type dan
ook, vermijden).

1.6.1.6 KORUND (ALUMINIUMOXIDE)

Alle tot nu toe besproken straalmiddelen zijn eenmalige straalmiddelen, dat
wil zeggen dat ze bij gebruik zodanig breken, dat ze niet meer voor nieuw
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gebruik geschikt zijn. (Een enkele maal gebruikt men onder moeilijke omstan-
digheden, bijvoorbeeld onderin scheepsruimen, slaksoorten weleens twee
keer, waarbij men dan de grote hoeveelheid stof op de koop toe neemt).
Korund is een product dat voor herhaald gebruik geschikt is.

Korund komt voor als natuurproduct, maar het wordt veel meer synthetisch
gemaakt. Het is gekristalliseerd aluminiumoxide. In zeer zuivere vorm levert
het edelstenen: saffier en robijn.
Het is een zeer hard product met een Mohs’ hardheid van 9 of iets hoger, zie
1.1.1.2.

Synthetische korund vervaardigt men uit bauxiet door dit in een elektrische
oven te smelten en eventueel te zuiveren.
Men onderscheidt daarbij een aantal soorten:

- zwarte of bruine korund of blokkorund (90-96,5% Al2O3)
- elektrokorund (94-96% Al2O3)
- halfedel korund (94,4% Al2O3)
- roze korund (99,4% Al2O3, 0,35% Cr2O3)
- rode korund (97,7% Al2O3, 2,0% Cr2O3)
- witte edelkorund (99,7% Al2O3).

In de genoemde volgorde gaat men van de minst zuivere soorten naar het zui-
verste witte korund.
Korund wordt niet alleen gebruikt als straalmiddel, maar ook om er slijpstenen
en slijpbanden van te vervaardigen.
Voor stralen gebruikt men meestal zwarte (bruine) korund, elektrokorund en
halfedelkorund. De andere soorten zijn te bros en te duur voor dit doel. Voor
speciale doeleinden, zoals in de vliegtuigbouw worden ze gebruikt als voorbe-
handeling voor plasmacoatings.
Niet alleen de kwaliteit van het korundtype is bepalend voor de levensduur,
maar ook de manier waarop gestraald wordt.

1.6.1.7 GLASPARELS

Glasparels zijn vrijwel volmaakt ronde glasbolletjes, die in diverse maten wor-
den geleverd, van korrel 20 - 30, dat is 0,6 - 0,8 mm diameter tot korrel 170 -
230, dat is 0,06 - 0,09 mm en nog fijner, 0,0044-0,0074 mm.
De fijnere typen glasparels zien er uit als meel, dat glad tussen de vingers aan-
voelt (het rollen van de pareltjes), terwijl in de grovere maten de afzonderlijke
pareltjes zichtbaar zijn. Belangrijk is, dat de parels tijdens het stralen zo wei-
nig mogelijk breken. Deze ‘break down rate’ wordt zowel bepaald door de
kwaliteit van de glasparels als door de manier van stralen.

1.6.1.8 SOFT GRIT

Soft grit is een straalmiddel, dat wordt gebruikt om ook zachtere metalen,
zoals aluminium te reinigen zonder het metaal te beschadigen.
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Men maakt soft grit van gebroken vruchtenpitten (afkomstig van de conserven-
industrie), van gebroken cocosnootschalen of (in de Verenigde Staten) van
‘corn cones’, het harde hart van maiskolven. Ook korrels vervaardigd van
kunststofafval worden wel als soft grit gebruikt. Men onderscheidt daarbij kor-
rels van verschillende hardheid en agressiviteit. In volgorde van de zachtere
naar de hardere typen zijn dit volgens de indeling van de (Amerikaanse) Mil
Specs:

Type I polyester, de zachtste, nog maar weinig in gebruik
Type VI polyallyldiglycon, veilig op de meeste ondergronden, vooral voor 

het verwijderen van lak- en poedercoating
Type V acrylaat, het meest gebruikt voor dunwandig aluminium
Type II ureumformaldehyde, een van de meest gebruikte typen, meer dan 

50% van de omzet
Type III melamine, hard en agressief.

1.6.1.9 SPONSVORMIG STRAALMIDDEL

Onder de handelsnaam Sponge Jet wordt een sponsvormig straalmiddel op de
markt gebracht, dat in diverse kwaliteiten wordt gebruikt voor pneumatisch
straalreinigen. Het meest agressieve type bevat staalgrit, de andere typen alu-
miniumoxide en kunststof soft grit korrels. Het product kan na reinigen
opnieuw worden gebruikt, waarbij de levensduur varieert van 6x tot 15 x.

1.6.1.10 KOOLZUURPELLETS

Koolzuurpellets worden vervaardigd uit vloeibaar kooldioxide, dat in een
gesloten ruimte wordt geëxpandeerd, waarbij koolzuursneeuw ontstaat.
Deze sneeuw wordt met een extruder door gaatjes geperst (principe gehaktmo-
len) en de draadjes worden met een roterend mes tot korrels gesneden.
Men kan ook uitgaan van stukken koolzuur uit de handel en dat breken. Vast
koolzuur heeft een temperatuur van circa -80ºC. Zolang het droog blijft is het
een vrij korrelend materiaal, dat in een isolerende container (piepschuim)
meer dan een dag kan worden bewaard.
Kooldioxide verdampt tijdens het stralen en laat geen resten achter, zodat men
alleen met verontreiniging door het afgedaalde vuil te maken heeft.

1.6.1.11 WATERIJS

Om waterijs voor straaldoeleinden te kunnen gebruiken moet het flink gekoeld
worden om voldoende hard te zijn. Dit doet men met een krachtig koelaggre-
gaat of met vloeibare stikstof. Omdat het product na smelten water levert ver-
oorzaakt het geen milieuvervuiling.
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1.6.1.12 STAALGRIT EN -SHOT

Koolstofhoudend (hardbaar) staal wordt gesmolten en daaruit wordt door snel
afkoelen in water gehard staalshot verkregen. Door een latere warmtebehande-
ling (ontlaten) worden diverse hardheden vervaardigd.
De bij dit proces ontstane kogelvormige staalkorrels noemt men shot. Als men
de grotere korrels breekt ontstaan hoekige korrels, die grit worden genoemd.
Staalgrit en -shot zijn straalmiddelen met een zeer lange standtijd. Ze slijten
geleidelijk af en de minder harde typen grit worden ook minder hoekig. Als ze
na verloop van tijd te klein zijn geworden, worden ze door het reinigingsge-
deelte van straalapparatuur als ‘stof’ uit het mengsel verwijderd.

Door de lange standtijd ontstaat
altijd een ‘werkmengsel’, dat
bestaat uit grotere (vers toege-
voegde) en kleinere korrels en in
het geval van de minder harde
gritsoorten ook hoekige en meer
afgeronde korrels. Door regelma-
tige afvoer van de fijnste korrels
en toevoeging van nieuw straal-
middel blijft dit werkmengsel
daarna tamelijk constant van
samenstelling.
Het zeer harde staalgrit zal ook
na lange tijd nog scherp en hoe-
kig zijn. Daardoor veroorzaakt het grotere slijtage aan de apparatuur dan de
meer afgeronde korrels.
Men moet dus goed weten welk straalbeeld men wenst en of men daarvoor
eventueel een grotere machineslijtage op de koop toe wil nemen.
Naast koolstofhoudend staal wordt ook koolstofarm staal gebruikt dat niet
hardbaar is. Bij gebruik als straalmiddel vertoont dit geen scheuren.
Er is ook roestvast staalgrit en -shot op de markt, dat in de kwaliteiten zacht,
niet hardbaar, martensitisch gehard en austenitisch wordt aangeboden.

1.6.1.13 DRAADKORRELS

Draadkorrels maakt men door het knippen van geharde staaldraad. De korrels
zijn ongeveer even lang als de diameter van de draad.
Deze draadkorrel is, vooral in nieuwe toestand, zeer hoekig en scherp en geeft
een diepe straalruwheid en reinheid. Voor sommige toepassingen geeft men
hieraan de voorkeur. De standtijd (levensduur) is 20-25% langer dan van hard
staalgrit.
Plaatkorrel wordt geknipt uit staalplaat. Het bestaat uit vrijwel kubusvormige
korrels, het wordt minder gebruikt dan draadkorrels. In Nederland wordt dit
product niet gebruikt.
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1.6.1.14 GIETIJZERGRIT EN -SHOT

Ook gietijzer wordt gebruikt in de vorm van shot (kogeltjes) en als grit (hoeki-
ge korrels).
Zeer hard is wit gietijzer. Wit gietijzergrit is een scherp straalmiddel met een
diepe inslag. Zulke scherpe straalmiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt bij
het stralen als voorbewerking voor metaalspuiten.
Door zijn grote hardheid veroorzaakt wit gietijzergrit sterke machineslijtage.
Daarom werd wel grijs gietijzer gebruikt, dat gegloeid is. Men noemde het ook
wel Schots gietijzer. Door het gloeien kan een deel van de koolstof in het giet-
ijzer zich als grafiet uitscheiden en daardoor onthechting veroorzaken. Het
wordt momenteel niet meer gebruikt.

1.6.2 KORRELGROOTTE

De meeste straalmiddelen komen in verschillende korrelgrootten op de markt.
Meestal heeft men dan te maken met een mengsel van korrelgrootten. Hoe dit
mengsel er uitziet (welke korrelgrootten en hoeveel van elke soort) wordt
weergegeven door het korrelspectrum.
Soms heeft men te maken met een breed korrelspectrum, bijvoorbeeld bij een
slakstraalmiddel van 0-3 mm, waarin alle korrelgrootten van stof tot 3 mm
kunnen voorkomen.
Een voorbeeld van een straalmiddel met een nauw korrelspectrum is draadkor-
rel.
In principe kan men door uitzeven van straalmiddelen elke gewenste korrel-
grootteverdeling verkrijgen, maar dit zeven werkt prijsverhogend. Vooral bij de
eenmalige straalmiddelen, waarvan een van de belangrijkste eigenschappen
hun lage prijs is, werkt men daarom vaak met een tamelijk breed korrelspec-
trum.
Lang niet alle korrelgrootten zijn in een straalmiddel in dezelfde hoeveelheid
aanwezig. Een straalmiddel van 0-2,5 mm kan dus 80% korrels in de buurt
van 0,5 mm bevatten, maar er kunnen ook 80% korrels van 2 mm inzitten. Dit
maakt voor de straaleigenschappen een groot verschil.
Door trillingen bij transport kunnen bepaalde korrelverdelingen weer ontmen-
gen, waarbij de fijnste korrel onderin komt te liggen en de grovere korrels
bovenop. Als men dan van een bepaalde partij eerst het bovenste deel weg-
neemt en daarna pas het onderste verbruikt, geeft het straalmiddel tijdens de
gebruiksperiode een duidelijk verloop van eigenschappen.

1.6.3 HARDHEID

Het straalmiddel moet harder zijn dan het materiaal dat het moet verwijderen,
anders kan het niet in de verontreinigingen doordringen.
De hardheid van staal en gietijzer drukt men meestal uit als Vickers hardheid
of als Rockwell-C hardheid.
De hardheid van minerale producten wordt meestal uitgedrukt in de schaal
van Mohs’, tabel 1.2.
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1.6.4 STANDTIJD OF LEVENSDUUR

De standtijd of levensduur van het straalmiddel geeft aan hoe vaak men het
kan gebruiken.
Als men bijvoorbeeld bij elke straalbewerking een vijfde deel van het straal-
middel kapotslaat, dan is de standtijd vijf maal.
Als men regelmatig straalmiddel bijvult kan men de standtijd uit het verbruik
berekenen.
De standtijd van minerale straalmiddelen wordt hoofdzakelijk bepaald door de
taaiheid. Hieronder verstaat men de kracht, die nodig is om het straalmiddel-
deeltje te breken.
Bij een product zoals korund, is het vooral de taaiheid die in bij verschillende
soorten uiteenloopt en daardoor een verschillende standtijd oplevert.

De standtijd van staal en gietijzer als straalmiddel wordt hoofdzakelijk bepaald
door de slijtage. Goed staalgrit en staalshot breekt vrijwel niet en gietijzergrit
en -shot maar voor een beperkt percentage.

Tabel 1.12 geeft een overzicht van eigenschappen van straalmiddelen.

1.6.5 PNEUMATISCH STRALEN

Pneumatisch stralen wil zeggen stralen met perslucht.
De perslucht wordt gebruikt om het straalmiddel door een slang mee te nemen
en het dan via een straalmond (nozzle) met grote snelheid naar buiten te bla-
zen.
De straalmiddelkorrels, die op een oppervlak botsen, kunnen daar hun reini-
gende werking uitoefenen.
Op constructiestaal dient stralen voor het verwijderen van roest, walshuid en
oude verflagen en op thermisch verzinkt staal, indien met zorg uitgevoerd,
voor het reinigen en opruwen van het zinkoppervlak.
In beide gevallen dient deze behandeling als voorbehandeling voor het aan-
brengen van verflagen of poedercoatings.
‘Open stralen’, stralen in de open lucht, ontmoet steeds meer beperkingen om
milieuredenen en door de Arbowet.
Bij de non-ferro metalen wordt zandgietwerk pneumatisch gestraald.

1.6.5.1 APPARATUUR VOOR PNEUMATISCH STRALEN

Bij apparaten voor pneumatisch stralen kan men vrijwel altijd de volgende
onderdelen onderscheiden:

- compressor
- nakoeler of vriesdroger
- olie- en waterafscheider
- drukvat of windketel
- luchtslang
- straalketel
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- vulhopper voor straalketel
- straalslang 
- straalpijp of nozzle
- terugwinapparatuur voor straalmiddel.

Er zijn diverse uitvoeringsvormen van de apparatuur voor pneumatisch stralen.
Deze kunnen worden onderverdeeld in:

- stationaire apparaten
- mobiele apparaten.

In de stationaire apparaten is de grootste verscheidenheid. Men treft daarbij
aan:

- straalkasten
- straalcabines
- straalloodsen
- trommelstraalmachines
- straalmachines voor staf en buis
- carrouselstraalmachines.

Straalkasten dienen voor het behandelen van kleinere voorwerpen.
Een straalkast heeft ongeveer de uitvoering van een verfspuitkast. Men staat er
voor en de te behandelen voorwerpen liggen op een rooster of op een plaat.
De straler heeft de straalslang in de hand en bewerkt de voorwerpen die in de
kast liggen.
Voor nog kleinere voorwerpen gebruikt men straalkasten, die zijn uitgevoerd
als een ‘glove box’ (handschoenenkast). Deze kasten zijn ook aan de voorzijde
met een ruit gesloten en in gaten aan de voorzijde bevinden zich handschoe-
nen, waarmee men de straalpijp in de kast kan hanteren. Voor grote voorwer-
pen zijn zulke apparaten niet geschikt.

Straalcabines zijn afgesloten ruimten, waarin een of meer personen werken om
grotere voorwerpen, zoals constructiedelen of gietstukken, te reinigen.
Deze mensen dragen dichte kleding en een verse-luchtkap om geen stof in de
ademen.
De voorwerpen worden vaak op een lorrie op rails, aan een hangbaan of met
een zwenkbare kraan in de cabine gebracht.
Voor het stralen van grote werkstukken is de cabine vaak aan een of aan twee
zijden open en de opening is afgesloten door rubber flappen. Men kan dan
werkstukken behandelen die langer zijn dan de straalcabine zelf.

Straalloodsen zijn eigenlijk heel grote straalcabines, waarin grote werkstukken,
zoals complete scheepssecties, kunnen worden behandeld. Vaak worden in
deze loodsen ook nog andere werkzaamheden uitgevoerd.
In een straalloods kan een geconditioneerde atmosfeer worden verkregen, het-
geen een voordeel is ten opzichte van stralen en conserveren in de buiten-
lucht.
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Trommelstraalmachines dienen voor het behandelen van grotere aantallen klei-
nere voorwerpen, zoals gietwerk. In de trommel, die ronddraait, worden diver-
se werkstukken tegelijk gestraald.
De straalpijpen steken van opzij door de trommel en stralen de voorwerpen
die steeds met een andere zijde naar de straalpijp gericht worden. Vaak kun-
nen de straalpijpen ook nog oscilleren (op en neer bewegen).

Apparaten voor het stralen van staf en buis aan de buitenzijde zijn kamers,
waarin zich een aantal straalnozzles bevindt. Het te stralen materiaal wordt
hier in de lengterichting doorheen gevoerd. Stof wordt via filters afgezogen,
straalmiddel wordt eveneens na gebruik verwijderd.

Voor het inwendige stralen van buis zijn speciale straalnozzles ontwikkeld, die
rondom stralen en die met behulp van een lans in de buisopening worden
gebracht. Vooral de petrochemische industrie gebruikt veel inwendig gecoate
buis. Daarvoor is het inwendig stralen van groot belang.

Carrouselstraalmachines werken met een draaitafel, die onder een gordijn van
rubber strippen door draait. Achter het gordijn wordt gestraald en aan de voor-
zijde ervan kunnen de werkstukken worden opgelegd, omgedraaid en afgeno-
men. Vooral voor kortere werkstukken, zoals gietwerk en verbindingsstukken
zijn deze machines in gebruik.

Mobiele straalinstallaties zijn bedoeld om naar een karwei te worden meege-
nomen. De diverse onderdelen (compressor, olie- en waterafscheider,
Iuchtslang, straalketel en straalslang) zijn gemakkelijk demonteerbaar en ook
weer gemakkelijk op te bouwen. Mobiele straalinstallaties zijn vaak geplaatst
in een vrachtauto met een opklapbare zijwand voor de bediening van de
regelorganen, zodat alleen de slangen behoeven te worden uitgelegd.

Er zijn ook complete units, die in een ijzeren kooi met grote hijsogen zijn
geplaatst. Zo’n kooi kan met behulp van een kraan op een scheepsdek of het
dak van een olietank worden geplaatst en van daaruit kunnen de straalbewer-
kingen worden uitgevoerd.

Bij het borstelstralen of vacuümstralen wordt het verbruikte straalmiddel terug-
gezogen, zodat de omgeving niet wordt vervuild. Bij dit systeem gebruikt men
een speciale straalkop die het gebruikte straalmiddel en het afgestraalde vuil,
door een vacuüm dat groter is dan de toegevoerde lucht voor het stralen, wor-
den weggezogen.
Deze installaties bestaan al lange tijd, maar ze waren in het begin niet erg
populair, omdat men er maar een beperkte productiesnelheid mee kon berei-
ken. Door nieuwere uitvoeringen zijn deze machines veel bruikbaarder gewor-
den.

1.6.5.2 UITVOERING VAN PNEUMATISCH STRALEN

Wanneer bij pneumatisch stralen de straalmiddelkorrels met grote snelheid de
straalpijp verlaten, worden deze op hun weg naar het werkstuk nog een tijd
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lang gedragen door de luchtstroom. Bij het voorwerp aangekomen wijkt de
luchtstroom naar opzij uit en de straalmiddelkorrels, die een veel grotere
massa hebben, gaan rechtuit tot zij op het werkstukoppervlak slaan.

Bij pneumatisch stralen hangt de hoek, waaronder men straalt, af van het
gebruikte straalmiddel. Is dit een hard, scherp straalmiddel, dan probeert men
zoveel mogelijk te stralen onder een hoek van 45-70 graden, waarbij men als
het ware verspaant. Op die manier verwijdert men het beste roest en oude
verflagen.
Gebruikt men staal- of gietijzershot (komt weinig voor bij pneumatisch stra-
len), dan is het hamerende effect veel belangrijker en men zal dan meestal
vrijwel loodrecht op het oppervlak stralen. Bij deze ronde korrels moet men
het hebben van de inslagkracht, de impact.

Dit heeft tot gevolg dat men stralers niet te vaak van het ene materiaal op het
andere moet laten overschakelen. Een straler, die gewend is te stralen met een
afgerond straalmiddel, zal, wanneer hij met korund moet stralen, een te groot
straalmiddelverbruik veroorzaken omdat hij de korundkorrels kapot slaat. Hoe
de straler zijn werk ‘aanvoelt’ speelt daarbij een belangrijke rol.

1.6.5.3 KOOLZUURSTRALEN EN IJSSTRALEN

Bij stralen met koolzuurkorrels wordt gestraald met perslucht. Soms worden de
pellets op de normale manier aan de persluchtstroom toegevoegd, maar er zijn
ook uitvoeringen, waarbij de korrels door een aparte slang naar de nozzle
(straalpijp) worden gevoerd, waardoor zo weinig mogelijk verdamping
optreedt.
De gebruikte perslucht moet zeer droog zijn, omdat anders waterdamp tussen
de korrels bevriest, zodat deze gaan klonteren. Ook bij het bewaren en over-
storten van koolzuurkorrels moet men tegen dit gevaar waken. Goed afdekken
is daarvoor nodig.

De korrels die het te behandelen oppervlak raken worden door de slagenergie
direct in gas omgezet.
Alleen het afgestraalde vuil of de corrosieproducten ontstaan als ‘afvalstof’.
Door de ‘explosie’ van de koolzuurkorrels ontstaat bij koolzuurstralen aanzien-
lijk meer lawaai dan bij andere straalbewerkingen. Gehoorbescherming is
daarom noodzakelijk.
In gesloten ruimten moet voor ventilatie worden gezorgd.
Koolzuurstralen wordt gebruikt voor ontlakken van aluminium vliegtuigonder-
delen, voor het verwijderen van corrosieproducten van aluminium en voor het
verwijderen van graffiti.

Bij het stralen met waterijs gelden overeenkomstige overwegingen als bij kool-
zuurstralen. De lawaaivorming is minder en er ontwijkt geen gas dat in geslo-
ten ruimten gevaarlijk kan zijn.
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1.6.6 WERPSTRALEN

Bij werpstralen wordt het straalmiddel door middel van centrifugaalkracht op
het werkstukoppervlak geslingerd. Werpstraalapparaten zijn daartoe uitgerust
met enige (meestal 2-6, soms tot 40) schoepenwielen of turbines, die het
straalmiddel in een bepaalde in te stellen richting wegslingeren.
De versnellende kracht voor het straalmiddel wordt dus geleverd door de
motor van de turbine. De perslucht, die men bij sommige werpstraalapparaten
nodig heeft, dient voor het transport van het straalmiddel naar de turbine. De
turbine zelf echter zorgt voor de versnelling.
Er zijn belangrijke verschillen tussen werpstralen en pneumatisch stralen.
Kan men bij pneumatisch stralen een betrekkelijk licht straalmiddel gebruiken,
zoals korund of slak, bij werpstralen was dit tot voor kort niet mogelijk.
De straalmiddelkorrels moesten namelijk een voldoend grote massa hebben
om na het verlaten van de turbine op eigen kracht hun weg te vinden naar het
werkstukoppervlak.
In de praktijk gebruikte men voor werpstralen alleen staalshot en in mindere
mate staalgrit, omdat slijtage aan de apparatuur door het veel hardere gietijzer-
grit te groot zou zijn.
Ontwikkelingen op het gebied van turbines hebben recentelijk geleid tot de
ontwikkeling van de Rutten-turbine, welke een aantal voordelen heeft ten
opzichte van de conventionele turbines. Dit zijn:

- De toepassing van een gebogen schoep, waarbij de vorm van de schoep 
zorgt voor de maximale uittreesnelheid. Deze snelheid ligt, afhankelijk 
van de turbine diameter, 20% tot 30% hoger dan de uittreesnelheid bij de 
conventionele turbines met de rechte schoepen.

- Materiaalsoortkeuze, waardoor de levensduur van de turbine 8x hoger ligt 
dan de levensduur van de conventionele turbines.

Door de gebogen stand van de schoep, resulterend in een verhoogde uittree-
snelheid van het straalmiddel, kan ook met lichte straalmiddelsoorten gewerkt
worden in combinatie met een Rutten-turbine. Voorbeelden uit de praktijk zijn
hierbij het stralen van aluminium delen met keramische parels in een Rutten-
turbine, het stralen van allerlei RVS-delen met glasparels en het stralen van
vliegtuigonderdelen met een kunststof straalmiddel. De eerstgenoemde prak-
tijkvoorbeelden dienen puur als verfraaiing van het uiterlijk, het laatstgenoem-
de voorbeeld is een methode om laklagen te verwijderen zonder daarbij de
ondergrond te beschadigen of aan te tasten.
Alle straalmiddelsoorten zijn mogelijk, behalve korund en zandsoorten.
Inmiddels zijn ook van andere fabrikanten turbinewielen op de markt versche-
nen, die het gebruik van lichtere straalmiddelen voor werpstralen mogelijk
maken.
Een tweede verschil tussen werpstralen en pneumatisch stralen is dat men bij
werpstralen de straalmiddelkorrels altijd een hamerend effect laat uitoefenen,
zoals bij een bikhamer. Bij pneumatisch stralen met scherpe straalmiddelen
zoekt men juist een verspanende bewerking.
Een derde verschil ligt in de aard van de werkstukken, die worden gestraald.
Werpstralen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor platen en profielen.
Voor gecompliceerde werkstukken straalt men vrijwel altijd met perslucht.

86



Bij werpstraalmachines, met een groot aantal turbines, kan men echter ook
tamelijk gecompliceerde werkstukken stralen.

1.6.6.1 WERPSTRAALMACHINES

Werpstraalmachines zijn vrijwel altijd tamelijk grote, stationaire apparaten.
Voor het behandelen van horizontale oppervlakken, zoals scheepsdekken,
tankdaken en betonnen vloeren zijn er kleine, mobiele werpstraalmachines,
die als een wagen kunnen worden voortgeduwd.
De grote stationaire machines zijn uitgerust voor het doorvoeren van profielen,
zware plaat of buizen. Ze bevatten de volgende onderdelen:

- voorwarmsectie, om condens op koude, van buiten aangevoerde producten
te voorkomen (niet altijd aanwezig)

- aanvoerrollenbaan naar de straalruimte
- invoersluis
- straalruimte, uitgevoerd met 2-40 turbines, waarin de werkstukken van 

verschillende zijden tegelijk worden gestraald
- uitvoersluis
- uitvoerrollenbaan
- inrichting voor afblazen of schoon borstelen (niet altijd aanwezig)
- inrichting voor het aanbrengen van een eerste primerlaag (niet altijd 

aanwezig)
- opvang-, transport- en reinigingsapparatuur voor het gebruikte straalmiddel,

zodat dit weer aan de voorraad kan worden toegevoegd.

Mobiele werpstraalmachines kunnen soms verticaal langs scheepswanden en
tanks omhoog klimmen en zo straalwerk uitvoeren. Er komen steeds meer
werpstraalmachines voor het stralen van constructies in gebruik.
Er zijn werpstraalcabines waarin de voorwerpen aan een hangbaan doorheen
gevoerd worden.

1.6.6.2 UITVOERING VAN WERPSTRALEN

Bij werpstralen wordt het te stralen materiaal zodanig op de rollenbaan gelegd,
dat dit optimaal wordt gestraald.
Dikke platen, zoals in de scheepsbouw worden gebruikt, straalt men soms ver-
ticaal.
Profielen legt men op de rollenbaan op zodanige afstand, dat de ruimte tussen
de profielen ongeveer even groot is als de afmeting van de profielen zelf. In de
praktijk is gebleken dat het niet veel uitmaakt in welke stand men I-balken
door de cabine voert. Hoewel de straalhoek van de cabines kan worden gewij-
zigd, streeft men meestal een universele opstelling van de turbines na, zodat
alle werk, dat door de cabine wordt gevoerd, gelijkmatig wordt gestraald. In
verband met de materiaaldikte van het te stralen product is het aan te bevelen
ook de turbines te voorzien van frequentieregelaars.
De doorvoersnelheid door de cabine moet regelbaar zijn, omdat materiaal met
blauwe walshuid het snelste schoon gaat, terwijl producten met dikke roest en
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oude verflagen erop een intensiever straalbewerking vragen. Die kan men ver-
krijgen door de doorvoersnelheid te verkleinen. Zou men voor alle producten
zo’n lage doorvoersnelheid kiezen, dan werkt men oneconomisch. Bovendien
bestaat dan de kans van ‘overstralen’, waarbij gestraald materiaal aan de ran-
den van de gestraalde putjes overslaande randen krijgt. Men merkt dit overstra-
len aan een donkerder grijze kleur van het gestraalde staal.

Omdat werpstraalmachines als regel grote, stationaire machines zijn, moet het
staal daarheen worden gebracht om te worden behandeld.
Door de grote gewichten aan staal, die moeten worden verplaatst, is dit een
kostbare zaak. Daarom moet het transport zo economisch mogelijk geschie-
den. Men moet ernaar streven met minimaal transport en minimaal verzet de
werpstraalmachine optimaal bezet te houden.
Dit wordt moeilijk als men te maken krijgt met afgekorte lengten profielstaal
van diverse maten, zoals bij leveranties in de staalhandel vaak voorkomt, als
men voor een compleet project het staal moet leveren.
Voor de juiste ‘handling’ van het materiaal wordt de hulp van een computer
ingeroepen.

1.6.7 NAT STRALEN

Er zijn diverse uitvoeringsvormen van nat stralen:

- stralen met water en tamelijk grof straalmiddel
- stralen met water en fijn straalmiddel
- stralen met alleen hogedruk water
- vochtig stralen.

Een gestraald oppervlak is zeer actief, zodat het snel aanroest. Wanneer men
het straalmiddel niet versnelt met lucht, maar met water, zal het gestraalde
oppervlak in zeer korte tijd geroest zijn. Dit kan men in gesloten apparaten
voorkomen door aan het water een roestwerende stof toe te voegen.
Een groot voordeel van nat stralen is dat men geen stof ontwikkelt bij het wer-
ken in open lucht. Een ander voordeel is dat men zout verwijdert van staal, dat
met zeewater in aanraking is geweest.
Ook het verwijderen van taaie substanties gaat met sommige vormen van nat
stralen vaak beter dan met droog stralen.
Bij het nat stralen met grof straalmiddel kent men twee uitvoeringsvormen,
namelijk een methode, waarbij grit wordt toegevoegd aan hogedruk water en
een andere, waarbij water wordt toegevoegd aan grit in een daarvoor aange-
paste straalketel.
De methode van ‘wet sanding’ wordt nogal eens toegepast in de scheepsrepa-
ratie om aangroeiingen van schepen te verwijderen.
Wanneer men geen grote waterdruk toepast, is de methode van nat stralen
geschikt voor het verwijderen van losse roest, losse verf en vuil. Bovendien
wordt de aanwezige verflaag daarbij enigszins opgeruwd.
Hierdoor verkrijgt men een betere hechting van een nieuw aan te brengen
verflaag, zoals bijvoorbeeld anti-fouling (aangroeiwerende verf).
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Nat stralen met fijn straalmiddel, ook wel ‘liquid-honing’ en ‘vapour-blasting’
genoemd, wordt uitgevoerd met een fijn slijpmiddel en water als drager. Het
doel is een gelijkmatig fijn oppervlak te verkrijgen, dat veelal zeer actief is
(geschikt voor het aanbrengen van galvanische lagen). Door toevoeging van
een inhibitor aan het water kan men ook een passief oppervlak verkrijgen dat
niet snel naroest (niet geschikt voor galvanische processen tenzij men een spe-
ciale nareiniging uitvoert). Het proces wordt hoofdzakelijk toegepast op kleine-
re werkstukken, zoals machinedelen en motoronderdelen (bijvoorbeeld schoe-
pen van turbinemotoren). Als straalmiddelen gebruikt men kwartspoeder (thans
verboden door de Arbeidsinspectie), aluminiumoxide en siliciumcarbide.

Nat stralen met hogedruk water is de laatste tijd sterk in de belangstelling
gekomen. Met deze methode van Hydro jetting kan men, als de druk op het
water hoog genoeg is, diverse straalbewerkingen uitvoeren, zoals het verwijde-
ren van aangroei en resten antifouling, het verwijderen van alle verf en het
verwijderen van roest en walshuid.
Met de moderne apparatuur kan men de waterdruk zo hoog opvoeren dat zelfs
het snijden van staal mogelijk is. De werkdrukken bij Hydro jetting gaan tot
ongeveer 1000 bar; voor het snijden is een werkdruk tot 3000 bar nodig.
Als men na het nat stralen de overmaat water met perslucht wegblaast kan
men direct daarna een laag waterafdunbare verf opbrengen. Men mag deze
verf echter niet op een nat oppervlak aanbrengen, want dan krijgt men zak-
kers.

Vochtig stralen is een methode voor het voorkomen van straalstof. De straal-
pijp is hierbij omgeven met een waterkransje.
Een variant op deze methode is een (geringe) stoominjectie in de straalnozzle.
Men voorkomt stof en door de warmte verdampt het water, zodat een droog
oppervlak achterblijft.

1.6.8 STRALEN TEGELIJK MET EEN ANDERE BEWERKING

Er zijn diverse processen ontwikkeld voor het gelijktijdig stralen en het uitvoe-
ren van een andere bewerking. De meeste ervan worden maar op beperkte
schaal toegepast.
Stralen en fosfateren is een natstraal methode. Op het door stralen geactiveer-
de oppervlak vormt zich in het fosfateermilieu snel een fosfaatlaagje.
Stralen en zink opbrengen, Zincoat, wordt uitgevoerd met een met zink bedekt
straalmiddel.

Het Blastcoat/Wetcoat systeem is gericht op het simultaan schoonstralen van
de ondergrond en het aanbrengen van een eerste beschermlaag. Het grote
voordeel van dit proces is, dat het ook onder water kan worden uitgevoerd.
Deze toepassing is vooral interessant voor de off-shore wereld.

Een daaropvolgende ontwikkeling was het Gritkote proces, waarbij simultaan
gestraald en gecoat wordt op een veel goedkopere manier dan het
Blastcoat/Wetcoat systeem. Deze nieuwe techniek is tot nog toe vooral toege-
past onder slechte weersomstandigheden.
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1.6.9 KOGELSTRALEN

Kogelstralen of (Engels: shot peening) wordt uitgevoerd met stalen kogeltjes die
nauwkeurig op afmeting zijn gesorteerd en door werpstralen of met een pneu-
matisch straalapparaat met nauwkeurig bekende snelheid op het metaal wor-
den geslingerd. Het hamereffect, dat hierdoor ontstaat, rekt het metaalopper-
vlak uit waardoor hierin drukspanningen ontstaan. Deze verhogen de vermoei-
ingssterkte van het voorwerp.
Het proces vindt vooral toepassing bij zwaar belaste machine-onderdelen,
zoals vliegtuigonderdelen, veren en onderdelen van textielmachines. Het pro-
ces moet nauwkeurig worden uitgevoerd; zo moeten de intensiteit en de duur
van het kogelstralen nauwkeurig worden ingesteld om een voldoende effect te
bereiken en om ‘overpeening’ te voorkomen, figuren, 1.18 t.m. 1.22. 

Daardoor zou de gevoeligheid voor het optreden van scheurtjes tijdens
gebruik sterk worden vergroot, waardoor men het tegengestelde effect bereikt
van wat men wil.
Gebroken kogels mogen niet aanwezig zijn, omdat die scherpe beschadigin-
gen in het metaal veroorzaken, die een inleiding kunnen vormen voor een ver-
moeiingsscheur.
Tegenwoordig wordt niet alleen gestraald met stalen kogeltjes, maar ook met
glasparels (micropeening of glassbeadpeening) en met een bolvormig kera-
misch straalmiddel.
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Figuur 1.18 Almen strips

Figuur 1.19 
Almen strip na kogelstralen

Figuur 1.20 
Opmeten van de doorbuiging

Figuur 1.21 Verzadigingskromme

Figuur 1.22 Foute
kogeldiameter
(boven) en goede
(onder) bij 
het shot peenen



Aluminium vliegtuigonderdelen krijgen op die manier een betere wisselvast-
heid. Na het shotpeenen krijgt aluminium een salpeterzuurdip (50 vol.%) om
resten ijzer te verwijderen.
Roestvast staal wordt wel met glasparels gestraald om de gevoeligheid voor
spanningscorrosie te verminderen.

1.6.10 STRAALREINHEID

Als men vroeger de kwaliteit van straalwerk moest omschrijven had men het
vaak over ‘goed stralen’ of ‘commercieel stralen’.
Dit waren onduidelijke omschrijvingen, die voor velerlei uitleg vatbaar waren,
hetgeen in de praktijk vaak tot grote problemen leidde.
Thans geldt hiervoor de norm ISO 8501, waarin zijn opgenomen:
ISO 8501-1 roestgraden A t/m D, (tabel 1.15)
ISO 8501-4 reinheidsgraden Sa 0 t/m Sa 3, (tabel 1.17)
en handreinigen St 0 en St 3, (tabel 1.16).

In deze norm zijn foto’s van de oppervlakken opgenomen. 

Stralen tot de kwaliteit Sa 3 is veel duurder dan tot de kwaliteit Sa 21/2.
Het is daarom begrijpelijk dat de kwaliteit Sa 21/2 zoveel wordt gebruikt. Niet
voor alle toepassingen is Sa 21/2 echter een voldoende straalkwaliteit.
Bijvoorbeeld bij tankcoatings van scheepstanks moet men naar de beste straal-
kwaliteit streven, dat is Sa 3.

In tabel 1.18 zijn de straalkwaliteiten weergegeven, die worden gehanteerd
door de Amerikaanse SSPC (Steel Structures Painting Council). Tabel 1.19 ver-
gelijkt enige normen.

1.6.11 STRAALRUWHEID

De ruwheid van het gestraalde oppervlak wordt bepaald door de grootte van
de straalkorrels en door de kracht, waarmee deze het oppervlak raken. De
vorm van de straalkorrels is van invloed op de vorm van de straalruwheid. Met
shot straalt men putjes, met hard grit diepe, scherpe inslagen.
Voor keuring van de straalruwheid zie bijlage F.

TABEL 1.15 Indeling van kwaliteitsklassen in ISO 8501-1

Roestgraden

A: het staaloppervlak is volledig bedekt met hechtende walshuid en het 
bevat weinig of geen roest

B: het staaloppervlak begint te roesten en de walshuid begint af te 
bladderen

C: de walshuid op het staaloppervlak is weggeroest of kan worden 
weggeschraapt, maar met het  blote oog is geen putvorming waar te 
nemen
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D: de walshuid is van het staaloppervlak weggeroest en met het blote oog 
is putvorming waarneembaar.

TABEL 1.16 Kwaliteitsklassen van schrapen en staalborstelen met de hand

Er wordt aangenomen dat het staaloppervlak gereinigd is van vuil en vet en dat
de dikkere roestlagen door afkloppen of afsteken zijn verwijderd.

St 0: geen voorbehandeling van het oppervlak

St 1: licht staalborstelen
De borstel wordt met een lichte druk heen-en-weer bewogen over het opper-
vlak, zodat elke plaats tweemaal wordt geraakt.

St 2: zorgvuldig schrappen (met hardmetalen schraper) en staalborstelen.
Er wordt een grote druk uitgeoefend op de schraper, zodat losse walshuid,
roest en vuil worden verwijderd. Het oppervlak wordt daarna intensief met een
staalborstel bewerkt. 
Losgekomen materiaal moet tijdens de bewerking worden verwijderd zodat het
resultaat kan worden gecontroleerd. Tenslotte wordt het oppervlak gereinigd
met een stofzuiger, droge perslucht of met een schone borstel. Het moet dan
een zwakke metaalglans vertonen.

St 3: zeer zorgvuldig schrapen (met hardmetalen schraper) en staalborstelen.
De oppervlaktebehandeling is dezelfde als bij St 2, maar het schrapen wordt
eerst in één richting uitgevoerd en daarna in een rechte hoek daarop. Na het
stofverwijderen moet het oppervlak een duidelijke metaalglans vertonen.
(Opgemerkt moet worden dat St 3, verkregen door handreinigen, een veel
mindere kwaliteit is dan Sa 3, verkregen door stralen.)

TABEL 1.17 Kwaliteitsklassen van stralen

Er wordt aangenomen dat het staaloppervlak gereinigd is van vet en vuil en dat
zwaardere roestlagen zijn verwijderd door afkloppen of afsteken.

Sa 0: geen voorbehandeling van het staaloppervlak

Sa 1: licht stralen
De straalpijp wordt snel over het oppervlak bewogen, zodat losse walshuid,
roest en vreemde materialen worden verwijderd.

Sa 2: zorgvuldig stralen
De straalpijp wordt lang genoeg over het oppervlak bewogen om vrijwel alle
walshuid, roest en vreemde producten te verwijderen. Daarna wordt het
oppervlak gereinigd met een stofzuiger, met schone en droge perslucht of met
een schone borstel. Het moet dan een grijsachtige kleur hebben.

Sa 21/2: zeer zorgvuldig stralen (later toegevoegd)
Het stralen wordt lang genoeg uitgevoerd om er zeker van te zijn dat roest,
walshuid en vreemde producten zo zorgvuldig zijn verwijderd dat resten ervan
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slechts als lichte schaduwen, strepen of verkleuringen op het oppervlak zicht-
baar zijn. Na de bewerking wordt het stof verwijderd met een stofzuiger, met
schone, droge perslucht of met een schone borstel.

Sa 3: stralen tot zilverblank
De straalpijp wordt lang genoeg over het oppervlak bewogen om alle wals-
huid, roest en vreemde producten te verwijderen. 
Tenslotte wordt het oppervlak gereinigd met een stofzuiger, schone en droge
perslucht of een schone borstel. Het moet dan een gelijkmatige metaalkleur
hebben.

TABEL 1.18 Voorbehandelingstypen genormaliseerd door de Steel Structures
Painting Council (SSPC)

SSPC-SP1 normaal reinigen met oplosmiddelen

Verwijderen van olie, vet, vuil, aarde, zout en soortgelijke verontreinigingen,
normaal reinigen in oplosmiddelen, dampontvetten, alkalisch reinigen of
emulsiereinigen.

SSPC-SP2 normaal handreinigen

Tot een bepaalde gekwalificeerde graad verwijderen van roest, walshuid en
losse verflagen door normaal bikken, schuren of schrapen met de hand.

SSPC-SP3 normaal machinaal reinigen

Verwijderen van roest, walshuid en verflagen tot een bepaalde gespecificeerde
graad door bikken, borstelen, schuren en schrapen langs machinale weg.

SSPC-SP4 vlamreinigen van nieuw staal

Drogen en verwijderen van roest, walshuid en andere hechtende lagen met
behulp van een hete vlam, gevolgd door schrapen.

SSPC-SP5 metallisch blank stralen

Verwijderen van alle zichtbare roest, walshuid, verf en andere verontreinigin-
gen door middel van stralen in droge toestand (aanbevolen als voorreiniging
voor toepassing in een corrosieve atmosfeer, waarbij de hoge kosten van deze
bewerking gerechtvaardigd zijn).
Komt overeen met A, B, C en D Sa 3.

SSPC-SP6 commercieel stralen

Stralen, zodanig dat de meeste verontreinigingen van het oppervlak worden
verwijderd, zodat nog maar kleine resten achterblijven.
Komt overeen met B, C, D Sa 2.
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SSPC-SP7 licht stralen (wapperen)

Verwijderen van alle loszittende roest en andere verontreinigingen door stra-
len. Komt overeen met B, C, D Sa 1.

SSPC-SP8 beitsen

Volledige verwijdering van roest en walshuid door beitsen in zuren.

TABEL 1.19 Vergelijking tussen SSPC-63 en ISO 8501

Uitgangs- A B C D
toestand Hechtende Walshuid Roest Ingevreten

walshuid met roest roest
SSPC-SP1 reinigen met reinigingsmiddelen

B St 0 C St 0 D St 0
A Sa 0 B Sa 0 C Sa 0 D Sa 0

SSPC-SP2 normaal handreinigen
- B St 2 C St 2 D St 2

SSPC-SP3 nauwkeurig handreinigen of machinaal reinigen
- B St 3 C St 3 D St 3

SSPC-SP4 vlamreinigen van nieuw staal
- - - -

SSPC-SP5 metallisch blank stralen
A Sa 3 B Sa 3 C Sa 3 D Sa 3 Nace No. 1

SSPC-SP6 commercieel stralen
- B Sa 2 C Sa 2 D Sa 2 Nace No. 3

SSPC-SP7 licht stralen (‘wapperen’)
- B Sa 1 C Sa 1 D Sa 1 Nace No. 4

SSPC-SP8 beitsen
- - - -

SSPC-SP10 bijna blank stralen
A Sa 21/2 B Sa 21/2 C Sa 21/2 D Sa 21/2 Nace No. 2
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