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Roestvast staal ontleent zijn corrosievastheid aan de 
aanwezigheid van een zeer dunne en dichte chroomoxide-
huid. Deze huid vormt zich bij blootstelling aan de lucht 
of aan andere oxiderende reagentia. Ontbreekt deze huid 
dan gedraagt het oppervlak van het roestvast staal zich 
actief waardoor het corrodeert. Deze oxidehuid is trans-
parant en kleurloos. Bij temperaturen hoger dan 700°C 
verloopt het oxidatieproces van de oxidehuid anders. De 
huid wordt dikker en ook steeds donkerder van kleur 
naarmate het verdikken verder gaat. Vaak ziet men alle 
kleuren van de regenboog in de aanloopkleuren in de buurt 
van een lasnaad. Dat komt doordat de brekingindex van 
het invallende licht van de transparante oxidehuid steeds 
anders wordt. Hoe dikker de oxidehuid hoe donkerder 
de kleur. Als de huid verbrand is dan kleurt deze diep 

donker. Deze geoxideerde lagen kunnen zeer nadelig zijn 
voor de uiteindelijke corrosieprestaties van het roestvast 
staal omdat deze op microschaal poreus zijn geworden. 
Daarom moet deze geoxideerde laag in principe altijd 
verwijderd worden. 
De hoge-temperatuursoxidehuid is doorlaatbaar voor 
bepaalde ionen en moleculenen. Vooral het chloorion is 
in dit opzicht zeer gevaarlijk. Stelt men zich de grootte 
van het zuurstofatoom voor als een voetbal dan is het 
chloorion niet groter dan een knikker. Daarom dringen 
chloorionen veel dieper in kleine poriën binnen waar het 
zijn verwoestende werk kan doen. De verbrande door-
laszijde van een RVS-buis is dan ook meestal binnen een 
jaar lek. Het verwijderen van de poreuze oxidehuid is 
daarom van het grootste belang. Dit kan op zich afdoende 
plaatsvinden door glasparelen of beitsen. Beitsen verdient 
ten opzichte van glasparelen de voorkeur omdat dit nu 
eenmaal grondiger reinigt. Met het beitsproces wordt de 
oxidehuid van het roestvast staal afgestroopt, waarna 

N o v i t e i t

Er zijn de laatste jaren regelmatig publicaties verschenen over het 

droogijsstralen van ondermeer roestvast staal. Het blijkt namelijk 

dat deze reinigingmethode zeer effectief is om allerlei hardnek-

kig vuil, verf en graffiti van roestvast staal te verwijderen zonder 

beschadiging van het oppervlak. Zelfs lichte verontreiniging of 

oppervlakkige roestvorming is met deze methode snel en doel-

treffend te verwijderen. Gesterkt door deze successen werd ook 

geprobeerd om zwaardere corrosie en aanloopkleuren als gevolg 

van het lassen te verwijderen maar dat bleek een utopie. Daarom 

is een nieuw reinigingssysteem ontwikkeld en dat is droogijs met 

een toevoeging van een abrasief middel. Deze methode stelt de 

gebruiker wel in staat om de aanloopkleuren van het roestvast 

staal probleemloos te verwijderen. Daarom zal in dit artikel stil 

gestaan worden bij deze opmerkelijke nieuwe ontwikkeling.

DROOgijSSTRALEn	ALS	ALTERnATiEf	
VOOR	hET	bEiTSEn
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deze opnieuw aangebracht moet worden om het mate-
riaal te reconditioneren. Dit wordt gerealiseerd door te 
passiveren, wat kan worden gedaan met zuurstofrijk demi-
water of met een verdunde oplossing van salpeterzuur. 
De aanloopkleuren kunnen desgewenst ook grotendeels 
worden verwijderd door schuren met roestvast staalwol 
of borstelen met RVS-borstels. Als de oxidelagen hier-
voor te dik zijn, moet worden geslepen. Eventueel kan 
in plaats van slijpen een straalbewerking met glasparels 
worden toegepast. Deze mechanische methoden zijn in 
sommige gevallen niet afdoende. De laatste oxideresten 
worden daarom meestal verwijderd met beitsen. Omdat 
deze oxidatie alleen op de lasplaatsen voorkomt, wordt 
het beitsmiddel in vloeibare vorm met de kwast of als een 
pasta lokaal opgebracht.

Beitsen

Er wordt gebeitst met een mengsel van waterstoffluoride en 
salpeterzuur, gevolgd door intensief spoelen en passiveren. 
Hoewel beitsen nog steeds een milieubelastende en mens-
onvriendelijke activiteit is, heeft deze methode nog steeds 
een superieure uitwerking op de uiteindelijke corrosiepres-
taties van roestvast staal. Het beitsproces zorgt ervoor dat 
het roestvast staal weer geheel wordt gereconditioneerd 
waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de 
unieke eigenschappen. Het beitsen na een warmtebehande-
ling verschilt enigszins van het beitsen na het lassen. Het 
doel van het beitsen van roestvast staal is:
- het verwijderen van instabiele en actieve oxidelagen 

evenals vreemde metaaldeeltjes;
- het chemisch reinigen van het oppervlak wat een belang-

rijke voorwaarde is voor het daarop aansluitende passi-
veren;

- het verbeteren van het uiterlijk waardoor het roestvast 
staal een fraaie uitstraling krijgt.

Door het poreuze karakter van de verbrande oxidehuid 
kan de beitsvloeistof gemakkelijk doordringen in de 
onderliggende oxidelagen die daardoor sneller zijn op te 
lossen. Beitsen van complete delen kan het beste worden 
overgelaten aan gespecialiseerde beitsbedrijven. Dat 
neemt niet weg dat men toch in sommige gevallen zelf de 
aanloopkleuren van het lassen moet verwijderen omdat nu 
eenmaal niet alles naar de beitserij kan worden gebracht. 
Er is inmiddels een alternatieve behandeling op de markt 
gekomen: droogijsstralen met een additief.

Droogijs

Droogijs is bevroren koolzuur dat met kracht op een vervuild 
oppervlak wordt gespoten. Omdat dit ijs -79ºC koud is, 
bewerkt dit een thermoshock op het vervuilde oppervlak. 
Het vuil wordt daardoor enigszins bros. Daarnaast wordt 
het ijs in korte tijd omgezet naar de gasvorm. De krachten 
die daarbij vrijkomen doen het vuil grondig verwijderen. 
Het grote voordeel is dat er geen milieubelastende stoffen 

vrijkomen en dat het ongevaarlijk is voor de mens die 
ermee werkt. Een ander voordeel is dat dit proces geen nat 
afval oplevert, want het is gelijk droog. 

Het additief dat ook wel CryoAdd wordt genoemd

Omdat droogijs niet abrasief is, zal het geen verbrande 
oxidehuid of zwaardere corrosieproducten kunnen verwij-
deren. Daarom wordt er tegenwoordig een abrasief middel 
aan het droogijs toegevoegd. Het gaat hierbij om slechts 
enkele procenten die maken dat corrosieproducten en 
aanloopkleuren in zeer korte tijd kunnen worden verwij-
derd. Het is een natuurlijk slijpmiddel dat geen gevaar voor 
de gezondheid oplevert. Wel dient men te zorgen voor venti-
latie want het slijpstof komt uiteindelijk wel in de omrin-
gende lucht terecht. Hoewel droogijs zelf geen residuen 
achterlaat, doen deze additieven dat wel. Daarom worden 
er nu systemen ontwikkeld om het slijpmiddel op te vangen 
met afzuigsystemen of met speciale hulpstukken. Indien er 
een rondnaadlas moet worden gelegd, kunnen daarna de 
aanloopkleuren worden verwijderen met een speciale kop 
die net als bij het orbitaallassen om de buis wordt geklemd. 
In deze kop vindt het schoonmaakproces plaats, waardoor 
er geen residuen in de lucht komen. Bovendien worden 
de abrasieve middelen weer opgevangen, waardoor ze in 
principe opnieuw te gebruiken zijn. Men kan dit verder 
zo ontwikkelen dat de lasser gelijk na het leggen van zijn 
orbitale las de lasverbinding ook kan schoonmaken.
Er zijn twee soorten CryoAdd-additieven te weten  
CryoSand B en CryoSand C. CryoSand B is primair bedoeld 
voor het verwijderen van aanloopkleuren, verbrande zones 
en corrosieproducten met als gevolg een zeer lichte opru-
wing van het RVS-oppervlak. CryoSand C is niet abrasief 
en is bedoeld voor intensief en diep reinigen, zonder dat het 
oppervlak van het roestvast staal wordt beschadigd. Dit 
middel is echter niet in staat om die zones te verwijderen, 
die wel met CryoSand B zijn te verwijderen. Ook worden 
er mengsels gebruikt van deze twee middelen.

Afbeelding 1  De droogijsstraalinstallatie wordt gevuld met droog-

ijs. Het additief wordt aan de voorzijde gechargeerd (foto Derckx 

Opticare Reiniging).

➣
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Resultaten

Naast het lokaal reinigen worden er sinds enige tijd proeven 
gedaan om deze methode ook aan te wenden als alternatief 
voor het sproeibeitsen. Sproeibeitsen is een techniek die 
veel ervaring vraagt omdat er anders snel vlekvorming 
op het RVS-oppervlak kan ontstaan. Ook de dampen zijn 
gevaarlijk en dat vraagt om beschermende maatregelen. 
Er kunnen namelijk schadelijke dampen ontsnappen, die 
zelfs tot longembolie kunnen leiden. Droogijsstralen met 
een additief lost dit probleem geheel op en de resultaten 
die tot nu toe geboekt zijn stemmen tot tevredenheid. 
Droogijsstralen genereert wel veel geluid en daarom dienen 
de mensen die ermee werken en die in de buurt zijn gehoor-
bescherming te dragen. 

Met CryoAdd-droogijsstralen kunnen in zeer korte tijd 
de aanloopkleuren of corrosieproducten geheel worden 
verwijderd. Wel is er sprake van enige zeer lichte verruwing 
van het oppervlak omdat er nu eenmaal wordt gewerkt met 
een abrasief middel. Dit leidt ook plaatselijk tot wat meer 
glans. Daarom zijn er ook spuittechnieken ontwikkeld 
die de kwaliteit van de oppervlaktegesteldheid weer ten 
goede komen. Ook wordt er nog volop onderzoek verricht 
aan vorm en materiaalkeuze van de spuitmond. Deze slijt 
snel weg maar er zijn inmiddels goede resultaten geboekt 
met technisch keramiek. De verwachting is dan ook dat 
de nieuw te ontwikkelen spuitmonden veel meer de vorm 
van de lasnaad zullen volgen, waardoor nauwelijks nog 
onverbrand materiaal zal worden geraakt. 

Op afbeelding 3 zijn zeer zware aanloopkleuren te zien als 
gevolg van het lassen, die met het nieuwe droogijs binnen 
enkele seconden waren verwijderd (afbeelding 4). Als men 
bij dit proces aanwezig is, maakt het een onvoorstelbare 
indruk omdat men de korte tijd die nodig is niet eens kan 
meten. Dit valt met name op als men denkt aan de relatief 
lange tijdsduur die nodig is voor beitsen. 

Mechanische beschadigingen

Een plezierige bijkomstigheid is dat het abrasieve addi-
tief ook in staat is om scherpe oppervlaktebeschadigingen 
te verwijderen. Overtollig materiaal dat bijvoorbeeld 
van de bouwplaats terugkomt, is vaak verontreinigd en 
mechanisch beschadigd. Het speciale droogijsproces zal 
niet alleen de verontreinigingen laten verdwijnen, maar 
ook de beschadigingen, waardoor het materiaal weer als 
nieuw wordt. Wel moeten de chargenummers worden 
afgedekt om de herkenbaarheid van de producten in tact 
te houden. 

Slot

Gezien de milieubelastende activiteiten en de beheersing 
van het beitsproces staat het droogijsstralen met een addi-
tief een grote toekomst te wachten. Er zijn nog enkele 
zaken die verbetering behoeven en dat zijn vooral de vorm 
en de materiaalkeuze van de spuitmond en de kwaliteit van 
het RVS-oppervlak. Ook het opvangen van het abrasieve 
middel verdient zeker aandacht, maar het proces is nieuw 
en nog volop in ontwikkeling. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de auteur 
van dit artikel: nwbuijs@hetnet.nl.

Afbeelding 2  Het reinigingsproces verloopt snel en doeltreffend 

(foto Derckx Opticare Reiniging).

Afbeelding 4  Na luttele seconden is het oppervlak ontdaan van de 

verbrande zones.

Afbeelding 3  Zware aanloopkleuren als gevolg van het lassen op 

RVS-hekwerken.
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