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State-of-the-art Reinigen van oppervlakken 

1. Inleiding 

Vervuiling (‘soil’) kan gedefinieerd worden als elk bestanddeel op het oppervlak dat 

kan interfereren met het daaropvolgend bekledingsproces. Vuil kan een gevolg zijn 

van een handeling  gedurende productie zoals het gebruik van smeer- en snij-

middelen, stofdeeltjes uit de omgeving, reactieproducten gevormd door opwarmen, 

corrosie en lassen. 

Vervuiling kan onderverdeeld worden in twee groepen: 

- Organische vervuiling: verzeepbare dierlijke en plantaardige oliën, niet 

verzeepbare minerale oliën en was, oude verflagen en verschillende 

contaminanten welke in situ gevormd worden zoals reactieve 

smeeradditieven, metallische zepen of inhibitoren bij beitsen; aanladen 

(fouling) van scheepsrompen. 

- Anorganische vervuiling: oxidehuid en roet, roest en metallische residu’s 

afkomstig van polijsten en abrasieve bewerkingen zoals slijpen enz; verder 

anorganische lagen zoals fosfaat en andere conversielagen, zout- en 

kalkaanslag (zie bv figuur 1)  

Het verwijderen van vuil wordt beschouwd als een eerste en een nodige stap om een 

goed hechtende coating op een metaaloppervlak aan te brengen. Gericht reinigen is 

het efficiënt verwijderen van vreemde oppervlakkige contaminatie als voorbereiding 

van een oppervlaktebehandeling of ter verbetering van het cosmetisch aspect van 

een voorwerp. 

 

Figuur 1: Schematische opbouw van een laag vervuiling op materialen  
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In deze studie worden de invloedfactoren van het gericht reinigen belicht alsook de 

verschillende technieken welke ‘state of the art’ zijn met de overweging of deze 

technieken kunnen toegepast worden voor onderdelen in een haven gerelateerde 

context. 

2. Invloedfactoren bij het reinigen 

Er zijn 4 belangrijke factoren welke tijdens het reinigen van oppervlakken een rol 

spelen: 

- Mechanische actie (beweging) 

- Temperatuur 

- Tijdsduur 

- Chemische actie 

Vooreerst beschouwen we de mechanische acties. Dit kan het gebruik van borstels 

zijn, badcirculatie bij dompelprocessen, ultrasone trillingen, doorstroomsnelheid bij 

on-line reinigen van buizen of  hogedruk reinigen.  Algemeen wordt aangenomen 

dat als de mechanische actie toeneemt het resultaat van het reinigen zal verbeteren.   

Een tweede belangrijke factor is temperatuur: de meeste chemische processen 

zoals gebruikt bij het reinigen verlopen immers sneller bij verhoogde temperatuur. 

De optimale temperatuur bij processen zoals dompelen, ultrasoon reinigen blijken 

bij 50 à 55°C optimaal te verlopen. Voor sproeiprocessen ligt de optimale 

temperatuur bij 60 à 70°C. 

Een derde factor is de tijdsduur van het reinigen: het is zonder meer duidelijk dat 

mechanismen zoals diffusie, emulsifiëren, oplossen en neerslagreacties naast 

temperatuur ook sterk tijdsafhankelijk zijn.  De duur van de reinigingsactie zal 

bijgevolg het eindresultaat positief beïnvloeden alhoewel zeer lange processen 

mogelijks kunnen leiden tot een aantasting of beschadiging van het substraat 

hetgeen bij reinigen niet gewenst is of althans beperkt toelaatbaar is.  

Een laatste factor is de chemische actie van reagentia. Deze producten spelen een 

belangrijke rol bij het verwijderen van vuil waarbij ze het substraat niet mogen 

aantasten (door corrosie) of  beschadigen (erosie/abrasie). In geval van een 

aantasting (bv bij beitsen of zuur ontvetten) moet de temperatuur en de tijdsduur 

aangepast worden. 

De studie van een reinigingsproces kan visueel voorgesteld worden a.h.v. de zgn 

Cirkel van Sinner. Dit diagram was oorspronkelijk bedoeld voor vaatwas- en andere 

wasmachines maar kan voor elk ander reinigingsproces toegepast worden.  

Onderstaande figuur 2 toont de Sinner cirkel met een gelijkmatige verdeling van de 

4 factoren. Voor sommige processen zoals hogedruk reinigen met water bestaat de 

cirkel uitsluitend uit mechanische actie en water. Water wordt soms als een 

afzonderlijke cirkel in het midden aangeduid.   
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Figuur 2: Sinner cirkel voor reinigen 

 

3. Reinigingsprocessen 

De reinigingsprocessen kunnen opgedeeld worden in 3 groepen: 

- De mechanische technieken (stralen en borstelen)  

- De chemische technieken (beitsen) 

- De fysische technieken (thermisch, ultrasoon en laser) 

Er zijn nog andere onderverdelingen mogelijk, bijvoorbeeld naar gelang het proces 

droog of nat wordt uitgevoerd. 

Het proces van het reinigen is bovendien sterk afhankelijk van de massa en de 

grootte van het te reinigen object. Een scheepsromp is minder gemakkelijk te 

reinigen dan een vlakke vloer of plaat, een inwendige reiniging van een buis is 

minder evident dan het buitenoppervlak van een pijpleiding enz.  

Verder is de gebruikte techniek gelinkt aan de vereiste zuiverheid. Mechanisch 

ontroesten kan in sommige gevallen volstaan terwijl andere technieken zoals 

beitsen soms nodig zijn om alle roestresten tot op microschaal te verwijderen. Men 

onderscheid drie zuiverheidsgraden: 

- Gewone zuiverheid (‘final cleaning’): < 500 mg/m² 

- Hoge zuiverheid (‘precision cleaning’): < 50 mg/m² 

- Zeer hoge zuiverheid (‘critical cleaning’): < 5 mg/m² 

Doorgaans volstaat voor het aanbrengen van verflagen een gewone zuiverheid doch 

soms wordt een hoge zuiverheid vereist bv voor het afzetten galvanische deklagen. 

De zeer hoge zuiverheid wordt enkel in de elektronica sector vereist en zelden in de 

metaalverwerkende industrie. 
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4. Mechanische technieken 

De voornaamste mechanische reinigingstechnieken zijn : 

- Borstelen/polijsten 

- Slijpen 

- Trommelreinigen/slijpen 

- Straalmethoden  

 

Borstelen en slijpen 

 

Bij het gebruik van roterende borstels bestaande uit staaldraad- of harde 

polymeervezels worden resten louter mechanisch verwijderd waarbij de ondergrond 

doorgaans niet of licht beschadigd wordt. Dit laatste geldt bijvoorbeeld bij het 

slijpen d.m.v. haakse slijpschijven welke dikwijls gebruikt worden om zware 

vervuiling door verf- en roestlagen te verwijderen. 

Het polijsten van scheepschroeven d.m.v. polierschijven is een ander voorbeeld en 

wordt ook onder water uitgevoerd. 

De firma TerrazzaMC heeft een speciale borstel ontwikkeld bestaande uit 

verwisselbare modules van kunststofvezels en metalen strips om vuil op harde 

vloeren en onkruid tussen tegels (bv betonklinkers) alsook algenvorming op tropisch 

hardhout ) te verwijderen en zonder beschadiging van de ondergrond. De techniek 

is gebaseerd op de klassieke borstelmachines met dikke stalen kabels voor het 

ontruimen van goten in straten enz. Er wordt slechts weinig water gebruikt nl een 

lichte waternevel om een slurry te vormen (figuur 3). Dezelfde techniek wordt ook 

met succes toegepast voor de verwijdering van kauwgom op stenen vloeren en 

mogelijks ook graffiti op muren. Deze methode kan ook gebruik worden om 

scheepsdekken te reinigen. Roest kan mogelijks verwijderd worden door meer 

metalen strips en minder kunststofvezels in de borstels te gebruiken. 

 

Figuur 3: Mechanische reinigingsborstels gemonteerd op licht voertuig  
voor gericht reiniging van fietspaden 
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Trommelen 

Het trommelreinigen of trommelslijpen is een mechanisch-chemische methode van 

reinigen, meestal in containers (trommels) uitgevoerd, voor kleinere onderdelen uit 

ijzer, staal en non-ferro metalen. De te behandelen delen worden in een cilindrische 

trommel gemengd met rollende slijpmassa (met o.a. slijpsteentjes, meestal uit staal, 

glas, natuursteen of keramiek) en chemische stoffen om het slijpproces beter en 

sneller te laten verlopen. Het trommelslijpen dient als voorbehandeling (ontroesten, 

ontbramen, ...) of als eindbehandeling (polijsten, aanbrengen van finale glans) van 

werkstukken. De chemische stoffen die in de trommelslijpvloeistof gebruikt kunnen 

worden, moeten een goed reinigend vermogen bezitten. Ze moeten in eerste 

instantie het vuil (meestal vetten en oliën) opnemen, oxiden en roest verwijderen en 

een glans- of polijsteffect geven. Afvalwaters afkomstig van het trommelslijpen zijn 

zeer milieubelastend en daarenboven moeilijk te behandelen. 

Trilnaald methode 

Een minder gekende vorm van mechanisch reinigen is het gebruik van een 

‘trilnaaldpistool’ (needle gun). Dit apparaat bevat een trilnaald en werkt op basis 

van perslucht. Door de trillingen van de naald kan men met deze techniek zeer 

lokaal roest verwijderen op plaatsen welke men met andere technieken moeilijk kan 

bereiken. Deze techniek wordt veel gebruikt voor lokaal reinigen van schepen en 

containers. 

 

Figuur 4: Trilnaaldreinigen van tankwand 

Droge straalmethoden 

Het stralen kan beschouwd worden als de voornaamste techniek binnen de groep 

van mechanische reinigingstechnieken wegens de grote flexibiliteit van de methode. 

Het mechanisch stralen is voornamelijk gebaseerd op impact (impulswerking=massa 

x snelheid) van kleine deeltjes op een oppervlak. Naargelang het soort straalmiddel 

spreekt men van: 

- Afblazen (blowing) 

- Zandstralen 
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- Sodablasting 

- Parelstralen 

- Staalstralen 

- Vacuümstralen 

- Droogijsstralen 

De eenvoudigste techniek om stof en vuil te verwijderen is het afblazen met 

perslucht. Sterk hechtende lagen en oxiden kunnen echter niet met deze methode 

verwijderd worden. Dit euvel leidde tot de één van de meest gekende technieken 

namelijk het zandstralen. Zand of siliciumoxide is een fijn en hard mineraal 

waarmee men licht tot sterk verontreinigde oppervlakken kan reinigen met behulp 

van een luchtstroom.  

Het algemeen principe van stralen is eenvoudig: vanuit een vat gevuld met het 

abrasief middel worden de abrasieve deeltjes in een luchtstroom (‘air blasting’) of 

via een roterend wiel (werpstralen of ‘airless blasting’) naar een oppervlak 

geprojecteerd. Bij inslag op het oppervlak komt de contaminatie los en kan met de 

deeltjes verwijderd worden.  

Het vrijkomen van fijn stof vereist echter een goede afzuiging en voorkomt de zgn 

silicose aandoening van de luchtwegen bij gebruik van zand. Een variant is het 

parelstralen met kwartsglas of het stralen met zachte, agrarische deeltjes zoals 

graankorrels, notenschelpen enz (bead-blasting). Al naargelang de hardheid van de 

gebruikte deeltjes kan men het eindresultaat beïnvloeden: een sterke abrasie en 

ruwheid wordt bereikt d.m.v. harde staalkorrels tot een polijsteffect d.m.v. zachtere 

materialen zoals glas. Een andere variant is het gebruik van soda bv ter verwijdering 

van graffiti en olie (soda-blasting). Dit natriumcarbonaatzout is relatief zacht en 

kan gemakkelijk oplossen in water in tegenstelling tot andere straalmiddelen. 

Voor zware verontreiniging wordt het staalstralen toegepast. Hierbij wordt meestal 

sferische staalkogeltjes (shot) of onregelmatige staalkorrels (grit) uit koolstofstaal of 

inox gebruikt. Ook geknipte staal- of koperdraad kunnen voorkomen. Gecontroleerd 

en gericht staalstralen wordt ook ‘shot peening’ genoemd, waarbij men vooral 

drukspanningen in het oppervlak wil aanbrengen in plaats van het verwijderen van 

contaminatie.  

Het droog stralen van roestvrijstalen oppervlakken dient steeds te gebeuren met een 

roestvrij straalmiddel omdat het gebruik van gewoon staal als straalmiddel de kans 

op putcorrosie vergroot. 

Alle straaltechnieken kunnen zowel in een straalkabine als met een pistool (free-jet 

blasting) toegepast worden. Het werken met een pistool biedt voordelen op het vlak 

van mobiliteit maar is meer belastend op ecologisch vlak wegens de geluidsoverlast 

en de verspreiding van het straalmiddel in de directe omgeving.  
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De straalcabines zijn afgesloten ruimtes en zijn meestal uitgerust met een recyclage 

systeem (cycloonafscheider) van het abrasief middel. Zowel perslucht als 

werpturbines (meestal toegepast voor grotere straalcabines, zie figuur 5) kunnen 

gebruikt worden om het abrasief materiaal te projecteren op het voorwerp. Bij de 

kleine cabines wordt het straalpistool manueel bediend via twee rubber openingen 

voor de beide handen. Bij de grote cabines kan men ofwel een lopende band 

(continu stralen) of een roterende schotel en manden gebruiken (discontinu stralen). 

Een vervorming van het oppervlak kan hierbij optreden door het ontstaan van 

drukspanningen in het gestraalde oppervlak (zoals gewenst bij het shot-peenen). De 

hoeveelheid vervorming kan gemeten worden a.h.v. de doorbuiging van zgn Almen 

staalplaatjes.  

 

Figuur 5: Manuele straalcabine (links) en grote automatische straalcabine (rechts) 

Het vacuümstralen biedt een oplossing voor het probleem van stofvorming bij 

pistoolstralen : deze techniek combineert namelijk het stralen met een gelijktijdig 

afzuigen van het straalmiddel, zodat de techniek zowel binnen als buiten kan 

gebruikt worden. Er bestaan speciale ‘nozzles’ voor de behandeling van ronde en 

hoekige vormen.   

 

Figuur 6: Principe van vacuümstralen 
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Volgens de vorm (recht of venturi) van de blaasmond (nozzle) en de druk van de 

perslucht kan men snelheden halen van 100 tot 300 m/s. 

Droogijsstralen kan eerder beschouwd worden als een mechanisch-fysische 

techniek (ook ‘cryogeen reinigen’ genoemd) dan een louter mechanische methode.  

Bij het droogijsstralen worden oppervlaken gereinigd door onder hoge druk 

droogijskorrels op te spuiten. De reinigende werking berust deels op de schurende 

werking van de korrels en deels op de thermische schok (het plotseling krimpen van 

de laag vuil waardoor deze loslaat van de ondergrond). Droogijsstralen heeft ten 

opzichte van andere technieken zoals zandstralen het voordeel dat er geen resten 

achterblijven. Droogijs of CO
2
 is namelijk bevroren gas dat bij inslag op een 

oppervlak sublimeert (overgang van vast naar gasfase). Een nadeel van deze 

methode is dat koolzuurgas giftig is en dus een goede ventilatie vereist indien men 

deze techniek in een gesloten ruimte toepast. 

 

Figuur 7: Principe en invloed van cryogeen reinigen 

Het droogijsstralen kan alle bovenvermelde straalmethoden vervangen. Meestal 

wordt het droogijs-stralen gebruikt om matrijzen (rubber contaminatie), gevels 

(graffiti) en containers (roest) te reinigen. Het voordeel van de methode is dat de 

apparatuur mobiel is en dat ook moeilijk te bereiken plaatsen kunnen behandeld 

worden.  

Natte straaltechnieken 

De boven vermelde straaltechnieken zijn droge technieken namelijk zonder gebruik 

te maken van vloeistoffen. Er bestaan ook talrijke ‘natte’ straaltechnieken nl: 

- Low, high en ultra-high water jetting (hogedruk reinigen) 

- Slurry blasting 

- Wet blasting 

- Butterworth robotstralen (containers) 
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Lage- en hoge druk waterreinigen 

Deze techniek is zowel voor privé als voor industriële toepassingen goed gekend. 

Voor industriële toepassingen worden meestal hoge tot zeer hoge waterdrukken 

gebruikt. Naargelang de druk spreekt men van:  

- Low pressure water cleaning (LPWC): lage druk tot 340 bar 

- High pressure water cleaning (HPWC): vanaf 340 tot 700 bar 

- High pressure water jetting: hoge druk boven 700 bar 

- Ultra high pressure water jetting: zeer hoge drukken boven 2000 bar 

Het systeem biedt voordelen zoals eenvoud en flexibiliteit doch ook een belangrijk 

nadeel namelijk het grote waterverbruik. 

Slurry blasting 

Deze methode gebruikt zowel water als een abrasief om oppervlakken te reinigen. 

In een luchtstroom wordt een abrasief bv zand gemengd met een kleine fractie aan 

water waardoor een ‘slurry’ ontstaat. De meest gekende toepassing is het ‘eco-

pickling’ systeem door The Materials Work Ltd ontwikkeld om de oxidehuid van 

warmgewalste staalband te verwijderen. Een turbinewiel projecteert hierbij de slurry 

met hoge snelheid op het staaloppervlak en verwijdert de oxidehuid. Op deze wijze 

wordt het klassieke beitsen met zuren vervangen door een meer ecologische 

methode. Een nadeel is dat de gestraalde oppervlakken nat zijn en na stralen direct 

gedroogd moeten worden. Men kan ook roestinhibitoren aan het water toevoegen 

om de corrosie te beperken.  

Een bijzondere toepassing van slurry blasting onder lage druk is het Sublimotion 

proces van Phibo. De slurry bestaat in dit geval uit een waterige suspensie van 

specifieke, inerte micropartikels van minerale oorsprong. Het wordt vooral gebruikt 

voor het reinigen van roestvast stalen onderdelen. De topografie van het oppervlak 

is na behandeling minder gevoelig voor bacteriële aanhechtingen en biedt ook een 

optimale reinigbaarheid van roestvast stalen objecten. 

 

Figuur 8: Links gelast RVS gereinigd met Sublimotion en rechts RVS ongereinigd 
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Wet blasting 

Bij wet blasting wordt in het water direct een abrasief toegevoegd en onder druk op 

het oppervlak gespoten (200-700 bar). 

Een toepassing voor het reinigen en verwijderen van verf op scheepsrompen is het 

M2000 systeem van NREC. Deze robot is gebaseerd op het waterjetting principe in 

combinatie met een vacuümafzuigsysteem en magneten voor de bevestiging van de 

robot op de scheepsromp (figuur 9) 

 

Figuur 9: Robot voor waterjetting van scheepsrompen 

Butterworth reinigen 

 Deze techniek is gebaseerd op het hogedruk reinigen. Met behulp van een speciale, 

in twee richtingen roterende, sproeikop ontwikkeld door Butterworth kan men grote 

inwendige oppervlakken zoals tanks en containers oppervlakkig reinigen. Door de 

onderlinge rotatiesnelheid te wijzigen kan het reinigingspatroon van het oppervlak 

veranderd worden (zie figuur 10).   

 

Figuur 10: Butterworth sproeikop (links) en sproeipatroon bij inwendig reinigen van 

cilindrische tanks (rechts) 
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Drukstoten (waterslag) 

Hydraulische drukschokken kunnen in waterleidingen verstoppingen vrijmaken. De 

techniek is dus enkel bruikbaar voor leidingen waarin men m.b.v. een gasdruk 

waterslag (water hammer) kan opwekken. De techniek is verwant met het zgn 

explosief reinigen (bv Veolia) van roetaanslag in stoomregenatoren d.m.v. 

drukstoten. Deze techniek wordt omwille van de veiligheid weinig toegepast. 

Verpompen van vaste reinigingsmiddelen (balletjes) 

Een techniek om leidingen van warmtewisselaars inwendig te reinigen is het 

verpompen van objecten meestal rubber balletjes, het zgn Taprogge systeem 

(figuur 11). In sommige gevallen blijken rubber balletjes onvoldoende te reinigen en 

moet men overgaan op hardere materialen zoals kunststof. 

 

 

Figuur 11: Reinigen van een condensorsysteem 

5. Fysische reinigingsmethoden 

Damp- en stoomreinigen 

Deze techniek wordt veel toegepast voor textielreiniging doch ook metalen kunnen 

hierdoor gereinigd worden. In garages worden motoronderdelen dikwijls met stoom 

gereinigd om vet en opgedroogde modder te verwijderen. Nadeel is dat de 

oppervlakken na behandeling vochtig zijn door condensatie van de hete stoom en 

bijgevolg kunnen corroderen. 

Op industriële schaal wordt het stoomreinigen (ook hydrolyse-reinigen) toegepast 

in gesloten vaten met stoom beneden 400°C zoals in het HydrolClean systeem van 

Schwing. Door de opname van water kunnen sommige organische polymeren 
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ontbonden worden in lichtere fracties. Het EcoCSteam systeem van Dürr combineert 

hete stoom tussen 135 en 280°C en een luchtstroom met hoge snelheid.   

Hetzelfde principe van condensatie wordt ook toegepast bij het dampontvetten 

waarbij gechloreerde koolwaterstoffen zoals tri- en perchloorethyleen worden 

gebruikt. In plaats van stoom worden de te ontvetten stukken opgehangen in een 

damp van solventen waarbij vet en olie oplossen en het condensaat van de stukken 

terugvloeit in de verwarmde container waarin het solvent zich bevindt.  

Figuur 12: Gecombineerde dampontvettingsinstallatie met US reiniging 

Beide technieken zijn dus enkel geschikt voor het ontvetten en niet voor het 

verwijderen van kalk, roest en andere anorganische contaminatie.  

Ultrasoon reinigen 

Deze techniek is een fysische methode gesteund op hoogfrequente trillingen van 20 

tot 400 kHz welke door een HF-transducer in een solvent (water, alkalische 

oplossing, alcohol enz) worden overgebracht. De trillingen veroorzaken micro-

cavitaties (implosies) aan het oppervlak. De gevormde dampbelletjes imploderen 

aan het oppervlak en nemen op deze wijze verontreinigheden weg. Doorgaans duurt 

een behandeling enkele minuten tot een half uur en de temperatuur ligt tussen 

kamertemperatuur en 60°C. Niet alle organische solventen zijn bestand tegen de 

trillingen en kunnen ontbinden. De techniek kan ook gebruikt worden in combinatie 

met het bovenvermelde dampontvetten (zie figuur 12). 

Een variante methode is het megasoon reinigen. Hierbij gebruikt men eveneens 

trillingen maar bij een hogere frequentie nl 0.8-2 MHz waarbij een ‘zachtere’ vorm 

van ultrasoon reinigen optreedt met minder kans op schade door hevige cavitatie. 

Bij ultrasoon reinigen treden nl overal cavitaties in het bad op, bij megasoon 

reinigen enkel op het vlak dat gericht is naar de transducer.  
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Het US-proces kan zowel in batch als continu uitgevoerd worden. Figuur 13 toont 

een continu reinigingssysteem voor draad als voorbeeld. 

Figuur 13: Schematische doorsnede van een continu US-reinigingssysteem voor 

draad (links) en een klassiek US-reinigingsbad (rechts) 

Een toepassing van het US-reinigen is het Harsonic systeem van Glomatek. Door 

middel van permanent aangebrachte transducers wordt het aanladen van koelers, 

buizen enz door algen, mosselen enz in schepen belet en wordt het periodiek 

reinigen door andere technieken vermeden. 

Een recente toepassing van hoog vermogen US-reinigen is het NavyClean systeem 

dat verder ontwikkeld wordt door het Franse instituut UTINAM. Hiermee zouden 

volledige scheepsrompen in situ ultrasoon gereinigd kunnen worden in een speciaal 

uitgerust dok. 

Akoestisch reinigen 

Geluidsgolven zijn luchttrillingen waarmee men eveneens een reiniging kan 

uitvoeren bv van silo’s, container en buizen welke door sedimentatie verstopt zijn. 

De Powerwave van GE kan zeer grote installaties behandelen met geluidsgolven van 

75 Hz en hoger. In een met perslucht geactiveerde drukkamer wordt een krachtige 

geluidsgolf via een hoorn naar het oppervlak of in een ruimte gebracht (zie bv figuur 

14). De drukgolf is in staat om afzettingen op de wanden los te maken. 

 

Figuur 14: Reinigen van een silo d.m.v. sterke geluidsgolven 
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Elektrolytisch reinigen 

Deze techniek steunt op de elektrolyse van water d.m.v. een gelijkstroom.  Door 

elektrolytische ontbinding ontstaat aan de anode waterstofgas en aan de kathode 

zuurstofgas. Als de laagdikte van de contaminatie beperkt en de laag poreus is zal 

deze elektrisch geleidend zijn en kan de  gasontwikkeling zorgen dat de 

contaminatie verwijderd wordt van het substraat. Soms wordt de polariteit 

omgewisseld zoals in continue ontvettingsinstallaties voor staalband of staaldraad 

(figuur 15). Nadeel van deze methode is dat bij anodische polarisatie het metaal in 

oplossing gaat en dus aangetast wordt. Deze techniek kan ook voor batch 

processen toegepast worden. Door de grote toevoer van energie wordt de vloeistof 

(zuur of alkalisch) opgewarmd en dient deze gekoeld te worden tussen 40° en 60°C. 

 

Figuur 15: Continu elektrolytisch ontvetten van staalband 

Optische processen 

Door middel van UV-straling kan men een reiniging uitvoeren bv tegen biofouling 

maar doorgaans is de techniek niet performant en snel genoeg om rendabel te zijn.  

Een andere optische techniek zoals het reinigen met een laserstraal (laser ablation) 

is performanter, tevens precies en efficiënt.  De laser kan hierbij zowel continu als 

pulserend werken. Bij gebruik van laserpulsen kan het nodige vermogen beperkt 

worden. Het grote voordeel van de lasermethode is dat geen vloeistoffen of 

chemicaliën nodig zijn en dat geen beschadiging of vervorming optreedt zelf op 

relatief gevoelige materialen. De  methode is flexibel en kan zowel manueel als 

geautomatiseerd worden. De firma P-Laser gebruikt een gepulste Nd-YAG laser om 

diverse oppervlakken met succes te reinigen. 
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Figuur 16: Principe van het laserreinigen 

Plasma reinigen 

Plasma is de vierde aggregatietoestand (vast, vloeibaar en gas) van een materiaal. 

De naam werd gegeven aan een hoog, onstabiel energieniveau van een materiaal.  

Als energie in het materiaal wordt ingebracht d.m.v. elektrische ontladingen, 

bereiken de elektronen een hoger niveau van kinetische energie en verlaten zij hun 

atomische banen (ionisatie). Er worden vrije elektronen, ionen en moleculaire 

fragmenten gevormd in het plasma. Deze materiaaltoestand kan echter moeilijk 

worden gebruikt bij omgevingsdruk gezien zijn onstabiliteit.   

Figuur 17 toont de verschillende stappen van het plasma reinigen in een 

vacuümkamer. In een eerste stap wordt de kamer luchtledig gemaakt tot een druk 

van 0.1 mbar. Vervolgens wordt een proces gas bv zuurstof ingebracht tot een druk 

van 1 mbar. Daarna wordt de hoogspanningsgenerator aangeschakeld en ontstaat er 

tussen de elektrode de massa (kamer) een ionisatie (plasma). Tijdens het proces 

wordt vers gas aangevoerd en vervuild gas afgevoerd. Het plasma creëert twee 

interacties met het materiaal: een mechanisch bombardement (micro-sandblasting) 

en een chemische reactie waarbij ontbinding optreedt van organische stoffen o.i.v. 

IR- en UV-straling. Door verdamping worden de gasvormige bestanddelen afgevoerd. 

Naast organische verontreiniging kunnen ook oxiden van een metaaloppervlak 

verwijderd worden (zie figuur 18). Ook kunststoffen kunnen met deze techniek 

zuiver gemaakt worden bv als voorbereiding tot coaten of lijmen. 

De grootte van de plasma-installatie gaat van enkele liters voor labotoepassing tot 

10 m³ voor industriële toepassing. 
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Figuur 17: schematische voorstelling van de 3 stappen bij plasma reinigen 

 

Figuur 18: Het verwijderen van oxidelagen d.m.v. plasma reinigen 

 

Atmosferisch plasma reinigen 

Plasmatreat Gmbh ontwikkelde in Duitsland een plasmatechniek waarbij met 

speciale draaiende toortsen een plasma in omgevingslucht kan ontstaan (figuur 19). 

Enkel lucht en hoogspanning zijn vereist om de toortsen te laten werken. In 

uitzonderlijke gevallen kan een ander procesgas gebruikt worden. Een specifieke 

eigenschap van de plasmastraal is dat deze elektrisch neutraal is (kan met de hand 

aangeraakt worden, geen oplading van het substraat).  

 

Figuur 19: Toorts van atmosferisch plasma 
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De intensiteit laat productiesnelheden tot honderden meter per minuut toe en er is 

geen opwarming na de behandeling. Het atmosferisch reinigen wordt 

gekarakteriseerd door een drievoudige actie: het activeert het oppervlak door een 

selectief oxidatieproces, het ontlaadt het oppervlak tezelfdertijd en realiseert een 

microfijne reiniging. De gebruikte toorts kan gemakkelijk worden geïntegreerd in 

een nieuwe of een bestaande productielijn. De toepassingen situeren zich 

voornamelijk op het reinigen van kunststoffen en als voorbereiding van coating-

processen van metalen (o.a. aluminium). Organische verontreinigingen worden met 

deze techniek verwijdert maar zouten en vingerafdrukken niet. 

6. Chemische methoden 

De belangrijke processen in deze groep zijn het ontvetten, het beitsen en het 

ontlakken.  

Ontvetten (degreasing) 

Alle oppervlaktebehandelingsprocessen vereisen een voorbehandeling waarbij 

aanwezige organische bestanddelen zoals olie, vetten moeten verwijderd worden 

teneinde een goede laaghechting te garanderen. Eens deze stoffen verwijderd zijn 

kan men in een volgende stap de eventuele aanwezige anorganische bestanddelen 

zoals roest, thermische oxidelagen enz verwijderen door beitsen. 

Voor het ontvetten werden vroeger veel organische solventen gebruikt 

zoals….petroleum en ‘white spirits’. Tegenwoordig wordt onder ecologisch druk 

meer overgegaan naar zgn alkalische ontvetting-middelen op waterbasis. Deze 

oplossingen bevatten verschillende stoffen zoals emulgatoren, oppervlaktespanning 

verlagende stoffen enz om het oplosproces zo goed en snel mogelijk te laten 

verlopen. Meestal wordt de ontvettingsoplossing opgewarmd tot ca 60°C en wordt 

ofwel gesproeid (jet spray wash) ofwel gedompeld in een bad. Men kan ook de 

vloeistof onder druk opspuiten (power wash). 

Een nieuwe tendens is het gebruik van zgn bio-cleaning, dit zijn solventvrije 

oplossingen met micro-organismen welke de organische bestanddelen afbreken en  

ontbinden in CO
2
 en water. Het reinigingsmedium Bio-Circle L werkt bij ca 41°C en is 

een voorbeeld van deze techniek. Door een ingebouwde zuurstofpomp krijgen de 

micro-organismen (enzymen) in de vloeistof de noodzakelijke zuurstof toegediend.  

Beitsen 

Het beitsen is een gekende techniek om oxiden en roestlagen op staal te 

verwijderen. Men kan ook non-ferrometalen zoals koper en aluminium beitsen. Voor 

het beitsen gebruikt men zuren, meestal anorganische zuren zoals verdund 

zwavelzuur (H
2
SO

4
) en verdund zoutzuur (HCl) maar ook organische zuren kunnen in 

aanmerking komen (mierenzuur, oxaalzuur enz). Bij de optredende reacties worden 

de metaaloxiden omgezet in sulfaten, chloriden of organische zouten. Het substraat 

kan hierbij eveneens reageren met het zuur en in oplossing gaan (corroderen) onder 

vrijstelling van waterstof. Om dit te beletten worden meestal beitsinhibitoren aan de 
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zuren toegevoegd. Ook gesmolten zoutbaden kunnen gebruikt worden bij 

temperaturen tussen 200° en 650°C (bv AB1 bad bij QPQ-proces).  

Beitsen gebeurt bijna altijd door dompelen al dan niet met een badbeweging om de 

reacties te versnellen. Sproeibeitsen is eveneens mogelijk maar vereist een 

afgesloten ruimte wegens de gevormde mist. In beide gevallen is een afzuiging van 

de dampen noodzakelijk.  

Ontlakken 

Het chemisch ontlakken is een proces gelijkend op het beitsen waarbij oude lak en 

verflagen wordt verwijderd door chemische reacties en oplossen. Dit proces kan 

zowel door dompelen als door sproeien uitgevoerd worden (bv door de Chemjet van 

Mitraco). De gebruikte reagentia zijn ofwel organisch (solvent-ontlakken) of 

anorganisch (zuur- of alkalisch ontlakken). De firma TCI Cleaning gebruikt ook de 

zgn Glycollyse waarbij een olieachtige organische vloeistof (op basis van glycol) 

gebruikt wordt voor het ontlakken van metalen.  

7. Thermische processen 

Bij het thermisch ontlakken en reinigen maakt men ofwel gebruik van branders 

(vlamreinigen) zoals gebruikt voor het snijden (figuur 20) en het lokaal verwijderen 

van verf of van IR-stralers eventueel voorzien van perslucht. De pyrolyse-ovens 

vormen een tweede groep voor het thermisch reinigen van grotere onderdelen. Het 

gebruik van branders en stralers verlopen weinig gecontroleerd en de organische 

stoffen worden meestal volledig verbrand of verkolen waarna de verkoolde laag 

manueel moet verwijderd worden.  

 

Figuur 20 : Verschil tussen vlamsnijden en vlamreinigen 

In pyrolyse-ovens worden organische coatings en verontreinigingen d.m.v. een 

gecontroleerde warmtebehandeling in atmosferische ovens afgebroken en 

gepyrolyseerd. Pyrolyse is een gecontroleerde thermische ontbinding van organische 

bestanddelen in een zuurstofarme omgeving: eerst treedt vergassen en ontbinding 

op bij een temperatuur van 300 à 450°C, echter zonder verbranding. Pas daarna 

worden de energierijke gassen welke ontstaan door het verhitten naar een 

thermische naverbrander geleid waar de gassen tegen hoge snelheid en temperatuur 
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(850°C) worden naverbrand om uiteindelijk via een schoorsteen in de atmosfeer te 

komen. Figuur 21 toont een grote pyrolyse-oven van de firma Pyrox. 

 

Figuur 21: Pyrolyse oven met grote inhoud 

Een variante techniek is het thermisch ontlakken in wervelbed-ovens (fluidised bed). 

In dit proces worden de stukken in een bak gevuld met kwartszand aangebracht. 

Doorheen deze zandbak worden hete rookgassen op ca 400°C, gegenereerd een 

brander met een overmaat aan zuurstof, geblazen. Bij een bepaalde gasdruk zal het 

zand zich als een vloeistof gedragen. Onderdelen lichter dan kwartszand worden uit 

het bad geblazen terwijl zwaardere onderdelen blijven drijven (figuur 22). De 

gecombineerde actie van de abrasieve zanddeeltjes en de hete rookgassen zorgt 

voor een zeer efficiënte en intensieve verwijdering van alle organische lagen en 

resten. Anorganische lagen zoals oxiden kunnen met deze techniek  gedeeltelijk 

verwijderd worden (door abrasie van zand) en de naverbranding is wegens de 

zuurstofovermaat beperkt mogelijk.  

Figuur 22: Principe van een fluidised bed reactor (links), doorsnede van een reactor 

met naverbranding (rechts) 

Deze reinigingstechniek biedt een snelle en efficiënte reiniging zonder vervorming 

als voornaamste voordelen. De wervelbedtechniek wordt ook soms gecombineerd 

met een warmtebehandeling bv voor hardbare aluminium gietstukken.  

 



20 

 

Om ecologische redenen worden de moderne fluidised bed reactors voorzien van 

een geïntegreerde naverbrandingsoven zoals het InnovaClean systeem van 

Schwing. 

Een andere variant van de atmosferische pyrolyse-oven is het SOLVO T-proces van 

Schwing bestaande uit een zeer geleidelijke opwarming van onderdelen tot max 

450°C in een vacuümoven. In dit proces is oxidatie van het substraat volkomen 

uitgesloten. De meeste polymeren zoals PE, PB, PP, PET, PC, PA, PS, PUR en ABS 

kunnen met deze techniek verwijderd worden maar meer resistente polymeren zoals 

PEAK, PEEK en PEK zijn echter niet te verwijderen.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vermelde processen i.f.v. hun 

reinigingsmogelijkheden en eigenschappen: 

Proces Verwijderen 
van olie, vet 

Verwijderen 
van oxiden 

Verwijderen  
van 
verflagen 

Flexibiliteit Toepasbaarheid 
voor grote 
onderdelen 

Kostprijs 

Borstelen/slijpen - + + + - + 
Trommelen - + + - - + 
Stralen - + + + +- + 
Vacuümstralen - + + + + + 
Droogijsstralen + + + + + + 
Trilnaald - + + + - + 
Water jetting - - + + +- + 
Wet blasting - + + + +- + 
Slurry blasting - + + + +- + 
Butterworth - + +- - + - 
Drukstoten - + + - + - 
Verpompen - +- +- - + - 
Damp- en 
stoomreinigen 

+ - - - - + 

Ultrasoon reinigen + - +- - +- + 
Akoestisch reinigen - + +- - + +- 
Elektrolytisch 
reinigen 

+ - - - - - 

Laserreinigen + + + + +- +- 
Plasma reinigen + +- + + +- +- 
Dompelontvetten + - - - +- + 
Jet wash + - - - +- + 
Power Wash ++ - +- - +- + 
Beitsen - + - - +- + 
Chemisch ontlakken - - ++ - +- + 
Glycollyse + - + - +- + 
Vlamreinigen + - + + - + 
Pyrolyse + - + - + - 
Wervelbedreinigen + +- + - +- - 
+: geschikt, +-: matig bruikbaar, -: niet geschikt  
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