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Dit cursusboek is onderdeel van het cursusmateriaal voor de 
cursus RVS Basis. 

Over de uitgever en auteur
Deze cursus en dit cursusboek zijn tot stand gekomen in een 
intensieve samenwerking van Leo Middel (RVS Connect) en 
ingenieur Ko Buijs (Innomet B.V.). 

Ko Buijs is hoofdauteur van de inhoud van dit cursusboek. Hij 
heeft zijn uitgebreide kennis en jarenlange ervaringen uit de 
praktijk vastgelegd op papier. Dit document is de fundering 
geworden van deze breed opgezette cursus. 

Leo Middel heeft dit geschrift bewerkt om te gebruiken als 
studieboek voor de cursus RVS Basis.
 

Ko Buijs is een gerenommeerde metaalkundig adviseur, 
die een zeer brede ervaring heeft opgedaan in toepassin-
gen van RVS en andere materialen. Hij heeft tientallen ja-
ren voor diverse bedrijven gewerkt (bijv. Thyssen, Haynes 
Int., Nobel Explosives en Van Leeuwen Stainless). Nu is hij 
zelfstandig adviseur via zijn bedrijf Innomet B.V.. Kennis-
overdracht is een grote passie van Ko Buijs. Hij adviseert 
zijn hele loopbaan al bedrijven over bijv. materiaalkeuze, 
bij klachten en schades. Ook heeft hij inmiddels 140 pu-
blicaties achter zijn naam staan. Ko heeft de laatste jaren 
zijn sporen ruim verdiend als docent. Zijn enthousiasme 
over het vak en oneindig veel voorbeelden uit de praktijk 
maken hem een plezierig en zeer deskundig docent.

Zonder de gesprekken met andere deskundigen, klanten en col-
lega’s had dit boek niet tot stand kunnen komen. Wij willen dan 
ook iedereen bedanken, die met zijn kennis, praktijkproblemen 
of op een andere manier een bijdrage heeft geleverd. 

Wij wensen de cursist c.q. lezer veel succes, 
inspiratie en inzicht toe.

Leo Middel, 
RVS Connect

Voorwoord
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Voor u ligt het nieuwe cursusboek voor de cursus RVS Basis, 
georganiseerd door RVS Connect. In deze cursus maken we een 
intensieve reis door de uitdagende wereld van het roestvast 
staal.

Waarom een cursus roestvast staal?
De uitspraak “Maak het maar van roestvast staal, dan komt het 
altijd goed.”, komen wij geregeld tegen in de contacten met 
collega’s uit de metaal. Hieruit blijkt een groot vertrouwen in 
de gebruiksmogelijkheden van dit prachtige materiaal. En het 
is ook zeker waar, dat het gebruik van roestvast staal voor vele 
toepassingen zeer geschikt is.

Maar de bewerker of gebruiker van roestvast staal moet zich 
er goed van bewust zijn, dat je alleen optimaal kunt genieten 
van de unieke prestaties van dit materiaal, als je goed rekening 
houdt met in de praktijk geldende regels en wetten.

Negeert men deze regels, dan kan men bij toepassing van roest-
vast staal zelfs al eerder en soms zelfs heviger geconfronteerd 
worden met ongewenste corrosie of schade. 

Kortom het is van wezenlijk belang dat medewerkers in de staal-
industrie zich goed verdiepen in de opmerkelijke eigenschappen 
en toepassingen van roestvast staal. 

In deze cursus hopen we de cursist voldoende kennis te geven, 
om in zijn eigen praktijk de unieke eigenschappen van dit mate-
riaal te kunnen benutten voor een duurzame oplossing voor de 
klant.

Inleiding
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Al meer dan 200 jaar worden de mogelijkheden van het 
roestvast maken van staal onderkend. De ontwikkelingen 
zijn in deze tijd erg snel gegaan en staan ook nu zeker niet 
stil. Met een toenemende metaalkennis en door ervarin-
gen in de praktijk, zijn er steeds betere oplossingen gevon-
den voor veel uitdagingen in de dagelijkse praktijk.

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een indrukwek-
kend arsenaal aan roestvast staal typen, elk met zijn eigen 
karakteristieke kenmerken. Veel benutte eigenschappen 
zijn de corrosiebestendigheid, hygiënische eigenschappen 
en het uiterlijk.

Dit betekent dat roestvast staal inmiddels voor gigantisch 
veel verschillende toepassingen gebruikt wordt, o.a. in de:

 − voedings- en levensmiddelenindustrie
 − chemie
 − petrochemie
 − farmacie
 − gezondheidszorg
 − semi-conductorindustrie
 − bouw en architectuur
 − interieurbouw

Roestvast staal is door deze brede inzetbaarheid vaak een 
vanzelfsprekende keuze geworden. 
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