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CORROSION & PRÉVENTIONTHÈME

Corrosie? Meten is weten!
Corrosie is een complex fenomeen, soms 

moeilijk te detecteren en de beheersing 

-

ste en belangrijkste stap is dan ook kennis 

van zaken. Het is cruciaal om te starten 

met kennis over het type materiaal en de 

vorm van corrosie zodat de verdere de-

tectie en bestrijding goed verloopt.

Zo is het bij metalen installaties belangrijk 

om te weten welke corrosie- of degrada-

tiemechanismen in welke omstandigheden 

verwacht kunnen worden en hoe deze 

zich zullen verderzetten. In geval van coa-

tings daarentegen dient men de randvoor-

waarden voor gebruik van de coating, de 

verwachte levensduur en de tijd tot een 

eerste groot onderhoud te kennen.

Met deze basisinformatie kan de juiste in-

spectietechniek bepaald worden om cor-

rosie of degradatie vast te stellen. Na de-

tectie van de schade kan men de mate van 

aantasting opmeten en vervolgens over-

bestrijding.

DETECTIE

DETECTIE VAN CORROSIE 
EN COATINGDEGRADATIE

Wanneer het type materiaal en de vorm 

van corrosie gekend zijn, kan de inspectie-

techniek gekozen worden. Een gebruike-

lijke methode is visuele inspectie door een 

getrainde inspecteur. Daarnaast kunnen 

ook meer gerichte technieken toegepast 

worden afhankelijk van het corrosieme-

chanisme waarnaar men op zoek is. Een 

voorbeeld hiervan is endoscopie waarbij 

men pinholes in roestvaststaal kan terug-

vinden, hoewel deze niet altijd eenvoudig 

is. De kans dat men de putjes – die aan het 

oppervlak maar een speldenprik groot zijn 

– mist is behoorlijk groot. In dat geval zijn 

andere technieken zoals wervelstroom-

onderzoek meer geschikt. 

In tegenstelling tot corrosie in metalen in-

stallaties waar de passende inspectietech-

niek afhangt van verschillende factoren, 

wordt in geval van coatings doorgaans vi-

suele inspectie toegepast. Deze methode 

geeft informatie over de algemene toe-

stand van de coating; roestvorming van het 

eenvoudig vastgesteld. Op dat moment is 

het substraat op een aantal plaatsen echter 

niet meer beschermd en kan de aanwe-

zigheid van de coating de aantasting zelfs 

versnellen. Daarom is het interessant om 

coatingdegradatie te detecteren vooraleer 

visuele kenmerken waarneembaar zijn en 

een dergelijke inspectie wordt uitgevoerd.

Om die reden wordt EIS (Electrochemical 

Impedance Spectroscopy) vaak eerst toe-

gepast. Met deze niet-destructieve tech-

niek worden de barrière-eigenschappen 

van de coating opgevolgd in functie van de 

tijd en wordt een alarm geactiveerd wan-

neer er een plotse afname in zulke eigen-

schappen wordt vastgesteld. De interpre-

tatie van deze EIS-resultaten is van groot 

belang; te grote vereenvoudiging van de 

resultaten kan immers leiden tot foutieve 

conclusies.

MOGELIJKE BEPERKINGEN
Helaas is het niet altijd mogelijk om het 

volledige oppervlak te inspecteren wegens 

te hoge kosten, tijdsgebrek of onbereik-

baarheid van bepaalde zones. Wanneer 

dit soort beperkingen van toepassing zijn 

moeten de inspanningen voornamelijk ge-

richt worden op kritische locaties, waar 

het optreden van degradatie het meest 

waarschijnlijk is. 

METING

METING VAN DEGRADATIE
Het onderzoek houdt niet op na de vast-

stelling van corrosie en degradatie. Het is 

namelijk erg waardevol om ook de mate 

van aantasting op te meten, aangezien 

deze meting informatie verschaft over de 

restlevensduur van de installatie. Hiervoor 

zijn tal van technieken beschikbaar ; kennis 

van de corrosievorm is wederom door-

slaggevend om op de juiste manier tewerk 

te gaan.

DEGRADATIE VAN METAAL
Wanneer het gaat over lokale degrada-

tie van een metaal, dan heeft een globale 

opmeting van de wanddikte weinig zin. 

toegepast om de diepte van de putten 

te bepalen. Dit wordt vertaald naar een 

pitting rate of een snelheid waarmee de 

putten zich gevormd hebben. Putcorrosie 

is echter een proces dat typisch versnelt in 

de tijd dus voorzichtigheid is geboden met 

betrekking tot toekomstvoorspellingen. 

Is de vorm van corrosie op het metaal 

uniform en stabiel doorheen de tijd, zoals 

atmosferische corrosie van koolstofstaal, 

dan kunnen wanddiktemetingen de juiste 

informatie geven over de restlevensduur 

van de installatie.

Corrosie kan eveneens online worden op-

gemeten door middel van elektrochemi-

sche technieken. LPR (Linear Polarisation 

Resistance) probes worden daartoe vaak 

ingezet en laten toe de trend in corrosie-

snelheid nauw op te volgen.

COATINGDEGRADATIE
Wanneer degradatie plaatsvindt bij coa-

tings is het meten van de restlevensduur 

ingewikkelder. Wel kan de stabiliteit van 

de barrière-eigenschappen van de coating 

bepaald worden door de EIS-resultaten uit 

te zetten tegen eventuele referentiewaar-

den en het verloop over de afgelopen 

jaren. Met behulp van deze gegevens kun-

nen eventuele toekomstige acties worden 

voorgesteld.

Metalogic
Erik Thomasi

EIS metingen op coatings

LPR (online corrosiemetingen)
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THEMACORROSIE & PREVENTIE

BEHEERSING

CORROSIEBEHEERSING EN 
DE RBI-FILOSOFIE
Een belangrijke vraag die zich stelt is op 

welke manier inspecties beheerst kunnen 

worden. De kost van corrosie-inspecties 

is immers aanzienlijk, maar de besparin-

gen die deze voortbrengen zijn de moeite 

waard – zeker wanneer ze worden ingezet 

op plaatsen waar de risico’s het grootst 

zijn. 

(Risk-Based Inspection). Een risico is het 

product van ‘kans op falen’ of POF (Pro-

bability of Failure) en ‘gevolg van falen’ of 

COF (Consequence of Failure). Dit risico 

kan ingeschat worden indien enerzijds een 

studie van de mogelijke corrosiemecha-

nismen en hun kans op falen uitgevoerd 

wordt en anderzijds een accurate inschat-

ting gemaakt wordt van de gevolgen van 

falen ten aanzien van het milieu, de ge-

zondheid, de economische impact, enz.

RISICOSTUDIE MET BEHULP 
VAN DE RBI-SOFTWARE
De studie geeft bovendien de aandachts-

punten en locaties met de hoogste kans 

op falen aan. Bij voorkeur zijn dit de in-

kunnen de inspectieplannen uitgerold 

worden op basis van de positie in de  

risicomatrix. Alle data die tijdens inspecties 

wordt vergaard wordt vervolgens inge-

voerd in deze software. Op deze manier 

vergroot de kennis over te toestand van 

de installatie en wordt de risico-inschatting 

Voor corrosie in coatings kan evenzeer 

worden. Visuele inspecties en EIS-metin-

gen kunnen dienen als basis voor een kwa-

litatieve beoordeling van de kans op falen. 

Gecombineerd met een inschatting van de 

gevolgen van falen kunnen zo de kritische 

betere beheersing mogelijk.

PREVENTIE

START BIJ ONTWERP EN 
BOUW
Idealiter worden corrosie en mogelijke 

degradatie al bij het ontwerp van de in-

stallatie in rekening genomen, bijvoorbeeld 

bij de materiaalselectie. Deze is typisch ge-

baseerd op historische kennis, ervaringen, 

literatuur en informatie van leveranciers. In 

geval van onzekerheid over de verwachte 

corrosiesnelheid van verschillende materi-

alen kan deze getest worden in het lab.

Daarbij worden de werkelijke condities en 

de oppervlaktegesteldheid van het metaal 

zo goed mogelijk nagebootst en wordt 

uitgegaan van een worstcasescenario om 

een bepaalde versnelling te realiseren. Op 

basis van deze test wordt het meest ge-

schikte materiaal geselecteerd.

Wanneer men de installatie nadien bouwt, 

dient men er zeker voor te zorgen dat het 

water niet mee wordt ingebouwd. Isolatie 

die blootligt aan de weersomstandigheden 

en vervolgens goed wordt afgedicht kan 

leiden tot grote problemen achteraf. 

KEUZE VAN GESCHIKTE 
COATINGSYSTEMEN
Het klimaat is een belangrijke factor bij 

de selectie van coatingsystemen. Daarom 

voorziet ISO uitgebreide richtlijnen voor 

coatingsystemen naargelang de C-klasse 

van het klimaat waar de coating gebruikt 

wordt.

Bovendien beschrijft de ISO-standaard 

ook welke testen en testduur noodzakelijk 

in een bepaald klimaat kan worden toege-

past en wat de verwachte levensduur is. 

Om de resistentie van coatings tegen be-

paalde agressieve media vooraf na te gaan 

kunnen eveneens blootstellingstesten in 

het lab uitgevoerd worden.

De evaluatie van coatings gebeurt echter 

op een andere manier. Er wordt voorna-

melijk uitgegaan van visuele evaluatie en 

adhesiemetingen in combinatie met EIS-

metingen, waarmee de water- en ionen-

doorlaatbaarheid doorheen de coating 

nauwkeurig opgevolgd en beoordeeld kan 

worden.

Naast de geschiktheid van het coatingsys-

teem is het applicatieproces ook erg be-

langrijk. Dit heeft immers een grote invloed 

op de adhesie en algemene prestatie van 

het coatingsysteem. Daarom is een nauw-

gezette controle van de omstandigheden 

waarin de coating wordt aangebracht van 

groot belang.

CONCLUSIE

Wie corrosie zo goed mogelijk wil bestrij-

den start beter niet na de feiten. Al vanaf 

het ontwerp en de bouw van installaties 

kunnen preventiemaatregelen genomen 

worden om aantasting te voorkomen. 

Wanneer corrosie toch plaatsvindt geldt 

het motto “Meten is weten”. Informatie 

over materialen, geschikte inspectietech-

nieken en accurate opmetingen zijn nood-

zakelijk om corrosie op de meest doeltref-

fende wijze en met zo min mogelijk kosten 

tegen te gaan.

Blootstellingstesten in het lab

Akoestische emissietechniek


