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Corrosie is een belangrijke oorzaak van 

incidenten in tal van sectoren en de 

impact ervan kan bijzonder groot zijn: 

stopzetting van de productie, materiële 

schade, fysieke letsels tot zelfs dode-

lijke ongevallen bv. door corrosie van 

leidingen. Doordat corrosie vaak ver-

keerd begrepen wordt, is het vaak al 

te laat op het moment dat de gevolgen 

van corrosie vastgesteld worden. 

Tip 1. Zorg voor een corrosie- 
vrij procesontwerp
Een eerste uitermate belangrijke maat-

regel om corrosie te voorkomen is een 

corrosievrij procesontwerp. Nog voor-

aleer materialen moeten gekozen wor-

den, is het belangrijk om te proberen 

chemische reacties te vermijden die 

resulteren in de productie van zoutzuur 

of een massa chloriden, zeker bij tem-

peraturen hoger dan 50 °C. Een duide-

lijke boodschap voor de procesontwik-

kelaars: probeer bij het bedenken van 

nieuwe proceschemie weg te blijven 

van de halogeenchemie of andere 

agressieve milieus.

Tip 2. Heb aandacht voor de 
details
Pas bij de bouw van de installatie con-

structiedetails toe die corrosie niet in 

de hand werken:

zoals deze zich voordoen bij moflas-

sen of eenzijdige hoeklassen.

edele en onedele metalen, gebruik 

bijvoorbeeld geen koolstofstalen vij-

zen of bouten bij roestvast staal of 

koperlegeringen.

Tip 3. Vermijd lokale hot 
spots en koudebruggen 
Wanneer een installatie geïsoleerd 

moet worden, vermijd lokaal te warme 

plaatsen, maar ook koudebruggen. 

worden vaak gebruikt om de inhoud 

van een roestvast stalen leiding 

op temperatuur te houden. Ver-

mijd altijd dat deze koperen tube in 

contact komt met de leiding, door 

isolatieblokjes of een isolatielint te 

gebruiken. Dit vermijdt lokale hot 

spots waar putcorrosie kan optreden 

als gevolg van o.a. een chloride-rijk 

medium.

betreft: in milieus met bijvoorbeeld 

waterstofchloride dampen, kan 

lokaal zoutzuur condenseren en de 

koude zone aantasten.

Tip 4. Wees rigoureus in de 
materiaalkeuze
Maak een rigoureuze materiaalkeuze 

op basis van de maximale metaalop-

pervlaktetemperatuur en chemische 

belasting. En hou zeker rekening met 

opstart- en stopcondities en met reini-

gingsvoorwaarden!

aan de koelwaterzijde geregeld 

gestoomd worden omdat product in 

de buizen kan stollen? Gebruik dan 

zeker geen koolstofstalen buizen 

omwille van het fenomeen zuurstof-

corrosie.

javel gedesinfecteerd moet worden, 

is SS304 geen goede materiaalkeu-

ze.

Tip 5. Zorg voor doordachte 
reinigingsprocedures
Installaties worden geregeld vrijge-

geven voor inspecties, onderhoud of 

modificaties. Vaak ontstaan er corro-

sieproblemen bij het leegmaken en rei-

nigen van leidingen en containers.

aan geconcentreerd zwavelzuur bij 

omgevingstemperatuur, maar niet 

aan verdund zwavelzuur. Hoe ga 

je dergelijke leiding leegmaken en 

reinigen om er onderhoudswerken 

aan te doen? Eerst leegduwen met 

stikstof, nadien reinigen met bijvoor-

beeld 5 % natriumhydroxide oplos-

sing en uiteindelijk goed naspoelen 

met water.

van chemicaliën bestaat meestal uit 

een legering van inox met toevoe-

ging van titaan (316Ti). Bij het leeg-

maken van zulke containers beladen 

met warme gechloreerde koolwater-

stoffen (hoog smeltpunt), vindt men 

dikwijls vaste goed hechtende res-

tanten op de afgekoelde tankwan-

den. Reinigen van de tankwanden 

met warm water veroorzaakt vaak 

putcorrosie en zelfs spanningscor-

rosie. Eerst reinigen met warme 

mazout is aangewezen.

Tip 6. Maak afgeleverde 
apparaten perfect zuiver 
voor ingebruikname

zijn kunnen er bij hoge temperaturen 

vreemde componenten in de oxide-

huid inbranden. Vetkrijt met kleurpig-

menten is daarvoor berucht. 

oppervlak zorgvuldig gereinigd werd 

door beitsen of bijkomend te pas-

siveren. Een typisch probleem zijn 

lasnaden bij roestvast staal en hoger 

gelegeerde materialen. Verwijder de 

oxidehuid die ontstaat aan de las-

naad. Deze oxidehuid is immers niet 

corrosiebestendig.

Tip 7. Vermijd de combinatie 
van roestvast staal en chlo-
riden

roestvast staal waarbij chloriden 

kunnen uitlogen of vrijkomen indien 

vochtig bij oppervlakte temperaturen 

hoger dan 50 °C. Een voorbeeld in 

de industrie is een SS304 roestvast 

stalen leiding met gedemineraliseerd 

water op 80 °C die geïsoleerd werd 

met PIR-isolatie. Chloride span-

ningscorrosie ontstond als gevolg 

van vochtigheid en vrijgeven van 

chlorides uit de PIR-isolatie.

-

warmingskanalen in SS304 met 2 

bar stoom voeding geïnstalleerd op 

een container. Deze kanalen lekten 

als gevolg van spanningscorrosie  

ontstaan door de decompositie 

van vinylchloride-vinylisobutylether 

bevattende verf, door vrijgave van 

zoutzuur.

Tip 8. Vermijd extreem koud 
vervormde metalen
Gebruik geen extreem koud vervorm-

de metalen zodat het ontstaan van 

voorkeurszones voor corrosie verme-

den kan worden. Typisch is de snelle 

zuurcorrosie van koud getrokken  

pijpuiteinden (stub-end C) bij pijp- 

leidingen.

Tip 9. Zorg voor voldoende 
veiligheidsmarge
Zorg voor voldoende operationele 

marge. Kies een metaal of legering 

die stabiel passief wordt en blijft, ook 
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bij wat hogere temperaturen, bij lagere 

pH’s en bij wat meer chloriden.

Tip 10. Conditioneer het 
milieu 
Verminder de agressiviteit van het  

milieu door het te conditioneren. 

Neem, indien mogelijk, het oxidatie-

middel weg door:

aan 7 te maken zodat er weinig H+-

ionen zijn;

-

stofconcentratie laag is;

het oxidatiemiddel onschadelijk te 

maken, zoals bv. sulfiet om zuurstof 

te binden.

Voor een gedetailleerde, technische 

toelichting van corrosie en corrosiepre-

ventie, kan u een beroep doen op het 

Praktijkboek Corrosie & Corrosiepre-

ventie, uitgegeven door Wolters Klu-

wer, 340 p., auteurs: Walter Bogaerts 

en Jos Baeten. Dit boek kan besteld 

worden via de boekenshop van VOM. 

Leden genieten van een korting van 

10%. (zie www.vom.be)

Voor meer informatie:

KU Leuven

Jos Baeten

Autorisatie Chroom VI leidt tot omzetverlies 
en vertrek van bedrijven uit Europa

Ondernemersvereniging FME, Konink-

lijke Metaalunie en Vereniging ION 

maken zich grote zorgen om de posi-

tie van de oppervlaktebehandelende 

industrie en technologische bedrijven 

die daarvan afhankelijk zijn. Uit recent 

economisch onderzoek door bureau 

Panteia blijkt dat er een grote kans is 

op het sluiten van een paar honderd 

bedrijven in Nederland waarmee dui-

zenden arbeidsplaatsen verloren zullen 

gaan. De Europese Commissie moet 

voor het eind van dit jaar een besluit 

nemen over de lengte van de autorisa-

tieperiode voor bepaalde chemische 

stoffen voor bedrijven. Door het Euro-

pese Chemie Agentschap (ECHA) wor-

den termijnen van vier en zeven jaar 

voorgesteld voor verschillende toepas-

singen van Chroom VI. 

Het behandelen van metalen met 

Chroom VI is een stap in het produc-

tieproces die zonder vergunning buiten 

Europa kan worden uitgevoerd. 

Het indienen van een autorisatieaan-

vraag duurt 2 jaar en de beoordeling 

door ECHA vergt 18 maanden. Naast 

de zeer hoge autorisatiekosten voor 

de aanvrager besluiten klanten een 

eventuele negatieve uitkomst niet af te 

wachten en kiest men leveranciers bui-

ten Europa. Europa dreigt ook achter 

het net te vissen bij internationaal ope-

rerende bedrijven die moeten bepa-

len of ze miljoenen euro’s investeren 

in fabrieken in Europa of daarbuiten. 

Deze bedrijven willen zekerheid dat 

hun fabriek niet na vier of zeven jaar 

zonder vergunning zit. 

FME, Koninklijke Metaalunie en Ver-

eniging ION hebben een brandbrief 

gestuurd aan de Europese Commis-

sie met het verzoek om af te wijken van 

het ECHA advies en termijnen van ten-

minste zeven, twaalf jaar of langer toe 

te kennen. Hiermee kan het dreigende 

omzetverlies voor bedrijven in Neder-

land en Europa worden voorkomen. 

Door Panteia zijn ook de economische 

effecten voor alle 28 Europese landen 

doorgerekend. Bij zeven jaar autorisa-

tie dreigt een verlies van 94.942 banen 

in Europa, bij slechts vier jaar autorisa-

tie loopt dat op tot 304.997 banen. De 

branches verwachten niet dat de Euro-

pese Commissie zal kiezen om hele-

maal geen autorisatie te verlenen. 

Chroom VI is een kankerverwekkende 

stof, maar in veel situaties onvervang-

baar. De branches hebben als stand-

punt dat bedrijven Chroom VI moeten 

vervangen waar het kan, maar dat 

autorisatie moet worden toegekend 

waar het moet. Met de huidige kennis 

van zaken bij bedrijven en de inten-

sieve controle vanuit de overheid kan 

veilig worden gewerkt  met Chroom 

VI verbindingen. De huidige REACH-

regels leiden er nu toe dat bedrijven dit 

type activiteiten weghalen uit Europa 

en verplaatsen naar landen met een 

lager niveau van bewustwording en 

controle. De Koninklijke Metaalunie, 

Vereniging ION en FME pleiten er daar-

om voor om het beleid te veranderen. 

REACH en arbo zouden juist bedrijven 

moeten belonen om deze activiteiten in 

Europa uit te voeren. 

De resultaten van het onderzoek uitge-

voerd door PANTEIA kan u raadplegen 

en downloaden op de website van ver-

eniging ION (www. vereniging-ion.nl).

Voor meer informatie:            

Vereniging ION   

Egbert Stremmelaar


