
Introductie op Corrosie

Er bestaan verschillende vormen van corrosie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
chemische ofwel droge corrosie en elektrochemische ofwel natte corrosie. Chemische corrosie
treedt op wanneer metalen worden aangetast door de chemische inwerking van bepaalde
elementen of verbindingen. Zo kan bij hoge temperaturen door de zuurstof een dun laagje
metaaloxide worden gevormd dat bij koolstofstaal bekend staat onder de naam hamerslag of
walshuid.

Elektrochemische corrosie doet zich in de praktijk veruit het meeste voor. Dit doorgaans
gecompliceerde proces verloopt in de meeste gevallen onder gelijktijdige inwerking van lucht
en water. Er zijn twee reactievormen te onderscheiden, namelijk:

de anodische reactie, de oxidatie van metaalatomen tot metaalionen die daarbij in
oplossing gaan, waardoor er elektronen worden geproduceerd die in het metaal
achterblijven;

de kathodische reactie, de reductie van een component uit het milieu, bijvoorbeeld
opgeloste zuurstof of zuur (H+ ionen) aan het metaaloppervlak, waarbij elektronen aan het
metaal worden onttrokken.

1 Corrosiemechanismen en haar effecten

1.1 Algemene aantasting

Deze vorm van corrosie wordt ook wel gelijkmatige aantasting genoemd en het is de minst
gevaarlijke vorm van corrosie omdat de aantasting zich uitspreidt over het gehele oppervlak
van  een  metalen  voorwerp.  De  mate  van  aantasting  is  vrij  gemakkelijk  te  bepalen  door
bijvoorbeeld het gewichtsverlies per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid uit te drukken of
een dikteafname per tijdseenheid zoals in millimeter per jaar. Deze laatste maat is de meest
gebruikte aanduiding in de praktijk. Op deze wijze kan men bepalen hoeveel corrosietoeslag
gegeven moet worden aan een bepaald onderdeel teneinde een gewenste levensduur te
verkrijgen. Algemene aantasting vindt vooral plaats op metalen die en actief oppervlak
hebben zoals koolstofstaal.

1.2 Galvanische corrosie

Deze vorm van corrosie, die ook wel contactcorrosie wordt genoemd is een gevolg van een
elektrisch geleidende verbinding van twee verschillende metalen die in aanraking zijn
gekomen met een agressief milieu. Het minst edele metaal zal in dit geval veel sneller worden
aangetast dan wanneer het alleen in aanraking met dit milieu was geweest. Het metaal wat in
oplossing gaat is de anode van het galvanische element. Zelfs in één metaal kan men een
vorm van deze corrosie krijgen door bij voorbeeld een potentiaalverschil dat optreedt door
samenstellingverschillen van het metaal of milieu. In zo'n geval spreekt men van lokaal-
element-corrosie. Galvanische corrosie wordt in eerste instantie voorkomen door geen



metallisch contact te laten plaatsvinden van metalen die een groot verschil in de
elektrodepotentiaal bezitten.

1.3 Spleetcorrosie

Wanneer twee oppervlakken van metalen in een vloeistof tegen elkaar liggen of wanneer een
niet metallisch voorwerp het metaal geheel of gedeeltelijk bedekt, ontstaat een spleet waarin
de vloeistof maar weinig uitwisseling heeft met de zuurstof in de vloeistof daarbuiten. De
zuurgraad wordt hierdoor verhoogd waardoor in zulke gevallen ernstige corrosie op kan
treden. De reacties die dan optreden zijn de volgenden:

Me = Me+ + e
O2 + 2H2O + e = 4OHIn

In een spleet of onder een deposit raakt de zuurstof op waardoor de Me+ chloorionen
aantrekken, met de volgende reactie tot gevolg:

Me+Cl- + H2O = MeOH + HCl

Dat laatste is dus zoutzuur en dat is voor de meeste metalen zeer corrosief omdat het sterk
reducerend is.

Voorbeelden vindt men bij pakkingen tussen flenzen, waarbij de vloeistof tussen pakking en
metaal kan kruipen. Andere voorbeelden zijn de pijp en pijpplaatverbinding, koel- en
verhittingsspiralen.

Vooral door capillaire werking kan spleetcorrosie ontstaan. Men kan deze gevreesde vorm
van corrosie o.a. bestrijden door dergelijke spleten af te dichten met bijvoorbeeld het
lasproces.

1.4 Pitting

Pitting wordt ook wel putvormige corrosie of selectieve corrosie genoemd. De aantasting
kenmerkt zich door het locale karakter. De verschijnselen zijn dan ook putvormige
aantastingen die zich in het algemeen vrij snel en diep vormen. De hoofdoorzaak is veelal een
plaatselijke beschadiging van de passieve oxidehuid waardoor een agressief milieu op die
plaatsen een verwoestend werk kan gaan doen. Zo zullen halogeenionen voorkomen dat op
die beschadigde plaatsen een nieuwe passieve oxidehuid zal ontstaan en dat geeft putcorrosie
als gevolg. Er zal dan een relatief hoge stroom gaan lopen tussen de anode en de kathode
waardoor de putcorrosie verder wordt versneld. Ook imperfecties in een dergelijke huid of
ongewenste inbeddingen van andere metaaldeeltjes in het oppervlak kunnen een oorzaak zijn
van putvormige corrosie. Een voorbeeld vormen de stalen slijpdeeltjes die zich in een
roestvast staal oppervlak binnendringen. Ook een belangrijke oorzaak is de penetratie van
specifieke componenten uit een milieu zoals chloorionen en andere halogenen.

Daarom is naast de pH waarde en het geleidende vermogen van het elektrolyt ook relevant te



weten hoe groot het percentage chloorionen is. Overige oorzaken zijn zwerfstromen en
stromingsverschillen die veelal door turbulentie ontstaan waardoor er verschillen ontstaan in
het zuurstofgehalte.

Voor het vaststellen van de weerstand tegen putvormige corrosie is de zogenaamde Pitting
Resistance Equivalent (PREn) ontwikkeld. De hoogte van deze waarde zegt iets over de
weerstand tegen putcorrosie. Deze waarde wordt bepaald door de onderstaande formule:

PREn = %Cr + 3,3% Mo + 16% N.

Duidelijk is het versterkte effect van molybdeen en stikstof te zien. Is dit getal hoger dan
veertig dan kan men stellen dat dit een behoorlijke garantie geeft dat het materiaal niet meer
gevoelig is voor putcorrosie in chloridenhoudende milieus.

Om putcorrosie van roestvast staal te bestrijden dient men goed te beitsen en te passiveren.
Tijdens het gebruik is het belangrijk dat het roestvast staal goed wordt schoongehouden
waardoor men kan stellen dat roestvast staal niet onderhoudsvrij is.

1.5 Interkristallijne corrosie

Deze vorm van corrosie komt hoofdzakelijk voor bij austenitische roestvast staal soorten.
Deze bevatten in leveringstoestand, afhankelijk van hun samenstelling, een hoeveelheid
koolstof die meestal voor een groot gedeelte in de austenietstructuur is opgelost. Door
verhitting tussen 550 en 850°C kan deze koolstof zich met chroom verbinden tot carbiden, die
zich in en op de korrelgrenzen gaan uitscheiden. De vormingssnelheid van deze carbiden is
het grootst bij 650 tot 750°C (afhankelijk van het roestvast staal type). Dit noemen we het
sensitieve gebied. In het temperatuurgebied 450-850°C verplaatsen de koolstofatomen zich
vrij gemakkelijk naar de kristalgrenzen. De diffusiesnelheid (verplaatsingssnelheid) van
chroom is echter niet groot. Op de korrelgrenzen is het rooster verre van ideaal. Er ontbreken
atomen tussen de kristallen en eer zijn allerlei dislocaties. Dergelijke ruimtes worden ook wel
vacatures genoemd. Koolstof diffundeert graag naar deze vacatures en bindt zich daar aan het
aanwezige element chroom. Hierdoor ontstaan ongewenste chroomcarbiden op en in de
omgeving van de kristalgrenzen. Het chroom wordt echter aan de matrix (grondmassa)
onttrokken, die dus plaatselijk armer aan chroom wordt.

Het chroomgehalte kan hierdoor lokaal zelfs onder 12% komen waardoor op die plaatsen een
corrosiegevoelige zone ontstaat. Het materiaal verliest daardoor plaatselijk zijn passiviteit. De
aantasting die hier het gevolg van is, wordt interkristallijne corrosie genoemd. De corrosie
plant zich langs de korrelgrenzen voort waardoor de korrels er zelfs uit kunnen vallen. Het
gevoelig worden voor interkristallijne corrosie door hoge temperatuur beïnvloeding heet
sensitiveren. Indien bij afkoeling of verhitting de betreffende neus van het
sensitiveringsdiagram wordt doorsneden, ontstaat chroomcarbidevorming.
Chroomcarbidevorming is dus afhankelijk van:

het percentage chroom;
het percentage koolstof;
de temperatuur;
de verblijftijd op die temperatuur.



1.6 Selectieve corrosie
Zie putcorrosie.

1.7 Kavitatiecorrosie

Deze aantasting ontstaat door het gelijktijdige optreden van corrosie en erosie in een snel
stromende vloeistof. Deze combinatie die ook wel kavitatiecorrosie wordt genoemd leidt ook
tot versnelde corrosie die veelal een algemene aantasting betreft. De hoofdoorzaak is veelal
dat de passieve metaaloxidehuid weggesleten wordt door een abrasief middel en dat het
metaal hierdoor geen kans krijgt zich opnieuw te passiveren waardoor het weer versneld
corrodeert. Roestvast staal heeft een goede weerstand tegen corrosie/erosie in neutrale
waterige oplossingen. In zekere sterke zure milieus echter moet de stroomsnelheid zo hoog
mogelijk  zijn  om  corrosie/erosie  te  voorkomen.  Indien  er  een  verhoogd  risico  is  om
corrosie/erosie te krijgen, zal het systeem zo ontworpen moeten worden dat er een geringe
kans op turbulentie ontstaat en dat er geen onnodig extra hoge stromingssnelheden zich zullen
voordoen in vooral bochten en verbindingen.

1.8 Spanningscorrosie

Een combinatie van mechanische spanning, temperatuur en een chloridenhoudend corrosief
milieu bewerkt een versnelde corrosie op die plaatsen waar de spanning het hoogste is.
Hierdoor treedt relatief snel scheurvorming op terwijl het materiaal in de buurt nog volkomen
gezond is. Meestal lopen de scheuren dwars door de korrels heen (transkristallijn). De reden
dat de corrosie zich zo hevig focusseert op een spanningsgebied kan verklaard worden door
het feit dat ten gevolge van de spanning scheurtjes in de oppervlaktehuid komen waardoor er
een potentiaalverschil komt tussen de veelal geoxideerde huid en het blanke metaal in de
scheurtjes. Op deze wijze staat een relatief klein actief breukoppervlak tegenover een groot
passief glad oppervlak. Bovendien krijgt men door de kerfwerking in de scheurtjes plaatselijk
hoge piekspanningen in het metaal waardoor de scheurvorming met rasse schreden zich kan
voortplanten wat uiteindelijk breuk tot gevolg heeft.

Tijdens de galvanische werking ontstaan er waterstofionen die gedeeltelijk het materiaal
binnendringen (diffunderen) bij een temperatuur boven de 50°C en dat zal in de regel weer
plaatselijk verbrossing van bijvoorbeeld het roestvast staal opleveren waardoor de
scheurvorming nog sneller verloopt. Waterstofbrosheid is dan ook een praktisch voorbeeld
van deze corrosievorm. Enkele belangrijke regels voor de constructeur om spanningscorrosie
van roestvast staal te voorkomen zijn:

zo weinig mogelijk lasnaden toestaan, omdat door het lassen altijd spanningen in het
materiaal worden gebracht, wat in kritische gevallen spanningscorrosie ten gevolge kan
hebben;
kruisingen of het samenkomen van lasnaden moet zoveel mogelijk worden vermeden
omdat ter plaatse van de kruisingen de spanningen sterk verhoogd kunnen zijn;
grote veranderingen in de doorsnede kunnen aanleiding zijn tot spanningsverhoging en
kunnen gemakkelijk lasfouten veroorzaken;
uit te gaan van genormaliseerde tubelures en fittingen zodat later het aanlassen van
kleine ringen of plaatjes niet nodig is;
de constructeur dient bekend te zijn met de specifieke eigenschappen van het materiaal



zoals slechte warmtegeleiding, hoge uitzettingscoëfficiënt, hoge elektrische weerstand,
lage vloeigrens, deformatiegevoeligheid en de chemische samenstelling;
bij de fabricage van het werkstuk moet zo min mogelijk worden gehamerd. Hameren
geeft plaatselijke spanningsconcentraties en ook veelal deformatiemartensiet met alle
nadelen van dien. Spanningsarm gloeien bij 1050°C gevolgd door afschrikken in water
is een goede methode om spanningscorrosie te voorkomen. De hoge temperatuur is
echter meestal niet toe te passen en daarom wordt er ook wel langdurig gegloeid bij
300°C tot 450°C. Hierbij blijven echter nog vrij veel restspanningen over die aanleiding
tot spanningscorrosie kunnen geven.

1.9 Zwerfstroomcorrosie

Men kent twee soorten van deze corrosievorm namelijk zwerfstroomcorrosie geïnduceerd
door gelijkspanning (DC) en door wisselspanning (AC).

1.9.1 Zwerfstroomcorrosie door gelijkspanning (DC)

Indien een metalen leiding die zich in de grond bevindt en in de buurt ligt van een
stroomvoerend net dan kan een gedeelte van die stroom via de bodem en de leiding
terugvloeien naar het net. Op die plaats waar de stroom uit de leiding treedt, zal de
zogenaamde zwerfstroomcorrosie optreden omdat op die plaats als gevolg van een
elektrochemisch proces de leiding wordt opgelost.

Dergelijke corrosie komt nog wel eens voor bij rails t.b.v. treinen die in een
elektriciteitscircuit zijn opgenomen.

1.9.2 Zwerfstroom geïnduceerd door een wisselspanning (AC)

Steeds meer aandacht gaat deze vorm van zwerfstroomcorrosie krijgen. Het treedt vooral op
bij die plaatsen op leidingsystemen die soms gedeeltelijk meelopen met verbindingen waar
een hoogspanning op staat. Hierdoor wordt een elektrische wisselspanning in het
leidingsysteem geïnduceerd wat risico’s met zich meebrengt zoals de aanraakveiligheid en de
zogenaamde ACcorrosie. Deze vorm van corrosie is zelfs mogelijk bij een goed functionerend
KB systeem (kathodische bescherming).

1.10 Waterstofschade

Zie ook onder spanningscorrosie. Waterstofschade, ook wel waterstofverbrossing genoemd, is
een gevolg van spanningscorrosie en het is een bijzonder ernstig fenomeen omdat men de
breuk niet van te voren aan ziet komen. Tijdens de galvanische werking in
oppervlaktescheurtjes ontstaan er waterstofionen die bij een bepaalde temperatuur gedeeltelijk
het materiaal binnendringen (diffunderen) en dat zal in de regel weer verbrossing van
bijvoorbeeld het roestvast staal opleveren waardoor de scheurvorming nog sneller verloopt.



1.11 Microbiologische corrosie

De oorzaak van microbiologische aantasting moet gezocht worden in de activiteiten van
vooral ijzer- en mangaanoxiderende bacteriën. IJzer- en mangaanoxiderende bacteriën van de
geslachten Gallionella, Sphaerotilus, Crenotrix en Leptotrix ontlenen hun energie aan de
oxidatie van Fe2+ tot Fe3+ respectievelijk Mn2+ tot Mn4+ ionen en vormen hierbij
omvangrijke  neerslagen  van  oxiden  en  slijm.  De  oxiden  worden  o.a.  afgezet  aan  de
buitenzijde van hun filamentvormige lichaam, en hierdoor ontstaan schachten en
kokervormige structuren, die door hun sponsachtig karakter gemakkelijk andere stoffen uit
het water filteren en daardoor tevens een habitat vormen voor andere bacteriën. Verder
kunnen de gevormde Fe3+ respectievelijk Mn4+ ionen met in het water aanwezige chloriden
corrosieve metaalchloriden vormen die het metaal verder aantasten. Naast neerslag van
mangaan en ijzer is ook microbiële oxidatie en neerslag van chroom mogelijk. Het is dan ook
zeer goed mogelijk dat binnen een jaar leidingen door deze corrosievorm lek raken.

Een voorbeeld uit de praktijk is dat aan de pijpzijde van een warmtewisselaar zich rivierwater
bevindt met een temperatuur van maximaal 32°C. Aan de mantelzijde zit het product met een
temperatuur van maximaal 70°C. Het materiaal van de pijpen is roestvast staal AISI 316L. De
rivier waaraan het koelwater wordt onttrokken bevindt zich op slechts enkele kilometers van
de zee zodat het chloridengehalte fors schommelt. Afhankelijk van de rivierwaterstand, de
zeewaterstand, het seizoen en externe factoren als het gebruik van sluizen, variëren de
waarden tussen 100 en 10.000 mg/liter chloorionen. De laatste waarde komt in de buurt van
die van zeewater terwijl de eerste waarde dichter bij die van rivierwater ver landinwaarts ligt.
Belangrijk is ook het sulfaatgehalte in het water en dat varieert tussen 30 en 100 mg/liter.
Sulfaat is voornamelijk afkomstig van lozingen van organisch afval in het water.

Een lekke pijp is over de lengte doorgezaagd en visueel geïnspecteerd. Hieruit bleek dat de
lekkage begon aan de waterzijde van de pijp. Verder was aan de binnenzijde van de pijp op
het pijpoppervlak een dun aangekoekt laagje te zien. Gezien het hoge sulfaatgehalte is een
corrosieput onderzocht met behulp van een elektronenmicroscoop. Het zwavelgehalte bleek
met zes gewichtsprocenten behoorlijk hoog te zijn. Ook het corrosieproduct in de put is
geanalyseerd en hier bleek het zwavelgehalte plaatselijk nog veel hoger te zijn, namelijk
gemiddeld 12%. Het hoge koolstofgehalte in het corrosieproduct bevestigt de aanwezigheid
van de micro-organismen aangezien deze uit organisch materiaal bestaan.

De hoge zwavelgehaltes zijn een bewijs dat men hier te maken heeft met activiteit van
zwavelreducerende bacteriën. Het is uitgesloten dat de geringe sulfaatgehaltes in het water ten
gevolge van een directe reactie met het roestvast staal een dusdanig hoog zwavelgehalte van
het corrosieproduct veroorzaken. De omstandigheden in de warmtewisselaar zijn ideaal voor
de ontwikkeling van een biofilm op het metaal met daarin de sulfaatreducerende bacteriën.
Het sulfaatgehalte in het water is hiervoor meer dan hoog genoeg. Vandaar dat uit deze
resultaten kan worden geconcludeerd dat microbiologische corrosie een rol in de schade heeft
gespeelt. Het mechanisme achter corrosie door sulfaatreducerende bacteriën is kathodische
depolarisatie. Een bekend type sulfaatreducerende bacterie is de zogenaamde Desulfovibrio.
Deze gedijt alleen bij aanwezigheid van sulfaat of sulfiet en onder anaërobe omstandigheden
omdat daar meerdere lagen bacteriën op elkaar kunnen zitten.

Kathodische depolarisatie door sulfaatreducerende bacteriën kan als volgt worden
omschreven:

waterstof wordt gevormd tijdens een gewone kathodische corrosiedeelreactie:



8H+ + 8e _ 8H

De 8 waterstofatomen krijgen geen tijd om zich tot waterstofgas H2 te vormen vanwege de
volgende reacties:

omzetting van sulfaat door de bacteriën:

(SO4)2- _ S2- + 4O

kathodische depolarisatie:

8H + 4O_ 4 H2O

Het S2- reageert met het metaal tot metaalsulfide dat de hoge zwavelgehaltes in het
corrosieproduct  verklaart.  Samengevat  wordt  het  waterstof,  dat  ten  gevolge  van  corrosie
ontstaat aan de kathode door zuurstof, opgebruikt waardoor er ruimte is gekomen voor nieuwe
kathodische corrosiereacties. De remedie is het verwijderen van de biofilm met biociden en
het verder tegengaan van een nieuwe biofilm d.m.v. het continu doseren van biocides zoals
natriumhypochloriet (chloorbleekloog).

1.12 Lasbederf

Lasbederf, dat ook wel ‘weld-decay’ wordt genoemd, is eigenlijk een vorm van
interkristallijnne corrosie die kan ontstaan in het sensitieve gebied (500 - 800°C) bij roestvast-
staalsoorten die een relatief hoog koolstofgehalte hebben. Dit sensitieve gebied ligt in de
‘Heat Affected Zone’ (HAZ) op circa 5-15 mm van de lasverbinding. Deze afstand is
afhankelijk van de wanddikte, warmte-inbreng en warmtegeleiding. Als men roestvast staal
afkoelt vanuit een hoge temperatuur dan moet men ervoor zorgen dat de afkoelingslijn nooit
komt in de neus van het sensitieve gebied (TTT-diagram). Als men deze neus wel doorsnijdt,
m.a.w. de afkoeling geschiedt te traag, dan zullen tijdens het verblijf in dat gebied
chroomcarbiden ontstaan die dit lasbederf initiëren. Dit geschiedt in de praktijk alleen maar
met bijvoorbeeld AISI 304 en 316 omdat deze kwaliteiten een relatief hoog koolstofgehalte
hebben. Een remedie is dus een L-kwaliteit toepassen of oplossend te gloeien bij 1065°C en
daarna afschrikken in water. Overigens is er bij dunne materialen in 304 en 316 nauwelijks of
geen tijd om deze carbiden te vormen zodat in principe ook geen lasbederf op kan treden.

1.13 Besmettingscorrosie

Besmettingscorrosie, ook wel contaminatie genoemd, valt onder galvanische corrosie. Deze
aantasting ontstaat doordat vreemde metaaldelen op de een of andere manier op roestvast staal
terecht zijn gekomen. Hierdoor ontstaat een potentiaalverschil met alle gevolgen van dien.
Bovendien wordt de toetreding van zuurstof belet zodat het metaaloppervlak plaatselijk actief
kan worden. De vreemde deeltjes en verontreinigingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij het
gebruik van gereedschappen zoals gewone staalborstels en slijpschijven die ook voor
ongelegeerd staal worden gebruikt. In het algemeen moet daarom het verwerken van gewoon
staal en roestvast staal in dezelfde ruimte met dezelfde gereedschappen met nadruk worden
gemeden.



Besmettingscorrosie kan men voorkomen met:

koolstofstaal en roestvast staal gescheiden bewerken en dat betekent in de praktijk
veelal
dat er een aparte ruimte dient te zijn voor het verwerken van roestvast staal;
de gereedschappen en hulpgereedschappen bewust kiezen;
roestvast staal nooit zandstralen want dat is meestal verontreinigd met kleine deeltjes
koolstofstaal;
beitsen en passiveren.

1.14 Vermoeiingscorrosie

Hier is sprake van een combinatie van metaalmoeheid ten gevolge van een lang aanhoudende
wisselende spanning en de aanwezigheid van een corrosief milieu waardoor er een aanleiding
is tot versnelde corrosie op die plaatsen die als anode fungeren.

1.15 Zuurstofcorrosie

Deze vorm van corrosie wordt veroorzaakt door zuurstof dat uit de lucht in condensaat en/of
in suppletiewater is opgelost. De opgeloste zuurstof reageert met de metaalwand en vormt een
metaaloxide. Dit metaaloxide kan afhankelijk van de omstandigheden een wel of niet
beschermende  laag  vormen  of  oplossen.  Als  de  zuurstof  met  staal  reageert  wordt  slecht
oplosbaar ijzeroxide (FeOOH of Fe2O3) gevormd. Dit oxide kan een inhibiterende c.q.
beschermende functie hebben waardoor verdere oxidatie afgeremd wordt. Bij aanwezigheid
van bijvoorbeeld sporen zout of koolzuur wordt deze beschermende werking verstoord en zal
de oxidatiereactie doorgaan waarbij meestal putvormige aantasting ontstaat. Dot laatste is
kenmerkend voor zuurstof. Bij putvormige corrosie verloopt de lokale aantasting vaak zeer
snel en kan leiden tot het uit bedrijf nemen van de installatie. Deze vorm van corrosie is
daarom erg gevreesd. De plaatsen die het meest gevoelig zijn voor deze vorm van corrosie
zijn o.a. leidingen van ketels, inclusief eventuele voorwarmers en economiser. Bovendien kan
men denken aan componenten waar condensatie plaatsvindt zoals condensors, koelers en
verzadigde stoomleidingen. De zuurstofcorrosie zal sneller verlopen naarmate de temperatuur
en het zoutgehalte van het water hoger is.

Tijdens stilstand van een installatie kan ook zuurstofcorrosie optreden. Door het condenseren
van stoom in de ketel wordt lucht aangezogen, die een zuurstofhoudende vochtlaag op de
betreffende wanden geeft. Een goede conservering kan dit voorkomen. De gevormde
corrosieproducten kunnen op zich weer problemen veroorzaken, doordat ze meegevoerd
worden en zich op kritische plaatsen opnieuw kunnen afzetten (appendages, ventielen en
warmte overdragende oppervlakken).

Zuurstofcorrosie in stoomleidingen en condensaatsystemen kan op de volgende manieren
worden bestreden:

voorkomen van het binnendringen van lucht of belucht water;
ontgassen van zuurstofhoudend water zoals suppletiewater, terugkerend condensaat of
voedingwater;
katalytische reductie van de in het water opgeloste zuurstof;



doseren van zuurstofbindende chemicaliën;
doseren van filmvormende amines (in stoom).

1.16 Lokaalelementcorrosie

Lokaalelementcorrosie is een vorm van galvanische corrosie. Deze vorm van corrosie, die ook
wel contactcorrosie wordt genoemd is een gevolg van een elektrisch geleidende verbinding
van twee verschillende metalen die in aanraking zijn gekomen met een agressief milieu. Het
minst edele metaal zal in dit geval veel sneller worden aangetast dan wanneer het alleen in
aanraking met dit milieu was geweest. Het metaal wat in oplossing gaat is de anode van het
galvanische element. Zelfs in één metaal kan men een vorm van deze corrosie krijgen door
bijvoorbeeld een potentiaalverschil dat optreedt door samenstellingverschillen van het metaal
of milieu. In zo’n geval spreekt men van lokaalelementcorrosie.

1.17 Ammoniakcorrosie

Ammoniakcorrosie kan optreden in koperen condensatiekoelers en condensors en wel in de
zogenaamde koude hoek waar de luchtafzuiging plaatsvindt. Hier kan ammoniak, dat voor
conditionering wordt gebruikt, concentreren met als gevolg dat pH-waarden worden bereikt
waarbij bijvoorbeeld koperoxide oplost. Als ook voldoende zuurstof aanwezig is door
ondichtheden in het vacuümsysteem, zal het koper snel worden aangetast en vroegtijdig tot
lekkage leiden. Verhoogde ammoniakconcentraties in het gehele systeem door
conditioneringfouten kunnen spanningscorrosie van messing pijpen veroorzaken. De scheuren
treden bij voorkeur op achter de pijpenplaat waar de pijpen zijn vervormd door het uitrollen of
in de messing bouten. Verhoogde ammoniakconcentraties kunnen ook als gevolg van hoge
hydrazineconcentraties optreden.

1.18 Koolzuurcorrosie

Koolzuur kan een systeem binnenkomen dat opgelost is in onthard suppletiewater. De
waterstofcarbonaationen splitsen bij verhoging van temperatuur kooldioxide af (onder meer in
ketelwater) dat in de stoom wordt meegevoerd. Het kooldioxide lost weer in het condensaat
op onder vorming van koolzuur. Dit kan een pH-daling tot een waarde van maximaal 4,5
veroorzaken in het gevormde condensaat. In dat milieu neemt de oplosbaarheid van het
beschermende ijzeroxide sterk toe en dat resulteert in een gelijkmatige aantasting. Bij
aanwezigheid van zuurstof kan echter ook putvormige corrosie ontstaan. Deze corrosie is te
verwachten op plaatsen waar condensatie van stoom plaatsvindt en in de condensaatleidingen.

Koolzuurcorrosie in stoomcondensaatsystemen kan door de volgende maatregelen worden
tegengegaan:

decarbonatie van het suppletiewater;
dosering van pH-verhogende chemicaliën;
een meer corrosiebestendig materiaal in het condensaatsysteem toepassen.



1.19 Hoge temperatuurcorrosie

Deze corrosievorm wordt ook wel oxidatie genoemd omdat het een kwestie is van het
reageren van het metaal met zuurstof bij verhoogde temperatuur. Op deze wijze ontstaan er
oxideschillen op het metaal die een andere uitzetting bezitten dan het moedermateriaal
waardoor bij mechanische spanningen (door bijvoorbeeld grote temperatuurverschillen) zo'n
schil afbreekt van de grondlaag. Door het juist legeren van zo'n metaal met bepaalde
elementen zoals silicium of aluminium kan men de oxidatievastheid enorm vergroten. Ook
een verhoogd chroomgehalte is dan van belang.

1.20 Filiforme corrosie

Filiforme of draadvormige corrosie vormt zich onder een organische deklaag op metalen als
fijne slangetjes die de deklaag optillen. Soms zijn deze zo dun zijn dat ze doorgaans
nauwelijks opvallen. Deze corrosievorm gaat bijna altijd uit van een scherpe rand of een
beschadiging.  Het  verschijnsel  is  al  jaren  bekend  op  staal,  maar  wordt  nu  vooral  op
aluminium geconstateerd. Na verloop van tijd gaat filiforme corrosie altijd over in een vorm
van uniforme corrosie of pitting.

1.21 Biologische corrosie

Bij het afsterven van micro-organismen, is er zuurstof nodig om dergelijke organische stoffen
om te zetten in koolstof en waterstof. Zodoende ontstaan er verschillen in zuurstofgehalte
waardoor er zgn. biologische corrosie kan ontstaan. Daarom is het zo belangrijk dat bacteriën
e.d. zich niet kunnen afzetten in dode hoeken van systemen omdat op dergelijke locaties dit
soort corrosie kan optreden. Het zal duidelijk zijn dat regelmatig reinigen van dergelijke
constructies een noodzaak is. Soms wordt biologische corrosie door het metaal zelf bestreden
indien er ionen ontstaan die de groei van dergelijke organismen remmen zoals in het geval
van koperionen. Het is dus belangrijk dat bacteriën zich niet kunnen afzetten in dode hoeken
van systemen, omdat juist hier corrosie kan optreden. De volgende maatregelen kunnen
worden genomen om dit te voorkomen:

Men  dient  de  constructie  zodanig  te  maken  dat  dode  hoeken  niet  voorkomen.  Als  dit
niet of
niet volledig te realiseren is dan past men een behandeling toe van beitsen en
passiveren.
Men dient de constructie regelmatig te reinigen.
Kies een materiaal dat minder gevoelig is voor deze soort aantasting, zoals roestvast
staal met een verhoogd chroom- en molybdeengehalte.
Toevoeging met koper aan de legering zorgt ook voor positieve effecten.

1.22 Atmosferische corrosie

Atmosferische corrosie kan ontstaan indien bijvoorbeeld roestvast staal staat opgesteld in de
buitenlucht. Het corrosieve medium is in dit geval water met een hoge concentratie zuurstof
gecombineerd met een relatief lage temperatuur en een hoge concentratie
luchtverontreinigingen.



Ook factoren zoals zonlicht en wind spelen hierbij een rol. Onderscheid wordt gemaakt in een
zee-, industrieel- landelijk- en een stadsmilieu. Onderzoek en praktische ervaring hebben
aangetoond dat roestvast staal een zeer goede bestendigheid bezit tegen atmosferische
corrosie. Voor wat betreft het aspect verkleuring dient men de volgende richtlijnen aan te
houden. Een zeewatermilieu vereist een roestvast staal kwaliteit dat minstens 2% molybdeen
bevat, terwijl andere milieus meestal kunnen volstaan met AISI 304 kwaliteiten. Bij een droog
landelijk milieu is veelal chroomstaal voldoende. Ook is het belangrijk om het oppervlak
voldoende glad te maken om ongewenste corrosie-effecten tegen te gaan. In een atmosfeer die
ernstig is verontreinigd, zal het oppervlak niet altijd hoogglanzend blijven en moet het
roestvast staal regelmatig worden schoongemaakt. In de buurt van de kust dient men altijd het
type AISI 316(L) te gebruiken.

1.23 Corrosie door thermische spanningen

Dit is een vorm corrosie waarbij de oxidehuid door thermische spanningen wordt beschadigd.
Het wordt in de Duitse vakliteratuur aangeduid als 'Dampfspaltungskorrosion' en in de
Engelse als 'steamblanketing'. Dit treedt bij voorkeur op in schuin verlopende pijpen,
bijvoorbeeld in de bodem van waterpijpketels. Door een te sterk kookverschijnsel in deze
pijpen blijven stoombellen aan de verhitte bovenzijde van de pijp hangen.

Hierdoor wordt de koeling ter plaatse sterk verminderd en treedt versterkte oxidegroei op.
Wordt de stoombel door belastingswisselingen verdreven, dan herstelt de koeling zich
tijdelijk en kan het gevormde oxide afspringen. Dit verschijnsel kan in betrekkelijk korte tijd
aanmerkelijke wanddiktevermindering geven. Bovendien kunnen alkaliën en zouten
(bijvoorbeeld chloriden) uit het ketelwater zich ter plaatse concentreren en de aantasting
versnellen.

1.24 Corrosie van zink

Drs. G.H.J. Reimerink, Stichting Doelmatig Verzinken:
“Duurzaam bouwmateriaal”

1.24.1 Toepassing van zink

Het gebruik van zink was al lang voor onze jaartelling bekend in legeringen. Het maken van
het zuivere metaal werd voor het eerst rond 1200 AD in India beschreven. In de 14-de eeuw
werd het herkend als een nieuw metaal (1). Vanaf dat moment zijn er steeds opnieuw nieuwe
toepassingen gevonden voor dit flexibele, laagsmeltende metaal. In 2003 was de
wereldconsumptie van zink 9,5 miljoen ton (2).

Bekende toepassingen zijn de bescherming van staal tegen corrosie, (spuit-)gieten, legeringen
(koper (messing), aluminium, magnesium), gewalst zink (daken, goten), batterijen en
chemische verbindingen van zink (2).

Van belang is daarom, dat de corrosiemechanismen in de verschillende
toepassingsomgevingen van zink en zinklegeringen worden beschreven. Dit geeft ontwerpers
de gelegenheid een goede afweging te maken over de duurzaamheid van de producten die zij
ontwerpen en de mate van onderhoud, die voor een lange levensduur noodzakelijk is, in te



schatten. Een belangrijke bron van kennis hierover is te vinden in (3). Samen met (4) geeft dit
een grondig overzicht van de materiaaleigenschappen van zink en zinklegeringen. Recent is
door Xiaolong Zhang in zijn proefschrift (5) een overzicht van recent werk aan zinkcorrosie
gepubliceerd.

1.24.2 Atmosferische corrosie

Voor veel toepassingen is de atmosferische corrosie van belang. Een systematische
behandeling hiervan geeft de norm ISO 9223 (6). De norm geeft daarbij een vergelijking in
corrosiviteit  van  atmosferen  voor  koolstofstaal,  zink,  koper  en  aluminium  en  deelt  de
atmosferische condities in corrosiviteitsklassen in. Koorenromp heeft een analyse gemaakt
van de basiscorrosiviteit in Nederland (7), waarin hij aangeeft, hoe corrosief de atmosfeer in
Nederland in 1998 is.

Belangrijke parameters zijn vochtigheid, temperatuur, luchtvervuilende stoffen, neerslag,
wind en zonnestraling. Een maagdelijk zinkoppervlak, dat bij kamertemperatuur aan droge
lucht wordt blootgesteld zal langzaam oxideren waarbij een laagje ZnO ontstaat. In een
vochtiger omgeving zal zinkhydroxide worden gevormd.

Zn(metaal) _ Zn2+ + 2e-
O2 + 2H2O + 4e- _ 4OHZn2+
+ 2OH- _ Zn(OH)2(vast)

Een schone atmosfeer (zonder vervuilende stoffen) en vocht zorgen er vervolgens voor, dat
CO2 wordt ingebouwd in de zinkhydroxidelaag. Hierdoor ontstaat het metastabiele
hydrozinciet (Zn5(CO3)2(OH)6). De zo ontstane laag is een barrière tegen verdere corrosie
van het zink en wordt aangeduid als de patinalaag. Deze laag brengt de voortgang van de
corrosie van het metaal terug tot heel lage waarden. De corrosie wordt beperkt door de
diffusie  van  zuurstof  door  de  hydrozincietlaag  en  komt  in  een  schone  atmosfeer  vrijwel  tot
stilstand.

De aanwezigheid van zure, of zuurvormende componenten in de lucht, hebben zowel invloed
tijdens het vormen van de patina als tijdens wanneer de patina nat is op de dikte ervan, en dus
op de diffusie van zuurstof.

Op vochtige, slecht geventileerde plaatsen kan er te weinig patina worden gevormd en
ontstaat er een hoeveelheid volunineus corrosieproduct (vooral _-Zn(OH)2 een beetje ZnO en
maar weinig ZnCO3• 3 H2O. Dit wordt vaak aangeduid als ‘witte roest’.

Er zijn verschillende empirische formules afgeleid, die de corrosiesnelheid van het zink
beschrijven als functie van de tijd, dat het oppervlak vochtig is, de zuurgraad (vaak alleen als
SO2), het aanwezige chloride (dat een goede onoplosbare patina verhinderd te vormen) en de
temperatuur. Ook speelt bij de duurzaamheid dan ook nog windkracht en –richting en
stofgehalte een rol. Recent is er veel studie gedaan naar de atmosferische corrosie van zink,
omdat  het  SO2-gehalte  van  de  atmosfeer  in  West-Europa  zo  drastisch  is  gedaald.  In
Nederland, zo is vastgesteld, is de gemiddelde corrosiesnelheid vrijwel overal onder de 1,5

m/jaar (4). Internationaal zijn er al diverse kaarten gepubliceerd (zie bijv. Verenigd
Koninkrijk: http://www.hdg.org.uk/map/index.htm, Australië:
http://www.corp.indgalv.com.au), waarin de gemeten cossosiesnelheden van zink,

http://www.hdg.org.uk/map/index.htm
http://www.corp.indgalv.com.au)


gestandaardiseerd blootgesteld aan lokale atmosferische belasting zijn weergegeven. Voor
Nederland is een dergelijk onderzoek nog niet gedaan.

1.24.3 Corrosie in water

Onder laboratoriumcondities is een relatie vastgesteld tussen zinkafname en pH van
het water. Curves als nevenstaand laten zien, dat in een gebied van pH = 6 tot pH =
12 slechts een geringe, tussen pH = 4 en pH = 6, resp. pH = 12 en pH = 13 enige en bij
lagere pH’s dan 6, resp. hogere pH’s dan 13 aanzienlijke corrosie optreedt.
In de praktijk bevatten waters over het algemeen andere stoffen (hardheid,
organische complexvormende stoffen), die corrosie juist weer tegengaan.
Praktijkproeven voor een bepaald water blijven dus altijd nodig en alertheid bij het gebruik
van dit soort curven is geboden.

1.24.4 Corrosie in grond

Ook bij corrosie in grond speelt de pH, de aanwezigheid van (vrij) water en de organische
complexvormende stoffen een belangrijke rol. Er zijn geen gevallen bekend van bacteriële
corrosie van zink. Wel moet men altijd bedacht zijn op zuurvorming, waardoor lokaal de pH
van aanwezig water te laag kan worden.

1.24.5 Corrosie in andere media

Verzinkt staal dat in beton wordt gebruikt vertoond een karakteristiek corrosiepatroon, dat
onlangs nog uitvoerig is onderzocht (8). Ook van gebruik van zink op daken en voor goten
zijn specifieke corrosieproblemen bekend. Wanneer sprake is van zinklegeringen zijn er weer
afwijkende gedragingen in corrosieve condities. Voor het gedrag van zink en zinklegeringen
is het boek van F.C. Porter (3) het aangewezen naslagwerk.

1.24.6 Conclusie

Zink is één van de meest gebruikte metalen ter wereld. Er is vrijwel geen economische
activiteit, die niet op één of andere manier met dit metaal is verbonden. De belangrijkste
daarvan, zowel in economisch als ecologisch opzicht, is het gebruik als conservering van ijzer
en staal. En juist hierbij blijkt, dat door een goed begrip van de corrosiemechanismen van dit
metaal corrosie tot een waardevolle bijdrage aan de duurzaamheid kan maken.
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2 Corrosiepreventie en bestrijding

2.1 Corrosiebescherming door verschillende soorten deklagen

2.1.1 Organisch
Organische deklagen zijn samengesteld op basis van organische stoffen en dat zijn in principe
altijd koolstofverbindingen. De belangrijkste groepen organische deklagen zijn:

deklagen voor een tijdelijke bescherming;
lak- en verflagen;
poedercoatings;
linings (veelal dikkere bekledingen).

In de meeste gevallen wordt voor het aanbrengen van permanente organische deklagen een
geschikte voorbehandeling uitgevoerd die soms zelfs een aantal voorbehandelingen met zich
meebrengt. Ook bij het aanbrengen van tijdelijke beschermlagen wordt vaak ook een
voorbehandeling gegeven. Voor de bescherming van metalen tegen corrosie worden
organische deklagen het meest toegepast. De voornaamste redenen hiervan zijn:

ruime keuze zowel in technische eigenschappen als een esthetische functie;
meestal eenvoudige toepassing;
gemakkelijk te repareren;
gunstige prijs/kwaliteitsverhouding.

2.1.2 Anorganisch

Bij anorganische deklagen die metalen moeten beschermen denk men in de eerste plaats aan
conversielagen. Voorbeelden hiervan zijn anodiseren, chromateren, fosfateren en patineren.
Bij hoge temperaturen maakt men in dit geval veelal gebruik van emaille dat voor vele
toepassingsgebieden een uitstekende corrosiebestendigheid geeft.

2.1.3 Metallisch

Metallische deklagen kan men onderscheiden in geplateerde lagen (explosief aangebracht of
opgewalst), door thermisch aangebrachte deklagen en door het te dompelen in gesmolten
metaal. Voorts zijn er galvanische deklagen die aangebracht worden m.b.v.
galvanotechnieken, opgespoten en opgedampte metaallagen. Tenslotte zijn er legeringslagen
die aangebracht worden m.b.v. diffusie en deklagen die door trommelen zijn verkregen. De
bescherming m.b.v. een metaallaag komt vooral door het feit dat de aangebrachte deklaag
edeler of onedeler is dan het grondmateriaal.

Zink is onedeler dan staal zodat het als eerste corrodeert en daarom noemt men het een
opofferingsmetaal. Daardoor zal een onderbreking c.q. beschadiging in de zinklaag op staal
geen corrosie veroorzaken. Een nikkellaag op het staal echter moet voor een goede
corrosiebescherming juist geheel gesloten zijn.

2.2 Elektrochemische bescherming



Corrosie van een metaal kan worden verminderd door de elektronenstroom naar een minder
edel metaal te laten stromen. Dit wordt elektrochemische bescherming genoemd. Het minder
edele metaal zal dan in oplossing gaan. Dit minder edele metaal kan men speciaal hebben
aangebracht om de constructie niet te laten corroderen. Ook kan men de elektronenoverdracht
‘bijvoeren’,  zodat  er  een  evenwicht  ontstaat  tussen  de  anodische  en  kathodische  kanten.  Er
bestaan een aantal methoden om op een elektrochemische manier het metaal te beschermen
tegen corrosie.

2.3 Kathodische bescherming

Kathodische bescherming is een elektrochemische corrosiebescherming doordat men de
elektrodepotentiaal verlaagt. Dit is een veel gebruikte methode om corrosie te bestrijden doch
primair vindt men deze methode bij actieve metalen.

Men kent in principe twee methoden en dat zijn kathodische bescherming met behulp van
galvanische anoden en kathodische bescherming met behulp van een externe voedingsbron.
Kathodische bescherming m.b.v. een opofferingsanode (bijvoorbeeld zink bij staal) is een
bekende methode om corrosie te bestrijden. In de praktijk blijkt echter dat het niet praktisch is
voortdurend opofferingsanoden op tijd te vervangen en daarom is er ook een manier om
stroom op te drukken waardoor het vervangen van anoden in principe niet meer nodig is. In
dit geval is er uiteraard wel een stroombron nodig en hulpelektrodes zoals grafiet of
geplatineerd titaan. In feite is het beschermingsmechanisme hetzelfde als bij het geval van de
opofferingsanoden echter de anoden gaan in principe niet of nauwelijks in oplossing. D.m.v.
meetpalen kan men altijd bepalen hoeveel stroom men op het systeem moet drukken teneinde
corrosie tegen te gaan. Zo kan men grote objecten beschermen tegen galvanische- en
zwerfstroomcorrosie. Aan de kathode ontwikkelt zich waterstof in rechte evenredigheid met
de hoeveelheid opgedrukte stroom. Daarom is het van belang dat men niet onbeperkt stroom
opdrukt waardoor de waterstofproductie dusdanig op kan lopen dat het de isolatie van het te
beschermen object kan afdrukken.

Corrosie onder de waterlijn kan op een elektrolytische manier uitgeschakeld worden, door het
inbouwen van een kathodische beschermingsconstructie met "'vreemdstroom" of een
"opofferingsanode". Bij al ontstane wapeningsschade herstelt deze methode de functie van de
wapening niet. Daarom is een combinatie met herstelmethoden noodzakelijk, waarna
kathodische bescherming preventief werkt tegen corrosie. Soms wordt deze methode
gecombineerd met een coating.

2.3.1 Principe

Chemische reacties kunnen worden gestuurd door elektrische stroom op te leggen. Door
elektronen in de wapening te brengen ("vreemdstroom" of "opgelegde stroom") wordt het
potentiaal van het staal verlaagd waardoor er geen corrosie meer kan plaatsvinden. Het
wapeningsstaal wordt met behulp van een gelijkspanningsstroom kunstmatig negatiever
gehouden waardoor het staal van anode tot een kathode wordt gemaakt. Dit dwingen van het
staal in een kathodefunctie noemen we kathodische bescherming.

principe legenda bij principe preventie
1. Transformator/gelijkrichter



2. Meet en regelapparatuur
3. koolstof inboor anode
4. Kathodeverbinding op wapening
5. Anode verbinding
6. Beton elektrolyt

2.3.2 Gebruik

Kathodische bescherming is bv. bijzonder geschikt voor damwandconstructies die in een
getijdengebied staan (zeewater). Daar waar sanering of vernieuwing te kostbaar is, wordt ook
kathodische bescherming toegepast. Zink en magnesium worden ook wel gebruikt als
opofferingsanode voor de bescherming van het stalen onderwatergedeelte van schepen. (Denk
er wel aan dat er zich geen magnesiumoxide tussen het staal en het magnesium mag bevinden
omdat er anders geen stroom loopt en er dus geen kathodische corrosiebescherming is.)
Boilers zijn voorzien van een opofferingsanode die de kuip tegen corrosie beschermt.
Kathodische bescherming komt ook voor bij ondergrondse stalen pijpleidingen,
boorplatforms, steigers, ondergrondse olietanks, rioolzuiveringsinstallaties en filters in
drinkwaterinstallaties. Met dank aan Ervas International en Nebest.

2.4 Maatregelen tegen DC zwerfstromen

Zwerfstromen zijn dus retourstromen van elektrische gelijkstroomtractie zoals dat het geval is
bij spoor- en tramwegen, die niet door de rails maar via de bodem en de hierin gelegen
leidingen naar het voedende onderstation willen gaan. Als gevolg van een elektrochemisch
proces wordt de leiding op die plaatsen opgelost waar de retourstromen de buis verlaten. Als
deze zwerfstromen niet worden onderkend en gecontroleerd, kan in korte tijd aanzienlijke
schade ontstaan. Om een goed inzicht te verkrijgen in de mate van de
zwerfstroombeïnvloeding, worden een aantal metingen uitgevoerd, zoals dagelijkse potentiaal
registraties op meerdere meetpunten en stroominrichtingsmetingen waarbij met een hulpsonde
de richting van de stroom kan worden bepaald. Gespecialiseerde bedrijven beschikken
hiervoor over de modernste computergestuurde apparatuur. De computer analyseert de
meetwaarden en geeft inzicht in gemiddelde buisbodempotentiaal, maximale
buisbodempotentiaal, minimale buisbodempotentiaal, meetduur overschrijding onderwaarde
en meetduur overschrijding van de bovenwaarde. De verkregen meetresultaten en analyses
geven dan een inzicht van de te nemen maatregelen. Het kan zijn dat het tractiebedrijf
verbeteringen kan aanbrengen om de zwerfstromen te beperken. Veelal wordt ook overgegaan
tot de installatie van een zogenaamd drainagetoestel. Hiermee wordt de zwerfstroom
gecontroleerd teruggevoerd naar de rails. Een hierin opgenomen regelweerstand zorgt voor
begrenzing van deze retourstroom. Een diode voorkomt het omkeren van de stroomrichting.

2.5 Wisselspanningbeïnvloeding c.q. AC-corrosie op metalen
leidingen

Door corrosieschades veroorzaakt door wisselspanning, is er bij leidingeigenaren veel
aandacht voor wisselspanningbeïnvloeding op buisleidingen. Hoogspanningsverbindingen die



soms voor een deel parallel lopen met buisleidingen induceren deze elektrische
wisselspanningen. Treinen met een AC voeding kunnen overigens ook elektrische spanningen
induceren. Deze geïnduceerde wisselspanning op de leiding geeft twee risico’s namelijk
aanraakveiligheid en AC-corrosie. Voor de aanraakveiligheid moet rekening worden
gehouden met de norm NPR 2760 ‘Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en
hoogspanningsverbindingen’. Voor continue beïnvloeding wordt o.a. een spanning van 50
volt toelaatbaar geacht. Voor AC-corrosie is momenteel nog niets in normen vastgelegd. In de
CeoCor publicatie ‘AC corrosion on cathodically protected pipelines’ zijn enige criteria,
meetmethoden en maatregelen aangegeven. Algemeen wordt inmiddels aangenomen dat AC-
corrosie niet is uit te sluiten op leidingen met een goed functionerend kathodisch
beschermingssysteem. Bodemweerstand en AC stroomdichtheid zijn belangrijke
risicofactoren. Bij een lage bodemweerstand bestaat er een verhoogd risico. Een
stroomdichtheid van 3mA/cm2 gemeten op coupons, wordt thans als maximaal aanvaardbaar
beschouwd.

2.6 Bescherming tegen zwerfstromen

Met het gebruik van offeranoden of met opgedrukte stroom kan men de potentiaal verlagen op
kwetsbare plaatsen waardoor men zwerfstroomcorrosie kan bestrijden. De risico’s op
zwerfstroomcorrosie zijn het grootst bij pijpleidingen die parallel lopen met spoorlijnen in
bijvoorbeeld tunnels. Met goed geleidende dwarsverbindingen tussen rails en pijp neemt de
parallelgeleiding daarbij toe maar de corrosieschade neemt dan af. Dit komt omdat er dan
minder entree en uittredeplaatsen zijn voor de gelijkstroom.

2.7 Inhibitoren

Inhibitoren zijn corrosieremmers. Het gebruik van inhibitoren beoogt dus een corrosiereactie
af te remmen of zelfs geheel te verhinderen d.m.v. een inhibitor die men aan het corrosieve
medium toevoegt.  In  feite  is  dit  een  uiterst  simpele  methode  om corrosie  tegen  te  gaan.  De
kwestie is echter wel om de juiste remstoffen te bepalen. Empirisch is er in de praktijk heel
veel bepaald zoals organische amines die de agressiviteit van zoutzuur t.o.v. staal laten
afnemen. Een ander voorbeeld is het gebruik van natriumchromaat als inhibitor bij een
corrosieve belasting van geconcentreerd calcium- of natriumchloride t.o.v. staal. Het
remmechanisme kan worden verklaard door adsorptie (deklaagvorming) op de anode of
kathode. Daarom spreekt men in de praktijk over anodische- en kathodische inhibitoren.

Inhibitoren zijn in feite negatieve katalysatoren die de corrosiereactie vertragen. Een
voorbeeld van een inhibitor die met succes is toegepast is kopersulfaat dat in kleine
hoeveelheden toegevoegd aan zwavelzuur bescherming geeft. Hiermee in overstemming is het
feit dat de toevoeging van koper aan corrosievast staal leidt tot een betere bestendigheid tegen
zwavelzuur. Vandaar dat enkele speciale roestvaste staalsoorten, die speciaal ontwikkeld zijn
voor het gebruik in zwavelzuur, ongeveer 3 à 4% koper bevatten.

2.8 Corrosiebestrijding door waterbehandeling



Elk systeem dat water transporteert, is in principe gevoelig voor corrosie en daarom is het
vanaf de beginfase van een ontwerp zo belangrijk dat de diverse specialisten diverse zaken op
elkaar  aftstemmen.  Hierbij  wordt  dan  gedacht  aan  de  expertise  die  de  ontwerper,  de
procestechnoloog en de materiaalspecialist kunnen inbrengen om gezamenlijk een goed
rendement en een acceptabele levensduur van het systeem te bewerkstelligen. Vooral de
procestechnoloog kan op dit gebied veel bijdragen omdat hij condities kan creëren t.a.v. de
watertoebereiding en/of waterconditionering. Bij watertoebereiding kan men dan denken aan
het toedienen van suppletiewater via filters, ontgassers, ontharders en het gebruik van
ionenuitwisselaars. Bij waterconditionering kan men dan vooral denken aan het doseren van
chemicaliën, ionenuitwisseling, beluchten, filteren en spuien.



3 Meettechnieken

Er zijn diverse meetmethoden ontwikkeld om een goede indruk te krijgen of in een leiding of
apparaat wel of geen corrosie is opgetreden zowel kwalitatief als kwantitatief. Een voorbeeld
hiervan  is  de  FSM-methode  en  dat  staat  voor  ‘Field  Signature  Method’.  In  offshore
toepassingen, in de procesindustrie en in raffinaderijen wordt zeer veel inspectiewerk
uitgevoerd in de vorm van röntgen-, ultrasoon- en wervelstroomonderzoek. De FSM-techniek
kan deze technieken voor een groot deel vervangen waarbij vanwege het aspect van 'continue
bewaking' de risico’s worden verlaagd en/of de kosten flink kunnen worden gereduceerd.

De FSM methode is gebaseerd op het sturen van een stroomstoot door een geselecteerd
gedeelte van het te bewaken object. Sensorpennen op het object meten het elektrische veld
tijdens het lopen van de stroom. De eerste meting is voor het vastleggen van de 'handtekening'
of 'vingerafdruk'. Bij iedere volgende meting wordt een verandering in de wanddikte
gedetecteerd t.g.v. het veranderen van het elektrische veld tussen één of meerdere
‘sensorpenparen’. Omdat de sensormatrix tenminste 28 sensorpennen of een veelvoud hiervan
bevat, kan een nauwkeurig driedimensionaal beeld van de toestand van de wand onder de
matrix worden weergegeven.

Voordelen van de FSM methode zijn:
de mogelijkheid om in een breed temperatuursgebied te meten (-40° tot +500 °C);
de meting is niet intrusief;
de meting is niet afhankelijk van de operator;
hoge resolutie;
de meting gebeurt op afstand (via kabels, of draadloos). D.w.z. verbeterde veiligheid,
steigers bouwen is niet noodzakelijk en isolatiemateriaal en coating kunnen blijven
zitten.



4 Inspectietechnieken

4.1 Monitoring van corrosie

Binnen het kader van nieuwe onderhoudstechnologieën is monitoring van corrosie sterk in
opkomst. Met deze techniek is het mogelijk om corrosieprocessen binnen het bedrijf goed in
de gaten te houden waardoor men een beter grip krijgt op de processen. Men kan monitoring
van corrosie onderverdelen in de volgende groepen:

detectie door metaalverlies;
Dit is een eenvoudige maar ook effectieve wijze d.m.v. de detectie van het metaalverlies door
het plaatsen van corrosiecoupons. Deze methode wordt niet alleen toegepast bij atmosferische
corrosie (bijvoorbeeld door het plaatsen van proefplaten op een dak) maar ook in leidingen en
tanks. Interpretatie geschiedt meestal visueel en d.m.v. het wegen van de coupons. Vooral bij
leidingen en tanks wordt hiermee meteen het nadeel van deze techniek duidelijk: Men kan
niet continu meten en de coupons zijn niet altijd even goed bereikbaar.

meten met ER-probes;
Een meer directe methode is het meten met ER-probes. ER staat voor 'Electrical Resistance'.
Van een draad, buis of strip wordt continu de elektrische weerstand gemeten via
referentieschakelingen met een Thomson brug. T.g.v. corrosie verandert de weerstand en op
deze wijze kan dus on-line worden gemeten. De resolutie van de meting is 1 m en dat is een
waarde welke bijzonder hoog is, veel hoger dan de resoluties die met een US-onderzoek
wordt behaald. Een praktisch toepassingsvoorbeeld is het zogenaamde 'sand monitoring' bij de
olie- en gaswinning. Verandert de samenstelling van het product (corrosiviteit of erosiviteit),
dan wordt dit tijdig gedetecteerd zodat men kan ingrijpen voordat systemen teveel corroderen
of slijten. ER-probes zijn alleen geschikt voor het detecteren van uniforme aantasting.

elektrochemische technieken.
Met elektrochemische technieken kan naast een beeld over uniforme aantasting ook het
putcorrosiegedrag en spleetcorrosiegedrag van metalen in een bepaalde stroom worden
bepaald. Er zijn verschillende technieken beschikbaar t.w. bepaling van de
polarisatieweerstand, bepalen van de electrode-impedantie en het meten van de rustpotentiaal.
Een nieuwe ontwikkeling is het meten van de elektrochemische ruis voor het tijdig signaleren
van putcorrosie. Door Bank Elektronik en door Hoechst is een systeem ontwikkeld dat voor
deze toepassing continu de conditie van een distillatiekolom bewaakt. Bij overschrijding van
bepaalde waarden kan tijdig worden ingegrepen en aldus wordt productiestilstand t.g.v.
schade vermeden. Een vrij nieuwe elektrochemische monitoring techniek is corrosie
monitoring van betonstaal. Bij kritische (civiele) constructies kan hiermee tijdig worden
ingegrepen bij dreigende betonrot.

Ondersteunende technieken. Hieronder vallen allerlei meetmethoden die indirect informatie
geven over corrosiegedrag zoals het monitoren van biofilms, pH-waarde, temperatuur,
chemische samenstelling van de vloeistof enz.



5 De corrosie-materiaal engineer

5.1 Meerwaarde van een corrosie-materiaal engineer

In Nederland is het begrip corrosie-materiaal engineering als vakgebied niet zo bekend.
Alleen grote maatschappijen kennen dit en passen dit dan ook toe. Daarvoor hebben ze de
mensen, corrosie–materiaal engineers in dienst, die over de nodige vakkennis bezitten. In de
meeste kleinere bedrijven wordt deze vorm van engineering niet of vrijwel niet toegepast, met
als gevolg dat men vaak tegen corrosieproblemen aanloopt.

De meerwaarde van deze vorm van engineering wordt vaak niet erkend of men weet niet hoe
men dit moet aanpakken.In andere landen zoals Amerika en Duitsland is dit niet het geval,
daar is corrosie-materiaal engineering veel meer ingeburgerd dan in Nederland. De
belangrijkste reden is mogelijk dat er in die landen betere opleidingen zijn voor dit vak. Een
andere reden is, dat men het aanstellen van een corrosie-materiaal engineer vaak te duur vindt.
De meerwaarde van een corrosie- materiaal engineer is moeilijk te meten. Dit wordt pas
duidelijk als men ernstige corrosieschade heeft, die achteraf gezien, voorkomen had kunnen
worden! In 1952 is er een artikel van Frank L. LaQue verschenen met bovenstaande titel.
Dertig jaar later is het nogmaals gepubliceerd in “Material Performance” (MP augustus 1985).
Sheldon W.Dean publiceerde in 1991 (MP juni) een artikel met de naam: “Corrosion
engineering in the chemical process industries, a story of significant success”. Beide artikelen
belichten de meerwaarde van het beroep van corrosie-materiaal engineering. In dit artikel
wordt gebruik gemaakt van beide documenten.

5.2 Het “gereedschap” van een corrosie-materiaal engineer

Om dit vak met succes uit te kunnen oefenen moet men over een bepaalde kennis beschikken.
Helaas is er in Nederland geen speciale opleiding voor dit beroep en daarom zal men de
benodigde kennis via allerlei deelopleidingen en praktische ervaringen moeten verwerven.
Wat moet een corrosie- materiaal engineer zoal weten:

kennis van corrosie;
Het zal duidelijk zijn dat men moet beschikken over veel kennis van corrosie in al zijn
verschijningsvormen. Niet alleen van metalen, maar ook van kunststoffen en coatings.

kennis van de corrosieweerstand van materialen;
Bij het selecteren van een materiaal voor een bepaald doel men moet weten hoe dit zich  zal
gedragen. Naast zijn parate kennis moet de engineer weten waar hij die eventuele informatie
in de literatuur kan vinden. Er is enorm veel literatuur over corrosie.

kennis van de corrosiviteit van chemicaliën / producten;
Hoe reageren chemicaliën in bepaalde omstandigheden. Invloed van de concentratie, de
temperatuur, oxiderend, reducerend, de invloed van spoorelementen etc. Naast deze
chemische kennis is het noodzakelijk ook inzicht te hebben in processen, in wat er gebeurt als
druk en temperatuur wijzigen, weten welke reacties er mogelijk zijn, etc.

kennis van de fysische en mechanische waarden van materialen;
Corrosiebestendigheid is belangrijk, maar ook de sterkte, de warmtegeleidbaarheid, uitzetting
enz, kunnen in bepaalde gevallen van belang zijn.

kennis over de beschikbaarheid en kosten van een materiaal;



Men kan wel een materiaal selecteren, maar als men het niet kan krijgen of de kosten zijn erg
hoog, dan heeft dit weinig zin.

kennis van fabricagetechnieken;
Dus weten of een materiaal lasbaar is en hoe dit moet worden uitgevoerd. Kan een materiaal
alleen maar worden gegoten, gesmeed etc. Hoe is de bewerkbaarheid? Deze kennis is van
belang bij het kiezen een materiaal voor een bepaald doel, b.v. pompen, warmtewisselaars,
instrumenten etc.

het plannen, uitvoeren en interpreteren van corrosietests;
Er zijn vele corrosietests, elk met zijn eigen limitaties. Speciale laboratoriumproeven, maar
ook corrosiemonitoring in het proces. De engineer moet weten welke testen mogelijk wel of
niet toepasbaar zijn en hij of zij moet de resultaten kunnen interpreteren.

goed kunnen samenwerken met andere disciplines.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat niemand al de bovengenoemde kennis voor 100%
in huis zal hebben. Tijdens zijn werkzaamheden zal hij/zij dan veel gebruik moeten maken
van de literatuur en mogelijk van zijn netwerk wat hij in de loop der jaren heeft
opgebouwd.Daarnaast is het van groot belang dat hij/zij zeer goed kan samenwerken met
anderen.

In principe moet een corrosie-materiaal engineer op de engineering afdeling werken, waar
hij/zij direct wordt betrokken bij nieuwe procesontwerpen of veranderingen. Er moeten zeer
goede contacten zijn met de onderhoudsafdeling. Overleg over reparaties, veranderingen.
Contact met de operators van de plant is van belang, b.v. storingen in het proces kunnen
corrosie veroorzaken. Samenwerking met de afdeling inkoop is belangrijk. Bij aankoop van
apparaten, materialen, etc. zijn technische specificaties nodig en vaak ook aanvullende
inspecties. De corrosie-materiaal engineer moet het management steeds goed informeren over
de dingen waar hij mee bezig is. Uiteindelijk beslist het management of bepaalde zaken wel
of niet worden uitgevoerd.

5.3 De taken van een corrosie-materiaal engineer

Omdat dit vakgebied niet zo bekend is in Nederland, volgt hier een puntsgewijze opsomming
met beschrijving, van de taken van een corrosie-materiaal engineer:

het voorkomen van corrosie;
Het is altijd beter om corrosie te voorkomen dan later uit te moeten leggen waarom de
corrosie is opgetreden en wat er gedaan had moeten worden om het te voorkomen.
Ontwerpers hebben vaak meer oog voor het goed functioneren en sterkte van een apparaat,
dan voor het eventueel later falen door corrosie. Het is juiste deze samenwerking met een
corrosie-materiaal engineer en de ontwerpers waardoor dit kan worden voorkomen. Hij/zij
overziet het gehele procesontwerp en weet waar de problemen mogelijk zouden kunnen
optreden. Door een juiste materiaalkeuze, een goed ontwerp en de juiste constructiewijze kan
dan veel toekomstige corrosieproblemen worden vermeden.

De ervaring heeft geleerd dat daar waar deze samenwerking tussen ontwerpers / constructeurs
en een corrosie-materiaal engineer bij de bouw van een nieuwe installatie niet heeft
plaatsgevonden er later vaak veel onverwachte corrosieproblemen optreden. De dooddoener:
“Wij hebben veel ervaring en doen dit altijd zo!” heeft de uiteindelijke gebruiker vaak veel
geld gekost.

diagnose van materiaalschade;



Als er toch corrosie is opgetreden dan zal hij/zij de corrosie-materiaal engineer de oorzaak
moeten vaststellen. Daarvoor moet hij/zij veel ervaring en kennis hebben om de corrosievorm
te kunnen bepalen en/of deze met behulp van diverse onderzoekstechnieken te kunnen
vaststellen: b.v. chemische analyses van het aangetaste materiaal of de gevormde
corrosieproducten, metallografisch onderzoek enz. Ook de literatuur kan in deze fase soms
zeer nuttige zijn.

reparatie van schade voorkomen van verdere corrosie;
Bij corrosieschade zal moeten worden vastgesteld of reparatie mogelijk is en op welke wijze,
b.v.  oplassen of delen vervangen e.d.  Uiteraard wordt er dan gekeken of een beter materiaal
het bestaande corrosieprobleem kan oplossen, maar ook kan er onderzocht worden of een
proceswijziging een oplossing is, b.v. het veranderen van de temperatuur, of de snelheid, het
elimineren van zuurstof of juist een betere beluchting toepassen of is een inhibitor een
mogelijkheid, enz.?

Als de aantasting van dien aard is dat reparatie of andere middelen niet mogelijk zijn, dan
blijft er niets anders over om het betreffend object te vervangen, maar dan uitgevoerd in
een voor dat doel een meer corrosiebestendig materiaal.

het uitvoeren van inspecties;
Ondanks het feit dat de juiste materialen zijn toegepast in een installatie, zal er altijd
periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd. Er zijn altijd plaatsen in een proces die om
wat voor reden dan ook meer of minder kritisch zijn. In principe moeten deze plaatsen  of
apparaten al bij de materiaalselectie een “uitroepteken” krijgen ; met andere woorden, de
materiaalkeuze lijkt in orde te zijn, maar voor alle zekerheid is extra inspectie in de eerste fase
van het proces belangrijk.

Men moet zich realiseren dat in een proces vaak een breed spectrum van omstandigheden
kunnen bestaan, maar waarvoor maar een of twee materiaaltypes zijn toegepast. Dus komt het
voor dat een bepaald materiaal in een situatie soms aan de grens van zijn mogelijkheden
wordt toegepast, dus kritisch moet worden gevolgd. Het is aan de corrosie-materiaal engineer
om voor een installatie een inspectieprocedure op te stellen en zelf ook de inspecties uit te
voeren. Daarmee wordt eventuele corrosie vroegtijdig ontdekt, welke dan vaak door minder
ingrijpende reparaties of aanpassingen kan worden verholpen.

Ook het installeren van een corrosiemonitoringsysteem is een van de hulpmiddelen om
corrosie in een vroeg stadium te detecteren.

het maken van specificaties en standaards;
Het maken en controleren van materiaalspecificaties, waardoor de juiste materialen met de
juiste samenstelling en eigenschappen worden gebruikt of gekocht. Standaards en procedures
ontwikkelen b.v. voor het uitvoeren van inspecties, corrosiepreventie van equipement
gedurende shutdowns of voor de tijdelijke opslag van materialen en equipement enz.

het bijhouden van een archief.
Meestal gebeurt deze activiteit in samenwerking met de afdeling inspectie. Voor elk stuk
equipement is er een file in een archief ondergebracht. Daarin vindt men dan de
oorspronkelijke bestelling met de datasheets, de lasprocedures etc. dus alles wat te maken
heeft met het betreffende onderdeel. Alle resultaten van inspecties, eventuele testen, reparaties
enz, moeten in deze file terechtkomen. Niets uit het archieffile mag worden meegenomen,
alleen maar kopiëren. Het bijhouden van een archief is vaak veel werk, echter bij eventuele
toekomstige reparaties of wijzigingen aan het betreffende onderdeel is deze informatie zeer
belangrijk; welke lasprocedure/kwalificatie, eventuele gloeibehandeling, materiaaltype enz.
Ook bij vervanging of nieuwbouw is deze informatie zeer belangrijk, namelijk gedurende de



levensduur van een installatie worden er, b.v. vanwege corrosie of procesaanpassingen,
dingen veranderd. Als deze informatie niet wordt doorgegeven naar de nieuwbouw, dan
maakt men de oude installatie na met al zijn oorspronkelijke kinderziektes. Het opslaan van
deze gegevens in een databank behoort tegenwoordig tot de mogelijkheden, waardoor een
iedere betrokkene “on-line” hiervan gebruik kan maken.

5.4 Tot slot

Het is belangrijk dat de corrosie-materiaal engineer de resultaten van zijn activiteiten
rapporteert aan alle betrokken disciplines en vooral aan het management. Daarmee worden
allen goed geïnformeerd en blijft iedereen “goed bij de les”. Om zijn werk goed te kunnen
doen is een corrosiemateriaal engineer deels afhankelijk van de informatie die hij krijgt van
andere disciplines in een bedrijf, zoals de onderhoudsafdeling, de operators, afdeling inkoop
etc. Goede informatie over en weer zorgt ervoor dat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt.
Voor het management is het belangrijk te weten dat de kans op productiestoringen of
ongelukken als gevolg van corrosie tot het minimum zijn beperkt.

Een van de belangrijkste conclusies is het gegeven dat corrosie-materiaal engineering niet
alleen geld kost maar uiteindelijk ook geld opbrengt. Dit laatste is vaak niet goed aan te tonen.
Want als er door de werkzaamheden van een corrosie-materiaal engineer en alle andere
betrokkenen vroegtijdige maatregelen zijn getroffen waardoor onverwachte shutdowns zijn
voorkomen, is het achteraf moeilijk aan te geven hoeveel men heeft bespaard. En wat levert
op den duur een betere en duurdere materiaalkeuze op, t.o.v. van een goedkopere oplossing?
Zeker is dat bedrijven die een corrosie- materiaal engineer in dienst hebben op dit gebied
minder problemen hebben dan bedrijven die een dergelijke discipline niet in huis hebben.

3 Kennisinstellingen en onderzoeksinstituten

3.1 Nationale kennisinstellingen

3.1.1 Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft
Faculteit 3mE
mevr. O.M.S. Wens-van Swol (Secretariaat)
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft
t +31(0)15 278 3976 (Secretariaat)
f +31(0)15 278 6730 (Secretariaat)
e o.m.s.wens-vanswol@3me.tudelft.nl
w http://www.3me.tudelft.nl en http://www.mse.tudelft.nl

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalkunde (3mE)
Het onderzoek is gericht op het ophelderen van corrosie-reactiemechanismen. Oppervlaktelagen
spelen een belangrijke rol bij de bescherming van metalen tegen corrosie. Een belangrijk deel van het
onderzoek houdt zich daarom bezig met een gedetailleerde karakterisering van deze lagen en van het
interface tussen de lagen en het metaal, met inbegrip van de hechtingseigenschappen. De gebruikte
meetmethoden zijn voor een groot deel elektrochemisch. Daarnaast verricht de groep onderzoek naar
corrosie en elektrochemische energieconversie in brandstofcellen. De sectie participeert in het NIMR
(Netherlands Institute for Metals Research).

mailto:o.m.s.wens-vanswol@3me.tudelft.nl
http://www.3me.tudelft.nl
http://www.mse.tudelft.nl


Het materiaalkundig onderzoek en onderwijs binnen de faculteit 3mE is samengebracht binnen de
afdeling Technische Materiaalwetenschappen. De afdeling wordt gevormd door die leerstoelen die
samen de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de opleiding tot materiaalkundig ingenieur. Het
onderzoek binnen de afdeling is gericht op zowel de wetenschappelijke als (proces)technologische
aspecten van materialen. Ook het gedrag van materialen in hun toepassing is een zwaartepunt in het
onderzoek.

De volgende hoofdaandachtsgebieden voor het onderzoek zijn gedefinieerd:

Oppervlakken en Interfaces;
met als aandachtsgebieden o.a. fysische en chemische processen aan oppervlakken en interfaces,
mechanismen van corrosie en slijtage en onderzoek op het gebied van coatings.

Structuur en Complexiteit van Materialen;
met als aandachtsgebieden o.a. de kinetiek van groei en de morfologie van dunne lagen,
fasetransformaties, textuurontwikkeling, degradatie en authenciteit van kunstobjecten en
simulatietechnieken op atomistisch niveau.

Procestechnologie van Lichtmetalen;
met als aandachtsgebieden o.a. modellering van stollingsprocessen en van extrusie van Al en Mg,
validering van simulaties, ontwikkeling van nieuwe processen en optimalisatie van bestaande
processen.

Controle van Microstructuren in Metalen;
met als aandachtsgebieden o.a. fasetransformaties in staal en Al, precipitatie en beinvloeding van
microstructuur door plastische deformatie.

Verbindingstechnologie en Mechanisch Gedrag;
met als aandachtsgebieden o.a. plasticiteit, vermoeiing, fysica van lasprocessen,
booglassen en laser lassen.

Contact
Prof. Dr. J.H. de Wit, Hoofd Afdeling t +31(0)15 278 2196
L. Norbart, Medewerker O&O t +31(0)15 278 2278
ing. P.J.B. Overkamp, Medewerker O&O t +31(0)15 278 6778

3.1.2 Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Scheikundige Technologie
Gebouwen Helix (He) en Matrix (Ma)
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
t +31(0)40 247 3000 (Secretariaat)
f +31(0)40 244 4321 (Secretariaat)
e info-ST@tue.nl
w https://w3.chem.tue.nl/nl

Werkgroep Materiaal en Grensvlakchemie (SMG)
“Het is waarschijnlijk hinderlijk dat natuurkunde en scheikunde ooit van elkaar gescheiden zijn.
Scheikunde is de wetenschap der atomen en de wijze waarop zij combineren. Natuurkunde beschrijft
de krachten tussen atomen en de eigenschappen op grote schaal van materialen welke resultante zijn
van de interatomaire krachten. Er is een breed onderzoeksgebied welke zowel natuurkundig als
scheikundig is. Hoe eerder we ons dit realiseren, hoe beter”
(J.C. Slater, Preface to: Introduction to Chemical Physics, September 1939)

Wetenschappelijke activiteiten in de Werkgroep Materiaal en Grensvlakchemie (SMG) omvatten
onderzoeken naar structuur-gerelateerde eigenschappen van een groot scala aan materialen van
inorganische substanties en metalen tot aan polymeren. De focus ligt op veelfasige materialen, die
bestaan uit twee of meer substanties elk met verschillende fysieke eigenschappen en waarin elke
substantie haar eigen identiteit bewaart en tegelijkertijd wenselijke eigenschappen genereert voor het
geheel.

mailto:info-ST@tue.nl
https://w3.chem.tue.nl/nl


Grensvlakchemie aan de grensvlakken zelf is het meest voorkomend bij de meeste bestudeerde
verschijnselen. Belangrijk in dit opzicht is de relatie tussen de micro-, meso- en macroniveaus. Het
microniveau is het niveau van moleculaire aspecten, het macroniveau beschrijft de
materiaaleigenschappen gebaseerd op de leer der verschijnselen. Ons onderzoeksterrein beslaat de
relatie op mesoniveau tussen microstructuur en vormleer, wat de eigenschappen op macroniveau
bepaalt en waarvan de eigenschappen zelf worden bepaald door de samenwerkende aard van het
gedrag van de moleculen op micro-niveau.

Kennis op het niveau van micro en macro is nog lang niet compleet, maar we zijn er van overtuigd dat
het opvullen van het gat in de kennis op mesoniveau essentieel is voor progressie op het gebied van
veelfasige materialen en hun toepassingen.

Contact
prof. dr. G. de With, voltijd leerstoel Coating Technology
Helix STO 2.35
t +31(0)40 247 4947
e G.deWith@tue.nl

prof. dr. R.A.T.M. van Benthem, deeltijd leerstoel Coating Technology
Helix STO 2.48
t + 31(0)40 247 2029
e r.a.t.m.v.benthem@tue.nl

mrs. I.J. Scholten-Kamstra, secretariaat
Helix STO 2.34
t +31(0)40 247 2770
e I.J.Scholten-Kamstra@tue.nl

3.1.3 Universiteit Twente

Universiteit Twente
Faculteit Construderende Technische Wetenschappen
Leerstoel Oppervlaktetechnologie en Tribologie
mevr. Belinda Bruinink (Secretariaat)
Drienerloolaan 5
Postbus 217
7500 AE Enschede
t +31(0)53 489 5630
f +31(0)53 489 4784
e secrtrib@ctw.utwente.nl
w http://www.tr.ctw.utwente.nl

Onze leerstoel houdt zich bezig met allerlei verschijnselen die tussen twee oppervlakken, al dan niet in
contact met elkaar, op kunnen treden. Wrijving, smering en slijtage zijn hier voorbeelden van. Dit
vakgebied wordt de tribologie genoemd. Daarnaast houdt de vakgroep zich bezig met de
oppervlaktetechnologie. Hieronder vallen alle mogelijke oppervlaktebehandelingen en coatings die
aan oppervlakken uitgevoerd kunnen worden. Vaak kunnen technieken uit de oppervlaktetechnologie
ingezet worden om tribologische verschijnselen te beheersen. Tribologie en Oppervlaktetechnologie
zijn daarom sterk met elkaar verweven in ons onderwijs en onderzoek.

3.1.4 Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)
Toernooiveld 1 Postbus 9010
6525 ED Nijmegen 6500 GL Nijmegen
t +31(0)24 365 3342
f +31(0)24 365 2888
e K.vanderVeer@science.ru.nl
w http://www.ru.nl
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Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (Faculteit NWI of FNWI) draagt bij
aan de internationale kennisinfrastructuur op het terrein van de bèta-wetenschappen door middel van
de ontwikkeling, de overdracht, de verspreiding en de toepassing van hoogwaardige kennis in
samenwerking met strategische partners. De faculteit kent de volgende opleidingen: Natuur- en
Sterrenkunde, Scheikunde, Biologie en Medische Biologie, Wiskunde, Informatica, Informatiekunde,
Natuurwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen en Moleculaire Levenswetenschappen. Het
onderwijs kenmerkt zich door kleinschaligheid en veel persoonlijke begeleiding, bevordert actief
studiegedrag onder meer door het aanbieden van uitdagende en op de beroepspraktijk aansluitende
problemen, en biedt zicht op vele uiteenlopende functies en loopbanen in binnen- en buitenland.

Op de genoemde vakgebieden wordt door de faculteit tevens onderzoek verricht. Hoofdlijnen van het
facultaire onderzoekprofiel zijn:

gerichtheid op een beperkt aantal fundamentele onderzoekterreinen binnen de
natuurwetenschappen, de wiskunde en de informatica. De selectie van deze terreinen vindt plaats op
basis van landelijke taakverdeling en kwaliteitsbewaking;

het verrichten van hoogwaardig onderzoek van internationaal erkende kwaliteit;
een multidisciplinaire benadering van vraagstukken;
sterke oriëntatie op verwerving van externe gelden vanuit de tweede en derde geldstroom, met

bijzondere aandacht voor de regionale kennissector en industrie;
bedrijfsmatig management.

3.1.5 Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Materialen StudieCentrum
Nijenborg 4
9747 AG Groningen
t +31(0)50 363 4843 (Secretariaat)
f +31(0)50 363 7732 (Secretariaat)

Materialen StudieCentrum (MSC)
Het Materialen StudieCentrum heeft tot doel ontwerp en wetenschappelijk onderzoek van materialen
en hun bruikbaarheid. De missie is te verdelen in vier speerpunten: het verkrijgen van een
internationale status als marktleidend materiaalonderzoeks en – trainingsinstituut; fundamenteel
onderzoek verrichten op het gebied van bruikbare materialen; het optimaliseren van de synergie en de
kennisoverdracht tussen de subdisciplines van natuurkunde, scheikunde en biologie; het onderwijzen
van een nieuwe generatie van onderzoekers in verschillende disciplines (in de breedte) zodat
afgestudeerden beter voorbereid zijn op de verscheidenheid aan vaardigheden die nodig zijn in de
maatschappij, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Contact
Prof. J. Knoester, Scientific Director
t +31(0)50 363 4369

3.1.6 Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht
Centrum voor Techniek
Industrial Engineering and Maintenance
Nijenoord 1
3500 Utrecht
t +31(0)30 238 8888
f +31(0)30 238 8889
e centrumvoortechniek@hu.nl
w www.centrumvoortechniek.nl
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Het Centrum voor Techniek, voorheen PTGroep/PTOpleidingen, maakt onderdeel uit van de
Hogeschool Utrecht. Met een breed aanbod aan technische opleidingen en cursussen speelt het
Centrum actief in op opleidingsvragen van professionals en bedrijven.

Werken én leren
Werken en leren zijn nauw aan elkaar verbonden. U kunt cases en projecten uit de eigen
praktijksituatie inbrengen in de studie. Zo past u de opgedane kennis en vaardigheden direct toe in uw
eigen werk.

Efficiënt studeren
Onze studieprogramma’s stemmen we zo goed mogelijk af op uw kennis en vaardigheden. Uw
studieadviseur bepaalt in overleg met u of u in aanmerking komt voor studieversnelling op basis van
uw huidige competenties.

Maatwerk voor bedrijven
Het Centrum voor Techniek biedt verschillende mogelijkheden tot onderwijs op maat. Naast ons
reguliere aanbod, verzorgen wij voor bedrijven ook in-company trainingen en voeren we
haalbaarheidsstudies, kennisscans en onderwijsinnovatieprojecten uit.

Jarenlange ervaring
Het Centrum voor Techniek biedt al meer dan 50 jaar cursussen en opleidingen aan technische
professionals.

Praktijk staat centraal
Onze docenten komen voor een groot deel uit de beroepspraktijk en zijn vaak (parttime) werkzaam in
hun vakgebied. Een aantal opleidingen en cursussen is ontwikkeld in samenwerking met lectoren van
de Hogeschool Utrecht. Daarnaast werkt het Centrum samen met tal van bedrijven en (branche-
)instellingen.

Erkend onderwijs
Het Centrum voor Techniek is erkend door CEDEO. Dit keurmerk waarborgt de klanttevredenheid.
Ook zijn verschillende specifieke cursussen gecertificeerd door o.a. SKO, NIL en KIWA of
geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na afronding van een duale
of deeltijdopleiding ontvangt u een bachelordiploma (ing.) van de Hogeschool Utrecht.

3.1.7 Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking
Frankrijklaan 10 Postbus 15
2390 AA Hazerswoude Dorp 2391 PX Hazerswoude Dorp
+31(0)172 52 1500
Stichting OOM is in 1984 opgericht door werkgeversorganisatie Koninklijke Metaalunie en
werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Het opleidingsfonds
houdt zich bezig met het in stand houden en verbeteren van vakmanschap in de
metaalbewerkingsbranche. OOM kent ruim 14.000 lidbedrijven die aan ruim 140.000 mensen werk
bieden. De stichting geeft leden voorlichting op het gebied van opleiding en personeelsbeleid.
Daarnaast biedt OOM informatie aan via http://www.oom.nl. Verder geeft OOM inzicht in het aanbod
van relevante cursussen en aanbieders. Met financiële bijdragen stimuleert het opleidingsfonds het
volgen van opleidingen en cursussen. OOM werkt met een landelijk netwerk van gespecialiseerde
adviseurs. Deze helpen leden met advies op maat.

3.2 Nationale onderzoeksinstituten

3.2.1 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Energieonderzoek Centrum Nederland
Postbus 1
1755 ZG PETTEN

http://www.oom.nl.


t +31(0)224 56 4949
f +31(0)224 56 4480
e info@ecn.nl
w http://www.ecn.nl
Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op
energiegebied. Momenteel werken ongeveer 900 mensen bij ECN, dat is gevestigd in het Noord-
Hollandse Petten. Het onderzoekscentrum voert onderzoek uit op het gebied van energie. Hierbij
bewegen de onderzoekers zich in het overgangsgebied tussen het fundamentele onderzoek van
universiteiten en de toepassing van kennis in de markt. Dit heeft een grote invloed op het leven van
alledag. Zo bevinden zich bijvoorbeeld zonnecelsystemen op daken van huizen en staan moderne
windmolens in het veld te draaien dankzij technologie die is ontwikkeld door ECN. Hiermee oefent het
instituut een belangrijke functie uit voor de maatschappij van vandaag en morgen.

ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: een veilige, efficiënte,
betrouwbare en milieuvriendelijke energievoorziening. In opdracht van overheid en bedrijfsleven
ontwikkelt ECN hiervoor kennis en technologieën. Hierbij worden drie basiselementen onderscheiden,
namelijk het terugdringen van de energievraag door energiebesparing, het opwekken van energie met
duurzame energiebronnen en een efficiënt en schoon gebruik van fossiele brandstoffen. Daarbij voert
ECN ook onderzoek uit naar combinaties, toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op
energiegebied. Hierop gebaseerd is het onderzoek bij ECN verdeeld over acht programma-units:

Beleidsstudies;
Energie Efficiency in de Industrie;
Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten;
Zonne-energie;
Windenergie;
Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek;
Waterstof & Schoon Fossiel;
Engineering & Services.

Het nucleaire energieonderzoek wordt uitgevoerd door de Nuclear Research and consultancy Group
(NRG), een joint venture van ECN en KEMA. Van de 900 mensen die in dienst zijn bij ECN werken
circa 300 medewerkers bij NRG.

3.2.2 KIWA

KIWA Hoofdkantoor KIWA Certificatie
Postbus 1072 Postbus 70
3430 BB Nieuwegein 2280 AB Rijswijk
t +31(0)30 606 9511 t +31(0)70 414 4400
f +31(0)30 606 1165 f +31(0)70 414 4420
alg@kiwa.nl certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl http://www.kiwa.nl/index-CK.asp?iD=181

Kiwa verbetert kwaliteit met kennis van zaken
Kiwa is een onafhankelijke, hoogwaardige organisatie met als kernactiviteiten certificatie en
onderzoek. Deze worden ondersteund door inspectie, training en advisering. Opdrachtgevers zijn
utiliteitsbedrijven, overheden, industrie, (zakelijke) dienstverlening en (internationale) instellingen.
Kiwa werkt voor opdrachtgevers uit vele sectoren maar is vooral aanwezig in de water- en energie
sector, bouw en infrastructuur, mobiliteit, feed & food, veiligheid, milieu en de zorg. Kiwa is
onderverdeeld in drie business lines:

Kiwa Certification;
Kiwa Research and Technology;
Kiwa Training & Consultancy.

Kiwa is actief in ruim dertig landen. In Duitsland, België, Italië en Engeland heeft Kiwa eigen
vestigingen die het totale dienstenpakket bieden. Kiwa wil 'Partner for Progress' zijn, vanuit erkend
leiderschap in certificatie en onderzoek, ondersteund door inspectie, training en advies.

3.2.3 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
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Postbus 90502
1006 BM AMSTERDAM
t +31(0)20 511 3113
f +31(0)20 511 3210
e info@nlr.nl
w http://www.nlr.nl
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) verricht toegepast onderzoek voor de
luchtvaart- en ruimtevaartsector. Het NLR is een onafhankelijk technologisch instituut. De
wetenschappers en ingenieurs van het NLR ontwikkelen nieuwe technologieën voor luchtvaart en
ruimtevaart. Daarbij draait het niet alleen om wetenschappelijk onderzoek, maar ook om de
toepassing in de industrie en bij de overheid.

Het NLR heeft twee vestigingen: in Amsterdam en in Marknesse in de Noordoostpolder. Bij elkaar
werken er zo'n 700 mensen: van vliegtuigbouwkundigen tot psychologen en van wiskundigen tot
materiaalkundigen. Deze onderzoekers zetten zich dagelijks in om de luchtvaart veiliger en
milieuvriendelijker te maken. Ze ondersteunen de overheid bij haar beleid. Ze assisteren de
Nederlandse krijgsmacht. En ze versterken het innoverend vermogen van bedrijven. Daardoor draagt
het NLR bij aan een slagvaardige overheid en een concurrerende industrie. Klanten zijn overheden,
grote en kleine industrieën, luchtvaartinstanties en ruimtevaartorganisaties. Niet alleen in Nederland,
maar steeds meer ook internationaal.

Het NLR heeft een aantal gespecialiseerde onderzoeksfaciliteiten. Zoals de windtunnels, die samen
met de Duitse zusterorganisatie DLR worden geëxploiteerd. Het NLR is een non profit organisatie, die
marktgericht en maatschappelijk relevant onderzoek verricht. Driekwart van het onderzoek wordt in
opdracht van klanten verricht. Voor fundamenteel onderzoek krijgt het NLR subsidie. Het is een van
de Grote Technologische Instituten in Nederland.

3.2.4 Netherlands Institute for Metals Research (NIMR)

Netherlands Institute for Metals Research
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft
mevr. P. Zandijk (Secretariaat)
t +31(0)15 278 2275 (Secretariaat)
f +31(0)15 278 6730 (Secretariaat)
e p.zandijk@tnw.tudelft.nl
w http://www.nimr.nl

Bestuur
Dr. ir. S. Hoekstra, Directeur
Prof.dr.ir. A.H.M. Verkooijen, Afdelingsvoorzitter
mevr P. Zandijk, Afdelingssecretariaat (TM/AS)

The Netherlands Institute for Metals Research is opgericht in 1997 als een publiek-private
samenwerking tussen industriële partners, academische partners en het Ministerie van Economische
Zaken. NIMR brengt een groep bekwame bedrijven en kennisinstituten in geselecteerde
aandachtsgebieden bij elkaar, als een publiek-privaat deelgenootschap ter bate van innovatie. NIMR
is een antwoord op de Nederlandse paradox: geen tekort aan kwalitatief hoogstaande kennis, echter
niet voldoende geïmplementeerd in de Nederlanse economie, wat resulteert in weinig nieuwe en
innovatieve toepassingen van deze kennis.

Het antwoord van NIMR is een betere balans tussen het genereren en toepassen van kennis:
wetenschappelijke kennis ontdekt door NIMR’s academische partners behoort getransformeerd te
worden in winstgevende groei van de industriële tak.

Het doel van NIMR is het verbeteren van de innovatieve en competitieve positie van de Nederlandse
metaalindustrie door middel van doelgericht, toepassingsgerichte onderzoeksprogramma’s in een
aantal geselecteerde aandachtsgebieden. Het NIMR focust op vier onderzoeksprogramma’s die acht
aandachtsgebieden beslaan, genoemd onderzoeksclusters:

micro/nano engineering;
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fundamenteel onderzoek en bruikbare materialen;
micro/nano procestechnologie van bruikbare materialen.

macro engineering;
modelleren van vorming;
samenkomende technologie-gebieden.

materiaalproduktie;
lichte metalen metallurgie;
ijzermetallurgie.

lifetime.
corrosie;
oppervlakte en grensvlakte engineering.

3.2.5 Nederlands Meetinstituut BV (NMi)

Nederlands Meetinstituut BV
Postbus 654
2600 AR DELFT
t +31(0)15 269 1500
f +31(0)15 261 2971
e nmi@nmi.nl
w http://www.nmi.nl
NMi is een groep van bedrijven die zich bezighoudt met meten, kalibreren, testen en certificeren.
Daarnaast verzorgt zij trainingen en biedt zij op deze gebieden consultancy. Kernbegrippen in onze
benadering zijn: klantgerichtheid, internationale oriëntatie, precisie, aantoonbare kwaliteit en
anticipatie.
_
NMi B.V. is een 100% dochteronderneming van Holland Metrology N.V., dat op haar beurt een 100%
dochter is van TNO. NMi B.V. is de holding van 3 dochterondernemingen te weten NMi Van Swinden
Laboratorium B.V., NMi Certin B.V. en Verispect B.V. Nederlands Meetinstituut is als private
onderneming ontstaan uit de verzelfstandiging van de Dienst van het IJkwezen op 1 mei 1989. Sinds
21 februari 2001 is het bedrijf onderdeel van TNO.

3.2.6 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

Nederlands Normalisatie Instituut
Vlinderweg 6 Postbus 5059
2623 AX Delft 2600 GB Delft
t +31(0)15 269 0390
f +31(0)15 269 0190
e info@nen.nl
w http://www.nen.nl
NEN is hét kennisnetwerk in de wereld van normen en regelgeving. Gebruikers van normen kunnen
NEN op ieder moment en vanaf elke plaats raadplegen. Wij willen onze klanten zo snel en gemakkelijk
mogelijk van informatie voorzien. Met cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten bevorderen we het
gebruik van normen. Met een adviesorganisatie van € 23 miljoen omzet en 285 medewerkers
begeleidt NEN ruim 1400 normcommissies met 7000 leden.

3.2.7 Research Instituut voor Materialen (RIM)

Institute for Molecules and Materials
Faculty of Science
Radboud University Nijmegen
Toernooiveld 1 Postbus 9010
6525 ED Nijmegen 6500 GL Nijmegen
Jacquie Verhoeven-Dikschei Riki Gommers
t +31(0)24 365 2618 t +31 24 365 2121
f +31(0)24 365 3134 f +31 24 365 2190
e J.verhoeven@science.ru.nl e R.Gommers@science.ru.nl
w http://www.ru.nl/imm w http://www.ru.nl/imm
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Bestuur
prof. dr. Roeland Nolte, Directeur
prof. dr. Theo Rasing, Hoofd Wetenschap
prof. dr. Elias Vlieg, Hoofd Onderwijs
Het RIM en NSR zijn samengevoegd tot het Institute for Molecules and Materials (IMM), wat een
interdisciplinair post-Bachelor school is in de Faculteit der Wetenschappen. Het doel van IMM is het
uitvoeren van onderzoek en het trainen van studenten en afgestudeerden in het gebied van
toegepaste moleculaire structuren en materialen. De nadruk ligt op het begrijpen en beheersen van de
complexiteit om nieuwe toepassingen in deze systemen te kunnen ontwerpen.

Dit onderzoeksgebied kan grofweg in twee hoofdthema’s verdeeld worden, namelijk
biologischgeinspireerde systemen en nano/mesoscopische structuren. De onderzoeksgroupen die het
IMM vormen bezitten expertise in alle gebieden die nodig zijn om zowel de experimentele als
theoretische natuur- en scheikunde te omvatten. Hiervoor worden de nieuwste analytische en
synthetische technieken gebruikt.

Het instituut heeft zichzelf een aantal ambitieuze doelen gesteld, die binnen 5 tot 10 jaar gehaald
moeten zijn, waaronder:

beheersbare bruikbare natuurkundige en scheikundige zelf-assemblage;
dynamica van chemische en fysische processen op moleculaire schaal;
compleet structurele oplossing van levende-cell organellen.

3.2.8 TNO

TNO Industrie en Techniek
e Info-IenT@tno.nl

TNO Industie en Techniek – Vestiging Eindhoven
De Rondom 1 Postbus 6235
5612 AP Eindhoven 5600 HE Eindhoven
Ir. G.M. Ferrari
t +31(0)223 63 8851
e gabriele.ferrari@tno.nl

TNO Industrie en Techniek – Vestiging Den Helder
Bevesierweg, gebouw MML (Fort Harssens) Postbus 505
1781 CA Den Helder 1780 AM Den Helder
Ir. E.J. Reddering
t +31(0)223 63 8859
f +31(0)223 63 8888
e ed.reddering@tno.nl

TNO Bouw en Ondergrond
e Facilitydesk-BenO@tno.nl

TNO Vestiging Delft
Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49
2628 XE Delft 2600 AA Delft
Dr. W.A.H. Peelen Dr. R.B. Polder
t +31(0)15 276 3221 t +31(0)15 276 3222
e willy.peelen@tno.nl e rob.polder@tno.nl

TNO – Groep Corrosiepreventie
Het maritieme milieu bevat bij uitstek corrosieve ingrediënten. Het bestuderen van corrosie en de
beantwoording van corrosievraagstukken in maritieme omgeving is instructief voor die in andere
milieus. Om deze reden is de groep Corrosiepreventie gevestigd op een maritieme locatie bij uitstek:
bij de Koninklijke Marine in Den Helder.
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De groep bestaat uit een vijftiental onderzoekers (metaalkundigen, werktuigbouwkundigen,chemisch
technologen) en beschikt over een uitstekend geoutilleerd laboratorium met de modernste
elektrochemische- en oppervlakteanalyseapparatuur (waaronder een rasterelektronenmicroscoop met
elementenanalyse).

De werkzaamheden van de groep gaan van het oplossen van praktische corrosieproblemen en
metaalkundige schades tot fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Tot de klanten behoren
overheidsinstellingen, multinationals en MKB’s. Hun belangrijkste activiteiten zijn:

het ontwikkelen en testen van nieuwe, milieuvriendelijke systemen, inclusief coatings met intrinsiek
geleidende polymeren en op ‘life sciences’ gebaseerde coatings (zie http://www.bioprimer.nl);

optimalisatie van beschermende eigenschappen van conventionele en nieuwe legeringen (b.v. staal,
koper, aluminium en magnesium);

het toepassen van geavanceerde meettechnieken voor het vaststellen van de corrosiesnelheid, een
voorspelling te maken van de levensduur en het monitoren van corrosieprocessen;

het uitvoeren van (versnelde) tests (blootleggen en vaststellen van corrosie-eigenschappen van
metalen en complete producten) onder uiteenlopende omstandigheden.

Kostenbesparende of kwaliteitsverhogende producten zijn: ontwerp van betonconstructies voor een
bepaalde levensduur, diagnose van schadegevallen, ontwerp en begeleiding van kathodische
bescherming, onderzoek en advies bij zwerfstroomcorrosie, waterstofverbrossing en
spanningscorrosie. Integratie van kennis over corrosie vanaf de start van het ontwerpproces kan veel
problemen en kosten in het gebruiks- en onderhoudsstadium voorkomen.

TNO heeft met het Nederlandse Corrosie Centrum een samenwerkingsverband waarbij de activiteiten
van de Corrosie Advies Dienst worden gesteund. Dit komt vooral ten goede aan de MKB bedrijven.
Website: http://www.tno.nl

3.3 Internationale kennisinstellingen

3.3.1 Universiteit van Leuven

Universiteit van Leuven
Afdeling Chemische Materiaalkunde (MTM)
Walter Bogaerts
Kasteelpark Arenberg 44
B-3001 Heverlee
Belgium
t +32(0)16 32 1222 of 1260
f +32(0)16 32 1991
m +32(0)4 7560 7847

Onderzoeksgroep Afdeling Chemische Materiaalkunde (MTM)
De onderzoeksgroep werkt aan intelligente elektrochemische technieken en meetprobes voor
corrosie-monitoring en –voorspelling.
Het project wil de mogelijkheden exploreren geboden door de combinatie van artificiële intelligentie
(AI) technieken met conventioniele of geavanceerde electrochemische corrosie-meetmethoden, om
te komen tot corrosie-monitoring of -voorspellingsinstrumenten met onovertroffen mogelijkheden
en/of betrouwbaarheid.
Een eerste deel van het werk zal voortbouwen op de EFM methode (ontwikkeld door het K.U.
Leuven Corrosielab) en zal trachten de inherent data-validatiemogelijkheden verder te ontwikkelen.
Verder werk zal gebruik maken van data mining of neurale netwerktechnieken voor het modelleren
van (lokale) corrosietypes, om te komen tot zogenaamde A.I.-based corrosion analysis probes. Een
derde deel zal techten om technologieën te ontwikkelen voor de bepaling van de corrosiviteit van
een medium voor een bepaalde materiaalklasse. Ideeën hieromtrent zijn geïnspireerd door het
domein van de elektronische sensors in vaste vorm.

3.4 Internationale onderzoeksinstituten
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3.4.1 Fraunhofer-Gesellschaft

Het Fraunhofer-Gesellschaft is uw partner voor onderzoek op contractbasis in alle gebieden van
engineeringonderzoek. Op het gebied van materiaalonderzoek heeft deze firma een aantal
afdelingen en instituten, waaronder:

Procestechnologie en Toegepast Materiaalonderzoek;
Lasertechnologie;
Electronen Straal- en Plasmatechnologie.

Voor uitgebreide informatie kijk op http://www.fraunhofer.de.

3.4.1.1 Manufacturing Technology and Applied Materials Research (IFAM)

Formgebung und Funktionswerkstoffe
Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse
t +49(0)421 224 6100
f +49(0)421 224 6300
e busse@ifam.fraunhofer.de
w http://www.ifam.fraunhofer.de/index.php?seite=/2801/&lang=en

De Afdeling Materiaalontwikkeling en Bruikbare Materialen valt onder het Fraunhofer Instituut voor
Procestechnologie en Toegepast Materiaalonderzoek IFAM en heeft zaken in Bremen en Dresden.
IFAM doet toegepast onderzoek in de volgende aandachtsgebieden:

poedertechnologie en poedermetallurgie;
rapid prototyping, rapid tooling en rapid manufacturing;
giet- en schuimtechnologie;
computergestuurde engineering.

Voor industriëlen biedt de Afdeling Nauw Verwante Vormgeving compleet onderzoek- en
ontwikkelings-service zoals:

marktanalyse;
haalbaarheidsonderzoek;
productie van prototypeseries voor starters in nieuwe marktsegmenten;
kennisoverdracht;
ontwikkeling van fabrieken;
training van personeel;
ondersteuning voor opbouw van fabrieken;
ondersteuning voor initiatie van productie;
kwaliteitsbeheer bij het testen, analyseren en evalueren van producten en lopende band;
doorlopende kennisoverdracht op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

De hoofddoelen van IFAM’s werk zijn het minimaliseren van materiaal- en energieverbruik en kosten-
aten optimalisatie. IFAM werkt met vol vertrouwen en levert de originele gegevens aan haar klanten
gedurende de hele periode van procesontwikkeling.

3.4.1.2 Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT)

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
Steinbachstraße 15
D-52074 Aachen
Duitsland
t +49 (0)241 8906 0
f +49 (0)241 8906 121
e info@ilt.fraunhofer.de (Algemeen)
w http://www.ilt.fraunhofer.de/eng/100001.html

Met meer dan 250 werknemers en 10,000m2 bruikbare werkruimte is het Fraunhofer Institute for Laser
Technology (ILT) wereldwijd een van de belangrijkste onderzoeksinstituten in zowel fundamenteel als
toegepast onderzoek in dit specifieke veld. De activiteiten beslaan een groot scala van
aandachtsgebieden zoals de ontwikkeling van nieuwe laserstraalbronnen en –componenten, het
gebruik van moderne lasermetingen en laser test-technologie en productie met behulp van laser. Hier
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vallen bewerkingen onder zoals lasersnijden, –uithollen, –boren, –lassen en –solderen maar ook
oppervlaktebehandeling, micro-bewerking en rapid-prototyping. Bovendien is het Fraunhofer Institute
for Laser Technology betrokken bij laser fabriekstechnologie en procesbewaking als ook complete
systeemtechnologie. Buiten het oplossen van vraagstukken op het gebied van lasertechnologie,
ontwikkelt het instituut hoog-energieke bronnen voor zachte Röntgen-stralen toegepast in de productie
van halfgeleiders en in Röntgen-microscopie. Ook worden afvalgassen en metallische oppervlakken
schoongemaakt door gebruik van electrische ontladingen onder atmosferische druk.

3.4.1.3 Fraunhofer Institute for Electron Beam and Plasma Technology

Fraunhofer Institute for Electron Beam and Plasma Technology
Winterbergstraße 28
D-01277 Dresden
Duitsland
t +49 (0)351 2586 0
f +49 (0)351 2586 105
w http://www.fep.fraunhofer.de/enu/index.asp

Het doel van ons werk is het ontplooien van innovatieve toepassingen van Electronen Straal- en
Plasmatechnologie in industriële processen. We zijn toegewijd in het genereren van nieuwe zakelijke
kansen voor onze klanten door middel van nieuwe en vernieuwde technologiën. Specialiteiten in ons
onderzoek en onze ontwikkeling zijn haar klantgerichtheid en hoge relevantie in de industrie. Bij
uitvoering van dit werk is niet alleen de ontwikkeling van innovatieve technologie belangrijk, maar ook
de baten en lasten van de productie zelf.

Electronen straaltechnologie, pulsed magnetron sputtering en plasma-geactiveerd hogesnelheids
neerslagtechnologie zijn de kerngebieden van deskundigheid waarop ons werk is gebaseerd. Onze
expertise breidt zich constant uit en wordt direkt toegepast in innovatieve bedrijfstakken. Denk hierbij
aan vacuum coating en oppervlaktemodificatie en –behandeling met electronen en plasma’s. Behalve
ontwikkeling van lagen systemen, produkten en technologiën, is een ander belangrijk werkterrein het
opschalen van technologiën voor coating en behandeling van grote gebieden met hoge productiviteit.
Haalbaarheidsstudies, ontwikkelingsprogramma’s, produktie van hoofdcomponenten en
proefproductie zijn slechts een aantal van de lange lijst van diensten aangeboden aan klanten en
partners. Onze activiteiten worden ondersteund door samenwerking door middel van netwerken en
allianties, zowel op nationaal als internationaal niveau.

4 Werkgevers- en brancheorganisaties

4.1 Aluminium Centrum
Aluminium Centrum
Postbus 107
3990 DC HOUTEN
t +31(0)30 638 5566
f +31(0)30 638 5567
info@aluminiumcentrum.nl
www.aluminiumcentrum.nl

Het Aluminium Centrum is een koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en
toepassende industrie en fungeert als kennis- en informatiecentrum. De organisatie heeft tot doel het
bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van
kennisoverdracht,vpromotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het
aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport,
verpakkingen en overige industriële en consumenten toepassingen.

De activiteiten van het Aluminium Centrum leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de
aluminiumbranche als geheel en richten zich op stimulering en ondersteuning van
individuelevbedrijven bij innovaties. Door nauw contact met de aluminium industrie en derden kan het
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Aluminium Centrum haar activiteiten afstemmen op de ontwikkelingen in de markt. Het Aluminium
Centrum biedt tevens een optimale facilitering aan haar achterban en derden om aluminium gelieerde
producten en diensten te presenteren, zowel in de zakelijke sfeer als voor het onderwijs en
consumenten.

De Stichting Aluminium Centrum is opgericht in 1985. De bedrijven uit de aluminium basis industrie,
voormalig VNAI en nu verenigd in de VNMI (Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie) zijn de
deelnemers in de stichting. Daarnaast kent het Aluminium Centrum begunstigers.

4.2 Aqua Nederland
Aqua Nederland
Boerhavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
t +31(0)79 353 1203
f +31(0)79 353 1365
e aquaned@fme.nl
w http://www.aquanederland.nl
Aqua Nederland is de branchevereniging voor de waterbehandelings-sector en richt zich op
"waterzorg". De vereniging is opgericht in 1990 en heeft inmiddels zo'n 50 leden. Aqua Nederland is
een platform voor en door de waterbehandelings-branche, dat zich sterk maakt voor hoogwaardige
collectieve belangenbehartiging, informatie-uitwisseling en contacten met marktpartijen en gebruikers.
Dit alles ter versterking van de concurrentiepositie van haar leden. Onder waterbehandeling wordt
verstaan: het in positieve zin beïnvloeden van de waterkwaliteit voor technische (of consumptieve)
doeleinden, door middel van waterbehandelings-produkten en/of - apparatuur. Aqua Nederland
behartigt waar mogelijk de belangen van haar leden, richting overheid en bedrijfsleven.

De lidbedrijven werken samen in werkgroepen, onder meer op het gebied van milieu, zwembadwater,
public relations, legionella, hergebruik van water, normalisatie en waterkwaliteitseisen. Actuele
thema's worden op de voet gevolgd en zonodig wordt actie ondernomen.

Vialezingen, 'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomsten, symposia voor specifieke
beroepsdoelgroepen, deelname aan vakbeurzen en publicaties van o.a. de werkgroepen, wordt
veel kennis en ervaring uitgewisseld.

4.3 Bond voor Materialenkennis
Parallelweg 30 Postbus 70577
5201 CZ ’s-Hertogenbosch 5201 CZ ‘s-Hertogenbosch
t +31(0)73 644 6400
f +31(0)73 644 1949
e bvm@bureausprint.org
w http://www.materialenkennis.nl
Bureau SPRINT is het gezamenlijk servicebureau van de Bond voor Materialenkennis en de
Vereniging voor Produktietechniek.

De Bond voor Materialenkennis is als onafhankelijke beroepsorganisatie al 70 jaar een ideaal trefpunt
voor onderzoekers en technici uit bedrijven en instellingen. De Bond vervult een brugfunctie tussen
theorie en praktijk, tussen wetenschap en bedrijfsleven. De Bond voor Materialenkennis stelt zich tot
doel kennis te bevorderen en te verspreiden op het gebied van materialen en de verwerking en de
toepassing ervan in de praktijk. De Bond is niet alleen actief op het gebied van de materiaalkunde zelf
(metalen, bouwmaterialen, agromaterialen, kunststoffen, verf, rubber), maar ook op het gebied van
bijzondere materiaalaspecten, zoals tribologie, corrosie, reologie, hechting, warmtebehandeling ,
vermoeiing en niet-destructief onderzoek. Veel aandacht gaat ook uit naar het verwerken en bewerken
(o.a. met lasers), naar ontwerpen en construeren, naar milieuaspecten, duurzaamheid en
schadetolerantie. Op al deze gebieden bevordert de Bond onderzoek en verspreidt hij kennis, zowel in
openbare als besloten bijeenkomsten, via onderzoeksrapporten, tijdschriftartikelen en
voorlichtingsbladen.

De Bond werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Verftechnici (NVVT), de
Nederlandse Reologische Vereniging (NRV), de Vereniging Metalen (VeMet), de Vereniging voor
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Warmtebehandelingstechniek (VWT) en de Nederlandse Keramische Vereniging. (NKV) De Bond
participeert voorts in het Projectbureau voor onderzoek aan Materialen en Productietechnieken (PMP).

4.4 Centrum Hout
Centrum Hout
Westeinde 8 Postbus 1350
1334 BK Almere-Buiten 1300 BJ Almere
t +31(0)36 532 9821
f +31(0)36 532 9571
Houtinformatie +31(0)900 532 9946 (45 cpm)

Het Centrum houdt zich bezig met voorlichting en promotie, advisering, onderzoek en opleidingen.
Daarbij staan deskundigheid en objectiviteit voorop. Het Centrum bevordert zo het verantwoord
gebruik van hout in technisch, economisch, maatschappelijk en esthetisch opzicht. Centrum Hout is
een stichting gefinancierd door de bedrijfstak hout. Vertegenwoordigers uit deze bedrijfstak -
houthandel en houtindustrie - hebben zitting in het bestuur en commissies. Hierdoor blijft het Centrum
op de hoogte van het houtgebruik, waardoor het hierop snel kan inspelen. Het Centrum Hout telt ca.
17 medewerkers.

4.5 Dutch Polymer Institute (DPI)
Dutch Polymer Institute
Postbus 902
5600 AX Eindhoven
t +31(0)40 247 5629
f +31(0)40 247 2462
e dpi@polymers.nl
w http://www.polymers.nl

DPI is een stichting gefinancieerd door industrie, universiteiten en de overhead en opgericht om
baanbrekend onderzoek te verrichten in het gebied van de polymeren. De stichting is de brug tussen
universiteiten en industrie, waardoor de wetenschappelijke vaardigheden van onderzoeksgroepen op
de universiteiten samengebracht worden met de industriële noodzaak tot innovatie. Er worden pre-
competetieve onderzoeksprojecten uitgevoerd om waarde toe te voegen aan de wetenschappelijke
gemeenschap, door middel van wetenschappelijke publicaties. DPI is waardevol voor de industrie
door de creatie van intellectueel bezit. De stichting is een uniek platform voor bewustzijnsvorming van
nieuwe technologie. In het platform nemen industrieën deel, welke op commercieel gebied
concurrenten zijn, maar op het platform met elkaar communiceren voordat de concurrentie losbarst –
om innovatie te stimuleren.

DPI integreert de wetenschappelijke disciplines en know-how van universiteiten als schakel in de
kennis-ketting, om de omstandigheden tot het komen van een baanbrekende inventie te optimaliseren
en industriële innovatie op gang te brengen. De stichting heeft als doel om wetenschappelijke
excellentie te combineren met werkelijke innovatie in de industrie, waardoor er een nieuwe kijk in
zowel industrieel als academisch onderzoek ontstaat. Uiteindelijk moet dit het innovatiegat tussen
industrie en universiteit opvullen, waardoor de Nederlandse Paradox van wetenschappelijke
uitmuntendheid en tekort aan innovatie teniet wordt gedaan.

DPI is gefinancieerd door industrie (ongeveer 25%), kennisinstituten en universiteiten (ongeveer 25%)
en het Ministerie van Economische Zaken (maximaal 50%).

Deelnemende bedrijven zijn: Accelrys, Akzo Nobel, Analytik Jena, Agro Technology & Food
Innovations, Astra Zeneca, Avantium Technologies, Avery Dennisson, Basell, Bayer, Borealis,
Chemspeed, Ciba, Degussa, Dow, DSM, ECN, Forschungsgesellschaft Deutsche Kunststoffe,
Friesland Foods, GE Plastics, Hysitron, Microdrop, Merck, National Petrochemical Company Iran, NTI
Europe, Océ, OTB, Philips, Sabic, SEP, Shell, SKF, Teijin Twaron, Ticona, TNO, Waters.

4.6 Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststoffenindustrie
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(NRK)
Federatie Nederlandse Rubber- en Kunstoffenindustrie
mevr. E. van der Hout
Postbus 420
2260 AK Leidschendam
t +31(0)70 444 0660
f +31(0)70 444 0661
e info@nrk.nl
De Federatie NRK steunt ondernemingen in de rubber-, lijm-, recycling- en kunststofindustrie die
streven naar maatschappelijk verantwoord commercieel succes door met moderne producten in een
behoefte te voorzien. Ondernemingen die een stimulerende en attractieve werkomgeving bieden,
waarin het plezierig werken is. De ontwikkeling naar duurzaam ondernemen stelt functionele,
ecologische, arbo-technische en maatschappelijke prestatie-eisen aan ontwerp, productie, gebruik en
recycling van het product. De NRK zet zich in voor de gezamenlijke zorg voor kwaliteit, milieu, en
arbeidsomstandigheden. Door middel van continue verbetering van de ‘stand der techniek’, innovatie,
èn open communicatie wil de NRK de maatschappelijke waarde en het imago van rubber en
kunststofproducten en industrie bevorderen.

De NRK signaleert een stijgende vraag naar duurzamere producten. Hieronder wordt verstaan
producten met een betere ‘total value’ of ‘total cost’ prestatie. Dit betekent dat de waarde van het product
zo groot mogelijk is over de hele levensduur van het product. Het totaal van financiële kosten,
milieubelasting en sociale belasting is dus zo gering mogelijk. Denk aan producten die minder
onderhoud nodig hebben of producten die makkelijk te recyclen zijn.

De zorg voor mens en milieu heeft al jaren de aandacht van de bedrijven, hun branches en de NRK.
De eerste acties namen bedrijven eind jaren '80 van het vorige millennium. Sindsdien zijn de
initiatieven gestaag uitgebreid. Voor vele producten zijn omvangrijke recyclingsystemen ingevoerd die
oud materiaal terugbrengen in nieuwe producten. Die nieuwe producten zijn zo (her)ontworpen dat de
prestaties maximaal zijn met minimaal materiaalgebruik en geschikt voor recycling. Via convenanten
tussen de overheid en de NRK zet de industrie zich verder - met succes - in het energieverbruik te
verminderen (MJA), de milieubelasting in de productie te verminderen (Convenant IMT), de
milieulasten van kunststof verpakkingen te verminderen (Convenant Verpakkingen) en het veilig en
gezond gebruik van producten te waarborgen (Convenant Stoffen). De rubber-, lijm, recycling- en
kunststofindustrie kan en wil een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van
Nederland. Die ambitie vraagt continue actie en vernieuwing: in producten en markten, in de
organisatie in het bedrijf en tussen de ketenpartners, en door de inzet van nieuwe technologieën.
De Federatie NRK wil daarom zijn leden blijvend ondersteunen en stimuleren om:

beter te innoveren en dit op een duurzame manier te doen (duurzame productinnovatie);
de aandacht voor milieu in het bedrijf te verbreden naar het product (productgerichte

milieuzorg).

4.7 Holland Elektronica
Binnen de FME verenigt Holland Elektronica een aantal Nederlandse fabrikanten en leveranciers van
meetinstrumenten. De FME-CWM-brancheverenigingen GTA (Groep Technische Automatisering) en
FEDA (Federatie Aandrijven en Automatiseren) gaan integreren. Tijdens de Industriële Week, begin
oktober van dit jaar, ziet de nieuwe vereniging officieel het daglicht. De nieuwe bundeling van meer
dan 200 bedrijven gaat FEDA heten en krijgt hoogstwaarschijnlijk de huidige FEDA-voorzitter Lucas
Wintjes als voorzitter. Hij is werkzaam bij van Bosch Rexroth in Boxtel. De ‘oude’ FEDA is ontstaan uit
de fusie tussen de Federatie Hydrauliek en Pneumatiek en de Vereniging Voor Aandrijftechniek. GTA
is ontstaan na de reorganisatie van het vroegere Holland Elektronica.

4.8 Metaalunie
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1 Postbus 2600
3439 NJ Nieuwegein 3430 GA Nieuwegein
t +31(0)30 605 3344
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f +31(0)30 605 3122
e info@metaalunie.nl
w http://www.metaalunie.nl

De Metaalunie is met 12.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en
kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich expliciet op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers
in uiteenlopende sectoren als:

machine- en apparatenbouw;
metaalwaren;
meet- en regeltechniek;
elektronica;
engineering;
las- en constructiewerk;
gereedschappen;
gietwerk;
jacht- en scheepsbouw;
verspaning;
plaatbewerking;
landbouwmechanisatie;
staalbouw;
revisie en onderhoud;
handel en service.

Naast het algemene lidmaatschap van de Metaalunie kunnen leden zich ook aansluiten bij een
branchegroep. Een branchegroep behartigt de economisch-technische belangen van een bepaalde
homogene bedrijfsgroep. Momenteel zijn er ruim 50 branchegroepen die specifieke bedrijfsgroepen
ondersteunen.

De Metaalunie staat garant voor brede expertise, kennis van de branche en een concrete,
resultaatgerichte aanpak. De Metaalunie:

is aangesloten bij MKB-Nederland;
kent een structuur waarbinnen de stem van ieder lid telt;
beschikt over een buitendienst voor direct contact met haar leden;
geeft maandelijks het vakblad Metaal & Techniek uit. Exclusief voor leden publiceert de

Metaalunie maandelijks een bulletin. Daarnaast kunnen leden 24 uur per dag de Metaalunie
Ledenportal raadplegen;

geeft gratis ledenadvies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en
bestuursrechtelijk gebied;

heeft verzelfstandigde diensten die tegen zeer gunstige tarieven werken zoals PKM, BTCMetaal,
MEVAS en de Stichting Rechtsbijstand;

biedt interessante kortingen voor o.a. telefoonverkeer, arbo-zorg, inkoop gas en elektriciteit,
verzekeringen, rechtsbijstand, muziekgebruik in bedrijven en internetactiviteiten;

organiseert regionale bijeenkomsten voor leden (informatievoorziening, netwerken/contacten leggen
met collega ondernemers, beleidsafstemming, inspraak etc.)

4.9 Metanet
Sinds 2005 is het NCC betrokken bij de mogelijke opzet van Metanet, een platform voor
kennisoverdracht in de metaalindustrie (mogelijkerwijs ook breder dan metaal alleen). De
ontwikkelingen rond Metanet zijn nu zover dat er een go/no-go moment is gekomen waarop de
deelnemende partijen zich moeten committeren aan de verdere opzet van het platform. Het NCC is in
de discussie steeds een warm pleitbezorger geweest voor de opzet van Metanet.

Sinds maart 2005 zijn er meerder bijeenkomsten geweest over de opzet van Metanet. Hoewel het idee
snel door veel partijen werd gedragen is er tot op heden geen daadkracht geweest in de realisatie van
het platform en het opzetten van de eerste projecten. Even heeft het er naar uitgezien dat de opzet
van Metanet een stille dood zou sterven. Bij de laatste vergadering van april j.l. hebben vrijwel alle
partijen aangegeven nu toch serieus te willen starten met de opzet van metanet.
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4.10 Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)
Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)
Krimkade 20
2251 KA Voorschoten
t +31(0)715 61 1211
f +31(0)715 61 1426
e info@nil.nl
w http://www.nil.nl

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die de collectieve
belangen behartigt van Nederlandse bedrijven, instellingen en personen, die werkzaam zijn op het
gebied van het verbinden van materialen. In het NIL hebben fabrikanten, leveranciers, gebruikers en
onderzoeks- en opleidingsinstellingen zich verenigd.

4.11 Nederlands Verpakkingscentrum
Nederlands Verpakkingscentrum
Stationsplein 9k Postbus 164
2801 AK Gouda 2800 AD Gouda
t +31(0)182 51 2411
f +31(0)182 51 2769
w http://www.nvc.nl

Het NVC verenigingsbureau in Gouda is de ontmoetingsplaats, het informatiecentrum en het
opleidingsinstituut van en voor de bedrijven die belang stellen in de verpakkingsfunctie. Leden van de
vereniging kunnen op exclusieve basis gebruik maken van een aantal belangrijke diensten en
activiteiten. Tevens krijgen zij op praktisch alle overige activiteiten korting. Bij het participeren in
projecten, forums en overige trendsettende of onderzoekende activiteiten hebben NVC-leden
voorrang.

NVC Bedrijfsinformatie heeft het grootste gespecialiseerde informatiecentrum op verpakkingsgebied in
Nederland en ver daarbuiten. Het geven van informatie kan geheel persoonlijk en individueel
gebeuren (alleen voor NVC-leden) of meer generiek. Veel generieke informatie, bijvoorbeeld over het
aanbod van verpakkingsmiddelen, vindt u op de NVC-website NVC Opleidingen is het
opleidingsinstituut in Nederland als het om verpakken gaat. Centraal staat de NVC Leerlijn
Verpakkingskunde, die opleidt tot het enige diploma in Nederland op het gebied van de
Verpakkingskunde. De examinering staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De diploma's
NVC Verpakkingskundige I, II en III zijn internationaal erkend. Naast de Leerlijn Verpakkingskunde
verzorgt NVC Opleidingen een samenhangend pakket van korte cursussen en een groot scala aan 'op
maat gemaakte' in-company opleidingen. Het gehele aanbod vindt u op de NVC-website.

4.12 Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
(NVDO)

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
Voorveste 2
Postbus 138
3990 DC Houten
t +31(0)30 634 6040
f +31(0)30 624 6041
e info@nvdo.nl
w http://www.nvdo.nl

De NVDO is opgericht op 7 november 1963 met 122 leden. Dit jaar zijn er ruim 1400 personen en
bedrijven lid van de NVDO. Alle activiteiten van de vereniging betreffen het ontwikkelen en het
verspreiden van kennis over onderhoud en onderhoudsmanagement.
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Veel ondernemingen en organisaties hebben een belangrijk deel van hun vermogen geinvesteerd in
bedrijfsinstallaties en onroerend goed. Deze productiemiddelen dienen door regelmatig onderhoud in
optimale toestand te worden gehouden. De NVDO is erop gericht dit doel te bereiken door kennis van
doelmatig onderhoud uit te wisselen met voor ieder specifiek project het meest gewenste resultaat
tegen de laagst mogelijke kosten. Naast het algemeen management en het productie management
behoren daarom ook de wetenschap en de kennisleveranciers tot de doelgroep.

De NVDO realiseert haar doelstellingen onder andere door:
haar leden te ondersteunen in het verwerven van gerichte informatie. Zo kunt u deelnemen aan

cursussen, kringontmoetingen en andere evenementen. Deze zijn ook toegankelijk  voor niet leden;
het organiseren van kennisoverdracht door middel van de vele bijeenkomsten die door NVDO-leden

georganiseerd worden;
het stimuleren van onderlinge contacten;
het initieren van ontwikkelingen. Op de website is geregeld relevant en interessant nieuws.

U kunt een abonnement nemen op de nieuwsbrief;
het behartigen van algemene belangen inzake het onderhoud, door het onderwerp geregeld onder

de aandacht te brengen van de overheid en de captains of industry. De belangrijkste
verenigingsactiviteiten zijn:

ledenbijeenkomsten over onderhoud in alle regio's van Nederland;
landelijke bijeenkomsten over actuele thema's;
cursussen en studiedagen: de NVDO is de instantie met een breed pakket actuele

onderhoudsopleidingen;
werkgroepen: In de NVDO worden regelmatig werkgroepen gevormd die een specifiek

onderwerp bestuderen.

4.13 Nederlandse Vereniging van Gieterijtechnici (NVvGT)
Nederlandse Vereniging van Gieterijtechnici (NVvGT)
drs. E.J.H.M. ter Veer (secretariaat)
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
t +31(0)79 353 1252
f +31(0)79 353 1365
e nvvgt@fme.nl
w www.metaalgieten.nl

De Nederlande Vereniging van Gieterij Technici (NVvGT) heeft als doel de kennis over gieterijtechniek
en het gegoten product te verdiepen en uit te wisselen. Aanvankelijk stond de gieterijtechniek
centraal, maar tegenwoordig richt de aandacht zich hoofdzakelijk op kennisoverdracht ten aanzien
van de functionele eigenschappen van het gegoten product. De NVvGT telt 221 leden.

De metaalgieterij is een onmisbare sector binnen de metaalindustrie, waar kwaliteits-, milieu- en
energiezorg al jaren geleden hun intrede hebben gemaakt. Gieterijen en deskundigen werken nauw
samen om op hun gezamenlijke interessegebieden kennis te kunnen uitwisselen. Mede hierdoor weet
de opdrachtgever zich verzekerd van hoogwaardige producten.

De volgende vier organisaties hebben de krachten gebundeld en het initiatief genomen om tot de
website http://www.metaalgieten.nl te komen:

de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) - behartigt de belangen van de
gieterijen in Nederland. Milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de
vereniging;

de Nederlandse Vereniging van Gieterij Technici (NVvGT) - heeft als doel de gieterijtechniek en het
gegoten product te verdiepen en uit te wisselen. Aanvankelijk stond de gieterijtechniek centraal, maar
tegenwoordig richt de aandacht zich voornamelijk op kennisoverdracht ten aanzien van de functionele
eigenschappen van het gegoten product;

de Nederlandse Gieterij Stichting (NGS) - richt zich op de opleidingen voor het gieterijpersoneel;
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de Metaal Gieterij Bedrijven (MGB) - verenigt naast enkele ijzergieterijen in hoofdzaak bedrijven die
zich bezighouden met het gieten van non-ferro metalen. Belangenbehartiging en kennisoverdracht
vormen de hoofdactiviteiten van de vereniging.

4.14 Nederlandse Vereniging voor Kwaliteitstoezicht, Inspectie
en Niet-destructieve Techniek (KINT)
Nederlandse Vereniging voor Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-destructieve Techniek
Krimkade 20
2251 KA Voorschoten
t +31(0)71 560 1085
f +31(0)71 561 1426
e info@kint.nl
w http://www.kint.nl
Het aandachtsgebied van de Vereniging KINT omvat de activiteiten die betrekking hebben op
inspecties en keuringen van technische producten (al dan niet gebruik makend van niet-destructieve
onderzoekstechnieken).

De vereniging stelt zich tot doel om op dit gebied, in de ruimste zin, de kwaliteit te verbeteren, de
mogelijkheden te vergroten en de afstemming en integratie met andere disciplines binnen de industrie
te bevorderen.

De vereniging fungeert als centraal aanspreek- en coördinatiepunt voor leden en aangesloten
bedrijven ten aanzien van aspecten op het gebied van keuring, inspectie en NDO.

De doelgroep bestaat uit:
personen werkzaam in de industrie, bij onderzoeksinstellingen, in het onderwijs en bij de overheid

die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het aandachtsgebied van KINT, zoals inspectie- en
keuringsdeskundigen, niet-destructieve inspectiedeskundigen en onderhoudstechnologen;

bedrijven die op dit gebied werkzaam zijn.

Activiteiten van de vereniging:
het bevorderen van vakbekwaamheids- certificatie van inspectie- en niet- destructief

onderzoekpersoneel. Hiertoe onderhoudt KINT nauwe banden met SKO, de Stichting voor de
Certificatie van Vakbekwaamheid. SKO is erkend door de Raad voor Accreditatie;

het bevorderen en ondersteunen van opleidingsmogelijkheden voor onder andere Inspectie- en
Keuringsdeskundigen niveau 2 en 3, Niet-destructief Onderzoeker niveau 2en 3, Niet-destructief
Onderzoek Specialist en Onderhoudstechnoloog;

het bevorderen van kennisoverdracht en kennisuitwisseling door middel van bijeenkomsten en
publicaties en het instellen van technische commissies;

het bevorderen van vaktechnisch overleg tussen bedrijven die zich bezig houden met inspectie en
niet-destructief onderzoek;

het bevorderen van de beschikbaarheid van doelmatige normen voor de uitvoering van niet-
destructief onderzoek, keurings- en inspectiewerkzaamheden;

onderhouden van contacten met gelijkgerichte of aanverwante organisaties, zowel nationaal als
internationaal;

KINT ondersteunt en faciliteert onderzoek op het gebied van inspecties en niet-destructieve
technieken.

4.15 Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het
Carrosseriebedrijf (FOCWA)
Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf
Warmonderweg 1 Postbus 299
2171 AH Sassenheim 2170 AG Sassenheim
t +31(0)252 26 5222
f +31(0)252 26 5255
e info@focwa.nl
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w http://www.focwa.nl
FOCWA, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf, is een actieve
ondernemersorganisatie met ruim 2150 aangesloten ondernemers. Deze bedrijven houden zich
voornamelijk bezig met het schadeherstel van auto’s, bedrijfsvoertuigen, caravans, campers en
motorfietsen en het bouwen van aanhangwagens en carrosserieën.

FOCWA bestaat uit drie secties:
Carrosseriebouw (247 leden, inclusief de Aanhangwagenbouwbedrijven);
Schadeherstel (1362 leden);
Aanverwante Bedrijven (606 leden).

Onder deze laatste sectie ressorteren zes vakgroepen:
caravan- en camperservice;
motorfietsschade-herstelbedrijven;
autopoetsbedrijven;
autorestauratiebedrijven;
autoruitherstelbedrijven;
autobekleedbedrijven.

FOCWA verzorgt de belangenbehartiging ten behoeve van de aangesloten leden op tal van terreinen:
economische en sociaal-economische aangelegenheden;

techniek en informatie;
scholing en opleiding;
kwaliteits-, milieu- en arbo-zorg;
individuele bedrijfsadvisering en –begeleiding;
communicatie en public relations;
etc.

Voor meer specifieke individuele advisering en persoonlijke begeleiding voor bij FOCWA aangesloten
ondernemingen is er het FOCWA Adviescentrum. Denk hierbij aan bedrijfseconomische zaken zoals
het samenstellen van de jaarrekeningen, het voeren van de loonadministratie, het opstellen van een
beleids- of ondernemingsplan, kostprijsbeheersing, etc.

Het Centrum voor Innovatie en Technologie voor het Carrosseriebedrijf, kortweg Cintec, houdt zich bezig
met de bevordering van innovatie en technologische ontwikkeling in de carrosseriebranche. De
activiteiten bestaan uit projecten gericht op kennisontwikkeling en kennisoverdracht (zie
http://www.cintec.nl).

4.16 Nederlandse Vereniging van Rubber- en
Kunststoffenfabrikanten (NVR)
Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffenfabrikanten
Vlietweg 16 Postbus 420
2260 AK Leidschendam 2260 AK Leidschendam
t +31(0)70 444 0660
f +31(0)70 444 0661
e info@nrk.nl
w http://www.nrk.nl
De Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten (NVR) is per 29 oktober 1920
opgericht door een brede groep bedrijven die rubber- en kunststofproducten produceren in Nederland.
Ongeveer 40 bedrijven zijn lid van de NVR en zij dekken bijna 85% van de omzet in rubber producten
die in Nederland worden gefabriceerd. De NVR is een onafhankelijke organisatie met eigen
rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 'sGravenhage.

Binnen de NVR zijn de ledenbedrijven geclusterd in secties. De Sectie Technische Rubber Artikelen
(TRA) is er hier één van. Het doel van de NVR is het behartigen van de belangen van haar
ledenbedrijven in de ruimste zin van het woord, zowel nationaal als internationaal. Het verstrekken van
onafhankelijke informatie over rubber- en kunststofproducten en -toepassingen is één van de
belangrijkste activiteiten van de vereniging. De NVR is dan ook hèt aanspreekpunt voor marktpartijen,
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politiek, milieu- en consumentenorganisaties, vakbonden en andere organisaties. Door overdracht van
kennis wil de NVR onder meer bijdragen aan het tot stand komen van hanteerbare normen, richtlijnen
en wetgeving ten aanzien van de ontwikkeling, de productie, het gebruik, het hergebruik en de
verwijdering van rubber- en kunststofproducten.

Belangrijke onderwerpen die binnen de NVR worden behandeld, zijn:
public relations en lobbying;
economische belangenbehartiging;
(inter-)nationale arbeidsomstandighedenregelgeving;
(inter-)nationale milieuregelgeving;
recycling en afvalverwijdering;
opleiding en scholing;
normalisatie;
certificeringsregelingen;
testmethoden;
kwaliteitssystemen.

De NVR is aangesloten bij en/of werkt nauw samen met andere nationale en
internationaleorganisaties, zoals:

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (Federatie NRK);
NRK-Werkgeversvereniging Branche CAO (NWBC);
Vereniging van Kunststof- en RubberTechnologen (VKRT);
Stichting Opleiding Rubber en Kunststoffen (SORK);
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
Bureau de Liaison des Industries du Caoutchouc de l'Europe (BLIC);
European Conveyor Belt and V-Belt Club;
International Institute of Synthetic Rubber Producers Inc.;
International Rubber Study Group (IRSG);
International Rubber Association (IRA).

De NVR onderschrijft het 'Handvest voor duurzame ontwikkeling voor het bedrijfsleven -
‘Uitgangspunten voor milieubeheer' van de Internationale Kamer van Koophandel.

4.17 PROFION
Vereniging PROFION
de heer mr. M.J.M. de Jong mevr. L.M. Takken - Snoek
Boerhaavelaan 40 Postbus 190
2713 HX Zoetermeer 2700 AD Zoetermeer
t +31(0)79 353 1404
f +31(0)79 353 1365
e mdj@fme.nl e lta@fme.nl
w http://www.verenigingprofion.nl

Vereniging PROFION
PROFION is de vereniging van en voor bedrijven werkzaam in onderhoud. Het gaat dan om
onderhoud in onder meer de sectoren industrie, energie, infrastructuur en offshore. Zelfstandige
ondernemingen in de onderhoudssector en bedrijven die een onderhoudsdienst hebben die opereert
in een leverancier klantrelatie met het moederbedrijf. Daarnaast kent PROFION geassocieerde leden.
Dit zijn organisaties die vanwege hun bijzondere positie en de branche structureel aan PROFION
verbonden kunnen zijn.

PROFION stelt zich tot doel bij te dragen aan een welvarende, efficiënt opererende, veilige, gezonde
en voor (potentiële) werknemers aantrekkelijke branche, ten voordele van de ondernemers in de
onderhoudsbranche én de Nederlandse economie en samenleving in het algemeen. PROFION wil dit
doel bereiken in samenwerking met andere partijen in de branche.

PROFION, wil in samenwerking met andere partijen in de branche, werken aan de volgende missie:
het belang van professioneel technisch onderhoud definiëren en uitdragen;
gezicht geven aan de onderhoudsdienstverlening die bij benadering aan 100.000 mensen
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werk biedt;
de belangen behartigen van ondernemingen die werkzaam zijn in de onderhoudsdienstverlening;
overheden informeren over de belangen van de onderhoudsbedrijven en ervoor pleiten dat bij het

opstellen van wet- en regelgeving rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van de
onderhoudssector;

actief deelnemen aan overleg met overheden op alle niveaus over alle relevante aspecten van het
technisch onderhoud aan kapitaalgoederen;

fungeren als aanspreekpunt voor de overheden;
kennis, standpunten en ideeën uitwisselen met alle belanghebbenden over onderwerpen die de

onderhoudssector raken;
nastreven van een verdere professionalisering van de bedrijven in de onderhoudsbranche.

4.18 SKO
Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid
Boerhaavelaan 40 Postbus 190
2713 HX Zoetermeer 2700 AD Zoetermeer
t +31(0)79 353 1344
f +31(0)79 353 1365
e info@skocert.nl

SKO toetst en certificeert vakbekwaamheid voor diverse beroepsgroepen. Iedere beroepsgroep heeft
zijn eigen certificatiesysteem dat binnen de SKO-systematiek toegesneden op de specifieke eisen en
behoeften van de betreffende beroepsgroep.

Specifieke inlichtingen kunt u verkrijgen via het e-mail adres: info@skocert.nl.

Certificatiesystemen
SAD – arbeidsdeskundigen
SAH – arbeidshygiëne
SGT – gasdeskundigen-tankschepen
SKK – keurings- en inspectiepersoneel
SKNDO – niet-destructief onderzoekers
SKZ – kwaliteitskundigen
SPR – springmeesters
SRZ – taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken
SVK – veiligheidskundigen

4.19 Staalbouwkundig Genootschap (SGN)
Staalbouwkundig Genootschap
Postbus 29075
3001 GB Rotterdam
t +31(0)10 411 5070
f +31(0)10 412 1221
e info@bouwenmetstaal.nl
w http://www.bouwenmetstaal.nl

Bouwen met Staal ondersteunt en stimuleert het gebruik van staal in de bouw. De stichting Bouwen
met Staal verzorgt een groot aantal activiteiten en diensten voor (staal-) bouwend Nederland. Enkele
voorbeelden daarvan zijn het organiseren van studiedagen en opleidingen, het uitgeven van het
vaktijdschrift Bouwen met Staal, de reeks studieboeken (Over)spannend staal en andere publicaties
(richtlijnen e.d.) én het geven van projectadvies en voorlichting.

U kunt lid worden van de vereniging Bouwen met Staal en zo profiteren van kortingen op alle uitgaven
en activiteiten van Bouwen met Staal. U ontvangt dan bovendien elke twee maanden het vaktijdschrift.

4.20 Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en
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Regelgeving (CUR)

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
Postbus 420
2800 AK GOUDA
t +31(0)182 54 0600
f +31(0)182 54 0601
e cur@cur.nl
w http://www.cur.nl
CUR Bouw & Infra is een uniek netwerk van kennisvragers en kennisaanbieders uit overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het aandachtsgebied is de civiele techniek met aanverwante
vakgebieden: materialen en (beton)constructies, geotechniek, waterbouw en het bouwproces.

De CUR heeft tot doel kennis en kunde op het gebied van bouwen en civiele techniek te bevorderen.
Daarmee draagt de CUR bij aan versterking van de positie van publieke en private partijen in de
bouw: de maatschappij en het bouwbedrijfsleven zijn gebaat bij een bouwsector die nieuwe materialen
en methoden toepast.

De CUR koppelt vraag en aanbod op het gebied van kennis in de bouwsector aan elkaar en brengt
mensen met nieuwe ideeën met elkaar in contact. Al sinds 1952 brengt de CUR publiek/private
samenwerking in de praktijk; beide partijen zijn vertegenwoordigd in een groot aantal CURcommissies
die de projecten begeleiden. Door te werken met deze breed samengestelde commissies op het
gebied van onderzoek en voorschriften, realiseert de CUR een breed draagvlak voor haar activiteiten.
Dit bevordert de acceptatie van het uiteindelijke resultaat en daarmee de daadwerkelijke toepassing
van nieuwe ontwikkelingen.

De activiteiten van de CUR bestaan uit onderzoek, voorschriften en kennisoverdracht. Resultaten van
CUR-activiteiten worden vastgelegd in rapporten en CUR-Aanbevelingen en zo breed mogelijk
verspreid in de bouwsector door middel van bijeenkomsten, cursussen en publicaties. Door
samenwerking met het technisch en cursorisch onderwijs vindt ook hier overdracht van nieuwe kennis
plaats.

4.21 Stichting Doelmatig Verzinken (SDV)
Stichting Doelmatig Verzinken
Einsteinbaan 1 Postbus 2600
3439 NJ Nieuwegein 3430 GA Nieuwegein
t +31(0)30 750 9801
f +31(0)30 750 9802
e sdv@worldonline.nl
w http://www.sdvonline.nl
De Stichting Doelmatig Verzinken bestaat sinds 8 augustus 1952. De stichting:

bevordert het doelmatig voorkomen en beheersen van de corrosie van ijzer en staal door
de toepassing van het metaal zink;

geeft adviezen en voorlichting;
publiceert, geeft gastlessen en –colleges en geeft een kwartaaltijdschrift Thermisch Verzinken uit;
keurt en inspecteert thermisch verzinkt staal en duplex-systemen;
denkt met haar klanten mee bij het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe toepassingen;
helpt met het schrijven van bestekken.

4.22 Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW)
Stichting voor de Technische Wetenschappen
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
t +31(0)30 600 1211
f +31(0)30 601 4408
e info@stw.nl
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w http://www.stw.nl

Technologiestichting STW is in 1981 opgericht. Het doel is financieren en stimuleren van
technischwetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan. Dat werkt voor zowel universiteit als
bedrijfsleven: STW brengt de wetenschappelijke wereld in contact met de zakelijke wereld en
begeleidt het ondezoek dat daaruit voortkomt. In de praktijk leidt die samenwerking tot praktisch
toepasbare resultaten, niet zelden met een exploiteerbaar octrooi.

Sinds 1990 is STW een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO), namelijk de divisie Technische Wetenschappen. STW financiert
onderzoeksprojecten. Die worden geselecteerd op grond van hun wetenschappelijke kwaliteit en hun
utilisatie (kans op toepassing). Het budget van STW is 46 miljoen euro per jaar. Jaarlijks krijgt STW
ruim 250 projectaanvragen met een omvang van ongeveer honderd miljoen euro. De aanvragen
worden zo objectief mogelijk beoordeeld met een uitgewogen systeem.

4.23 VELIN
VELIN
Reitseplein 1 Postbus 90154
5037 AA Tilburg 5000 LG
t +31(0)13 594 4767
f +31(0)13 594 4765
e info@velin.nl
w http://www.velin.nl

Bestuur
Rien van Berkom, Directeur r.van.berkom@velin.nl
Paul Valk, Secretaris p.valk@velin.nl
Mariette Bosman, Secretaresse m.bosman@velin.nl

De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) behartigt de collectieve belangen van de
beheerders en exploitanten van pijpleidingen in Nederland. VELIN behartigt de gemeenschappelijke
belangen op maatschappelijk terrein én gemeenschappelijke belangen in de bedrijfsvoering. Het
werkterrein van VELIN is beperkt tot de grotere pijpleidingsystemen voor interregionaal transport. De
meest van deze pijpleidingen werden traditioneel gebruikt voor het vervoer van als "gevaarlijk" te
kwalificeren stoffen. VELIN profileert zich echter steeds meer als een belangenbehartiger voor het
ondergrondse lange-afstandstransport van gassen en vloeistoffen. VELIN houdt zich vooral bezig met
de belangen verbonden aan het transport per pijpleiding op het Nederlandse vaste land binnen
Europa. In samenspraak met andere organisaties op het gebied van pijpleidingtransport behartigt
VELIN ook de belangen van haar leden met betrekking tot transport dat de landsgrenzen overschrijdt
en met betrekking tot het Nederlandse deel van het continentale plat.

De collectieve belangen van beheerders en exploitanten van pijpleidingen liggen op dit moment vooral
op het gebied van de rechtspositie van pijpleidingeigenaren, de regelgeving rond pijpleidingen en het
bedrijfsmatige beheer ervan.

4.24 Vereniging van Fabrikanten van Kunststof
Leidingsystemen (FKS)
Vereniging van Fabrikanten van Kunstof Leidingsystemen
Vlietweg 16 Postbus 152
2266 KA Leidschendam 2260 AD Leidschendam
t +31(0)70 444 0650
f +31(0)70 444 0661
e info@bureauleiding.nl
w http://www.bureauleiding.nl
De Vereniging van Fabrikanten van Kunstof Leidingsystemen heeft zich als doel gesteld de promotie
van de hoge kwaliteit, de duurzame eigenschappen en het imago van kunststof leidingsystemen en de
verbetering van de efficiënte toepassing van deze systemen te stimuleren. Dit ongeacht de
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toepassing, maar met een duidelijke focus op PVC. Uitgaande van deze missie ligt de focus bij
BureauLeiding op het zijn van een kenniscentrum voor kunststof leidingsystemen en wil zij de
volgende boodschappen uitdragen:

de Nederlandse kunstof leidingindustrie is een sterke industrie;
de producten zijn van hoge kwaliteit;
kunstof leidingssystemen hebben een hoge duurzaamheid (meer dan 100 jaar);
BIS is een betrouwbaar inzamelsysteem ten behoeve van het recyclen van kunststof

leidingen;
zaken als standaardisatie, certificatie, veiligheid en milieu zijn erg belangrijk;
de in Nederland geproduceerde producten beschikken over uitstekende productcertificatie

met KIWA, KEMA, KOMO en GasTec.

4.25 Vereniging FME-CWM
Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190
2713 HX Zoetermeer 2700 AD Zoetermeer
t +31(0)79 353 1100
f +31(0)79 353 1365
e info@fme.nl
w http://www.fme.nl
De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de technologisch-industriële sector. De
bedrijvigheid in de sector betreft engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en industriële
automatisering. Bij FME zijn ongeveer 2.750 lidondernemingen (metaal, kunststof, elektronica en
elektrotechniek) met 260.000 vaste medewerkers aangesloten. FME behartigt de belangen van de
lidbedrijven (nationaal en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch en
technisch gebied. Bij FME zijn 160 brancheorganisaties aangesloten. FME heeft, inclusief
brancheorganisaties, 220 medewerk(st)ers met specialistische kennis op vele terreinen in dienst.

4.26 Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI)
Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
t +31(0)79 353 1165
f +31(0)79 353 1155
e info@vnsi.nl
w http://www.vnsi.nl

De Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) behartigt de belangen van de
Nederlandse maritieme maakindustrie. VNSI ondersteunt individuele bedrijven op het gebied van arbo
en milieu, onderwijs, techniek, regelgeving, onderzoek en ontwikkeling, statistiek en
scheepsfinanciering. Daarnaast werkt VNSI intensief samen met organisaties die actief zijn in de
branche. Onlangs heeft VNSI haar strategienota Dutch LeaderSHIP 2015 uitgebracht.

Speciaal voor ondernemingen die niet het werfbedrijf uitoefenen maar wel belangen hebben in de
scheepsbouwindustrie bestaat het geassocieerd lidmaatschap. Lid of geassocieerd lid zijn van VNSI
biedt ook financiële voordelen. Zo heeft VNSI met een aantal organisaties die hun diensten tegen
gereduceerde tarieven aanbieden contracten afgesloten.

4.27 Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen
(VOM)
Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
t +31(0)30 630 0390

mailto:info@fme.nl
http://www.fme.nl
mailto:info@vnsi.nl
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f +31(0)30 630 0389
e info@vom.nl
w http://www.vom.nl
De VOM is de vereniging van én voor de oppervlaktebehandelende industrieën in Nederland. VOM
behartigt de belangen van zo’n 500 bedrijven in de oppervlaktebehandelingindustrie. Gezamenlijk
hebben deze bedrijven de meeste oppervlaktetechnieken in huis. Dit varieert van thermisch verzinken
voor o.a. de kassenbouw, het emailleren van kookapparatuur en warmtewisselaars, het anodiseren
van bouw- en geveldelen, precisie-etsen en galvaniseren voor de halfgeleider industrie,
elektroformeren (o.a. voor medische apparatuur) en opdamptechnieken voor het metalliseren van
kunststoffen. Ook zijn bedrijven aangesloten die toeleveren aan de oppervlaktebehandelaars, zoals de
leveranciers van spuitcabines, galvanoproducten en chemicaliën. Poedercoatbedrijven en lakkers
zorgen voor een goede bescherming en afwerking van alle produkten.

De Vereniging stelt zich ten doel de technische en bedrijfseconomische belangen van haar leden te
behartigen voor zover deze belangen direct te maken hebben met oppervlaktetechnieken. De VOM
vervult deze doelstelling door actief te zijn op de volgende gebieden:

het organiseren van vakgerichte cursussen, aanbieden van bedrijfsinterne cursussen;
technisch advies voor leden;
initiëren en volgen van (technologie) projecten. Voor leden mogelijkheid tot deelname met

een gunstig ledentarief;
voeren van sectorspecifieke belangenbehartiging voor en via de aangesloten verenigingen;
Het voeren van specifieke nationale en internationale belangenbehartiging op het gebied

van Arbo, Energie en Milieu voor de oppervlaktebehandelende industrie;
Projecten en informatie over energie;
Informatie over bovengenoemde onder andere door het eigen blad “Oppervlaktetechnieken”,

technodagen en de website.

4.28 Vereniging voor Produktietechniek (VPT)
Vereniging voor Produktietechniek
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER
tel. 079 3531151
fax 079 3531365
e office@nvpt.nl
w http://www.nvpt.nl
De Nederlandse Vereniging van PrecisieTechnologie (NVPT) is de ontmoetingsplaats voor allen die
werkzaam zijn in de precisietechnologie. Van wetenschappers tot vakmensen, werkzaam in
laboratoria en werkplaatsen, bij grote en kleine bedrijven, universiteiten, constructiebureaus, etc.

Wat heeft het lidmaatschap van de NVPT u te bieden?
zes keer per jaar ontvangt u Mikroniek, het enige vakblad in Nederland op het gebied van

precisietechnologie;
u ontvangt het PTjaarboek, een praktisch naslagwerk voor het vinden van gespecialiseerde

kennis, producten en dienstverlening;
minimaal twee maal per jaar wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van een Precisie In

Bedrijfdag;
de NVPT werkt nauw samen met het Mikrocentrum. Zodra precisietechnologie een

onderdeel is van door het Mikrocentrum georganiseerde themadagen, ontvangt u hiervoor
een uitnodiging;

de NVPT geeft tweejaarlijks de Rien Koster prijs uit;
daarnaast hebben wij een Young Precision Network (YPN). Het doel van dit platform is om

kennisoverdracht tussen jonge vakgenoten te bevorderen en hen tevens de mogelijkheid
bieden (sneller) een netwerk op te bouwen.

4.29 Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)

Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten

mailto:info@vom.nl
http://www.vom.nl
mailto:office@nvpt.nl
http://www.nvpt.nl


Haagse Schouwweg 8f
2332 KG Leiden
t +31(0)71 531 8900
f +31(0)71 531 8159
e secretariaat@vvvf.nl
w http://www.vvvf.nl

VVVF staat voor ‘Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten’ en is een non-profit organisatie die de
belangen van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie behartigt. In dat kader streeft zij naar gunstige
omgevingsvoorwaarden voor productie en handel van verf en drukinkt binnen Nederland.

De Vereniging heeft ongeveer 100 leden. Bij haar leden zijn 7.100 personen werkzaam. De VVVF
vertegenwoordigt daarmee circa 95% van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. De VVVF leden
onderscheiden zich collectief op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Alle leden van de
VVVF nemen deel aan het Coatings Care®-programma dat de veiligheid en gezondheid van
medewerkers, gebruikers en omgeving beschermt.

5 De overheid en corrosie

5.1 Ministerie van Economische Zaken
Economische Zaken bevordert duurzame economische groei in Nederland. Het ministerie voelt zich
verantwoordelijk voor goed werkende (internationale) markten; markten waarin ondernemerszin zich
kan ontplooien en waar iedere ondernemer gelijke kansen heeft, er voor consumenten optimale
keuzevrijheid is en vitale publieke belangen goed geborgd zijn.

5.1.1 SenterNovem

SenterNovem voert op een inspirerende, richtinggevende en professionele wijze het overheidsbeleid
uit op het gebied van innovatie, milieu en duurzaamheid èn bevordert samenhang daartussen. In één
zin: SenterNovem: professionals in duurzaamheid en innovatie.

De visie van SenterNovem
Het streven naar een verhoging van welvaart en welzijn voor de huidige en toekomstige generaties
vergt economische groei. Hiervoor is een goede concurrentiepositie van de Nederlandse economie
nodig, op basis van innovatie. De welvaartsgroei vraagt om een duurzaam karakter, zodat de
volgende generaties op kunnen groeien in een wereld waar het goed toeven is qua milieu,
leefomgeving en klimaat, zonder roofbouw op eindige grondstoffen. Juist door de wisselwerking
tussen duurzaamheid en innovatie kunnen negatieve effecten van groei worden teruggedrongen.

Front Office algemeen
t +31(0)30 239 3533
e front-office@senternovem.nl
w www.senternovem.nl

5.1.2 Innovatiegerichte Onderzoeks Programma’s (IOP’s)

Innovatiegerichte Onderzoeks Programma's (IOP's) hebben als doel fundamenteel-strategisch
onderzoek aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen te versterken in de richting van
het Nederlandse bedrijfsleven. Ook hierbij staan kennisuitwisseling en samenwerking centraal. Tal van
andere instrumenten, zoals "Maak kennis met" en het innovatienetwerk Syntens dragen eveneens bij
aan het tot stand komen van kennisrelaties van bedrijven.

Meer informatie is te vinden op http://www.senternovem.nl/iop/index.asp.

5.1.2.1 IOP Oppervlaktetechnologie

mailto:secretariaat@vvvf.nl
http://www.vvvf.nl
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Oppervlaktetechnologie is één van de belangrijkste gebieden binnen de materiaaltechnologie. Het is
van groot belang bij het ontwerp- en productieproces en bij het functioneren van een product in zijn
omgeving. Thema's die centraal staan in dit IOP zijn functie-integratie, procesinnovatie, hechting en
versnelde testmethoden.Bij alle onderzoeksprojecten staat de Total Performance Approach (TPA)
centraal. Dit houdt in dat het onderzoek zich richt op een totaalsysteem: de ondergrond, plus de
deklaag, plus de gebruikte technologie, plus de uiteindelijke prestatie van het product in de praktijk.
Hierdoor wordt bereikt dat onderzoeksgroepen samenwerken en een breder wetenschappelijk en
technologisch gebied bestreken wordt en dat het onderzoek beter aansluit bij de behoeften van de
industrie. Kijkt u gerust rond in de projectbeschrijvingen, geef uw interesse aan of voeg uzelf toe aan
de verzendlijst van het bulletin "Nieuws aan de Oppervlakte".

5.1.2.2 IOP Zware Metalen/Milieutechnologie

Waarom Zware Metalen? Vanuit milieuoogpunt levert de toepassing van zware metalen een aantal
problemen op: door uitloging tijdens het gebruik kunnen de verwerkte zware metalen in het milieu
terecht komen. In het afvalstadium is de aanwezigheid van zware metalen vaak de oorzaak dat de
producten niet opnieuw te verwerken zijn.
De meeste projecten binnen het IOP Zware Metalen zijn afgerond of worden binnen een jaar
afgerond. De projecten zijn uitgevoerd door universiteiten of kennisinstellingen. Er zijn geen
mogelijkheden meer om nieuwe projecten op te starten. De kennis uit het IOP Zware Metalen is ook
beschikbaar via de Eindrapportage die in 2005 is verschenen.

5.1.2.3 IOP Self Healing Materials
Om het onderzoek naar zelf-herstellende materialen een impuls te geven heeft het Ministerie van
Economische Zaken eind 2005 het IOP Self Healing Materials gestart. Het onderzoek binnen dit IOP
is ingericht langs de bestaande materiaalklassen: polymeren, metalen, beton (en andere materialen
voor civiele toepassingen), composieten en laminaten. Door deze groepering van het onderzoek wordt
optimaal gebruik gemaakt van de bestaande academische en industriële netwerken.

Het initiatief wordt ondersteund door een groot aantal Nederlandse bedrijven en organisaties (onder
andere DSM, Corus, AkzoNobel, Teijin). Verder wordt samenwerking gezocht met internationale
initiatieven op het gebied van zelf-herstellende materialen, zoals in Australië (CSIRO), Frankrijk
(ONERA), Groot-Brittannië (Corus, Rolls Royce) en Duitsland (MPI) en Japan (Nippon Steel).

5.1.3 Syntens

Syntens staat voor succesvol innoveren. Als onafhankelijke partij met een actief, breed en sterk
netwerk, begeleiden wij ondernemers die willen innoveren. Syntens confronteert de ondernemer met
de innovatiekansen die hij heeft, bevordert samenwerken en brengt de ondernemer in contact met
kennisinstituten, onderwijsinstellingen en bedrijven die hem kunnen helpen de aanwezige kansen te
realiseren.

Syntens richt zich op sectoren waar de innovatiekansen het grootst zijn. Technostarters en snelle
groeiers krijgen hierbij speciale aandacht. In onze Innovatiemanagement werkwijze ligt het accent op
de technologische- en marketingkant. Daarnaast is er aandacht voor de niet-technologische aspecten
als strategie, kennisnetwerk, innovatiecultuur, middelen en de rol van de ondernemer. Het is daarbij
dé organisatie in Nederland op het gebied van innovatiebevordering voor het MKB.

Meer informatie is te vinden op http://www.syntens.nl.

5.1.4 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Kansen creëren voor Brabant, door het versterken van de economische groei- en innovatiekracht. Dat
is in enkele woorden de missie van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. De BOM geeft
bedrijven de ondersteuning die ze écht verder helpt. Door te organiseren en te participeren.
Bovendien deelt de BOM kennis en ervaring met gemeenten en andere organisaties, zodat
gezamenlijk wordt gebouwd aan een vruchtbaar investeringsklimaat.

http://www.syntens.nl.


De BOM brengt bedrijven, kenniscentra, gemeenten en specialisten samen in doelgerichte clusters.
Het uitwisselen van ideeën, samenbrengen van specialisaties en het creëren van een gezamenlijke
commitment leidt tot resultaten die bedrijven alléén veel moeilijker kunnen boeken. Dat geldt in sterke
mate voor het midden- en kleinbedrijf.

De BOM organiseert samenwerkingsverbanden op verzoek van haar aandeelhouders, maar ook op
eigen initiatief. De voelhorens van de BOM zijn daartoe wijd vertakt in de provincie. Een bijzonder
aspect is de organisatie rondom het aantrekken van buitenlandse investeerders. De BOM is
aanspreekpunt en vraagbaak voor buitenlandse bedrijven die vestigingsplannen in Brabant hebben.
Ook hierbij draait het om het bijeen brengen van partners, die bij een vestigingsbeslissing een rol
kunnen spelen: provincie, gemeenten, financiers, toeleveranciers, bouwers, adviseurs, etcetera.

Gevestigde bedrijven kunnen vaak zonder problemen een beroep doen op banken en andere
financiële dienstverleners. Starters en pas gestarte bedrijven hebben daar meer moeite mee. Toch zijn
hun ideeën vaak interessant en waard om een kans te krijgen. Daarom participeert de BOM in
kansrijke initiatieven en helpt de BOM bij het vinden van andere financiering. Dat gebeurt onder meer
vanuit het BOM Starterscentrum, gevestigd op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.
Vanuit dit centrum worden vooral starters en jonge bedrijven in de technologiesector ondersteund.

N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Goirleseweg 15
5026 PB Tilburg
Postbus 3240
5003 DE Tilburg
t +31(0)13 531 1120
f +31(0)13 531 1121

BOM Starterscentrum
Eutechpark MMP 0.10
Horsten 1
5612 AX Eindhoven
t +31(0)40 237 2194
f +31(0)40 293 9954
w http://www.bom.nl

5.1.5 Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland is een NV die door middel van allerlei activiteiten en
projecten de economie van Oost-Nederland versterkt en daarmee de werkgelegenheid bevordert. Zij
werkt voor het Gelderse en Overijsselse bedrijfsleven in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken en de Provincies Gelderland en Overijssel. Onze activiteiten zijn te verdelen in vier onderdelen:

Ontwikkeling & Innovatie;
verbetering van het productie- en ondernemersklimaat in Gelderland en Overijssel door
innovatiebevordering, kennisuitwisseling, clustervorming.

Bedrijfsomgeving;
begeleiding van parkmanagement en coördinatie van revitaliseringsprojecten van bestaande
bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfs- en kennisparken. Onder deze business unit
vallen ook de activiteiten in het kader van Europese projecten en netwerken.

Investeringsbevordering;
wij acquireren en ondersteunen bedrijven die een vestiging in Oost-Nederland overwegen en
adviseren bij uitbreidingsinvesteringen en bij het behoud van bedrijven voor de regio.

Participatie.
Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) neemt deel in kansrijke bedrijven in Gelderland
en Overijssel.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland Arnhem
Bedrijvenpark IJsseloord 2
Meander 601 Postbus 5215
6825 ME Arnhem 6802 EE Arnhem
t +31(0)26 384 4222

http://www.bom.nl


f +31(0)26 384 4244

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland Enschede
“Ondernemingshuis Twente”
Hengelosestraat 585 Postbus 5518
7521 AG Enschede 7500 GM Enschede
t +31(0)53 484 9649
f +31(0)53 484 9678

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland Zwolle
“Ondernemingshuis Zwolle”
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
w http://www.oostnv.nl

5.1.6 Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland

De doelstelling van de NOM is een bijdrage te leveren aan de duurzame verbetering van de
economische structuur en de werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM participeert op basis van
een ondernemingsplan met aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. De NOM begeleidt
noordelijke ondernemingen bij investeringszaken en bedrijven die verhuizing naar Noord-Nederland
overwegen. De NOM initieert en coördineert bij het omzetten van een idee in een concreet project.

Voor bestaande industriële bedrijven en stuwende dienstverleners en voor vestigingskandidaten uit
binnen- en buitenland is de NOM het centrale aanspreekpunt. Met de kennis die NOM
Investeringsbevordering heeft over het bedrijfsleven kan deze afdeling dienen als de vraagbaak voor
investeringszaken.

NOM-Ontwikkelingsprojecten
NOM-Ontwikkelingsprojecten ondersteunt bedrijven met raad en daad bij het ontwikkelen van nieuwe
bedrijfsactiviteiten. In de fase van de ontwikkeling van een idee naar uitgewerkte, heldere en
uitvoerbare plannen, ligt de toegevoegde waarde van de NOM. Steekwoorden hierbij zijn
conceptontwikkeling, haalbaarheid, kennisnetwerk, organisatiekracht en onafhankelijkheid.

NOM-Subsidieadvies
NOM-Subsidieadvies informeert, adviseert en begeleidt ondernemers bij subsidieregelingen van
overheden voor specifieke activiteiten of ontwikkelingen. Het gaat om regelingen op provinciaal,
landelijk en Europees niveau. De subsidieadviseurs geven subsidiemogelijkheden aan, leggen
contacten met subsidieverstrekkers, verzorgen complete aanvragen en begeleiden het natraject.

NOM-Financiering
NOM-Financiering participeert op basis van een businessplan in kansrijke ondernemingen in Noord-
Nederland, die meer dan de helft van hun omzet buiten het Noorden genereren. Het gaat om het
financieren van groeiende activiteiten, management buy-out/buy-in, opzetten van joint ventures of
aandelenoverdracht. Als het plan haalbaar lijkt, kan de NOM risicodragend vermogen verstrekken.

N.V. NOM
Paterswoldseweg 810
Postbus 424
9700 AK Groningen
t +31(0)50 521 4444
f +31(0)50 521 4400
e info@nom.nl
w http://www.nom.nl

5.1.7 NV Industriebank LIOF

De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. LIOF draagt bij aan de welvaart
van deze provincie door de economische structuur verder te versterken. De industrie en stuwende
dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. De vier kerntaken Acquisitie, Participatie,

http://www.oostnv.nl
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Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op respectievelijk het aantrekken van
vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle
Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma's en uitvoeren van projecten waarmee
Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden als
procesbegeleider bij de totstandkoming van grootschalige/bovenregionale bedrijventerreinen.

LIOF opereert offensief, gericht op kansen die de economische ontwikkeling op lange termijn biedt.
Daarbij vervult LIOF een brugfunctie tussen overheid en bedrijfsleven. LIOF is een professionele
organisatie met ambitie en spreekt de taal van de ondernemer.

LIOF Maastricht
Boschstraat 76
Postbus 1310
6201 BH Maastricht
t +31(0)43 328 0280
f +31(0)43 328 0200

LIOF Venlo
Noorderpoort 63
Postbus 1122
5900 BC Venlo
+31(0)77 320 8108
+31(0)77 320 8100
e info@liof.nl
w www.liof.nl

5.2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
'Nederland duurzaam beschermen tegen water en zorgen voor veilige verbindingen van internationale
kwaliteit'. Daarvoor staat het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Verkeer en Waterstaat:

ontwikkelt beleid voor verkeer en water, zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd en
gehandhaafd;

richt zich op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid;
houdt rekening met eigen verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en andere

overheden;
biedt medewerkers de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

5.2.1 Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Rijkswaterstaat werkt aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water
voor alle gebruikers. Bovendien bevordert RWS de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer,
zowel op het rijkswegennet als op het netwerk van rijkswateren.
Kijk voor meer informatie op http://www.rws.minvenw.nl.

5.2.1.1 Dienst weg- en waterbouwkunde
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) is dé adviesdienst van Rijkswaterstaat op het gebied
van techniek en milieu voor de weg- en waterbouw. De kerntaken van de dienst bestaan uit het
adviseren, ontwikkelen en kennis uitwisselen over wegenbouw, waterkeren, waterbeheer,
verkeersveiligheid, milieu en grondstoffenvoorziening.

Dienst Weg- en Waterbouwkunde
v.d. Burghweg 1 Postbus 5044
2628 CS Delft 2600 GA Delft
t +31(0)15 251 8518
f +31(0)15 251 8555
e dwwmail@rws.dww.minvenw.nl

5.2.1.2 Rijksinstituut voor Kust en Zee
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Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) levert adviezen en gegevens voor een duurzaam gebruik
van riviermondingen, kust en zee. Het RIKZ onderhoudt en verspreidt daartoe de kennis en gegevens.

Rijksinstituut voor Kust en Zee
Kortenaerkade 1 Postbus 20907
2518 AX Den Haag 2500 EX Den Haag
t +31(0)70 311 4311
f +31(0)70 311 4321
w http://www.rikz.nl/home/NL

5.3 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stelt zichzelf de
volgende prioriteiten: het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk
ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst. Het ministerie van VROM
ontstond in 1982. Toen werd het beleidsterrein milieubeheer toegevoegd aan volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening. Voor VROM zijn de volgende uitgangspunten belangrijk:

gezond en veilig wonen;
Voor iedereen moet gelden dat de bodem, het water en de lucht in de leefomgeving, maar ook het
voedsel, de producten en het drinkwater zo gezond en veilig zijn, dat je slechts een verwaarloosbaar
risico loopt voor je gezondheid. Toch verwacht VROM dat ook bewoners zich zelf verantwoordelijk
voelen, bijvoorbeeld door hun eigen huis brandveilig te maken.

duurzaam ondernemen;
VROM stimuleert bedrijven duurzaam te ondernemen, dat wil zeggen in hun bedrijfsactiviteiten het
milieu te ontzien. VROM geeft bij zijn adviezen voor de huisvesting van overheidsorganisaties zelf het
goede voorbeeld, door het gebruik van milieuzorgsystemen en door duurzame materialen in te kopen.

duurzaam consumeren;
VROM wil mensen helpen hun steentje aan het milieu bij te dragen door milieuvriendelijk gedrag te
bevorderen. VROM laat merken welke producten het milieu ontzien.

kwaliteit van de stad;
VROM ondersteunt steden met geld, kennis en regelgeving, waardoor ze kunnen investeren in de
openbare ruimte en in herstructurering van oude 'probleemwijken'. Door het wonen in de stad
aantrekkelijker te maken zal de bevolkingssamenstelling in de steden meer variatie gaan vertonen.

keuzevrijheid van wonen.
Iedere burger moet kunnen kiezen hoe hij of zij wil wonen: in een koophuis, huurhuis of in een
zelfgebouwd huis. Verder moet het qua vergunningen eenvoudiger worden aanpassingen te doen aan
een huis. VROM stimuleert dat de keuzevrijheid ook voor mensen met een 'smalle' beurs binnen
bereik is.

5.3.1 Roestvaststaal in zwembaden

VROM Project Kennisinventarisatie studie naar het gebruik, het onderhoud en de inspectie van
roestvast stalen ophangconstructies in overdekte zwembaden.
Medio 2001 verschenen in de Nederlandse pers de eerste berichten met betrekking tot onveilige
ophangconstructies in overdekte zwembaden. De aanleiding hiervoor vormde de instorting van het
verlaagde plafond in het binnenzwembad te Steenwijk in de nacht van 10 op 11 juni 2001. Uit door
TNO verricht onderzoek is gebleken dat de instorting het gevolg was van het bezwijken van door
chloride spanningscorrosie verzwakte roestvast stalen (RVS) draadstangen, waarmee een luchtkoker
in de nok boven het verlaagde plafond was opgehangen. Door het bezwijken van de RVS
draadstangen is een kettingreactie ontstaan met als gevolg dat het hele plafond naar beneden is
gekomen. Gelukkigerwijs heeft deze instorting in de nacht plaatsgevonden, waardoor in dit geval geen
persoonlijk letsel viel te betreuren. Het mogelijke gevaar en de veronderstelling dat deze
omstandigheden ook voor andere overdekte zwembaden in Nederland kunnen gelden, was voor TNO
aanleiding om deze problematiek nader onder de aandacht te brengen.

Een instorting met fatale gevolgen heeft zich eerder in 1985 in Uster (Zwitserland) voorgedaan. Tot
dat moment werd algemeen aangenomen dat spanningscorrosie voor het gebruikte type RVS slechts
boven 50 °C op kon treden. In met name Zwitserland, Duitsland, Engeland en Zweden zijn op dit
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onderwerp sindsdien diverse researchprogramma’s uitgevoerd. In Duitsland heeft dit o.a. geleid tot
een verbod op toepassing van materialen 1.4301, 1.4401, 1.4541 en 1.4571 in dragende constructies
boven gechloreerde overdekte zwembaden

Gezien de ervaringen die na Steenwijk zijn opgedaan bij inspectie van de diverse overdekte
zwembaden is gebleken dat deze problematiek inderdaad ook voor de Nederlandse situatie geldt. In
de laatste jaren zijn in vele gevallen gangbare typen RVS in ophangconstructies toegepast die, onder
de heersende corrosieve omstandigheden boven het bad, vatbaar zijn voor het optreden van
spanningscorrosie.

In april 2002 heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
vervolgens een brief doen uitgaan aan alle Colleges van Burgemeesters & Wethouders. Voorts heeft
VROM op basis van voorgaande het initiatief genomen tot het starten van een kennisinventarisatie
met als doelstellingen:

Het inventariseren van de omvang van de veiligheidsproblematiek en van de opgedane ervaringen
(schade oorzaken, preventieve maatregelen) met RVS ophangconstructies in
overdekte zwembaden.

Het opstellen van praktijkaanbevelingen (technische handleiding) voor het onderhoud en het beheer
(de inspectie) van ophangconstructies in overdekte zwembaden.  De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het project is door VROM opgedragen aan het Nederlands Corrosie Centrum (NCC) in
’s-Hertogenbosch. In het kader van de problematiek van RVS ophangmiddelen in ophangconstructies
boven overdekte zwembaden heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) aan het Nederlands Corrosie Centrum (NCC) verzocht om een
kennisinventarisatie studie op te zetten.

Voor dit doel zijn door het NCC een stuurgroep en een werkgroep bijeengebracht. De coördinatie van
het project heeft plaatsgevonden in de stuurgroep met deelname van: GVA, Hellebrekers technieken,
Koppert + Koenis NCC, Nederlands Instituut voor lokale sport & recreatie, Provincie Gelderland,
Sportfondsen Nederland NV, TNO Bouw, TNO Industrie, TU-Delft, Vereniging van Nederlandse
gemeenten (VNG) en VROM. De stuurgroep werd voorgezeten door de heer G. Vaessen (GVA) (zie
foto).

De kennisinventarisatie studie had als doelstellingen:
een inventarisatie van de omvang van de veiligheidsproblematiek en ervaringen;
het opstellen van een praktijkaanbeveling.

Het inventarisatie onderzoek (doelstelling 1) is opgesplitst in een praktijk deel (gesprekken met
belanghebbenden) en een literatuuronderzoek. De samenstelling van de inventarisatierapporten en de
praktijkaanbeveling zijn tot stand gekomen in samenspraak met de daartoe bijeengebrachte
werkgroep. De werkgroepleden waren:

C-Mark Waterconsultants Dhr. P. Blom
Force Technology Netherlands BV Dhr. J. Heselmans
GVA Dhr. G. Vaessen
Hellebrekers Technieken Dhr. M.G.A. Keuten
MCB Dhr. G. van Wijngaarden
Moerman NV Dhr. A. Verhoofstad
NCC Dhr. A. van Haarlem (Vzt)
NCC Dhr. M.G.M. Boelaars
Sportfondsen Nederland NV Dhr. M.R. Uiterwijk
Stichting Doelmatig Verzinken Dhr. G.H.J. Reimerink
Thyssen Krupp VDM Nederland Dhr. J. van Lith
TNO Bouw Dhr. P. de Winter
TNO Industrie Dhr. H.A.M. van Stiphout
als privé persoon Dhr. W. Huis in ’t Veld

Doel van het literatuuronderzoek
Doelstelling van het literatuuronderzoek was om de omvang van de veiligheidsproblematiek en van de
ervaringen en het onderhoud van RVS ophangconstructies in Nederland en in het buitenland in kaart
te brengen. Met name was het van belang om een beter inzicht te verwerven met betrekking tot de
volgende onderwerpen:



is het in verband met de veiligheid noodzakelijk om RVS ophangconstructies in bestaande
overdekte zwembaden te vervangen? En zo ja, op welke termijn;

bestaan er geschikt bevonden alternatieven voor RVS ophangconstructies;
inventarisatie van huidige systemen (ontwerp, materiaalkeuze etc.);
hoe staat het met de regelgeving in binnen en buitenland;
hoe is de productaansprakelijkheid geregeld (RVS leveranciers);
bestaan er leemten in de kennis?

Tevens werd door middel van interviews met mensen uit het “veld”een “inventarisatie onderzoek”
uitgevoerd. Dit deel van het onderzoek was er op gericht zicht op de problematiek te krijgen. De
resultaten hiervan moesten mede richting geven aan een op te stellen praktijkrichtlijn.

Vaststelling problematiek
Alle gesprekspartners waren op de hoogte van de problemen met RVS in zwembaden. De aanleiding
was in heel veel gevallen de persberichten over de instorting in Steenwijk. De aandacht voor de
problemen werd bij zwembadbeheerders en materiaalleveranciers versterkt door berichten van
Provincies en TNO. Gemeenten werden vooral geïnformeerd via berichten van het ministerie van
VROM. Vaak werd er een direct verband gelegd met de aantasting van roestvast staal (RVS) in
zwembaden. Uit de verschillende inspecties uitgevoerd in zwembaden en uit de gevoerde gesprekken
blijkt dat ook andere thans veel gebruikte materialen niet onbeperkt bestand zijn tegen het
zwembadmilieu. Echter aantasting is in die gevallen zichtbaar en het verloop in de tijd goed
voorspelbaar. Het bezwijken van RVS ophangconstructies blijkt niet goed voorspelbaar te zijn. Dat
betekent dat onderzoek naar “de problematiek” toch beperkt kon blijven tot “RVS problematiek” Uit de
gevoerde gesprekken bleken echter ook nog wel andere problemen te bestaan, zoals:

wie is er verantwoordelijk en hoe is het toezicht daarop;
wat is er aan te doen en hoe kunnen we het (bij nieuwbouw) voorkomen;
op welke termijn moet er actie worden ondernomen.

In de praktijkrichtlijn is getracht al deze onderwerpen te beantwoorden en kan besteld worden bij het
bureau van het NCC.

De uitvoerders Peter de Winter (TNO Bouw) en Henny van Stiphout (TNO Industrie)
Voor meer informatie kijk op http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7804.

5.4 Ministerie van Defensie
Defensie heeft drie hoofdtaken:

verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief de
Nederlandse Antillen en Aruba;

bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en

humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

5.4.1 Defensie Pijpleidingen Organisatie

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) verzorgt voor defensie de inname, controle en het transport
van vloeibare brandstoffen zoals kerosine en diesel. Dit gebeurt via een pijpleidingsysteem. De DPO
levert hiermee een bijdrage aan een snelle en ononderbroken brandstofaanvoer naar militaire
vliegvelden en opslagplaatsen in Centraal Europa. De DPO verzorgt overigens ook het transport van
vloeibare brandstoffen voor niet-militaire vliegvelden, zoals bijvoorbeeld Schiphol. Daarnaast zorgt de
DPO voor het beheer en onderhoud van het pijpleidingenstelsel. Het motto van de DPO sluit goed aan
bij de taken, “Deservimus Petentibus

Omnibus” betekent namelijk “Wij zijn bereid een ieder te dienen”. Civiele en militaire afnemers Tijdens
de Koude Oorlog werd het pijpleidingen- systeem alleen voor militaire doeleinden gebruikt. Door de
afname van de militaire activiteiten in Centraal Europa na het einde van de Koude Oorlog, neemt het
aantal opdrachten voor niet-militaire afnemers steeds verder toe. Door de aanleg van een pijpleiding
naar Schiphol, is dit vliegveld inmiddels de grootste binnenlandse afnemer geworden van de DPO.
Ook vinden verpompingen plaats naar niet-militaire afnemers in het buitenland, bijvoorbeeld naar
vliegveld Zaventhem, in België en vliegveld Frankfurt, in Duitsland. Overigens betrekken niet alleen
vliegvelden brandstof van de DPO. Ook De Koninklijke Landmacht neemt brandstof (diesel) af voor
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haar voertuigen. Hoewel het aantal civiele opdrachten geleidelijk toeneemt, blijft de DPO nadrukkelijk
een militaire organisatie. Van raffinaderij tot vliegtuig Vanuit diverse raffinaderijen wordt de vloeibare
brandstof direct de pijpleiding in gebracht. Deze brandstoffen worden vervolgens doorgepompt naar
een tijdelijke opslag, of afnemers in het buitenland.

Defensie Pijpleiding Organisatie
De heer R. Kruis
Postbus 90822
2509 LV 'S-GRAVENHAGE
t +31(0)70 316 3300
f +31(0)70 316 3190
w http://www.luchtmacht.nl/dpo

6 Internationale corrosieorganisaties

6.1 International Corrosion Council (ICC)
Het International Corrosion Council (ICC), opgericht in 1961, bestaat uit vertegenwoordigers van
landen die geïnteresseerd zijn in het vergroten van de voordelen direct afleidbaar van vooruitgang in
corrosiewetenschappen en –engineering. Deze vertegenwoordigers, op het moment van 73 lidstaten,
zijn in het algemeen aangesteld door nationaal erkende corrosieverenigingen of door nationale
organisaties met beduidende interesse in corrosie. Elke lidstaat is gerechtigd tot twee
vertegenwoordigers op het Council. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Voorzitter, eerste en
tweede Vice-Voorzitters – wie worden gekozen door de ICC leden – samen met de Secretaris en
laatstgediende Voorzitter. Het bestuur handelt uit naam van het ICC tussen de International  Corrosion
Congress vergaderingen in, welke normaliter eens per drie jaar plaatsvinden.

De hoofddoelen van het ICC zijn:
het internationaal stimuleren van onderzoek in corrosiewetenschappen en –engineering en het

aanmoedigen van brede inzet van de resultaten in de praktijk;
het promoten van co-operatie en vriendschap met en tussen corrosiewetenschappers en –

ingenieurs in elk land;
kennisoverdracht van praktische toepassingen van onderzoekresultaten door middel van onderwijs;
faciliteren van communicatie tussen corrosiespecialisten en -ingenieurs.

Publiciteit van activiteiten van ICC leden en nationale corrosie-onderzoekslaboratoria wordt verspreid
door middel van twee ICC bladen, de Sources of Corrosion Information en het Survey of Corrosion
Research Laboratories. Gegevens worden periodiek opgevraagd van ICC leden en is tegenwoordig
beschikbaar op deze Corrosion Information Server. Verder is er nog informatie over het dagelijks
bestuur, de statuten en het huishoudelijk reglement en ICC lidmaatschap. Voor meer informatie kijk op
http://www.icc-net.org.

6.2 Materials Technology Institute (MTI)
Het Materials Technology Institute, opgericht in 1977, is een uniek, non-profit
technologieontwikkelingsorganisatie dat de private industrie vertegenwoordigt. Het MTI sponsort
projecten gericht op zowel ontwikkeling van nieuwe technologie als het overbrengen van bestaande
kennis naar dagelijkse praktijk. Praktische, algemene, niet-particuliere studies worden uitgevoerd op
selectie, ontwerp, fabricage, testen, inspectie en prestatie van materialen die bij de constructie in
process industrieën gebruikt worden. Dit houdt ook de gebieden in van evaluatie van metallische en
non-metallische materialen, optimum ontwerpapplicaties, fitness-for-service, mechanische integriteit
en levensloopbepaling en economische factoren welke de prestaties van schepen, tanks, pijpleidingen
en andere componenten beïnvloeden.

Via lidmaatschap bij en netwerken in MTI kunnen bedrijven toegang krijgen tot oplossingen van niet-
particuliere problemen van groot belang voor de process indudustries. Leden kunnen putten uit de
uitgebreide expertise van vertegenwoordigers van bedrijven die lid zijn, hun investeringen in
technologie sturen door deelname in het beleid en de resultaten van MTI projecten en MTI boeken,
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rapporten, software en video trainingsprogramma’s direkt gebruiken wanneer nodig. Voordelen voor
lid-bedrijven zijn verhoogde integriteit, betrouwbaarheid en winstgevendheid van de bedrijven.

Het unieke voordeel van MTI
Ingenieursverenigingen hebben te maken met een dalend ledenaantal, 30% tussen 1996 en 2002,
maar MTI is in dezelfde periode 30% gegroeid. MTI heeft direkt toegang tot senioren in de
techniekbranche in de lid-bedrijven en geld om technische projecten te financiëren. Met deze bronnen,
MTI identificeert en levert wat experts in deze bedrijven als waardevol zien voor hun bedrijf. Met de
focus op vlug reageren en de waarde voor haar leden, zien de bedrijven direkt de meerwaarde van
een lidmaatschap van MTI, tegen een fractie van de kosten van een technisch opgeleid persoon.

Resultaat is een continu groei van het aantal MTI leden en technisch programma. Omdat MTI bij de
tijd is en zich constant aanpast aan de process industry, waarvan de zakelijke omgeving zelf constant
verandert, zien we toegenomen kracht, groei en waarde aflevering voor MTI in de toekomst.

Voordelen voor leden zijn onder andere:
mogelijkheid tot het helpen met selecteren en aangeven van de omvang van projecten die door MTI

uitgevoerd zullen worden;
onmiddellijk toegang tot de informatie welke ontwikkeld wordt tijdens door MTI ondersteunde

projecten;
het toenemen in waarde van elk project als gevolg van gezamenlijk nadenken door lid specialisten in

gelegenheidsprojecten en door toezicht te houden op het werk dat door hen gedaan wordt;
alleen aannemers met ervaring in de technische gebieden van het project worden ingezet om het

werk te doen;
lidmaatschapskosten sterk onder de kosten van een full-time technisch medewerker;
elke investering in MTI door een lid resulteert in 10 tot 15 maal verbeterde technisch

produktopbrengst.

Materials Technology Institute
1215 Fern Ridge Parkway
Suite 206
St. Louis, MO 63141-4405
t +1 314 576 7712
f +1 314 576 6078
e mtiadmin@mti-global.org
Operations Director:
Debby Ehret
e dehret@mti-global.org
www.mti-global.org

6.3 NACE
Het Nederlands Corrosie Centrum is lid van de Amerikaanse organisatie NACE International. De
informatie uit hun tijdschrift Materials Performance wordt samengevat weer gegeven in de NCC
Nieuwsbrief. De volledige teksten zijn te bestellen bij het NCC-bureau. Ook NACE organiseert jaarlijks
grote conferenties, in het voorjaar (2005 Houston) en het najaar (NACE Fall Week).

NACE Europe omvat 4 chapters, waaronder NACE-Benelux. Momenteel wordt het reactiveren van dit
chapter in nauwe samenwerking met het NCC ingevuld. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website: http://www.nace.org.

NACE biedt onderwijsprogramma’s voor zowel leden als niet-leden in de VS, Canada en een
gevarieerd aantal internationale locaties. Van 1-daagse tot intensieve, cursussen met een duur van
een week, alle opleidingen worden ontwikkeld en onderwezen door corrosie professionals met jaren
van praktische ervaring in het veld.

Corrosie
Jaarlijks evenement. Wereldwijd de grootste bijeenkomst gericht op controle en preventie van
corrosie. De samenkomst bestaat uit technische symposia, onderzoekssessies, technische commissie
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vergaderingen, presentaties van actuele onderwerpen, informatieve lezingen en een uitvoerige,
vierdaagse tentoonstelling.

Pijpleiding & Integriteitsmanagement Seminar
Twee tot drie keer per jaar wordt dit seminar georganiseerd, met als doel begrip te genereren over de
invloed van veranderingen en belangrijke problemen in relatie tot de integriteit van pijpleidingen. Het
technisch coordinatie comite van NACE voert het projectmanagement over meer dan 300 technische
comite’s die de meest courante corrosietechnieken onderzoeken en aanbevelen aan zowel publieke
als private installingen. Binnen deze comite’s worden continue industriestandaarden ontwikkeld in de
vorm van testmethoden, aanbevolen praktijkrichtlijnen en materiaaleisen.

NACE International was voorheen bekend als "The National Association of Corrosion Engineers". Dat
was tijdens de oprichting in 1943. NACE is opgericht door 11 corrosie engineers uit de pijpleidingen
industrie. Deze oprichters waren betrokken bij een regionaal kathodisch beschermingsprogramma in
de 30-er jaren.

NACE Headquarters – Houston, Texas
1440 South Creek Drive
Houston, Texas 77084-4906 USA
Toll Free Number: 1-800-797-NACE (6223)
Main Phone: +1 281-228-6200
Main Fax: +1 281-228-6300
NACE Executive Director
Tony Keane
+1 281-228-6250
tony.keane@nace.org
www.nace.org

European Region
Region Chairman
Roger Francis FNACE
Weir Materials and Foundries
Park Works Newton Heath
Manchester , M40-2BA
UNITED KINGDOM
Tel: 44 161 954 4726
Fax: 44 161 954 4739
r.francis@weir.co.uk

Region Director
Christopher Mark Fowler
Bodycote Materials Testing
Netherton
Dudley West Midl, DY2-9PL
UNITED KINGDOM
Tel: 44-1384-455751
Fax: 44-1384-239237
chris.fowler@bodycote.com
www.nace.org

6.3.1 NACE Benelux

NACE Benelux en NCC gaan nauw samenwerken
Om zich van passieve naar actieve organisatie te ontwikkelen, was het algemeen geaccepteerd dat
NACE Benelux nauw samen zou moeten werken met andere corrosie-georiënteerde organisaties in
de regio. Zonder tegenspraak werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Benelux Sectie en
het Nederlands Corrosie Centrum (NCC, brons lid van NACE, deelnemer in EFC) gesloten. Het eerste
project zal op Eurocorr 2006, in Maastricht in september plaatsvinden, wat georganiseerd wordt door
NCC als deel van het 50-jarig jubileum. NACE Benelux zal samen met NACE Europe een seminar
over pijpleiding integriteit met een duur van een dag gedeeltelijk sponseren. NCC heeft aangeboden
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om als secretarieel adres voor de nieuwe NACE Benelux sectie te fungeren, wat met grote dank is
aangenomen.

6.4 European Federation of Corrosion (EFC)
Het Nederlands Corrosie Centrum is lid van de European Federation of Corrosion (EFC), een
overkoepelend orgaan van zusterorganisaties die zich met het vakgebied bezighouden. De
belangrijkste activiteit is de organisatie van het jaarlijkse EUROCORR-congres. Na 1989 en 1998 is
Nederland in 2006 wederom gastheer voor dit congres. We verwachten in Maastricht meer dan 550
bezoekers te kunnen verwelkomen (zie “first announcement” elders in het jaarboek). De op CD ROM
uitgebrachte congresboeken van de vorige bijeenkomsten zijn nog bij het NCC te verkrijgen. Voor de
laatste informatie kunt u terecht op onze website. Voor de komende jaren staan gepland:

EUROCORR 2007 Duitsland
EUROCORR 2008 Engeland

Om het belang van kennisuitwisseling op Europees niveau duidelijk te maken heeft de EFC de “EFC-
card” ingevoerd. Alle deelnemende organisaties in de EFC krijgen voor hun leden kaarten
beschikbaar. Op vertoon van deze kaarten krijgende de deelnemers toegang tot de bijeenkomsten
van de bevriende organisaties in het buitenland. Het NCC distribueert de kaarten onder haar
deelnemers, gekoppeld aan de bedrijfsgrootte en de bijbehorende contributie. Hierdoor wordt de
drempel verlaagd om tot een optimale informatie uitwisseling tussen de vakgenoten te komen. Ook
biedt de EFC een grote hoeveelheid naslagwerk aan. Meer informatie over de EFC is te vinden op hun
website: www.EFCWEB.org

6.4.1 EFC leden

Het meest actuele overzicht van Europese EFC-leden is op de website te vinden.

6.4.2 EFC werkgroepen

Het meeste werk voor en door EFC wordt uitgevoerd in de zogenaamde working parties waarin de
verschillende leden zitting hebben. Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden van de
working parties en de contactgegevens zijn op de website te vinden. Hier volgt een overzicht van de
huidige actieve working parties:

Corrosion and Scale Inhibition (WP 1)
Corrosion by Hot Gases and Combustion Products (WP 3)
Nuclear Corrosion (WP 4)
Environment Sensitive Fracture (WP 5)
Surface Science (WP 6)
Corrosion Education and Computer Applications (WP 7)
Physico-chemical Methods of Corrosion Testing (WP 8)
Marine Corrosion (WP 9)
Microbial Corrosion (WP 10)
Corrosion of Steel in Concrete (WP 11)
Corrosion in Oil and Gas Production (WP

13)
Coatings (WP 14)
Corrosion in the Refinery Industry (WP 15)
Cathodic Protection (WP 16)
Automotive Corrosion (WP 17)
Tribo-Corrosion (WP 18)
Corrosion of Polymer Materials (WP 19)
Task Force 1: Computer Applications
Task Force 2: Focussed Applications in Corrosion and Protection of Steel Structures

6.5 CEOCORR

http://www.EFCWEB.org


Op het gebied van de corrosiebestrijding van buisleidingsystemen bestaat in West Europa het Comité
de l’Europe Occidantale de la Corrosion en la Protection des Conduites (CEOCOR). Bij deze
organisatie zijn acht landen aangesloten. De vertegenwoordiging van Nederland is via het Nederlands
Corrosie Centrum geregeld.
http://www.ceocor.lu

7 Corrosiepublicaties van het NCC

7.1 Handleidingen

7.1.1 Nr 1 - Algemene inleiding
prof.dr. P.J. Gelling, prof.dr. F.P. IJsseling

Bij de toepassing van materialen dient men rekening te houden met een aantal mechanismen die tot
falen kunnen leiden. Zo liggen aan slijtage, vermoeiing, erosie, cavitatie en het zwellen van
kunststoffen overwegend mechanische en fysische oorzaken ten grondslag. Bij corrosie is het
mechanisme van chemische of elektrochemische aard. In de dagelijkse praktijk hebben we vaak te
maken met gecombineerde vormen, zoals erosie-corrosie of cavitatie-corrosie waar chemische of
elektrochemische reacties, in combinatie met mechanische effecten, tot versnelde aantasting leidt.

Corrosie kan gedefinieerd worden als: De ongewenste aantasting van een materiaal ten gevolge van
chemische of elektrochemische reacties met componenten uit de omgeving. Deze definitie geldt voor
elk materiaal: metalen, kunststoffen, rubber, glas, beton, enz.

In deze publikatie zal vooral aandacht worden besteed aan de corrosie van metalen en legeringen. Uit
de definitie volgt dat corrosiebestrijding er op is gericht de aantasting te voorkomen of althans zoveel
mogelijk te beperken.

7.1.2 Nr 2 - Materiaalkeuze en constructieve aspecten
prof.dr. P.J. Gellings, prof.dr. F.P. IJsseling

Een nauwe samenwerking tussen ontwerper en corrosiedeskundige is onontbeerlijk. Het ontwerpen,
zeker van grote en ingewikkelde installaties, is niet iets dat door één persoon alleen wordt gedaan.
Teamwork is noodzakelijk om een succesvol eindproduct te bereiken.

Het is nuttig nog even terug te kijken naar het ontwerpschema uit deel 1 van deze reeks. Zoals daar
wordt aangegeven, worden in dat deel uitsluitend de stappen 2 en 3 van dit schema behandeld.
Incidenteel is wel gewezen op diverse onderdelen van stap 4 en bij de keuringsproeven is men in feite
bezig met stap 6. In de praktijk zal in vrijwel alle gevallen echter ook een terugkoppeling tussen de
verschillende stappen nodig zijn. Het zal immers slechts zelden voorkomen dat een materiaal wordt
gevonden dat aan alle eisen tegelijk voldoet. Vooral niet, wanneer men bedenkt dat er ook nog andere
eisen zijn, waarop hier helemaal niet is ingegaan. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van de sterkte en
aan economische factoren. In die gevallen zullen er maatregelen ter bestrijding van de corrosie
moeten worden genomen, zoals schilderen, kathodische bescherming, verandering van het
corrosiemilieu, enz. Maar dan moet opnieuw worden nagegaan hoe dan het corrosiegedrag zal zijn en
wat de invloed op bijvoorbeeld de totale kosten, zowel investering en onderhoud, wordt. En dat ook
hierbij de ervaring weer een belangrijke rol speelt, hoeft eigenlijk nauwelijks te worden genoemd.

Van groot belang is dat de corrosiedeskundige wordt ingeschakeld in de beginfase van het ontwerp;
anders is een optimale oplossing meestal niet meer mogelijk. Het gehele ontwerpproces moet eigenlijk
in voortdurend overleg worden gevolgd.

7.1.3 Nr 3 - Kathodische en anodische bescherming
dr. A.G.C. Kobusse,l ing. B.H. Wijngaard

Zoals in deel 1 beknopt is weergegeven, kan corrosie van een metaal worden verminderd door het
geleidend (d.w.z. metalliek) te verbinden met een minder edel metaal. Men zou kunnen zeggen dat

http://www.ceocor.lu


het tot kathode wordt gemaakt van een nieuw te vormen galvanisch corrosie-element. Deze methode
van corrosiebestrijding wordt daarom kathodische bescherming genoemd.

In deze corrosiehandleiding wordt de werking en de uitvoering van kathodische bescherming
behandeld. Sommige onderdelen die ingaan op theoretische achtergronden zijn in een kader
geplaatst. Deze onderdelen zijn niet essentieel voor een begrip van kathodische bescherming, maar
dienen voor verdieping van de theorie.
Alle genoemde potentialen zijn opgegeven ten opzichte van de verzadigde kopersulfaat elektrode
(Cu/CuSO4). Dit is een referentie-elektrode, die veelvuldig wordt toegepast bij kathodische
bescherming van ondergrondse leidingsystemen. Bij volledige kathodische bescherming wordt aan het
metaaloppervlak zoveel stroom toegevoerd, dat op het grensvlak metaal/elektrolyt geen
corrosiestromen meer uit het metaaloppervlak treden. Bij onvolledige bescherming resteert een
geringe corrosiestroom die alsnog tot een (geringe) aantasting kan leiden. Aangezien de dichtheid van
de beschermstroom en dus de aantasting in directe relatie staat met de metaalelektrolytpotentiaal
(MEP) van het te beschermen metaaloppervlak (deel 1 hoofdstuk 4), is het mogelijk om het
optredende metaalverlies voor een specifiek milieu grafisch uit te zetten tegen de MEP voor staal.

Hieruit is af te lezen dat de corrosieve aantasting afneemt met een afnemende (negatievere)
otentiaalwaarde en bij een potentiaal van ca. -900 mV; gemeten t.o.v. de verzadigde kopersulfaat
(Cu/CuSO4) elektrode, zeer gering wordt. Een en ander wordt verklaard in het E-pHdiagram, zoals
opgesteld door Pourbaix.

7.1.4 Nr 4 - Corrosiebestrijding door metallische en anorganische
deklagen
T. van der Klis

Voor het bestrijden, stoppen of tenminste sterk vertragen van corrosie staan ons diverse
mogelijkheden ter beschikking. Bijvoorbeeld:

het kiezen van een ander, beter corrosievast materiaal;
ingrijpen in het corrosieve milieu, bijvoorbeeld droog houden of het gebruik van inhibitoren;
ingrijpen in een elektrochemisch corrosieproces door kathodische bescherming;
beschermen van het object door het aanbrengen van deklagen, waarbij te onderscheiden

zijn:
- tijdelijke beschermlagen, zoals conserveerolie;
- metaallagen, zoals zinklagen;
- anorganische deklagen, zoals anodiseerlagen of email;
- organische deklagen, zoals verf en kunststoffen.
De metaallagen en de anorganische deklagen, die in deze publikatie worden besproken, vervullen
naast het bestrijden van corrosie vaak ook nog een andere functie, zoals verfraaiing bij
siernikkelchroomsystemen en email, slijtvastheid bij hardchroom en soldeerbaarheid bij tinlagen. Daar
zal in deze publicatie slechts kort naar worden verwezen.

7.1.5 Nr 5 - Corrosiebestrijding door waterbehandeling
drs. A. Snel, ing. E.D.D. During

Watervoerende systemen zijn in principe gevoelig voor corrosie. Een goed ontwerp en een juiste
materiaalkeuze gecombineerd met een daarbij afgestemde waterbehandeling en –conditionering zijn
nodig om het gewenste rendement en de verlangde levensduur van de installatie te waarborgen. In
het algemeen kan gesteld worden, dat het verstandig is de systemen voor de levensduur van de
installatie voldoende corrosiebestendig te ontwerpen. Dit voorkomt dat men in de gebruiksfase voor de
lastige keus wordt gesteld: of reparatie door vervanging met hetzelfde materiaal of wijzigen van
materialen en/of constructie of het verbeteren van de waterbehandeling, hetgeen kosten in de vorm
van apparatuur, handling en controle vergt Indien in de bedrijfsfase toch corrosie optreedt, kan het
gewenst zijn de watertoebereiding en/of de -conditionering te wijzigen. Watertoebereiding voorziet in
de aanvoer van het benodigde suppletiewater via filters, ontgassers, ontharders en
ionenuitwisselaars.

Waterconditionering bestaat uit de instelling van de gewenste watereigenschappen in de systemen
door middel van spuien, filtreren, ionenuitwisseling en chemicaliëndosering. In deze
corrosiehandleiding worden de belangrijkste corrosieverschijnselen behandeld en mogelijke



oplossingen aangegeven. Met nadruk wordt gesteld, dat dit boekje geen optimale oplossing voor ieder
practisch corrosieprobleem biedt. Het wil de lezer alert maken voor de zorg die de corrosiebeheersing
behoeft en hem op weg helpen. Veelal zal specialistische hulp nodig zijn om de oorzaak van een
probleem op te sporen en een optimale oplossing aan te geven.

7.1.6 Nr 6 - Corrosiebestrijding door organische deklagen
T. van der Klis
De principes van corrosiebestrijding zijn aansluitend aan een algemene verklaring van
corrosieverschijnselen uiteengezet in corrosiehandleiding no 1, waar wij hier naar verwijzen.
Corrosiehandleiding no 6 behandelt corrosiebestrijding door organische deklagen. Organische
deklagen zijn samengesteld op basis van organische stoffen, dat zijn koolstofverbindingen. De
belangrijkste groepen organische deklagen zijn:

bedekkingen voor tijdelijke bescherming;
lak- en verflagen;
poedercoatings;
dikkere bekledingen, linings.

In de meeste gevallen wordt voor het aanbrengen van permanente organische deklagen een
geschikte voorbehandeling uitgevoerd, soms een aantal voorbehandelingen, verenigd in een
voorbehandelingsreeks. Ook voor het aanbrengen van tijdelijke beschermlagen wordt vaak
voorbehandeld. Voor de bescherming van metalen tegen corrosie worden organische deklagen het
meest toegepast, zelfs meer dan alle andere bedekkingen, zoals beschreven in corrosiehandleiding
no 5, samen. Daarvoor zijn diverse redenen aan te geven, waarvan de voornaamste zijn:

ruime keuze zowel in technische eigenschappen als esthetische functie;
meestal eenvoudige applicatie;
gemakkelijke repareerbaarheid;
gunstige prijs-kwaliteitsverhouding.

In deze corrosiehandleiding wordt uitvoerig op de verschillende mogelijkheden ingegaan.

7.1.7 Nr 7 - Onderzoek en diagnose van corrosieschade
drs. A. Snel

Als onverwacht schade in een bedrijf optreedt, zal men in het algemeen direct maatregelen moeten
nemen om zonodig de bedrijfsveiligheid en de bedrijfsbeschikbaarheid in stand te houden. Daarnaast
zal men evenwel willen onderzoeken wat de hoofdoorzaak is om herhaling van de schade in de
toekomst te voorkomen. Hiervoor is het meestal noodzakelijk het advies van deskundigen in te
winnen. Zij zullen moeten aangeven welk onderzoek nodig is teneinde een goede diagnose
betreffende de oorzaak en toedracht te kunnen stellen. Met deze kennis kunnen de optimale
maatregelen worden genomen ter verbetering van de levensduur, de bedrijfszekerheid en de
bedrijfsveiligheid. Een veelvoorkomende schade-oorzaak is corrosie.

Deze corrosiehandleiding beoogt een systematisch overzicht te geven van alle zaken die bij
onderzoek naar en diagnose van een corrosieschade aan de orde komen. Dit kan helpen het
bedrijfsleven een beter inzicht te geven in de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek en de
daarvoor te nemen voorzorgen.

Als de corrosieschade een ernstige bedrijfsstoring tengevolge heeft, zal de eerste zorg zijn het
herstellen van de schade bijvoorbeeld door het vervangen van het beschadigde onderdeel. Het is dan
gewenst het corrosiebeeld aan het uit te nemen onderdeel zoveel mogelijk onaangetast te laten voor
het nog uit te voeren schadeonderzoek. Het schadeonderzoek moet goed voorbereid worden.

De uitvoering ervan is in de volgende fasen onder te verdelen:
1. opstellen van een onderzoekplan
2. schadebeschrijving met bedrijfsomstandigheden, voorgeschiedenis en materiaalkarakterisering
3. onderzoek naar de geometrie en de omvang van de aantasting: destructief of zo mogelijk
nondestructief
4. uitnemen van het beschadigde deel - zo dit al niet heeft plaats gevonden - en het nemen,
verwerken en onderzoeken van monsters metaal, medium, debris, afzettingen en corrosieproducten
5. vaststellen van de oorzaak aan de hand van de verkregen gegevens



6. aangeven van methoden ter voorkoming of vertraging van de geconstateerde aantasting
7. rapportage en nazorg
Deze fasen worden in de corrosiehandleiding uitvoerig en in deze volgorde besproken.

7.1.8 Nr 8 - Corrosie van wapening en andere materialen in beton
dr. R.B. Polder, prof.dr. J.M.J.M. Bijen

Dit deel van de reeks Corrosie en Corrosiebestrijding behandelt het onderwerp corrosie van staal en
andere metalen in beton ten behoeve van de bouwpraktijk. Het doel is het beschrijven van preventieve
maatregelen om corrosie van staal en andere metalen in beton te voorkomen en correctieve
maatregelen om, indien corrosie toch optreedt, deze te bestrijden.

Beton is een bijzonder constructiemateriaal: het is sterk, duurzaam en goedkoop en doordat het als
min of meer gietbare specie wordt aangebracht kunnen er uiteenlopende vormen mee worden
gerealiseerd. Beton heeft een hoge druksterkte en een relatief lage treksterkte. Daarom wordt beton in
toepassingen waarbij trekbelastingen een rol spelen gewapend, overwegend met staal. In veel
gevallen wordt voor de wapening zachtstaal gebruikt (treksterkte ca. 500 MPa) dit wordt in het
algemeen aangeduid als betonstaal. Na voldoende verharden van de betonspecie wordt de bekisting
weggenomen, waardoor de belastingen (bijvoorbeeld het eigen gewicht) trekspanningen in de
constructie opwekken die groter kunnen zijn dan de treksterkte van het beton, waardoor het beton
scheurt en de wapening de trekspanning overneemt. Deze samenwerking zorgt voor de draagkracht.

Een belangrijke nevenfunctie van de wapening is dat deze de scheuren in het beton verdeelt. De
voorschriften [VBC, 1990] laten voor dergelijke constructies in gewapend beton scheuren tot een
wijdte van 0,3 mm (in vochtig milieu) toe. Het is ook mogelijk met behulp van onder trekspanning
gebrachte wapening zoveel druk op het beton uit te oefenen, dat tijdens het normale gebruik in het
beton geen trekspanningen ontstaan. Wapening die een grote drukkracht kan leveren is daarbij
gunstig; daarom wordt hiervoor voorspanstaal gebruikt met een treksterkte tot globaal 2000 MPa. In
dit zogenaamde voorgespannen beton ontstaan in principe geen scheuren. In voorgespannen
constructies is overigens meestal ook een zekere hoeveelheid zachtstaal aanwezig als gewone
wapening.

7.2 Publicaties
Hieronder vindt u een overzicht van de corrosiepublicaties van het NCC.

7.2.1 "Corrosiebeproevingsmethoden"

Voordrachten gehouden tijdens de Vakantieleergang Corrosie, georganiseerd door de TH-Delft op
5 en 6 januari 1967 (fotokopieën)
· Storingen aan contacten als gevolg van corrosieverschijnselen. drs. R. Leur.
· Corrosieonderzoek in de olie- en petrochemische industrie. dr. ing. W. Posch.
· Het meten van corrosie in installaties. ir A.J. van Riemsdijk.
· Corrosieproblemen bij de ontwikkeling van kernreactormaterialen. dr ir G.J. Spaepen.
· Spanningscorrosie-"tests". ir. P.J. Becking.
· Hoge temperatuuroxidatie van metalen. drs. G.J. Koel.
· Interkristallijne corrosie en keuring op gevoeligheid daarvoor bij austenitische RVS-soorten van het
type 18/8. Mw. dr ir E.M.J. Mulders.
· De toepassing van elektronenmicroscoop en microscan bij het corrosieonderzoek. ir P.J. Berg

7.2.2 Corrosie en oxidatie bij hoge temperatuur

Voordrachten gehouden tijdens de Vakantieleergang Corrosie, georganiseerd door de TH-Twente op
9 en 10 januari 1969. (fotokopieën)
· Oxydatie van metalen door gassen. prof dr P.J. Gellings.
· Hoge-temperatuuroxydatie van zuivere metalen. drs G.J. Koel.
· Corrosie van metalen door gesmolten zouten. prof dr J.A.A. Ketelaar.
· De corrosie van constructiematerialen in vloeibare metalen. dr ir A.J. Bogers.
· Asafzetting en corrosie aan de rookgaszijde van met olie gestookte ketels. ir A.J. Elshout.



· Enige aspecten betreffende de toepassing van metalen bij hoge temperaturen in olieraffinaderijen.
ir C.B.H. Verbruggen.
· Corrosie in procesapparatuur door zwavelverbindingen, waterstof en nafteenzuren en de hiermee
samenhangende materiaalkeuze. ir D.H. van Nieuwenhuizen.

7.2.3 Struktuur en corrosiewerende eigenschappen van metallieke
deklagen op metalen

Voordrachten gehouden tijdens de Vakantieleergang Corrosie, georganiseerd door de THEindhoven
op 8 en 9 januari 1970.
· Interdiffusiereacties aan metaalcoatings. prof dr G.D. Rieck.
· Structuur en eigenschappen van tinlagen op staal. ir C.L. Bijl.
· Theorie van de elektrochemische reacties en electrokristallisatie. drs H. Zeilmaker.
· Interdiffusie reacties bij coatings van hoogsmeltende metalen. drs. F.J.J. van Loo.
· Coatings opgebracht door middel van metaalspuiten. W. Francke.
· Ontwikkelingen bij het elektrolytisch neerslaan van metalen uit de platinagroep. dr N.C. Angus.

7.2.4 Vijf voordrachten op corrosiegebied

Voordrachten gehouden tijdens bijeenkomsten van de Bond van Materialenkennis op 29 januari
1969 te Apeldoorn en op 27 november 1969 te Nijmegen. Maatstaven en richtlijnen voor de
materiaalkeuze in verschillende milieus. B.A. Rijkens Corrosievormen en corrosiemechanismen. dr
ing. W. Posch. Ultrasone technieken voor het opsporen van corrosie. H. Bosselaar en J.C.J.
Goossens. Radiologische meetmethoden voor het opsporen van corrosie. J.Th. Eering. Corrosie en
corrosiebestrijding bij boilers. W. Schwenk.

7.2.5 Spanningscorrosie

Voordrachten gehouden tijdens de Vakantieleergang Corrosie, georganiseerd door de TH-Delft op
6 en 7 januari 1972.
· Algemene aspecten van het verschijnsel spanningscorrosie. dr ir W.A. Schuitze.
· Model van het spanningscorrosieproces van austenitisch staal in chioride-oplossingen
(samenvatting). prof.dr ir M. Brabers.
· Breukmechanisme in ductiel en door waterstof bros geworden martensitisch roestvast staal. dr ir
W.A. Heirbaut.
· Algemene beschermingsmaatregelen tegen spanningscorrosie. dr ir F.J. Kievits.
· Spanningscorrosie in roestvast staal van het type 18/8. dr C. de Waard.
· Spanningscorrosie en waterstofbrosheid in voorspanstaal. prof. ir A.S.G. Bruggeling.
· De invloed van het verouderen op de gevoeligheid van voorspanstaal voor spanningscorrosie. ir
L.R.J. Lamers.
· Kenmerken van spanningscorrosie in aluminiumlegeringen. ir H.P. van Leeuwen.
· Spanningscorrosie in titaanlegeringen. ir D. Bakker.
· Spanningscorrosie in koperlegeringen (voornamelijk - messing). dr J.W. Boon.

7.2.6 Het beschermen van constructiestaal, in het bijzonder in de
atmosfeer

Voordrachten gehouden tijdens de Praktische Corrosiedag, georganiseerd door het NCC in
samenwerking met de Stichting Centrum Bouwen in Staal en de Stichting Verftoepassing op 26
november 1971 te Utrecht.
· Organisatorische vragen rondom het corrosieonderzoek. ir A. van Aalst.
· Richtlijnen voor de chemische oppervlaktevoorbehandeling van constructiestaal. ir C.L. Bijl.
· Nieuwste onderzoekingen op het gebied van het reinigen van staal door stralen. ir A. Wethmar.
· Thermisch verzinken en duplexsystemen. ing. J.F.H. van Eijnsbergen.
· Beschermen van staal door middel van verven. ir J. Moree.

7.2.7 Kathodische bescherming

Voordrachten gehouden tijdens de Studiedag van het NIRIA op 2 maart 1972 te Utrecht.



· De belangrijkste factoren bij kathodische bescherming. B.H. Wijngaard.
· Untersuchungen für die Anwendung des kathodischen Korrosionsschutzes von Stahl im
Erdboden. dipl-Phys. W. von Baeckmann.
· Kathodische bescherming van pijpleidingen. ing. G. Woudstra.
· Kathodische bescherming van warmtetransportleidingen en haveninstallaties. ing. C.J. Roelse.

7.2.8 Corrosie door luchtverontreiniging
Rapport van de NCC-werkgroep "Invloed van Luchtverontreiniging op de atmosferische corrosie
van materialen"

7.2.9 Enkele voordrachten op corrosiegebied

5 voordrachten gehouden tijdens bijeenkomsten van de Bond van Materialenkennis in 1970 en
1971.
· Toepassingen van enige metaaldiffusietechnieken. F. Magendans.
· Onderzoek van de corrosieverschijnselen in de elektrofilters van een vuilverbrandingsinstallatie. ir
J.H.N. Jelgersma, ir A.J. Elshout en B. van Engelen.
· De oxydatie van motoronderdelen bij hoge temperaturen. R.W. Wilson.
· Chromaatconversielagen als basis voor lijm en verf. R. Exalto.
· Materiaalkeuze in verband met enkele corrosieproblemen. ir Th. de Vries.

7.2.10 Middelen voor tijdelijke corrosiewering

Kritisch overzicht van bestaande standaardvoorschriften, samengesteld door de NCC-werkgroep
"Voorschriften".

7.2.11 Richtlijnen betreffende de voorbehandeling van constructiestaal;
mechanische reiniging

Overgenomen uit publikatie nr. 201 van het Staalcentrum Nederland, aan welke uitgave tevens
hebben meegewerkt: Stichting Bouwen in Staal, Stichting Verftoepassing en NCC.

7.2.12 Maritieme Corrosie

Voordrachten gehouden tijdens de Leergang Maritieme Corrosie, georganiseerd door het
corrosielaboratorium van het Koninklijk Instituut voor de Marine in samenwerking met de Stichting
Materiaalonderzoek in de Zee en de Tussenafdeling der Metaalkunde van de TH-Delft, op 4 t/m 7 juni
1973 te Delft. (fotokopieën)
· Corrosieproblematiek en -preventie. dr ir W.A. Schultze.
· Corrosieleer, elektrochemische aspecten. dr F.P. IJsseling.
· Corrosieleer, metaalkundige aspecten. dr ir W.A. Schultze.
· Overzicht van enkele corrosievormen. prof.dr P.J. Gellings.
· Spanningscorrosie in legeringen. ir H. Slebos.
· Corrosievermoeiing. ir L.B. Vogelensang.
· Erosiecorrosie. ir F. de Waard.
· Corrosiebestrijding, een overzicht van de preventiemogelijkheden. dr ir W.A. Schultze.
· Bescherming door verfsystemen. ir H.J. de Vries.
· Het voorkomen van aangroei op schepen en installaties in zee. drs. F.H. de la Court.
· Kathodische bescherming in zeewater. ir T.L. van Waart.
· Materiaalkeuze en corrosie. prof.dr ir F.J. Kievits.
· Materiaalkeuze voor scheepsconstructies. ir M. Vertregt.
· Materiaalkeuze voor scheepsmachine-installaties. prof.dr ir F.J. Kievits en ir D. Bakker.

7.2.13 Corrosie in warmtewisselaars, in het bijzonder koelsystemen en
condensors

Voordrachten gehouden tijdens de Praktische Corrosiedag, georganiseerd door het NCC in
samenwerking met de Tussenafdeling der Metaalkunde van de TH-Delft, op 19 november 1973 te
Delft.



· Materiaalkeuze voor onderdelen van warmtewisselaars. ir J. van Liere.
· Mogelijkheden en beperkingen in het ontwerp van condensors in ontziltingsinstallaties. ir P.R. Bom.
· Koelwaterbehandeling. ir M. Oudeman.
· Corrosieproblemen van met zeewater gekoelde warmtewisselaars. ir J.H.P. Thiellier
· Ervaringen met inbrandcoatings en kunststofbekledingen in met zeewater gekoelde
warmtewisselaars. P. van Maarleveld.
· Schadegevallen bij koelsystemen van schepen. dr F.P. IJsseling.
· Corrosieverschijnselen in zeewaterverdampers. ir A.A. Romeijn.

7.2.14 Kathodische bescherming

Voordrachten gehouden tijdens de Vakantieleergang Corrosie, georganiseerd door de TH-Twente op
3 en 4 april 1975. (fotokopieën)
· Theorie van de elektrochemische corrosie. dr ir W.A. Schultze.
· Elektrochemische theorie van kathodische bescherming. prof.dr P.J. Gellings.
· Stroomverdeling en elektrolytweerstand bij kathodische bescherming. prof.dr P.J. Gellings.
· Interactie tussen kathodische bescherming en verf. ir J.C. Ekama.
· Kathodische bescherming van ondergrondse installaties. ing. C.J. Mink.
· Kathodische bescherming van schepen. dr F.P. ]Jsseling.
· Oorzaak en bestrijding van zwerfstroomcorrosie. ing. B.H. Wijngaard.
· Kathodische bescherming in tanks. G.J.J. van der Schot.

7.2.15 Meetmethoden bij corrosieonderzoek en corrosiebestrijding

Voordrachten gehouden tijdens de Leergang Corrosie, georganiseerd door de TH-Eindhoven op 6 en
7 januari 1977.
· De betekenis van corrosiesnelheden voor de praktijk: een overzicht. prof.dr P.J. Gellings.
· De potentiostaat; principe en constructie. drs. J.C. Verhoef.
· Electrochemische reacties bij potentiaalscanning van metaalmonsters. dr W.H.M. Visscher.
· Onderzoek van de spanningscorrosiegevoeligheid van metalen. dr ir W.A. Schultze.
· Meting van de corrosiesnelheid met de polarisatieweerstandsmethode. ir G. Bakker.
· Meetmethoden bij kathodische bescherming. drs. H. Zeilmaker.
· Methoden voor onderzoek van lokale corrosie. dr C. de Waard.
· Het meten van laagdikten. ir P.F.A. Bijlmer.
· Corrosietestmethoden voor galvanotechnisch aangebrachte metaallagen. T. van der Klis.
· Het gebruik van corrosie-inhibitoren als corrosiewerende maatregel. dr A. Capelle.
· Experimentele methoden voor de meting van corrosiesnelheden in zeewater. dr F.P. IJsseling.

7.2.16 Corrosie en Corrosiebestrijding bij weg- en railtransport

Voordrachten gehouden tijdens de Praktische Corrosiedag, TH-Eindhoven, 10 juni 1977.
· Corrosie van voertuigen. prof.dr J.A.A. Ketelaar.
· Corrosiebestrijding bij de ontwikkeling van fabricage van auto's. ir J. Draisma.
· Overzicht corrosie en corrosiebestrijding bij spoorwegmaterieel. K. van der Weide.
· Bescherming tegen corrosie in de zwaar-vervoersector. C. Stevens.
· Corrosie als oorzaak van gebreken aan personenauto's. M.J. Lemckert.

7.2.17 De invloed van het milieu op de scheurvorming in mechanische
belaste constructiedelen

Voordrachten gehouden tijdens de Vakantieleergang Corrosie, georganiseerd door de TH-Delft op
9 en 10 april 1979.
· De invloed van het milieu op de scheurvorming in mechanisch belaste constructiedelen. dr ir W.A.
Schultze.
· Elektrochemie en corrosie. ir D. Bakker.
· Breukmechanica en de bestudering van scheurgroeimechanismen. ir H.J. Ewalds.
· Breukvlakonderzoek bij breuken waarbij corrosie een rol gespeeld heeft. ir G.F.J.A. van Gestel.
· Corrosievermoeiing. prof.dr ir J. Schijve.



· Corrosievermoeiing en spanningscorrosie van aluminiumlegeringen. ir L.B. Vogelesang en ir H.F.de
Jong.
· Spanningscorrosie van roestvaste staalsoorten; problemen bij de beoordeling van de gevoeligheid.
A. Desestret.
· Corrosievermoeiïng van staalconstructies in zeewater. ir J. Back.

7.2.18 Corrosie en corrosiebestrijding bij Elektriciteitsproduktie

Voordrachten gehouden tijdens de Corrosiedag georganiseerd door de NV KEMA onder auspiciën
van het NCC op 14 september 1982 te Arnhem.
· Koelwaterzijdige corrosie turbinecondensors. E.J. Sneek.
· Corrosie in verdampen stoomketels. A.F. van den Hoven.
· Materiaalgedrag steenkoolgestookte wervelbedketels. P.L.F. Rademakers en B.H. Kolster.
· Corrosieverschijnselen aan de vuurhaardzijde van oververhitters. N. Bolt.
· Corrosie en corrosiebestrijding in gasturbines. A.J.A. Mom en H.J. Kolkman.
· Corrosie. W.M.M. Huijbregts.

7.2.19 Toepassing van elektrochemische meetmethoden bij corrosieonderzoek

Voordrachten gehouden tijdens de Corrosiedag 21 november 1984.
· Algemeen overzicht. ir G. Bakker.
· Overzicht toepassingen. prof.dr F.P. IJsseling.
· Gebruik van de microcomputer. ing. L.M. Butter.
· Software. dr J.C. Verhoef.
· AC-impedantiemethode. dr J.F. van Baar.
· Hardware-aspecten. ing. S.P. Koning.

7.2.20 Syllabus van de contactdag "Sector Bescherming
Buisleidingsystemen SBB" op 23 mei 1985

· Bescherming tegen corrosie van ingegraven gastransportleidingen. ir D. Kosten en ir W. van Gestel.
· Doelmatige uitwendige kathodische bescherming van ondergrondse stalen buisleidingen. ing. G.
Woudstra.
· Kathodische bescherming in stedelijk gebied. ing. F. Kuijt.
· De veiligheid van aardgastransportleidingen. Een kwestie van wikken en wegen. ir A.D. Kroese.

7.2.21 Syllabus van de contactdag "Sector Bescherming
Buisleidingsystemen SBB" op 11 juni 1986

· Lasbaarheid van roestvaste staalsoorten Duplex-staal voor buizen. ing. H. Schrijen.
· Pipe and Riser lnspection Tools PIT - RPIT. R. van Agthoven.
· Corrosie en drinkwaterkwaliteit. dr Th.J.J. van den Hoven.
· Rehabilitation of pipe-lines utilizing the cleaning and coating method. E. Gregor.
· Uitwendige en inwendige bescherming van stalen buizen. ir T.T. Dekker.

7.2.22 Syllabus van de corrosiedag "Sector Metaal en
Metaalbescherming" op 17 oktober 1986

· Corrosieverschijnselen in relatie tot luchtverontreiniging. ir H.J. de Vries.
· Onderhoud, economische en technische levensduur van aluminiumtoepassingen in de bouw. Ir
B.M.H. de Koning - Wilfert.
· Corrosie-onderzoek, anticorrosiemaatregelen en enige aspecten van de kwaliteitscontrole. ing. B.L.
van Balen.
· Adviezen, keuringseisen en -methoden bij staalconservering. T.C. Nonhof.
· Ontwerpaspecten in verband met stralen en schilderen. J.R. Sjoer.
· Economische aspecten bij onderhoudsbewust ontwerpen en beheren. prof. ir K.Smit.
· Aluminium in de bouw en z'n oppervlaktbehandeling. T. Willems.

7.2.23 Syllabus van de najaarsvergadering "Werkgroep



Spanningscorrosie" op 6 oktober 1987

· Toepassing van verschillende breukmechanicacodes en hun beperkingen ten aanzien van
spanningscorrosie. J. Spiekhout.
· Fractures control guidelines for stress corrosion. R.J.H. Wanhill.
· Spanningscorrosiescheuren in aluminium vliegtuigconstructies. L. Schra.
· The effect of slow plastic and elastic straining on sulphide stress cracking and hydrogen
embrittlement of 3.5% Ni steel and API 5L X60 pipeline steel. J.G. Erlings, H.W. de Groot en J.
Nauta.

7.2.24 Syllabus van de corrosiedag "Sector Metaal en
Metaalbescherming" op 17 september 1987

· Kwaliteitsborging bij metaalbescherming. D. Keus.
· Verschillen tussen poedercoatings- en natlaksystemen op thermisch verzinkt staal in praktische
uitvoering en betrouwbaarheid. ing H.G.J.M. Verstappen.
· Kwaliteitsonderzoek van deklagen/coatings met behulp van impedantiemetingen. F.M. Geenen.
· Kwaliteit van organische deklagen op metalen. A.N.M. Koeleman.
· Inspectie als bijdrage en noodzaak tot kwaliteitsverbetering. W.A. Beunis.
· Hydro-jetting, een multifunctionele voorbehandelingstechniek voor het conserveren van
onderhoudsobjecten. J.R. Sjoer.
· Wax-coatings, een interessante hulp in de strijd tegen corrosie. A. Groenendijk.
· High Performance Coatings in conflict met ongestraald staal ing. G.C. Broere.
· Roeststabiliserende primers en coatingssystemen op beperkt ontroeste ondergronden. M.G.M.
Boelaars.

7.2.25 Syllabus van de contactdag "Sector Bescherming
Buisleidingsystemen SBB" op 21 oktober 1988 (fotokopieën)

· Kathodische bescherming en zwerfstromen. ing.L. van Keulen en ir H.J. Hengeveld.
· Ervaringen met de intelligent pig. ing. D.J. van Walree.
· De invloed van C02 en O2 op de corrosie van natte gasleidingen. dr A.G.C. Kobussen en ir D.
Koster.
· De bescherming tegen corrosie van geboorde en doorgeperste leidingen. ir J.G. Brat en ing. G.H.
Snikkenburg.
· Milieu-invloeden op kunststof buisleidingen. dr ir M. Wolters.

7.2.26 Syllabus van de corrosiedag "Systematische corrosiebeheersing
van staalconstructies" Sector Metaal en Metaalbescherming op 17
november 1988

· Systematische corrosiebeheersing. dr. P.M. op den Brouw.
· Staalconstructies in chemische industrie. drs R. Kavelaar.
· Rationeel onderhoud toegepast op conservering. ir A. van der Toorn.
· Corrosie- en onderhoudsbeheersing bij bestaande gebouwen. ir S.J. Gorter.
· Levensduurverwachting en conserveringssystemen. dr H. van der Poel.
· Bepaling optimale onderhoudsstralegie. ing L. Carrión Lara.
· Rol van de applicateur bij de bescherming van staalconstructies. R.A. de Bruijn.

7.2.27 Syllabus van de contactdag "Kwaliteitszorg in de Praktijk" "Sector
Bescherming Buisleidingsystemen" op 14 juni 1990

· Trends en essentie van NEN-ISO 9000 in het kader van Europa 1992. ir R.L.J. Meijburg.
· Corrosiebeheersing bij gastransportsystemen. R.D. Rensink.
· Kwaliteitszorg bij het coaten van pijpen. drs J. van der Schaaf.
· Toegevoegde waarde meten om te kunnen verbeteren; de praktijk van de verfindustrie. C.J.H. van
Hoof.
· Het kwaliteitsplan van de aannemer. ir J.H.M. Urlings.



· Praktische invulling voor een kwaliteitssysteem voor kathodische bescherming. ing. F. Kuyt en J. de
Nooyer.

7.2.28 Syllabus van de corrosiedag "Hechting en Hechtingsproblemen"
"Sector Metaal en Metaalbescherming" op 31 oktober 1990

· Hechten en niet-hechten fysisch chemisch bezien. prof.dr G. Frens
· Het Fokker 100 verfsysteem. Hechting en onthechting op maat. dr ir H.W. van Rooyen
· Hechting en hechtingsverlies bij bandgeverfd staal. drs. M.J. Rijkhoff
· Hechtingsbehoud van verflagen. ir T.T. Dekkker
· Hechting van organische coatings op thermische verminkte staaloppervlakken. ing. J.F.H. van
Eijnsbergen
· Beïnvloeding van hechting en onthechting door chemische oppervlakmodificatie. J. Wijdenes.

7.2.29 Syllabus van de corrosiedag "Sector Energie" en "Sector
Procestechniek, Apparatenbouw en Engineering" op 22 november
1990

· Ervaringen met het gebruik van corrosieprobes in de top van een crude distilling unit. ing. F.J.M.
Busch.
· Corrosiedetectie in bodems van opslagtanks door middel van de "Floorscanner": mogelijkheden,
beperkingen en praktijkervaring. ing. F.H. Dijkstra.
· Applications of Hastelloy and Haynes Alloys in combating corrosion problems of pollution control
systems. I. Storey.
· Ervaringen met ferritisch-austenitisch roestvast staal in de chemische procesindustrie. M.J.G. Notten.
· Methoden van en praktijkervaringen bij zuurstofverwijdering van ketelvoedingwater. ing. J.T.M. van
der Wissel.
· Optimalisering aan koelwaterzijde van warmtewisselaars en condensors door het
TAPROGGEsysteem. M. Meimerzheim

7.2.30 Syllabus van een studiedag "Corrosiebeheersing met
elektrochemische meetmethoden" door Werkgroep
Elektrochemische Meetmehoden op 7 april 1992

· Elektrochemische meetmethoden bij corrosie-onderzoek. ir G. Bakker.
· Meetmethoden en instrumentatie voor elektrochemisch corrosieonderzoek. dr J.C. Verhoef.
· Elektrochemische meetmethoden en corrosiebeheersing. prof.dr F.P. IJsseling.
· Kathodische bescherming van roestvast staal. ir G.M. Ferrari.
· Anodische bescherming van een nikkelen reactorbekleding met koolstofstaal. ir S. Huizinga.
· Elektrochemische corrosiemetingen op locatie voor de selectie en het meten van de effectiviteit van
corrosie-inhibitoren. ing. J. van Dijk.

7.2.31 Syllabus van de contactdag "Corrosiepreventie offshore
pijpleidingen" van "Sector Bescherming Buisleidingsystemen SBB"
op 16 juni 1992

· Condition monitoring / Intelligent pigging. ir M.M. Festen.
· Aspecten van de toepassing van corrosiewerende maatregelen tijdens het pijpenleggen. ing. H.R.
Vermeulen.
· Corrosiebescherming bij aanlanding te Zeebrugge Project Zeepipe '91. ir J.A. Ringers.
· A North Sea Pipeline Repair. A.M. Bracci.
· Het coaten van offshore pijpleidingen. ing. J.G.M. Kevenaar.
· Overwegingen materiaalkeuze offshore pijpleidingen. ing. A.M. Pielage.

7.2.32 Syllabus van de corrosiedag "Praktische corrosiebestrijding van
staalcontructies" van "Sector Metaal en Metaalbescherming SMM"
op 18 juni 1992



· Corrosiebewust ontwerp van Maeslantkering. ing. G.P.M. van Os.
· Praktische corrosiebestrijding bij de Nederlandse Spoorwegen. A.J.J. Jansen.
· Waarnemingen en metingen bij het aanbrengen van verflagen. ing. C.L. van Balen.
· Anti-corrosiesystemen als marketinginstrument. A. Groenendijk.

7.2.33 Seminar "Corrosion by seawater" op 8 december 1992

· lntroduction to corrosion by seawater. F.P. IJsseling.
· Iron metals. P. Drodten.
· Non-iron metals. M. Jasner.
· Titanium - a material for heavy duty application. H. Sibum.
· Aluminium. H. Dölling.
· Plastic materials. R. Flechsig.
· Protection against corrosion. H.G. Appel.

7.2.34 Syllabus van de corrosiedag "Onderhoud en materiaalkeuze" van
"Sector Energie SE" en "Sector Procestechniek, Apparatenbouw en
Engineering SPAE" op 10 december 1992

· Hoe optimaliseert u de prestaties van de technische dienst H.A. van Brussel.
· Onderhoudstrategie hoogspanningsmasten. P.J. van Gestel.
· De rol van non-destructieve technieken bij het onderhoud van warmtewisselaars. J.W. Noteboom.
· Heat resistance alloy performance. A. Shuttleworth.
· Een unieke coating: email. A.W.C.M. van Dijk.
· Aluminiumbronslegeringen voor toepasing in hoogwaardige constructiedelen. P. Wenschot.

7.2.35 Syllabus van de contactdag "Levensduurbeheersing in de
transportsector van ontwerp tot en met hergebruik" van "Sector
Transport ST i.o" op 13 mei 1993

· Overzicht 50 jaar materiaalkeuze in de automobielindustrie. E. Nagel Soepenberg.
· Corrosie-aspecten gezien vanuit de automobielindustrie. Korrosionschutz bei Opel. A. Dähn.
· Corrosiepreventie in de trucksector. J.J. Honig.
· Corrosieproblematiek in het railtransport. R.J. Legger.
· Materiaalkeuze en materiaaltoepassing in de vliegtuigindustrie in relatie tot corrosie-aspecten.
H.W. van Rooijen.
· Milieubewust ontwerpen: methodologische voetangels en klemmen. R.B.J. Kemna.

7.2.36 Syllabus van het 1e Nederlandse Koelwater Symposium op 9 juni
1993

· Algemene problematiek binnen een open recirculerend koelwatersysteem. J.T.G. Savelkoul.
· Corrosie in en door koelwater. P.C. Westen.
· Biofouling in koelwatersystemen. H.A. Jenner.
· Scaling-problemen in koelwatersystemen. J. Defrancq.
· Nieuwe trends in de technologie van koelwaterconditionering. L. Huisman
· Trasar® volautomatische produktdosering voor industriële waterbehandeling. H. Schirmer en M.A.
Doude van Troostwijk.
· Resulaten Fase 1 en la van het "koelwaterproject Industrie" A. van Haarlem.

7.2.37 Syllabus van het symposium "Verwerking en gebruik van roestvast
staal" op 8 juni 1994

· Invloed van lasverkleuring op de gevoeligheid van roestvast staal voor microbiële corrosie. ir. A.
Punter.
· Evolutie van duplex roestvast staal in de olie en petrochemische industrie; ing. J.M.A. Quik en ing.
A. van Haarlem.



· Voorspelbaarheid van het corrosiegedrag van roestvast staal. Prof.dr.ir. J. Defrancq
· Resultaten onderzoek met betekking tot corrosie en oppervlaktebehandeling van lasverbindingen.
ir J.H. Heerings.
· Keuze van productieprocessen bij het verwerken van roestvast staal. ing. Th. de Visser.
· Richtlijnen met betrekking tot milieurpreventie en Arbo-omstandigheden. V. van der Mee.

7.2.38 Syllabus van de contactdag van de NCC-Sector Transport
"Lichtgewicht en levensduur" op 3 mei 1994 (fotokopieën)

· The history of the use of aluminium at Rover, 47 years production experience. Robert R. Mustard
B.Sc.
· Presteren in aluminium, een sport apart, J.P. Isenschmid.
· Das Ende der stählernen Ära, dr. W. Burgert.
· Aluminium in Concept-Cars, L. Possitty.
· Lichtgewicht en levensduur, ir E. Nagel Soepenberg.
· Aluminium, high speed machining & anodising, L. v.d. Smissen en P. Houben.
· Korrosionserfahrungen bei der Entwicklung einer Aluminiumkarosserie, dr.ing. R. Dietz.
· Die kathodische Elektrolackierung von Aluminium, dr. G. Wilke.
· De effectieve inzet van materiaal en energie in het produktieproces, ir J. Woudstra.

7.2.39 Syllabus van de contactdag van de NCC-Sector Bescherming
Buisleidingsystemen (SBB) op 15 september 1994

· Normalisatie van toepassing op buisleidingsystemen, Rien Cornalijnslijper.
· Bedrijfsvoering van buisleidingsystemen, Rien van Berkom.
 · Ontwikkeling van normen op het gebied van Kathodische Bescherming, Henk van Bruchum.
· Pijpcoating-survey met de DC-Voltage Gradient techniek, Dick Koster.
· Reparatiemogelijkheden van Coating en Wrapping op buisleidingsystemen. Bob Davis.
· Reparatiemogelijkheden van buisleidingsystemen door oplassen, Henk de Haan.
· Bewaking van kathodische bescherming op buisleidingsystemen, Rob Benoist.

7.2.40 Syllabus van de contactdag van de NCC-Sector Maritiem SM/SMOZ
op 5 oktober 1994

· De studiegroep ferrometalen, prof.dr. F.P. IJsseling.
· Corrosieproblematiek van schepen, ir.F.P.E. Westendorp.
· Het beschermen van staal in maritiem milieu door middel van coatings, ir. M.P.W. Vreijling.
· Toepassing van beton in zee, ir. J. Saveur.
· Corrosievermoeiing: noodzaak en opbrengst van onderzoek en samenwerking. ir H.G. Scholte.
· Kunststoffen in een maritiem milieu, ing. R.J.F. Cox.
· 25 jaar materiaalonderzoek, hoe nu verder, ir J. Rietman.

7.2.41 Syllabus van het symposium "Corrosie, fouling en onderhoud van
warmtewisselaars"

Sub-thema: Problemen en oplossingen; een initiatief van de NCC-Sector Procesindustrie, Energie en
Engineering (SPEE), in samenwerking met Novem BV, gehouden op 2 november 1994 in de
Jaarbeurs, Utrecht.
· Betrouwbaarheid en onderhoud van warmtewisselaars in de procesindustrie, ir J.P.M. Smeulers.
· Corrosie in warmtewisselaars; de waarde van een materiaalspecificatie, ir W.M.M. Huijbregts, drs.
A.G.L. Zeijseink.
· Interkristallijne spanningscorrosie t.g.v. nitraatafzettingen op eco-pijpen van gasturbineketels, ir
F.F. Riedstra.
· Lekkage van plate-fin warmtewisselaars in een etheenfabriek, ing. E. Pater
· Corrosieproblematiek in diverse olieraffinage en petrochemische processen en het gebruik van
chemicaliën om de corrosie te bestrijden, A. Vanhove.
· Zelfreinigende pijp-romp warmtewisselaars; een ontwikkeling met perspectief, dr ir D.G. Klaren, dr
ir J.S. v.d. Meer.
· Email toegepast op warmtewisselaars, A.W.C.M. van Dijk.



7.2.42 Syllabus van het symposium "Filiforme corrosie" van de NCCSector
Metaal en Metaalbescherming (SMM)

In samenwerking met het Aluminium Centrum op 3 november 1994 in de Jaarbeurs, Utrecht.
· Filiforme corrosie: achtergronden en uitgangspunten voor praktijkaanbevelingen, dr ir G.H. Nijhof.
· Invloed van enkele voorbehandeling van aluminium op de gevoeligheid voor filiforme corrosie, ir.
J.W. Lenderink.
· Resultaten uit een onderzoek m.b.t. filiforme corrosie bij RU-Gent, prof.dr.ir. J.N.A. Defrancq.
· Actuele situatie en presentatie van de praktijkaanbevelingen, dr ir G.H. Nijhof.

7.2.43 Syllabus van het Watersymposium 1995 d.d. 1
17 en 18 mei in 'het
Turfschip' in Breda op 17 mei en 18 mei 1995

17 mei 1995
· Resultaten fase 2 van het 'koelwaterprojekt industrie', ing. A. van Haarlem.
· Energie door schone koelers, ir L.L.M.J. Paping.
· Beoordeling van koelwateradditieven nu en in de toekomst, ing. P. Regoort.
· Milieu als drijfveer voor ontwikkelingen in koelwatertechnologie, ing. M. Swinnen.
· De biologische afbreekbaarheid van polymeren in de waterbehandeling; subtitel: "over de
drempel..", ing. R.J. Janssen.
· Chlorering, nog steeds de oplossing, H.A. Jenner, M. van Donk en M.R. de Potter.
· Pinch analysis for minimising the use of water in the process industries, M. Kotzabasakis, E.
Petala en Ya Ping Wang.
· Pinch technology in de praktijk, ir. N.P.M. Coenen.
18 mei 1995
· Warmtekrachtkoppeling in industrieel partnership, M.P. Bulteel.
· Eenergie-audit van warmtekrachteenheid: nog besparingen mogelijk na indienstname, P.
Lemmens.
· Conditionering van water- en stoomcyclus van een centrale met gecombineerde cyclus (stoom- en
gasturbine), R. Roofthooft.
· Voorbehandeling en ontzilting van vervuild en brak oppervlaktewater met inverse osmose, dr R.
Mortier.
· Nieuwe ontwikkelingen in reverse osmose en membraamtechnologie, dr ing. M. Mulder.
· Een nieuw ijzerdispersant voor industriële midden- en hogedruk stoomketels, M. Didden.
· Vernieuwde aanpak van vluchtige zuurstofbinders in stoomsystemen, A. van der Vegt en G.G.
Engstrom.

7.2.44 Bundel lezingen van de contactdag van de NCC-Sector Metaal en
Metaalbescherming (SMM)

Samen met het Staalbouwkundig Genootschap (SG), op 14 juni 1995 in De Efteling in Kaatsheuvel.
· Attractieparken: Wat zijn dat? Hoe maak je en onderhoud je een illusie? ir H.P.M. van den Brand.
· Van idee tot ontwerp, V.Ch. Pelsmaker.
· De fabricage en montage van een achtbaan, W. Meuwissen.
· Hoe wordt de gestelde levensduureis verwerkt in een conserveringsbestek? Welke aspecten
spelen daarin een rol, M. Eugster.
· Conserveren volgens de laatste richtlijnen op het gebied van kwaliteit en normen, W. Savenije.
· Preventie inspectie van een attractie, specifiek 'de python', R.H.W. Uylenbroek.
· De python, een uitdaging voor een stoer team, C. Sprangers.

7.2.45 Syllabus van het Corrosie Congres '95 d.d. 31 oktober, 1 en 2
november 1995 in de Jaarbeurs in Utrecht

Ochtendprogramma 31 oktober 1995 - NCC-Sector SBB
· Ondergrondsactiviteiten op de korrel - over leidingen gesproken
Middagprogramma 31 oktober 1995 - NCC-Sector SPEE
· Over corrosie valt (n)iets goeds te zeggen!



Ochtendprogramma 1 november 1995 - Nederlandse Vereniging van Kwaliteitstoezicht, Inspectie
en Niet-Destructieve Techniek (KINT)
· Goed begin is het halve werk; specificatie, inspectie en preventie bij nieuwebouw en vervanging
Middagprogramma 1 november 1995 - Nederlandse Vereniging KINT
· Hoe verhoog je de beschikbaarheid van je installatie? Door corrosiepreventie op basis van
nietdestructieve
inspecties
Ochtendprogramma 2 november 1995 - NCC-Sector SMM
· Stadion Feijenoord van top tot teen
Middagprogramma 2 november 1995 - NCC-Sector Maritiem SM/SMOZ
· De Oosterscheldekering opnieuw bekeken

7.2.46 Syllabus van de kennisoverdrachtbijeenkomst van het IOP
Oppervlaktetechnologie d.d. 12 september 1996

In samenwerking met Senter IOP Oppervlaktetechnologie en de VOM. Thema: Innovatie in
oppervlaktetechnologie (vanuit bestaande kennis)
· Inleiding - Overzicht van technieken voor oppervlaktebehandeling, dr. P.P.J. Ramaekers.
· Het succes van "INCHROMEREN" ontstaan door kennisoverdracht, R.C. Jongbloed.
· Hand anodiseren, voor een slijtvast aluminium, J.A. van den Heuvel.
· Innovatie in het MKB: een nieuw puzzelstukje opent nieuwe wegen, dr. C.P.G. Schrauwen.
· Uw mogelijkheden binnen het IOP Oppervlaktetechnologie, ir. A.C.A. van Mechelen.
· Productontwikkeling van een zakdrager. Een coating treedt uit het platte vlak, ir. M. Roukema.
· Moulded Interconnection Devices: innovatietrajecten en hindernissen, dr.ir. J.W. Severin.
· Het invoeren van het EB-PVD proces voor warmtewerende coatings, ing. G. Marijnissen.

7.2.47 Syllabus van het Watersymposium '97 d.d. 15 april 1997 in het
Turfschip in Breda

Thema: Technieken en problematieken bij (her)gebruik van water; ook uw kunt hierop kosten
Besparen

Plenaire sessie
· Beleidsmatige initiatieven op het gebied van koelwater, ing. G. De Vries.
· Milieu-effecten van chlorerings-bijproducten, ir. M.R de Potter.
· Monitoring van afzettingen en sturing van biociden, prof.dr.ir. W.F. Bogaerts, ir. S. van Dooren en
ir. J. Hubrecht.
· Het voor (her)gebruik geschikt maken van (brüden)concentraat met behulp van UV-licht, B.F.
Kalisvaart.
Parallelsessie 1
· Recycling van proceswater door middel van membraantechnologie. Voorbeelden uit de textiel- en
papierindustrie, dr.ir. M.H.V. Mulder.
· Behandeling van vervuild oppervlaktewater voor de productie van hogedruk ketelvoedingwater
kwaliteit, ir. C.J.M. Ruiters.
· Toepassing van ultrafiltratie voor de productie van industrieel water, ir. J.G. van 't Noordende.
· Gebruik en hergebruik van water in de textielindustrie, ir. M. Van den Bosch.
· Effectief watergebruik in brouwerijen, ir. H. van der Velde.
Parallelsessie 2
· Stappenplan voor de implementatie van water hergebruik, M. Van Raemdonck.
· Waterpinch studie bij Esso Nederland bv, ir. C.P.T.M. Duyvesteijn.
· Het hergebruik van industrieel en huishoudelijk gezuiverd afvalwater als make-up voor het
koelwatersysteem, ing. A. van der Vegt.
· Partnership-project tussen een petrochemisch bedrijf en een waterbehandelaar, ir. R. De Vicq.
· Watermanagement, studie voor bestaande installaties met behulp van Advanced Recycle
Technology, ir. V. Soudant en ir. R. Stout.

Plenaire avondsessie
· Industriewater in de praktijk, ir. M. Groenendijk.
· Hoe leveringszeker is de productie van industrieel water? of de wetten van Murphy in de praktijk, ir.
J.M.J. Waals.



· Wat is de betekenis van het industrieel watergebruik?, ir. W.C.J. Quik.

7.2.48 PMP Researchdag van 06-11-97

Thema: Van onderzoek naar praktijk
Plenaire sessie:
· Het economisch belang van technisch onderzoek voor de industrie, drs. A. Kraaijeveld
· R&D samenwerking, kennis ontwikkelen en kennis halen uit het buitenland, drs. H.D.F. Leniger
· Vernieuwing in materialen: een blijvende uitdaging, prof.dr. J.H.W. de Wit
· Het projectbureau PMP, ir. G.H.H. Vaessen
Parallelsessie 1. Kunststoffen
· Invloed van oplosmiddelen op GVK constructies, ing. P.P.M. Theeuwen
· Lassen van thermoplasten: de 4 M-benadering, ir. D.J.A. Oesterholt
· Duurzame toepassing van kunststoffen (thermoplasten en thermoharders) in industriële
toepassingen (leidingen, kabels, procesindustrie), dr. C.A.M. van den Ende
· Overzicht van PMP activiteiten op kunststofgebied, drs.ing. H.M. Bruggemann
· Heden en toekomst van technische kunststoffen, dr.ir. W.L. Sederel
· Keuze/inzetbaarheid van productietechniek bij kunststof producten, ir. E. Broeksema
Parallelsessie 2. Dunne plaattechnologie in bouw en industrie
· Verwerking en toepassing van voorgelakt en voorbekleed plaatstaal, J. Muller
· Verwerking en toepassing van voorgelakt aluminium (tot 2,54 m breed), drs.ing. H.E.J.M.
Meuwissen
· De ontwikkeling van lichtgewicht materialen en constructies, prof.ir. L.B. Vogelesang
· Mechanisch scheiden - op weg naar een betere procesbeheersing, K. Donkers
· Zeker en vast! Trends bij het toepassen van verbindingstechnieken voor dunne plaat, ir. R. van
der Weg
· Trends in vervormingstechnieken voor staal en aluminium plaat, dr. A. Hurkmans en ir. N.A.J.
Langerak
Parallelsessie 3. Integriteit
· Inspectie en fitness for purpose van gelaste constructies, ir. G. Liefting
· Evaluatie van NDO technieken, ir. U. Stelwagen
· Flexibilisering van inspectie-programmering, drs. J. Boogaard en ir. J.H.A.M. Heerings
· Acceptatiecriteria voor de TOFD-onderzoeksmethode, ing. E. Zeelenberg
· Relaxatiescheurvorming in procesinstallaties, een onderschat probleem, ir. J.C. van Wortel
· Project schade-analyse en schadepreventie: Technieken voor schade-onderzoek "in het veld", ing.
S.J.W. Baas
Parallelsessie 4. Lassen
· Thermische scheidingstechnieken, ir. M.P. Sipkes
· Arbeidsomstandigheden bij het lassen en snijden, ing. P. de Bie
· Stroombronnen voor het drooglassen, A. Gales
· MIG/MAG-lassen, the state of the art, ing. H. de Jong
· Booglassen van aluminium legeringen, ir. T. Luijendijk
· Automatisering en robotisering van het lassen, ing. P. de Boer
Parallelsessie 5. Oppervlaktebehandeling
· Slijtvaste en corrosievaste oppervlaktelagen door oplassen en thermisch spuiten, ing. J.E. Buter
· Kwalificatie en kwaliteitsborging van thermisch gespoten lagen, dr. P.P.J. Ramaekers
· Mogelijkheden van CVD coatings, ir. G.J. van der Kooi
· Metallisatie van kunststoffen door PVD-processen, dr. C.P.G. Schrauwen
· Praktijkvoorbeelden van thermisch gespoten lagen op industriële componenten, ing. H.E. de
Jonge
· Deklagen voor afvalverbrandingsinstallaties, ir. P.L.F. Rademakers

7.3 Computerapplicaties

7.3.1 Metaal & Corrosie Selector

De elektronische vraagbaak voor eigenschappen van metalen en corrosiebestendigheid. In
samenwerking met ing .N.W. Buijs en Reed Business Information presenteert het NCC u de Metaal &
Corrosie Selector tegen een aantrekkelijk tarief. De cd-rom Metaal & Corrosie Selector helpt u bij het



snel en eenvoudig kiezen van het juiste metaal voor toepassingen in bijvoorbeeld metaalconstructies,
machineonderdelen, (petro)chemische installaties, laboratoriuminstrumentatie etc. Voor dit doel is de
Metaal & Corrosie Selector ingedeeld in vier hoofdsegmenten. De Metaal & Corrosie Selector kwam
tot stand in samenwerking met ing. N.W. Buijs. Hij stond ook achter Metaalselector en Corrosion
Explorer, eerdere metaalselectie-applicaties van Reed Business Information.

De interactie van verschillende factoren maakt de voorspelling van de mate van corrosie zeer
complex. Zelfs als u materiaalspecialist of constructeur bent, is extra ondersteuning bij uw
metaalkeuze dan ook welkom. De Metaal & Corrosie Selector biedt een compleet overzicht van de
corrosieprestaties van metalen en legeringen. Met een klik van de muis ziet u hoe het materiaal, dat u
wenst te gebruiken, reageert op diverse chemische belastingen en temperaturen. Snel, eenvoudig en
overzichtelijk. Dit handige programma biedt u ook een database met equivalente normeringen,
metaaleigenschappen, toepassingsgebieden en een uitgebreide vraagbaak. Hierin vindt u altijd een
praktisch antwoord op uw metaalkundige vragen en bent u beter in staat een optimale metaalkeuze te
maken.Meer informatie op www.metaalcorrosie.nl.

7.4 Brochures Roestvast staal in de bouw
Dit Collectieve project is in november 2001 afgerond met de presentatie van de CDrom en de
eindrapporten. Partners in dit PMP-project waren: SbI, SBR, CUR en NCC. Onderstaand wordt een
samenvatting van het project gegeven aangezien het onderwerp nog steeds actueel is.

“Roestvast staal in de bouw” Een sterk staaltje samenwerking CUR, Nederlands Corrosie Centrum,
Stichting Bouwresearch en Bouwen met Staal bieden u de vierdelige serie ‘Roestvaststaal in de bouw’
aan. Alle informatie uit de vier brochures,
- Ontwerpen met roestvast staal. Doelgroep: architecten
- Construeren in roestvast staal. Doelgroep: constructeurs
- Bouwen met roestvast staal. Doelgroep: aannemers en producenten
- Onderhoud van roestvast staal. Doelgroep: beheerders
plus de oorspronkelijke rapporten van TNO zijn in deze CD samengebracht. Deze rapporten zijn het
fundament geweest voor de afzonderlijke brochures en zijn daardoor nog eens extra informatief.

Via een heldere zoekstructuur is de informatie op de cd-rom gemakkelijk toegankelijk. Roestvast staal.
Een materiaal dat appelleert aan de creativiteit van ontwerpers en bouwers. Met roestvast staal (rvs)
zijn niet alleen futuristische constructies gerealiseerd, het is ook een materiaal dat helemaal van deze
tijd is. Modern, esthetisch verantwoord, en in niet geringe mate voor duurzame bouwtoepassingen.
Het materiaal heeft alles mee, zou je zeggen. Toch is bouwen met roestvast staal nog vrij
ongebruikelijk. Iets wat ongetwijfeld te maken heeft met de relatieve onbekendheid van rvs. Met de
mogelijkheden én beperkingen. Daarom hebben CUR, het Nederlands Corrosie Centrum, Stichting
Bouwresearch en Bouwen met Staal de handen ineengeslagen voor het project ‘Roestvaststaal in de
bouw’.

Er zijn internationaal, en ook in Nederland, veel spraakmakende projecten tot stand gekomen in
roestvast staal. Er zijn weinig bouwmaterialen die zo tot de verbeelding spreken, niet alleen bij
architecten en bouwers, maar ook bij opdrachtgevers. Bouwen met roestvast staal krijgt echter niet de
aandacht die het verdient, dat mag duidelijk zijn. Daarom is Bouwen met Staal (BmS) een
voorlichtingsproject gestart, waarin de belangrijkste partijen zijn samengebracht om hun kennis op dit
gebied te bundelen. Aan het project namen deel gebruikers, producenten en importeurs van roestvast
staal, maar ook de organisaties CUR, Nederlands Corrosie Centrum en Stichting Bouwresearch. Doel
was het verzamelen en actualiseren van alle kennis over roestvast staal en die te bundelen voor een
brede groep van gebruikers.

 Voor wie is het project bedoeld?
Het project Bouwen met roestvast staal is in het leven geroepen om ontwerpers/architecten,
constructeurs, aannemers/producenten en beheerders meer inzicht te geven in de eigenschappen, de
toepassingen en de verschillende soorten rvs. Maar ook de bouwfysische aspecten en de detaillering
van de diverse toepassingen komen aan de orde, aan de hand van diverse SBRreferentiedetails.

7.5 Praktijkrichtlijn Overdekte Zwembaden

http://www.metaalcorrosie.nl.


De Praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang)constructies, vestigingsmiddelen en
voorzieningen in overdekte zwembaden is gratis aan te vragen als pdf-bestand bij het NCC. Een
geprint exemplaar kan worden besteld bij het NCC. Deze praktijkrichtlijn is bestemd voor:
- gemeenten en provincies,
- beheerders en eigenaren van overdekte zwembaden,
- personeel en deskundigen,
- distributeurs,
- en installateurs die betrokken zijn bij het onderhoud en beheer van (ophang)constructies,
bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden. Deze praktijkrichtlijn:
- geeft een overzicht van de systemen en wijzen waarop verzinkt staal en roestvast staal in
(ophang)constructies, bevestigingsmiddelen en -voorzieningen in overdekte zwembaden kunnen
worden aangetroffen en
- dient als leidraad bij het uitvoeren van inspecties en het nemen van maatregelen om de veiligheid in
relatie hiermee te kunnen waarborgen. Sinds de instorting van het plafond in een overdekt zwembad
in Steenwijk in juni 2001, als gevolg van het breken van roestvast stalen (RVS) ophangingen van
luchtkanalen, is ook in Nederland duidelijk geworden dat de toepassing van RVS in overdekte
zwembaden tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het incident in Steenwijk is hiermee in Nederland de
directe aanleiding geweest voor het op uitgebreide schaal starten van zwembadinspecties.

De eerste inspectieresultaten lieten zien dat in de laatste jaren in veel gevallen RVS is toegepast in
plafondophangingen en in (ophang)constructies van luchtkanalen, leidingen en andere
bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden. Het betreft hier de standaard RVS typen 18Cr10Ni
(zoals AISI 304) en 18Cr10NiMo (zoals AISI 316), die in het bad of in de spatwater zone veelvuldig
zonder probleem worden toegepast. Onder specifieke omstandigheden blijken deze materialen echter
gevoelig te zijn voor zogenaamde spanningscorrosie (Stress Corrosion Cracking: SCC), waarbij
scheurenvorming relatief snel op kan treden en tot breuk kan leiden. Deze specifieke omstandigheden
blijken zich met name voor te doen bóven het bad, waar een nagenoeg met chloriden verzadigde
dunne vochtfilm op deze materialen kan ontstaan en ongehinderd kan inwerken (er treedt geen
verdunning op door badwater). Genoemde standaard RVS typen zijn daarmee volstrekt ongeschikt
voor gebruik in dragende constructies boven het bad in overdekte zwembaden.

Gezien de geschetste veiligheidsproblematiek bestond er bij de belanghebbenden (eigenaren,
beheerders, overheid) de behoefte om duidelijkheid in de bestaande situatie te krijgen. Met dit streven
is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) het initiatief
genomen tot het opzetten van een kennisinventarisatie met als doelstellingen:
- Een inventarisatie van de omvang van de veiligheidsproblematiek en ervaringen. De resultaten
hiervan zijn separaat gerapporteerd in [1] en [2];
- Het opstellen van een praktijkrichtlijn voor het onderhoud en beheer van ophangconstructies in
overdekte zwembaden (het onderhavige document).

8 Normalisatie op het gebied van corrosie

8.1 NEN normen
Deze lijst is beschikbaar gesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in Delft. Voor meer
informatie, bezoek de website van het NEN. Sinds 25 maart 1998 kunnen alle NEN, NEN-EN en NEN-
EN-ISO normen via verschillende zoeksystemen worden opgezocht en besteld in de NENcatalogus op
de NEN website.

NEN-EN-IEC 60480:2005 en;fr
Leidraad voor de controle en behandeling van zwavelhexafluoride (SF<(inf)6>) in gebruik in
elektrische materieel en specificaties voor het hergebruik

NEN-EN 10292:2000/A2:2005 en
Continu-dompelbeklede band en plaat van staal met een hoge rekgrens voor koudvervormen -
technische leveringsvoorwaarden



NEN-EN 12502-1:2005 en
Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid
in water en opslagsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en
Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid
in water en opslagsystemen - Deel 2: Invloed van factoren op koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en
Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid
in water en opslagsystemen - Deel 3: Invloed van factoren op thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-4:2005 en
Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid
in water en opslagsystemen - Deel 4: Invloed van factoren op corrosievast staal

NEN-EN 12502-5:2005 en
Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid
in water en opslagsystemen - Deel 5: Invloed van factoren op gietijzer, ongelegeerde en laag-
gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN 3841-402:2005 en
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 402: Corrosion

NEN-EN 480-14:2005 Ontw. En
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 14: Bepaling van de
gevoeligheid voor corrosie van betonstaal in beton - Elektro-chemische beproevingsmethode bij
gelijkblijvende potentiaal

NEN-EN 1504-7:2005 Ontw. en
 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteisborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 7: Bescherming tegen wapeningscorrosie

NEN-EN 12923-1:2004 Ontw. en
Technische keramiek - Keramische monolieten - Deel 1: Algemene werkwijze voor het nemen van
corrosieproeven

NEN-ISO 17081:2004 en
Methode voor de meting van permeatie van waterstof en bepaling van de waterstofopname en
transport in metalen door een elektrochemische techniek

NEN-EN-ISO 12683:2004 en
Mechanisch aangebrachte deklagen van zink - Specificatie en beproevingsmethode

NEN-EN 10025-5:2004 nl
Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor
weervast constructiestaal

NEN-EN 14879-2:2004 Ontw. en
Organische deklaagsystemen en voering voor bescherming van industrieel materiaal tegen corrosie
veroorzaakt door agressieve media - Deel 2: Deklagen op metalen onderdelen

NEN-EN 14879-3:2004 Ontw. en
Organische deklaagsystemen en voering voor bescherming van industrieel materiaal tegen corrosie
veroorzaakt door agressieve media - Deel 3: Deklagen op betonnen onderdelen

NEN-EN 50162:2004 en
Bescherming tegen corrosie door zwerfstromen uit gelijkspanningssytemen

NEN-EN 13636:2004 en



Kathodische bescherming van ondergrondse metalen tanks en daarmede verbonden pijpleidingen

NEN-EN-ISO 9227:2004 Ontw. en
Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen – Zoutsproeibeproeving

NEN-ISO 21207:2004 en
Corrosiebeproevingen in kunstmatige omgevingen - Versnelde corrosiebeproevingen door
afwisselende blootstelling aan corrosiebevorderende gassen, neutrale zoutnevel en drogen

NEN-EN 14483-1:2004 en
Email - Bepaling van de weerstand tegen chemische corrosie - Deel 1: Bepaling van de weerstand
tegen chemische corrosie door zuren bij kamertemperatuur

NEN-EN 14483-2:2004 en
Email - Bepaling van de weerstand tegen chemische corrosie - Deel 2: Bepaling van de weerstand
tegen chemische corrosie door kokende zuren, neutrale vloeistoffen en/of hun dampen

NEN-EN 14483-3:2004 en
Email - Bepaling van de weerstand tegen chemische corrosie - Deel 3: Bepaling van de weerstand
tegen chemische corrosie door alkalische vloeistoffen met een hexagonaal vat

NEN-EN 14483-4:2004 en
Email - Bepaling van de weerstand tegen chemische corrosie - Deel 4: Bepaling van de weerstand
tegen chemische corrosie door alkalische vloeistoffen met een cylindrisch vat

NEN-EN 14483-5:2004 en
Email - Bepaling van de weerstand tegen chemische corrosie - Deel 5: Bepaling van de weerstand
tegen chemische corrosie in gesloten systemen

ISO 13680:2000/Cor 2:2004 en
Aardolie- en aardgasindustrie - Corrosievaste gelegeerde naadloze buizen voor het gebruik als
bekledings- en productiebuizen en koppelingen - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN-IEC 60811-5-1:1999/A1:2004 en;fr
Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - Gangbare beproevingsmethoden -
Deel 5-1: Methoden voor vulmassa's - Druppelpunt - Olieafscheiding - Brosheid bij lage temperatuur -
Totaal zuurgetal - Afwezigheid van corrosieve bestanddelen - Permittiviteit bij 23 °C.Soortelijke
gelijkstroomweerstand bij 23 °C en 100 °C

NEN-ISO 16701:2003 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosie in een kunstmatige atmosfeer – Versnelde
corrosieproef tengevolge van blootstelling onder gecontroleerde omstandigheden van
vochtigheidsperioden en door onderbroken sproeien van een zoutoplossing

NEN-EN-ISO 17834:2003 en
Thermisch spuiten - Deklagen voor bescherming tegen corrosie en oxidatie bij verhoogde
temperaturen

NEN-EN-IEC 60068-2-42:2003 en;fr
Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-
42: Beproeven - Proef Kc: Sulfur dioxide beproeving voor contacten en connecties

NEN-EN-IEC 60068-2-43:2003 en;fr
Klimatologische en mechanische beproevingen - Deel 2-43: Beproeven - Proef Kd:Hydrogeen
sulfideproef voor contacten en connecties

NEN-EN-ISO 4628-3:2003 en
Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding van de
intensiteit, hoeveelheid en omvang van algemeen voorkomende gebreken - Deel 3: Beoordeling van
de mate van roestvorming



NEN-EN-ISO 4628-10:2003 en
Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding van de
intensiteit, hoeveelheid en omvang van algemeen voorkomende gebreken - Deel 10: Beoordeling van
filiformcorrosie

NEN-EN-ISO 4404-2:2003 en
Aardolie- en aanverwante producten - Bepaling van de corrosieweerstand van moeilijk ontvlambare
hydraulische vloeistoffen - Deel 2: Niet-waterbevattende vloeistoffen

NPR-IEC/TS 60695-5-3:2003 en;fr
Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 5-3: Corrosiebeschadiging door
verbrandingsafval - Beproevingsmethode voor lekstroom en metaalverlies

NEN-EN 1856-1:2003 en
Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen - Deel 1: Producten voor systeemschoorstenen
NEN-ISO 7539-9:2003 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 9: Vervaardiging en
gebruik van proefstukken met scheuren voor beproevingen met een groeiende belasting of een
groeiende verplaatsing

NEN-EN 13811:2003 nl
Sherardiseren - Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en staalproducten – Specificatie

NEN-EN 12501-1:2003 en
Corrosiebescherming van metallieke materialen - Corrosiewaarschijnlijkheid in de bodem - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN 12501-2:2003 en
Corrosiebescherming van metallieke materialen - Corrosiewaarschijnlijkheid in de bodem - Deel 2:
Laag-gelegeerd en niet-gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN-ISO 7539-6:2003 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 6: Vervaardiging en
gebruik van proefstukken met scheuren voor het testen onder constante belasting of constante
verplaatsing

NEN-ISO 11303:2002 en
Corrosie van metalen en legeringen - Richtlijnen voor selectie van protectie-methoden tegen
atmosferische corrosie

NPR-IEC/TS 60695-5-2:2002 en;fr
Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 5-2: Corrosiebeschadiging door
verbrandingsafval - Samenvatting en relevantie van beproevingsmethoden

NEN-ISO 15710:2002 en
Verven en vernissen - Corrosiebeproeving door afwisselend onderdompelen in en verwijderen uit een
gebufferde natriumchloride-oplossing

NEN-EN 990:2002 en
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bescherming tegen corrosie van wapeningsstaal in
geautoclaveerd cellenbeton en lichtbeton met open structuur

NEN-EN 10290:2002 en
Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het water gelegde leidingen – Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van polyurethaan en gewijzigd-polyurethaan aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN-IEC 60512-11-6:2002 en;fr
Connectoren voor elektronische apparatuur - Proeven en metingen - Deel 11-6: Klimatologische
beproevingen - Proef 11f: Corrosie, zoutnevel



NEN-EN 10288:2002 en
Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen - Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis
van geëxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 40-5:2002 en
Lichtmasten - Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

NEN-EN 14114:2002 en
Hygrothermische prestatie van gebouw- en industriële installaties - Berekening van waterdampdiffusie
- Koude pijpisolatie systemen

NEN-EN-ISO 4623-1:2002 en
Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen filiformcorrosie - Deel 1: Stalen ondergronden

NEN-ISO 14993:2001 en
Corrosie van metalen en legeringen - Versnelde beproeving doorcyclische blootstelling aan zoutnevel,
droge en natte omstandigheden

NEN-EN 2130:2001 en
Lucht- en ruimtevaart - Precisie-kogellagers van corrosievast staal, voor instrumenten en toestellen -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN-ISO 13402:2001 en
Chirurgische en tandheelkundige handinstrumenten - Bepaling van de weerstand tegen uitharding,
corrosie en thermische blootstelling

NEN-EN-IEC 60322:2001 en;fr
Spoorwegtoepassingen - Elektrische uitrusting voor rollend materieel - Voorschriften voor
weerstanden voor hoog vermogen met open structuur

NEN-EN 846-13:2001 en
Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 13: Bepaling van de
weerstand tegen stoten, schuren en corrosie van organische beschermlagen

NEN-EN 12373-19:2001 en
Aluminium en aluminiumlegeringen - Anodiseren - Deel 19: Beoordelingssysteem voor putcorrosie -
Methode met raster

NEN-EN 12373-1:2001 en
Aluminium en aluminiumlegeringen - Anodiseren - Deel 1: Methode voor het specificeren van
decoratieve en beschermende anodische oxidelagen op aluminium

NEN-EN 1965-2:2001 en
Lijmen voor constructiedoeleinden - Corrosie - Deel 2: Bepaling en indeling van de corrosie op een
ondergrond van messing

NEN-EN 1965-1:2001 en
Lijmen voor constructiedoeleinden - Corrosie - Deel 1: Bepaling en indeling van de corrosie op een
ondergrond van koper

NEN-EN-ISO 9591:2001 Ontw. en
Corrosie van aluminiumlegeringen - Bepaling van de weerstand tegen spanningscorrosiescheuren

NEN-EN-ISO 10289:2001 en
Methoden voor corrosieproeven van metallieke en andere niet-organische deklagen op metallieke
ondergronden - Indeling van proefstukken en vervaardigde artikelen die aan corrosieproeven worden
onderworpen

NEN-EN 12954:2001 en



Kathodische bescherming van metalen constructie in de grond of in het water - Algemene principes en
toepassing van pijpleidingen

NEN-EN 13173:2001 en
Kathodische bescherming van drijvende buitengaatse constructies van staal

NEN-ISO 15324:2001 en
Corrosie van metalen en legeringen - Beoordeling van scheuren door spanningscorrosie met de
druppelverdampingsproef

NEN-ISO 7539-8:2000 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 8: Voorbehandeling van
proefstukken om lassen te beoordelen

NEN-EN 12500:2000 en
Corrosiebescherming van metallieke materialen - Corrosiewaarschijnlijkheid in een atmosferische
omgeving - Indeling, bepaling en schatting van de corrosiviteit in een atmosferische omgeving

NEN-EN 12330:2000 en
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van cadmium op ijzer en
staal

NEN-EN 12540:2000 nl
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van nikkel, nikkelchroom,
koper-nikkel en koper-nikkel-chroom

NEN-EN 12329:2000 nl
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met aanvullende
behandeling op ijzer en staal

NEN-EN 10292:2000 nl
Continu-dompelbeklede band en plaat van staal met een hoge rekgrens voor koudvervormen -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10292:2000 en
Continu-dompelbeklede band en plaat van staal met een hoge rekgrens voor koudvervormen -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 12696:2000 en
Kathodische bescherming van staal in beton
NEN-EN 12487:2000 en
Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 12540:2000 en
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van nikkel, nikkelchroom,
koper-nikkel en koper-nikkel-chroom

NEN-EN 12329:2000 en
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met aanvullende
behandeling op ijzer en staal

NEN-EN 12508:2000 en;fr;de
Corrosiebescherming van metalen en legeringen - Oppervlaktebehandeling, metallieke en andere
niet-organische deklagen – Woordenlijst

NEN-EN-ISO 8044:2000 en;fr;de
Corrosie van metalen en legeringen - Basistermen en definities

NEN-EN 12495:2000 en



Kathodische bescherming van vaste buitengaatse constructies van staal

NEN-EN 12473:2000 en
Algemene grondslagen voor de kathodische bescherming in zeewater tegen corrosie van
wapeningsstaal in geautoclaveerd cellenbeton en lichtbeton met open structuur

NEN-EN 10290:2002 en
Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het water gelegde leidingen – Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van polyurethaan en gewijzigd-polyurethaan aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN-IEC 60512-11-6:2002 en;fr
Connectoren voor elektronische apparatuur - Proeven en metingen - Deel 11-6: Klimatologische
beproevingen - Proef 11f: Corrosie, zoutnevel

NEN-EN 10288:2002 en
Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen - Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis
van geëxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 40-5:2002 en
Lichtmasten - Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

NEN-EN 14114:2002 en
Hygrothermische prestatie van gebouw- en industriële installaties - Berekening van waterdampdiffusie
- Koude pijpisolatie systemen

NEN-EN-ISO 4623-1:2002 en
Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen filiformcorrosie - Deel 1: Stalen
ondergronden

NEN-ISO 14993:2001 en
Corrosie van metalen en legeringen - Versnelde beproeving doorcyclische blootstelling aan zoutnevel,
droge en natte omstandigheden

NEN-EN 2130:2001 en
Lucht- en ruimtevaart - Precisie-kogellagers van corrosievast staal, voor instrumenten en toestellen -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN-ISO 13402:2001 en
Chirurgische en tandheelkundige handinstrumenten - Bepaling van de weerstand tegen uitharding,
corrosie en thermische blootstelling
NEN-EN-IEC 60322:2001 en;fr
Spoorwegtoepassingen - Elektrische uitrusting voor rollend materieel - Voorschriften voor
weerstanden voor hoog vermogen met open structuur

NEN-EN 846-13:2001 en
Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 13: Bepaling van de
weerstand tegen stoten, schuren en corrosie van organische beschermlagen

NEN-EN 12373-19:2001 en
Aluminium en aluminiumlegeringen - Anodiseren - Deel 19: Beoordelingssysteem voor putcorrosie -
Methode met raster

NEN-EN 12373-1:2001 en
Aluminium en aluminiumlegeringen - Anodiseren - Deel 1: Methode voor het specificeren van
decoratieve en beschermende anodische oxidelagen op aluminium

NEN-EN 1965-2:2001 en
Lijmen voor constructiedoeleinden - Corrosie - Deel 2: Bepaling en indeling van de corrosie op een
ondergrond van messing



NEN-EN 1965-1:2001 en
Lijmen voor constructiedoeleinden - Corrosie - Deel 1: Bepaling en indeling van de corrosie op een
ondergrond van koper

NEN-EN-ISO 9591:2001 Ontw. en
Corrosie van aluminiumlegeringen - Bepaling van de weerstand tegen spanningscorrosiescheuren

NEN-EN-ISO 10289:2001 en
Methoden voor corrosieproeven van metallieke en andere niet-organische deklagen op metallieke
ondergronden - Indeling van proefstukken en vervaardigde artikelen die aan corrosieproeven worden
onderworpen

NEN-EN 12954:2001 en
Kathodische bescherming van metalen constructie in de grond of in het water - Algemene principes en
toepassing van pijpleidingen

NEN-EN 13173:2001 en
Kathodische bescherming van drijvende buitengaatse constructies van staal

NEN-ISO 15324:2001 en
Corrosie van metalen en legeringen - Beoordeling van scheuren door spanningscorrosie met de
druppelverdampingsproef

NEN-ISO 7539-8:2000 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 8: Voorbehandeling van
proefstukken om lassen te beoordelen

NEN-EN 12500:2000 en
Corrosiebescherming van metallieke materialen - Corrosiewaarschijnlijkheid in een atmosferische
omgeving - Indeling, bepaling en schatting van de corrosiviteit in een atmosferische omgeving

NEN-EN 12330:2000 en
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van cadmium op ijzer en
staal

NEN-EN 12540:2000 nl
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van nikkel, nikkelchroom,
koper-nikkel en koper-nikkel-chroom

NEN-EN 12329:2000 nl
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met aanvullende
behandeling op ijzer en staal

NEN-EN 10292:2000 nl
Continu-dompelbeklede band en plaat van staal met een hoge rekgrens voor koudvervormen -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10292:2000 en
Continu-dompelbeklede band en plaat van staal met een hoge rekgrens voor koudvervormen –
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 12696:2000 en
Kathodische bescherming van staal in beton

NEN-EN 12487:2000 en
Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 12540:2000 en



Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van nikkel, nikkelchroom,
koper-nikkel en koper-nikkel-chroom

NEN-EN 12329:2000 en
Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met aanvullende
behandeling op ijzer en staal

NEN-EN 12508:2000 en;fr;de
Corrosiebescherming van metalen en legeringen - Oppervlaktebehandeling, metallieke en andere
niet-organische deklagen – Woordenlijst

NEN-EN-ISO 8044:2000 en;fr;de
Corrosie van metalen en legeringen - Basistermen en definities

NEN-EN 12495:2000 en
Kathodische bescherming van vaste buitengaatse constructies van staal

NEN-EN 12473:2000 en
Algemene grondslagen voor de kathodische bescherming in zeewater gebruik

NEN-EN-ISO 12731:1998 Ontw. en
Corrosie van metalen en legeringen - Gevoeligheid voor kaustische intergranulaire corrosie en
spanningscorrosiescheuren van legeringen gebruikt in het leidingwerk van nucleaire
stoomgeneratoren

NEN-EN 1337-9:1997 en
Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen - Deel 9: Bescherming

NEN-EN 1337-11:1997 en
Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen - Deel 11: Vervoer, opslag en
installatie

NEN-ISO 9223:1997 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiviteit van de atmosfeer – Classificatie

NEN-ISO 9224:1997 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiviteit van de atmosfeer - Richtwaarden voor de
corrosiviteitscategorieën

NEN-ISO 9225:1997 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiviteit van de atmosfeer - Meting van de vervuiling

NEN-ISO 9226:1997 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiviteit van de atmosfeer - Bepaling van de
corrosiesnelheid van standaardmonsters voor de evaluatie van de corrosiviteit

NEN-EN-IEC 60654-4:1997 en
Gebruiksomstandigheden voor industriële meet- en regelapparatuur - Deel 4: Invloeden van corrosie
en erosie

NEN-ISO 11007:1997 en
Aardolieproducten en smeermiddelen - Bepaling van de roestpreventie-eigenschappen van smeervet

NEN-ISO 10270:1996/C1:1997 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiebeproeving in een waterig milieu van
zirkoniumlegeringen voor toepassing in kernenergiereactoren

NEN-EN 3665:1997 en
Lucht- en ruimtevaart - Beproevingsmethoden voor verven en vernissen - Beproeving van de
weerstand tegen filiformcorrosie op aluminiumlegeringen



NEN 10068-2-60:1996 en
Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2:
Beproevingen - Sectie 60: Proef Ke: Corrosiebeproeving voor stromende gasmengsels

NEN-ISO 10270:1996 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiebeproeving in een waterig milieu van
zirkoniumlegeringen voor toepassing in kernenergiereactoren

NEN-ISO 13338:1995 en
Bepaling van de aantasting van weefsel door een gas of een gasmengsel

NEN-EN-ISO 9400:1995 en
Legeringen op nikkelbasis - Bepaling van de weerstand tegen interkristallijne corrosie

NEN-ISO 11846:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Bepaling van de weerstand tegen interkristallijne corrosie van
warmtebehandelbare aluminiumlegeringen

NEN-ISO 11845:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Algemene beginselen voor corrosiebeproevingen

NEN-EN 3212:1995 en
Lucht- en ruimtevaart - Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen corrosie door
afwisselend onderdompelen in een gebufferde natriumchloride-oplossing

NEN-EN-ISO 7539-5:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 5: Vervaardiging en
gebruik van C-ringvormige proefstukken

NEN-EN-ISO 7539-1:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 1: Algemene leidraad bij de
beproevingsprocedures

NEN-EN-ISO 7539-2:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 2: Vervaardiging en
gebruik van gebogen-liggerproefstukken

NEN-EN-ISO 7539-3:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 3: Vervaardiging en
gebruik van in U-vorm gebogen proefstukken
NEN-EN-ISO 7539-4:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 4: Vervaardiging en
gebruik van in lengte-richting op trek belaste proefstukken

NEN-EN-ISO 196:1995 en
Kneedkoper en kneedkoperlegeringen - Opsporing van restspanningen - Kwik(I)nitraatproef

NEN-EN-ISO 6509:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Bepaling van de ontzinking van messing

NEN-EN-ISO 10062:1995 en
Corrosieproeven in een kunstmatige atmosfeer met zeer lage concentraties aan verontreinigende
gassen

NEN-EN-ISO 7441:1995 en
Corrosie van metalen en legeringen - Bepaling van de contacterosie door corrosieproeven met
buitenopstelling

NEN-EN-ISO 7384:1995 en



Corrosieproef in een kunstmatige atmosfeer - Algemene eisen

NEN-EN-ISO 8565:1995 en
Metalen en legeringen - Atmosferische corrosiebeproeving - Algemene eisen voor proeven in het veld

NEN-EN-ISO 4536:1995 en
Metallieke deklagen en niet-organische deklagen op metallieke oppervlakken - Corrosieproef met
zoutdruppels (SD-proef)

NEN 2711:1990 nl
Email - Termen en definities

NEN-ISO 6957:1988 en
Koperlegeringen - Ammoniaproef voor de weerstand tegen spanningscorrosie

NEN-EU 151-1:1988 nl
Veerharde draad en band uit corrosievaste staalsoorten - Technische leveringsvoorwaarden voor
draad

NEN-EU 151-2:1988 nl
Veerharde draad en band uit corrosievaste staalsoorten - Technische leveringsvoorwaarden voor
band

NEN 2063:1988 nl
Booglassen - Op vermoeiing belaste constructies - Het berekenen van gelaste verbindingen in
ongelegeerd en zwakgelegeerd staal tot en met Fe 510 (Fe 52)

NEN 2695:1983 nl
Oppervlaktebehandeling van artikelen met schroefdraad – Fosfateren

NEN 2694:1983 nl
Oppervlaktebehandeling van artikelen met schroefdraad – Sherardiseren

NPR 2691:1983 nl
Oppervlaktebehandelingen van artikelen met schroefdraad - Algemene richtlijnen

NEN 5277:1983 nl
Tandwielen - Benamingen, kenmerken en oorzaken van schadeverschijnselen

NEN 6904:1976 nl
Betonommanteling van stalen buizen

NEN 6901Engels:1976 en
Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6901:1976 nl
Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 10355:1971 en;fr
Een evaluatie van de problemen t.a.v. De versnelde beproeving der bestendigheid tegen corrosie als
gevolg van atmospherische invloeden

NEN-ISO 15329:2006 en
Corrosie van metalen en legeringen - Anodische beproeving voor evaluatie van interkristallijne
corrosie-suceptibiliteit van warmtebehandelbare aluminiumlegeringen

NEN-EN 4425:2006 en
Aerospace series - Washers, tab in corrosion resisting steel for flight control rods – Dimensions

NEN-EN 4041:2006



Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball bearings in corrosion resisting
steel, with extended inner ring and flanged alignment bush - Dimensions and loads

NEN-EN 1856-1:2003/A1:2006 en
Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen - Deel 1: Producten voor systeemschoorstenen

NEN-ISO 17475:2005/C1:2006 en
Corrosie van metalen en legeringen - Elektrochemische beproevingsmethoden - Richtlijnen voor
geleiding van potentiostatische en potentiodynamische polarisatiemetingen

NEN-ISO 11844-3:2006 en
Corrosie van metalen en legeringen - Classificatie van lage corrosiviteit van binnenhuisatmosferen -
Deel 3: Meten van omgevingsparameters die binnenhuiscorrosiviteit beïnvloeden

NEN-EN-ISO 17633:2006 en
Lastoevoegmaterialen - Gevulde draadelektroden en staaf voor booglassen met of zonder
beschermgas van corrosie- en hittevaste staalsoorten – Indeling

NEN-ISO 11844-1:2006 en
Corrosie van metalen en legeringen - Classificatie van lage corrosiviteit van binnenhuisatmosferen -
Deel 1: Bepaling en schatting van binnenhuiscorrosiviteit

NEN-ISO 16784-1:2006 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosie en aangroei in industriele koelwatersystemen – Deel
1: Pilot-evaluatie van corrosie en controle additieven voor hercirculerende open koelwatersystemen

NEN-ISO 16784-2:2006 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosie en aangroei in industriële koelwatersystemen. Deel 2:
Evaluatie van de gebruikseigenschappen van koelwaterconditioneringsprogramma's in een
pilotproefopstelling

NEN-EN-ISO 11997-1:2006 en
Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen cyclische corrosie-omstandigheden – Deel 1:
Nat (zoutnevel)/droog/vochtig

NEN-EN-ISO 11997-2:2006 en
Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen cyclische corrosie-omstandigheden – Deel 2:
Nat (zoutnevel/droog/vochtig/UV-licht

NEN-EN 12472:2006 en
Methode voor de simulatie van slijtage en corrosie voor het aantonen van de afgifte van nikkel uit
voorwerpen die van een deklaag zijn voorzien

NEN-ISO 11844-2:2005 en
Corrosie van metalen en legeringen - Classificatie van lage corrosiviteit van binnenhuisatmosferen -
Deel 2: Bepaling van de corrosieaanval in binnenhuisatmosferen

NEN-EN 4303:2005 en
Aerospace series - Sleeves, tubular, for tension screws with flush head, in corrosion resisting steel,
passivated, (0,25 mm wall thickness)

NEN-EN 4304:2005 en
Aerospace series - Sleeves, tubular, for shear screws with flush head, in corrosion resisting steel,
passivated, (0,25 mm wall thickness)

NEN-EN 4306:2005 en
Aerospace series - Sleeves, tubular, for tension screws with flush head, in corrosion resisting steel,
passivated, (0,50 mm wall thickness)

NEN-EN 4307:2005 en



Aerospace series - Sleeves, tubular, for shear screws with flush head, in corrosion resisting steel,
passivated, (0,50 mm wall thickness)

NEN-EN 4590:2005 en
 Aerospace series - Retainers, spring, sheet metal, for self-locking barrel nuts, in corrosion resisting
steel, passivated

NEN-ISO 17092:2005 en
Technische keramiek - Bepaling van de corrosieweerstand van monolitische keramiek in zure en
alkalische oplossingen

NEN-ISO 16151:2005 en
Corrosie van metalen en legeringen - Versnelde cyclische beproevingen met blootstelling aan
gezuurde zoutsproei, "droge" en "natte" omstandigheden

NEN-ISO 17475:2005 en
Corrosie van metalen en legeringen - Elektrochemische beproevingsmethoden - Richtlijnen voor
geleiding van potentiostatische en potentiodynamische polarisatiemetingen

NEN-EN 10028-7:2005 Ontw. en
Platte producten van staal voor drukvaten - Deel 7: Corrosievaste staalsoorten

NEN-EN-ISO 17872:2005 Ontw. en
Verven en vernissen - Richtlijnen voor de introductie van krassen door deklagen op metalen panelen
voor corrosiebeproeving

NEN-EN 14879-1:2005 en
Organische deklaagsystemen en voering voor bescherming van industrieel materiaal tegen corrosie
veroorzaakt door agressieve media - Deel 1: Terminologie, ontwerp en voorbereiding van ondergrond

NEN-EN 15361:2005 Ontw. en
Bepaling van de invloed van de corrosiebescherming op de ankerplaatscapaciteit van de
dwarsankerbalken

NEN-EN 14879-4:2005 Ontw. en
Organische deklaagsystemen en voeringen voor bescherming van industrieel materiaal tegen corrosie
veroorzaakt door agressieve media - Deel 4: Voeringen op metalen onderdelen

NEN-EN 14879-5:2005 Ontw. en
Organische deklaagsystemen en voering voor bescherming van industrieel materiaal tegen corrosie
veroorzaakt door agressieve media - Deel 5: Voeringen in betonelementen

NEN-ISO 17864:2005 en
Corrosie van metalen en legeringen - Bepaling van de kritieke puttemperatuur onder potentiostatische
controle

NEN-EN 14868:2005 en
Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid
in gesloten watercirculatiesystemen

NEN-EN 12487:2005 Ontw. en
Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN-ISO 12944-5:2005 Ontw. en
Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van
verfsystemen - Deel 5: Beschermende verfsystemen

NEN-EN 10292:2005 Ontw. en



Continu-dompelbeklede band en plaat van staal met een hoge rekgrens voor koudvervormen -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 14832:2005 en
Aardolie en aardolieproducten - Bepaling van de oxidatiestabiliteit en corrosiviteit van brandwerende
fosfaatester vloeistoffen

NEN-EN-ISO 2409:2005 Ontw. en
Verven en vernissen – Ruitjesproef

NEN-EN-ISO 21227-3:2005 Ontw. en
Verven en vernissen - Beoordeling van defecten op beklede oppervlakken met optische beeldvorming
- Deel 3: Beoordeling van de delaminatie en corrosie rond een kras

NEN-ISO 16428:2005 en
Chirurgische implantaten - Beproevingsoplossing en omgevingscondities voor statische en
dynamische corrosie en slijtagebeproeving op implanteerbare materialen en medische hulpmiddelen

NEN-EN 15205:2005 Ontw. en
Bepaling van het gehalte aan zeswaardig chroom in corrosiebeschermingslagen – Kwalitatieve
analyse

NEN-EN 15183:2005 Ontw. en
Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies -
Beproevingsmethoden - Beproeving op bescherming tegen corrosie

NEN-ISO 5952:2005 en
Continuously hot-rolled steel sheet of structural quality with improved atmospheric corrosion
resistance

NEN-EN-ISO 4628-8:2005 en
Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafname van verven - Aanduiding van de
hoeveelheid en omvang van gebreken, en van intensiteit van gelijkmatige veranderingen in uiterlijk -
Deel 8: Beoordeling van de mate van corrosie rond een kras

NEN-ISO 16163:2005 en
Continuously hot-dipped coated steel sheet products - Dimensional and shape tolerances

NEN-EN-ISO 7539-7:2005 en
Corrosie van metalen en legeringen - Spanningscorrosiebeproeving - Deel 7: Methode voor het
beproeven met langzame vervorming

NEN-EN-ISO 16276-1:2005 Ontw. en
Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen - Beoordeling van,
en acceptatiecriteria voor, de adhesie/cohesie (breuksterkte) van een droge laag - Deel 1:
Lostrekbeproeving

NEN-EN 10028-7:2000 nl
Platte producten van staal voor drukvaten - Deel 7: Corrosievaste staalsoorten

NPR 6912 Kathodische bescherming

NEN 6901 Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen buizen en hulpstukken

NEN 6902 Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen buizen en hulpstukken

NPR 6903 Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE beklede
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6904 Betonommanteling van stalen buizen



NEN 6905 Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen buizen en hulpstukken

NEN 6906 Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en hulpstukken die aan de
buitenzijde zijn voorzien van een epoxy-bekleding

NEN 6907 Pijpwikkelbanden type A: (Asfalt)bitumenbanden

NEN 6909 Pijpwikkelbanden type C: Kunststofbanden

NEN 6910 Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van ondergronds te leggen buizen en
hulpstukken

NEN 6911 Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en hulpstukken die aan de
buitenzijde zijn voorzien van een (asfalt)bitumen bekleding

NEN 7420 Industrieel koelwater - Bepaling van de effectiviteit van koelwaterprogramma’s onder
standaardomstandigheden

8.2 ISO normen
ISO 10271:2001/Cor 1:2005 en
Tandheelkundige materialen van metaal - Methoden voor corrosieproeven

ISO 9591:2004 en
Corrosie van aluminiumlegeringen - Bepaling van de weerstand tegen scheuren door
spanningscorrosie

ISO 4404-1:2001 en
Aardolie- en aanverwante producten - Bepaling van de corrosieweerstand van moeilijk ontvlambare
vloeistoffen - Deel 1: Waterbevattende vloeistoffen

ISO 9364:2001 en
Continuous hot-dip aluminium/zinc-coated steel sheet of commercial, drawing and structural qualities

ISO 5951:2001 en
Hot-rolled steel sheet of higher yield strength with improved formability

ISO 4995:2001 en
Warmgewalste plaat van constructiestaal

ISO/TS 12928:1999 en
Smeermiddelen, industriële oliën en aanverwante producten (klasse L) - Familie R (Producten voor
tijdelijke bescherming tegen corrosie) - Richtlijnen voor het vaststellen van specificaties

ISO 11474:1998 en
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiebeproeving in een kunstmatige atmosfeer - Versnelde
buitenbeproeving door onderbroken sproeien van een zoutoplossing (Scab-proef)

ISO 10129:2006 en
Glijlagers - Beproeving van metalen lagers - Weerstand tegen corrosie van smeermiddelen onder
statische voorwaarden

ISO 10062:2006 en
Corrosieproeven in een kunstmatige atmosfeer met zeer lage concentraties aan verontreinigende
gassen

ISO 4623-2:2003/Cor 1:2005 en
Verven en vernissen - Filiformcorrosie van deklagen - Deel 2: Aluminium ondergrond



ISO 1459 Metallic coatings - Protection against corrosion by hot dip galvanizing - Guiding principles

ISO 4543 Metallic and other non-organic coatings - General rules for corrosion tests applicable for
storage conditions

ISO 8501 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Visual
assessment of surface cleanliness; Part 1. Rust grades and preparation grades of uncoated steel
substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings; Part 2. Preparation
grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings

ISO/DIS 11845 Corrosion of metals and alloys - General principles for corrosion testing

ISO/DIS 12944 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems; Part 1. General information; Part 2. Classification of environments; Part 3. Design
considerations; Part 4. Types of surface and surface preparation; Part 5. (ISO/CD) Protective paint
systems; Part 6. Laboratory performance testing methods; Part 8. (ISO/CD) Development of
specifications for new work and maintenance.

8.3 BSI normen
BS 5439 Code of practice for protective coating of iron and steel structures against corrosion

BS 4479 Design of articles that are to be coated; Part 1. General Recommendations; Part 2.
Recommendations for electroplated and autocatalytic coatings; Part 3.Recommendations for
conversion coatings; Part 4. Recommendations for paint coatings and varnish coatings; Part 5.
Recommendations for anodic oxidation coatings; Part 6.Recommendations for hot-dip metal coatings;
Part 7. Recommendations for thermally sprayed coatings; Part 8. Recommendations for vitreous
enamel coatings; Part 9. Recommendations for low pressure and vacuum deposited coatings

PD 0000 Corrosion at bimetallic contacts and its alleviation

PD 421 Methods of protection against corrosion for light gauge steel used in building

CP 1014 Protection of electrical power equipment against climatic conditions

BS 1133 Packaging code. Part 6: Protection of metal surfaces against corrosion during transport
and storage; Subsection 6.1 Cleaning and drying of metal surfaces; Subsection 6.2 Temporary
proctectives and their application

8.4 NACE normen
RP 01-69 Control of external corrosion on underground or (rev. 1992) submerged metallic piping
systems

RP 01-70 Protection of Austenitic Stainless steels and other (rev. 1993) austenitic alloys from
polythionic acid stress corrosion cracking during shutdown of refinery equipment

RP 02-72 Direct calculation of economic appraisals of corrosion control measures

RP 04-72 Methods and control to prevent in-service cracking (rev. 1987)of carbon steel (P1) welds in
corrosive petroleum refining environments

RP 01-73 Collection and identification of corrosion products

RP 01-74 Corrosion control of electric underground residential distribution systems

RP 01-75 Control of internal corrosion in steel pipelines and piping systems.

RP 05-75 Design, installation, operation and maintenance of internal cathodic protection systems in oil
treating vessels



RP 06-75 Corrosion control of offshore steel pipelines (rev. 1988)

RP 01-76 Control of corrosion on steel, fixed offshore (rev. 1994) platforms associated with production
petroleum

RP 02-81 Method for conducting coating (print) panel (rev. 1993) evaluation testing in atmospheric
exposures

RP 02-85 Control of external corrosion on metallic buried, partially buried, or submerged liquid storage
systems

TM 01-69 Laboratory corrosion testing of metals for the (rev. 1976) process industries

TM 02-70 Method of conducting controlled velocity laboratory (rev. 1992) corrosion tests

TM 01-91 Autoclave corrosion testing of metals in high temperature water

TM 01-74 Laboratory methods for the evaluation of protective (rev. 1991) coatings used as lining
materials for immersion service

TM 02-74 Dynamic corrosion testing of metals in high temperature water

TM 01-77 Laboratory testing of metals for resistance to sulfide (rev. 1990) stress cracking in H2S
environments

TM 01-83 Evaluation of internal plastic coatings for corrosion (rev. 1993) control of tubulars, in
anaqueous flowing environment

TM 01-84 Accelerated test procedures for screaning (rev. 1994) atmospheric surface coating systems
for offshore platforms and equipment

TM 02-84 Evaluation of pipeline steels for resistance (rev. 1987) to stepwise cracking

MR 01-75 Sulfide stress cracking resistant metallic material for (rev. 1995) oil field equipment
(includes supplements)

8.5 DIN normen
DIN 30675 Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen; Teil 1.Einsatzberichte bei
Rohrleitungen aus Stahl

DIN 30675 idem; Teil 2.Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gußeisen

DIN 55928 Korrosionsschutz von Stahlbanden durch Beschichtungen und Überzüge; Teil
1.Allgemeines, Begriffe, Korrossionbelastungen; Teil 2. Korrosionsschutzgerechte Gestaltung; Teil 3.
Planung der Korrosionsschutzarbeiten; Teil 4. Vorbereitung und Prüfung der Oberfläche; Teil 4.
Beiblatt 1. Photographische Vergleichsmuster; Teil 4. Beiblatt 1/A1. Änderung 1 zu Bleiblatt 1; Teil 4.
Beiblatt 2. Beispiele für maschinelles Schleifen auf Teilbereichen (Norm-Reinheitsgrad PMa); Teil 4.
Beiblatt 2/A1. Photographische Beispiele für maschinelles Schleifen auf Teilbereichen (Norm-
Reinheitsgrad PMa), Änderung 1 zu Beiblatt 2; Teil 5.Beschichtungsstoffe und Schutzsysteme; Teil 6.
Ausf¨hrung und Überwachung der Korrosionschutzarbeiten; Teil 7. Technische Regeln für
Kontrollflächen; Teil 8.Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen

8.6 RiA (Bundesmin. Für Verkehr) normen
DIN 30676 Planung und Anwendung des kathodischen Korrosionschutzes für den Außenschutz

DIN 50927 Planung und Anwendung des elektrochemischen Korrosionsschutzes für die Innenflächen
von Apparaten, Behaltern und Rohren (Innenschutz)



DIN 50928 Korrosion der Metalle; Prüfung und Beurteilung des Korrosionsschutzes beschichteter
metallischer Werkstoffe bei Korrosionsbelastung durch wäßrige Korrosion Medien; VDE 0150
Richtlinie zur Anwendung der DIN 55928

DIN 57150 Schutz gegen Korrosion durch Streusströme aus Gleichstom anlagen (VDEBestimmung)

DIN 90040 Kraftfahrzeug, Ausrüstung und Teile, Korrosions beständigheitsklassen; AGK Merkblatt
corrosionsschutzgerechte Konstruktion Merkblätter zur Verhütung von Korrosion durch konstruktieve
und fertigungstechnische Maßnahmen (Arbeitsgemeinschaft Korrosion); TL-KS-Seile (Bundesminister
für Verkehr) Richtlinien für den Korrosionsschutz von Seilen und Kabeln im Brückenbau

8.7 Diverse normen
IEC 60480:2004 en;fr
Leidraad voor de controle en behandeling van zwavelhexafluoride (SF<(inf)6>) in gebruik in
elektrische materieel en specificaties voor het hergebruik

ENV 13797:2000 en
Corrosiebescherming - Koolstofstaal en laaggelegeerde staalsoorten voor gebruik in waterstofsulfide
bevattende omgevingen in de olie- en gasproductie - Materialen en beproevingsmethoden –
Richtlijnen

HD 22-13:1996/A1:2000 en
Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V - Deel 13: Een-
en meeraderige buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van vernet polymeer en met geringe
ontwikkeling van rook en corrosieve gassen

NPR 7452:1999 nl
Toelichting op EN ISO 12944 'Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen
corrosie door middel van verfsystemen - Deel 1 tot en met deel 8'

NPR 3378-6:1999 nl
Leidraad bij NEN 1078 - Deel 6: Bovengrondse gasinstallatieleidingen

NPR 3378-7:1999 nl
 Leidraad bij NEN 1078 - Deel 7: In de grond gelegde gasinstallatieleidingen

NVN-ENV 12923-1:1998 en
Technische keramiek - Keramische monolieten - Deel 1: Algemene werkwijze voor het nemen van
corrosieproeven

NPR 6912:1997 nl
Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen en constructies van metaal

CR 12793:1997 en
Meting van de carbonatatiediepte in verhard beton

HD 22-13:1996 en
 Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V - Deel 13:
Een- en meeraderige buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van vernet polymeer en met
geringe ontwikkeling van rook en corrosieve gassen

NPR 2727:1990 nl
 Richtlijnen voor de kathodische bescherming van stalen constructies buitengaats (inclusief
pijpleidingen)

NPR 2691:1983/C1:1984 nl
Oppervlaktebehandelingen van artikelen met schroefdraad - Algemene richtlijnen



IEC 60426:1973 en;fr

8.8 Test Methods for determining electrolytic corrosion with
insulating materials
NPR-CEN/TS 15280:2006 en
Evaluatie van wisselstroom corrosiewaarschijnlijkheid van buitenrioleringen - Toepassing voor
kathodisch beschermde leidingen

ASTM-VOL 3-02:2005 en
Wear and Erosion - Metal Corrosion

8.9 Algemene onderwerpen
ISO 558 Conditioning and testing - Standard atmospheres - Definitions

ISO 1512 Paints and varnishes - Sampling of products in liquid or paste form

ISO 1513 Paints and varnishes - Examination and preparation of samples for testing, Technical
corrigendum 1: 1994

ISO 1514 Paints and varnishes - Standard panels for testing

ISO 3205 Preferred test temperatures

ISO 7384 Corrosion tests in artificial atmosphere - General requirements

ISO 8407 Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test
specimens
I
SO 9223 Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification

ISO 9224 Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the
corrosivity categories

ISO 9225 Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Measurement of pollution

ISO 9226 Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rate
of standard specimens for the evaluation of corrosivity

ISO/DIS 10308 Metallic coatings - Review of porosity tests

ASTM-Volume Metals-Wear and erosion; Metal Corrosion 03.02

ASTM-G1 Preparing, cleaning and evaluating corrosion test specimens

DIN Taschenbuch Korrosion und Korrosionsschutz

DIN 50011 Teil 2. Werkstoff-, Bauelemente- und Geräteprüfung; Wärmeschränke, Richtlien für die
Lagerung von Proben

DIN 50011 Teil 11. Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprüfeinrichtungen; Allgemeine
Begriffe und Anforderungen

DIN 50011 Teil 12. Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprüfeinrichtungen; Klimagröße;
Lufttemperatur

DIN 50013 Klimate und ihre technische Anwendung; Vorzugstemperaturen



DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 50905 Korrosion der Metalle; Teil 1. Korrosionsuntersuchungen, Grundsätze; Teil
2.Korrosiongrössen bei gleichmäßiger Flächenkorrosion; Teil 3. Korrosiongrössen bei
ungleichmäßiger Korrosion und örtlicher Korrosion ohne mechanische Belastung; Teil  4.Durchführung
von chemischen Korrosionversuchen ohne mechanische Belastung in Flüssigkeiten in Laboratorien

8.10 Corrosieterminologie
ISO 8044 Corrosion of metals and alloy - Vocabulary; Amd 1: 1993

ASTM-G15 Terminology relating to corrosion and corrosion testing

DIN 50900 Korrosion der Metalle; Teil 1. Begriffe, Allgemeine Begriffe; Teil 2. Begriffe,

Elektrochemische Begriffe; Teil 3. Begriffe der Korrosionsuntersuchungen

8.11 Proeven

8.11.1 Expositieproeven

ISO 2810 Paints and Varnishes - Note for guidance on the conduct of natural weathering tests

ISO 4543 Metallic and other non-organic coatings - General rules for corrosion tests applicable for
storage conditions

ISO 8565 Metalls and alloys - Atmospheric corrosion testing General requirements for field tests
ISO 11341 Paints and varnishes - Artificial weathering and exposure to artificial radiation - Exposure to
filtered xenon-arc radiation

ISO/CD 11507 Paints and varnishes - Artificial weathering and exposure of coatings to radiation in
apparatus - Exposure to fluorescent UV radiation

ASTM-G33 Recommended practice for recording data from atmospheric corrosion tests of
metalliccoated steel specimens

ASTM-D1014 Method for conducting exterior exposure tests of paints on steel
ASTM-4141 Practice for conducting accelerated outdoor exposure-tests of coatings

ASTM-G4 Method for conducting corrosion coupon tests in plant equipment

ASTM-G50 Practice for conducting atmospheric corrosion tests on metals

BS 3900 Methods of tests for paints; Part F6. Notes for guidance on the conduct of natural weathering
tests (= ISO 2810)

DIN EN ISO 8565 Metalle und Legierungen; Korrosion versuche in der Atmosphere – Allgemeine
Anforderungen an Freibewitterungsversuche (vervangt DIN 50917 Teil 1)

DIN 53166 Prüfung von Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungen, Allgemeine Angaben (= ISO
2810)

8.11.2 Vochtproeven, zonder condensatie

ISO 558 Conditioning and testing - Standard atmosphere - Definitions

IEC 68-2.28 Guidance to tests in humid atmospheres



IEC 68-2.3 Basic environmental testing procedures; test Ca Tests, Tests Ca, Damp heat, steady state;
Part 2. (95% RV, 40 ?C)

ASTM-E104 Practice for maintenance of constant relative humidity by means of aqueous solutions

BS 2011 (= IEC 68-2.3 tests Ca); Part. 2a. Ca

DIN 50008 Klimate und ihre technische Anwendung; Teil 1. Konstantklimate über wässerigen
Lösungen Gesättigte Salzlösungen, Glycerinlösungen

DIN 50015 Konstante Prüfklimate

8.11.3 Vochtproeven met continue condensatie

ISO 6270 Paints and Varnishes - Determination of resistance to humidity (continuous condensation)

ASTM-D1735 Practice for testing water resistance of coatings using water fog apparatus

BS 3900 Methods of tests for paints; Part F2. Determination of resistance to humidity (cyclic
condensation)

DIN 50017 Klimate und ihre technische Anwendung Kondenswasser Prüfklimate

8.11.4 Vochtproeven met cyclische condensatie

ISO 11503 Paints and varnishes - Determiniation of resistance to humidity (intermittent condensation)

IEC 68-2-30 Basic environmental testing procedures; test Db, Tests, Tests Db, Damp heat, cyclic 12 +
12 hours cycle

BS 2011 (= IEC 68-2-30 test Db) Part 2.1 Db

ASTM-G60 Test method for conducting cyclic humidity tests

DIN 50016 Werkstoff-, Bauelemente-, und Geräteprüfung; Beanspruchung im Feucht-Wechselklima

DIN 50017 Klimate und ihre technische Anwendung Kondenswasser Prüfklimate

8.11.5 Vochtproeven na besmetting met zoutoplossing
ISO/DIS 4623 Paints and Varnishes - Filiform corrosion test on steel

ASTM-D2803 Guide for testing Filiform corrosion resistance of organic coating on metal

8.11.6 Proeven in agressieve gassen

a. Algemeen
ISO 10062 Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es)

b. Zwaveldioxide proeven
ISO 3231 Paints and Varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur
dioxide

NEN ISO 3231 Verven en vernissen - Bepaling van de bestandheid tegen een zwaveldioxide
bevattende natte atmosfeer

BS 3900 (= ISO 3231) Part F8

ISO 6988 Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with general condensation of
moisture



DIN EN ISO 6988 Metallische und andere organische Überzüge - Prüfung mit Schwefeldioxid unter
allgemeine Feuchtigkeitskondensation (vervangt DIN 50018)

ASTM-G87 Practice for conducting moist SO2 tests

IEC 68-2-42 Test of contacts and joints for the effect of (test Kc) sulphur dioxide

IEC 68-2-49 Guidance to test Kc

BS 2011 (= IEC 68-2-42 test Kc) Part 2.1. Kc

DIN IEC T2-42 Elektrotechnik. Grundlegende Umweltprüfverfahren Prüfung Ke, Schwefeldioxid(hoher
Schaadgasanteil) für elektrische Kontakte und Verbindungen

DIN V 40046 Elektrotechnik; Grundlegende Umweltprüfverfahren; Teil 36. Prüfung Kx: Schwefeldioxid
SO2 für elektrische Kontakte und Verbindungen c. Zwavelwaterstof proeven

IEC 68-2-43 Test of contacts and joints for the effect of (test Kd) hydrogen sulphide

IEC 68-2-46 Guidance to test Kd

BS 2011 (= IEC 68.2.43 test Kd) Part 2.1 Kd

DIN V 40046 Elektrotechnik; Grundlegende Umweltprüfverfahren; Teil 36. Prüfung Kx: Schwefeldioxid
SO2 für elektrische Kontakte und Verbindungen

8.11.7 Zoutsproeiproeven

a. Neutrale zoutsproeiproeven

ISO 4536 Metallic and non-organic coatings on metallic substrates - Saline droplets corrosion test
(SD test)

ISO 7253 Paints and Varnishes - Determination of resistance to neutral salt spray

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres; salt spray tests

IEC 68-2-11 Basic methods of testing electronic equipment, Part 1, test Ka: Salt mist

IEC 68-2-52 Basic methods of testing electronic equipment, Part 2, test Kb: Salt spray, cyclic test,
variant 1: mixed salt solution, variant 2: sodium chloride solution

ASTM B117 Test method of salt spray (fog) testing

ASTM-G85 Practice for modified salt spray (fog) testing

DIN 50021 Korrosion und Korrosionsschutz, Korrosionprüfungen, Sprühnebelprüfungen mit
verschiedenen Natriumchlorid lösungen

DIN 53167 Lacke, Anstrichstoffe und ähnliche Beschichtungsstoffe, Salzsprühnebelprüfung an
Beschichtungen

DIN 40046 Elektrotechnik, Grundlegende Umweltprüfverfahren; Teil 58. Salznebel, zyklisch (NaCl-
Lösung), lange Beanspruchungsdauer

DIN IEC 68 Elektrotechnik, Grundlegende Umweltprüfverfahren T2-52 Prüfungen, Prüfung Kb,
Salznebel, zyklisch (NaCl-lösungen)

BS 2011 (= IEC 68-2-11 test Ka); Part 2.1 Ka



BS 3900 Methods of test for paints, Part F4, Resistance to continous salt spray

BS 7479 Methods for salt spray corrosion tests in artificial atmosphere
b. Aangezuurde zoutsproeiproeven

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres; salt spray tests

ASTM-B287 Acetic acid salt spray (fog) testing

ASTM-B368 Method for copper accelerated acetic acid salt spray (fog) test (CASS test)

ASTM-G85 Method of acidified synthetic sea water (fog) testing

DIN 50021 Sprühnebelprüfungen mit verschiedenen Natriumchloridlösungen

BS 7479 Methods for salt spray corrosion tests in artificial atmosphere
c. Proeven met corrosieve pasta's

ISO 4541 Metallic and other non-organic coatings - Corrodkote corrosion test (CORR test)

ASTM-B380 Methods for corrosion testing of decorative chromium electroplating by the corrodkote
procedure
DIN 50958 Prüfung galvanischer Überzüge Korrosionsprüfung von verchromten Gegenstände nach
dem modifizierten Corrodkote-Verfahren
d. Overigen

ISO 4538 Metallic coatings - Thioacetamide corrosion test (TAA test)

8.11.8 Dompelproeven

ISO 2812 Paints and Varnishes - Determination of resistance to liquids; Part 1. General methods; Part
2. Water immersion method

ASTM-D870 Practice for testing water resistance of coatings using water immersion

ASTM-G31 Practice for laboratory immersion corrosion testing of metals

ASTM-G52 Practice for exposing and evaluating metals and alloys in surface seawater

ASTM-G78 Guide for crevice. corrosion testing of iron-base and nickel-base stainless steel alloys in
seawater and other chloride-containing aqueous environments

DIN 50905 Korrosion der Metalle; Teil 4. Durchführung von chemischen Korrosionsversuchen ohne
mechanische Beanspruchung in Flüssigkeiten in Laboratorien

DIN 50917 Korrosion der Metalle; Teil 2. Naturversuche. Naturversuche im Meerwasser

DIN 50920 Korrosionsuntersuchungen in Strömenden; Teil 1. Flüssigkeiten – Allgemeines

DIN 50928 Korrosion der Metalle; Prüfung und Beurteiling des Korrosionsschutzes beschichteter
metallische Werkstoffe bei Korrosionsbelastung durch wässerige Korrosionsmedia

DIN 50930 Korrosion der Metalle; Korrosion metallischer Werkstoffen im Innern von Rohrleitungen,
Behältern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser; Teil 1. Allgemeines; Teil
2.Beurteiling der Korrosionswahrscheinlichkeit unlegierter und niedriglegierter Eisenwerkstoffe; Teil 3.
Beurteiling der Korrosionswahrscheinlichkeit feuerverzinkter Eisenwerkstoffe; Teil 4. Beurteiling der
Korrosionswahrscheinlichkeit nichtrostender Stähle; Teil 5. Beurteiling der
Korrosionswahrscheinlichkeit von Kupfer und Kupferwerkstoffen



DIN 50947 Prüfung von anorganischen nicht-metallischen Überzügen auf Reinaluminium und
Reinaluminiumlegierungen. Prüfung anodisch erzeugter Oxidschichten im Korrosionsversuch.
Dauertauchversuch

DIN EN ISO 2812 Lacke und Anstrichstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten
(vervangt DIN 53168); Teil 1. Allgemeine Verfahren

BS 2011 Environmental testing; Part 2.1. R Tests - Test R and Guidance. Water

BS 3900 Methods of test for paints; Part G5. Determination of resistance to liquids (= ISO 2812 Part
1)

8.11.9 Spanningscorrosieproeven

ISO 6957 Copper alloys - Ammonia test for stress corrosion resistance

ISO 7539 Corrosion of metal and alloys - Stress corrosion testing; Part 1. General guidance on testing
procedures; Part 2. Preparation and use of Bent-beam specimens; Part 3.Preparation and use of U-
bend specimens; Part 4. Preparation and use of Uniaxially loaded tension specimens; Part
5.Preparation and use of C-ring specimens; Part 6. Preparation and use of pre-cracked specimens;
Part 7. Slow strain rate testing; Part 8. (ISO/CD) Preparation and use of specimens to evaluate
weldments

ISO 9591 Corrosion of aluminium alloys - Determinination of resistance to stress corrosion cracking

ASTM-G30 Practice for making and using U-bend stress corrosion test specimens

ASTM-G36 Practice for performing stress corrosion cracking test in boiling magnesium chloride
solution

ASTM-G38 Practice for making and using C-ring stress corrosion test specimens

ASTM-G39 Practice for preparation and use of bent-beam stress-corrosion test specimens

ASTM-G41 Practice for determining cracking susceptibility of metals exposed under stress to a hot
salt environment

ASTM-G47 Test method for determining susceptibility to stress corrosion cracking of high strength
aluminium-alloy products

ASTM-G44 Practice for evaluating stress corrosion cracking resistance of metals and alloys by
alternate immersion in 3,5 % NaCl solution

ASTM-G58 Preparation of stress corrosion test specimens for weldments

ASTM-G64 Classification of resistance to stress corrosion cracking of heat-treatabel aluminium alloys

DIN 50916 Prüfung von Kupferlegierungen; Spannungsrisskorrosionsversuch mit Ammoniak; Teil 1.
Prüfung von Rohren, Stangen und Profilen; Teil 2. Prüfung von Bauteilen

DIN 50922 Korrosion der Metalle; Untersuchung der Beständigkeit von metallischen Werkstoffen
gegen Spannungsrisskorrosion, Allgemeines

8.11.10 Vermoeiingscorrosie

ISO/DIS 11782 Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing; Part 1. Cycles to failure
testing; Part 2. Crack propagation testing using precracked specimens

8.11.11 Interkristallijne corrosie



ISO 3651 Austenitic stainless steel - Determination of resistance to intergranular corrosion; Part 1.
Corrosion test in nitric acid medium by measurment of loss in mass (Huey test); Part 2. Corrosion test
in a sulphuric acid/copper sulphate medium in the presence of copper turnings (Moneypenny Strauss
test)

ISO 9400 Nickel-based alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion

ISO/DIS 11846 Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion
of heat-treatable aluminium alloys in solution

ASTM-A262 Practices for detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels

ASTM-A262 A Electrolytic oxalic acid etching test; A262 B Ferric sulphate-sulphuric acid test; A262
C Nitric acid test (Huey test); A262 D Nitric hydrofluoric acid test; A262 E Acid copper sulphate test
(Strauss test)

ASTM-A763 Practices for detecting susceptibility to intergranular attack in ferritic stainless steel

ASTM-A768 Specification for vacuum-treated 12 % chromium alloy steel forgings for turbine rotors
and shafts

ASTM-G28 Test method of detecting susceptibility to intergranular attack in wrought nickel-rich,
chromium bearing alloys

ASTM-G37 Practice for use of Mattson's solution of pH 7,2 to evaluate the stress-corrosion cracking
susceptibility of copper-zinc alloys

DIN 50914 Prüfung nichtrostender Stähle auf Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion.
Kupfersulfat-Schwefelsäure Verfahren - Strauss Test (= ISO 3651-2)

DIN 50915 Prüfung von unlegierten und niedriglegierten Stählen auf Beständigkeit gegen
interkristallinen Spannungsrisskorrosion

DIN 50921 Korrosion der Metalle; Prüfung nichtrostender austenitischer Stähle auf Beständigkeit
gegen örtliche Korrosion in stark oxidierenden Säuren; Korrosionversuch in Salpetersäure durch
Messung des Massenverlustes (Prüfung nach Huey) (= ISO 3651-1)

DIN 50922 Korrosion der Metalle; Untersuchung der Beständigkeit von metallischen Werkstoffen
gegen Spannungsrisskorrosion; Allgemeines

8.11.12 Temperatuurproeven

ISO 3205 Preferred test temperatures

ISO 3248 Paints and varnishes - Determination of the effect of heat

IEC 68-2-2 Basic environmental testing procedures test B Part 2, Tests, Dry heat; test Ba non-heat
dissipating specimens, with sudden change of temperature; test Bb non-heat dissipating specimens,
with gradual change of temperature; test Bc for heat dissipating specimens, with sudden change of
temperature; test Bdfor heat dissipating specimens, with gradual change of temperature

IEC 68.2.14 Test N - Change of temperature

BS-EN 60068-2-2 Environmental testing. Test Methods; Test B. Dry heat (= IEC 68.2.2 test B)

BS 2011 (= Change of temperature = IEC 68.2.14); Part 2.1 N; Part 2.2 N Test N, Guidance on
change of temperature tests (= IEC 68.2.33: 1971)

8.11.13 Elektrochemische corrosieproeven



ISO 4539 Electrodeposited chromium coatings - Electrolytic corrosion testing (EC test)

ASTM-G59 Practice for conducting potentiodynamic polarization resistance measurements

ASTM-G61 Test method for conducting cyclic potentiodynamic polarization measurements for
localized corrosion susceptibility of iron-, nickel-, or cobalt-based alloys

DIN 50918 Korrosion der Metalle; Elektrochemische Korrosionsuntersuchungen

8.11.14 Bimetallische corrosieonderzoek

ISO 7441 Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in outdoor exposure
corrosion tests

DIN 50919 Korrosion der Metalle; Korrosionsuntersuchungen der Kontaktcorrosion in
Elektrolytlösungen

8.11.15 Cavitatie/erosieproeven

ASTM-G32 Test method for cavitation erosion using vibratory apparatus

8.11.16 Proeven betreffende putvormige corrosie

ISO/DIS 11463 Corrosion of metals and alloys - Evaluation of pitting corrosion

ASTM-G48 Test method for pitting and crevice corrosion resistance of stainless steels and related
alloys by the use of ferric chloride solution

ASTM-G46 Guide for examination and evaluation of pitting corrosion

8.11.17 Beoordelingsmethoden

IEC Publ. 355 An appraisal of the problems of accelarated testing for atmospheric corrosion

ISO 1462 Metallic coatings - Coatings other than those anodic to the basic metal – Accelerated
corrosion tests - Method for the evaluation of the results

ISO 4540 Metallic coatings - Coatings cathodic to the substrate - Rating of electroplated test
specimens subjected to corrosion tests

ISO 4628 Paints and Varnishes - Evaluation of degradation of paint coatings - Designation of intensity,
quantity and size of common types of defect; Part 1. General principles and rating schemes; Part
2.Designation of degree of blistering; Part 3.Designation of degree of rusting; Part 4.Designation of
degree of cracking; Part 5.Designation of degree of flaking; Part 6. Designation of degree of chalking
by tape method

ISO 8403 Metallic coatings - Coatings anodic to the substrate - Rating of testspecimens subjected to
corrosion tests

ISO 8993 Anodized aluminium and aluminium alloys - Rating system for the evaluation of pitting
corrosion - Chart method

ISO 8994 Anodized aluminium and aluminium alloys - Rating system for the evaluation of pitting
corrosion - Grid method

ISO/DIS 10289 Metallic and other inorganic coatings on metallic substrates - Rating of test specimens
and manufactured articles subjected to corrosion tests (vervangt ISO 1462, 4540 en 8403)

ISO/DIS 11463 Corrosion of metals and alloys - Evaluation of pitting corrosion



ASTM-D610 Test method for pictoral surface standards for rusting on painted steel surfaces

ASTM-D660 Test method for evaluating degree of checking of exterior paints

ASTM-D661 Test method for evaluating degree of cracking of exterior paints

ASTM-D662 Test method for evaluating degree of erosion of exterior paints

ASTM-D714 Test method for evaluating degree of blistering of paints

ASTM-D772 Method for evaluating degree of flaking (scaling) of exterior paints

ASTM-D1654 Test method for evaluation of painted or coated specimens subjected to corrosive
environments

ASTM-D2280 Pictoral surface standards for painted steel surfaces

ASTM-D4214 Method for evaluating degree of chalking of exterior paints

DIN 53230 Prüfung von Anstrichtstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen; Bewertungssytem für
die Auswertung von Prüfungen

DIN 53209 Bezeichnung des Blasengrades von Anstrichen

DIN 53210 Bezeichnung des Rostgrades von Anstrichen und ähnlichen Beschichtungen

E DIN ISO 4628 Bezeichnung des Grades Abblätterns von Beschichtungen

DIN 50930 Korrosion der Metalle; Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behältern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser; Teil 1. Allgemeines; specimens
subjected to corrosion tests

ISO 8993 Anodized aluminium and aluminium alloys - Rating system for the evaluation of pitting
corrosion - Chart method

ISO 8994 Anodized aluminium and aluminium alloys - Rating system for the evaluation of pitting
corrosion - Grid method

ISO/DIS 10289 Metallic and other inorganic coatings on metallic substrates - Rating of test specimens
and manufactured articles subjected to corrosion tests (vervangt ISO 1462, 4540 en 8403)

ISO/DIS 11463 Corrosion of metals and alloys - Evaluation of pitting corrosion

ASTM-D610 Test method for pictoral surface standards for rusting on painted steel surfaces

ASTM-D660 Test method for evaluating degree of checking of exterior paints

ASTM-D661 Test method for evaluating degree of cracking of exterior paints

ASTM-D662 Test method for evaluating degree of erosion of exterior paints

ASTM-D714 Test method for evaluating degree of blistering of paints

ASTM-D772 Method for evaluating degree of flaking (scaling) of exterior paints

ASTM-D1654 Test method for evaluation of painted or coated specimens subjected to corrosive
environments

ASTM-D2280 Pictoral surface standards for painted steel surfaces



ASTM-D4214 Method for evaluating degree of chalking of exterior paints

DIN 53230 Prüfung von Anstrichtstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen; Bewertungssytem für
die Auswertung von Prüfungen

DIN 53209 Bezeichnung des Blasengrades von Anstrichen

DIN 53210 Bezeichnung des Rostgrades von Anstrichen und ähnlichen Beschichtungen

E DIN ISO 4628 Bezeichnung des Grades Abblätterns von Beschichtungen

DIN 50930 Korrosion der Metalle; Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behältern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser; Teil 1. Allgemeines; Teil
2.Beurteiling der Korrosionswahrscheinlichkeit unlegierter und niedriglegierter Eisenwerkstoffe; Teil
3.Beurteiling der Korrosionswahrscheinlichkeit feuerverzinkter Eisenwerkstoffe; Teil 4.Beurteiling der
Korrosionswahrscheinlichkeit nichtrostender Stähle; Teil 5. Beurteiling der
Korrosionswahrscheinlichkeit von Kupfer und Kupferwerkstoffen DIN 50980 Prüfung metallischer
Überzüge; Auswirtung von Korrosionsprüfungen

ASTM-B537 Practice for rating of electroplated panels subjected to atmospheric exposure

ASTM-G33 Practice for recording data from atmospheric corrosion tests of metallic coated steel
specimens

BS 3745 Method for the evaluation of result of accelerated corrosion tests on metallic coatings


