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Tekst + afbeelding (S)

Algemeen

• Corrosie is een mondiaal probleem

• Wereldwijd gaat naar schatting 5 ton metaal per seconde 
in oplossing

• Kosten worden geschat op 2% van het Bruto Nationaal 
Product

• Een groot deel hiervan is het gevolg van onvoldoende 
bescherming van het metaal
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Tekst + Object (S)

Haveninstallaties

• Kademuren ~70 km

• Steigers ~17 km

• Remmingwerken

• Dukdalven

• Wachtplaatsen

Herbouwwaarde kademuren ~ € 1,5 miljard 
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Functionaliteit en beheer

• Overslag van goederen

• Waarborgen veiligheid

• Optimaliseren rendement

dus……

• Bevordering tijdige maatregelen in ontwerp

• Standaardisering corrosiebescherming

• Monitoring corrosiebescherming
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Afbeelding (XL)

Historisch perspectief
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1970-heden 1960-1970 1950-1960 1850-1940



Afbeelding (XL)

Corrosiestrategie
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Afbeelding (XL)

Corrosie
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Gaten in buispalen (onderwaterfoto's)

Gat

Oorspronkelijke

dikte met 

conservering

aanwezig !



Tekst + Object (M)

Corrosie

• Corrosieschade aan stalen
onderbouwconstructies onder de waterlijn is 
zeer plaatselijk !!

• Levert vaak een vroegtijdige bovengrens in 
de levensduur van de constructie !!
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Overdikte in zout

water heeft geen

zin

Het bekende

zwarte verfsysteem

is onvoldoende
Om vooraf

te weten

Getrokken "geconserveerde" buispaal



Tekst + Object (M)

Oorzaken

• Watercondities:
Saliniteit, O2, pH, stroming, temperatuur

• Microbiologische invloed [MIC]
SRB, SOB, APB, MRB, ……

• Zwerfstromen

• Galvanische corrosie combiwanden

• Beluchting door schroefstraalstromen

• Etc…….
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Afbeelding (XXL)
Oorzaken

24 februari 2017|11

2) The values given for 5 and 25 years are based on measurements, whereas the other

values are extrapolated.

1) The highest corrosion rate is usually found in the splash zone or at the low water level in 

tidal waters. However, in most cases, the highest bending stresses occur in the permanent 

immersion zone.

Notes:

3,502,601,750,900,25

Sea water in temperate climate in the 

zone of permanent immersion or in the 

intertidal zone

7,505,603,751,900,55

Sea water in temperate climate in the 

zone of high attack (low water and 

splash zones)

4,303,302,301,300,30

Very polluted fresh water (sewage, 

industrial, effluent, ...) in the zone of 

high attack (water line)

1,401,150,900,550,15

Common fresh water (river, ship, 

canal, ...) in the zone of high attack

(water line)

100 

years

75 

years

50 

years

25 

years

5 

years
Required design working life

Table 4-2: Loss of thickness [mm] due to corrosion for piles and sheet piles in fresh water or in sea

water

EUROCODE 3



Alleen tekst

Resultaten onderzoek

• Sterk afwijkende corrosiesnelheden

• Zijn wij de enige?

• Corrosiesnelheden worden onderschat

• Neem voor nieuwbouwwerken hogere corrosiesnelheden aan

• Bescherm bestaande constructies
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Tekst + afbeelding (S)

Inventarisatie

• Areaal objecten

• Bouwjaar

• Configuratie objecten

• Inspecties:

- Wanddiktemetingen

- Visuele beoordeling oppervlak 

- Pittingmetingen

- Omgevingscondities
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Tekst + Object (S)

Beoordeling en herbeschouwing

• Statistische verwerking meetresultaten

• Sterkte en gronddichtheid

• Herbeschouwingen

• Prioriteiten corrosiepreventie
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Tekst + Object (S)

Afweging beschermsystemen

• Overdikte - levert in zout water een groot risico

• Eerst overdikte en daarna KB - te overwegen in zoet 
water

• Kathodische bescherming met opofferanodes - meest 
betrouwbaar systeem, snel aangebracht, niet kwetsbaar  

• Kathodische bescherming door opgedrukte stroom -
kan bij nieuwbouwprojecten veel goedkoper

• KB in combinatie met verf - kan goedkoper bij betere 
verfsoorten

• ALU-lagen thermisch gespoten - proefresultaten zijn 
veelbelovend
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Tekst + Object (S)

Kathodische bescherming

Opofferanodes

Corrosie beschermsysteem waarbij door het natuurlijk
potentiaalverschil aluminium in oplossing gaat ten gunste
van het onderliggende staal.

- Werkt alleen in zout tot brak water

- Eenvoudig systeem

- Standaard demontabele uitvoering anode

- Weinig tot geen onderhoud

- Geen gevaar voor overbescherming
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Tekst + Object (S)

Kathodische bescherming

Opgedrukte stroom

Voordelen:

- Toepasbaar in beperkt geleidend medium

- Afstemming op juiste hoeveelheid stroom

- Minder anodes nodig

- Geen aluminium opoffering

Nadelen: 

- Hogere investeringskosten bestaande constructies

- Meer onderhoudsgevoelig

- Gevaar voor overbescherming [schade aan coating]
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Afbeelding (XL)

Kathodische bescherming
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Afbeelding (XL)

Kathodische bescherming
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Tekst + afbeelding (S)

Monitoring KB-systeem

Risico’s

• Onvoldoende bescherming
Anode start niet of niet goed op

- Legering

• Geen volledige werking
Mechanische schade

- Slagzij
- Mors

• Kortere levensduur door snellere opoffering
Belasting op anode groter dan ontwerp

- Omgevingscondities
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Veroorzaker mechanische schade?



Tekst + afbeelding (S)

Monitoring KB-systeem

Beheersmaatregel: monitoren

Visuele inspectie 
Werking anode
Mechanische schade

Potentiaalmetingen
Voldoende beschermstroom

Wegen anode
Consumptiegedrag

Wanddiktemetingen

Meting omgevingscondities
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Oppervlaktetextuur werkende anode



Tekst + afbeelding (M)

Monitoring omgevingscondities

Omgevingscondities

De omgevingscondities bepalen de effectiviteit 
van het KB systeem.

Monitoren van:

- Geleidendheid / saliniteit

- Temperatuur

- pH

- Opgelost O2
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Tekst + afbeelding (M)

Monitoring omgevingscondities
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Telemonitoring Meting ter plaatse



Alleen tekst

Resultaten monitoringswerkzaamheden

En wat als er afwijkingen geconstateerd worden?

Goed bevestigd?
- Controle doorverbinding
- Controle laswerk anode

Juiste legering? 
- Controle anodes uit dezelfde

batch.
- Controle samenstelling anode

Vastlegging op tekening / lijst!
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ANODES

kolom               1 2 3 4 5 6 7

op in

voorzijde Larssen IIIn kas Larssen IIIn type batch volg N.A.P. datum

rechts van Peiner rechts van Peiner anode nummer nummer niveau aangebracht

11 (reparatie) F2-C 7755 4 -3,60 24-5-2013

11 (reparatie) F2-C 7870 7 -3,60 24-5-2013

11 F2-B 8044 4 -2,50 24-5-2013

11 (reparatie) F2-B 7876 5 -7,30 24-5-2013

12 (reparatie) F2-C 7755 4 -3,60 24-5-2013

12 (reparatie) F2-C 7870 7 -3,60 24-5-2013

12 (reparatie) F2-B 8044 4 -2,50 24-5-2013

12 (reparatie) F2-B 7876 5 -7,30 24-5-2013

13 F2-C 8043 8 -4,00 24-5-2013

13 F2-C 8044 1 -7,30 24-5-2013

13 F2-B 7870 5 -2,50 24-5-2013

13 F2-B 7870 6 -5,80 24-5-2013

13 F2-C 8044 2 -4,00 24-5-2013

13 F2-C 8044 3 -7,30 24-5-2013

14 F2-C 8043 4 -4,00 24-5-2013

14 F2-C 8043 5 -7,30 24-5-2013

14 F2-B 7870 3 -2,50 24-5-2013

14 F2-B 7870 4 -5,80 24-5-2013

Binnen systeemmaat combiwand / damwand:



Tekst + afbeelding (S)

Resultaten monitoringswerkzaamheden

Beschermpotentialen zijn ruim voldoende

Corrosie is 0,0 mm tijdens beschermduur

Brak / zoet water: anode consumptie blijft achter 

Zout water: nabij einde levensduur neemt consumptie af

Afwijking anodeconsumptie max. 5%

Anode consumptie: 86 ton aluminium in 8 jaar

Indien geen KB: in 8 jaar 245 ton staal in oplossing
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Tekst + afbeelding (S)

Ontwikkelingen

Degradatiemodel anode t.b.v. predictie van anode 
levensduur

Optimalisatie ontwerprichtlijn opgedrukte stroom n.a.v. 
[proef] locaties Rotterdam / Vlissingen

Degradatiemodel conservering

24 februari 2017|26



Afbeelding (XL)

Vragen?
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