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1 WAT IS CORROSIE? 
 

Corrosie is een ongewilde chemische of elektrochemische aantasting van elk systeem om naar een 
staat van minimale inwendige energie te gaan of naar maximale entropie (= grote wanorde). Er treden 
reacties op in omgekeerde zin als die van de bereidingsmethode van een metaal uit ertsen.  

 

De meest voorkomende corrosievorm bij kunstwerken is de atmosferische corrosie. Het is een 
uniforme aantasting van staal door reactie met zuurstof in een vochtig milieu. De corrosie gebeurt via 
het principe van de zuurstofcel. 

 

 

- 6 H2O + 3 O2 + 12 e
-
 → 12 OH

-
 

- 4 Fe → 4 Fe
3+

 + 12 e
-
 

- 4 Fe
3+

 + 12 OH
-
 → 2 Fe2O3 + 6 H2O 

 

Deze halfreacties leveren samen: 

- 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 

 

Atmosferische corrosie kan verergerd worden door verontreinigingen in de lucht bijv.; SOx-zwavel, 
Nox-stikstof en chloor bijvoorbeeld. De maximale huidige corrosie bedraagt 0.3mm/jaar. 
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2 VOORKOMEN VAN ATMOSFERISCHE CORROSIE  

2.1 Door toepassing van speciale legeringen en metalen 

 

Elk metaal wordt gekenmerkt door zijn specifieke elektrodepotentiaal. 

De spanningsreeks der metalen ziet er als volgt uit: 

K Ba Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H | Cu Ag Hg | Pt Au 

De metalen tot en met Pb zijn onedel. De metalen van Cu tot Hg zijn half-edel. De metalen Pt en Au 
zijn edel. De kostprijs van edele metalen beperkt in grote mate het gebruik.. 

 

Corrosievast staal bevat buiten ijzer vooral nikkel en chroom en dankt zijn eigenschappen aan het 
passiverende oxidelaagje dat op natuurlijke wijze ontstaat maar meestal aangebracht wordt door 
bijvoorbeeld aanstralen met glasparels (shot-peening) of door behandeling met pasta's die 
scheikundig het metaal aantasten.  

 

Er bestaan ferrietische , martensietische, austenietische en duplex corrosievaste staalsoorten: zie 
NBN EN 10088 en NBN EN ISO 3506 (deze laatste voor bouten, schroeven en tapeinden). Het is 
belangrijk een juiste keuze te maken want putcorrosie en interkristallijne corrosie komt veel voor. 

 

Aluminium en aluminiumlegeringen hebben meestal een door industriële anodisatie aangebracht 
oxidelaagje. G.P.zones en voornamelijk afbladderen zijn de grote vijanden van aluminium. Aluminium 
mag geverfd worden na behandeling met een wash-primer. 

2.2 Zinkanodes 

 

Zink is minder edel dan staal. Wanneer zinkblokken worden vastgehecht aan staal in waterig milieu 
ontstaat een galvanische cel waarbij de zinkanode zich opoffert ten voordele van het staal. 

Deze behoudstechniek wordt toegepast in de scheepsbouw en ook bij de conservering van o.a. 
sluisdeuren. 

 

 

2.3 Galvanisatie 

 

(thermische verzinking, vuurverzinken, loonverzinken, hot-dip) 

 

Galvanisatie gebeurt volgens NBN EN ISO 1464, NBN EN ISO 1460 en NBN EN ISO 14713. In een 
bad van vloeibaar zink met aanwezigheid van nikkel, tin, aluminium en lood worden interdiffusielagen 
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Fe-Zn gevormd met een Zn-deklaag. Bij een bepaald Si- en P- gehalte (Sandelin-curve) ontstaan er 
moeilijkheden bij thermische verzinking. 

De thermische verzinking wordt gebruikt voor stukken met grote oppervlakte per kilo. Uniek is hier dat 
ook onbereikbare binnenvlakken beschermd worden. De badafmetingen beperken de grootte van de 
stukken.  

 

Door de warmtetoevoer tijdens dit proces zullen spanningen, ontstaan bij het lassen, zich gaan 
relaxeren waardoor vervormingen kunnen ontstaan. 

 

Schilderen is niet nodig en mag alleen na verouderen.  

 

2.4 Metallisatie 

 

(opspuiten, shooperen, thermisch sproeien) 

Metallisatie gebeurt volgens NBN EN ISO 2063. Zink verdampt in een oxyacetyleen- of propaanvlam 
en wordt in elke gewenste dikte op gestraald staal gespoten. Een thermisch gesproeid oppervlak 
wordt steeds afgedekt met een verfsysteem omwille van de hoge porositeit. In principe kunnen alle 
metalen en legeringen gespoten worden dus ook aluminium en corrosievast staal.  

 

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van metallisatiedraad met een samenstelling van 85 % zink en 
15 % aluminium. De minimum laagdikte bedraagt 120 µm. 

 

Bij metallisatie zijn er geen beperkingen qua grootte van de stukken. Er is geen warmte-inbreng zoals 
bij galvanisatie waardoor het gevaar voor vervormingen niet aanwezig is.  
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2.5 Elektrolytische deklagen 

 

Elektrolytische deklagen worden aangebracht in een waterig milieu, door elektrische stroom. Het 
betreft cadmium, koper, zilver, goud, chroom, nikkel en zink. De laagdikte  is beperkt. Het aanbrengen 
van Zn geschiedt volgens de norm  NBN EN ISO 12329  

 

2.6 Poedercoating 

 

Poedercoating gebeurt door een metaal, verwarmd in een oven, te bedekken met thermoharders 
(epoxy of polyester). Het proces verloopt daarom  in een werkhuis. De fijne poederkorreltjes worden 
elektrostatisch gehecht aan het staal.  
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2.7 Sendzimir 

 

Sendzimir is een continu verzinkingsproces volgens NBN EN 10147 (continu dompelverzinken). 
Dunne platen schieten aan hoge snelheid doorheen gesmolten zink die in dunne film achterblijft aan 
één of beide zijden. Het proces verloopt in een werkhuis. 

 

2.8 Verven 

 

Verven gebeurt volgens de normenreeks NBN EN ISO 12944 – Corrosiebescherming van 
staalconstructies door beschermende verfsystemen (1998). 

 

Er wordt steeds gekozen voor beschermingssystemen met hoge duurzaamheid. Dit betekent dat het 
eerste grote onderhoud plaats vindt na minimum 15 jaar. Het gebruikte systeem is afhankelijk van de 
corrosiebelastingscategorie (atmosferisch: C4, C5-M en C5-I, water en bodem: Im1, Im2 en Im3). 
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Men heeft de keuze uit voordbeeldsystemen en niet-voorbeeldsystemen. Van de voorbeeldsystemen 
worden in SB260 de verftypes en de laagopbouw beschreven. Niet-voorbeeldsystemen moeten 
steeds de nodige voorafgaande testen ondergaan en moeten minstens uit 3 lagen bestaan. Voor 
immersie in zout water (Im2) wordt het beschermingssysteem steeds getest volgens ISO 20340. Voor 
de andere corrosiebelastingcategorieën wordt er getest volgens ISO 12944-6. 

 

Een aantal stoffen die vroeger veelvuldig werden toegepast zijn nu verboden: cadmium, lood, 
koolteer… Dit is ten gevolge van milieu- en gezondheidsaspecten. 

 

Verven wordt toegepast zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud. Ze kunnen worden aangebracht met 
de borstel, rol of via spuiten. 
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3 CORROSIEVORMEN 

3.1 Corrosie onder de grond 

 

Buiten atmosferische corrosie hebben we nog te maken met vele andere vormen van corrosie.  

Onder de grond is er normaal geen corrosie: er is geen zuurstof en bij laag vochtgehalte is er geen 
geleidend milieu. Onder water geldt ongeveer dezelfde redenering (slechts een paar milligram 
zuurstof per liter). 

 

Bacteriologische aantasting en schade is  mogelijk. Een van de meest voorkomende beestjes die 
geweldige schade kan veroorzaken is de desulfovibrio desulfuricans die sulfaat reduceert. Met het 
enzym hydrogenase depolarizeren zij kathodische gebieden. Leidt tot hevige corrosie. 

Hoge concentraties van chloriden en sulfaten en een zeer lage pH-waarde (humus) zijn nadelig.  

 

3.2 Zwerfstroomcorrosie 

 

Elektrische stroom in de grond (bv. vanaf tramrails) zoekt een uitweg in ondergrondse geleiders. Op 
de plaats waar de stroom de geleider verlaat gebeurt een perforatie (NMBS-Distrigaz). 

 

3.3 Spanningscorrosie 

 

Spanningscorrosie manifesteert zich meestal vanaf defecten aan het oppervlak (krassen, insluitsels) 
door scheuren op plaatsen onder spanning en onder ongunstig milieu. Het is een brosse breuk, de 
buitenkant is schoon glanzend en de scheur zelf heeft een boomvorm. 

 

  

3.4 Spleetcorrosie 

 

Het gaat om een specifieke vorm van zuurstofcel. 

Het betreft rakende oppervlakken waar respectievelijk geen en overvloedig zuurstof aanwezig is 
(wateroppervlak, barst in oxidelaag, draingat, bouten, klinknagels). Er treedt sterke corrosie op waar 
er geen zuurstof is. 
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3.5 Galvanische corrosie 

 

Als een edel metaal in contact met een onedel metaal komt in een geleidend milieu lost het onedel 
metaal op. Het potentiaalverschil en de relatieve grootte van de contactoppervlakken bepalen hoe 
snel deze reactie verloopt.  

 

Contact tussen metalen met verschillende elektrodepotentiaal kan voorkomen worden door gebruik 
van isolators zoals nylon. 

 

  

3.6 Putcorrosie 

 

Dit fenomeen treedt specifiek op bij roestvast staal. 

Het staaloppervlak zal Cl-atomen uit de lucht opnemen. Dit gebeurt niet ad random maar bij voorkeur 
op de bodem van een bestaande put, kras of beschadiging. 

Tijdens het proces wordt FeCl2 gevormd dat zal hydrolyseren tot FeOH en HCl. 

Zoutzuur (HCl) is een sterk zuur en gaat vervolgens in de bestaande put een nieuwe put etsen. 

De corrosie treedt op bij roestvast staal in een chloriderijk milieu (zee, industriegebieden, 
strooizouten). De aantasting is zeer ernstig en kan na korte tijd leiden tot perforatie. 

 

Om putcorrosie te vermijden wordt gebruik gemaakt van roestvast staal waaraan Molybdeen is 
toegevoegd (type X5CrNiMo 17-12-2). 

 

  

 

 

3.7 Interkristallijne corrosie 

 

Interkristallijne corrosie komt voor bij corrosievast staal met hoog koolstofgehalte dat gelast wordt 
en/of warmtebehandelingen ondergaat. 
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Tijdens de warmtebehandeling wordt aan de korrelgrenzen het carbide C6Cr23 gevormd. Hierdoor 
ontstaat aan deze korrelgrenzen plaatselijk een tekort aan chroom, waardoor de anti-corrosie-
eigenschappen plaatselijk verminderen. 

 

Door roestvast staal te gebruiken met een laag gehalte aan koolstof (type X2CrNiMo 17-12-2) of 
roestvast staal met toevoeging van de zeer sterke carbidevormers Ti of Ni (type X6 CrNiMoTi 17-12-2) 
kan interkristallijne corrosie worden voorkomen. 

 

  

 

3.8 Erosiecorrosie en wrijvingscorrosie 

 

Mechanische belastingen zullen corrosieprocessen versnellen. 

De erosie kan het gevolg zijn van wind of wrijving. 

Onder invloed van stroming kunnen kleine luchtbelletjes in een vloeistof erosieproblemen 
veroorzaken. In dit specifieke geval wordt gesproken van cavitatie. 
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4 EVALUATIE VAN GECORRODEERDE METALEN 
OPPERVLAKKEN 

4.1 Blaarvorming 

 

 

 

Blaarvorming wordt beoordeeld op basis van de norm NBN EN ISO 4628. 
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Dit leidt tot een beoordeling als bijvoorbeeld: blaarvormingsgraad 2(S2). Dit betekent  

Intensiteit 2 en grootte 2. Tegelijkertijd moet steeds aangegeven worden welk percentage van het 
gehele oppervlak is aangepast. 

 

4.2 Roestvorming 

 

 

 

Roestvorming wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-3. 
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4.3 Barstvorming 

 

 

 

Barstvorming wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-4. 

 

4.4 Afbladderen 

 

 

 

Afbladderen wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-5. 
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4.5 Inspectie 

 

Tijdens de inspectie moet de blaarvorming, roestvorming, barstvorming en afbladderen worden 
beoordeeld volgens de criteria van de desbetreffende normen. 

Men schat het percentage van het gedegradeerd oppervlak ten opzichte van het gehele oppervlak: 
gaat het om slechts enkele specifieke plaatsen of is een groot gedeelte van het volledige oppervlak 
aangetast. 

 

Plaatsen met stagnerend water en andere duidelijke corrosienesten met externe oorzaak 
(dierenuitwerpselen, lekwater) worden ook vermeld.  

 

Scheuren, putjes en breuken dienen altijd gesignaleerd te worden. 

 

4.6 Inspectie door EBS 

 

Na zeer zorgvuldig mechanisch borstelen tot zuiverheidsgraad St3 van de gecorrodeerde 
oppervlakken kan door EBS de sectievermindering worden gemeten. Dit gebeurt via een ultrasoon 
meettoestel. 

 

Voor onderhoudstoepassingen wordt op voorhand de hechting van het oude verfsysteem getest. Aan 
de hand van deze hechting, de laagdikte en het uitzicht van het oude verfsysteem wordt beslist of alle 
verf verwijderd moet worden of dat goed hechtende verf mag blijven zitten. 

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt de hechting van de residuele verffilm gemeten. Dit 
gebeurt met behulp van de ruitjesproef volgens NBN EN ISO 240, de pull-off test (NBN EN ISO 4624), 
de X-cut tape test (ASTM D3359-08) of met behulp van een speciale beitel (NBN EN ISO 2063).  

Daarna meet men de residuele filmdikte volgens de norm NBN EN ISO 2178 (magnetisch), NBN EN 
ISO 2360 (niet magnetisch) of via de PIG-meter (NBN EN ISO 2808). 

De compatibiliteit van het nieuwe verfsysteem met de nog bestaande verflagen moet nagegaan 
worden in samenwerking met de verfleverancier. 


