
 

 

 

 

EEN INTEGRALE OPLOSSING 

   VOOR AL UW CORROSIEPROBLEMEN 

 

Een Integrale oplossing voor al uw corrosieproblemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze expertise zijn wij toegetreden tot 

de Corrosion Control Technology Alliance.  

Een selecte groep van prominente vakspe- 

cialisten die hun kennis hebben gebundeld  

om corrosie in industriële installaties op een integrale en duurzame manier te bestrijden. Dankzij deze 

participatie kunnen wij onze dienstverlening aan u substantieel uitbreiden en zijn wij meer dan ooit in 

staat de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te ondersteunen met een betrouwbaar,  financieel 

aantrekkelijk totaalconcept. Naast onze vertrouwde service kunnen wij u nu ook aanvullende expertise 

aanbieden ten aanzien van: 

- Materiaalkundig onderzoek 

- Ultrasoon, Magnetisch, Penetrant en Visueel onderzoek 

- Proces analyse en engineering van corrosie resistente installaties 

- Metaaloppervlaktebehandeling en chemische laboratorium analyse 

- Corrosieresistente coatings 

- Waterbehandeling en waterkwaliteitsverbetering 

 

De uitgebreide expertise 

op het gebied van corro- 

sie is tevens beschikbaar 

in de vorm van een cor- 

rosie adviesprogramma.  

Hierbij kunt u tegen een  

sterk gereduceerd tarief  

een diagnose laten ver- 

vaardigen van een actu- 

eel of potentieel corro- 

sie of materiaalkundig 

vraagstuk en daarvoor  

een plan van aanpak la- 

ten uitwerken op basis van  

een multidisciplinaire strategie. Graag lichten wij vrijblijvend toe wat Schelde Exotech binnen dit 

innovatieve samenwerkingsconcept voor u kan betekenen.  

 

 
 

  
   

 
Programma A:       € 700,- 

 
Programma B:    € 1.800,- 

 
Programma C:    € 2.995,- 

 

 
Algemeen 
Beoordeling van het corrosieprobleem aan de hand 

van beschikbaar gestelde omschrijving van sympto-

men, procesgegevens en fotomateriaal. 

 

Materiaal en Proces 
Visie met betrekking tot materiaaleigenschappen/ 

materiaalkeuze in relatie tot medium/ procescondi-

ties en randvoorwaarden 

 

Advies 
Oplossingsrichtingen en globaal plan van aanpak. 

Indien probleem = niet multidisciplinair: doorverwij-

zing naar één van de gespecialiseerde approved sup-

pliers van de Corrosion Control Technology Alliance. 

 
Algemeen 
Beoordeling van het corrosieprobleem door inventari-

satie on-site. 

 

 

Materiaal en Proces 
Visie met betrekking tot materiaaleigenschappen/ 

materiaalkeuze in relatie tot medium/ procescondi-

ties en randvoorwaarden 

 

 
Advies 
Rapportage met: 

● Review van mogelijke technische oplossingen en  

    concrete aanbevelingen 

● Concept plan van aanpak 

● Kostenindicatie uitvoering 

 

 
Algemeen 
Beoordeling van het corrosieprobleem door inventari-

satie on-site + eventueel beknopte NDO inspectie 

en/of (destructieve) materiaaltest. 

 

Materiaal en Proces 
Analytische oorzakendiagnose met betrekking tot 

fysische eigenschappen van materialen in relatie tot 

medium/ procescondities en randvoorwaarden. 

 

 
Advies 
Rapportage met: 

● Grafische resultaten inspectie en test 

● Review van mogelijke technische oplossingen en  

    aanbevelingen 

● Concept plan van aanpak 

● Kostenindicatie uitvoering 

  

 

 

 

U kent Schelde Exotech niet alleen van nieuwbouw, maar ook 

van vervanging en reparatie van process equipment waar- 

onder: vernieuwen van warmtewisselaar buizen; reparatie  

van aangetaste  lasverbindingen; vernieuw- 

en van onderdelen van apparatuur; volledi- 

ge vervanging van apparatuur, oplassen van aangetaste  

delen en corrosiewerende lagen (SAW,  

GTAW, ESW) 

 

 

 

 

 

Schelde Exotech BV 
Koningsweg 2, 4381 NA Vlissingen 
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Materiaalkundig onderzoek 

Het onderzoekslaboratorium is ingericht voor het testen van ma- 

terialen en constructies. De nadruk ligt op het onderzoeken en 

   testen van metalen op mechanische en chemi- 

   sche  eigenschappen, corrosie resistentie, het  

   uitvoeren van faalanalyse en verouderingsge- 

   drag.  Ook het onderzoeken en testen van non 

   ferro materialen en coatings behoren tot het portfolio dat bestaat uit o.a.:        

   inspectie van laswerk en beoordeling  potentiële corrosieschade; bepaling  van 

   restlevensduur;  kwaliteitstest van coatings; corrosieschade; onderzoek;  materiaal- 

  keuze advies bij constructie, reparatie en onderhoud. 

Ultrasoon, magnetisch, penetrant en visueel onderzoek 

Corrosie gaat gepaard met metaalverlies en integriteitsver- 

mindering van het materiaal en is lang  niet altijd voor het  

blote oog zichtbaar. De meeste niet-destructieve technieken 

die worden toegepast zijn gebaseerd op radiografie, ultra- 

soon, penetrant, magnetisch en visu- 

ele inspectie en kunnen vaak bij u op 

locatie worden uitgevoerd. 

                    

     worden uitgevoerd. 

 

 
 

 

Procesanalyse en engineering van corrosieresistente installaties 

      Corrosie kan vele ontstaansoorzaken hebben. Onjuiste materiaalkeuze ten  

                                              opzichte van het medium of de procescondities is een veelvoorkomende,  

                                              maar ook engineering, constructiefouten en ondeskundig onderhoud zijn 

                                              vaak de oorzaak van een corrosieprobleem.  

                                              Een breed scala aan engineering oplossingen op het gebied  van proces- 

                                              techniek, duurzaam ontwerp en corrosiebewuste en chemisch resistente 

                                              materiaalkeuze staat ter beschikking om de levensduur en het rendement  

                                                                                      van uw installatie te optimaliseren. Dit gebeurt o.a.  

                                                                        andere aan de hand van analyse van procescondities, doorre- 

                                                                                      kening van apparatuur en processen; controle van de  

                                                                                      constructie op (potentiële) faal- en corrosiemechanis-  

                                                                                      men; opstellen van onderhoudsprotocollen en onaf-    

                                                                                      hankelijk advies voor wijzigingen in de procesvoering. 

                                               

 

 

 

 

De Corrosion Control Technology Alliance is powered by:   

  

                                                  Metaaloppervlaktebehandeling en chemische laboratoriumanalyse 

Putcorrosie, spleetcorrosie, intergranulaire corrosie en MIC (Microbiologic Induced  

Corrosion) zijn voorbeelden van corrosie die kunnen ontstaan als gevolg van afzet- 

tingen in pijpleidingen en procescomponenten als ketels, vaten en warmtewisselaars. 

Deze afzettingen worden veroorzaakt door o.a. kalk, slurry en productrestanten als  

gevolg van lage flow of no flow. RVS componenten en leidingsystemen die tijdens  

constructie en onderhoud bepaalde warmtebewerkingen hebben ondergaan, zoals  

lassen en snijden of blootgesteld worden aan een milieu met een  

hoog chloridegehalte, zullen zonder een adequate oppervlaktebehan- 

deling hun corrosieresistente eigenschappen verliezen. De dienstver- 

lening op dit gebied omvat met name de oppervlakte behandeling van 

roestvast staal en andere metalen en het chemisch-technisch reinigen 

van installaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Corrosieresistente coatings 

Phenol cross link inbrandlakken zijn uitstekend geschikt om o.a. warmtewisse- 

laars, leidingen, pompen en afsluiters te beschermen tegen agressieve chemica- 

liën, corrosieve stoffen, zeewater, brak water en zijn bestand tegen grote tempe- 

ratuurswisselingen. Deze coating voorziet shell and tube coolers en leidingen 

(waaronder sprinklerleidingen) van een zeer hoge resistentie tegen erosie, corro- 

sie (bijvoorbeeld MIC) en een levensduurverlenging van gemiddeld 10 -15 jaar.  

                 Met een laagdikte van slechts 180 mu is het ver- 

                 lies van warmteoverdracht verwaarloosbaar en  

                 neemt daarna ook niet verder af. Dit in tegenstelling tot een onbe- 

                 handelde warmtewisselaar die in de loop de jaren tot wel 60% van 

       zijn rendement kan verliezen als gevolg van aangroei en afzetting. 

                                                             

 

KH Engineering

 

www.corrosioncontrol.nl 

Tel +31 (0)10-2341082 

 

Waterbehandeling 

Een gedegen waterbehandelingsprogramma voorkomt afzettingen  in o.a. 

koelwatersystemen.  De dienstverlening die op dit gebied wordt geleverd 

omvat alles wat u nodig heeft voor een betrouwbare waterkwaliteit zoals:  

 Watermonstername, analyse en advies 

 Samenstellen van het waterbehandelingsprogramma + 

ontwikkeling en levering van (doseer)apparatuur en che- 

micaliën 

 Optimaliseren van de waterkwaliteit door periodieke con- 

trole en tussentijdse aanpassing van het programma 

 

http://www.corrosioncontrol.nl/

