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1.

Inleiding
Er is geen NEN, ISO of ASTM standaard die de werkwijze van de conditiebepaling van een object
beschrijft. Daarom is in opdracht van het project “onderhoudsstrategie” van
Opdrachtgeveroverleg Staalconserveren (OGOS) dit document opgesteld om te komen tot een
aanpak voor conditiebepaling met behulp van de beschikbare methoden.
Door OGOS is gevraagd in dit kader de richtlijn OGOS-200-TRL te vervangen. Er is besloten een
nieuw document op te stellen en de relevante informatie van OGOS-200-TRL te gebruiken.

2.

Doel
Het doel van dit document is een richtlijn te beschrijven van de conditiebepaling van de
conservering op in gebruik zijnde stalen objecten. Het betreft de voorbereiding, uitvoering en
rapportage van de conditiebepaling. Met de resultaten wordt een doelmatige aanpak voor
onderhoud vastgesteld.
Hierbij is niet opgenomen geïsoleerde delen, non-ferro metalen, ondergrondse delen, delen
onder water en tanks, vaten en leidingen inwendig.

3.

Uitvoering
Dit doel wordt bereikt door:

De richtlijn OGOS-200-TRL in dit nieuwe document te integreren, zodat een volledig
overzicht ontstaat van beschikbare (inter)nationale genormeerde meetmethoden
waarmee een conditiebepaling kan worden uitgevoerd. Hierbij zullen ook nieuwe
(genormaliseerde) meetmethoden en overige door de industrie gehanteerde methoden
worden geïnventariseerd, zie paragraaf 7;

Een procesbeschrijving te geven van de meetmethoden.
Het belangrijkste onderdeel hiervan is het genereren van hulpmiddelen zoals foto’s,
beschrijvingen en schema’s waarmee een correcte inschatting kan worden gemaakt van
de aard en omvang van diverse gebreken. Veel van de gangbare methoden (ISO 4628)
zijn oorspronkelijk bedoeld voor de interpretatie van proefplaten uit laboratorium testen
en niet per definitie geschikt voor grote objecten. Verder zal ook het principe van de
inschatting van het “hersteloppervlak” als eenheid/ interventieniveau worden
meegenomen, zie paragraaf 8.1;

Een procesbeschrijving te geven van de decompositie van objecten.
Een beschrijving wordt gegeven van de manier waarop decompositie van objecten
uitgevoerd kan worden. Hierin wordt aangegeven welke afwegingen er zijn die bepalen
wat het detailniveau is waarop een statusbepaling moet/ kan worden uitgevoerd. Hier
zullen tevens twee uitgewerkte voorbeelden worden toegevoegd, te weten een stalen
brug en een onderdeel van een procesinstallatie, zie paragraaf 8.2;

Het opstellen van een aantal standaard rapportageformats en beschrijving van
uitgangspunten ten bate van het opstellen van formats.
Er is een aantal voorbeeld formats opgesteld (brug, sluis etc.) in een Excel format en er
zal een paragraaf worden toegevoegd waarin de richtlijnen zijn opgenomen voor het
opstellen van conditiebepaling formats in algemene zin, zie paragraaf 8.3;

Het opstellen van een overzicht van eisen van de uitvoerende inspecteur.
Er is een paragraaf opgesteld waarin wordt aangegeven welke eisen moeten worden
gesteld aan de kwalificaties van personen die in staat worden geacht om
statusbepalingen uit te voeren. Deze eisen zijn geformuleerd op basis van internationaal
geaccepteerde normen en accreditaties, zie paragraaf 8.4.

4.

Methodiek conditiebepaling
Het doel van een conditiebepaling is het bepalen of de conditie van een conservering voldoet
aan de gestelde eisen (interventieniveau). Aan de hand hiervan kan onderhoud ingepland
worden.
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Als de conservering niet voldoet aan de eisen dan is er kans op falen van de coating en als
gevolg daarvan kans van falen van het object.
Een conditiebepaling kan op twee verschillende momenten worden uitgevoerd.

Aan het einde van de nieuwbouw van een object (eventueel is dit een contracteis);

Tijdens het in bedrijf zijn van het object.
4.1.

Sturing

Het is in de voorbereiding van de conditiebepaling van belang te weten waarop onderhoud
wordt gestuurd:

Onderhoudsmanagement over een langere periode;

Eenmalig onderhoud van de coating (technische- of economische levensduurverlenging).
Voor beide stuurpunten is een andere benadering van de conditiebepaling nodig.
In geval van sturing door middel van onderhoudsmanagement zal het volledige object moeten
worden opgedeeld in kleinere onderdelen. Elk onderdeel moet worden beoordeeld en
omschreven. Deze indeling wordt dan aangehouden voor toekomstige conditiebepalingen.
Bij een conditiebepaling voor eenmalig onderhoud is dit niet nodig. Alleen die delen die slechter
zijn dan het gemiddelde van het onderdeel of delen die slechter zijn dan vooraf gestelde criteria,
worden beschreven en opgeknapt tot een vooraf bepaalde status.
De kosten voor het inventariseren van een object zijn goed in te schatten. De onderhoudskosten
die uit de inventarisatie voortvloeien kunnen echter even hoog als of lager dan de
inventarisatiekosten zijn. Dit is geen weggegooid geld. De status van het object is bekend en
onderhoud kan gestructureerd worden uitgevoerd. Zonder inventarisatie is geen informatie over
de status van de conservering van het object beschikbaar.
4.2.

Detailleringniveau

Voor de conditiebepaling is het tevens van belang om af te spreken hoe gedetailleerd de
onderdelen van het object in kaart worden gebracht.
Hoe hoger het detailniveau van de conditiebepaling des te langer de opname duurt en des te
meer tijd nodig is voor de verwerking van de informatie.
Hierbij geldt over het algemeen dat hoe gedetailleerder de conditiebepaling des te beter de
kosten voor onderhoud zijn in te schatten. Het detail niveau hangt ook af van de doelstelling
van het onderhoud.
4.3.

Wat wordt geïnventariseerd

Het is ook belangrijk af te spreken wát wordt geïnventariseerd. Er moet met de opdrachtgever
worden overeengekomen of bijvoorbeeld alleen gasvoerende stalen leidingen worden
meegenomen of ook constructies, ondersteuningen, stoomafblazen, isolatie , beton, RVS, etc..
De relevantie/ functie van de onderdelen moet vóór het uitvoeren van de inventarisatie duidelijk
zijn.
Een conditiebepaling met een grotere detaillering, opgedeeld in meerdere en kleinere
onderdelen kost echter veel meer geld. Hier zal een goed evenwicht in gezocht moeten worden.
4.4.

Historische gegevens

Voordat een conditiebepaling wordt uitgevoerd is het aan te bevelen de navolgende informatie
te achterhalen.

Historische gegevens;

Garantieperiode van de verschillende onderdelen;

Gebruikte verfsystemen;

Plattegrond/ aanzichten;

Decompositie van objecten;

Overzicht niet te inspecteren onderdelen;

Eventuele afspraken over delen die vanaf afstand geïnspecteerd mogen worden;

Eisen van de klant betreft bijvoorbeeld het interventieniveau;

Leeftijd van de coating, object en de rest levensduur;

Algemene eisen, bijvoorbeeld milieu- of veiligheidseisen.
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5.

Faalmechanismen
Voor het beschrijven van de meetmethoden is het van belang te weten op welke punten een
conservering kan falen. In de richtlijn OGOS-200-TRL zijn deze faalmechanismen al besproken.
Een conservering faalt als het niet meer voldoet aan vooraf gestelde eisen.
Onder faalmechanismen wordt verstaan:
De opeenvolging van gebeurtenissen die leiden tot falen of de manier waarop een gebeurtenis
kan ontstaan.
5.1.

Voorbeelden van faalmechanismen

Hierbij is een opdeling te maken naar de onderstaande aspecten.


Mechanische belasting zoals:
o
Slag- en stootbelasting;
o
Uitzetten en krimp van de constructie (bijvoorbeeld bij overgangen
constructiedelen).



Weer en andere omgevingsfactoren zoals:
o
Temperatuur;
o
Condensvocht en water;
o
Verontreiniging;
o
Straling van de zon;
o
IJsgang.

Er wordt een verschil gemaakt tussen microklimaat (lokaal klimaat, bijvoorbeeld ten gevolge
van detaillering van het object) en macroklimaat (bijvoorbeeld object is gelegen aan zee).
De norm ISO 12944-2 maakt onderscheid tussen de corrosie belasting klimaten (macroklimaat).
De basis voor deze norm is de ISO 9223.
Overige faalmechanismen:
 Interne mechanische spanningsverschillen;


Invloed door onvolkomenheden in de applicatie, droging/ uitharding;
o Oplosmiddelretentie;
o Onvolledige uitharding;
o Overlaagdikte/ te weinig laagdikte.



Veroudering van het conserveringssysteem;



Mate van tolerantie voor minder goede ondergrond door:
o Niet volledig verwijderde corrosie (bijvoorbeeld bij handontroesten);
o Onverdraagzaamheid oude en nieuwe verflagen.
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Corrosie belasting klimaten ISO 12944-2
Corrosie
belasting
klasse.
C1

Dikteverlies
staal in µm
per jaar.
≤ 1,3

Dikteverlies
zink in µm
per jaar.
≤ 0,1

Voorbeelden van een
typische omgeving
buiten.

C2

> 1,3 tot 25

> 0,1 tot 0,7

Atmosfeer met een
laag vervuilingniveau
(landelijke gebieden).

C3

> 25 tot 50

> 0,7 tot 2,1

C4

> 50 tot 80

> 2,1 tot 4,2

C5-i
(industrie)

> 80 tot 200

> 4,2 tot 8,4

C5-M (zee)

> 80 tot 200

> 4,2 tot 8,4

Stedelijk en
industriële atmosferen
met gematigde SO2
vervuiling
(kustgebieden met
een laag zoutgehalte).
Industriële en
kustgebieden met een
gematigd zoutgehalte.
Industriële gebieden
met een hoge
vochtigheid en een
agressieve atmosfeer.
Kust en buitengaats
gebieden met een
hoog zoutgehalte.

Im 1

Voorbeelden van een
typische omgeving
binnen.
Verwarmde gebouwen
met schone atmosfeer
(kantoren etc.).
Onverwarmde gebouwen
waar condensatie kan
optreden (sporthallen
etc.).
Productiehallen met een
hoge vochtigheid en
enige luchtvervuiling
(wasserij, zuivel).
Chemische fabrieken,
zwembaden, havens.
Gebouwen of gebieden
met een bijna
permanente condensatie
en hoge vervuiling.
Gebouwen of gebieden
met een bijna
permanente condensatie
en hoge vervuiling.

Immersie in zoet
water.
Immersie in zeewater
of brak water.
In de bodem.

Im 2
Im 3

Tabel 1: Corrosie belasting klimaten ISO 12944-2

5.2.

Detaillering

De detaillering en de vorm van de constructie zijn van invloed op de beschermingsduur van de
conservering.
Nadelig voor de beschermingsduur van de conservering zijn onder andere:

Scherpe randen en kanten;

Plaatsen waar vocht kan blijven staan;

Spleten;

Plaatsen die slecht te bereiken zijn voor het conserveren;

Verbindingen waarbij verschillende metalen contact maken met elkaar.
ISO 12944-3 geeft een overzicht van de gewenste detaillering.
5.3.

Bereikbaarheid object

De bereikbaarheid van het object of de mogelijkheid van inspectie is van invloed op de
gelegenheid om het falen van een conserveringssysteem op tijd te signaleren.

Hoogte;

Wind/ waterlijn;

Onder water;

Besloten ruimten;

Turn-around cyclus (bijvoorbeeld opslagtanks);

Geïsoleerde delen;

Oplegpunten en klembeugels;
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6.

Muur- of wand doorvoeringen;
Draadeinden van flenzen.

Meetmethoden
Voor de conditiebepaling is het van belang eerst af te wegen welke beoordelingsmethoden
worden toegepast. Hiervoor geldt weer dat de hoeveelheid te gebruiken beoordelingsmethoden
van invloed is op de tijd die nodig is voor de conditiebepaling.
6.1.

Visuele beoordeling

Visuele beoordeling vindt plaats zonder hulpmiddelen anders dan een lamp, een loep, een
verrekijker (of hoogwerker), een spiegel en een tape.
Beoordeeld worden de onderstaande aspecten aan de hand van visuele vergelijkingsfoto’s.
Gekozen is voor de gangbare NEN-EN-ISO normen.
Er zijn echter meerdere systemen die werken met vergelijkingsfoto’s zoals van de SSPC (SSPCVIS2) en NACE. Deze zijn complexer van opzet en worden veelal gebruikt bij offshore
installaties en chemische fabrieken.
Bij deze beoordelingsmethode wordt de conservering niet beschadigd. De methode geeft echter
geen inzicht in de hechting van de conservering.
6.1.1.Corrosie
Beoordeeld wordt of corrosie zichtbaar is. Veelal wordt de hoeveelheid corrosie aangegeven
volgens NEN-EN-ISO 4628/3.
In deze norm wordt de hoeveelheid corrosie als volgt ingedeeld:
ISO 4628/ 3

Europese roestschaal

Ri 0

Re 0

% van het oppervlak
gecorrodeerd
0

Ri 1

Re 1

0,05

Ri 2

Re 2

0,5

Ri 3

Re 3

1

Ri 4

Re 5

8

Ri 5

Re 7

40/ 50

Tabel 2: Vergelijking indeling hoeveelheid corrosie
De Europese roestschaal is niet meer geldig, maar omdat deze nog steeds gebruikt wordt is
deze in de tabel gemeld.
6.1.2.Blaarvorming
Beoordeeld wordt of er blaarvorming zichtbaar is. Veelal wordt de hoeveelheid blaren
aangegeven volgens NEN-EN-ISO 4628/ 2. In deze norm is een gradatie gegeven voor de
hoeveelheid blaren en de grootte van de blaren, dit aan de hand van vergelijkingsfoto’s.
De hoeveelheid blaren (density) wordt weergegeven op een schaal van 0 t/m 5, waarbij 0 geen
blaren is en 5 veel blaren.
De grootte van de blaren (size) wordt weergegeven op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 kleine
blaren zijn en 5 grote blaren.
6.1.3.Barstvorming
Beoordeeld wordt of er barstvorming zichtbaar is. De mate van barstvorming wordt aangegeven
volgens NEN-EN-ISO 4628/ 4. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen barsten die evenwijdig
lopen en barsten die niet evenwijdig lopen, dit aan de hand van vergelijkingsfoto’s.
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De hoeveelheid barsten (quantity) wordt weergegeven op een schaal van 0 t/m 5, waarbij 0
geen barstvorming is en 5 veel barstvorming.
De grootte van de barsten (size) wordt weergegeven op een schaal van 0 t/m 5 waarbij 0 geen
barstvorming (niet zichtbaar bij 10x vergroting) en 5 grote barsten (meer dan 1 mm).
6.1.4.Afbladderen
Beoordeeld wordt of de conservering afbladdert. De mate van afbladderen wordt aangegeven
volgens NEN-EN-ISO 4628/ 5. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen afbladderen waarbij het
afbladderpatroon in steeds dezelfde richting loopt of in verschillende richtingen, dit aan de hand
van vergelijkingsfoto’s.
Het oppervlak van de afgebladderde conservering wordt weergegeven op een schaal van 0 t/m
5, waarvan 0 geen afbladderen is en 5 afbladderen op meer dan 15% van het oppervlak.
De grootte van de bladders (size) wordt weergegeven op een schaal van 0 t/m 5 waarbij 0 geen
afbladdering is (niet zichtbaar bij 10x vergroting) en 5 afbladdering met een grootte van meer
dan 30 mm.
6.1.5.Verkrijten
Beoordeeld wordt of de conservering verkrijt. De mate van verkrijten wordt aangegeven volgens
NEN-EN-ISO 4628/ 6 waarbij een tape gebruikt wordt die op het oppervlak geplakt wordt en er
vervolgens weer wordt afgetrokken. De zichtbare deeltjes op de tape worden vergeleken met de
gradaties die getoond worden in de standaard.
Het is essentieel om ervoor te zorgen goed onderscheid te maken in degradatieproducten en
aanhechtend vuil, vooral in het geval van minimale verkrijting.
6.1.6.Verkleuring
De mate van verkleuring kan worden gemeten zoals genoemd in paragraaf “kleur” of visueel
worden vergeleken met een grijsschaal. Deze laatste methode staat omschreven in ISO 105A02. Bij deze methode wordt de verkleuring op het object beoordeeld ten opzichte van de
uitgangskleur (monster hiervan is nodig). De verkleuring wordt vastgelegd op een schaal van 1
t/m 5 waarbij 1 veel verkleuring is en 5 geen verkleuring.
Deze methode wordt voor geconserveerde objecten vrijwel niet meer gebruikt (wel voor textiel).
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6.1.7.Tabeloverzicht normen schadevormen visueel

Schadevorm

Normen/methoden Toelichting

Corrosie
algemeen

ISO 4628/ 3, Europese
roestschaal,
ASTM
D610

Corrosie
zwaar

lokaal

ASTM G46, ISO 11463

Scheurvorming

ISO 4628/
D661

4,

ASTM

Blaasvorming

ISO 4628/
D714

2,

ASTM

Onthechting
toplaag (lagen)

ISO 4628/
D772

5,

ASTM

Verkrijting

ISO 4628/ 6

Vervuiling
algemeen
Aangroei

Visueel
Visueel

De genoemde methoden werken op
basis van een percentuele beoordeling
van de hoeveelheid corrosie op een
gegeven oppervlak. Deze percentages
worden, afhankelijk van de norm
omgezet in een klassering.
Deze normen handelen over de mate,
de vorm en de intensiteit van
putvormige corrosie.
Aan de hand van deze normen vindt
een kwalitatieve en kwantitatieve
beoordeling
plaats
van
de
scheurvorming aan de hand van een
aantal voorbeelden.
Aan de hand van deze normen vindt
een kwalitatieve en kwantitatieve
beoordeling
plaats
van
de
blaasvorming aan de hand van een
aantal voorbeelden.
Aan de hand van deze normen vindt
een kwalitatieve en kwantitatieve
beoordeling plaats van de onthechting
aan
de
hand
van
een
aantal
voorbeelden.
De beoordeling vindt plaats met behulp
van een zogenaamde tape test waarbij
de loszittende, verkrijte verf wordt
verwijderd met een transparante tape.
De mate van verwijdering wordt
vergeleken met een schaal. Deze test
is feitelijk niet toepasbaar op een
atmosferisch
belaste
conservering
omdat ook vuil en stof worden
meegenomen in de test en de
uiteindelijke beoordeling.
Er zijn geen officiële normen of
procedures voor deze vaststelling. De
vaststelling zal dus bestaan uit een
schriftelijke rapportage van wat is
geconstateerd met eventueel foto’s ter
ondersteuning.

Tabel 3: Normen en methoden voor verschillende schadevormen visueel
6.2.

Laagdiktemetingen/ bepaling laagopbouw

Door middel van het steekproefsgewijs meten van de laagdikte wordt een indruk gekregen van
de dikte van het verfsysteem en eventueel ook de laagopbouw.
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6.2.1.Laagdiktemeting totaal systeem
Deze methode wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 2808 methode 7C (NEN-EN-ISO 2178)
voor niet magnetische lagen op een magnetische ondergrond (zoals staal).
Hierbij wordt de totale dikte van de conservering tot het staal gemeten, dus inclusief eventueel
aanwezige zinklagen of aluminium lagen. Er is ook apparatuur beschikbaar die op staal de
laagdikte van een aanwezige zinklaag en de organische verflagen apart kan meten zonder het
oppervlak te beschadigen.
Op een niet magnetische ondergrond wordt deze meting uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 2808
methode 7D (NEN-EN-ISO 2360). Hierbij wordt de totale dikte van de totale conservering tot de
ondergrond gemeten.

6.2.2.Meten dikte separate lagen en bepalen systeemopbouw
Deze meting wordt uitgevoerd volgens ISO 2808 methode 6B.
Hiertoe wordt met een gekalibreerd beiteltje een beschadiging gemaakt waarna met een loepje
met een meetoculair de laagopbouw wordt bepaald en de dikte van de afzonderlijke lagen wordt
gemeten. De apparatuur staat bekend onder de naam Paint Inspection Gauge (PIG).
Voorwaarde voor een duidelijke meting is dat de afzonderlijke lagen van kleur verschillen.

Figuur 1 Methode voor bepalen systeemopbouw

Bij het bepalen van de laagopbouw wordt de conservering iets beschadigd.
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6.2.3.Bepaling afname dikte conserveringslagen
Visueel moet de laagdikte afname van de conserveringslagen ook worden gecontroleerd en
omschreven. Conserveringslagen kunnen in laagdikte afnemen door weersinvloeden, invloeden
van luchtvervuiling en invloeden van fabrieksdampen.
In het beschreven geval is het visueel te constateren dat de toplaag van de conservering
dusdanig is afgenomen dat de tussenlaag en/ of de primerlaag zichtbaar is.
6.2.4.Bepalen hechting
Door middel van het bepalen van de hechting wordt een waarde verkregen van de hechting van
het conserveringssysteem op de ondergrond en/ of de onderlinge samenhang van de individuele
lagen.
Het bepalen van de hechting kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Hechtingsproeven d.m.v. het maken van insnijdingen met een mes
Er zijn twee typen hechtingsproeven waarbij men insnijdingen maakt met een mes waarna
veelal op de insnijdingen een tape wordt geplakt en weer wordt losgetrokken.

Ruitjestest volgens NEN-EN-ISO 2409 voor laagdikten < 250 µm.
De ruimte tussen de insnijdingen is de onderstaande:

Laagdikte ≤ 60 µm: 1 mm;

Laagdikte > 60 µm tot 120 µm: 2 mm;

Laagdikte > 120 µm tot 250 µm: 3 mm.

In deze norm wordt de hechting weergegeven in klassen van 0 tot 5,
waarbij de klassen 0 een goede hechting weergegeven en klasse 5 een
zeer slechte hechting.



X-cut test volgens ASTM D 3359 voor laagdikten > 250 µm.
In deze norm wordt de hechting weergegeven in klassen van 0A tot 5A, waarbij de
klassen 5A een goede hechting weergeven en klasse 0A een zeer slechte hechting.

Deze proeven zijn snel uit te voeren en het resultaat is direct beschikbaar.
Hechtingsproeven d.m.v. het lostrekken van een gelijmde dolly
Deze proef wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 4624, waarbij een dolly op het oppervlak
wordt gelijmd. Na het drogen van de lijm wordt de dolly losgetrokken met een speciaal
apparaat, waarbij de kracht wordt gemeten.
Het lostrekken kan mechanisch of hydraulisch plaatsvinden.
Bij het mechanisch lostrekken meet men veelal lagere waarden dan bij het hydraulisch
lostrekken. Het voordeel van het hydraulisch lostrekken is dat men de dolly altijd loodrecht
omhoog trekt met een constante snelheid hetgeen nauwkeurigere waarden geeft.
Naast de kracht wordt ook het breukvlak beoordeeld (welke lagen komen los en welke lagen
blijven achter). Voor deze proef is de keuze van de lijm van belang; deze moet goed hechten op
de coatinglaag. Daarnaast is de droogtijd van belang in relatie tot de ondergrondtemperatuur.
Bij lage temperaturen kan het noodzakelijk zijn dat de lijm tot 24 uur moet drogen en dat het
verfsysteem bros kan worden.
Bij het bepalen van de hechting wordt de conservering altijd beschadigd. De resultaten zeggen
alleen iets over de eigenschappen ter plaatse van de hechtproef.
Overeenkomstige normen zijn ISO 16276-1 en ASTM D4541-09.
6.2.5.Meting aanwezigheid poriën
Door middel van het meten van de poriën wordt een indruk gekregen van de barrièrewerking
van de niet geleidende coating (zinkrijke primers zijn wel geleidend) op een geleidende
ondergrond.
Het meten van de poriën wordt veelal toegepast bij pijpleidingen, ballasttanks en
poedercoatings.
Het bepalen van de poriën kan op twee manieren plaatsvinden:
Bepaling poriën met behulp van de laagspanningsmethode
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Met deze methode worden poriën gemeten die doorlopen tot de metallische ondergrond. Bij
direct contact met de metallische ondergrond wordt een signaal gegeven.
De proef staat omschreven in de norm NEN-EN-ISO 29601.
Deze proef wordt veelal uitgevoerd bij coatingsystemen tot een droge laagdikte tot 500 µm.
Bepaling poriën met behulp van de hoogspanningsmethode
Met deze methode worden poriën gemeten die doorlopen tot de metallische ondergrond en ook
poriën die niet tot de metallische ondergrond doorlopen.
Deze methode is echter sterk af te raden. Wanneer een conserveringssysteem enige tijd is
blootgesteld, zal een zekere mate van absorptie van vocht plaatsvinden zonder dat dit direct
nadelige gevolgen heeft voor de beschermende werking. De elektrische geleidbaarheid van de
conservering wordt echter wel beduidend hoger wat er toe kan leiden dat het uitvoeren van een
hoogspanning poriëntest onherstelbare schade toebrengt aan het systeem. Deze test is bedoeld
om de poriën dichtheid te testen van nieuw aangebrachte conserveringsystemen en is niet
geschikt voor het testen van oude conserveringsystemen.
6.2.6.Meting kleur en glans
Het meten van de kleur en glans is vooral van belang wanneer esthetica (kleur en glans) van
belang is.
Kleur
De kleur wordt gemeten door een kleurmeetapparaat op het oppervlak te plaatsen. Dit apparaat
straalt een afgesproken lichtsoort (veelal daglicht D65) onder een bepaalde hoek op het
oppervlak en meet de kleur onder een andere hoek.
De kleur wordt veelal gemeten volgens het CIELAB systeem (DIN-EN-ISO 11664-4).
Toelichting op kleurmeetproces volgens CIELAB
De kleur wordt bij het CIELAB systeem vastgelegd in een L*, een a* en een b* component. L*
is de wit-zwarte component. De L* schaal loopt van 0 tot 100. Hoe lager de waarde is des te
donkerder de kleur.
a* is de groen-rode component. De a* schaal loopt van -60 naar +60. Hoe lager de waarde, des
te groener de kleur. Hoe hoger de waarde, des te roder de kleur.
b* is de blauw-gele component. De b* schaal loopt van -60 naar +60. Hoe lager de waarde, des
te blauwer de kleur. Hoe hoger de waarde, des te geler de kleur.

Figuur 2: CIELAB systeem
Het kleurverschil ten opzicht van een referentie wordt weergegeven met ΔE*.
ΔE* is de gemiddelde afwijking in alle richtingen. In een formule weergegeven:
ΔE* = √ (ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2).
Door het verschil in gevoeligheid voor kleuren komt een afwijking ΔE* met een bepaalde
waarde niet voor alle kleuren overeen met een visueel waarneembaar kleurverschil. Een ΔE*
van bijvoorbeeld 3 is bij de ene kleur wel zichtbaar en bij een andere kleur niet.
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Over het algemeen geldt dat bij lichte kleuren (wit, geel etc.) een kleurverschil bij een kleinere
ΔE* eerder zichtbaar is dan bij donkere kleuren (bijv. blauw).
Belangrijk
Ten eerste zijn bij het meten van de kleur zijn de meetopening en de meetgeometrie van het
kleurmeetapparaat van belang.
Wanneer de meetgeometrie en meetopening bij de diverse metingen verschillen, zijn de
waarden niet met elkaar te vergelijken. Een vertaling van de resultaten bepaald met de ene
meetgeometrie naar de andere meetgeometrie is niet te geven.
Een voorbeeld van een veel toegepaste meetopening is 10º meetopening en meetgeometrie
d/8º (d.w.z. instralen met diffuus licht en onder een hoek van 8º meten).
Ten tweede blijkt in de praktijk dat niet zozeer de mate van verkleuring als storend wordt
beschouwd als wel in het oog springende verschillen in kleur die ontstaan als gevolg van de
verkleuring. Het praktische probleem met het meten van kleur is dat het oppervlak eerst moet
worden ontdaan van vuil en verkrijting, voordat een betrouwbare meting kan worden
uitgevoerd. Daarmee is het gemeten oppervlak niet langer representatief voor het resterende
oppervlak, met andere woorden hoe de kleur of de mate van verkleuring werkelijk wordt
“beleefd”. Verandering van kleur ontstaat door meer factoren dan alleen maar door de
fotochemische afbraak van (organische) pigmenten in een verflaag. Vervuiling en verkrijting van
het bindmiddel zijn mede van invloed op de verkleuring.
Glans
De glans wordt gemeten volgens ISO 2813 bij 20º, 60º of 85º (t.o.v. de normaal) met behulp
van een glansmeter.
Hierbij wordt het licht onder de ingestelde hoek op het oppervlak gestraald en gemeten onder
dezelfde hoek (t.o.v. de normaal).

Figuur 3: Glansmeting
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6.3.

Bepaling eigenschappen coating m.b.t. impedantie-spectroscopie

Bij het beoordelen van de coating met behulp van Elektrochemische Impedantie Spectroscopie
(EIS) kan een indicatie worden gegeven van de onderstaande aspecten.

Capaciteit van de conservering: dit is de maat voor de barrièrewerking van de
conservering;

Elektrische weerstand van de conservering; dit is een maat voor de aanwezigheid van
elektrisch geleidende paden (poriën);

Capaciteit tussen water/ substraatoppervlak; dit is een maat voor de aanwezigheid van
elektrochemische dubbel-lagen, d.w.z. dat er anodische en kathodische plaatsen
aanwezig zijn (en het oppervlak dus nat is);

Polarisatieweerstand; dit is een maat voor de aanwezigheid van corrosie.

Figuur 4: Impedantie meting EIS werking
De methode is omschreven in de norm NEN-EN-ISO 16773-1 t/m -4.
Bij deze methode wordt een meetcel op het oppervlak geplakt. Er wordt over de coating een
wisselspanning aangelegd tussen het metalen substraat en een inerte elektrode.
De wisselstroomweerstand over de coating veroorzaakt een verschuiving van de fase.
De coating fungeert als weerstand (als er ionentransport plaatsvindt) en als condensator (als er
geen ionentransport plaatsvindt). Dit wordt m.b.v. de meetcel en de bijbehorende
meetapparatuur vastgelegd.
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Figuur 5: Meetcel impedantie meting EIS methode
Toelichting
Met betrekking tot de metingen m.b.v. EIS geldt dat er geen algemene goed- en afkeurwaarden
kunnen worden gegeven.
Deze goed- en afkeurwaarden zijn afhankelijk van het aangebrachte coating/ verfsysteem.
Dit houdt in dat ook de waarden voor bepaalde typen coatings (bijvoorbeeld epoxycoatings) niet
algemeen zijn te geven. Dit is wel mogelijk per verfsysteem van een specifieke leverancier. Een
van de aspecten die impedantie beïnvloeden is bijvoorbeeld de pigment samenstelling zoals de
actief corrosiewerende pigmenten en de geleidende zinkrijke-primers etc.
Impedantiemetingen m.b.v. EIS is ook mogelijk voor coatingsystemen op metalliseerlagen,
maar dit levert alleen maar informatie op over de coatingsystemen.
Impedantiemetingen m.b.v. EIS van een conservering leveren wel bruikbare resultaten op in
onder andere onderstaande situaties.

Wanneer men regelmatig (in de tijd) de impedantie van een conservering van een
object m.b.v. EIS meet kan de degradatie van die desbetreffende conservering in kaart
worden gebracht;

Bij twijfel over de juiste mengverhouding van een twee componenten coating kunnen
verschillen m.b.v. EIS worden aangetoond mits men waarden van de goed gemengde
coating weet (Dit is echter ook te onderzoeken door een eenvoudige laboratorium test);

Bij het onderzoeken van de chemische bestandheid van een coating.
Voordeel
Het voordeel van deze methode is het onderstaande.

De beginnende degradatie van een coating wordt ruim voordat visuele gebreken
zichtbaar zijn vastgelegd.
Nadeel
De nadelen van deze methode is het onderstaande.

De resultaten van deze methode zijn alleen te interpreteren als de uitgangssituatie ook
is gemeten en de coating regelmatig op deze wijze is gemeten;

De meetapparatuur is niet goed hanteerbaar;

Na het plaatsen van de meetcel kan de meeting veelal pas na 24 uur uitgevoerd
worden;

De resultaten zeggen alleen iets over de eigenschappen ter plaatse van de meetcel;

Er kan alleen maar gemeten worden op vlakke plaatsen;

Het interpreteren van de meetgegevens vraagt specialistische kennis.
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6.4.

Bepalen eigenschap coating m.b.v. elektrochemisch geluid

Bij het beoordelen met behulp van Elektrochemische Geluidsmeting (ENM) kan eveneens een
indicatie worden gegeven van de aspecten zoals genoemd bij de metingen van de impedantie.
Deze methode is sinds 2009 nog in ontwikkeling hoewel er wel een correlatie is gevonden met
de resultaten van de impedantiemetingen.
Voordeel van deze methode ten opzichte van de methode met de impedantiemetingen zijn de
onderstaande.

Apparatuur is goedkoper;

Er is geen externe stroombron dus er treedt geen interferentie op en langdurige
monitoring is mogelijk;

Bij impedantiemetingen wordt gebruik gemaakt van een spanning die gestabiliseerd
moet zijn, anders treden er fouten op. Bij ENM is geen gestabiliseerde spanningsbron
nodig.
Voor eventuele toepassing dient deze methode echter nog verder ontwikkeld te worden om een
uitspraak te kunnen doen over de toepasbaarheid in het algemeen en specifiek op locatie.
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6.5.

Tabeloverzicht normen beoordelingsmethoden niet-visueel

Test/meting

Omschrijving

Functie

Hechting ISO 2409/ ASTM D
3359A (x-cut/ ruitjesproef)
Hechting ISO 4624/ ASTM D
4541 (Pull-off test)

Beoordelen van de hechting
van de conservering op de
ondergrond of van de
individuele lagen van de
conservering.
Meting
van
de
totaal
aangebrachte verflaagdikte
op metalen ondergronden.

Van belang voor de beslissing of
een
bestaande
conservering
geschikt is om te worden gebruikt
als ondergrond voor een nieuw
aan te brengen conservering.
Van belang bij de beslissing over
de geschiktheid van de bestaande
conservering als ondergrond voor
een nieuw aan te brengen
conservering. Van belang bij het
bepalen van dikteverlies van de
conservering door verwering en
verkrijting.
Van belang bij de beslissing over
de geschiktheid van de bestaande
conservering als ondergrond voor
een nieuw aan te brengen
conservering. Bij systemen die
bestaan uit een groot aantal
individuele lagen bestaat het
risico op onderlinge spanningen,
ontstaan door veroudering.
Van belang bij de beslissing over
de geschiktheid van de bestaande
conservering als ondergrond voor
een nieuw aan te brengen
conservering. Van belang bij het
bepalen van dikteverlies van de
conservering door verwering en
verkrijting.
Van
belang
wanneer
de
glansgraad van de conservering
van belang is voor de esthetische
functie van de conservering.
De beoordeling vindt plaats door
het uitvoeren van kleurmetingen.
Van belang om de chemische
integriteit van de conservering te
beoordelen op plaatsen waar
geen sprake is van andere,
visueel
waarneembaar
of
meetbare afwijkingen of vormen
van degradatie.

Laagdiktemetingen,
elektronisch
ISO
methode

2808

Laagdiktemetingen
destructief
ISO
methode

2808

Meting
van
de
totaal
aangebrachte verflaagdikte
op metalen ondergronden
alsmede de dikte van de
individuele lagen van het
systeem.

Laagdiktemetingen
Ultrasoon

Meting
van
de
totaal
aangebrachte verflaagdikte
op
niet
metalen
ondergronden (beton, hout,
etc.)

Glansmetingen

Meten van de glansgraad
van de toplaag van een
conservering.

Verkleuring

CIELAB meting

Impedantie metingen (EIS)

Meten van de capaciteit/
barrière werking van de
conservering.

Tabel 4: Omschrijvingen van testen en metingen

7.

Conditiebepaling
De sturing is bekend, het detailleringniveau is besproken, de opdeling van de onderdelen voor
toekomstig onderhoud is in kaart gebracht en de te gebruiken beoordelingsmethoden zijn
bepaald.
Met deze informatie kan de conditiebepaling starten.
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7.1.

Stroomschema detaillering conditiebepaling

De detaillering van de conditiebepaling wordt beïnvloed door het onderhoudsbeleid van de
opdrachtgever. In onderstaande stroomschema wordt dit weergegeven.

Beleid
Conditiebepaling

Levensduur
Verlenging

Onderhouds
Management

Eenmalig
Onderhoud

Meerjaren
Onderhouds
Planning

Inventarisatie
Slechte delen

Decompositie
Gedetailleerd

Rapporteren
Adviseren

Inventarisatie
Per detail

Onderhouden

Rapporteren
Adviseren
Beslissen

Periodieke
Inspectie

Einde levensduur

Onderhoud

7.2.

Procesbeschrijving meetmethoden

Het uitvoeren van een conditiebepaling bestaat voor een belangrijk deel uit het inschatten van
de hoeveelheden van bepaalde vormen van coating degradatie en corrosie.
Het beoordelen van de mate en de ernst waarin bepaalde gebreken zich voordoen, met name
corrosie, is minstens zo belangrijk.
Degradatie van conserveringssystemen en de ontwikkeling van corrosie zijn processen die niet
lineair verlopen, maar ook sterk verschillen in intensiteit binnen een object of oppervlak. Dit
betekent dat ook de beoordeling van de intensiteit van de schade en corrosie van groot belang
is. De meeste beschikbare normen voor de bepaling/ beoordeling van conserveringsschades
hebben zowel een kwantitatieve als ook een kwalitatieve component. Bij de beoordeling van
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corrosie is dit echter niet het geval. In dit document worden hulpmiddelen aangereikt om toch
tot een goede kwalitatieve beoordeling van corrosievorming te kunnen komen.
Voordat met een conditiebepaling wordt begonnen zal moeten worden bepaald welke vormen
van degradatie relevant zijn voor het betreffende object of voor de betreffende conditiebepaling.
Hierbij is het waardevol wanneer het mogelijk is de conserveringshistorie van een onderdeel te
achterhalen. Dit kan vaak gevonden worden in de rapportage van conserveringsinspecties en/ of
de gehanteerde conserveringsspecificatie.
Het is belangrijk om niet standaard een volledige beoordeling van alle denkbare schades uit te
voeren, omdat dit veel tijd en dus geld kost en geen informatie oplevert op basis waarvan een
beslissing kan of moet worden genomen. Voordat de conditiebepaling wordt uitgevoerd moeten
de relevante schadevormen worden vastgesteld.
7.2.1.Functies van conservering
Welke vormen van degradatie relevant zijn wordt voor een groot deel bepaald door de functie(s)
van de conservering op het te inspecteren object. Hieronder volgt een overzicht van
schadevormen en hun relevantie met betrekking tot de functie van een conservering.
De functie van de conservering wordt onderverdeeld in technisch- en veiligheid gerelateerd
alsmede esthetisch. Het is uiteraard mogelijk dat de conservering op een gegeven object
meerdere, zo niet alle functies, kan vervullen.
De functies kunnen als volgt worden gedefinieerd;
Technische functie
De technische functie van de conservering bestaat uit het beschermen van de ondergrond tegen
degradatie. Bij een conserveringssysteem op staal gaat het dan om de bescherming tegen
corrosie. Deze functie is vrijwel voor alle conserveringssystemen op stalen/ metalen objecten
relevant. Ook schadevormen van de conservering die een direct effect hebben op de functie
worden als relevant beschouwd.
Veiligheidsfunctie
De veiligheidsfunctie van de conservering is de toepassing van een conserveringssysteem met
een specifiek veiligheidsdoel. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld
veiligheidsmarkeringen, antisliplagen op dekken en hoogte markeringen of signaalkleuren
(looppaden/ brandblusleidingen) die er voor moeten zorgen dat een object beter zichtbaar is
(bijvoorbeeld volgens de norm NEN 3050).
Esthetische functie
De esthetische functie van de conservering is de toepassing/ functie van een
conserveringssysteem met een specifiek esthetisch doel. De esthetische functie is doorgaans
een additionele functie op de technische en/ of veiligheidsfunctie waarbij het uiterlijk van het
object een belangrijke rol speelt. Het gaat hierbij dan om objecten of onderdelen daarvan, die
naast hun functionaliteit beeldbepalend zijn in een landschap of een omgeving. Ook is de
esthetische functie van belang als het gaat om de zorg voor het object door de gebruikers en/
of de bedieners van dat object. Wanneer een object esthetisch in verval raakt, zonder dat
daarbij de technische en/ of de veiligheidsfunctie van dat object in het geding komt, dan zal de
zorg die de gebruikers en bedieners hebben voor dat object afnemen en daarmee het verdere
verval ervan toenemen.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van degradatie
en hun relevantie ten aanzien van de verschillende functies van het conserveringssysteem.
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Schadevorm
Corrosie algemeen
Corrosie lokaal zwaar

Technisch

Veiligheid

x
x

x

x

x

x

x

Scheurvorming oppervlakkig
Scheurvorming volledig

x

Blaasvorming

x

Onthechting toplaag (lagen)
Onthechting volledig

Esthetisch

x

Verkrijting
Verkleuring
Vervuiling algemeen
Aangroei

x
x
x
x

x
x
x
x

Tabel 5: Relevantie van verschillende vormen van degradatie
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7.2.2.Kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingen
Bij de uitvoering van de conditiebepalingen worden de relevante schades op een kwalitatieve en
kwantitatieve wijze beoordeeld. Met de kwalitatieve beoordeling wordt bedoeld het feitelijk
vaststellen van de vorm van schade die wordt waargenomen en de aard van de schade.
Bijvoorbeeld: blaasvorming en de grootte van de blazen als gespecificeerd in een norm of het
specifieke patroon van scheurvorming en de afmetingen van de scheuren.
Met de kwantitatieve beoordeling wordt de hoeveelheid schade op een gegeven oppervlak
vastgesteld. Dit gebeurt doorgaans in de vorm van een percentage. Bij deze beoordelingen kan
gebruik worden gemaakt van diverse normen. Echter, niet alle normen zijn geschikt of bedoeld
voor het uitvoeren van conditiebepalingen op een object. De meeste normen zoals ISO 4628
zijn feitelijk ontwikkeld om testplaten uit labtesten, bijvoorbeeld zoutneveltesten, te kunnen
beoordelen. Wanneer ze worden toegepast om schades op grotere oppervlakken te beoordelen
ontstaan er beperkingen.
Bij de kwantitatieve beoordeling, het inschatten van een hoeveelheid van een bepaalde vorm
van degradatie, is het van belang dat het onderdeel/ oppervlak redelijkerwijs ineens, dus vanuit
één positie, kan worden beoordeeld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de hierna
gegeven hulpmiddelen. Wanneer wordt getracht om één beoordeling te maken van meerdere,
dus niet vanuit één positie zichtbare oppervlakken, dan neemt de nauwkeurigheid van de
waarneming sterk af. Bij het maken van een decompositie dient hier dan ook rekening mee te
worden gehouden (zie ook onderstaand voorbeeld).

Figuur 6: Zichtbaar vlak van object door inspecteur
Wanneer een inspecteur een wand van bijvoorbeeld een opslagtank inspecteert dan zal hij de
wand in 3 tot 4 verschillende secties moeten onderverdelen, omdat hij vanuit een enkel
gezichtspunt maar een deel van de wand kan overzien.
Lokaal of verspreid
Een tweede aspect is dat, naast de kwantitatieve beoordeling gerelateerd aan een onderdeel, er
ook een beoordeling moet plaatsvinden of de schade(s) lokaal of verspreid voorkomen op het
betreffende object/ onderdeel. Er van uitgaande dat de conditiebepaling het uitgangspunt vormt
voor het opstellen van werkplannen (work scopes) voor de uitvoering van onderhoud, is dit
belangrijke informatie.
Dit heeft te maken met het verschil tussen het schadeoppervlak en het hersteloppervlak. Het
hersteloppervlak kan niet zondermeer worden afgeleid uit het schadeoppervlak. Het
hersteloppervlak vertegenwoordigt het oppervlak dat, uitgaande van de op enig moment
aanwezige schade, zou moeten worden hersteld om alle aanwezige schade weg te nemen. In
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het onderstaande voorbeeld wordt toegelicht waarom deze soms sterk van elkaar kunnen
verschillen.

Figuur 7: Schadeoppervlak lokaal en verspreid
Er van uitgaande dat de zwarte blokjes corrosieplekken voorstellen en dat het hier gaat om een
oppervlak van ca. 10 x 7 m2 dan is het daadwerkelijke schadeoppervlak op de linker afbeelding
slechts 2%. Op de rechter afbeelding is het schadeoppervlak 5%.
Herstel van het schadebeeld op de linker afbeelding betreft feitelijk 100% van het oppervlak.
Het hersteloppervlak van de rechter afbeelding is ca. 15% ondanks het feit dat het
schadeoppervlak groter is. Dit heeft te maken met de verspreidingsgraad van de schade, hoe
hoger de verspreidingsgraad, hoe groter het hersteloppervlak.
7.2.3.Testen en metingen
Naast het bepalen van de aard en de omvang van verschillende vormen van degradatie, kan het
uitvoeren van testen en metingen verder inzicht verschaffen in de status/ toestand van de
conservering. Belangrijk is te beseffen dat een aantal testen destructief zijn, met andere
woorden, schade toebrengen aan de conservering. Wanneer niet is voorzien dat kort na de
uitvoering van de statusinventarisatie onderhoud zal worden uitgevoerd, dan is het aan te raden
om de schade te herstellen.
Test/meting
Technisch
Veiligheid
Hechting ISO 2409/ASTM D
x
x
3359A
Hechting ISO 4624/ASTM D
x
x
4541 (Pull-off test)
Laagdiktemetingen,
elektronisch
ISO
2808
x
methode
Laagdiktemetingen
destructief
ISO2808
x
methode
Laagdiktemetingen
x
Ultrasoon
Glansmetingen
CIELAB meting
Impedantie metingen
x
Elektrochemisch geluid
x
Tabel 6: Gebruik van testen en metingen naar functie

Esthetica

x
x

Bij een conditiebepaling kan gebruik gemaakt worden van normen en/ of van criteria welke in
overleg met de opdrachtgever zijn vastgesteld. Het is niet altijd noodzakelijk en soms zelfs niet
wenselijk om te inventariseren volgens normen. Veel genormaliseerde methoden voor de
conditiebepaling van schades zijn oorspronkelijk bedoeld voor het vastleggen van gebreken op
proefplaten. Ze zijn voor het gebruik op grotere schaal vaak te gedetailleerd. Gebreken kunnen
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ook in algemener zin worden bepaald. Belangrijk is dat het detailniveau waarin gebreken
worden vastgelegd wordt afgestemd op het niveau op basis waarvan beslissingen worden
genomen. Bijvoorbeeld; wanneer de maximale toelaatbaar geachte hoeveelheid corrosie op een
bepaald object is vastgesteld op 15%, dan betekent dit dat in de conditiebepaling het niet zinvol
is om niveaus die hier boven liggen (20%, 50%, etc.) gedetailleerd weer te geven. In dit geval
kan worden volstaan met aan te geven dat de hoeveelheid corrosie >20% is. Wanneer een
beeld van de ernst van de corrosie nodig is zal de informatie van hoeveelheid corrosie >20%
wel moeten worden genoteerd.
Het detailniveau, de mate waarin een object wordt onderverdeeld in aparte onderdelen, is ook
van belang. Hierover wordt informatie gegeven in de paragraaf “decompositie”.
Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de conditiebepaling worden de gegevens verzameld
op een zogenaamde verzamelstaat of in een database. De aard van de gebreken kan door
middel van een codesysteem worden vastgelegd.
7.2.4.Inschatting hersteloppervlak
Naast het vastleggen van de hoeveelheden en de aard van schades en gebreken is het ook
mogelijk om een inschatting te maken van het zogenaamde hersteloppervlak. Deze systematiek
kan worden gebruikt wanneer het gaat om schades met een laag afbreukrisico, dus schades die
niet op korte termijn tot onacceptabele risico’s leiden. Het grote voordeel van deze systematiek
is dat vrij eenvoudig een omslag kan worden gemaakt naar kosten, in tegenstelling tot de
vaststelling van schadeoppervlakken waarbij er geen “evenredigheid” is met de kosten van het
herstel van deze schades.
Het nadeel van deze methode is dat het niet gaat om een concrete waarneming omdat het
hersteloppervlak niet als zodanig zichtbaar is. Het hersteloppervlak wordt ingeschat tijdens de
conditiebepaling door als het ware een voorstelling te maken van het totale oppervlak dat zou
moeten worden hersteld en wijze waarop dit zou kunnen/ moeten worden hersteld op basis van
het op het moment van de inspectie aanwezige relevante schades.

Figuur 8: Schadeoppervlak
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Figuur 9: Hersteloppervlak
7.2.5.Hulpmiddelen inschatting schadeniveaus
In bijlage 1 worden voorbeelden gegeven aan de hand waarvan het percentage van een
bepaalde schade of hoeveelheid corrosie kan worden ingeschat. Belangrijk hierbij is dat bij de
inschatting het totaal oppervlak kan worden gezien vanuit één positie. De voorbeelden zijn
onderverdeeld in verspreide schade en lokale schade. Voor het percentage tot en met 1% en
vanaf 40% is dit niet het geval. Het onderscheid tussen lokaal of verspreid is voor relatief
geringe of zeer grote hoeveelheden schade niet langer relevant.
7.2.6.Bepalen hoeveelheden corrosie
Europese roestschaal
De hoeveelheid, omvang of kwantiteit van corrosie op een object of een onderdeel van een
object, kan bepaald worden aan de hand van de Europese Roestschaal.
De Europese roestschaal is onderverdeeld in de navolgende klassen;

EU roest schaal

Percentage
gecorrodeerd
opp.

Gecorrodeerd oppervlak
In cm2 tot 1 m²

Re 0

0%

0

cm²/m²

Re 1

0,05%

5

cm²/m²

Re 2

0,5%

50

cm²/m²

Re 3

1%

100

cm²/m²

Re 4

3%

300

cm²/m²

Re 5

8%

800

cm²/m²

Re 6

15-20%

1500-2000

cm²/m²

Re 7

40-50%

4000-5000

cm²/m²

Re 8

75-85%

7500-8500

cm²/m²

Re 9

95%

9500

cm²/m²

Tabel 7: Klassen Europese roestschaal
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Het voor de Europese roestschaal gebruikte fotomateriaal is verkregen met behulp van aan de
lucht gedroogde roestwerende verven op oliebasis. Voor andere verfsystemen is het mogelijk
dat een ander roestbeeld optreedt.
Bij de beoordeling van de mate van roestvorming van een geschilderd object aan de hand van
de Europese Roestschaal worden een negental foto's gebruikt welke door vergelijking met de op
het object daadwerkelijk aanwezige hoeveelheid roestvorming inzicht geven in de hoeveelheid
roestvorming. Elk van de foto's vertegenwoordigen een bepaald percentage roestvorming van
het oppervlak.
In de laatste twee kolommen van de bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het
gecorrodeerde oppervlak in cm² per m² voor de verschillende gradaties. Dit is geen standaard
onderdeel van de norm maar kan behulpzaam zijn bij het vaststellen van de gradatie
corrosievorming volgens de Europese roestschaal.
ISO 4628/ 3
De ISO 4628/ 3 kent slechts 6 gradaties van corrosie en maakt gebruik van een deel van de
bepalingen die ook in de Europese roestschaal zijn opgenomen. De ISO 4628 heeft een
correlatie met zowel de ISO4628/ 3 als ook de ASTM D 610. Deze correlatie ziet er als volgt uit;

ISO 4628/ 3

Europese roestschaal

ASTM D 610

Ri 0

Re 0

10

Ri 1

Re 1

9

Ri 2

Re 2

7

Ri 3

Re 3

6

Ri 4

Re 5

4

Ri 5

Re 7

1 to 2

Tabel 8: Correlatie tussen verschillende roestschalen
In bijlage 2 zijn praktijkvoorbeelden opgenomen van de verschillende gradaties van de
Europese roestschaal.

Re 0

0%

Re 1

0,05%

Re 2

0,5%

Re 3

1%
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Re 4

3%

Re 5

8%

Re 6

15/20%

Re 7

40/50%

Re 8
75/80%
Tabel 9: Foto’s van Europese roestschaal

Re 9

95%

7.2.7.Inschatting ernst van de corrosie
Naast de kwantitatieve inschatting van de corrosie is het ook van belang om een kwalitatieve
beoordeling van de corrosie te geven tijdens de conditiebepaling. Voor deze beoordeling zijn
twee normen beschikbaar, ASTM G46, ISO 11463. Het aspect is van groot belang voor de
bepaling van onderhoudsprioriteiten en het moment van onderhoud.
De hoeveel aantasting van een ondergrond door corrosie kan in principe fysiek worden gemeten
door de corrosie te verwijderen en de diepte van de aantasting (het materiaalverlies) te meten.
Dit kan bijvoorbeeld met een speciale meter (zie onderstaand voorbeelden), ook wel
“pittingmeters” genoemd.

Figuur 10: Pittingmeters
In de praktijk is er echter niet in alle gevallen fysieke toegang mogelijk tot alle te inspecteren
onderdelen en moet inspectie vaak noodgedwongen op afstand en dus visueel worden
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uitgevoerd. Voor de visuele beoordeling van de inspectie kunnen de volgende voorbeelden
worden gebruikt. Omdat de visuele beoordeling geen concreet getal oplevert, zal de beoordeling
beperkt zijn tot de volgende drie condities;
 Licht;
 Matig;
 Zwaar.
Lichte corrosie:
De corrosie is oppervlakkig van aard en heeft niet geleid tot een waarneembare afname van de
materiaaldikte. Corrosie heeft zich niet verplaatst onder een eventueel aanwezige
conserveringslaag vanuit de zichtbaar gecorrodeerde plaatsen (geen onderroest). Er is geen
sprake van een verruwing van het oppervlak.
Matige corrosie:
De corrosie is oppervlakkig van aard en heeft geleid tot een lichte verruwing van het oppervlak.
Er is sprake van een lichte inpitting/ putvorming van het oppervlak. Corrosie heeft zich langs de
randen van corrosieplekken en een eventueel aanwezige conserveringslaag beperkt verspreid
onder de conserveringslaag (tot c.a. 5 mm). De corrosie is (nog) niet aanwezig in de vorm van
corrosieschollen.
Zware corrosie:
De corrosie heeft geleid tot een aanzienlijke verruwing van het oppervlak. Er is sprake van een
zware inpitting/putvorming van het oppervlak. Corrosie heeft zich langs de randen van
corrosieplekken en een eventueel aanwezige conserveringslaag verspreid onder de
conserveringslaag en er is sprake van onderroest (verdikkingen in de conservering/ omhoog
gedrukte conservering met daaronder zware corrosievorming). Er is sprake van corrosieschollen
(“bikroest”).
7.2.8.Aandachtspunten conditiebepaling
Voorbeelden van aandachtspunten bij het uitvoeren van een conditiebepaling zijn de moeilijk
conserveerbare onderdelen van een object.

Kettinglassen;

Oplegpunten van leidingen, vaten etc;

Klemmen en klembeugels;

Flenzen en verbindingen;

Overgangen RVS/ CS;

Appendages/ aansluitingen meetinstrumenten etc;

Leiding doorvoeringen in wanden, plafonds en vloeren;

Aansluitingen/ connecties van leuningen en bordessen aan de (draag)constructie;

Leidingwerk en procesdelen onder roostervloeren en in putten;

Voegovergangen van bruggen en andere bewegingswerken.
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Voorbeelden van lichte corrosie
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Voorbeelden van matige corrosie
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Voorbeelden van zware corrosie
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7.3.

Procesbeschrijving decompositie objecten

In de paragrafen hierna worden een aantal specifieke afwegingen behandeld die een rol spelen
bij het onderverdelen van een object in kleinere eenheden ten behoeve van een
conditiebepaling. Dit wordt ook wel “decompositie” genoemd.
7.3.1.Detailniveau algemeen

Datum insp.

Bij het opstellen van een decompositie wordt, voordat met de daadwerkelijke conditiebepaling
wordt begonnen, aan de hand van tekeningen en andere informatie een lijst van onderdelen
gemaakt waarvan de conditie wordt beoordeeld/ gemeten. In deze lijst moet altijd de
mogelijkheid aanwezig zijn om tijdens de daadwerkelijke conditiebepaling een verder subniveau te benoemen om specifieke problemen of afwijkingen van een gemiddelde conditie weer
te geven.
Wanneer de decompositie wordt gezien als een tabel dan bevinden de onderdelen zich langs de
Y as van deze tabel (zie onderstaand voorbeeld).

No.

Object naam:

Inspecteur

Hoofdonderdeel

Subonderdeel

1

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Geboortepunten

2

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Verticalen stijlen

3

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Aansluitingen rijdek

4

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Verbindingen stijlen met boog

5

11-01-12 Boogconstructie

West

Geboortepunten

6

11-01-12 Boogconstructie

West

Verticalen stijlen

7

11-01-12 Boogconstructie

West

Aansluitingen rijdek

8

11-01-12 Boogconstructie

West

Verbindingen stijlen met boog

9

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Leuningen Oostzijde

9a

12-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Leuningen Oostzijde

10

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Leuningen Westzijde

11

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Slagboomkasten

12

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Verlichtingsarmaturen

12a

12-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Verlichtingsarmaturen

13

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Geleiderails Oostzijde

14

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Geleiderails Oostzijde

Detail

2e stijl tpv slagboom

Armatuur op mast 45-11

Figuur 11: Voorbeeld detailniveau brug
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In het bovenstaande voorbeeld zijn drie standaard onderdeelniveaus gebruik namelijk;
“Hoofdonderdeel”, “Onderdeel” en “Sub onderdeel”.
Bijvoorbeeld: Het hoofdonderdeel is de boog van de brug, het onderdeel is de Oostelijke boog
van de totale boog en het subonderdeel zijn de verticale stijlen tussen de boog en het rijdek. De
individuele benoeming van alle stijlen maakt hier geen deel van uit. Wanneer tijdens de
conditiebepaling wordt vastgesteld dat de conditie van een specifieke stijl of een aantal stijlen
afwijkt van de gemiddelde conditie van alle stijlen dan wordt deze specifiek benoemd in de
kolom “Detail”. Wanneer er geen significante verschillen zijn in de conditie van de stijlen wordt
de conditie gekoppeld aan het niveau in de kolom “Sub onderdeel”. In het bovenstaande
voorbeeld wordt dit gedaan in de regels 9a en 12a. Door deze aanpak wordt voorkomen dat al
in eerste aanvang met een zeer groot aantal onderdelen wordt begonnen waarvan achteraf
blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn in de conditie van die onderdelen en daarmee het
verzamelen van al deze informatie feitelijk geen enkele invloed heeft op de
onderhoudsbeslissing. In de paragraaf “Standaard rapportage formats” is de volledige versie
van het voorbeeld opgenomen.
7.3.2.Benaming
Met betrekking tot de benaming van onderdelen is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk gebruik
moet worden gemaakt van de bestaande en voor het object gebruikelijke benamingen. Wanneer
op het object of op onderdelen ervan fysieke kenmerken of benamingen/ coderingen aanwezig
zijn dan dienen deze te worden gebruikt zoals Tanknummers, leidingnummers, etc.
Bij grotere installaties wordt vaak gebruik gemaakt van geografische benamingen zoals een
sectie nummer of area nummer.
7.3.3.Uitwerking van de conditiebepaling
Het detailniveau van een statusbepaling is in de eerste plaats afhankelijk van het uiteindelijke
doel van de statusbepaling. Nadat de meerjarenplanning en het budget is bepaald worden de
statusbepalingen om een tweetal redenen uitgevoerd;
 Het voorbereiden/ uitwerken van een scope;
o Is onderhoud noodzakelijk;
o Hoe ziet het onderhoud er uit;
o Noodzaak en aard van eventuele hulpmiddelen;
o Te behandelen oppervlak (m²).
Deze vorm van statusbepaling is meer algemeen van aard en vraagt een minder gedetailleerd
niveau. Het advies over de noodzaak van het onderhoud ligt bij deze vorm van statusbepaling
bij de inspecteur.
Het doel van de statusbepaling is het verkrijgen van een representatief beeld van de status van
de conservering en de aard en hoeveelheid schadevormen. Het advies aangaande de aard,
omvang en het tijdstip van onderhoud wordt tijdens de inspectie gegeven op het niveau van het
(totale) object. Doorgaans gebeurt dit door de status te “meten” aan de hand van vooraf
overeengekomen interventieniveaus.
Dit betekent concreet dat wanneer één van de niveaus is overschreden binnen het toegepaste
onderdeelniveau, de vaststelling van andere schades niet langer relevant is. Bijvoorbeeld; op
een object/ onderdeel is sprake van 10% verspreide oppervlakkige corrosie. Het
interventieniveau voor deze vorm van corrosie is 5%. Dit betekent dat dit object/ onderdeel zich
in een niet acceptabele conditie bevindt en zal moeten worden onderhouden. Wanneer er nu
binnen het zelfde oppervlak bijvoorbeeld ook sprake is van onthechting en scheurvorming dan is
de vaststelling/ vastlegging van deze schades niet langer relevant omdat de feitelijke beslissing
over de onderhoudsnoodzaak al is genomen op basis van de overschrijding van het niveau voor
oppervlakkige corrosie.
 Het periodiek monitoren van de conditie;
o Wat zijn de locaties en aard van verftechnische gebreken;
o Wat is de aard en de omvang van aanwezige corrosie.
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Deze vorm van statusbepaling is meer gedetailleerd van aard en wordt gebruikt om het verloop
van de conditie in de tijd te monitoren. Het doel van de statusbepaling is het verkrijgen van een
volledig beeld van de toestand van een object of installatie op basis waarvan
onderhoudsbeslissingen kunnen worden genomen. Refererend aan het bovenstaande voorbeeld;
Wanneer er sprake is van een overschrijding van het niveau voor oppervlakkige corrosie zoals
het voorbeeld aangeeft, dan is ook de vaststelling en vastlegging van andere schades belangrijk
omdat deze nodig zijn om een volledig beeld te krijgen van het verloop van de status (en
individuele schades) in de tijd.
7.3.4.Onderlinge afhankelijkheid (proces) onderdelen
Binnen een object, bijvoorbeeld een fabriek of een sluis, kan er sprake zijn van onderlinge
procesafhankelijkheid van onderdelen. Met betrekking tot de statusbepaling ter voorbereiding
van een scope is het belangrijk om deze te kennen. Het uitvoeren van conserveringsonderhoud
vergt vaak dat installaties geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf worden gesteld. Het buiten
bedrijf stellen van een specifiek onderdeel in een proces leidt vaak tot het niet meer uit kunnen
voeren van het totale proces.
Wanneer uit wordt gegaan van een conditiebepaling op basis waarvan een onderhoudsbeslissing
wordt genomen dan is het belangrijk deze afhankelijkheid mee te laten wegen in de beslissing.
Hiermee wordt voorkomen dat op meerdere momenten in de tijd het totale proces moet worden
stilgelegd omdat conserveringonderhoud moet worden gepleegd op verschillende onderdelen
van het proces.
Alle onderdelen die essentieel zijn voor het proces moeten dus als een eenheid worden
beschouwd. Op basis van de conditie van deze totale eenheid wordt besloten of onderhoud
wordt uitgevoerd. Wanneer onderhoud wordt uitgevoerd dan wordt dit integraal over het totaal
uitgevoerd. Dit betekent voor de decompositie dat alle procesafhankelijke onderdelen onder
hetzelfde hoofdonderdeel moeten worden benoemd en dat de beslissing over het onderhoud op
basis van de status van (het slechts presterende onderdeel van) het hoofdonderdeel wordt
genomen.
Voorbeeld;
Een procesinstallatie maakt gebruikt van een koelerbank. Om deze koelerbank te kunnen
onderhouden (conserveren) moet deze uit bedrijf worden genomen. Wanneer de koelerbank
niet werkt kan de daaraan gekoppelde procesinstallatie niet worden gekoeld en dus niet werken.
Dit betekent dat onderhoud aan de koeler gelijktijdig moet worden uitgevoerd met onderhoud
aan de installatie zelf of wanneer de installatie om andere redenen dan conserveringsonderhoud
uit bedrijf wordt genomen.
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Figuur 12: Koelerbanken
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Goed

Fout
Figuur 13: Voorbeeld onderlinge afhankelijkheid onderdelen
7.3.5.Efficiënt gebruik van hulpmiddelen
Wanneer voor de uitvoering van onderhoud hulpmiddelen zoals steigers en dergelijke
noodzakelijk zijn is het belangrijk dat deze zo effectief mogelijk worden gebruikt. Het risico
bestaat dat wanneer een negatieve status wordt gekoppeld aan een detail er alleen op het
niveau van dit detail een onderhoudsbeslissing wordt genomen. Wanneer hulpmiddelen nodig
zijn om dit detail te onderhouden, dan zullen de kosten ervan een substantieel deel vormen van
de totale kosten. Wanneer wordt besloten om ook delen die schade vertonen maar nog niet een
onacceptabele status hebben bereikt mee te nemen in het onderhoud wordt voorkomen dat op
een later tijdstip nogmaals de zelfde hulpmiddelen moeten worden ingezet om andere schades
te herstellen die inmiddels wel een onacceptabele conditie hebben bereikt.
Voorbeeld;
Op de onderstaande foto is een 2”leiding zichtbaar welke zich op ca. 10 meter hoogte bevindt.
Op basis van de uitgangspunten van deze opdrachtgever verkeert deze leiding op dit punt in
een niet acceptabele conditie en moet worden onderhouden. De corrosie die zichtbaar is op de
omliggende constructie is niet zodanig van aard en omvang dat herstel noodzakelijk wordt
geacht. Om toegang te krijgen tot dit detail moet een steiger worden gebouwd welke moet
worden voorzien van een afscherming rondom. Hoewel de corrosie op de omliggende delen
strikt genomen niet hoeft te worden hersteld zal deze toch worden meegenomen om te
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voorkomen dat na bijvoorbeeld 5 jaar nogmaals een vergelijkbare steiger moet worden
gebouwd om de dan inmiddels niet langer acceptabele corrosie op de constructie aan te kunnen
pakken.

Figuur 14: Efficiënt gebruik hulpmiddelen
7.3.6.Zichtbaarheid/ inspecteerbaarheid
Een andere belangrijke afweging bij het opstellen van een decompositie is het feit dat van de
eventuele schades en/ of corrosie op de onderdelen een inschatting gemaakt moet kunnen
worden van de hoeveelheid. Wanneer onderdelen bestaan uit grote oppervlakken die niet vanuit
een positie kunnen worden beoordeeld, dan stijgt de foutmarge aanzienlijk.
7.3.7.Functie gerelateerde risico’s
Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen vanuit hun functie een specifiek risico
vertegenwoordigen. Het gaat dan niet om een groep onderdelen binnen een object maar
daadwerkelijke concrete onderdelen (Pomp “Y”, Afsluiter “X”, etc. ). Deze onderdelen moeten
vooraf op het “sub onderdeel” niveau concreet worden benoemd(zie regel 2 en 6 van het
onderstaande voorbeeld).

OGOS-210-TRL-conditiebepaling conservering stalen objecten final

38/ 59

Figuur 15: Voorbeeld functiegerelateerde risico’s
7.3.8.Herkennen van microklimaten
Het kunnen herkennen van microklimaten is zinvol voor de decompositie. De belastingklasse
van het microklimaat alszodanig heeft geen invloed op de conditiebepaling, hierin wordt de
toestand vastgelegd ongeacht waardoor (onder invloed waarvan) deze is ontstaan.
7.4.

Standaard rapportage formats

Conditiebepalingen kunnen niet worden gestandaardiseerd omdat de objecten en de klantvraag
verschillen. De verdere verwerking en het gebruik van de conditiebepaling is ook van invloed.
De relevante meetmethoden worden in een Excel sheet gezet en in het veld ingevuld door de
inspecteur.
7.4.1.Uitgangspunten opstellen format installatie productie fabriek
Conditiebepaling voor onderhoudsmanagement wordt veel toegepast op installaties van
productie fabrieken. In overleg met de klant is afgesproken een opdeling te maken in productieen niet productie gebonden onderdelen van de installatie. Hierdoor is het mogelijk om in geval
van een tekort aan budget te sturen op behandeling van alleen de productiegebonden delen.
Daarnaast wil de klant het percentage isolatie weten in de installatie ten opzichte van het
geheel en wil hij onderhoud sturen op de aanwezige zware corrosie die als prioriteit naar voren
moet komen.
Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd.

De installatie indelen in secties;

Eerst inschatten welk percentage van de sectie productiegebonden is en welk
percentage niet;

Vervolgens inschatten welk percentage van de productiegebonden delen is geisoleerd;

Hierna de gebreken inschatten en zware corrosie aangeven in aantallen;

Percentage hoeveelheid corrosie (is excl. de zware) nemen ten opzichte van productie
delen of overige delen, niet ten opzichte van de totale sectie;

De opmerkingen voorzien van verwijzingen en hiervan vaste lijst met nummers en
omschrijvingen maken.
Een sectie bestaat uit een gedeelte wat volledig kan worden behandeld. Hierbij is rekening
gehouden met de plaatsing van eventueel benodigd steigerwerk. Getracht wordt om de secties
op ongeveer dezelfde grootte te houden. Als uitgangspunt wordt aangehouden de tijd die
benodigd is voor onderhoud van de sectie. Door deze aanpak kan de grootte van de area’s
verschillen, maar het te behandelen oppervlak per area zal ongeveer hetzelfde zijn.
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7.4.2.Rapportage format installatie productie fabriek
Naar aanleiding van de beschreven uitgangspunten is de volgende format opgesteld;
Oppervlakkige
corrosie in %

Aantal niet met
cons. te herstellen

Verwijzing Nrs.
Opmerkingen

Geen isolatie

Aantal plekken
zware corrosie

Nader onderzoek

(I)ncident of (s)truct.

Unit of area

Datum beoordeling

Isolatie

Percentage
geisoleerd

Inspecteur

Inventarisatie conservering van
fabrieken

Percentage delen
t.o.v totale sectie

Sectienummer op
tekening

Fabriek

Fabriek

Gedeelte of sectie
Productie gebonden delen
Overige delen
Productie gebonden delen
Overige delen
Productie gebonden delen
Overige delen
Productie gebonden delen
Overige delen
Productie gebonden delen
Overige delen
Productie gebonden delen
Overige delen
Productie gebonden delen
Overige delen
Productie gebonden delen
Overige delen

Figuur 16: Installatie rapportage format leeg
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Ingevuld zal het er als volgt uit kunnen zien;

Opm.

Leidingbrug

FTU2

Olietank

FTU2

Leidingbrug

FFCM1

Begane grond

FFCM1

1e verdieping

20

Productie gebonden delen

90

Overige delen

10

Productie gebonden delen

80

Overige delen

20

Productie gebonden delen

90

Overige delen

10

Productie gebonden delen

80

Overige delen

20

Productie gebonden delen

0

Overige delen

FFCM1

1

2e verdieping

80

nvt

0

nvt

50

i

0

nvt

50

s

0

nvt

10

nvt

100

Productie gebonden delen

50

Overige delen

50

Productie gebonden delen

10

Overige delen

90

0

nvt

0

0

0,05

5

0

0,5

0

0

0,05

0

0

0,05

0

0

0,5

5

0

8

0

0

0,05

0

0

0,05

0

0

0,5

0

0

8

0

0

0,05

0

0

0,05

0

0

0,05

5

1

0,5

0

0

3

0

0

15-20

Verwijzing Nrs.
Opmerkingen

1

FTU1

80

Overige delen

Oppervlakkige
corrosie in %

1

Olietank

Productie gebonden delen

Aantal niet met
cons. te herstellen

1

FTU1

Datum beoordeling 14-03-13

Geen isolatie

Aantal plekken
zware corrosie

1

Koeling

Exova

Nader onderzoek

1

Gedeelte of sectie

FTU1

Inspecteur

Isolatie
(I)ncident of (s)truct.

1

Unit of area

ABC

Percentage
geisoleerd

1

Inventarisatie conservering van
fabrieken

Fabriek

Percentage delen t.o.v
totale sectie

Sectienummer op
tekening
1

Fabriek

1

Niet met conservering te herstellen betreft een veiligheidsitem.

Figuur 17: Installatie rapportage format ingevuld

7.4.3.Uitgangspunten opstellen format brug
Conditiebepaling voor onderhoudsmanagement wordt ook toegepast op bruggen. Er is een
uitgebreidere indeling van de onderdelen van de brugconstructie gemaakt. Hierdoor is het
mogelijk om de status per onderdeel van de brugconstructie goed in kaart te brengen.
Hierbij worden de volgende werkwijze gehanteerd.

De brugconstructie indelen in secties;

Eerst beschrijven uit welk materiaal het onderdeel bestaat;

Vervolgens inschatten wat de algemene toestand is van de conservering van het
onderdeel;

Hierna de gebreken inschatten; corrosie, blistering, scheurvorming en onthechting;

De opmerkingen voorzien van verwijzingen en hiervan een vaste lijst met nummers en
omschrijvingen maken.
Een sectie bestaat uit een logisch onderdeel dat volledig kan worden behandeld.
Bij een conserveringsinspectie worden alle belangrijke onderdelen geinspecteerd, zie figuur 18.
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1

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Geboortepunten

CS

G

1

s

2

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Verticalen stijlen

CS

G

1

s

3

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Aansluitingen rijdek

CS

G

1

s

4

11-01-12 Boogconstructie

Boog Oost

Verbindingen stijlen met boog

CS

G

1

s

5

11-01-12 Boogconstructie

West

Geboortepunten

CS

G

1

s

6

11-01-12 Boogconstructie

West

Verticalen stijlen

CS

G

1

s

7

11-01-12 Boogconstructie

West

Aansluitingen rijdek

CS

G

1

s

8

11-01-12 Boogconstructie

West

Verbindingen stijlen met boog

9

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Leuningen Oostzijde

9a

12-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Leuningen Oostzijde

10

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

11

11-01-12 Rijdek

CS

G

1

s

TVS/CON

G

1

s

TVS/CON

S

5

Leuningen Westzijde

TVS/CON

G

Bovenzijde rijdek

Slagboomkasten

TVS/CON

G

2e stijl tpv slagboom

12

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Verlichtingsarmaturen

TVS/CON

G

12a

12-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Verlichtingsarmaturen

Armatuur op mast 45-11 TVS/CON

M

13

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Geleiderails Oostzijde

TVS

G

14

11-01-12 Rijdek

Bovenzijde rijdek

Geleiderails Oostzijde

TVS

G

%

%

%

L/M/Z

1

5

5

50

Z
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Foto referentie

x

L

Figuur 18: Brug rapportage format ingevuld
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Licht/ matig zwaar

L/S L/S L/S

Onthechting

Re

Zwaar

Goed Matig Slecht
G/M/S

Scheurvorming

Mat.

Blistering

Detail

Matig

Subonderdeel

Licht

Hoofdonderdeel

EU-roestschaal
scale

Inspecteur

Niet meer
conserveerbaar/(rep)

No.

Object naam:

Materiaal

Datum insp.

7.4.4.Rapportage format brug

Opmerkingen

Opmerkingen

7.4.5.Proefconditiebepaling
Voordat gestart wordt met de definitieve uitvoering van de conditiebepaling zal eerst een
proefconditiebepaling moeten worden uitgevoerd om de gekozen wijze te controleren. Tijdens
een succesvolle proefconditiebepaling zal blijken dat aan de hand van de ontworpen
conditiebepalingformulieren de corrosietechnische staat van een vooraf bepaald gebied op
eenvoudige wijze kan worden bepaald en vastgelegd. Aan de hand van de gegevens op deze
formulieren kan een prioriteitenplan voor onderhoud worden opgesteld.
7.4.6.Aandachtspunten
Tijdens







de conditiebepaling dient rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld:
Installaties buiten gebruik;
Installaties in turn around;
Hoge/ lage temperatuur installaties;
Wind/ waterlijn;
Continue waterbelasting;
Chemische belasting (petrochemie).

7.4.7.Mogelijkheden met conditiebepaling
Naar aanleiding van de conditiebepaling kan een prioriteiten plan voor onderhoud worden
opgesteld. Aan de hand van dit plan kunnen de volgende stappen worden ondernomen.

Uitvoeren van onderhoud aan een sectie;

Wijzigen van de toestand van de sectie;

Status aanpassen in het conditiebepaling overzicht;

De sectie zou dan de laagste prioriteit moeten krijgen en voor inspectie over enkele
jaren moeten worden ingepland.
Hiermee kan een meerjaren onderhoudsbudget worden vastgesteld.

8.

Eisen uitvoerende inspecteurs
8.1.

Standaard objecten

Het uitvoeren van conditiebepalingen is een wezenlijk andere activiteit dan het inspecteren van
onderhoud of nieuwbouw conserveringswerk.
Vereiste competenties:

Het kunnen herkennen van schadebeelden in conservering en ondergronden (corrosie);

Het kunnen inschatten van percentages schade;

Het kunnen interpreteren van de omvang van hersteloppervlakken;

Het kunnen beoordelen van noodzaak, aard en omvang van hulpmiddelen (steigers,
afscherming, etc.);

Het kunnen inschatten van de kans op falen van een coatingsysteem (interventieniveau)
en de kans op falen van het object of onderdeel;

Het kunnen werken met rapportage formats.
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Eisen te stellen aan de inspecteur:

Minimaal 5 jaar gedocumenteerde ervaring in het uitvoeren van statusinspecties van
conserveringswerkzaamheden.

8.2.

Risicovolle objecten

Bij risicovolle objecten dient een NACE Level 3 gecertificeerde inspecteur de conditiebepaling uit
te voeren.
Vereiste competenties:

Kennis van alle aan conservering gerelateerde normen;

Kennis van schadebeelden van conserveringssystemen;

Minimaal 5 jaar gedocumenteerde ervaring in het uitvoeren van statusinspecties van
conserveringswerkzaamheden;

NACE CIP gecertificeerd.

9.

Conclusie en discussie
In dit document is een richtlijn opgesteld betreffende de voorbereiding, uitvoering en
rapportage van de conditiebepaling van de conservering op in gebruik zijnde stalen objecten om
een doelmatige aanpak voor onderhoud te kunnen vaststellen.
Een conditiebepaling is een gestructureerde manier om de informatie over de conditie van een
object te verzamelen en vast te leggen. Het interpreteren en toepassen van deze informatie is
geen onderdeel van de conditiebepaling zelf, wel is het belangrijk dat de manier waarop de
informatie wordt verzameld en vastgelegd, de interpretatie en afweging welke vervolgactie
wordt uitgevoerd vergemakkelijkt.
De interpretatie van de gegevens is per geval verschillend en hangt af van de functie of de
functies die een conservering in een specifieke situatie vervult. Op basis hiervan wordt
uiteindelijk beslist wat een verantwoord niveau van toelaatbare schade is. Hiervoor kan geen
universele methode worden ontwikkeld. Wel zijn er een aantal vaste stappen die universeel zijn.

10.

Aanbevelingen
Het is aan te bevelen een apart document te maken dat een vervolg is op de conditiebepaling,
aangaande de interpretatie van resultaten en het omzetten van deze resultaten naar prioriteiten
en acties. Er zijn een aantal vaste stappen die universeel zijn zoals het vaststellen van
interventieniveaus, het afwegen van functies van een conservering en het beoordelen welke
functies relevant zijn.
In een opsomming worden hierbij nog enkele praktijk voorbeelden gegeven van interpretaties
en afwegingen. Let op: het gaat hier om praktijkvoorbeelden bij verschillende opdrachtgevers
en verschillende situaties.

Visuele aspect is leidend: Hersteloppervlak groter dan 8% betekent 100% herstellen;

DFT meer dan 1400 micron; conservering vervangen, herstel zal spanningen in de verf
veroorzaken;

Wanneer in een leidingstraat in een sectie van 10 leidingen, 2 leidingen een compleet
andere status vertegenwoordigen dan moet deze sectie in twee delen worden
geïnspecteerd en genoteerd. Hierbij wordt vermeden dat er een verkeerd beeld ontstaat
van de status van de volledige sectie.
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11.

Overzicht gehanteerde normen
Norm
ASTM D610

Standard practice for evaluating degree of rusting on painted steel
surfaces.
ASTM D661
Standard test method for evaluating degree of cracking of exterior
paints.
ASTM D714
Standard test method for evaluating degree of blistering of paints.
ASTM D772
Standard test method for evaluating degree of flaking (scaling) of
exterior paints.
ASTM D3359
Standard test methods for measuring adhesion by tape test.
ASTM D4541
Standard test method for pull-off strength of coatings using portable
adhesion testers.
ASTM G46
Standard guide for examination and evaluation of pitting corrosion.
ISO 105-A02
Textiles. Tests for colour fastness – part A02: Grey scale for assessing
change in colour.
NEN-EN 1090
Het vervaardigen van staal- en aluminium constructies.
NEN-EN-ISO 2178
Niet-magnetische deklagen op magnetische oppervlakken – Meting van
de laagdikte – magnetische methode.
NEN-EN-ISO 2360
Niet-geleidende deklagen op niet-magnetische elektrische geleidende
oppervlakken van de laagdikte – Pulsgevoelige wervelstroommethode.
NEN-EN-ISO 2409
Verven en vernissen – Ruitjesproef.
NEN-EN-ISO 2808
Verven en vernissen – Bepaling van de laagdikte.
NEN-EN-ISO 2813
Verven en vernissen – Metingen van de glans.
NEN-EN-ISO 4624
Verven en vernissen – Lostrekproef voor de bepaling van de hechting.
NEN-EN-ISO 4628
Verven en vernissen – Beoordeling van de kwaliteitsafname van verven
– Aanduiding van hoeveelheid en omvang van gebreken en van
intensiteit van gelijkmatige veranderingen in uiterlijk.
NEN-EN-ISO 9223
Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiegraad van de atmosfeer Indeling, bepaling en schatting.
NEN-EN-ISO 11463
Corrosie van metalen en legeringen - Evaluatie van putcorrosie.
NEN-EN-ISO 11664
Kleurmeting.
NEN-EN-ISO 12944
Verven en vernissen – Bescherming van staalconstructies tegen
corrosie door middel van verfsystemen.
NEN-EN-ISO 16276-1 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-ISO 16773
Verven en vernissen – Elektrochemische impedantiespectroscopie
(EIS).
NEN-EN-ISO 29601
Verven en vernissen – Bescherming tegen corrosie door middel van
verfsystemen – Evaluatie van de porositeit van een droge laag.
SSPC-VIS 2
Standard method of evaluating degree of rusting on painted steel
surfaces.
Tabel 10: Normenoverzicht

12.

Bijlagen
13.1 Bijlage 1 Hulpmiddelen inschatting schadeniveaus
13.2 Bijlage 2 Praktijkvoorbeelden Europese roestschaal
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12.1. Bijlage 1 Hulpmiddelen inschatting schadeniveaus

0-1
0,01%Reoppervlak

Uitbreiding
in oppervlakte
0,5%
oppervlak

0,01%

Verspreid

0,5%

Uitbreiding in oppervlakte
0,1%
oppervlak

Verspreid

0,1%

Uitbreiding in oppervlakte
1%
oppervlak

Verspreid

1%
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Uitbreiding in oppervlakte
Verspreid
3%
3%
oppervlak, verspreide
schade

Uitbreiding in oppervlakte
Verspreid
5%
oppervlak, verspreide
schade

3% oppervlak lokale schade

5%

5% oppervlak, lokale schade
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15% oppervlak, verspreide schade

25% oppervlak, verspreide schade
Uitbreiding in oppervlakte

Verspreid

15% oppervlak, lokale schade

25%

25% oppervlak, lokale schade
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Verspreid
40%
oppervlak

Re 9
90% oppervlak

40 %

Verspreid
75%
oppervlak

40 %

90-95%
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12.2. Bijlage 2 Praktijkvoorbeelden Europese roestschaal
Roest Re 0
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Roest Re 1

Roest Re 2

OGOS-210-TRL-conditiebepaling conservering stalen objecten final

52/ 59

Roest Re 3

OGOS-210-TRL-conditiebepaling conservering stalen objecten final

53/ 59

Roest Re 4

Re 4 verspreid

Re 4 lokaal
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Roest Re 5
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Roest Re 6
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Roest Re 7
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Roest Re 8
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Roest Re 9
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