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Corrosiemodelleringstool
Voorspellen van onderhoudsintervallen



De Projectpartners

➢ Control Union
➢ Inspecties, testen en certificering van installaties en systemen

➢ Projectbijdrage; levert corrosiedata op basis van leidingsystemen 

➢ Vector
➢ Ondersteunt klanten bij integrale aanpak van asset management op basis 

van internationale standaarden (ISO55000) en eigen jarenlange expertise 
opgedaan met offshore installaties bij diverse olie & gas operators

➢ Projectbijdrage; levert web applicatie

➢ Endures
➢ Gespecialiseerd in materiaalonderzoek, analyse en het bepalen van de 

oorzaak bij materiaalschade
➢ Projectbijdrage; marktonderzoek, levert corrosiedata van diverse legeringen 

uit laboratoriumproeven en data omtrent coatingperformance

➢ Slow Mill
➢ Innovator / bouwer installaties voor golven energie winning op zee

➢ Multimetaal
➢ Toeleverancier van technische componenten, installaties, inspectie en 

onderhoudsactiviteiten



Modulair ontwerp van het tool

➢ Module 1
➢ Corrosie scheepsromp / ballasttank

➢ Obv literatuuronderzoek voorspellen van corrosiesnelheid

➢ Module 2
➢ Leidingsystemen aan boord

➢ Database met historische gegevens

➢ Voorspellen van corrosie m.b.v. machine learning

➢ Module 3
➢ Database metaallegeringen en coatingdata

➢ Laboratorium metingen als basis voor validatie uitkomsten module 
1 en 2



Corrosie als dominante factor

➢ Corrosiesnelheid is afhankelijk van operationele en omgevingsfactoren
➢ Ballast tank als “integrity critical element” vanwege

➢ Wisselende nat/droog cycli (anodes niet permanent actief)
➢ Moeilijk toegankelijk voor onderhoud
➢ Gevoelig voor geografische factoren
➢ (deels) onbeschermde oppervlakken
➢ Hoog zoutgehalte en hoge luchtvochtigheid
➢ Bewezen hoge corrosiesnelheid



Corrosie in zeewater kent vijf fasen

➢ Corrosiesnelheid is geen lineair proces maar kent per fase een 
verschillend verloop

➢ Fase 0: Kortstondige externe invloed en bacteriologische invloed

➢ Fase 1: Zuurstofdiffusie uit zeewater (lineair)

➢ Fase 2: Zuurstofdiffusie uit zeewater door corrosiehuid heen (afnemend)

➢ Fase 3: Corrosie a.g.v. zuurvorming door bacteriologische invloed (SRB)

➢ Fase 4: Afnemende SRB a.g.v. afname voedingsstoffen van bacteriën



“Atmosferische” corrosie in besloten ruimte

➢ Corrosiesnelheid is afhankelijk van een aantal factoren
➢ De blootstellingsduur (vaartijd, kalenderjaar)
➢ De omgevingstemperatuur (zeewatertemperatuur)
➢ Zoutgehalte in de lucht
➢ Luchtvochtigheid



Samengestelde corrosie

➢ Corrosiesnelheid is afhankelijk van de verhouding geballast / ongeballast

➢ Aanname: vochtgehalte ballasttank > 70% 

➢ De corrosiegevoeligheid voor zoutgehalte is groot!

➢ De gevoeligheid voor materiaalspanningen en materiaalmoeheid wordt als 
verwaarloosbaar verondersteld bij goed onderhouden schepen.

➢ Het wegbikken van roestblaren versneld het onderliggende corrosieproces 
(fase 1 verloopt sneller dan fase 2)

➢ Corrosiesnelheid kan verschillen afhankelijk van oriëntatie en plaats van de 
constructiedelen



Het corrosiemodelleringstool, module 1

➢ Stap 1: Registratie gebruiker

➢ Stap 2: Registratie schip

➢ Stap 3: Invoer ontwerp- en gebruiksgegevens

➢ Stap 4: Uitvoer HTML en pdf rapportage



Registratie schip



Invoerscherm ontwerp- en gebruiksgegevens (1)



Invoerscherm ontwerp- en gebruiksgegevens (2)



Resultatenscherm



Het corrosiemodelleringstool, module 2



Het corrosiemodelleringstool, module 2



Het corrosiemodelleringstool, module 2



Het corrosiemodelleringstool, module 2



Projectstatus

➢ Tool voor 80% gereed

➢ Domein voor hosting moet nog worden ingericht

➢ Via mailing zullen relaties van de projectpartners worden uitgenodigd om de 
webapplicatie te benaderen

➢ Toekomst:

➢ Uitbreiding data in database voor meer nauwkeurige resultaten

➢ Zelflerend effect leidingdatabase neemt toe met meer invoergegevens

➢ Inspecties blijven van groot belang ter verificatie meetgegevens!



Conclusie

➢ Reders en toeleverancier zullen met behulp van het tool en in samenspraak 
met gespecialiseerde bedrijven beter in staat zijn het 
onderhoudsmanagement ten behoeve van schepen en technische 
installatie te optimaliseren.

➢ De kwaliteit van het tool zal toenemen naarmate het gebruikers met eigen 
invoer toeneemt.

➢ Het tool zal een bijdrage leveren aan de versterking van de dienstverlening 
van onderhoudsbedrijven in de regio.

➢ De onderhoudskosten zullen dalen naarmate de voorspelbaarheid van 
faalgedrag toeneemt.



Testopstelling voor doorstromend zeewater



Doorontwikkeling sensoren coatingperformance



Doorontwikkeling sensoren coatingperformance



Doorontwikkeling sensoren coatingperformance



Slow Mill

➢ Advisering omtrent gebruik materialen / coatings en hun 
corrosiebestendigheid (design)

➢ Performance van het huidige coatingsysteem op de drijvers
➢ Beoordeling definitief ontwerp



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION




