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Inleiding 
 
 
De Europese ‘Seveso II’-richtlijn1 beoogt de preventie van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en het beperken van de eventuele gevolgen ervan, 
zowel voor de mens als voor het leefmilieu. De doelstelling van deze richtlijn is om een 
hoog niveau van bescherming te waarborgen tegen dit soort industriële ongevallen in de 
ganse Europese Unie. 
 
De uitvoering van deze richtlijn is in ons land geregeld via een samenwerkingsakkoord 
tussen de Federale Overheid en de Gewesten2. Dit samenwerkingsakkoord beschrijft 
zowel de verplichtingen voor de onderworpen bedrijven als de taken, de bevoegdheden 
en de onderlinge samenwerking van de verschillende overheidsdiensten die betrokken 
zijn bij de uitvoering van het samenwerkingsakkoord. 
 
Deze publicatie is een inspectie-instrument dat werd opgesteld door de 
overheidsdiensten die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van 
dit akkoord. Deze diensten gebruiken dit inspectie-instrument in het kader van de 
inspectieopdracht die hen is toegewezen in het samenwerkingsakkoord. Deze 
inspectieopdracht behelst het uitvoeren van planmatige en systematische onderzoeken 
van de in de Sevesobedrijven gebruikte systemen van technische, organisatorische en 
bedrijfskundige aard om met name na te gaan of:  

1° de exploitant kan aantonen dat hij, gelet op de activiteiten in de inrichting, 
passende maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen te voorkomen 

2° de exploitant kan aantonen dat hij passende maatregelen heeft getroffen om 
de gevolgen van zware ongevallen op en buiten het bedrijfsterrein te 
beperken. 

 
De exploitant van een Sevesobedrijf moet in eerste instantie alle maatregelen nemen die 
nodig zijn om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en om de 
mogelijke gevolgen ervan te beperken. De richtlijn zelf omvat verder geen gedetailleerde 
voorschriften over die ‘nodige’ maatregelen of over hoe die maatregelen er dan precies 
zouden moeten uitzien. 
 
                                          
1 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996, gewijzigd bij de Richtlijn 2003/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003, betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Deze richtlijn wordt gewoonlijk ook ‘Seveso II-richtlijn’ 
genoemd. Ze vervangt de eerste Seveso-richtlijn 82/501/EEG van 24 juni 1982. 
2 het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 (gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006) 
tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 
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De exploitant moet een preventiebeleid voeren dat borg staat voor een hoog 
beschermingsniveau voor mens en milieu. Dit preventiebeleid moet in de praktijk worden 
gebracht door het organiseren van een aantal activiteiten die opgesomd zijn in het 
samenwerkingsakkoord, zoals:  

 het opleiden van het personeel  
 het werken met derden  
 het identificeren van de gevaren en het evalueren van de risico's van zware 

ongevallen  
 het verzekeren van de veilige exploitatie in alle omstandigheden (zowel onder 

meer bij normale werking als bij opstarting, tijdelijke stilstand en onderhoud)  
 het ontwerpen van nieuwe installaties en het uitvoeren van wijzigingen aan 

bestaande installaties 
 het opstellen en uitvoeren van periodieke inspectie- en onderhoudsprogramma's 
 het melden en onderzoeken van zware ongevallen en schierongevallen  
 het periodiek evalueren en herzien van het preventiebeleid. 

De wijze waarop deze activiteiten concreet moeten georganiseerd en uitgevoerd worden, 
wordt niet nader gespecificeerd in de richtlijn. 
  
De exploitanten van de Sevesobedrijven moeten zelf verdere concrete invulling geven 
aan deze algemene verplichtingen en moeten dus zelf bepalen wat de nodige 
maatregelen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard zijn. Ook de 
inspectiediensten van hun kant moeten voor het uitvoeren van hun opdracht meer 
concrete beoordelingscriteria ontwikkelen. Deze beoordelingscriteria nemen de vorm aan 
van een reeks inspectie-instrumenten, waaronder deze publicatie.  
 
Bij het ontwikkelen van hun beoordelingscriteria richten de inspectiediensten zich in de 
eerste plaats op de goede praktijken, zoals deze beschreven zijn in tal van publicaties. 
Deze goede praktijken, vaak opgesteld door industriële organisaties, zijn een bundeling 
van jarenlange ervaring met procesveiligheid. De inspectie-instrumenten worden in het 
kader van een open beleid publiek gemaakt en zijn vrij ter inzage voor iedereen. De 
inspectiediensten staan open voor opmerkingen en suggesties op de inhoud van deze 
documenten. 
 
De inspectie-instrumenten zijn geen vorm van alternatieve wetgeving. Bedrijven kunnen 
afwijken van de maatregelen die erin vooropgesteld worden. In dat geval zullen zij 
moeten aantonen dat zij alternatieve maatregelen hebben genomen die tot hetzelfde 
hoge beschermingsniveau leiden.  
 
De inspectiediensten zijn van mening dat de door hen ontwikkelde inspectie-
instrumenten een belangrijke hulp kunnen zijn voor de Seveso-bedrijven. Door zich 
conform te stellen met de inspectie-instrumenten kunnen zij al in een belangrijke mate 
concrete invulling geven aan de algemene verplichtingen van het 
samenwerkingsakkoord. Men kan de inspectie-instrumenten gebruiken als vertrekbasis 
voor de uitwerking en de verbetering van de eigen systemen.  
De inspectie-instrumenten kunnen de bedrijven ook helpen om aan te tonen dat men de 
nodige maatregelen heeft genomen. Daar waar men de vooropgestelde maatregelen 
heeft geïmplementeerd, kan men immers verwijzen in zijn argumentatie naar de 
betrokken inspectie-instrumenten.  
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 vermoeiing 
 verzakkingen4. 

 
Degradatiefenomenen kunnen leiden tot verschillende vormen van schade of aantasting: 
afname van de wanddikte, putvorming, scheuren, blaren, vervormingen, … 
 

1.2 Identificeren van risico’s van degradatie 
 
De identificatie van de risico’s van degradatie is een proces dat moet uitgevoerd worden 
gedurende de volledige levensloop van een onderdeel: vanaf het ontwerp tot op het 
ogenblik dat het betrokken onderdeel definitief uit dienst wordt genomen.  
  
De identificatie van de risico’s van degradatie voor een bepaald onderdeel start met het 
in kaart brengen van de degraderende condities waaraan het onderdeel is blootgesteld. 
Op basis van deze informatie kan een keuze gemaakt worden van de 
constructiematerialen met het oog op het vermijden of beperken van degradatie.  
 
Uitgaande van de kennis van de degraderende condities en van de constructiedetails van 
het onderdeel kan een voorspelling gemaakt worden van de te verwachten degraderende 
fenomenen en de aard van de aantasting. Inspectietechnieken moeten zodanig gekozen 
worden dat de verwachte vormen van aantasting kunnen gedetecteerd worden.  
 
Vervolgens moet de analyse van de degraderende fenomenen worden getoetst aan de 
observaties gemaakt tijdens de inspecties en zo nodig worden aangepast. Het uitvoeren 
van inspecties maakt dus integraal deel uit van de identificatie van de risico’s van 
degradatie. 
 

1.3 Maatregelen voor het beheersen van degradatie 
 
Degradatie kan in de eerste plaats vermeden of beperkt worden door de keuze van de 
materialen voor de omhulling. De weerstand tegen corrosieve condities kan ook 
gerealiseerd worden door een beschermingslaag (zoals een verflaag of een coating). De 
maximale temperatuur waaraan de omhulling wordt blootgesteld, kan beperkt worden 
door isolatie of koeling. 
 
In de mate dat degradatie niet kan vermeden worden door een keuze van de materialen 
en de constructie van het onderdeel, zal de toestand van het onderdeel moeten 
opgevolgd worden in de tijd en zal er tijdig moeten ingegrepen worden voordat een 
vrijzetting optreedt. 
 
Elke vorm van degradatie vergt een aangepaste inspectie, gekenmerkt door een 
inspectiemethode, een te inspecteren plaats of zone en een inspectie-interval. Het is 
uiteraard mogelijk dat in de praktijk gedurende één inspectiebeurt verschillende vormen 
van degradatie worden opgevolgd.  
 
Na een inspectie moet er geoordeeld worden of het onderdeel nog geschikt is voor verder 
gebruik tot aan het tijdstip van de volgende geplande inspectie. Indien dit niet het geval 
is, zal men een corrigerende actie moeten uitvoeren. Mogelijke acties zijn: 

 het definitief uit dienst nemen van het onderdeel 
 het vervangen van het onderdeel 
 het herstellen van de schade 

                                          
4 Een verzakking is in feite een degradatie van de fundering. 



Inspectie-instrument Beheersen van de degradatie van omhullingen  

 Toelichting 9 

 het overgaan tot een continue monitoring van het onderdeel 
 het aanpassen van de werkingscondities (bv. verminderen van de werkingsdruk) 
 het inkorten van het inspectie-interval. 

 
De beslissing kan ook een combinatie van enkele van deze acties inhouden. 
 
Indien de vastgestelde schade van die aard is dat de integriteit niet meer kan 
gegarandeerd worden (tot het tijdstip van de volgende inspectie), dan moet onmiddellijk 
actie genomen worden. Het onderdeel moet in dat geval hersteld, vervangen of definitief 
buiten dienst gesteld worden. 
 
Wanneer de vastgestelde schade de grenzen van het aanvaardbare nog niet 
overschreden heeft, kan beslist worden om een korter inspectie-interval toe te passen of 
om het onderdeel continu te blijven opvolgen. Eventueel kan men de werkingscondities 
aanpassen, bijvoorbeeld door het verlagen van de normale werkingsdruk. 
 

1.4 Evaluatie van risico’s van degradatie 
 
De evaluatie van de risico’s van degradatie verschilt van de evaluatie van andere risico’s, 
in die zin dat het, veel meer dan voor andere risico’s, een dynamisch gebeuren is dat op 
geregelde tijdstippen gedurende de levensduur van een onderdeel aan de orde is. 
 
In feite gebeurt er na elke inspectie een evaluatie van de risico’s: op basis van de 
inspectieresultaten evalueert men of het onderdeel nog gedurende een bepaalde tijd in 
dienst kan blijven. Dit komt eigenlijk neer op de vraag: ‘Is de kans op het falen van het 
onderdeel voldoende klein?’ In de praktijk zal men echter meestal geen formele 
kansberekening uitvoeren, maar terugvallen op beproefde methodes zoals: 

 de vergelijking met de minimale wanddikte (in geval van afname van de 
wanddikte) 

 de vergelijking met kwaliteitscriteria voor constructie (in geval van defecten, bv. in 
lassen) 

 het toepassen van standaarden (bv. British Standard 7910 ‘Guide to methods for 
assessing the acceptability of flaws in metallic structures’ of API 579 ‘Fitness-For-
Service’) 

 het toepassen van breukmechanica (‘fracture mechanics’). 
 

1.5 Keuze van de inspectiemethodes 
 
In het algemeen moet een inspectie in staat zijn om de volgende doelstellingen te 
bereiken: 

 het detecteren en lokaliseren van de defecten (d.w.z. de schade die is opgetreden 
in de omhulling) 

 het bepalen van het type van de defecten 
 het opmeten van de defecten. 

 
De gewenste informatie over het type en de dimensies van de defecten is afhankelijk van 
de criteria die gebruikt worden om defecten al dan niet te aanvaarden. Hanteert men 
kwalitatieve criteria, dan kan het volstaan om de aard en de lengte van het defect te 
kennen. Is de evaluatie daarentegen gebaseerd op breukmechanica, dan kan het nodig 
zijn om de exacte positie, lengte, breedte, hoogte en de oriëntatie van de defecten te 
kennen. 
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Het is mogelijk dat, om deze doelstellingen te bereiken, verschillende technieken 
gebruikt moeten worden. Sommige technieken zijn bijvoorbeeld geschikt voor het 
detecteren van defecten, maar niet om de vorm en de dimensie van de defecten te 
bepalen. 
 
De kans dat men een aanwezig defect ook effectief detecteert, is afhankelijk van 
verschillende factoren: 

 de inherente capaciteit van de techniek om defecten te detecteren, met inbegrip 
van alle technische karakteristieken van de gebruikte apparatuur (de gevoeligheid, 
de meetdrempel, de gebruiksomstandigheden, …) 

 het toepassen van de techniek, d.w.z. de competentie van de inspecteur, de 
beschikbaarheid van instructies en procedures, de tijdsdruk en de omstandigheden 
waarin gewerkt moet worden 

 de toestand van het onderdeel (zuiverheid, geometrie, toegankelijkheid, 
constructiematerialen) 

 de vorm, afmetingen en locatie van de defecten. 
 
Deze factoren bepalen ook de nauwkeurigheid waarmee de dimensies en de oriëntatie 
van de defecten gemeten worden. De eerste twee van hogergenoemde factoren heeft 
men in de hand. De betrouwbaarheid kan opgedreven worden door: 

 de keuze van meer betrouwbare methodieken en meetapparatuur 
 de inzet van hoger gekwalificeerd personeel 
 de toepassing van principes van redundantie en diversiteit.  

 
Menselijke fouten kunnen teruggedrongen worden door het gebruik van automatische of 
semi-automatische inspectietechnieken. Technieken waarbij de resultaten geregistreerd 
blijven (in de vorm van foto’s, curven, cijfermateriaal, …) laten toe om de resultaten te 
laten beoordelen door meerdere personen.  
 
De toepassing van principes van redundantie en diversiteit houdt binnen deze context in 
dat men de inspectie van een bepaalde zone meerdere malen uitvoert, desgevallend door 
verschillende personen en/of door het gebruik van verschillende technieken. 
 

1.6 Beheer van de inspecties en herstellingen 
 
Het beheer van de inspecties en herstellingen houdt onder meer verband met het hebben 
en instandhouden van organisatorische systemen om te verzekeren: 

 dat personen die inspecties en herstellingen uitvoeren, beschikken over de nodige 
kwalificaties 

 dat de uit te voeren inspecties en herstellingen tijdig worden gepland (met 
inbegrip van systemen om -mits de nodige evaluaties- een geplande termijn te 
verlengen) 

 dat de geplande inspecties en herstellingen tijdig worden uitgevoerd (met inbegrip 
van een actieve opvolging en rapportering naar de directie) 

 dat, in geval van wijzigingen aan de installatie, onderzocht wordt of dit een impact 
heeft op de degradatiefenomenen en op de uit te voeren inspecties 

 dat wijzigingen met betrekking tot mensen en middelen die gespendeerd worden 
aan de uitvoering van de inspecties en herstellingen geen negatieve invloed 
hebben op de beheersing van de risico’s van degradatie. 

 
Deze organisatorische aspecten komen in de onderstaande vragenlijsten niet of slechts in 
beperkte mate aan bod. We verwijzen hiervoor naar het inspectie-instrument ‘Inspectie 
en Onderhoud’. De bedoeling van dit inspectie-instrument (Beheersen van de degradatie 
van omhullingen) is om de doeltreffendheid en volledigheid van de inspectieprogramma’s 
voor omhullingen te evalueren. Tekortkomingen die bij deze evaluatie naar boven 
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komen, kunnen uiteraard ook hun oorsprong vinden in de systemen voor het beheer van 
de inspecties en herstellingen. In dat geval zullen de corrigerende acties die van het 
bedrijf verwacht worden, ook betrekking moeten hebben op deze systemen. 
 

1.7 Gebruik van het inspectie-instrument 
 
Dit inspectie-instrument is ontwikkeld door de Seveso-inspectiediensten om te 
onderzoeken of de Sevesobedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om de 
risico’s eigen aan de degradatie van omhullingen te beheersen. Het bevat daartoe 3 
vragenlijsten, die elk een bepaald type van omhulling behandelen:  

 procesvaten 
 atmosferische opslagtanks 
 leidingen. 

 
Deze opdeling is gebaseerd op het bestaan van specifieke standaarden voor de inspectie 
van drukvaten, atmosferische opslagtanks en leidingen (zie ook deel ‘1.8 Referenties’). 
De vragenlijst over procesvaten is grotendeels gebaseerd op de API-standaard 510 
‘Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration’. 
De meeste vragen zijn echter ook van toepassing op atmosferische procesapparaten en 
daarom werd het toepassingsgebied verruimd van drukvaten naar procesvaten. Een 
procesvat kan zowel een drukvat zijn als een apparaat dat werkt onder atmosferische 
druk (met uitzondering van verticale atmosferische opslagtanks, waarvoor een aparte 
vragenlijst werd ontwikkeld). 
 
De vragenlijst over atmosferische opslagtanks is grotendeels gebaseerd op de API-
standaard 653 ‘Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction’ en de EEMUA-
standaard 159 ‘Users' Guide to the Inspection, Maintenance and Repair of Above ground 
Vertical Cylindrical Steel Storage Tanks’. 
 
De vragenlijst over leidingen is grotendeels gebaseerd op de API-standaard 570 ‘Piping 
Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems’. 
 
De vragenlijsten zijn zodanig opgesteld dat ze los van elkaar kunnen toegepast worden. 
Een grondige bespreking van de degradatieproblematiek van een bepaald type van 
omhullingen en het uitvoeren van de nodige verificaties zal in vele gevallen één of 
meerdere inspectiedagen vergen. De onafhankelijkheid van de vragenlijsten maakt dat 
de toepassing van het volledige inspectie-instrument beter gespreid kan worden over 
aparte inspecties. Een neveneffect van deze aanpak is dat de verschillende vragenlijsten 
een aantal gelijkaardige vragen bevatten.  
 
Het is de bedoeling dat bij het toepassen van een vragenlijst bij wijze van steekproef 
enkele dossiers worden opgevraagd van het type van onderdelen dat behandeld wordt 
(procesvaten, atmosferische opslagtanks of leidingen). Met ‘dossiers’ worden bedoeld: 
ontwerpgegevens, constructieplannen, corrosieanalyses, inspectieplannen, verslagen van 
inspecties, gegevens m.b.t. herstellingen, enzovoort.  
 
Deze vragenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor omhullingen die gevaarlijke stoffen 
bevatten (zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord). Dit neemt niet weg dat vragen 
die hier gesteld worden, kunnen toegepast worden op omhullingen met andere stoffen. 
Het falen van omhullingen met bijvoorbeeld stoom of koelwater kan immers ook indirect 
leiden tot de vrijzetting van gevaarlijke stoffen en dus tot zware ongevallen. 
 
Om de inspectie zo vlot mogelijk te laten verlopen en om tijdverlies door het zoeken naar 
en wachten op documenten te vermijden, hebben de bedrijven er alle voordeel bij de 
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inspectie zo te organiseren dat alle documenten m.b.t. de constructie en de inspectie van 
omhullingen vlot toegankelijk zijn. 
 
Naast toegang tot de documentatie is het verder ook belangrijk dat de inspecteurs 
vragen kunnen stellen aan die personen binnen (of buiten) de organisatie die betrokken 
zijn bij de beheersing van de risico’s van degradatie.  
 
Dit document is in de eerste plaats bedoeld om gebruikt te worden door de Seveso-
inspectiediensten. Dit neemt niet weg dat bedrijven deze vragenlijsten zelf kunnen 
toepassen in het kader van een interne doorlichting. Het is daarbij belangrijk om zich 
bewust te zijn van de beperking van deze vragenlijsten. Dit inspectie-instrument heeft 
niet de pretentie om de enorme hoeveelheid literatuur die over dit onderwerp ter 
beschikking is, samen te vatten, laat staan te vervangen. Het volledig beantwoorden aan 
de vragen uit de lijsten betekent dan ook niet noodzakelijk dat men alle nodige 
maatregelen heeft getroffen.  
 

1.8 Referenties 
 
API 572 ‘Inspection Practices for Pressure Vessels’ 

API 579 ‘Fitness-For-Service’ 

API 653 ‘Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction’ 

API 570 ‘Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of 
Piping Systems’ 
 
API 510 ‘Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration’  
 
API571 ‘Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry’  
 
API 575 ‘Guidelines and Methods for Inspection of Existing Atmospheric and Low-
pressure Storage Tanks’  
 
API 574 Inspection Practices for Piping System Components 
 
HSE RR509 ‘Plant ageing: Management of equipment containing hazardous fluids or 
pressure’ (2006) 
 
DT 94 ‘Guide d’inspection et de maintenance des réservoirs aériens cylindriques 
verticaux’ (2011) 
 
DT 96 ‘Guide Technique Professionnel pour l’inspection des tuyauteries en exploitation’ 
(2012) 
 
DT 97 ‘Guide d’inspection et de maintenance des réservoirs cryogéniques’ (2012) 
 
DT 98 ‘Guide de surveillance des ouvrages de génie civil et structures: ponts de 
tuyauteries’ (2012) 
 
EEMUA 159 ‘Users' Guide to the Inspection, Maintenance and Repair of Above ground 
Vertical Cylindrical Steel Storage Tanks’  
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2.1 Constructiedossier en inspectieprogramma 

Constructiedossier 

1. Beschikt de onderneming voor elk procesvat over een dossier met informatie over 
de originele constructie van het procesvat en over latere wijzigingen en 
herstellingen? 

2. Werd voor elk procesvat gedocumenteerd welke constructiematerialen gebruikt 
werden? 

3. Werden voor elk procesvat de ontwerpdruk en de ontwerptemperatuur 
gedocumenteerd? 

4. Werd voor elk procesvat gedocumenteerd welke ontwerpcode werd gebruikt? 
5. Werd voor elk procesvat gedocumenteerd welke warmtebehandeling werd 

uitgevoerd op de lasverbindingen? 
6. Werd voor elk procesvat gedocumenteerd welke corrosietoeslag werd toegepast? 
 
Indien men voor bepaalde procesvaten niet beschikt over bepaalde gegevens over de 
constructie en over latere aanpassingen of herstellingen, dan moet dit feit ook 
gedocumenteerd worden. Het onbekend zijn van bepaalde gegevens is immers een 
element dat in rekening gebracht moet worden bij een analyse van de 
corrosiefenomenen en bij de beoordeling van de inspectieresultaten. 
 

Inspectieplan voor elk procesvat 

7. Beschikt de onderneming over een inspectieprogramma voor procesvaten? 
8. Is er voor elk procesvat een inspectieplan? 
9. Is voor elk procesvat bepaald welke degradatiefenomenen zich er kunnen 

voordoen? 
10. Beschikt de onderneming over instructies voor het uitvoeren van de inspecties die 

voorzien zijn in het inspectieplan? 
11. Geven deze instructies duidelijk aan welke plaatsen en welke vormen van 

degradatie moeten geïnspecteerd worden en welke inspectietechnieken moeten 
gebruikt worden? 

 
Met ‘inspectieprogramma voor procesvaten’ bedoelen we de globale planning van alle 
inspecties voor alle procesvaten. 
 
Een inspectieplan voor een procesvat komt overeen met het begrip ‘inspection plan’ uit 
de standaard API 572 en geeft voor één welbepaald procesvat aan wanneer en hoe het 
zal geïnspecteerd, hersteld of onderhouden worden.  
 
De combinatie van de inspectieplannen van elk procesvat vormt het 
inspectieprogramma voor procesvaten. 
 
API 572 stelt dat bij het opstellen van een inspectieplan voor een drukvat, het belangrijk 
is dat er met de volgende factoren rekening gehouden wordt: 

 gekende of voorziene degradatiefenomenen 
 zones waar verwacht wordt dat degradatie eerst zal voorkomen 
 de verwachte degradatiesnelheid of degradatiegevoeligheid  
 de geschatte resterende levensduur 
 inspectietechnieken die in staat zijn de degradatiefenomenen te identificeren. 

 
Deze factoren zijn uiteraard ook relevant voor atmosferische procesvaten. 
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2.2 Externe inspecties 

Ladders, trappen, platformen en loopbruggen 

12. Wordt de goede staat van ladders en toegangsplatformen visueel geïnspecteerd? 
13. Is de periodiciteit van deze inspecties vastgelegd? 
14. Bestaat er een instructie voor het uitvoeren van deze inspecties? 
15. Worden de resultaten van deze inspecties geregistreerd? 
 
Volgens API 572 starten de externe inspecties van een procesvat bij voorkeur met een 
visuele inspectie van ladders, trappen, platformen en loopbruggen die verbonden zijn 
met het procesvat. 
 
Bij de visuele controle van deze onderdelen wordt aandacht geschonken aan:  

 gecorrodeerde of gebroken delen  
 de aanwezigheid van scheuren  
 het feit of bouten al dan niet stevig vastzitten 
 de staat van de verf bij geverfde onderdelen  
 de algemene conditie van gegalvaniseerde onderdelen  
 slijtage aan treden (slijtage aan treden verzwakt niet enkel de treden, maar 

maakt deze vaak ook glibberig) 
 de stevigheid van leuningen 
 de aanwezigheid van putten en doorbuigingen omdat zich op deze plaatsen 

regenwater kan ophopen die corrosie versnelt. Indien dergelijke situaties worden 
vastgesteld, kan het nodig zijn om diktemetingen uit te voeren.  

 
Bij het uitvoeren van visuele inspecties kan het ook nodig zijn om oxidelagen weg te 
schrapen. Het uitvoeren van lichte hamerslagen (‘hameren’ genoemd) kan gebruikt 
worden om na te gaan of de bouten nog voldoende vastzitten.  
 
Dergelijke externe controles kunnen uitgevoerd worden terwijl de installatie in dienst is. 
De standaard API 510 hanteert als maximum interval voor een grondige externe 
inspectie de kleinste van de volgende waarden: 5 jaar of het interval van de interne 
inspectie. De gekozen intervallen moeten rekening houden met de omstandigheden 
waaraan de structuren zijn blootgesteld en met de ervaringen uit het verleden. Louter 
visuele controles kunnen uitgevoerd worden met relatief korte intervallen (een grootte-
orde van enkele maanden).  
 

Funderingen en ondersteuningen  

16. Worden voor elk procesvat de goede staat van de fundering en de ondersteuning 
(draagbalken, schorten) geïnspecteerd? 

17. Worden de contactzones tussen ondersteuningen en procesvaten visueel 
geïnspecteerd? 

18. In het geval er corrosie of beschadiging werd vastgesteld ter hoogte van de 
funderingen en/of ondersteuningen, werd dan een meer doorgedreven inspectie 
uitgevoerd? 

19. Is de minimaal vereiste dikte van de dragende elementen van de ondersteuningen 
(balken, schorten, …) gekend? 

20. Wordt de goede staat van eventuele brandbeschermende lagen of isolatie rond de 
ondersteuningen geïnspecteerd? 

21. Wordt voor elk procesvat de goede staat van de ankerbouten geïnspecteerd? 
 
Funderingen van vaten bestaan meestal uit gewapend beton of uit staal verstevigd met 
beton als brandbeschermingslaag. Funderingen worden best gecontroleerd op 
verzakkingen, scheuren en afschilferingen. 
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De spleet tussen een procesvat en zijn ondersteuning moet goed onderzocht worden op 
corrosie, omdat vocht zich daar kan verzamelen. Als er een afdichtingsproduct gebruikt 
is om dergelijke vochtophoping te vermijden, dan wordt onderzocht of de afdichting nog 
intact is. Er moet ook over gewaakt worden dat de contactzone tussen het procesvat en 
de ondersteuning voldoende groot blijft om puntbelastingen en eventuele indeuking of 
perforatie van de wand van het procesvat te voorkomen. 
 
Stalen ondersteuningen moeten onderzocht worden op corrosie, vervorming en 
scheuren (vooral ter hoogte van lasnaden). Bij het uitvoeren van visuele inspecties kan 
het ook nodig zijn om oxidelagen weg te schrapen. Het uitvoeren van diktemetingen 
(vb. met krompasser) op de stalen ondersteuningen is van belang om de restdikte te 
kunnen vergelijken met de oorspronkelijke dikte.  
 
Ankerbouten moeten geïnspecteerd worden op corrosie en om na te gaan of ze goed 
vastzitten. Lichte hamerslagen tegen de bout kunnen een beeld geven van de toestand 
van de bout onder de bevestigingsplaat. Ook ultrasoontechnieken kunnen gebruikt 
worden om de staat van de bouten na te gaan. 
 
Indien ondersteunende schorten geïsoleerd zijn, dan moet de isolatie geïnspecteerd 
worden. Indien er een vermoeden bestaat dat water of vocht zich een weg heeft 
gebaand tot op het metaal, dan moet voldoende isolatie verwijderd worden om de mate 
van corrosie van de omhulling zelf te kunnen beoordelen.  
 
De goede staat van brandbescherming op ondersteunende balken en schorten moet 
eveneens nagekeken worden. Uitstulpingen of roestvlekken kunnen wijzen op corrosie 
onder de brandwerende laag. 
 
Dergelijke externe controles kunnen uitgevoerd worden terwijl de installatie in dienst is. 
De standaard API 510 hanteert als maximum interval voor een grondige externe 
inspectie de kleinste van de volgende waarden: 5 jaar of het interval van de interne 
inspectie. De gekozen intervallen moeten rekening houden met de omstandigheden 
waaraan de structuren zijn blootgesteld en met de ervaring uit het verleden. Louter 
visuele controles kunnen uitgevoerd worden met relatief korte intervallen (grootte-orde 
van enkele maanden).  
 

Verzakkingen 

22. Heeft de onderneming de procesvaten geïdentificeerd waarvoor een verzakking van 
de fundering kan optreden? 

23. Worden inspecties uitgevoerd om eventuele verzakkingen op te volgen? 
 
Een positief antwoord op deze vraag veronderstelt dat deze inspecties opgenomen zijn 
in een programma en dat het resultaat van deze inspecties (al dan niet positief) wordt 
geregistreerd. 
 
API 572 stelt dat alle funderingen in zekere mate onderhevig zijn aan zettingen of 
verzakkingen. Zolang deze echter binnen de normen vallen en zich gelijkmatig 
voordoen, is er meestal geen probleem. Ongelijkmatige verzakkingen kunnen leiden tot 
belangrijke schade aan procesvaten. Volgens API 572 zijn ongelijkmatige verzakkingen 
te verwachten indien de procesvaten zich op lange betonnen funderingen bevinden of op 
twee of meer aparte funderingen. 
 
Indien bij procesvaten significante verzakkingen opgemeten worden, is het aangewezen 
dat ook de leidingen verbonden met de procesvaten, gecontroleerd worden. De 
frequentie waarmee zettingsmetingen uitgevoerd worden, hangt af van de grootte en 
van de snelheid waarmee de verzakking optreedt.  
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Vervormingen  

24. Worden wanden en aansluitstukken geïnspecteerd op vervormingen, 
beschadigingen en waterstofblaren? 

 
Vervormingen zoals uitstulpingen of deuken kunnen visueel gedetecteerd worden. Deze 
types vervormingen worden vaker in de mantel dan in de kop- en voetstukken van 
vaten aangetroffen. Aansluitstukken kunnen beschadigd raken door verzakking van het 
procesvat, door overmatige uitzetting van de aangesloten leidingen, door een interne 
explosie, … 
 
Volgens API 572 kunnen zones onder het vloeistofpeil in procesvaten die zure 
corrosieproducten bevatten, waterstofblaren vertonen. In bepaalde gevallen kunnen 
deze waterstofblaren ook aan de buitenkant van het vat zichtbaar zijn.  
  

Externe visuele inspectie van de wanden van de procesvaten 

25. Worden de wanden (inclusief de kop- en bodemstukken) en de aansluitstukken van 
de procesvaten visueel geïnspecteerd op corrosie? 

26. Worden het type corrosie, de plaatsen waar corrosie werd vastgesteld en de grootte 
van de corrosie gedocumenteerd? 

 
Het uitwendige oppervlak van een procesvat kan visueel geïnspecteerd worden door 
oxidelaagjes weg te schrapen. Indien corrosie vastgesteld wordt, is het van belang deze 
verder te onderzoeken (bepaling van de grootte en diepte). 
 

Wandafname 

27. Werd voor elk procesvat de noodzaak bepaald om uitwendige diktemetingen op 
wanden en aansluitstukken uit te voeren? 

28. Zijn de locaties voor het uitvoeren van diktemetingen aangeduid op een schema en 
op de procesvaten zelf? 

 
Bij een volledige inspectie van een drukwat worden zowel op de wanden (inclusief 
bodem-, top- en kopstukken), als op de aansluitstukken diktemetingen uitgevoerd. Deze 
diktemetingen kunnen zowel extern als intern uitgevoerd worden. De keuze tussen een 
interne of externe diktemeting hangt af van de locatie en van de toegankelijkheid van 
de gecorrodeerde oppervlakten.  
 
Het aantal meetpunten waarop diktemetingen uitgevoerd worden, hangt af van de 
locatie en van de mate van corrosie die aanwezig is of mogelijk wordt geacht. Als er 
locale corrosie of pitting aanwezig is, zijn per onderdeel meerdere meetpunten 
aangewezen. Bij lokale corrosie of pitting kan er ook gebruik gemaakt worden van 
automatische ultrasone technieken. Een bepaalde oppervlakte wordt dan volledig 
gescand. Voor het uitvoeren van diktemetingen op aansluitstukken kan gebruik gemaakt 
worden van krompassers, ultrasone metingen of radiografie. 
 

Externe isolatie en beschermlagen op procesvaten 

29. Wordt de staat van externe beschermlagen (zoals verflagen) visueel geïnspecteerd? 
30. Wordt de staat van de externe thermische isolatie visueel geïnspecteerd? 
 
Roestplekken en blaarvorming in verflagen kunnen visueel vastgesteld worden. Het 
wegschrapen van verf van blaren en roestplekken legt vaak putvorming bloot in de 
wand. Zo nodig moet de diepte van de putten gemeten worden.  
 



Inspectie-instrument Beheersen van de degradatie van omhullingen  

18 Beheersen van de degradatie van procesvaten 

Een visuele inspectie volstaat doorgaans om de staat van de thermische isolatie en de 
bevestigingsmaterialen te beoordelen. Desgevallend kunnen enkele stalen genomen 
worden om de status van de isolatie te controleren. ‘Neutronen backscatter’ en 
infraroodthermografie kunnen gebruikt worden om natte isolatie te identificeren. 
Infraroodthermografie kan ook gebruikt worden voor het opsporen van beschadigde of 
ontbrekende isolatie onder de isolatiemantel. 
 
Dergelijke externe controles kunnen uitgevoerd worden terwijl de installatie in dienst is. 
API 510 hanteert als maximum interval voor een grondige externe inspectie de kleinste 
van de volgende waarden: 5 jaar of het interval van de interne inspectie. De gekozen 
intervallen moeten rekening houden met de omstandigheden waaraan de structuren zijn 
blootgesteld en met de ervaring uit het verleden. Louter visuele controles kunnen 
uitgevoerd worden met relatief korte intervallen (grootte-orde van enkele maanden).  
 

Corrosie onder externe thermische isolatie 

31. Heeft de onderneming de procesvaten geïdentificeerd die gevoelig zijn aan corrosie 
onder thermische isolatie? 

32. Worden zones (verstevigingsringen, aansluitingen en andere plaatsen waar vocht 
kan indringen) van procesvaten waar corrosie onder isolatie kan voorkomen, 
onderzocht aan de hand van een geschikte inspectietechniek?  

 
De aanwezigheid van externe thermische isolatie moet niet systematisch leiden tot het 
uitvoeren van periodieke inspecties van corrosie onder isolatie. Er moet echter voor elk 
procesvat geëvalueerd worden of het risico op corrosie onder isolatie aanwezig is in 
functie van de gevoelige plaatsen, de aard van de isolatie, de werkingstemperatuur en 
de constructiematerialen. Mogelijke bronnen van vocht zijn regen, waterlekken, 
condensatie en delugesystemen. 
 
Corrosie onder isolatie treedt vooral op ter hoogte van gevoelige plaatsen zoals plaatsen 
waar de isolatie onderbroken is, waar de isolatie beschadigd is, plaatsen waar de isolatie 
niet meer waterdicht is of ter hoogte van plaatsen waar water kan ingesloten worden. 
 
Volgens API 571 is het van belang een isolatiemateriaal te kiezen dat zo weinig mogelijk 
chlorides bevat en een isolatiemateriaal van het type ‘closed-cell’. Closed-cell 
glasvezelmateriaal houdt immers minder water vast dan minerale wol. Sommige 
isolatiematerialen bevatten bovendien chloride-ionen (bijvoorbeeld pvc-isolatie), die 
door het vocht uitgeloogd worden en aanleiding kunnen geven tot corrosie van 
roestvaste staalsoorten. 
 
API 572 beveelt periodieke inspectie naar corrosie onder isolatie aan bij procesvaten 
met externe isolatie die gevoelig is aan indringing van vocht in de volgende gevallen: 

 procesvaten uit koolstofstaal en laaggelegeerd staal die bedreven worden tussen -
12 °C en 175 °C; corrosie onder isolatie veroorzaakt hier lokale corrosie 

 procesvaten uit austenitisch roestvrij staal die bedreven worden tussen 60 °C en 
205 °C; corrosie onder isolatie manifesteert zich in deze gevallen als 
spanningscorrosie of ‘stress corrosion cracking’ (SCC) 

 procesvaten die niet continu in gebruik zijn. 
 
Het uitvoeren van visuele inspecties, diktemetingen of wervelstroomonderzoek vergt het 
gedeeltelijk of volledig wegnemen van de isolatie. Men kan in de isolatie zogenaamde 
‘insulation plugs’ aanbrengen. Dit zijn delen van de isolatie die verwijderd kunnen 
worden en na de inspectie weer teruggeplaatst worden. 
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Hete punten door defecte interne thermische beschermingslagen 

33. In het geval de omhulling van procesvaten beschermd wordt tegen hoge 
temperaturen door een interne thermische isolatie: worden externe inspecties 
uitgevoerd om eventuele hete punten te detecteren?  

34. In het geval hete punten werden ontdekt: werd dan een meer doorgedreven 
onderzoek van de zone uitgevoerd? 

 
Volgens API 572 is het van belang om hete punten te detecteren op de buitenwand van 
procesvaten die voorzien zijn van een interne thermische beschermingslaag. Dit moet 
uiteraard gebeuren terwijl het procesvat in dienst is. Wanneer het vat uit dienst is, 
kunnen dan diktemetingen uitgevoerd worden in de zones waar de hete punten werden 
vastgesteld. 
 
Een meer doorgedreven onderzoek kan gebeuren door het nemen van een replica of een 
monster van de externe wand.  
 

Externe corrosie bij ondergrondse of ingeterpte vaten  

35. Werd onderzocht welke ondergrondse of ingeterpte vaten gevoelig zijn aan 
corrosie? 

36. Werd het corrosieve karakter van de bodem onderzocht? 
37. Zijn de ondergrondse vaten voorzien van een uitwendige coating, een andere 

beschermende bekleding of een kathodische bescherming? 
38. Wordt de kathodische bescherming periodiek gecontroleerd? 
39. Worden ondergrondse of ingeterpte vaten periodiek gecontroleerd met behulp van 

een geschikte techniek? 
40. Bestaat er een inspectieprogramma voor de zones van vaten ter hoogte van de 

overgang van bovengronds naar ondergronds? 
 
De corrosie van ondergrondse metaalstructuren hangt af van heel wat factoren zoals de 
temperatuur, de vochtigheid, het zuurstofgehalte, de elektrische weerstand van de 
grond, het grondtype en de grondhomogeniteit, de aanwezigheid van kathodische 
bescherming, de aanwezigheid van zwerfstromen, de aard en de staat van een 
eventuele beschermlaag, … 
 
Gronden met een hoge vochtigheid, een hoog gehalte aan opgeloste zouten en een 
hoge zuurtegraad zijn vaak vrij corrosief. Vaak wordt de grondweerstand als maatstaf 
genomen voor grondcorrosie, omdat deze gemakkelijk te meten is. De grondweerstand 
is gekoppeld aan het vochtgehalte in de grond en aan de opgeloste elektrolyten in het 
grondwater. 
 
De zones ter hoogte van overgangen tussen grond en lucht zijn meestal gevoelig aan 
corrosie, omwille van de aanwezigheid van zuurstof en vocht. De zone waar externe 
corrosie kan optreden, strekt zich enkele tientallen centimeters uit onder en boven het 
grondoppervlak.  
 
De corrosiesnelheid stijgt met een hogere temperatuur van de metaalstructuren. 
Materialen die gevoelig zijn voor deze vorm van corrosie zijn koolstofstaal en gietijzer. 
 
Elektrische stromen doorheen de grond die afkomstig zijn van elektrische 
tractiesystemen of van aardingen, kunnen aanleiding geven tot een uitermate snelle 
aantasting (‘zwerfstroomcorrosie’ of ‘elektrolyse’ genoemd), die zich manifesteert in de 
vorming van diepe putten in de metaalwand. Vooral gelijkstroom (DC) is hierbij 
gevaarlijk. Wisselstromen geven in de praktijk slechts eerder uitzonderlijk aanleiding tot 
zwerfstroomcorrosie. De belangrijkste bronnen van zwerfstromen in de bodem zijn 
spoor- en tramlijnen en elektrolyse-installaties (bijvoorbeeld voor de chloor- en 
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aluminiumproductie). 
 
In deel 11 van API 651 worden richtlijnen beschreven voor het inspecteren en 
onderhouden van de kathodische bescherming van bodems van bovengrondse 
atmosferische tanks. In onderdeel 1.2 van deze norm wordt vermeld dat deze richtlijnen 
ook van toepassing zijn voor tanks in andere omstandigheden. 
 
Hieronder worden een aantal mogelijke inspectietechnieken voor het opsporen van 
ondergrondse corrosie beschreven.  

 Problemen met ondergrondse vaten kunnen geïdentificeerd worden door het 
controleren op wijzigingen van het grondoppervlak (verkleuringen, verzakkingen, 
verweking van asfalt, plasvorming, waarneembare geur, waterbellen, …). Dit kan 
gebeuren aan de hand van bijvoorbeeld een dagelijkse/wekelijkse rondgang. 

 Wanneer er ter hoogte van de overgang bodem-lucht visueel externe corrosie 
wordt vastgesteld, kunnen diktemetingen en zelfs uitgraving aangewezen zijn om 
vast te stellen of de corrosie beperkt blijft tot de overgangszone, dan wel of ze 
verder is doorgedrongen in het ondergrondse gedeelte van het vat.  

 Een bijkomende of alternatieve methode is het lektesten van ondergrondse vaten 
met een vloeistof op een druk minstens 10% boven de werkingsdruk in de leiding, 
en dit op vastgelegde intervallen. De lektest moet gehandhaafd blijven gedurende 
8 uur. Lektesten kunnen ook uitgevoerd worden met behulp van een akoestische 
emissietechniek.  

 

Caustic stress corrosion cracking 

41. Wordt de buitenkant van procesvaten waarin loog aanwezig is, visueel onderzocht 
op de aanwezigheid van scheurtjes? 

42. Worden de zones waar scheurtjes gevonden werden, grondiger onderzocht aan de 
hand van een geschikte techniek? 

 
Procesvaten waarin loog aanwezig is, kunnen onderhevig zijn aan ‘caustic stress 
corrosion cracking’. Er treden dan scheuren op ter hoogte van zones met hoge 
spanningen of ter hoogte van aansluitingen met interne verwarmingseenheden. 
 
Deze scheurtjes moet men in de eerste plaats proberen op te sporen tijdens inwendige 
inspecties. Het is echter aangewezen om ook bij uitwendige inspecties aandachtig te zijn 
voor de afzetting van witte kristallen. Deze kunnen het gevolg zijn van het doorsijpelen 
van loog via miniscule scheurtjes. 
 
De beschadiging zelf kan opgemeten worden via de volgende inspectietechnieken: 

 magnetisch fluxonderzoek 
 penetrantonderzoek 
 ultrasoon onderzoek (onder een hoek). 

 

2.3 Inspectie van het inwendige van procesvaten 

Interne visuele inspectie van een procesvat 

43. Worden de wanden van een procesvat intern visueel geïnspecteerd op corrosie? 
44. Worden het type corrosie, de plaatsen waar corrosie werd vastgesteld en de grootte 

van de corrosie gedocumenteerd? 
 
De interne inspectie van een procesvat start meestal met een visuele inspectie van de 
staat van het procesvat.  
 
Het is de bedoeling dat alle zones van het procesvat geïnspecteerd worden op corrosie, 
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erosie, waterstofblaren, vervormingen, scheuren en afschilfering. 
 
Plaatsen waar nieuwe corrosie werd vastgesteld (ten opzichte van de vorige inwendige 
inspectie) worden mee opgenomen in de lijst met locaties waar bijkomende inspecties 
(vb. diktemetingen) moeten worden uitgevoerd. 
 

Wanddikte-afname 

45. Werden de zones geïdentificeerd waar diktemetingen uitgevoerd zullen worden? 
46. Worden diktemetingen uitgevoerd op vastgelegde plaatsen (vastgelegd in een 

instructie of op een tekening voor het betrokken procesvat)? 
 
Volgens API 572 worden diktemetingen best uitgevoerd op deze plaatsen met de 
meeste schade. Als de schade wijd verspreid is over het procesvat, is het noodzakelijk 
om veel meetpunten te identificeren.  
 
Pittingcorrosie kan meestal vastgesteld worden door verdachte zones met een 
puntvormige schraper te bewerken. Bij pittingcorrosie wordt de diepte van de putjes 
opgemeten.  
 
Een specifieke vorm van corrosie die aanleiding geeft tot algemene wanddikte-afname, 
is sulfidatie. Deze vorm van corrosie kan voorkomen bij hoge temperaturen in 
combinatie met processtromen die zwavel bevatten. Deze vorm van corrosie kan het 
best vermeden worden door een correcte keuze van de ontwerpmaterialen.  
 

Spanningscorrosie (stress corrosion cracking) 

47. Heeft de onderneming voor elk procesvat onderzocht of bepaalde vormen van 
spanningscorrosie kunnen verwacht worden (op basis van de gebruikte materialen 
en de procescondities)? 

48. Worden de zones waar men vermoedt dat scheurtjes kunnen optreden (op basis 
van de gebruikte materialen en de procescondities) hierop visueel geïnspecteerd? 

49. Worden de zones waar scheurtjes gevonden worden, grondiger onderzocht aan de 
hand van een geschikte techniek? 

 
Er bestaan veel verschillende vormen van spanningscorrosie. Hieronder worden ter 
illustratie een aantal vormen vermeld. 

 Chloride Stress Corrosion Cracking: een typisch probleem bij austenitisch roestvrij 
staal ten gevolge van vocht en chlorides onder isolatie, afzettingen, onder 
pakkingen of in spleten.  

 Amine Stress Corrosion Cracking: in procesvaten die geen spanningsreducerende 
warmtebehandeling ondergaan hebben. 

 Caustic Stress Corrosion Cracking: veroorzaakt door de aanwezigheid van NaOH 
of KOH. 

 Hydrogen Stress Corrosion Cracking: bijvoorbeeld veroorzaakt door H2S of HF 
 Polythionic Acid Stress Corrosion Cracking van austenitische staallegeringen, door 

blootstelling aan sulfide, condensatievocht of zuurstof. 
 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat bedrijven zich bij het onderzoek naar 
spanningscorrosie beperken tot de fenomenen die hierboven vermeld zijn. 
 
Spanningscorrosie doet zich vooral voor ter hoogte van lassen en in de zone naast de 
lassen waarvan de structuur beïnvloed is door de temperatuur bij het lassen. 
Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot scheurvorming, zijn: 

 de aanwezigheid van amines, natte waterstofsulfide, logen, ammoniak  
 cyclische belastingen 
 hoge temperaturen. 
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Volgens API 572 zijn de volgende materialen gevoelig aan spanningscorrosie: 

 staalsoorten met een hoge treksterkte (meer dan 483 MPa) 
 staalsoorten met een grove korrelstructuur 
 lassen van materialen met een laag chroomgehalte die bij hoge temperatuur 

gebruikt worden. 
 
Scheurtjes kunnen visueel geïnspecteerd worden door gebruik te maken van sterk licht 
of van een vergrootglas. Als er scheurtjes aangetroffen worden, dan beveelt API 572 
aan om de betrokken zone verder te onderzoeken met een geschikte inspectietechniek, 
zoals penetrantonderzoek of een onderzoek met magnetische deeltjes. Vooral de 
techniek ‘WFMPT’ (Wet Fluorescent Magnetic Particle Technique) blijkt heel geschikt te 
zijn om scheurtjes te onderzoeken. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van 
ultrasone diktemetingen en wervelstroomonderzoek om oppervlaktescheuren te 
detecteren. Ultrasone metingen onder een hoek laten toe om een zeker beeld te krijgen 
van volumetrische scheurtjes (d.w.z. scheurtjes onder het metaaloppervlak).  
 
Waterstofprobes, die de vorming van atomaire waterstof opvolgen, worden voornamelijk 
gebruikt in raffinaderijen om spanningscorrosie ten gevolge van H2S bij koolstofstaal te 
detecteren. Waterstofprobes zijn minder effectief voor de detectie van putcorrosie. 
 

Vervormingen 

50. Worden wanden en aansluitstukken geïnspecteerd op vervormingen en 
beschadigingen? 

51. Worden wanden en aansluitstukken geïnspecteerd op waterstofblaren? 
 
Meestal kunnen vervormingen van procesvaten vastgesteld worden via uitwendige 
inspecties, tenzij de procesvaten thermisch geïsoleerd zijn.  
 
Waterstofblaren kunnen optreden wanneer waterstofatomen, die afkomstig zijn van een 
corrosieproces aan de oppervlakte van het metaal, zich verspreiden in de metalen wand 
en zich ophopen ter hoogte van een discontinuïteit in de metaalstructuur. Daar 
combineren de waterstofatomen zich tot waterstofmoleculen, die te groot zijn om zich 
verder door het metaal te verspreiden. Het waterstofgas zorgt voor een druktoename en 
de vorming van blaren en in bepaalde gevallen ook van scheurtjes. In dat laatste geval 
spreekt men van ‘Hydrogen Induced Cracking’. 
 

Beschadiging van en corrosie onder interne beschermlagen  

52. In het geval interne beschermlagen aanwezig zijn: worden deze beschermlagen 
onderzocht op beschadigingen? 

53. In het geval een beschadiging werd vastgesteld: werd dan verder onderzoek 
uitgevoerd naar de toestand van het (te beschermen) basismateriaal?  

 
Interne beschermingslagen kunnen uit verschillende materialen gemaakt zijn: metaal, 
glas, kunststof, rubber, keramiek, …. Interne thermische isolatielagen die bedoeld zijn 
om het onderdeel te beschermen tegen hoge temperaturen, worden in de volgende 
sectie behandeld. 
 
API 572 vermeldt de volgende aandachtspunten bij het inspecteren van interne 
beschermingslagen:  

 aanwezigheid van corrosie 
 de goede uitvoering van de beschermingslaag 
 de aanwezigheid van gaten of scheurtjes. 

 
Corrosie onder beschermingslagen kan men vaak visueel detecteren.  
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Om scheurtjes in de beschermlaag te detecteren kan men in de eerste plaats een 
visuele inspectie uitvoeren. Indien er een vermoeden bestaat dat er scheurtjes aanwezig 
zijn, dan kan het visueel onderzoek aangevuld worden met een meer doorgedreven 
techniek, zoals penetrantonderzoek of de vonktestmethode. 
 
Als de beschermingslaag in goede conditie is en er bestaat geen vermoeden dat onder 
de beschermingslaag corrosie aanwezig is, dan is het niet nodig om de 
beschermingslaag te verwijderen om de omhulling eronder te inspecteren. Als de 
beschermingslaag wel beschadigd is, dan is het aangewezen om kleine zones van de 
beschermingslaag te verwijderen en het oppervlak van de onderliggende omhulling te 
inspecteren. Dit kan in sommige gevallen gebeuren via het uitvoeren van uitwendige 
ultrasone diktemetingen. Interne controle van de omhulling onder de beschermingslaag 
geniet echter altijd de voorkeur.  
 

Beschadiging van en corrosie onder interne thermische isolatielagen 

54. Worden interne thermische isolatielagen geïnspecteerd op beschadigingen? 
55. In het geval een beschadiging werd vastgesteld van de interne thermische 

isolatielaag: werd dan de toestand van de (onderliggende) omhulling onderzocht? 
56. Werd onderzocht of er condensatie en hiermee samenhangende corrosie kan 

optreden onder de interne thermische isolatie? 
57. In het geval er condensatie kan optreden tussen de isolatielaag en de wand van het 

procesvat: wordt de wand van het procesvat dan onderzocht aan de hand van een 
geschikte inspectietechniek? 

 
Thermische isolatielagen bestaan meestal uit beton of uit refractair materiaal. In 
sommige gevallen is er nog een thermische isolatie aangebracht tussen de metalen 
omhulling en de refractaire tegels.  
 
Door een visuele inspectie kunnen al heel wat vormen van schade gedetecteerd worden: 
gebroken refractaire tegels, spleten en scheuren, blaarvorming. 
 
Als het metaal van de omhulling werd blootgesteld aan hoge temperaturen als gevolg 
van een beschadigde thermische isolatie, dan is een visuele inspectie van het metaal 
aangewezen. In functie van de vaststellingen kunnen nog verder doorgedreven 
technieken toegepast worden. 
 

Corrosie onder afzettingen 

58. Werd onderzocht of er corrosie kan optreden onder afzettingen? 
59. In het geval corrosie onder afzettingen kan optreden: wordt de onderliggende wand 

van het procesvat dan onderzocht aan de hand van een geschikte 
inspectietechniek? 

 
In sommige gevallen wordt er op de binnenwand van een procesvat een laag met 
afgezette producten gevormd. Wanneer dergelijke lagen niet regelmatig verwijderd 
hoeven te worden (om operationele of kwaliteitsredenen), dan is het toch belangrijk om 
te onderzoeken of onder deze lagen al dan niet corrosie optreedt. 
 
Voor grote procesvaten kan men de afzettingen in een bepaalde zone verwijderen en 
zien of er corrosie aanwezig is op de wand van de omhulling. Voor kleinere procesvaten 
kan men opteren om radiografie toe te passen of externe diktemetingen uit te voeren 
op geselecteerde zones. 
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Microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC) 

60. Werd onderzocht of er microbiologisch geïnduceerde corrosie kan optreden? 
61. Worden er staalnames uitgevoerd op de aanwezigheid van levende organismes in 

apparaten waar microbiologisch geïnduceerde corrosie kan optreden? 
 
Op plaatsen waar stilstaand of traag stromend water aanwezig is of kan aanwezig zijn in 
procesvaten, bestaat de kans op het ontstaan van microbiologisch geïnduceerde 
corrosie (MIC) veroorzaakt door levende organismes.  
 
MIC is moeilijk te bestrijden. Daarom is het belangrijk om MIC zoveel mogelijk te 
voorkomen. Dit kan door de aanwezigheid van water in apparaten zoveel mogelijk te 
vermijden. Na het hydrodynamisch testen van apparaten moet het water zo snel 
mogelijk verwijderd worden en moeten de apparaten worden gedroogd.  
 
Wanneer in installatie-onderdelen een waterige fase voorkomt, is het aangewezen om 
deze te controleren op de aanwezigheid van levende organismes. Indien nodig kunnen 
systemen die water bevatten, behandeld worden met biociden.  
 

Vermoeiing 

62. Heeft de onderneming geëvalueerd welke procesvaten gevoelig zijn aan 
vermoeiing? 

63. Werd de verwachte levensduur ingeschat voor die procesvaten waar vermoeiing 
relevant is? 

Vermoeiing treedt op door een cyclische blootstelling aan bepaalde condities: 
 temperatuurschommelingen die spanningen veroorzaken door het uitzetten en 

inkrimpen (richtwaarde voor de temperatuurschomelingen: 100°C) 
 mechanische belasting (zeer materiaalafhankelijk, voor bepaalde materialen is er 

een veilige ondergrens, voor andere niet) 
 trillingen (zeer grote effecten indien deze synchroon zijn met de natuurlijke 

frequentie van de component). 
 
Gevoelige plaatsen zijn: 

 aftakkingen 
 punten waar metalen met verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten aan 

elkaar gelast zijn, kunnen onderhevig zijn aan vermoeiing door cycli van 
thermische expansie (opwarming en afkoeling) 

 plaatsen waar lokale aantasting (bijvoorbeeld pitting) is opgetreden (hier kan 
scheurvorming aan de oppervlakte versneld optreden) 

 kleppen. 
 
Vermoeiing kan het falen van het procesvat veroorzaken vooraleer het gedetecteerd 
wordt aan de hand van niet-destructieve technieken. Het ontwerp van de installatie 
moet er dus op gericht zijn om het ontstaan van vermoeiing te vermijden. Methodes 
zoals ‘magnetic particle testing’ of ‘liquid-penetrant testing’ kunnen gebruikt worden om 
voortekenen van vermoeiing op te sporen op aansluitstukken die verbonden zijn met 
trillende leidingen.  
 

Kruip 

64. Heeft de onderneming de zones van de procesvaten die gevoelig zijn aan kruip 
geïdentificeerd? 

65. Is er voor deze zones een specifiek inspectieprogramma dat kruip onderzoekt? 
 
Hogere temperaturen kunnen aanleiding geven tot kruip van procesvaten. Kruip is een 
niet-omkeerbare toename van de lengte bij hoge temperaturen en bij een constante 
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belasting, en dit over een bepaalde tijdsperiode. Bij een bepaalde (hoge) temperatuur 
zal de kruip na verloop van tijd versnellen tot een breuk optreedt. Hoge temperaturen 
kunnen dus, afhankelijk van de eigenschappen van de omhulling, aanleiding geven tot 
een snelle breuk of ze kunnen de levensduur van een omhulling beperken. 
 
De snelheid van degradatie te wijten aan kruip is afhankelijk van de belasting 
(spanning) en de temperatuur. API 571 geeft de volgende indicatieve 
grenstemperaturen voor het optreden van kruip aan: 

 koolstofstaal (carbon steel): 370°C 
 laag gelegeerd staal (Low alloy steel): 400 – 425°C 
 austenitisch roestvast staal: 480°C – 540°C. 
 

Een omhulling moet voldoende bestand zijn tegen de hoogste temperaturen die 
optreden tijdens de normale werking van de installatie. Dit betekent dat er ofwel geen 
kruip optreedt, ofwel dat de kruip en de bijhorende verouderingsverschijnselen zich 
voldoende traag manifesteren, zodat ze kunnen opgevolgd worden en zodat de 
omhulling uit dienst kan genomen worden en vervangen worden voordat de levensduur 
van de omhulling beëindigd is.  
 
API 571 vermeldt dat voor het vaststellen van schade door kruip, een combinatie van 
verschillende technieken kan gebruikt worden, zoals ultrasoon onderzoek, radiografie, 
wervelstroomonderzoek (eddy current) en het nemen van replica’s. Lassen kunnen 
onderzocht worden aan de hand van penetrantonderzoek of de magnetische 
veldlekmethode. 
 

Metallurgische effecten bij hogere temperaturen (>300°C) 

66. Heeft de onderneming geëvalueerd of er condities zijn waarbij zich metallurgische 
effecten bij hogere temperaturen (>300°C) kunnen voordoen? 

67. Worden deze effecten vermeden door de keuze van een geschikt materiaal? 
 
Er zijn diverse mechanismen die bij een hoge temperatuur kunnen optreden en de 
metallurgische structuur (korrelgrootte, kristalvormen, …) kunnen aantasten. 
 
De volgende fenomenen kunnen optreden bij koolstofstaal en bij gelegeerd staal: 

 grafitisatie (bij langdurige blootstelling aan temperaturen in het gebied 400-
600°C) 

 verweking (bij langdurige blootstelling aan temperaturen in het gebied 450-
760°C) 

 thermische verbrossing (bij langdurige blootstelling (meerdere jaren) aan 
temperaturen in het gebied 340-600°C). 
 

Mogelijke fenomenen in het geval van roestvast staal zijn: 
 475°C-verbrossing (blootstelling aan temperaturen in het gebied 315-540°C) 
 sigmafaseverbrossing (blootstelling aan temperaturen in het gebied 540-950°C). 

 
Deze fenomenen verzwakken het materiaal en kunnen tot een faling leiden. Indien 
procesvaten aan hogere temperaturen worden blootgesteld, is het dus belangrijk om 
deze mechanismen te kennen en indien mogelijk voor aangepaste materialen te kiezen, 
de mechanismen op te volgen of bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. 
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2.4 Registratie en verwerking van 
inspectieresultaten 

Registratie van inspectieresultaten 

68. Beschikt de onderneming voor elk procesvat over de resultaten van de uitgevoerde 
inspecties? 

69. Beschrijft het inspectierapport duidelijk de wijze waarop de inspectie werd 
uitgevoerd?  

70. Vermeldt het inspectierapport duidelijk de inspectieresultaten? 
 
Dit vragenblok heeft betrekking op alle types van inspecties, dus zowel de visuele 
inspecties als inspecties uitgevoerd met behulp van meetapparatuur. 
 
Het inspectierapport bevat ten minste de volgende informatie: 

 datum 
 uitvoerder 
 identificatiegegevens van het procesvat 
 locatie van de (eventueel uitgevoerde) diktemetingen 
 de gebruikte technieken en meetapparatuur 
 de resultaten geleverd door de meetapparatuur en/of de bevindingen van de 

visuele inspectie. 
 

Evaluatie van diktemetingen 

71. Werd de minimaal vereiste dikte vastgelegd? 
72. Worden resultaten van de diktemetingen vergeleken met de minimaal vereiste 

dikte? 
73. Indien de gemeten dikte kleiner is dan de minimaal vereiste dikte, wordt dan een 

verder doorgedreven onderzoek uitgevoerd (of wordt het onderdeel uit dienst 
genomen of hersteld)? 

74. Worden de corrosiesnelheid, de resterende levensduur en de volgende inspectiedata 
berekend?  

75. Worden de uiterste volgende inspectiedata zodanig gekozen dat de restlevensduur 
van procesvaten bij de volgende inspectie nog niet verstreken is? 

 
API 572 beveelt aan om diktemetingen uit te voeren om de snelheid waarmee de 
plaatdiktes verminderen, te kunnen bepalen.  
 
Na uitvoering van de diktemetingen wordt de conditie van het procesvat als volgt 
bepaald. 

 Stap 1: De gemeten dikte wordt vergeleken met de nominale dikte, de 
oorspronkelijke dikte en de minimaal vereiste dikte. Indien de gemeten dikte 
minder is dan de oorspronkelijke of nominale dikte verminderd met de 
corrosietoeslag, dan worden de nodige herstellingen uitgevoerd of wordt 
overgegaan naar stap 2. 

 Stap 2: De vereiste dikte van de verschillende componenten van een procesvat 
worden berekend uitgaande van de gebruikte constructiecode. Als de gemeten 
waarde lager is dan de minimaal vereiste dikte volgens de constructiestandaard, 
dan worden de nodige herstellingen uitgevoerd of wordt overgegaan naar stap 3. 

 Stap 3: Er wordt een ‘fitness-for-service’-analyse uitgevoerd conform de norm 
API 579. 
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Evaluatie van scheurtjes (‘cracks’) 

76. Worden de dimensies van de scheurtjes vergeleken met een toelaatbare grootte 
van scheuren? 

77. Wordt geëvalueerd of de kans bestaat dat de scheurtjes zouden groeien als het 
apparaat terug in dienst genomen wordt? 

78. Worden ‘in-service’-monitoring van de scheurtjes of lekdetectietechnieken 
toegepast om een beter inzicht te verkrijgen in de restlevensduur van het 
procesvat? 

 
Een scheurtje (of barst, in het Engels: ‘crack’) in een metalen voorwerp is stabiel indien 
het scheurtje geen aanleiding kan geven tot een brosse breuk en indien het scheurtje 
niet ductiel verder kan doorscheuren. 
 
Volgens de norm API 579 zijn er 3 verschillende evaluatieniveaus om te bepalen of de 
aanwezige scheurtjes of barsten toelaatbaar zijn of niet. 
 
Evaluatieniveaus 1 en 2 zijn toepasbaar indien: 

 het apparaat zich niet in het kruipgebied bevindt 
 de originele ontwerpdata beantwoorden aan deze van een erkende norm of 

standaard 
 de dynamische krachten verwaarloosbaar zijn 
 er geen scheurgroei te verwachten valt tijdens het gebruik van het apparaat.  
 

Om niveau 1 te kunnen toepassen, zijn er verder nog specifieke beperkingen inzake de 
vorm van de componenten en de aanwezige krachten. Indien niet voldaan is aan de 
beperkingen om niveau 1 of 2 toe te mogen passen, is het noodzakelijk om over te gaan 
tot niveau 3 om te evalueren of het apparaat nog veilig verder in dienst gehouden kan 
worden. 
 
Bij de evaluatieniveaus 1 en 2 gaat men op basis van de gemeten dimensies van de 
scheurtjes en de eigenschappen van het materiaal na of de gemeten grootte van de 
scheurtjes kleiner is dan een maximaal toelaatbare grootte. Voor een evaluatie van 
niveau 1 maakt men hiervoor gebruik van enkele typecurves voor bolvormige, 
cilindervormige of vlakke componenten. Deze typecurven worden ‘Failure Assessment 
Diagrams’ genoemd. Bij een evaluatie van niveau 2 wordt dieper ingegaan op de 
complexe spanningen die in een component kunnen aanwezig zijn om te evalueren of 
een bepaalde barst of scheur aanvaardbaar is of niet. 
 
Als de spanningscondities niet voldoen aan de voorwaarden om evaluatieniveau 1 of 2 
toe te mogen passen of indien het risico op scheurgroei aanwezig is, dan is het 
noodzakelijk om een doorgedreven evaluatie conform niveau 3 uit te voeren.  
 
Scheurgroei in een apparaat dat in dienst is, kan ingedeeld worden in 4 types: 
scheurgroei door vermoeiing, scheurgroei door spanningscorrosie, scheurgroei door 
waterstof geïnduceerde scheuren en scheurgroei door vermoeiingscorrosie. 
 
Om de resterende levensduur van een apparaat dat onderhevig is aan scheurtjes te 
bepalen, heeft men in feite informatie nodig over de scheurgroeisnelheid wanneer het 
apparaat in dienst is. Bij een evaluatie conform niveau 3 wordt eerst geëvalueerd of de 
initiële scheur aanvaardbaar is, daarna kan (indien de nodige informatie aanwezig is) 
een scheurgroeimodel toegepast worden om de resterende levensduur van het 
procesvat te berekenen. Meestal is er echter niet voldoende informatie gekend om deze 
berekening te kunnen uitvoeren. In die gevallen zal men moeten terugvallen op andere 
opties, zoals het uitvoeren van herstellingen, monitoring tijdens gebruik (aan de hand 
van een niet-destructieve techniek) of een lekdetectiemethode (‘leak before break 
method’).  
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Een lekdetectiemethode is toepasbaar in die gevallen waar men kan aantonen dat een 
scheurtje kan groeien doorheen de wand, zonder dat dit tot een catastrofaal falen van 
de omhulling leidt. Men detecteert het lek doordat het scheurtje door de wand heen 
komt. 
 

Evaluatie van vervormingen 

79. Wordt bij procesvaten waaraan vervormingen werden vastgesteld, geëvalueerd of 
de vervormingen aanvaardbaar zijn? 

80. Indien de vervormingen niet aanvaardbaar zijn, werd dan geopteerd voor een 
herstelling, vervanging of herberekening van het procesvat? 

 
Vervormingen van procesvaten kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën: 

 geometrische vervorming (waardoor een rond vat een ovale doorsnede krijgt)  
 deuken (al dan niet met een groef) 
 rimpels (een combinatie van deuken en uitstulpingen) 
 blaarvorming (ten gevolge van de vorming van waterstofmoleculen).  

 
Om te beoordelen of vervormingen aanvaardbaar zijn, kunnen verschillende procedures 
toegepast worden. API 579 maakt een onderscheid tussen evaluaties van niveau 1, 2 of 
3.  
 
De eenvoudigste procedure is deze van niveau 1. Hierbij wordt gekeken of de 
vervormingen binnen de ontwerptoleranties vallen die voorzien zijn in de 
oorspronkelijke constructiecodes. Als de procesvaten voldoen aan deze criteria, dan kan 
de resterende levensduur berekend worden. Als de resterende levensduur niet 
aanvaardbaar is, dan kan overgegaan worden tot het uitvoeren van de nodige 
herstellingen of naar een evaluatie van niveau 2.  
 
Bij een niveau 2-evaluatie wordt gekeken naar de structurele integriteit van een 
procesvat met vervormingen. In deze evaluatie wordt rekening gehouden met 
drukkrachten, bijkomende krachten en met verschillende geometrieën. Er wordt 
nagegaan of de berekende ‘remaining stress factor’ groter is dan de toelaatbare 
‘remaining stress factor’ (deze bedraagt voor de meeste constructienormen 0,9). Indien 
dit het geval is, dan voldoet het procesvat aan de niveau 2-evaluatie. Hierna wordt 
berekend of de resterende levensduur aanvaardbaar is of niet. Indien dit niet het geval 
is, dan wordt overgegaan naar het volgende evaluatieniveau (of worden de nodige 
herstellingen uitgevoerd). Een evaluatie van niveau 3 vergt nog meer berekeningen.  
 
Indien een evaluatie van niveau 2 of 3 niet toelaat om te besluiten dat het procesvat 
verder veilig bij dezelfde procescondities kan gebruikt worden, voorziet API 579 de 
mogelijkheid om de procescondities aan te passen (verlagen van de werkdruk en/of -
temperatuur), zodanig dat een veilig gebruik wel kan verzekerd worden. We spreken 
dan van een ‘herberekening’ van het procesvat voor de nieuwe procescondities.  
 
Indien door het uitvoeren van een herberekening de beoordeling nog steeds negatief is, 
dan moet overgegaan worden tot een herstelling of een vervanging van het procesvat. 
 

Herstellingen aan procesvaten 

81. Zijn de nodige documenten ter beschikking waaruit blijkt dat de herstellingen 
werden uitgevoerd in het oorspronkelijke materiaal? 

82. Zijn de nodige documenten ter beschikking waaruit blijkt dat alle lasverbindingen 
werden uitgevoerd door lassers die beschikten over de nodige kwalificaties? 

83. Zijn de kwaliteitscontroles van al de lasverbindingen (bv. radiografieën) ter 
beschikking?  
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84. Kan aangetoond worden dat alle herstelde procesvaten beschikken over dezelfde 
ontwerpdruk en ontwerptemperatuur als het originele procesvat?  

 
Het is een goede praktijk om informatie over herstellingen toe te voegen aan het 
constructiedossier van het procesvat. 
 
De selectie van de lassen waarop een kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd en de wijze 
waarop deze kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd, zijn in overeenstemming met de 
constructiecode van het procesvat. 
 
API 510 geeft de volgende aanbevelingen over herstellingen. 

 Alle nieuwe nozzles, connecties of vervangen onderdelen moeten voldoen aan de 
ontwerpvoorwaarden van de constructiecode die van toepassing is. 

 De materialen die gebruikt worden voor herstellingen aan procesvaten moeten 
voldoen aan de ontwerpvoorwaarden van de constructiecode die van toepassing 
is. Materialen die gebruikt worden om lasherstellingen uit te voeren, moeten 
compatibel zijn met het originele materiaal. 

 Voor het uitvoeren van lassen is het aangewezen dat de firma die de herstellingen 
uitvoert de lasprocedures kan voorleggen en dat zij beroep doet op lassers die 
beschikken over een lascertificaat dat in overeenstemming is met de voorwaarden 
van de constructiecode die van toepassing is. 

 Er moeten kwaliteitscontroles uitgevoerd worden op de lassen, d.m.v. een niet-
destructieve techniek. Dezelfde onderzoeksmethode als voorgeschreven in de 
constructiecode moet gebruikt worden voor nieuwe lassen die deel uitmaken van 
een herstelling. Constructiecodes vragen typisch radiografische onderzoeken voor 
lassen in de omtrekrichting en in de langsrichting. Indien radiografisch onderzoek 
niet mogelijk is, dan mogen alternatieve onderzoeksmethodes gebruikt worden. 

 

Herberekening van procesvaten 

85. In het geval van een aanpassing van de procescondities, kunnen er documenten 
worden voorgelegd waaruit blijkt dat het procesvat geschikt is voor de nieuwe 
procescondities? 

86. Werd in het geval van een herberekening van een drukvat, een druktest uitgevoerd 
alvorens het drukvat bij de nieuwe procescondities in dienst werd genomen? 

 
Indien de toestand van een procesvat niet meer voldoende is om onder dezelfde 
procescondities verder veilig te exploiteren, heeft men de mogelijkheid om de 
procescondities aan te passen, zodat het procesvat wel nog veilig kan gebruikt worden. 
 
API 510 legt de volgende voorwaarden op aan de berekeningen die uitgevoerd worden 
om aan te tonen dat een drukvat geschikt is voor de nieuwe procescondities: 

 de berekeningen worden uitgevoerd door iemand met ervaring inzake het 
ontwerp van drukvaten 

 de herberekening is in overeenstemming met de originele ontwerpcode.  
 
De inspectieresultaten moeten aantonen dat het procesvat geschikt is voor de nieuw 
voorgestelde procescondities en dat de corrosietoeslag hiervoor geschikt is. In het geval 
van drukvaten moet er tevens een druktest uitgevoerd worden die in overeenstemming 
is met de ontwerpcode, alvorens het drukvat in dienst wordt genomen bij de nieuwe 
procescondities.  
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Met ‘inspectieprogramma’ bedoelen we de globale planning van alle inspecties.  
 
Een inspectieplan voor een opslagtank geeft voor één welbepaalde opslagtank aan 
wanneer en hoe deze zal geïnspecteerd, hersteld en onderhouden worden.  
 
De combinatie van de inspectieplannen van elke opslagtank geeft het 
inspectieprogramma voor opslagtanks. 
 
Een inspectieplan voor atmosferische opslagtanks bevat volgens API 653 vier types van 
controles:  

 routinecontroles (via rondgangen) 
 het opvolgen van verzakkingen 
 uitwendige controles door deskundigen 
 inwendige controles door deskundigen. 

 
Ook EEMUA 159 vermeldt een dergelijke opdeling. 
 
Met ‘deskundigen’ worden door API 653 personen bedoeld met veel ervaring en kennis 
rond relevante aspecten om de controles uit te voeren. Dit zijn dus andere personen dan 
de personen die de routinecontroles uitvoeren. ‘Deskundigen’ kunnen erkende 
deskundigen zijn, zoals bedoeld in regionale wetgeving, maar dit is niet in alle gevallen 
noodzakelijk. 
Deze vragenlijst is slechts gedeeltelijk opgebouwd volgens deze verschillende types van 
inspecties. Deels is zij ook opgebouwd volgens de onderdelen van de tank en volgens de 
degradatiefenomenen die kunnen optreden. Het is aan het bedrijf om de soorten 
controles te groeperen in bovenstaande types, om bepaalde zaken voldoende frequent 
uit te voeren enerzijds en om het geheel werkbaar te houden anderzijds. Voor een 
aantal van deze controles worden door de normen eveneens richtlijnen gegeven rond 
frequenties. Hieronder is getracht om ter informatie een samenvatting van deze 
richtlijnen te geven. Deze samenvatting is echter slechts indicatief en men consulteert 
best de normen zelf om deze te kunnen toepassen, omdat vaak bijkomende nuances 
worden gelegd en extra factoren mee in beschouwing dienen genomen te worden die 
onmogelijk in een samenvatting kunnen opgenomen worden. 
 
API 653 beveelt de volgende inspectie-intervallen aan:  

 rondgangen: één maand 
 uitwendig visueel onderzoek: 25% van de restlevensduur, maar niet meer dan 5 

jaar 
 diktemetingen van de buitenwand:  

o indien de corrosiesnelheid niet gekend is: 5-jaarlijks 
o indien de corrosiesnelheid wel gekend is: 50% van de restlevensduur, 

maar niet meer dan 15 jaar 
 het eerste inwendig onderzoek na indienstname: binnen de 10 jaar, tenzij via RBI 

(risk based inspection) of andere beschreven methodieken een langere frequentie 
kan gemotiveerd worden 

 latere inwendige onderzoeken: op basis van de restlevensduurinschatting 
uitgaande van de meetresultaten van de vorige onderzoeken, maar zonder dat 
tussen twee onderzoeken meer dan 20 jaar verloopt of op basis van RBI. 

 
EEMUA 159 geeft voor de rondgangen en uitwendige onderzoeken geen specifieke 
bepalingen, enkel ‘regelmatig’ en ‘voldoende frequent’. Voor de inwendige onderzoeken 
geeft men een tijdsgebonden methode en een risicogebaseerde methode om het 
inspectie-interval te bepalen. 
 
Volgens de tijdsgebonden methode is de termijn tussen twee inwendige onderzoeken 
functie van het opgeslagen product. De termijn varieert tussen 3 jaar voor corrosieve 
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producten en 16 jaar voor zeer zuivere, weinig corrosieve producten. Deze termijnen 
zijn eventueel verlengbaar indien meerdere gelijkaardige tanks met hetzelfde product 
aanwezig zijn en er enkele onderzoeken zijn gebeurd met goede resultaten. 
 
De risicogebaseerde methode voor het inwendig onderzoek wordt ‘PPM’ (Probabilistic 
Preventive Maintenance) genoemd. Het is een combinatie van ‘RBI’ (risk based 
inspection) en ‘RCM’ (reliability centered maintenance). Ter bepaling van de termijn om 
een inspectie uit te voeren zal men de restlevensduur moeten berekenen op basis van 
ontwerpgegevens, ervaringsgegevens bij andere tanks en gegevens van vorige 
inspecties. Men rekent dan de tijd uit tot een bepaalde afkeurdikte van het materiaal.  
De volgende inwendige inspectie dient te gebeuren nadat een bepaald percentage van 
de restlevensduur is verlopen. Dit percentage is afhankelijk van het risico verbonden aan 
het falen van de tank en varieert tussen 0,3 en 1. Het risico wordt bepaald door een 
inschatting te maken van de waarschijnlijkheid en de gevolgen van het falen. Dit leidt 
tot een risicocategorie waarbij een bepaalde factor (tussen 0,5 en 0,9) hoort. Deze 
factor wordt vervolgens gecorrigeerd tot minimaal 0,3 en maximaal 1 door de 
betrouwbaarheid van de inspectiemethode in rekening te brengen. Dit gebeurt aan de 
hand van het beantwoorden van een aantal meerkeuzevragen. 
 
Los van deze methodieken om de termijn te bepalen in de normen, zijn er zowel via 
federale als regionale wetgeving maximale termijnen opgelegd voor inspectie van 
opslagtanks. Deze termijnen dienen uiteraard steeds gerespecteerd te worden. 
 

3.2 Uitwendige inspecties 

Ladders, trappen, platformen en loopbruggen 

96. Wordt de goede staat van ladders, trappen, platformen en loopbruggen visueel 
geïnspecteerd? 

 
Bij de visuele controle van deze onderdelen wordt aandacht geschonken aan:  

 gecorrodeerde of gebroken delen  
 de aanwezigheid van scheuren  
 het feit of bouten al dan niet stevig vast zitten 
 de staat van de verf bij geverfde onderdelen  
 de algemene conditie van gegalvaniseerde onderdelen  
 slijtage aan treden (slijtage van treden verzwakt niet enkel de treden, maar 

maakt deze vaak ook glibberig) 
 de stevigheid van de leuningen 
 de aanwezigheid van putten en doorbuigingen, omdat zich op deze plaatsen 

regenwater kan ophopen die corrosie versnelt. Als dergelijke plaatsen worden 
vastgesteld, dan kan het nodig zijn om diktemetingen uit te voeren. 

 
Bij het uitvoeren van visuele inspecties kan het ook nodig zijn om oxidelagen weg te 
schrapen. Om de staat van de onderliggende draagstructuren grondig te inspecteren, 
kan het nodig zijn om losse onderdelen (bijvoorbeeld vloerplaten) weg te nemen.  
 
Indien een vlottend dak aanwezig is, is dit dak ook voorzien van ladders, trappen, 
platformen, loopbruggen, … Uiteraard dienen ook deze structuren mee onderzocht te 
worden.  
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Funderingen en verankeringsbouten 

97. Wordt de goede staat van de fundering geïnspecteerd (afwezigheid van barsten, 
verbrokkeling, …)? 

98. Wordt de goede staat van de afdichting tussen de terp en de tankbodem 
geïnspecteerd? 

99. Wordt de goede staat van de verankeringsbouten (indien aanwezig) onderzocht? 
 
De fundering kan op diverse manieren degraderen, namelijk door erosie, scheurvorming 
of ongelijke verzakkingen. Via visuele inspecties kunnen deze fenomenen gedetecteerd 
worden. Het beoordelen van verzakkingen vereist soms zettingsmetingen (zie verder). 
Verzakkingen kunnen de afdichting tussen de fundering en de tankbodem aantasten. 
Hierdoor kan water onder de bodem doordringen die daar corrosie van de onderzijde van 
de bodemplaat veroorzaakt. De staat van deze afdichting en het feit of regenwater nog 
wegvloeit uit deze zone, moeten dus een specifiek aandachtspunt zijn bij de controle van 
de fundering. 
 
Verankeringsbouten zijn vaak gevoelig voor corrosie. Tijdens uitwendige onderzoeken 
worden zij dus best grondig visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van corrosie. Zo 
nodig wordt dit aangevuld met het losmaken van de bouten en diktemetingen van de 
bouten. 
 

Verzakkingen 

100. Voorziet het inspectiesysteem in het opvolgen van verzakkingen? 
101. Worden de meetpunten weergegeven op een schema? 
102. Indien belangrijke verzakkingen worden vastgesteld, worden dan bijkomende 

metingen uitgevoerd om de verticaliteit van de tankwand en de ovaliteit van de 
tankomtrek te bepalen? 

 
Verzakkingen van de ondergrond kunnen aanleiding geven tot het catastrofaal falen van 
de opslagtank. Het vermijden hiervan dient op twee manieren te gebeuren. 
 
In de eerste plaats moet in de ontwerpfase de stabiliteit van de bodem onderzocht, 
geëvalueerd en zo nodig verbeterd worden. Vóór de indienststelling is tevens een 
hydrostatische druktest nodig, waarbij onder meer de stabiliteit van de fundering wordt 
gecontroleerd. Op dat moment wordt ook de initiële verzakking bepaald. 
 
In de tweede plaats dienen de verzakkingen die optreden op langere termijn te worden 
opgevolgd. Met welke frequentie dit moet gebeuren, moet worden bepaald op basis van 
prognoses rond mogelijke verzakkingen. De aanvankelijke stabiliteitsonderzoeken van 
de bodem, de vaststellingen betreffende de initiële verzakkingen en eventuele 
ervaringsgegevens van opslagtanks in de omgeving vormen de basis voor het maken 
van deze prognoses. Het is dus niet mogelijk om een duidelijke richtfrequentie te geven 
voor deze metingen. Bovendien kan dit programma bijgestuurd worden in de tijd op 
basis van de uitgevoerde metingen. 
 
Het monitoringprogramma is bedoeld om eventuele problemen voldoende vroeg op te 
sporen. In dit geval is meestal intensiever onderzoek nodig met bijkomende metingen 
(verticaliteit van de tankwand, ovaliteit van de tankomtrek, ...). In uitzonderlijke 
gevallen kan een herstelling (door het optillen en opnieuw vlak zetten van de tank) 
noodzakelijk zijn. 
 
API 653 Annex B beschrijft een methodiek om verzakkingen te evalueren. Volgens deze 
methodiek wordt op een aantal plaatsen langs de rand van de tank de hoogte gemeten. 
Deze plaatsen worden gelijkmatig verdeeld langsheen de rand. Er worden minstens 8 
meetpunten voorzien. Indien de afstand tussen twee punten (gemeten langs de rand) 
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meer dan 10 meter (volgens de standaard eigenlijk 32 feet = 9,75 m) bedraagt, dan 
dient het aantal meetpunten verhoogd te worden tot dit niet meer het geval is.  
 

Vervormingen van de buitenwand 

103. Worden de bereikbare plaatsen (bereikbaar zonder stellingen of het verwijderen 
van isolatie) van de buitenwand grondig visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid 
van vervormingen? 

104. Werd onderzocht of waterstofblaren kunnen gevormd worden? 
105. Wordt de tankwand inwendig onderzocht op de aanwezigheid van waterstofblaren? 
 
Naast aanwijzingen van wanddikteafname (corrosie), dient bij het uitwendig visueel 
onderzoek ook gelet te worden op vervormingen (deuken en bulten). In voorkomend 
geval dienen deze vervormingen verder onderzocht te worden (zie deel ‘evaluatie’). 
Deze vervormingen kunnen het gevolg zijn van verzakkingen, over- of onderdruk, 
windstoten of constructie- en herstelfouten. 
 
Een specifieke vorm van vervormingen zijn waterstofblaren (‘hydrogen blisters’). 
Waterstofblaren kunnen optreden wanneer atomaire waterstofatomen, die afkomstig zijn 
van een corrosieproces aan de oppervlakte van het metaal, zich verspreiden doorheen 
de metalen wand en zich ophopen ter hoogte van een discontinuïteit in de 
metaalstructuur. Daar combineren de waterstofatomen zich tot waterstofmoleculen, die 
te groot zijn om zich verder doorheen het metaal te verspreiden. Het waterstofgas zorgt 
voor een druktoename en de vorming van blaren, en in bepaalde gevallen ook 
scheurtjes. In dat laatste geval spreekt men van ‘Hydrogen Induced Cracking’. In 
bepaalde gevallen kunnen deze waterstofblaren ook aan de buitenkant van het vat 
zichtbaar zijn. 
 

Afname van de wanddikte van de zijwand 

106. Worden de bereikbare plaatsen (bereikbaar zonder stellingen of het verwijderen 
van isolatie) van de buitenwand grondig visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid 
van corrosie? 

107. Worden zones waar sporen van corrosie worden vastgesteld, gereinigd (verf 
verwijderen en zo nodig zandstralen) en grondig onderzocht aan de hand van 
aanvullende technieken (o.a. diktemetingen)? 

108. Wordt het onderzoek van de buitenwand uitgebreid (bijvoorbeeld door stellingen te 
plaatsen en/of uitgebreid wanddiktemetingen uit te voeren) indien problemen 
werden vastgesteld tijdens het onderzoek van de bereikbare zones? 

 
Een degelijk uitwendig visueel onderzoek mag zich in aanvang beperken tot het grondig 
bekijken van de bereikbare delen van de buitenwand. Hierbij dient bijzondere aandacht 
besteed te worden aan de onderzijde van de eerste plaatgang, omdat deze het meest 
gevoelig is voor vervuiling door vreemde materialen (grond, gelekt product, …). Zones 
die op basis van dit onderzoek verdacht zijn, moeten met meer aandacht en eventueel 
aanvullende technieken verder onderzocht worden. Stelt men aantasting in de 
bereikbare zones vast, dan moet het onderzoek ook uitgebreid worden naar niet-
bereikbare zones. 
 
Naast de eerste plaatgang moet er ook extra aandacht besteed worden aan zones waar 
structuren aangebracht zijn aan de buitenwand (aansluitpunten van leidingen, 
mangaten, verstevigingsringen, trappen, …). Deze aspecten kunnen ook al (gedeeltelijk) 
aan bod komen in door andere controles. 
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Afname van de wanddikte van het dak (vlottend of vast) 

109. Wordt het dak grondig visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van corrosie? 
110. Worden er diktemetingen uitgevoerd? 
 
In tegenstelling tot de wand, waar diktemetingen eerder worden aangeraden als 
bijkomende onderzoekstechniek in aanvulling op visuele inspecties, is de aanbeveling bij 
daken om steeds (dus ook zonder specifieke aanleiding) met een zekere frequentie 
diktemetingen uit te voeren.  
 
Algemene corrosie kan men namelijk verwachten aan de binnenzijde van het dak waar 
er blootstelling is aan productdampen en (meestal ook) aan waterdamp. Een algemene 
wanddikte-afname van de dakwand kan dus optreden zonder dat hier uitwendig iets van 
te merken is. 
 
Vooraleer het tankdak te onderzoeken, is het belangrijk te weten welke last het dak kan 
dragen. Eventuele isolatie vormt een extra belasting voor het dak, waarmee in het 
initieel ontwerp niet altijd rekening werd gehouden. Het is niet vanzelfsprekend dat 
tankdaken in dergelijke gevallen het gewicht van een persoon en van eventuele 
apparatuur (bijvoorbeeld een floorscanningsapparaat) kunnen dragen. 
 

Externe isolatie en verflagen 

111. Wordt de goede staat van eventuele verflagen geïnspecteerd? 
112. Wordt de goede staat van de isolatie periodiek geïnspecteerd? 
 
Roestplekken en blaarvorming in verflagen kunnen visueel vastgesteld worden. Het 
wegschrapen van verf van blaren en roestplekken legt vaak putvorming bloot in de 
wand. Zo nodig moet de diepte van de putten gemeten worden.  
 
De meest waarschijnlijke plaatsen om degradatie van de verflaag vast te stellen, is op 
die plaatsen die het meest aan zonlicht worden blootgesteld (dak en zuidzijde van de 
tank, tenzij een naburige tank deze tank overschaduwt). Ook verf ter hoogte van 
lasnaden, aftakkingen, groeven, … is extra gevoelig aan aantasting. Bij vlottende daken 
is het aangewezen om de staat van de verflaag zeer aandachtig te onderzoeken, zeker 
op plaatsen waar waterophoping aanwezig kan zijn. 
 
Een visuele inspectie volstaat doorgaans om de staat van de thermische isolatie en de 
bevestigingsmaterialen te beoordelen. Desgevallend kunnen enkele stalen genomen 
worden om de status van de isolatie te controleren. ‘Neutronen backscatter’ en 
infraroodthermografie kunnen gebruikt worden om natte isolatie te identificeren. 
Infraroodthermografie kan ook gebruikt worden voor het opsporen van beschadigde of 
ontbrekende isolatie onder de isolatiemantel. 
 

Corrosie onder (externe) isolatie 

113. Heeft de onderneming de opslagtanks die gevoelig zijn aan corrosie onder isolatie 
geïdentificeerd? 

114. Worden de zones van opslagtanks waar corrosie onder isolatie kan voorkomen, 
onderzocht via een geschikte inspectietechniek? 

 
Thermisch isoleren is in bepaalde gevallen noodzakelijk om economische redenen of om 
stollen van het opgeslagen product te vermijden. Dit veroorzaakt wel enige nadelen. Ten 
eerste is visuele inspectie onmogelijk. Ten tweede kan isolatie een belangrijke factor 
spelen in het optreden van externe corrosie. 
 
Isolatiematerialen die water kunnen absorberen geven aanleiding tot condities onder de 
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isolatie die veel corrosiever zijn dan in geval van blootstelling aan de atmosfeer. Het 
vocht kan afkomstig zijn van regen of van uitrusting die dient voor koeling of 
brandbestrijding (die regelmatig getest wordt). Plaatsen waar de isolatie onderbroken 
wordt, zijn bijgevolg erg kritisch: aansluitingen voor instrumentatie, mangaten, 
ondersteuningen, hijsringen, drain- en staalnamepunten, enz. Water kan ook opgeslorpt 
worden uit plassen indien de isolatie tot aan de grond reikt. Een andere bron van water 
is de condensatie van vocht uit de lucht. Dit probleem stelt zich in het bijzonder wanneer 
de temperatuur varieert (in een temperatuursgebied waarbinnen vocht kan 
condenseren), bijvoorbeeld als gevolg van het opstarten of stilleggen van de installatie 
of ten gevolge van de normale procesvoering.  
 
Sommige isolatiematerialen bevatten bovendien chloride-ionen (bijvoorbeeld pvc-
isolatie), die door het vocht uitgeloogd worden en aanleiding kunnen geven tot corrosie 
van roestvaste staalsoorten. Volgens API 571 is het dan ook van belang een 
isolatiemateriaal te kiezen dat zo weinig mogelijk chlorides bevat en een 
isolatiemateriaal van het type ‘closed-cell’. Closed-cell glasvezelmateriaal houdt immers 
minder water vast dan minerale wol. 
 
Het isolatiemateriaal is niet de enige mogelijke bron van zouten. Zouten kunnen ook 
afkomstig zijn van de omgevingslucht, bijvoorbeeld in kustgebieden of ten gevolge van 
emissies in de omgeving.  
 
Externe corrosie onder isolatie treedt voornamelijk op in een temperatuursgebied tussen 
-5°C en 105°C en in het bijzonder tussen 60°C en 80°C. Bij lagere temperaturen is de 
reactiesnelheid te traag en bij hogere temperaturen wordt het vocht in hoge mate 
verdreven. 
 
Verflagen kunnen (een zekere mate van) bescherming bieden tegen het optreden van 
corrosie onder isolatie. 
 
De aanwezigheid van uitwendige thermische isolatie moet niet per definitie leiden tot het 
uitvoeren van periodieke inspecties naar corrosie onder isolatie. Er moet echter voor 
elke opslagtank geëvalueerd worden of het risico op corrosie onder isolatie aanwezig is 
in functie van de gevoelige plaatsen, de aard van de isolatie, de werkingstemperatuur en 
de constructiematerialen. Mogelijke bronnen van vocht zijn regen, waterlekken, 
condensatie en delugesystemen. 
  
Het uitvoeren van visuele inspecties, diktemetingen of wervelstroomonderzoek vergt het 
gedeeltelijk of volledig wegnemen van de isolatie. Men kan in de isolatie zogenaamde 
‘insulation plugs’ aanbrengen. Dit zijn delen van de isolatie die verwijderd kunnen 
worden en na de inspectie weer teruggeplaatst worden. 
 

Scheurtjes in de lasnaden 

115. Worden lasnaden visueel geïnspecteerd bij het uitwendig onderzoek? 
116. Wordt dit onderzoek aangevuld met verder onderzoek (penetrantonderzoek of 

mechanisch partikel onderzoek) bij vaststelling van problemen? 
 
Naast aanwijzingen van wanddikteafname en vervormingen moet ook gelet worden op 
de staat van de lasverbindingen en dit zowel bij de verbindingslassen tussen de 
wandplaten onderling als deze tussen wandplaten en structuren (aansluitpunten 
leidingen, mangaten, verstevigingsringen, trappen, …). In eerste instantie kan dit zich 
beperken tot een grondige visuele controle naar scheurtjes via een steekproef van de 
bereikbare lassen. Bij het vaststellen van problemen moet een verder onderzoek (zowel 
in aantal te controleren lassen als de diepgang van de controles) worden uitgevoerd. 
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Afdichting en drainage van vlottende daken 

117. Wordt de staat van de afdichtingen visueel geïnspecteerd? 
118. Wordt onderzocht of er nog een goede aansluiting van de afdichting tegen de wand 

is? 
119. Indien de tank ovaliteit vertoont, wordt de goede afdichting dan op verschillende 

hoogtes gecontroleerd? 
120. Worden drainagesystemen gecontroleerd op de goede werking (lekkages, 

blokkages, ophopen van water op het vlottend dak)? 
121. Worden drijfpontons geïnspecteerd op lekken? 
122. Wordt de staat van de elektrische verbindingen tussen het vlottend dak en de rest 

van de tank gecontroleerd?  
 
Afhankelijk van het product is een goede afdichting vanuit veiligheidsstandpunt 
(ontsteking, blootstelling) en/of milieustandpunt (luchtemissies) van belang. Uiteraard 
zijn er ook economische aspecten (productverlies). Naast visuele controle kunnen ook 
via andere technieken ademverliezen worden opgespoord. 
 
Ongelijke verzakkingen van de tankwand kunnen tot ovaliteit van de tankomtrek, en dus 
tot een slechte afdichting leiden, zodat, indien dergelijke verzakkingen worden 
vastgesteld bij een tank met vlottend dak, verder onderzoek zeker opportuun is. 
 
Bij ovaliteit kan het zijn dat op bepaalde hoogtes van het vlottend dak er een goede 
afdichting is, maar op andere hoogtes dan weer niet. Het vermoeden van ovaliteit vraagt 
dus een weloverwogen onderzoek dat kan bestaan uit het opmeten van de tankomtrek 
op verschillende hoogtes, visuele controles van de afdichting van het vlottend dak en 
monitoring van ademverliezen met het vlottend dak op verschillende hoogtes. 
 
De slechte werking van drainagesystemen of het lek slaan van drijfpontons kan tot 
gevolg hebben dat het vlottend dak wegzinkt in het product. Het spreekt dus voor zich 
dat de goede werking van deze systemen een belangrijk aandachtspunt moet zijn tijdens 
inspecties. 
 
Bij blikseminslag op een vlottend dak is het van groot belang dat de statische 
elektriciteit wordt afgeleid naar de aarde, zonder het optreden van vonkoverslag tussen 
dak en wand, hetgeen kan leiden tot een tankbrand. Voor het afleiden van statische 
elektriciteit maakt men bijvoorbeeld gebruik van verbindingskabels of van ‘shunts’ 
(glijcontacten). 
 

Caustic stress corrosion cracking 

123. Ingeval er NaOH, KOH of amine aanwezig is in de opslagtanks, wordt er dan 
gezocht naar zoutafzettingen, die kunnen wijzen op de aanwezigheid van 
scheurtjes? 

 
Opslagtanks waarin loog aanwezig is, kunnen onderhevig zijn aan ‘caustic stress 
corrosion cracking’. Er treden dan scheuren op ter hoogte van zones met hoge 
spanningen of ter hoogte van aansluitingen met interne verwarmingseenheden. 
 
Deze scheurtjes moet men in de eerste plaats proberen op te sporen tijdens inwendige 
inspecties. Het is echter aangewezen om ook bij uitwendige inspecties aandachtig te zijn 
voor de afzetting van witte kristallen. Deze kunnen het gevolg zijn van het doorsijpelen 
van loog via miniscule scheurtjes. 
 
De beschadiging zelf kan opgemeten worden via de volgende inspectietechnieken: 

 magnetisch fluxonderzoek 
 penetrantonderzoek 
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 ultrasoon onderzoek (onder een hoek). 
 
De producten kunnen van binnenuit minuscule scheurtjes veroorzaken, waardoor 
product naar buiten migreert en zoutafzettingen vormt. De aanwezigheid van dergelijke 
afzettingen langs de buitenzijde kan dus wijzen op aanwezigheid van scheuren, en 
dergelijke zones vragen verder intensief onderzoek van de omhulling. 
 

3.3 Inspectie van het inwendige van opslagtanks 

Afname van de wanddikte van de zijwand 

124. Worden de bereikbare plaatsen (zonder stellingen) van de binnenwand grondig 
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van corrosie? 

125. Wordt het onderzoek van de binnenwand uitgebreid (bijvoorbeeld door stellingen 
te plaatsen en/of wanddiktemetingen uit te voeren) indien er problemen worden 
vastgesteld bij het onderzoek van de bereikbare zones? 

126. Indien in bepaalde zones gedurende langere tijd een vast vloeistofniveau werd 
gehanteerd, worden deze zones dan specifiek onderzocht? 

127. Indien een vlottend dak aanwezig is dat regelmatig op welbepaalde hoogtes staat, 
worden deze hoogtes dan specifiek onderzocht? 

 
De intensiteit van het onderzoek van de binnenzijde van de wanden moet bepaald 
worden in functie van het gebruik van de tank. In veel gevallen kan het onderzoek zich 
beperken tot een grondige visuele controle van het onderste deel van de wand en een 
meer algemene visuele controle (staande vanop de bodem) van de hogere delen van de 
wand. Een voldoende lichtsterkte door het plaatsen van voldoende lampen is hierbij van 
belang. 
Bij het vaststellen van problemen is een meer uitgebreid onderzoek (zowel qua omvang 
als qua diepgang) nodig. Maar ook los daarvan kan op basis van het gebruik van de tank 
een meer uitgebreid onderzoek nodig zijn, omdat uit ervaring geweten is dat dit gebruik 
degradatie in bepaalde zones versnelt en er dus geen goede conclusies kunnen 
getrokken worden enkel op basis van het hoger beschreven beperkt onderzoek. 
Hieronder worden enkele algemene voorbeelden van dergelijke omstandigheden 
gegeven: 

 een vast vloeistofpeil gedurende een langere periode 
 een vast niveau van het vlottend dak gedurende een langere periode. 

 
In verdere vragenblokken komen nog enkele fenomenen aan bod die meer 
(product)specifiek zijn, en dus ook aanleiding kunnen geven tot een meer uitgebreid 
onderzoek van de tankwand. 
 
Er bestaan toestellen die wanddiktemetingen over de volledige hoogte kunnen uitvoeren 
zonder dat er stellingen moeten geplaatst worden. Zij kunnen een alternatief vormen 
voor het plaatsen van stellingen om uniforme wanddikteafname te detecteren. Om zeer 
lokale fenomenen (o.a. pitting) vast te stellen, zijn ze minder geschikt. 
 

Vervormingen 

128. Worden de bereikbare plaatsen van de binnenwand grondig visueel geïnspecteerd 
op de aanwezigheid van vervormingen? 

129. In het geval waterstofblaren kunnen gevormd worden: worden de tankwanden 
inwendig onderzocht op de aanwezigheid van waterstofblaren? 

 
Naast aanwijzingen van wanddikteafname (corrosie) moet bij het inwendig visueel 
onderzoek ook gelet worden op vervormingen (deuken en bulten). In voorkomend geval 
moeten deze verder onderzocht worden (zie ook de vragen verder in dit document over 
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de evaluatie van diktemetingen). Deze vervormingen kunnen het gevolg zijn van 
verzakkingen, over- of onderdruk, windstoten of constructie- en herstelfouten. 
 

Scheurtjes in de lasnaden 

130. Wordt de lasnaad en de zone in de buurt ervan tussen wand en bodem in detail 
visueel onderzocht (tenzij er een coating aanwezig is)? 

131. Worden ook andere lasnaden dan deze tussen bodem en wand steekproefsgewijs 
onderworpen aan een visuele inspectie? 

132. Worden deze onderzoeken aangevuld met verder onderzoek (penetrantonderzoek 
of mechanisch partikel onderzoek) bij vaststelling van problemen? 

 
Gedurende de levensloop van een tank treden de hoogste spanningen meestal op ter 
hoogte van de lasnaad tussen wand en bodem. Om deze reden verdient deze 
lasverbinding dus een volledig en gedetailleerd visueel onderzoek. Het is ook 
aangewezen om andere lasnaden in de mate van het mogelijke en bij wijze van 
steekproef mee te betrekken bij dit onderzoek. Bij het vaststellen van problemen moet 
een verder onderzoek worden gevoerd. 
 

Dak en draagstructuur van het dak 

133. Wordt de algemene conditie van de onderzijde van het tankdak grondig visueel 
gecontroleerd? 

134. Wordt de algemene conditie van de draagstructuur van het tankdak grondig 
visueel gecontroleerd? 

135. Indien bij de visuele inspectie van de onderzijde van het dak of van de 
draagstructuur van het dak gebreken worden vastgesteld, worden deze dan meer 
uitgebreid onderzocht (bijvoorbeeld door diktemetingen of penetrantonderzoek van 
lassen)? 

 
Meestal volstaat een visueel onderzoek, maar indien er aanwijzingen zijn van corrosie, 
dringt een meer uitgebreid onderzoek zich op. Dergelijke aanwijzingen kunnen 
bijvoorbeeld geleverd worden door externe diktemetingen van het dak of door het 
onderzoek van de binnenwand (al dan niet gecombineerd met diktemetingen). 
Belangrijk hierbij is op te merken dat bij uniforme wanddikteafname van het dak voor de 
draagstructuren ongeveer het dubbele van deze afname kan verwacht worden, 
aangezien deze structuren, in tegenstelling tot het dak, aan twee zijden worden 
blootgesteld aan de corrosieve omgeving. Belangrijk om diktemetingen te kunnen 
interpreteren, is ook de kennis van de initiële diktes, niet enkel van de dakwand en het 
tankdak, maar ook van de draagstructuren. 
 

Afname van de wanddikte van de bodem 

136. Wordt de bodem grondig gereinigd vóór inspectie? 
137. Wordt de volledige bodem grondig visueel geïnspecteerd? 
138. Wordt hierbij gezocht naar algemene corrosie en pitting? 
139. Worden technieken gebruikt waardoor het mogelijk is een eventuele aantasting 

van de onderzijde van de bodem in te schatten (bijvoorbeeld MFL 
bodemscanning)? 

140. Worden in zones waar op basis van deze technieken materiaalverlies wordt 
vastgesteld, meer uitvoerige diktemetingen uitgevoerd? 

 
Het onderzoek van de bodem verdient bijzondere aandacht bij het inwendig onderzoek. 
Vaak is de staat van de bodem de belangrijkste factor om te bepalen wat de werkelijke 
restlevensduur van de gehele tank is, en zal dus op basis van die staat het best kunnen 
ingeschat worden hoelang kan gewacht worden met een volgend inwendig onderzoek.  
Hoe grondiger en uitvoeriger de bodem onderzocht wordt, hoe betrouwbaarder de 
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inschatting van de werkelijke degradatiesnelheid is en hoe kleiner de marge tussen de 
ingeschatte restlevensduur en de termijn tot een volgend inwendig onderzoek kan zijn. 
 
Zo wordt vanuit API 575 ook verwacht dat men een inspectie uitvoert van de volledige 
bodem om een idee te krijgen van de wanddikteafname. Doordat ook aantasting van de 
onderzijde verwacht kan worden, moet gekozen worden voor technieken die toelaten 
ook hiervan een beeld te vormen. Na een grondige reiniging kunnen technieken ingezet 
worden zoals MFL bodemscanning (magnetic flux leakage) om risicozones in kaart te 
brengen, die dan meer gedetailleerd kunnen worden onderzocht aan de hand van 
diktemetingen. In de norm wordt bijkomende toelichting gegeven over de technieken die 
hiervoor ingezet kunnen worden. 
 

Vervormingen en verzakkingen van de bodem 

141. Worden er visuele inspecties uitgevoerd naar vervormingen van de bodem? 
142. Indien er (aanwijzingen van) verzakkingen worden vastgesteld, wordt de 

topografie van de tankbodem dan in kaart gebracht? 
143. Werd onderzocht of waterstofblaren kunnen gevormd worden? 
144. Wordt de bodem onderzocht op de aanwezigheid van waterstofblaren? 
 
Vervormingen en verzakkingen in de bodem kunnen tot tal van problemen leiden. Indien 
er water aanwezig is in de opgeslagen stoffen, kan dit zich op termijn op deze plaatsen 
verzamelen, vanwaar het niet via drainen kan worden verwijderd. De aanwezigheid van 
water kan in deze lagere zones corrosie veroorzaken.  
Een ander probleem is een ongelijkmatige belasting van de ondergrond. Hierdoor treden 
in bepaalde zones grotere drukken op, die tot aantasting van de fundering of tot 
ongelijkmatige verzakkingen kunnen leiden, met op hun beurt tal van andere 
problemen.  
Een derde mogelijk gevolg van vervormingen is het optreden van te grote spanningen in 
de bodem of zijwanden van de tank, die tot scheurtjes kunnen leiden of waardoor 
corrosiegevoelige plaatsen kunnen ontstaan. 
  
Wanneer een tank leeg is, kan het zijn dat doorbuigingen niet direct opgemerkt worden. 
Aangezien de bodem niet belast is met product, kan het namelijk gebeuren dat de 
bodemplaat op deze plaats niet langer aansluit met de ondergrond. Het kan dus nuttig 
zijn om eerst overal rond te stappen, om door belasting (met het menselijk lichaam) 
deze zones waar de bodem gaat doorbuigen, op te sporen.  
 
API 653 Annex B beschrijft een methodiek om verzakkingen van de tankbodem te 
bepalen. Er wordt gemeten langs minstens 4 middellijnen of langs nog meer middellijnen 
indien de diameter van de tank groter is dan 25 meter, zodat de tussenafstand ter 
hoogte van de zijwand tussen twee middellijnen kleiner is dan 10 meter). De afstand 
tussen de meetpunten op elke middellijn bedraagt maximaal 3 meter. 
 

Kathodische bescherming 

145. Worden de (eventueel aanwezige) systemen voor kathodische bescherming 
geïnspecteerd? 

 
De corrosie van ondergrondse metaalstructuren hangt af van heel wat factoren zoals de 
temperatuur, de vochtigheid, het zuurstofgehalte, de elektrische weerstand van de 
grond, het grondtype en de grondhomogeniteit, de aanwezigheid van kathodische 
bescherming, de aanwezigheid van zwerfstromen, de aard en staat van een eventuele 
beschermlaag, … 
 
Overgangen tussen grond en lucht zijn meestal gevoelig aan corrosie, omwille van de 
aanwezigheid van zuurstof en vocht. Hiervoor gevoelige materialen zijn koolstofstaal en 
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gietijzer. 
 
In sommige gevallen kan het dus wenselijk zijn om de bodem te voorzien van 
kathodische bescherming. API 651 handelt over kathodische bescherming van 
tankbodems. Indien kathodische bescherming aanwezig is, moet de goede werking 
ervan uiteraard periodiek gecontroleerd worden. In API 651 Section 11 worden 
richtlijnen beschreven voor het inspecteren en onderhouden van de kathodische 
bescherming van bodems van bovengrondse atmosferische tanks. In onderdeel 1.2 van 
deze norm wordt vermeld dat deze richtlijnen ook van toepassing zijn voor tanks in 
andere omstandigheden. 
 

Erosie en erosie-corrosie  

146. Heeft de onderneming de zones in de opslagtank die gevoelig zijn aan erosie en 
erosie-corrosie geïdentificeerd? 

147. Worden in de zones van opslagtanks waar erosie en erosie-corrosie kan 
voorkomen, diktemetingen uitgevoerd? 

 
Erosie-corrosie is een fenomeen waarbij de gecorrodeerde laag wordt weggeschuurd, 
waardoor steeds nieuwe metaallagen in contact komen met het corrosief milieu. De 
combinatie van erosie en corrosie resulteert in een beduidend groter verlies aan metaal 
dan wat verwacht wordt bij het afzonderlijk optreden van deze degradatiefenomenen. 
Deze vorm van corrosie komt voor in zones met hoge snelheden en een hoge 
turbulentie.  
De zone stroomafwaarts van inlaatleidingen kan bij opslagtanks gevoelig zijn voor het 
optreden van erosie-corrosie. Door een keuze van de richting van de inkomende stroom 
bij het ontwerp van de tank, kan corrosie-erosie hier beperkt of volledig vermeden 
worden. 
 
Inspectietechnieken die geschikt zijn voor het inspecteren van zones waar erosie-
corrosie verwacht kan worden, zijn: 

 ultrasoon scannen 
 radiografisch profiel 
 wervelstroomonderzoek. 

 

Beschadiging van en corrosie onder interne beschermlagen 

148. In het geval interne beschermlagen aanwezig zijn: worden deze deklagen 
onderzocht op de aanwezigheid van corrosie, gaten en scheuren? 

149. In het geval een beschadiging werd vastgesteld van een interne beschermlaag: 
werd dan verder onderzoek uitgevoerd naar de toestand van het (te beschermen) 
basismateriaal? 

 
Interne beschermlagen kunnen uit verschillende materialen gemaakt zijn: metaal, glas, 
kunststof, rubber, keramiek, …. Interne beschermingslagen die bedoeld zijn als 
thermische isolatie worden in de volgende sectie specifiek behandeld. 
 
API 575 (sectie7.4.7) vraagt om bij het inspecteren van interne beschermlagen te 
controleren of er corrosie is, of de beschermlaag goed aangebracht is en of er geen 
gaten of scheurtjes aanwezig zijn in de beschermlaag. 
 
Corrosie onder beschermlagen kan men vaak visueel detecteren.  
 
Om scheurtjes in de beschermlaag te detecteren, kan men in de eerste plaats een 
visuele inspectie uitvoeren. Indien er een vermoeden bestaat dat er scheurtjes aanwezig 
kunnen zijn, dan kan het visueel onderzoek aangevuld worden met een meer 
doorgedreven techniek zoals penetrantonderzoek of de vonktestmethode. 
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De vonktestmethode laat een grondig onderzoek toe naar scheurtjes in beschermlagen 
van glas, kunststof, rubber en in verflagen. Bij deze techniek wordt één elektrode 
verbonden met de omhulling, een tweede elektrode gaat als borstel over de 
beschermingslaag. Ter hoogte van beschadigingen wordt een vonk getrokken.  
 
Als de beschermingslaag in goede conditie is, en er is geen vermoeden dat onder de 
beschermlaag corrosie aanwezig is, dan is het niet nodig om de beschermlaag te 
verwijderen om de omhulling eronder te inspecteren. Als de beschermlaag wel 
beschadigd is, dan is het aangewezen om kleine zones van de beschermlaag te 
verwijderen om het oppervlak van de onderliggende omhulling te inspecteren. Dit kan in 
sommige gevallen gebeuren via het uitvoeren van externe ultrasone diktemetingen. 
Interne controle van de omhulling onder de beschermingslaag is echter altijd te 
prefereren.  
 

Spanningscorrosie 

150. Heeft de onderneming de zones van opslagtanks die gevoelig zijn aan de 
verschillende vormen van spanningscorrosie geïdentificeerd? 

151. Worden de zones die gevoelig zijn voor spanningscorrosie geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van scheurtjes? 

 
Er bestaan veel verschillende vormen van spanningscorrosie. Hieronder worden ter 
illustratie‘’ een aantal vormen vermeld: 

 Chloride Stress Corrosion Cracking van austenitisch roestvrij staal, ten gevolge 
van vocht en chlorides onder isolatie, afzettingen onder pakkingen of in spleten.  

 Amine Stress Corrosion Cracking in leidingen die geen spanningsreducerende 
warmtebehandeling ondergaan hebben 

 Caustic Stress Corrosion Cracking, veroorzaakt door de aanwezigheid van NaOH of 
KOH 

 Hydrogen Stress Corrosion Cracking, bijvoorbeeld veroorzaakt door H2S of HF. 
 
Het is uiteraard niet de beaciddoeling dat bedrijven zich bij het onderzoek naar 
spanningscorrosie beperken tot de fenomenen die hierboven vermeld zijn. 
 
Inspecties in zones die gevoelig zijn aan de verschillende vormen van spanningscorrosie 
kunnen gebeuren door middel van ultrasoononderzoek of oppervlakte NDE technieken 
zoals ‘liquid-penetrant testing’ (PT) of ‘wet fluorescent magnetic-particle testing’ 
(WFMT). 
 
Lasverbindingen worden doorgaans geïnspecteerd bij nieuwbouw, herstellingen of 
wijzigingen. Lasverbindingen worden echter ook vaak gecontroleerd op corrosie ter 
gelegenheid van een interne inspectie of als onderdeel van een radiografische 
profielinspectie. Wanneer er op lasverbindingen corrosie wordt vastgesteld, dan moeten 
bijkomende lasverbindingen in dezelfde opslagtank op corrosie gecontroleerd worden. 
 

Microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC) 

152. Werd onderzocht of er microbiologisch geïnduceerde corrosie kan optreden? 
153. Worden er staalnames uitgevoerd om te controleren op de aanwezigheid van 

levende organismes in opslagtanks waar microbiologisch geïnduceerde corrosie kan 
optreden? 

 
Op plaatsen waar stilstaand (of traag stromend) water kan aanwezig zijn, bestaat de 
kans op het ontstaan van microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC), veroorzaakt door 
levende organismes.  
 



Inspectie-instrument Beheersen van de degradatie van omhullingen  

44 Beheersen van de degradatie van atmosferische opslagtanks 

MIC is moeilijk te bestrijden. Daarom is het belangrijk om MIC zoveel mogelijk te 
vermijden. Dit kan door water zoveel mogelijk te vermijden door productcontrole bij 
aanlevering en indien nodig door geregeld te drainen. 
 
Wanneer een waterige fase voorkomt, is het aangewezen om deze te controleren op de 
aanwezigheid van levende organismes. Indien nodig kunnen systemen die water 
bevatten behandeld worden met biociden.  
 

3.4 Registratie en verwerking van 
inspectieresultaten 

Registratie van inspectieresultaten 

154. Beschikt de onderneming voor elke opslagtank over de resultaten van de 
uitgevoerde inspecties? 

155. Beschrijft het inspectierapport duidelijk de wijze waarop de inspectie werd 
uitgevoerd?  

156. Vermeldt het inspectierapport duidelijk de inspectieresultaten? 
 
Dit vragenblok heeft betrekking op alle types van inspecties, dus eveneens op 
controlerondgangen en zettingsmetingen. 
 
Het inspectierapport bevat ten minste de volgende informatie: 

 datum 
 uitvoerder 
 identificatiegegevens van de opslagtank 
 locatie van de (eventueel uitgevoerde) diktemetingen 
 meetresultaat (van de eventuele diktemetingen) 
 de gebruikte technieken 
 de gebruikte apparatuur 
 de bevindingen van de visuele inspectie.  
 

Evaluatie van diktemetingen 

157. Werd de minimaal vereiste dikte vastgelegd? 
158. Worden de meetresultaten van diktemetingen vergeleken met de minimaal 

vereiste dikte? 
159. Indien de gemeten dikte kleiner is dan de minimaal vereiste dikte, wordt dan een 

verder doorgedreven onderzoek uitgevoerd (of wordt het onderdeel uit dienst 
genomen of hersteld)? 

160. Worden de corrosiesnelheid, de resterende levensduur en de volgende 
inspectiedata berekend?  

161. Worden de uiterste volgende inspectiedata zodanig gekozen dat de restlevensduur 
van de opslagtank bij de volgende inspectie nog niet verstreken is? 

 
Hoe de minimaal vereiste dikte per onderdeel (dak, wand, bodem) kan worden bepaald, 
is terug te vinden in diverse normen. We geven hieronder slechts enkele richtwaarden. 
Deze richtwaarden kunnen niet zomaar gehanteerd worden, maar moeten samen met de 
andere verplichtingen van de norm bekeken worden. Bovendien dient opgemerkt dat 
indien deze waarden bereikt zijn, verder gebruik van de opslagtank niet toegelaten is, 
tenzij na doorgedreven onderzoek. Er dient dus steeds een marge te zijn en op basis 
van deze marge kan een resterende levensduur van de tank bepaald worden, zijnde de 
tijd waarop ten vroegste de vermelde waarde kan bereikt worden. 
 
Richtwaarden voor de minimale dikte van de membraanplaten van de bodem: 
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 EEMUA 159: 2,5 mm 
 API 653: 2,54 mm (0,1 inch). 

 
Richtwaarden voor de minimale dikte van de kroonplaten van de bodem: 

 EEMUA 159: de helft van de berekende ontwerpdikte 
 API 653: de dikte wordt bepaald via berekeningen en tabellen en ligt tussen de 70 

en 90% van de ontwerpdikte. 
 
Richtwaarden voor de minimale dikte van het dak: 

 EEMUA 159: in geen enkele zone van 500 x 500 mm mag de gemiddelde dikte 
kleiner dan 2 mm zijn 

 API 653: in geen enkele zone van 645 cm² (100 sqi) mag de gemiddelde dikte 
kleiner dan 2,28 mm (0,09 inch) zijn. 

 
De minimale dikte van de wand moet bepaald worden per plaatgang via berekeningen. 
De formules in EEMUA 159 en API 653 zijn sterk gelijkend, maar de gehanteerde 
veiligheidsfactoren voor toelaatbare spanningen verschillen tussen beide methodes en 
binnen elke methode per plaatgang. Bovendien dienen de berekende waarden niet enkel 
vergeleken te worden met de gemeten diktes, maar ook met gecorrigeerde diktes indien 
bovendien sprake is van pitting van de wand. Daarbovenop zijn er nog aanvullende 
criteria met betrekking tot diepte en hoeveelheid pitting van de wand.  
 

Evaluatie van scheurtjes (‘cracks’) 

162. Worden de dimensies van de barsten vergeleken met een toelaatbare grootte van 
barsten? 

163. Wordt geëvalueerd of de kans bestaat dat de barsten zouden groeien als de 
opslagtank terug in dienst genomen wordt? 

164. Worden in-service monitoring van de scheuren of lekdetectietechnieken toegepast 
om een beter inzicht te verkrijgen in de restlevensduur van de opslagtank? 

 
De standaarden EEMUA 159 en API 653 geven niet aan hoe scheurvorming moet 
geëvalueerd worden. Hiervoor kan men te rade gaan in API 579. 
 
Een scheurtje (of barst, in het Engels: ‘crack’) in een metalen voorwerp is stabiel indien 
het scheurtje geen aanleiding kan geven tot een brosse breuk en indien het scheurtje 
niet ductiel verder kan doorscheuren. 
 
Volgens de norm API 579 zijn er 3 verschillende evaluatieniveaus om te bepalen of de 
aanwezige scheurtjes of barsten toelaatbaar zijn of niet. 
 
Evaluatieniveaus 1 en 2 zijn toepasbaar indien: 

 het apparaat zich niet in het kruipgebied bevindt 
 de originele ontwerpdata beantwoorden aan deze van een erkende norm of 

standaard 
 de dynamische krachten verwaarloosbaar zijn 
 er geen scheurgroei te verwachten valt tijdens het gebruik van het apparaat.  
 

Om niveau 1 te kunnen toepassen, zijn er verder nog specifieke beperkingen inzake de 
vorm van de componenten en de aanwezige krachten. Indien niet voldaan is aan de 
beperkingen om niveau 1 of 2 toe te mogen passen, is het noodzakelijk om over te gaan 
tot niveau 3 om te evalueren of het apparaat nog veilig verder in dienst gehouden kan 
worden. 
 
Bij de evaluatieniveaus 1 en 2 gaat men op basis van de gemeten dimensies van de 
scheurtjes en de eigenschappen van het materiaal na of de gemeten grootte van de 
scheurtjes kleiner is dan een maximaal toelaatbare grootte. Voor een evaluatie van 
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niveau 1 maakt men hiervoor gebruik van enkele typecurves voor bolvormige, 
cilindervormige of vlakke componenten. Deze typecurves worden ‘Failure Assessment 
Diagrams’ genoemd. Bij een evaluatie van niveau 2 wordt dieper ingegaan op de 
complexe spanningen die in een component kunnen aanwezig zijn om te evalueren of 
een bepaalde barst of scheur aanvaardbaar is of niet. 
 
Als de spanningscondities niet voldoen aan de voorwaarden om evaluatieniveau 1 of 2 
toe te mogen passen of indien het risico op scheurgroei aanwezig is, dan is het 
noodzakelijk om een doorgedreven evaluatie conform niveau 3 uit te voeren.  
 
Scheurgroei in een apparaat dat in dienst is, kan ingedeeld worden in 4 types: 
scheurgroei door vermoeiing, scheurgroei door SCC, scheurgroei door waterstof 
geïnduceerde scheuren en scheurgroei door vermoeiingscorrosie.  
 
Om de resterende levensduur van een apparaat te bepalen dat onderhevig is aan 
scheurtjes, heeft men in feite informatie nodig over de scheurgroeisnelheid wanneer het 
apparaat in dienst is. Bij een evaluatie conform niveau 3 wordt eerst geëvalueerd of de 
initiële scheur aanvaardbaar is, daarna kan (indien de nodige informatie aanwezig is) 
een scheurgroeimodel toegepast worden om de resterende levensduur van het procesvat 
te berekenen. Meestal is er echter niet voldoende informatie gekend om deze 
berekening te kunnen uitvoeren. . In die gevallen zal men moeten terugvallen op andere 
opties, zoals het uitvoeren van herstellingen, monitoring tijdens gebruik (aan de hand 
van een niet-destructieve techniek) of een lekdetectiemethode (‘leak before break 
method’).  
 
Een lekdetectiemethode is toepasbaar in die gevallen waar men kan aantonen dat een 
scheurtje kan groeien doorheen- de wand zonder dat dit tot een catastrofaal falen van 
de omhulling leidt. Men detecteert het lek doordat het scheurtje door de wand heen 
komt. 
 

Evaluatie van verzakkingen van de tankwand 

165. Wordt geëvalueerd of eventuele verzakkingen van de wanden van de opslagtanks 
aanvaardbaar zijn? 

 
Verzakkingen kunnen zowel aanleiding geven tot spanningen in de tankwand als tot 
spanningen in de tankbodem. Voor de evaluatie van de verzakkingen met betrekking tot 
de integriteit van de tankwand, is de verzakking van de tankbodem onder de tankwand 
van belang. Men onderscheidt 3 componenten in de verzakking van de tankwand, die 
afzonderlijk of in onderlinge combinatie kunnen optreden: 

 uniforme verzakking, waarbij alle punten van de rand van de tankbodem dezelfde 
verticale verplaatsing maken  

 planaire verzakking, waarbij de tank in zijn geheel kantelt: de punten van de 
tankbodem blijven in hetzelfde vlak, maar de tankwand vertoont een zekere 
helling (zie onderstaande figuur) 

 niet-planaire of differentiële verzakking, waarbij de punten van de tankbodem niet 
in hetzelfde vlak blijven. 

 
De uniforme component introduceert geen spanningen in de tankwand, maar kan wel 
voor spanningen zorgen ter hoogte van de aansluitingen van leidingen. 
 
Voor het scheefzakken van een tank laat EEMUA 159 een afwijking tot 1/100ste van de 
hoogte van de verticale wand toe. API 653 geeft hiervoor geen grenswaarde. 
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in functie van de parameters R en B zoals hieronder aangegeven. Bij de evaluatie wordt 
een onderscheid gemaakt tussen vervormingen in de nabijheid van de tankwand en 
vervormingen verwijderd van de tankwand. 
 

 
 

Ook in EEMUA 159 zijn criteria te vinden voor de evaluatie van vervormingen van de 
tankbodem:  

 de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de rimpels (een combinatie 
van deuken en uitstulpingen) moet steeds kleiner zijn dan 0,15  

 de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de bulten waaronder zich een 
ledige ruimte bevindt, moet steeds kleiner zijn dan 1/15; indien de ruimte onder 
een bult gevuld is met funderingsmateriaal, vormt zij geen bedreiging voor de 
tank.  

 

Evaluatie van vervormingen in de tankwand 

167. Wordt bij opslagtanks, waaraan vervormingen in de tankwand werden vastgesteld, 
geëvalueerd of de vervormingen aanvaardbaar zijn? 

168. Indien de vervormingen niet aanvaardbaar zijn, werd dan geopteerd voor een 
herstelling, vervanging of herberekening van de opslagtank? 

 
Typische vervormingen van de tankwand zijn:  

 geometrische vervormingen (waardoor een rond vat een ovale doorsnede krijgt)  
 indeukingen  
 uitstulpingen 
 vlakke plekken 
 blaarvorming (ten gevolge van de vorming van waterstofmoleculen).  

 
API 653 geeft geen criteria voor het evalueren van vervormingen. We verwijzen hiervoor 
naar API 579 (Fitness-For-Service). 
 
Om te beoordelen of vervormingen aanvaardbaar zijn, kunnen verschillende procedures 
toegepast worden. API 579 maakt een onderscheid tussen evaluaties van niveau 1, 2 of 
3.  
 
De meest eenvoudige procedure is deze van niveau 1. Hierbij wordt gekeken of de 
vervormingen vallen binnen de ontwerptoleranties die voorzien zijn in de oorspronkelijke 
constructiecodes. Als de opslagtanks voldoen aan deze criteria, dan kan de resterende 
levensduur berekend worden. Indien de resterende levensduur niet aanvaardbaar is, kan 
overgegaan worden tot het uitvoeren van de nodige herstellingen of naar een evaluatie 
van niveau 2.  
 
Bij een niveau 2-evaluatie wordt gekeken naar de structurele integriteit van een 
tankwand met vervormingen. In deze evaluatie wordt rekening gehouden met 
drukkrachten, bijkomende krachten en met verschillende geometrieën. Er wordt 
nagegaan of de berekende ‘remaining stress factor’ groter is dan de toelaatbare 
‘remaining stress factor’ (deze bedraagt volgens de meeste constructienormen 0,9). 
Indien dit het geval is, dan voldoet de opslagtank aan de niveau 2-evaluatie. Hierna 

R R 
B 

R R 
B 

Tankwand Tankwand 

Tankbodem Tankbodem 
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wordt berekend of de resterende levensduur aanvaardbaar is of niet. Indien dit niet het 
geval is, dan wordt overgegaan naar het volgende evaluatieniveau (of worden de nodige 
herstellingen uitgevoerd). Een evaluatie van niveau 3 vergt nog meer berekeningen.  
 
De norm API 579 voorziet ook in de herberekening van opslagtanks indien de evaluatie 
conform niveau 2 of niveau 3 geen aanvaardbare resultaten oplevert. Indien na het 
uitvoeren van een herberekening de evaluatie nog steeds negatief is, dan moet 
overgegaan worden tot een herstelling of een vervanging van de opslagtank. 
 

Herstellingen aan opslagtanks 

169. Zijn de nodige materiaalcertificaten ter beschikking waaruit blijkt dat de 
herstellingen werden uitgevoerd in het oorspronkelijke materiaal? 

170. Zijn de nodige certificaten ter beschikking waaruit blijkt dat alle lasverbindingen 
werden uitgevoerd door lassers die beschikten over de nodige kwalificaties? 

171. Zijn de nodige kwaliteitscontroles van de lasverbindingen (bv. radiografieën) ter 
beschikking? 

 
Het is een goede praktijk om informatie over herstellingen toe te voegen aan het 
constructiedossier van de opslagtank. Aandacht dient te gaan naar 
uitvoeringstekeningen, gebruikte materialen en laswerk. 
 
De selectie van de lassen waarop een kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd en de wijze 
waarop deze kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd, zijn in overeenstemming met de 
constructiecode van de opslagtank. 
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inspecties? 
183. Geven deze instructies duidelijk aan welke plaatsen en welke vormen van 

degradatie moeten geïnspecteerd worden? 
184. Voorzien de inspectieplannen in diktemetingen? 
185. Beschikt de onderneming over instructies voor het uitvoeren van diktemetingen? 
186. Zijn de meetlocaties aangeduid op inspectietekeningen en op de leidingen zelf? 
 
Met de term ‘leidingsystemen’ wordt in deze vragenlijst bedoeld: een geheel van 
leidingstukken dat ruimtelijk duidelijk afgebakend en gedefinieerd is. Een 
leidingsysteem maakt het voorwerp uit van een specifiek inspectieplan en is een 
‘individueel item’ in het inspectieprogramma. Het definiëren van leidingsystemen is dus 
een manier om de inspectie van een groot aantal leidingen praktisch beheersbaar te 
houden (zowel met betrekking tot de planning als met betrekking tot de verslaggeving 
van de inspecties). Deze publicatie heeft niet de bedoeling om strikte richtlijnen te 
geven voor het bepalen van de verschillende leidingsystemen in een installatie, al ligt 
het wel voor de hand dat men leidingstukken zal groeperen met vergelijkbare 
ontwerpcondities, procescondities en corrosieproblemen. De inspectiediensten 
verwachten dat elk leidingstuk deel uitmaakt van een leidingsysteem. 
 
Met ‘inspectieprogramma’ bedoelen we de globale planning van alle inspecties voor alle 
leidingsystemen. 
 
Een inspectieplan voor een leidingsysteem geeft voor één welbepaald leidingsysteem 
aan wanneer en hoe het zal geïnspecteerd, hersteld of onderhouden worden.  
 
API 570 stelt dat elk leidingsysteem moet opgevolgd worden via externe visuele 
inspecties en via diktemetingen. Deze standaard onderscheidt drie klassen van 
leidingen. Voor elke klasse worden aanbevelingen gegeven aangaande: 

 de tijdsintervallen voor het uitvoeren van diktemetingen 
 de aangewezen plaatsen voor het uitvoeren van diktemetingen 
 de tijdsintervallen voor visuele inspecties  
 de aandachtspunten die aan bod dienen te komen bij visuele inspecties. 

Bij externe visuele inspecties moeten zeker de staat van de buitenkant, isolatie, verf en 
coating van de leidingen nagegaan worden. Bovendien moeten tekenen van vibratie, 
foute uitlijning en lekken opgespoord worden. Appendix D van API 570 bestaat uit een 
checklist met specifieke aandachtspunten bij de externe inspectie van procesleidingen 
(inclusief de inspectie van corrosie onder isolatie). De plaatsen in de leiding die bij de 
visuele inspectie bijzondere aandacht verdienen (bv. flenzen, ondersteuningen, …), kan 
men op een tekening aanduiden. 

Voor wat betreft het uitvoeren van diktemetingen, beveelt API 570 het volgende aan. 
 Voor het uitvoeren van diktemetingen zijn ultrasone technieken het meest 

geschikt voor NPS5 > 1. Bij NPS ≤ 1 is het nemen van een radiografisch profiel 
meer aangewezen. 

 Wanneer de corrosie niet uniform is of wanneer de resterende dikte de minimum 
vereiste dikte nadert, is een radiografisch onderzoek, een ultrasone scan of een 
onderzoek met wervelstromen aangewezen.  

 
Bij het uitvoeren van ultrasone metingen boven 65°C moet men erover waken dat 
toestellen gebruikt worden die bij deze temperaturen accurate metingen kunnen doen.  
 

                                          
5 NPS: nominal pipe size. 1 stemt overeen met een buitendiameter van de pijp van 25 mm. 
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4.2 Externe inspecties 

Flensverbindingen in leidingen 

187. Worden visuele inspecties uitgevoerd van flensverbindingen?  
 

De stoffen die bij een lek aan een flensverbinding worden vrijgezet, kunnen corrosie 
veroorzaken. Een visuele inspectie van flensverbindingen op lekken is daarom 
aangewezen. De aanwezigheid van vlekken, afzettingen of druppels zijn indicaties van 
een lek. 
 

Ondersteuningen van leidingen 

188. Wordt de goede staat van de ondersteuningen en van de ankerbouten visueel 
geïnspecteerd? 

189. Worden de contactzones tussen ondersteuningen en leidingen visueel 
geïnspecteerd? 

190. In het geval er corrosie of beschadiging werd vastgesteld, werd dan een meer 
doorgedreven inspectie uitgevoerd? 

191. Is de minimaal vereiste dikte van de ondersteuningen gekend? 
192. Wordt de goede staat van eventuele brandbeschermende lagen of isolatie rond de 

funderingen visueel geïnspecteerd? 
 
De spleet tussen een leiding en de ondersteuning moet goed onderzocht worden op 
corrosie, omdat vocht zich daar kan verzamelen. Als er een afdichtingsproduct gebruikt 
is om deze vochtophoping te vermijden, dan wordt onderzocht of de afdichting nog 
intact is. 
 
Wanneer er corrosie wordt vastgesteld ter hoogte van de ondersteuning, kan het nodig 
zijn om de leiding plaatselijk op te tillen, zodat de contactzone beter onderzocht kan 
worden. Uiteraard moet dit zeer omzichtig gebeuren, in het bijzonder wanneer de 
leiding in gebruik blijft tijdens de hefoperatie. 
 

Degradatie rond injectiepunten 

193. Heeft de onderneming zones geïdentificeerd ter hoogte van injectiepunten die 
onderhevig zijn aan versnelde of lokale corrosie? 

194. Worden rond deze injectiepunten diktemetingen uitgevoerd? 
 
Injectiepunten zijn plaatsen waar relatief beperkte hoeveelheden stof in processtromen 
worden geïnjecteerd. Injectiepunten zijn soms gevoelig aan degradatie door versnelde 
of lokale corrosie. 

 
API 570 beveelt aan om een zone te onderzoeken die zich uitstrekt van 300 mm 
stroomopwaarts van het injectiepunt en tot minstens 10 pijpdiameters stroomafwaarts.  
 

Degradatie in ‘deadlegs’ 

195. Heeft de onderneming zogenaamde ‘deadlegs’ geïdentificeerd? 
196. Worden diktemetingen uitgevoerd op deze ‘deadlegs?’ 
 

‘Deadlegs’ zijn leidingstukken met weinig of geen stroming. Voorbeelden zijn (niet 
limitatief): 

 afgeblinde leidingen 
 leidingen met kleppen die bij normale werking gesloten zijn 
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 bypassen over pompen, debietsmeters, kleppen 
 leidingen rond reservepompen 
 leidingen rond veiligheidskleppen 
 staalnamepunten 
 drains 
 instrumentaansluitingen 
 … 

 
API 570 beveelt aan om diktemetingen uit te voeren op zowel het stilstaande gedeelte 
als op het aansluitingspunt met een leiding met stroming.  
 

Erosie en erosie-corrosie in leidingen 

197. Heeft de onderneming de zones van leidingen die gevoelig zijn aan erosie en 
erosie-corrosie geïdentificeerd? 

198. Worden in de zones van leidingen waar erosie en erosie-corrosie kan voorkomen, 
diktemetingen uitgevoerd? 

 
Erosie-corrosie is een fenomeen waarbij de gecorrodeerde laag wordt weggeschuurd, 
waardoor steeds nieuwe metaallagen in contact komen met het corrosief milieu. De 
combinatie van corrosie en erosie resulteert in een beduidend groter verlies aan metaal 
dan wat verwacht wordt bij het afzonderlijk optreden van deze degradatiefenomenen. 
Deze vorm van corrosie komt voor in zones met hoge snelheden en een hoge 
turbulentie.  
 
Gevoelige plaatsen voor het optreden van erosie-corrosie zijn: 

 de zones stroomafwaarts van regelkleppen, in het bijzonder wanneer verdamping 
(‘flashing’) optreedt 

 de zones stroomafwaarts van meetschijven (‘orifices’) en vernauwingen  
 de uitlaatleidingen van pompen 
 de binnen- en buitenbochten van leidingen.  

 
Inspectietechnieken die geschikt zijn voor het inspecteren van zones waar erosie-
corrosie verwacht kan worden, zijn: 

 ultrasoon scannen 
 radiografisch profiel 
 wervelstroomonderzoek. 

 

Externe isolatie en beschermlagen op leidingen 

199. Wordt de staat van externe beschermlagen (zoals verflagen) visueel 
geïnspecteerd? 

200. Wordt de staat van de externe thermische isolatie visueel geïnspecteerd?  
201. Worden de leidingen visueel gecontroleerd op lekken van een stoomtracing? 
 
Roestplekken en blaarvorming in verflagen kunnen visueel vastgesteld worden. Het 
wegschrapen van verf van blaren en van roestplekken legt vaak putvorming bloot in de 
wand. Zo nodig moet de diepte van de putten gemeten worden.  
 
Een visuele inspectie volstaat doorgaans om de staat van de thermische isolatie en de 
bevestigingsmaterialen te beoordelen. Desgevallend kunnen enkele stalen genomen 
worden om de status van de isolatie te controleren. ‘Neutronen backscatter’ en 
infraroodthermografie kunnen gebruikt worden om natte isolatie te identificeren. 
Infraroodthermografie kan ook gebruikt worden voor het opsporen van beschadigde of 
ontbrekende isolatie onder de isolatiemantel. 
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Corrosie onder externe thermische isolatie 

202. Heeft de onderneming de leidingen die gevoelig zijn aan corrosie onder isolatie 
geïdentificeerd? 

203. Worden zones van leidingen waar corrosie onder isolatie kan voorkomen, 
onderzocht via een geschikte inspectietechniek? 

 
De aanwezigheid van externe thermische isolatie moet niet per definitie leiden tot het 
uitvoeren van periodieke inspecties naar corrosie onder isolatie. Er moet echter voor 
elke leiding geëvalueerd worden of het risico op corrosie onder isolatie aanwezig is in 
functie van de gevoelige plaatsen, de aard van de isolatie, de werkingstemperatuur en 
de constructiematerialen. Mogelijke bronnen van vocht zijn regen, waterlekken, 
condensatie en delugesystemen.  
 
API 574 vermeldt een aantal omstandigheden die corrosie onder isolatie kunnen 
bevorderen: 

 leidingen op plaatsen windafwaarts van koeltorens, in de buurt van afblaaspunten 
voor stoom en zure dampen, van watersproeisystemen en van extra koeling door 
middel van watergordijnen 

 leidingen uit koolstofstaal bedreven op temperaturen tussen -12°C en 175°C 
 leidingen uit koolstofstaal intermitterend bedreven op temperaturen boven 175°C 
 ‘deadlegs’ en aanhechtingen die uit geïsoleerde leidingen steken en op een andere 

temperatuur bedreven worden dan de leiding zelf 
 leidingen uit austenitisch roestvrij staal bedreven op temperaturen tussen 60°C 

en 205°C 
 de aanwezigheid van trillingen waardoor de isolatie kan beschadigd worden 
 leidingen uitgerust met een stoomtracing 
 leidingen met beschadigde coatings. 

 
API 574 vermeldt verder nog een aantal specifieke locaties met een verhoogde kans op 
het optreden van corrosie onder isolatie: 

 alle doorboringen of onderbrekingen in het isolatiesysteem, zoals vents, drains, 
ondersteuningen, kleppen, flenzen, naden, … 

 beschadigde of ontbrekende isolatie 
 eindpunten van isolatie 
 uitgeharde siliconen 
 uitstulpingen of vlekken op de isolatie 
 lage punten in lange stukken niet-ondersteunde leidingen 
 flenzen, bouten of andere componenten uit koolstofstaal of laaggelegeerd staal 

onder isolatie in hooggelegeerde leidingen  
 isolatieplugs (stukken isolatie die kunnen weggenomen worden voor het uitvoeren 

van diktemetingen). 
 
Volgens API 571 is het van belang om een isolatiemateriaal te kiezen dat zo weinig 
mogelijk chlorides bevat en een isolatiemateriaal van het type ‘closed-cell’. Closed-cell 
glasvezelmateriaal houdt immers minder water vast dan minerale wol. Sommige 
isolatiematerialen bevatten chlorides (bijvoorbeeld pvc-isolatie), die door het vocht 
uitgeloogd worden en aanleiding kunnen geven tot corrosie van roestvaste staalsoorten. 
 
Het uitvoeren van visuele inspecties, diktemetingen of wervelstroomonderzoek vergt het 
gedeeltelijk of volledig wegnemen van de isolatie. Men kan in de isolatie zogenaamde 
‘insulation plugs’ aanbrengen. Dit zijn delen van de isolatie die verwijderd kunnen 
worden en na de inspectie weer teruggeplaatst worden. 
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Externe corrosie bij ondergrondse leidingen 

204. Heeft de onderneming ook de ondergrondse leidingstukken ingedeeld in 
leidingsystemen? 

205. Werd onderzocht welke ondergrondse leidingen gevoelig zijn aan corrosie? 
206. Werd de mate van het corrosieve karakter van de bodem onderzocht? 
207. Werd nagegaan of er zwerfstromen kunnen optreden? 
208. Zijn de ondergrondse leidingen voorzien van een coating, een andere 

beschermende bekleding of zijn deze leidingen uitgerust met een kathodische 
bescherming?  

209. Wordt de kathodische bescherming periodiek gecontroleerd?  
210. Worden ondergrondse leidingen periodiek gecontroleerd met behulp van een 

geschikte techniek? 
211. Bestaat er een inspectieprogramma voor de stukken leiding waar er een overgang 

is van bovengronds naar ondergronds? 
 
De corrosie van ondergrondse leidingen hangt af van heel wat factoren, zoals de 
temperatuur, de vochtigheid, het zuurstofgehalte, de elektrische weerstand van de 
grond, het grondtype en de grondhomogeniteit, de aanwezigheid van kathodische 
bescherming, de aanwezigheid van zwerfstromen, de aard en de staat van een 
eventuele beschermlaag, … 
 
Gronden met een hoge vochtigheid, een hoog gehalte aan opgeloste zouten en een 
hoge zuurtegraad, zijn vaak vrij corrosief. Vaak wordt de grondweerstand als maatstaf 
genomen voor grondcorrosie, omdat deze weerstand gemakkelijk te meten is. 
Grondweerstand is gekoppeld aan het vochtgehalte in de grond en aan de hoeveelheid 
opgeloste elektrolyten in het grondwater. 
 
Overgangen tussen grond en lucht zijn meestal gevoelig aan corrosie, omwille van de 
aanwezigheid van zuurstof en vocht. De zone waar externe corrosie kan optreden, 
strekt zich tot enkele tientallen centimeters onder en boven het grondoppervlak uit. Ook 
leidingen die op het grondoppervlak liggen, kunnen hierdoor onderhevig zijn aan 
externe corrosie.  
 
De corrosiesnelheid stijgt met een stijgende temperatuur van de metaalstructuren. 
Gevoelige materialen zijn koolstofstaal en gietijzer. 
 
Elektrische stromen doorheen de grond die afkomstig zijn van elektrische 
tractiesystemen of van aardingen, kunnen aanleiding geven tot een uitermate snelle 
aantasting (‘zwerfstroomcorrosie’ of ‘elektrolyse’ genoemd), die zich manifesteert in de 
vorming van diepe putten in de metaalwand. Vooral gelijkstroom (DC) is hierbij 
gevaarlijk. Wisselstromen geven in de praktijk slechts eerder uitzonderlijk aanleiding tot 
zwerfstroomcorrosie. De belangrijkste bronnen van zwerfstromen in de bodem zijn de 
spoor- en tramlijnen en elektrolyse-installaties (bijvoorbeeld voor de chloor- en 
aluminiumproductie). 
 
API 570 verwijst naar NACE RP0169 en API 651 section 11 voor richtlijnen rond het 
inspecteren en onderhouden van kathodische bescherming van ondergrondse leidingen.  
 
In Vlaanderen geldt een onderzoeksplicht van de kathodische bescherming (ten minste 
om het jaar voor leidingen horend bij ondergrondse houders gelegen binnen de 
waterwingebieden en de beschermingszones en om de twee jaar in de andere gebieden) 
door een erkend milieudeskundige voor ondergrondse leidingen gekoppeld aan 
opslagtanks (artikel 5.17.2.8 van Vlarem II).  

 
Hieronder worden een aantal mogelijke inspectietechnieken voor ondergrondse corrosie 
beschreven.  
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 Problemen met ondergrondse leidingen kunnen geïdentificeerd worden door het 
controleren op wijzigingen van het grondoppervlak (verkleuringen, verzakkingen, 
verweking van asfalt, plasvorming, waarneembare geur, waterbellen, …). Dit kan 
gebeuren aan de hand van bijvoorbeeld een dagelijkse/wekelijkse rondgang. 

 ‘Close interval potential survey’, uitgevoerd op grondniveau boven een 
ondergrondse leiding, kan actieve corrosiepunten op het leidingoppervlak 
lokaliseren. Bij ‘close interval potential survey’ wordt het potentiaalverschil tussen 
leiding en bodem elke halve meter bepaald aan de hand van een speciaal 
meetinstrument. 

 De efficiëntie van kathodische bescherming wordt conventioneel bepaald aan de 
hand van de potentiaalwaarde op testpunten, meestal 1 tot 2 km van elkaar 
verwijderd.  

 ‘Pipe coating holiday survey’ kan gebruikt worden om defecten in de coating van 
ondergrondse gecoate leidingen op te sporen. Deze techniek staat ook bekend als 
de ‘Pearson survey’ en maakt gebruik van een wisselstroomsignaal), dat in de 
leiding wordt geïnjecteerd, en waarbij vervolgens de potentiaalgradiënt doorheen 
de leiding tussen twee mobiele aardcontacten wordt vergeleken. Bij defecten in 
de coating treden verhogingen op in de potentiaalgradiënt. De methode laat ook 
toe om de effectiviteit van de coating te bepalen en haar degradatiesnelheid eruit 
af te leiden.  

 ‘Intelligent pigging’ en camera-onderzoek kunnen informatie opleveren over de 
staat van de binnenkant van de ondergrondse leiding. Hierbij wordt een 
zogenaamde ‘pig’ (‘pipeline inspection gauge’) in de leiding gebracht. De pig 
beweegt zich voort in de leiding door de druk van de productstroom en kan, 
naargelang het type pig, voor verschillende doeleinden worden gebruikt (cleaning, 
inspectie, verzamelen van geometrische informatie over de leiding). 

 Uitgraven is in vele gevallen noodzakelijk om de buitenkant en de binnenkant van 
ondergrondse leidingen te inspecteren. Indien de leiding voorzien is van 
kathodische bescherming, is uitgraven enkel vereist wanneer er indicaties zijn van 
schade aan de coating of wrapping. 

 Wanneer er ter hoogte van de overgang bodem-lucht visueel externe corrosie 
wordt vastgesteld, kunnen diktemetingen en zelfs uitgraven aangewezen zijn om 
vast te stellen of de corrosie beperkt blijft tot de interface, dan wel of ze verder is 
doorgedrongen in het ondergrondse gedeelte.  

 Een bijkomende of alternatieve methode is het lektesten van ondergrondse 
leidingen met een vloeistof op een druk van minstens 10% boven de normale 
werkingsdruk in de leiding op vastgelegde intervallen. De lektest moet 
gehandhaafd blijven gedurende 8 uur. Lektesten kunnen ook uitgevoerd worden 
met behulp van een akoestische emissietechniek.  

 

Spanningscorrosie (stress corrosion cracking) 

212. Heeft de onderneming de zones van leidingen die gevoelig zijn aan de 
verschillende vormen van spanningscorrosie geïdentificeerd? 

213. Indien vormen van spanningscorrosie gedetecteerd werden bij inwendige 
inspecties van procesvaten, wordt hiermee dan rekening gehouden in het 
inspectieprogramma voor leidingen gekoppeld aan die procesvaten? 

214. Worden de zones in leidingen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van scheurtjes? 

 
Er bestaan veel verschillende vormen van spanningscorrosie. Hieronder worden ter 
illustratie een aantal vormen vermeld: 

 Chloride Stress Corrosion Cracking: een typisch probleem bij austenitisch roestvrij 
staal ten gevolge van vocht en chlorides onder isolatie, afzettingen, onder 
pakkingen of in spleten  

 Amine Stress Corrosion Cracking: een typisch probleem in leidingen die geen 
spanningsreducerende warmtebehandeling ondergaan hebben 
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 Caustic Stress Corrosion Cracking: veroorzaakt door de aanwezigheid van NaOH 
of KOH 

 Hydrogen Stress Corrosion Cracking: bijvoorbeeld veroorzaakt door H2S of HF. 
 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat bedrijven zich bij het onderzoek naar 
spanningscorrosie beperken tot de fenomenen die hierboven vermeld zijn. 
 
Wanneer spanningscorrosie wordt waargenomen bij inwendige inspecties van 
drukvaten, is het aangewezen om ook een onderzoek uit te voeren naar 
spanningscorrosie in de aangesloten leidingstukken (zowel stroomopwaarts als 
stroomafwaarts van het betrokken drukvat). In het algemeen hebben lasverbindingen 
en omliggende zones een relatief grotere gevoeligheid voor spanningscorrosie. 
 
Spanningscorrosie kan vastgesteld worden door technieken als ultrasoononderzoek, 
‘liquid-penetrant testing’ (PT) of ‘wet fluorescent magnetic-particle testing' (WFMT). 
 
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om verdachte leidingstukken te verwijderen 
voor verder inwendig oppervlakte-onderzoek.  
 
Lasverbindingen in leidingen worden doorgaans geïnspecteerd bij nieuwbouw, 
herstellingen of wijzigingen. Lasverbindingen worden echter ook vaak gecontroleerd op 
corrosie ter gelegenheid van een interne inspectie of als onderdeel van een radiografisch 
profielinspectie. Wanneer op lasverbindingen corrosie wordt vastgesteld, dan moeten 
bijkomende lasverbindingen op corrosie gecontroleerd worden in hetzelfde 
leidingsysteem.  
 

Beschadiging van en corrosie onder interne beschermlagen  

215. In het geval interne beschermlagen in de leidingen aanwezig zijn: worden de 
interne deklagen onderzocht op aanwezigheid van corrosie, gaten en scheuren? 

216. In het geval een beschadiging werd vastgesteld: werd dan verder onderzoek 
uitgevoerd naar de toestand van het (te beschermen) basismateriaal? 

 
Interne visuele inspecties zijn niet gebruikelijk in leidingen. Nochtans worden soms voor 
leidingen met grote diameters interne visuele inspecties gepland. Voor het uitvoeren 
van interne visuele inspecties kunnen camera’s gebruikt worden. 
 
Interne beschermingslagen kunnen uit verschillende materialen gemaakt zijn: metaal, 
glas, kunststof, rubber, keramiek, …. Interne beschermingslagen die bedoeld zijn voor 
thermische isolatie worden in de volgende sectie specifiek behandeld. 
 
Als interne coatings en corrosiebestendige bekleding in een goede toestand verkeren, is 
er volgens API 570 geen reden om ze te verwijderen om de leiding eronder nader te 
inspecteren. 
 
De effectiviteit van corrosiebestendige bekleding wordt sterk gereduceerd door 
openingen of gaten in de bekleding. API 570 beveelt aan om deze bekledingen te 
inspecteren op de aanwezigheid van openingen, gaten en blaren. Wanneer dergelijke 
condities worden aangetroffen, kan het nodig zijn om de bekleding te verwijderen voor 
verder onderzoek van de leiding eronder. Als alternatief beveelt API 570 een ultrasone 
inspectie van het uitwendig oppervlak aan om via wanddiktemetingen openingen, gaten 
en blaren aan de binnenkant op te sporen.  
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Beschadiging van en corrosie onder interne thermische isolatielagen 

217. Worden interne thermische isolatielagen geïnspecteerd op beschadigingen? 
218. In het geval beschadiging werd vastgesteld van de interne thermische isolatielaag: 

werd dan de toestand van de (onderliggende) omhulling onderzocht? 
219. Werd onderzocht of er condensatie en hiermee samenhangende corrosie kan 

optreden onder de interne thermische isolatie? 
220. In het geval condensatie mogelijk is: wordt de leiding onderzocht met een 

geschikte inspectietechniek? 

Corrosie onder refractaire bekleding kan wel resulteren in het opzwellen of afscheiden 
van het refractair materiaal. Indien dit wordt vastgesteld, beveelt API 570 aan om 
gedeelten van het refractair materiaal te verwijderen om een inspectie van de leiding 
eronder toe te laten. Als alternatief beveelt API 570 diktemetingen via 
ultrasooninspectie van het uitwendig oppervlak aan. 
 

Corrosie onder afzettingen 

221. Werd onderzocht of er corrosie kan optreden onder afzettingen? 
222. In het geval corrosie onder afzettingen kan optreden: wordt de leiding onderzocht 

met een geschikte inspectietechniek? 
 
API 570 stelt dat ingeval er afzettingen (zoals cokes) aanwezig zijn op het 
leidingoppervlak, het aangewezen is om na te gaan of er onder deze afzettingen actieve 
corrosie aanwezig is. Dit kan een grondige inspectie vereisen in geselecteerde zones. Bij 
grote leidingen is het aangewezen om de afzettingen te verwijderen voor een plaatselijk 
onderzoek van de geselecteerde kritische zones. Bij kleinere leidingen kan het 
verwijderen van bepaalde leidingstukken of het toepassen van niet-destructieve 
methodes zoals radiografie aangewezen zijn.  
 

Vermoeiing 

223. Heeft de onderneming geëvalueerd welke leidingen gevoelig zijn aan vermoeiing? 
224. Werd de verwachte levensduur ingeschat voor die leidingen waar vermoeiing 

relevant is? 
 
Vermoeiing treedt op door cyclische blootstelling aan bepaalde condities: 

 temperatuurschommelingen die spanningen veroorzaken door het uitzetten en 
inkrimpen (richtwaarde: 100°C) 

 mechanische belasting (zeer materiaalafhankelijk: voor bepaalde materialen is er 
een veilige ondergrens, voor andere niet) 

 trillingen (zeer grote effecten indien synchroon met natuurlijke frequentie van de 
component). 

 
Gevoelige plaatsen zijn: 

 aftakkingen 
 punten waar metalen met verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten aan 

elkaar gelast zijn: deze zones kunnen onderhevig zijn aan vermoeiing door cycli 
van thermische expansie (opwarming en afkoeling) 

 plaatsen waar lokale aantasting (bijvoorbeeld pitting) is opgetreden: hier kan 
scheurvorming aan de oppervlakte versneld optreden 

 kleppen. 
 
Vermoeiing kan het falen van de leidingen veroorzaken vooraleer het gedetecteerd 
wordt via niet-destructieve technieken. Het ontwerp en de installatie moeten er dus op 
gericht zijn om het ontstaan van vermoeiing te vermijden. Periodieke ‘magnetic particle 
testing’ of ‘liquid-penetrant testing’ kunnen gebruikt worden om voortekenen van 
vermoeiing op te sporen op aansluitstukken verbonden met trillende leidingen.  
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Kleppen die aan sterke temperatuurschommelingen worden blootgesteld moeten 
periodiek gecontroleerd worden op thermische vermoeiing (‘thermal fatigue cracking’). 
 
Een ‘piping stress’ analyse kan gebruikt worden om inspectiepunten oordeelkundig te 
kiezen, bijvoorbeeld punten die vatbaar blijken te zijn voor vermoeiing ten gevolge van 
thermische uitzettingscycli. 
 

Kruip 

225. Heeft de onderneming de zones van leidingen die gevoelig zijn aan kruip 
geïdentificeerd? 

226. Is er voor deze zones een specifiek inspectieprogramma dat kruip onderzoekt? 
 
Hogere temperaturen kunnen aanleiding geven tot kruip van metalen leidingen. Kruip is 
een niet-omkeerbare toename in lengte bij een constante belasting en dit over een 
bepaalde tijdsperiode. Bij een bepaalde (hoge) temperatuur zal de kruip na verloop van 
tijd versnellen tot een breuk optreedt. Hoge temperaturen kunnen dus, afhankelijk van 
de waarde en de eigenschappen van de omhulling, aanleiding geven tot een snelle 
breuk of kunnen de levensduur van een omhulling beperken. 
 
De snelheid van degradatie te wijten aan kruip is afhankelijk van de belasting 
(spanning) en de temperatuur. API 571 geeft de volgende indicatieve 
grenstemperaturen voor het optreden van kruip: 

 koolstofstaal (carbon steel): 370°C 
 laaggelegeerd staal (low alloy steel): 400 – 425°C 
 austenitisch roestvast staal: 480°C – 540°C. 

 
Een leiding moet voldoende bestand zijn tegen de hoogste temperaturen die optreden 
bij de normale werking van de installatie. Dit betekent dat er ofwel geen kruip optreedt, 
ofwel dat de kruip en de bijhorende verouderingsverschijnselen zich voldoende traag 
manifesteren, zodat ze kunnen opgevolgd worden en zodat de leiding uit dienst kan 
genomen worden en vervangen voordat haar levensduur beëindigd is.  
 
API 570 beveelt de volgende niet-destructieve methodes aan om scheuren ten gevolge 
van kruip op te sporen: penetrantonderzoek, magnetische veldlekmethode (‘magnetic 
particle testing’), ultrasoononderzoek, radiografie, in-situ metallografie en akoestische 
emissie. 
 
Een ‘piping stress’-analyse kan gebruikt worden om inspectiepunten oordeelkundig te 
kiezen, bijvoorbeeld punten die vatbaar blijken te zijn voor kruip in leidingen op hoge 
temperatuur of plaatsen met grote spanningen. 
 

Metallurgische effecten bij hogere temperaturen (>300°C) 

227. Heeft de onderneming geëvalueerd of er condities zijn waarbij zich metallurgische 
effecten bij hogere temperaturen (>300°C) kunnen voordoen? 

228. Worden deze effecten vermeden door de keuze van een geschikt materiaal? 
 
Er zijn diverse mechanismen die bij hoge temperatuur kunnen optreden en de 
metallurgische structuur (korrelgrootte, kristalvormen, …) kunnen aantasten. 
 
De volgende fenomenen kunnen optreden bij koolstofstaal en gelegeerd staal: 

 grafitisatie (bij langdurige blootstelling aan temperaturen in het gebied 400-
600°C) 

 verweking (bij langdurige blootstelling aan temperaturen in het gebied 450-
760°C) 
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 thermische verbrossing (bij langdurige blootstelling (meerdere jaren) aan 
temperaturen in het gebied 340-600°C). 
 

Mogelijke fenomenen in geval van roestvast staal zijn: 
 475°C-verbrossing (bij blootstelling aan temperaturen in het gebied 315-540°C) 
 sigmafaseverbrossing (bij blootstelling aan temperaturen in het gebied 540-

950°C). 
 
Deze fenomenen verzwakken het materiaal en kunnen tot faling leiden. Indien leidingen 
aan hogere temperaturen worden blootgesteld, is het dus belangrijk om deze 
mechanismen te kennen en indien mogelijk voor aangepaste materialen te kiezen, de 
mechanismen op te volgen of bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. 
 

4.3 Registratie en verwerking van 
inspectieresultaten 

Registratie van inspectieresultaten 

229. Beschikt de onderneming voor elke leiding over de resultaten van de uitgevoerde 
inspecties? 

230. Beschrijft het inspectierapport duidelijk de wijze waarop de inspectie werd 
uitgevoerd?  

231. Vermeldt het inspectierapport duidelijk de inspectieresultaten? 
 
Dit vragenblok heeft betrekking op alle types van inspecties, dus zowel de visuele 
inspecties als inspecties uitgevoerd met meetapparatuur. 
 
Het inspectierapport bevat ten minste de volgende informatie: 

 de datum 
 de uitvoerder (naam van de inspecteur en het bedrijf waarvoor hij werkt) 
 de identificatiegegevens van het procesvat 
 de locatie van de meetpunten van de (eventueel uitgevoerde) diktemetingen 
 de meetresultaten (van de eventuele diktemetingen) 
 de gebruikte technieken 
 de gebruikte apparatuur 
 de bevindingen van de visuele inspectie. 

 

Evaluatie van diktemetingen 

232. Werd de minimaal vereiste dikte vastgelegd? 
233. Worden diktemetingen vergeleken met de minimaal vereiste dikte? 
234. Wordt op basis van de corrosiesnelheid de resterende levensduur van een leiding 

bepaald?  
235. Worden de uiterste volgende inspectiedata zodanig gekozen dat de restlevensduur 

van leidingen bij de volgende inspectie nog niet verstreken is? 
236. Indien de gemeten dikte kleiner is dan de minimaal vereiste dikte, wordt dan een 

verder doorgedreven onderzoek uitgevoerd (of wordt het onderdeel uit dienst 
genomen of hersteld)? 

 
De vereiste minimale dikte van een leiding wordt in API 570 gedefinieerd als de grootste 
van de ‘pressure design thickness’ en de ‘structural minimum thickness’: 

 ‘pressure design thickness’: minimum dikte zonder corrosietoeslag, gebaseerd op 
berekeningen voor druk volgens de ontwerpcode 

 ‘structural minimum thickness’: minimum dikte zonder corrosietoeslag, gebaseerd 
op structurele en andere belasting. 
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API 570 onderscheidt drie klassen van leidingen, met bijbehorende maximum inspectie 
intervallen voor het uitvoeren van diktemetingen: 

 klasse 1: 5-jaarlijks 
 klassen 2 en 3: 10-jaarlijks 
 injectiepunten: 3-jaarlijks. 

 
Klasse 1 omvat leidingen waarvan een lek onmiddellijk aanleiding kan geven tot een 
noodsituatie, waarbij zowel bedreigingen voor de mens als voor het milieu in rekening 
moeten gebracht worden. De standaard geeft een aantal voorbeelden: 

 leidingen met brandbare gassen die bij een lek verdampen en door afkoeling 
kunnen leiden tot een brosse breuk 

 leidingen die stoffen bevatten die bij een vrijzetting snel kunnen verdampen en 
een ontvlambaar mengsel vormen, zoals C2-, C3- en C4-stromen 

 leidingen met gassen die meer dan 3 gewichtsprocent waterstofsulfide bevatten 
 leidingen met waterstofchloride (100%) 
 leidingen met waterstoffluoride 
 leidingen over of nabij water. 

 
Klasse 2 omvat leidingen die niet in klasse 1 en 3 ondergebracht worden. Voorbeelden 
zijn: 

 leidingen met koolwaterstoffen die na het vrijkomen slechts langzaam verdampen 
 leidingen met waterstofgas of aardgas 
 leidingen met sterke basen of zuren. 

 
In klasse 3 worden leidingen ingedeeld die brandbare stoffen bevatten, waarvan de 
verdamping na een lek kan verwaarloosd worden en die niet gesitueerd zijn in zones 
waar veel activiteiten plaatsvinden. Leidingen met stoffen die schadelijk zijn voor de 
huid, maar in afgelegen zones liggen, kunnen ook in klasse 3 worden ingedeeld.  
 

Evaluatie van scheurtjes (‘cracks’) 

237. Wordt bij vaststelling van scheurtjes overgegaan tot herstelling of vervanging van 
de leiding of tot een meer doorgedreven analyse? 

238. In het geval wordt geopteerd voor een doorgedreven analyse: worden de 
dimensies van de scheurtjes vergeleken met een toelaatbare grootte van barsten? 

239. Wordt geëvalueerd of de kans bestaat dat de scheurtjes zouden groeien als het 
apparaat terug in dienst genomen wordt? 

240. Worden in-service monitoring of lekdetectietechnieken toegepast om een beter 
inzicht te verkrijgen in de restlevensduur van de leiding? 

 
Een scheurtje (of barst, Engels: ‘crack’) in een metalen voorwerp is stabiel indien het 
scheurtje geen aanleiding kan geven tot een brosse breuk en indien het scheurtje niet 
ductiel verder kan doorscheuren. 
 
Volgens de norm API 579 zijn er 3 verschillende evaluatieniveaus om te bepalen of de 
aanwezige scheurtjes of barsten toelaatbaar zijn of niet. 
 
Evaluatieniveaus 1 en 2 zijn toepasbaar indien: 

 het apparaat zich niet in het kruipgebied bevindt 
 de originele ontwerpdata beantwoorden aan deze van een erkende norm of 

standaard 
 de dynamische krachten verwaarloosbaar zijn 
 er geen scheurgroei te verwachten valt tijdens het gebruik van het apparaat.  
 

Om niveau 1 te kunnen toepassen, zijn er verder nog specifieke beperkingen inzake de 
vorm van de componenten en de aanwezige krachten. Indien niet voldaan is aan de 



Inspectie-instrument Beheersen van de degradatie van omhullingen  

 Beheersen van de degradatie van leidingen 63 

beperkingen om niveau 1 of 2 toe te mogen passen, is het noodzakelijk om over te gaan 
tot niveau 3 om te evalueren of het apparaat nog veilig verder in dienst gehouden kan 
worden. 
 
Bij de evaluatieniveaus 1 en 2 gaat men op basis van de gemeten dimensies van de 
scheurtjes en de eigenschappen van het materiaal na of de gemeten grootte van de 
scheurtjes kleiner is dan een maximaal toelaatbare grootte. Voor een evaluatie van 
niveau 1 maakt men hiervoor gebruik van enkele typecurves voor bolvormige, 
cilindervormige of vlakke componenten. Deze typecurven worden ‘Failure Assessment 
Diagrams’ genoemd. Bij een evaluatie van niveau 2 wordt dieper ingegaan op de 
complexe spanningen die in een component kunnen aanwezig zijn om te evalueren of 
een bepaalde barst of scheur aanvaardbaar is of niet. 
 
Als de spanningscondities niet voldoen om aan de voorwaarden om evaluatieniveau 1 of 
2 toe te passen of indien het risico op scheurgroei aanwezig is, dan is het noodzakelijk 
om een doorgedreven evaluatie conform niveau 3 uit te voeren.  
 
Scheurgroei in een apparaat dat in dienst is, kan ingedeeld worden in 4 types: 
scheurgroei door vermoeiing, scheurgroei door spanningscorrosie, scheurgroei door 
waterstof geïnduceerde scheuren en scheurgroei door vermoeiingscorrosie. 
 
Om de resterende levensduur van een apparaat te bepalen dat onderhevig is aan 
scheurtjes, heeft men in feite informatie nodig over de scheurgroeisnelheid wanneer het 
apparaat in dienst is. Bij een evaluatie conform niveau 3 wordt eerst geëvalueerd of de 
initiële scheur aanvaardbaar is, daarna kan (indien de nodige informatie aanwezig is) 
een scheurgroeimodel toegepast worden om de resterende levensduur van het procesvat 
te berekenen. Meestal is er echter niet voldoende informatie gekend om deze 
berekening te kunnen uitvoeren. In die gevallen zal men moeten terugvallen op andere 
opties, zoals het uitvoeren van herstellingen, monitoring tijdens gebruik (via een niet-
destructieve techniek) of een lekdetectiemethode (‘leak before break method’).  
 
Een lekdetectiemethode is toepasbaar in die gevallen waar men kan aantonen dat een 
scheurtje kan groeien doorheen de wand zonder dat dit tot een catastrofaal falen van de 
omhulling leidt. Men detecteert het lek doordat het scheurtje door de wand heen komt. 
 

Evaluatie van vervormingen 

241. Wordt bij leidingen waaraan vervormingen werden vastgesteld, geëvalueerd of de 
vervormingen aanvaardbaar zijn? 

242. Indien de vervormingen niet aanvaardbaar zijn, werd dan geopteerd voor 
herstelling, vervanging of een herberekening van de leiding? 

 
Vervormingen van leidingen kunnen als volgt ingedeeld worden: 

 geometrische vervorming (zoals een verbuiging van de leiding)  
 deuken (al dan niet met een groef) 
 rimpels (een combinatie van deuken en uitstulpingen) 
 blaarvorming (ten gevolge van de vorming van waterstofmoleculen).  

 
Om te beoordelen of vervormingen aanvaardbaar zijn, kunnen verschillende procedures 
toegepast worden. API 579 maakt een onderscheid tussen evaluaties van het niveau 1, 
2 of 3.  
 
De eenvoudigste procedure is deze van niveau 1. Hierbij wordt gekeken of de 
vervormingen vallen binnen de ontwerptoleranties die voorzien zijn in de oorspronkelijke 
constructiecodes. Als de leidingen voldoen aan deze criteria, kan de resterende 
levensduur berekend worden. Als de resterende levensduur niet aanvaardbaar is, dan 
kan overgegaan worden tot het uitvoeren van de nodige herstellingen of naar een 
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evaluatie van niveau 2.  
 
Bij een niveau 2-evaluatie wordt gekeken naar de structurele integriteit van een leiding 
met vervormingen. In deze evaluatie wordt rekening gehouden met drukkrachten, 
bijkomende krachten en met verschillende geometrieën. Er wordt nagegaan of de 
berekende ‘remaining stress factor’ groter is dan de toelaatbare ‘remaining stress factor’ 
(deze bedraagt voor de meeste constructienormen 0,9). Indien dit het geval is, dan 
voldoet de leiding aan de niveau 2-evaluatie. Hierna wordt berekend of de resterende 
levensduur aanvaardbaar is of niet. Indien dit niet het geval is, dan wordt overgegaan 
tot het volgende evaluatieniveau (of worden de nodige herstellingen uitgevoerd). Een 
evaluatie van niveau 3 vergt nog meer berekeningen.  
 
Indien een evaluatie van niveau 2 of 3 niet toelaat om te besluiten dat de leiding verder 
veilig bij dezelfde procescondities kan gebruikt worden, dan voorziet API 579 de 
mogelijkheid om de procescondities aan te passen (verlagen van de werkdruk en/of de 
werktemperatuur), zodanig dat een veilig gebruik wel kan verzekerd worden. We 
spreken dan van een ‘herberekening’ van de leiding voor de nieuwe procescondities.  
 
Indien door het uitvoeren van een herberekening de beoordeling nog steeds negatief is, 
dan moet overgegaan worden tot een herstelling of een vervanging van het procesvat. 
 

Herstellingen aan leidingen 

243. Zijn materiaalcertificaten ter beschikking waaruit blijkt dat de herstellingen werden 
uitgevoerd in het oorspronkelijke materiaal? 

244. Zijn certificaten ter beschikking waaruit blijkt dat alle lasverbindingen werden 
uitgevoerd door lassers die beschikten over de nodige kwalificaties? 

245. Zijn de kwaliteitscontroles van de lasverbindingen (bv. radiografieën) ter 
beschikking?  

246. Kan aangetoond worden dat alle herstelde stukken leiding beschikken over 
dezelfde ontwerpdruk en ontwerptemperatuur als de originele leiding? 

 
Het is een goede praktijk om informatie over herstellingen toe te voegen aan het 
constructiedossier van de leiding. 
 
De selectie van de lassen waarop een kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd en de wijze 
waarop deze kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd, zijn in overeenstemming met de 
constructiecode van de leidingen. 
 
API 570 geeft de volgende aanbevelingen met betrekking tot het herstellen van 
leidingen. 

 Alle laswerk met betrekking tot herstellingen wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de principes van ASME B31.3 of de code volgens dewelke 
de leiding werd gebouwd. 

 Alle laswerk uitgevoerd op leidingen in bedrijf moeten gebeuren overeenkomstig 
API Publication 2201, waarbij de ‘Suggested Hot Tap Checklist’ uit deze publicatie 
wordt toegepast.  

 Bij herstellingen aan leidingen vervaardigd uit legeringen zal de inspecteur 
verifiëren of het gebruik van nieuwe materialen consistent is met de geselecteerde 
of gespecificeerde constructiematerialen. De materiaalverificaties worden 
uitgevoerd conform API 578.  

 De materialen die gebruikt worden voor herstellingen aan procesvaten moeten 
voldoen aan de ontwerpvoorwaarden van de constructiecode die van toepassing 
is. Materialen die gebruikt worden om lasherstellingen uit te voeren, moeten 
compatibel zijn met het originele materiaal. 

 Geschikte niet-destructieve onderzoeksmethodes moeten toegepast worden na 
voltooiing van het laswerk.  
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 Druktesten zijn normaal vereist na aanpassingen en grote herstellingen. 
 Wanneer een druktest niet vereist of niet praktisch uitvoerbaar is, zal niet-

destructief onderzoek toegepast worden.  
 

Herberekening van leidingen 

247. In het geval van een aanpassing van de procescondities, kunnen documenten 
worden voorgelegd waaruit blijkt dat de leiding geschikt is voor de nieuwe 
procescondities? 

248. Werd ingeval van een herberekening van een leiding een lektest uitgevoerd 
alvorens de leiding bij de nieuwe procescondities in dienst werd genomen? 

249. Werd nagegaan of de insteldruk en de dimensies van overdrukbeveiligingen in 
overeenstemming zijn met de aangepaste maximale druk en temperatuur van de 
leiding?  

 
Indien de toestand van een leiding niet meer voldoende is om onder dezelfde 
procescondities verder veilig te exploiteren, dan heeft men de mogelijkheid om de 
procescondities aan te passen, zodat de leiding wel nog veilig kan gebruikt worden.  

 
Op herberekende leidingen wordt een lektest uitgevoerd overeenkomstig de code 
volgens dewelke de leiding werd gebouwd óf volgens de laatste versie van de 
toepasselijke code voor de nieuwe procescondities, tenzij kan aangetoond worden dat 
een vroegere lektest werd uitgevoerd op een druk hoger of gelijk aan de testdruk voor 
de nieuwe condities. Een lektest is niet vereist bij verhoging van de temperatuur waarbij 
de trekspanning niet beïnvloed wordt.  
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fluxdichtheid (uitgedrukt in Tesla).  In principe gaat men ervan uit dat vooral het 
materiaalverlies kan gedetecteerd worden met deze methode en dat men voor de 
dimensies en het type van corrosie nadien moet overgaan tot bijkomende metingen met 
de ultrasoontechniek.  Sommige leveranciers stellen wel dat hun instrument op basis van 
bepaalde algoritmen toch een inschatting kan maken die ultrasoononderzoek overbodig 
zou maken.  Voorlopig wordt aangenomen dat er nog geen betrouwbare methode bestaat 
waarbij MFL kan gebruikt worden zonder hulp van ultrasoonmetingen. De MFL-techniek 
zal zowel interne als externe corrosie van de bodemplaten detecteren. 
 

‘Neutron Backscatter’ 

‘Neutron Backscatter’ is een techniek die geschikt is om natte isolatie te detecteren op 
leidingen en vaten. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve bron 
die hoge energie-neutronen in de isolatie emitteert. Als er vocht in de isolatie aanwezig 
is, dan verminderen de waterstofkernen de energie van de neutronen. Omdat het 
meetinstrument alleen gevoelig is voor lage-energie neutronen, is de telling evenredig 
met de hoeveelheid water in de isolatie. Lage tellingen per tijdsperiode wijzen op een 
geringe aanwezigheid van vocht. 
 

Penetrantonderzoek 

Een vloeistof, het penetrant, wordt op het materiaaloppervlak aangebracht en dringt 
aldus door via de beschadigingen. Vervolgens wordt het oppervlak schoongemaakt en 
wordt een ontwikkelaar aangebracht die het opgenomen penetrant opzuigt en dus een 
beeld geeft van de beschadigingen die aan het oppervlak doorbreken (barsten, scheuren, 
putjes, porositeit). Deze methode is enkel bruikbaar op niet al te ruwe materialen en niet 
al te hoge temperaturen.  
 

‘Pipe coating holiday survey’ / ‘Pearson survey’ 

‘Pipe coating holiday survey’ kan gebruikt worden om defecten in de coating van 
ondergrondse gecoate leidingen op te sporen. Deze techniek staat ook bekend als de 
‘Pearson survey’ en maakt gebruik van een wisselstroomsignaal dat in de leiding wordt 
geïnjecteerd, en waarbij vervolgens de potentiaalgradiënt doorheen de leiding tussen 
twee mobiele aardcontacten wordt vergeleken. Bij defecten in de coating treden 
verhogingen op in de potentiaalgradiënt. De methode laat ook toe om de effectiviteit van 
de coating te bepalen en haar degradatiesnelheid er uit af te leiden. 
 

Radiografie 

Men bestraalt de structuur aan 1 zijde en detecteert de ontvangen straling, die afwijkt 
naargelang er defecten of abnormaliteiten in het materiaal aanwezig zijn. Dit gebeurt 
met behulp van twee soorten elektromagnetische straling: röntgenstraling en 
gammastraling. Nadeel is uiteraard het stralingsgevaar en het feit dat beide zijden 
bereikbaar moeten zijn.  
 
Verder is het zo dat vooral volumetrische fouten (vb. gas- en slakinsluitingen) 
gemakkelijk gedetecteerd worden met deze methode, de detectie van scheuren is 
moeilijker. Ook is de te doorstralen dikte beperkt. Deze methode wordt vooral gebruikt 
voor de detectie van fouten in lasnaden of voor de detectie van fouten onder isolatie. Het 
belangrijkste voordeel is uiteindelijk dat deze methode bruikbaar is voor alle soorten 
materiaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ultrasoononderzoek.  
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Thermografie 

Deze techniek kan gebruikt worden voor het detecteren van fouten onder isolatie. Ze is 
in feite meer geschikt voor het detecteren van fouten in het algemeen (vb. opwarming 
van lagers door slijtage, slechte elektrische contacten). 
 

Ultrasoononderzoek 

Ultrasoononderzoek is zeer geschikt om scheuren of vlakke interne fouten op te sporen in 
materialen. Dit is een voordeel ten opzichte van radiografie. Een ander voordeel is dat 
het een snelle methode is. Nadelig is dan weer dat men ultrasoononderzoek niet voor alle 
soorten materialen kan gebruiken (het materiaal moet doordringbaar zijn voor 
ultrasoongolven en de vorm mag niet te onregelmatig zijn). Men kan ook niet alle 
plaatsen controleren, dus eventuele plaatselijke corrosie is moeilijker detecteerbaar.  
 
Een nieuw type van ultrasoondetectie (‘phased array’, gebruikt door bepaalde erkende 
controleorganismes) is sinds enkele jaren in gebruik en zou dan toch toelaten dat 
ultrasoononderzoek voor alle soorten materialen toepasbaar wordt. Bijvoorbeeld een las 
van roestvast staal op koolstofstaal of tussen 2 roestvast stalen onderdelen is in principe 
moeilijker te inspecteren via ultrasoondetectie.  
 
De ‘phased array’-methodiek zou veel betrouwbaarder zijn dan een gewone 
ultrasoonmethode, omdat hier gewerkt wordt met een ‘waaier’ van golven. 
 
De werking van ultrasoononderzoek berust op het feit dat een geluidsgolf reflecteert bij 
een overgang tussen 2 materialen, waardoor een interne fout kan gedetecteerd worden. 
Het ultrasoon geluid wordt opgewekt via piëzo-elektrische kristallen en kent een 
frequentie tussen 0,5 en 10 MHz. Hoe hoger de frequentie, hoe nauwkeuriger het 
onderzoek is, maar hoe lager de penetratiediepte. 
 

Vonktestmethode 

De vonktestmethode laat een grondig onderzoek toe van scheurtjes in beschermlagen 
van glas, kunststof, rubber en verflagen. Bij deze techniek wordt één elektrode 
verbonden met de omhulling, een tweede elektrode gaat als borstel over de 
beschermingslaag. Ter hoogte van beschadigingen wordt een vonk getrokken. 
 

Wervelstroomonderzoek (‘eddy current’) 

Bij dit onderzoek wordt een activerende inspectiespoel over of in een buis gebracht. De 
wisselstroom in de spoel veroorzaakt wervelstromen in het proefstuk, die dan op hun 
beurt een magnetisch inductieveld induceren, dat gedetecteerd wordt met een 
secundaire spoel of met de inspectiespoel. De aanwezigheid van fouten in het materiaal 
veroorzaakt veranderingen in het wervelstroompatroon. Bij meer complexe structuren is 
deze methode weliswaar niet bruikbaar, omdat de interpretatie te ingewikkeld wordt. 
Deze methode wordt dus vooral gebruikt voor leidingen. Voordeel is dat deze methode 
bruikbaar is bij hogere temperaturen, aangezien de sensor niet tegen de wand moet 
gebracht worden. 
 
Deze methode vereist in principe geen extra meettechniek. 
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