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Corrosie in centrale verwarming   

La corrosion dans le chauffage central

• sedert 1982 zoek ik naar

– Oorzaken

– Inzichten

– Cijfers 

– Oplossingen – Oplossingen 

• Depuis 1982 je suis à la 
recherche de

– Causes

– Explications

– Chiffres

– Solutions



hoe een echte chauffagist herkennen?

comment reconnaître un vrai chauffagiste?



iedereen weet dat verwarmingswater 

ZWART is en STINKT (‘dood water’)

tout le monde sait que l’eau de chauffage est

NOIRE et PUE (l’eau morte)



residu uit een oude gietijzeren ketel

résidu d’une vieille chaudière en fonte



het meest in het oog springende symptoom: 

een lek

le symptome le plus clair: une fuite



inwendige roest in een open expansieleiding

de la rouille interne dans une conduite de vase

d’expansion ouvert



tot volledige verstopping

jusqu’à blocage complet



open expansievat

vase d’expansion ouvert



open expansievat

vase d’expansion ouvert



open expansievat

vase d’expansion ouvert



roestafzetting ten gevolge van zuurstofdiffusie 

doorheen rubber flexibels

dépôt de rouille, suite à la diffusion d’oxygène à travers 

d’un tuyau flexible en caoutchouc



gemengde afzetting van roest en magnetiet in lagen

dépôt mixte de rouille et de magnétite en couches



watermantel rond de vlambuizen: bedekt met 

zuurstofrijke roestafzetting

à travers du paroi de la chaudière: les tuyaux de 

flamme sont couverts de rouille, riche en oxygène



een gietijzeren ketelelement met gelaagde afzetting van 

magnetiet en ketelsteen: men kan de ringen tellen…

élément de chaudière fonte à dépôt en couches de 

magnétite et tartre: on peut compter les anneaux



een gietijzeren ketelelement met gelaagde afzetting van 

inhibitoren en ketelsteen: 6 maand oud en gebarsten…

élément de chaudière fonte à dépôt en couches d’inhibiteurs

et de tartre: fissuré en 6 mois



zonder woorden…

pas besoin d’expliquer…



circulatiepomp met een probleempje

le circulateur démontre un petit problème



deze circulator draaide niet meer…

ce circulateur ne tournait plus…



deze nog een klein beetje

celui-ci encore un peu



verschillende lagen in één pomphuis: 

magnetiet met daaroverheen roest

les différentes couches de dépot dans la la pompe: 

le magnétite couvert de rouille



verminderd debiet…

le débit réduit…



verminderde warmteafgifte..

la dissipation de chaleur réduite…



door slijkafzetting

à cause d’un dépôt de boues



of schilfers…

ou de pellicules…



of residu van inhibitoren

ou le résidu d’inhibiteurs



een zeer gekend probleem: 

dichtslibben van kunststof vloerverwarmingsbuizen

un problème très connu: 

l’embouage des tuyaux synthétiques des planchers chauffants



de oplossing: spoelen (?)

la solution: le rinçage (?)



hoe vaak dan wel? (tot er een lek is)

combien de fois? (jusqu’il y se présente une fuite)



minder gekend: erosie

moins connu: l’érosion



nog minder gekend: waterstofvorming 

(in deze geval door restant van chemische reiniger)

encore moins connu: la formation d’hydrogène (dans le cas

échéant causé par le restant d’un nettoyant chimique)



nog minder gekend: waterstofvorming 

(in dit geval door restant van chemische reiniger)

encore moins connu: la formation d’hydrogène (dans le cas

échéant causé par le restant d’un nettoyant chimique)



in dit geval door electrolyse

o.i.v. gemengde metalen in de installatie 

dans ce cas-ci à cause de la présence de métaux mixtes

(Fe, Al, Cu)

waterstofvorming door hydrolyse van het water 

production d’hydrogène à cause d’hydrolyse de l’eau



lekkende ontluchter door vuilafzetting

purgeur fuitant à cause de dépôt de boues



lekkende ontluchters door afzetting van 

inhibitoren

purgeurs fuitant à cause de dépôt d’inhibiteurs



bolkraan met inwendige zoutafzetting (inhibitoren)

vanne sphérique avec dépôts de sels (inhibiteurs)



defect expansievat

vase d’expansion défectueux



expansievat met te  hoge voordruk: altijd leeg geweest

vase d’expansion à gonflage exagéré: resté toujours vide



Corrosie …

La corrosion….

• de meerderheid “ontkent” 

het probleem

• Er bestaan amper cijfers 

over de grootte van het 

• On “ignore” le problème

• Il n’y existe guère des 

données concernant

l’ampleur du problème ou leover de grootte van het 

probleem of de 

maatschappelijke kost

• Niemand schijnt te weten 

welke corrosiesnelheid 

aanvaardbaar is

l’ampleur du problème ou le

coût total à notre société

• Personne ne peut dire

quelle vitesse de corrosion

pourraît être acceptable



gelukkig

heureusement

• goede richtlijnen

– VDI2035

– WTCB

• bijeenkomsten ATIC

• de bonnes directives

– VDI2035

– CSTC

• rendez-vous de l’ATIC• bijeenkomsten ATIC

• tijdschriftartikels

• rendez-vous de l’ATIC

• articles spécialisées



http://www.beuth.de/de/technische-regel/vdi-

2035-blatt2/116421068?SearchID=432633309





in tijdschriften

dans les magazines



ongelukkig genoeg

malheureusement

• stijgend aantal 
probleemgevallen

– ondanks het 
“gesloten systeem”

• nombre des problèmes
augmente

– malgré le “système fermé”

• toujours les mêmes causes
• met klaarblijkelijk steeds 

dezelfde oorzaken:
VOLGENS MIJ PERSOONLIJK

– slecht drukbehoud: 90%

– slechte ontluchting: 5%

– andere oorzaken: 5%

• trend naar desinformatie

• toujours les mêmes causes
D’APRES MOI

– maintien de pression: 90%

– dégazage: 5%

– autres causes: 5%

• tendance envers
désinformations



voorbeeld van desinformatie: advertentie

example de désinformation: publicité



inzake inhibitoren 

en ce qui concerne les inhibiteurs
• in regel nooit gebruiken, behalve

– bij abnormale vulwaterkwaliteit

– als permanente indringing van 
zuurstof niet kan vermeden 
worden

– bij antivriesmiddelen

– soms bij aluminium componenten

• règle général: ne jamais utiliser, 
sauf
– en cas de qualité d’eau de 

remplissage anormale

– en cas où l’entrée permanente 
d’oxygène ne peut être évité

– avec antigels

– parfois avec les composants en 

• speciale aandacht voor gebruikte 
systeemcomponenten zoals
– ALLE dichtingen

• asafdichtingen

• pakkingen

• koppelingen

– automatische ontluchters

– parfois avec les composants en 
aluminium

• attention spéciale aux
composants du système tel que
– TOUTES sortes de joints

• bourrages, joints toriques

• joints plats

• raccords

– purgeurs automatiques



wateroplosbare zouten dampen uit

les sels solubles dans l’eau s’évaporent



met onbehandeld water zouden deze ontluchter en 

veiligheidsklep niet blijven lekken

ce purgeur et cette soupape de sécurité ne fuiteraient

pas avec de l’eau non traité



spreekt voor zich

pas besoin d’expliquer



een discrete, maar duidelijk leesbare indicatie van 

waterbehandeling

l’indication discrète, mais très visible d’un traîtement d’eau



wateroplosbare zouten veroorzaken “kruip” bij vezelgedragen

vlakke dichtingen

les sels solubles dans l’eau causent le suintement de jointages

à fibres



wateroplosbare zouten veroorzaken zweten van asafdichtingen

les sels solubles dans l’eau causent le suintement de joints toriques



een beschermende film van inhibitoren

les inhibiteurs protectrices filmogènes



een beschermende film van inhibitoren

les inhibiteurs protectrices filmogènes



terug naar harde cijfers

retour vers les données réels

Data from a major maintenance company in a large west-european country

Average number of heat generator devices winter season 2004-2005

number of Boilers

central heating only 25137

Combined heating and tapwater (combiboilers) 118043

Total number of devices under contract 143180

parts replaced during winter season 2004-2005

re
p
la

c
e
d
 d

u
ri

n
g
 s

e
rv

ic
e
 

Type of part re
p
la

c
e
d
 d

u
ri

n
g
 

s
c
h
e
d
u
le

d
 

m
a
in

te
n
a
n
c
e
 

(p
re

v
e
n
ti
v
e
)

re
p
la

c
e
d
 d

u
ri

n
g
 s

e
rv

ic
e
 

in
te

rv
e
n
ti
o
n
 a

ft
e
r 

c
u
s
to

m
e
r 

c
a
ll
 f
o
r 

h
e
lp

T
o
ta

l

three way valve 201 5522 5723 4,00%

sealed expansion tank 415 6516 6931 4,84%

Valve 8 1393 1401 0,98%

venting device 432 5468 5900 4,12%

safety valve 152 3571 3723 2,60%

circulator 13 1502 1515 1,06%

Total 1221 23972 25193 17,60%

directly related to pressure maintenance 16554 11,56%

related to dirt deposit or other water quality issue 16861 11,78%



tijdschrift nederlandse

consumentenbond 2005



tijdschrift nederlandse

consumentenbond 2005
• aantal consumenten:

1600

• gemiddelde ouderdom installatie + ketel:
8 jaar

• 86% doet jaarlijks onderhoud met 
servicecontract

• AANTAL DEFECTEN:
– expansievat: 10,4 %

– regeling, brander: 8,7%

• nombre de consommateurs:
1600

• age moyenne de l’installation et la chaudière:
8 ans

• 86% fait entretien annuel avec contrat
d’entretien

• NOMBRE DE DEFECTS:
– vase d’expansion: 10,4 %

– système de règlage, bruleur: 8,7%– regeling, brander: 8,7%

– driewegklep: 8,1%

– ontsteking:7,2%

– overige: 6,9%

– lekken: 6,8%

– waakvlam/termokoppel: 6,6 %

– sanitaire warmtewisselaar 6,2 %

– Pomp 5,1 %

– ventilator 4,8 %

• potentieel gerelateerd met 
waterkwaliteit 43,5%

– système de règlage, bruleur: 8,7%

– vanne à trois voies: 8,1%

– allumage électronique:7,2%

– divers: 6,9%

– fuites: 6,8%

– veilleuse/thermocouple: 6,6 %

– échangeur sanitaire 6,2 %

– Pompe 5,1 %

– ventilateur 4,8 %

• relaté potentiellement à la qualité de 
l’eau 43,5%



samengevat

résumé

• waterkwaliteit 

(systeemwater) is een 

FYSISCH probleem en 

geen chemisch

• la qualité de l’eau de 

système est un

problème PHYSIQUE et 

non chimique

• de juiste diagnose moet 

worden gesteld in het 

systeem, niet in het 

water

• la bonne diagnose se 

fait dans le système, 

non dans l’eau



welke diagnose?

quelle diagnose?

• Chemische analyse 
systeemwater:
– slechts in uitzonderlijke 

gevallen zinvol

– OPGELET voor foute 
interpretatie

• opgeloste zuurstof= 
geen indicator door 

• l’analyse chimique de l’eau de 
système
– n’est valable que dans certains

cas très spécifiques

– ATTENTION aux interprétations
erronées

• oxygène dissout=
ne pas un indicateur à cause de 

• opgeloste zuurstof= 
geen indicator door 
systematisch verkeerde 
staalname

• opgelost ijzer = 
geen indicator bij onbehandeld 
water

• Fysische analyse systeemwater
– ontgassing?

– aanwezigheid van residu? 
(let op plaats staalname !!)

• oxygène dissout=
ne pas un indicateur à cause de 
prise d’échantillon erronée

• fer dissout=
ne pas un indicateur dans le cas
d’eau non traitée

• l’analyse physique de l’eau du 
système
– dégazage?

– présence de résidu?
(attention à l’endroit du prise 
d’échantillon)



fysische analyse opgelost gasgehalte

l’analyse physique contenance en gaz dissous



voorbeeld van ontgassing systeemwater tijdens verificatie 

voordruk expansievat

example de dégazage de l’eau de système lors de la 

vérification de gonflage du vase d’expansion



signalen leren lezen

apprendre à lire les indicateurs



signalen leren lezen

apprendre à lire les indicateurs



signalen leren lezen

apprendre à lire les indicateurs



signalen leren lezen

apprendre à lire les indicateurs



gespecialiseerde tips
• Thema: Inwendige corrosie in een CV-installatie vaststellen

• De eerste, uitwendig vaststelbare oorzaken van corrosieproblemen (of kalkafzetting) in een CV-installatie zijn:

• 1. "vastzittende" thermostatische kranen

• 2. "geblokkeerde" circulatiepomp

• 3. ketelgeluiden

• 4. lekken (perforaties)

• Men dient echter niet te wachten tot dgl. fenomenen zich voordoen, door een eenvoudig onderzoek is nl. snel vast te stellen of er zich inwendige corrosie in het systeem voordoet:

• 1. de circulatiepomp:  (Indien de pomp dezelfde levensduur heeft als de rest van het systeem, uiteraard is deze test niet van toepassing op een pomp die net vervangen werd)  Het getuigt van 
goede installatiepraktijk de circulatiepomp te monteren tussen twee afsluiters.  Door deze af te sluiten, kan men de motor van de pomp (meestal slechts vier inbusboutjes) demonteren en het inwendige 
van het pomplichaam observeren.  

• a. Ingeval er zich in de pomp géén afzetting bevindt (even met mes of schroevedraaier in het lichaam krabben: men ziet slechts mooi grijs gietijzer zonder een laag erop): PRIMA, er bevindt zich 
hoogstwaarschijnlijk geen corrosie in het systeem.  

• b. Ingeval van rode (gele/oranje/bruine) roestafzettingen: groot probleem! (infofiche "Soorten inwendige corrosie in een CV-installatie).

• c. Ingeval van zwarte afzetting: de ernst van het probleem hangt af van de hoeveelheid afzetting: een dikke laag, een zichtbaar stromingspatroon, korstvormige verdikkingen wijzen eveneens 
op ernstige problemen die, gezien de kleur van de corrosie, echter niet acuut zijn, doch gevormd over een langere periode.  Ingeval slechts een zeer dun laagje (krabben!) afzetting kan gevonden worden is 
het probleem evenredig kleiner tot onbestaand.

• de aansluitingen (pompkoppelingen): idem

• 2. de kunststofleidingen: in vele gevallen zijn kunststofleidingen (semi-)transparant.  In zulk geval is het zeer eenvoudig inwendige afzettingen (dus corrosie in het systeem) vast te stellen door 
een kleine zaklamp achter de leiding te houden, zodat men tegen het licht door de buis heen kan kijken.  Is deze uniform transparant: geen probleem met corrosie!  Zijn er in de buis binnenin vlekken te 
bespeuren of is deze helemaal niet meer transparant, is er een afzetting binnenin, wat duidelijk een bewijs is van corrosie van metalen delen, die een vuilafzetting op het kunststof teweegbrengen.

• 3. de aansluiting van het expansievat: vermits een expansievat ook steeds met een afsluiter moet gemonteerd worden, geldt hiervoor dezelfde redenering als voor de circulatiepomp.

• 4. de leeglaatkranen: bij het aflaten van water aan de ketel of collector moet men steeds de kleur van het water  observeren.  

• a. Is dit rood (oranje/bruin) van kleur, wijst dit steeds op een acuut corrosieprobleem (infofiche "Soorten inwendige corrosie in een CV-systeem)

• b. Is dit zwart van kleur, is het belangrijk te observeren welke hoeveelheid zwarte drab eruit komt.  Is dit slechts héél even in het eerste begin, en héél even bij het allerlaatste water wat uit de 
installatie komt, wijst dit op een kleine hoeveelheid corrosieresidu, die hoogstwaarschijnlijk niet schadelijk is voor het systeem, en waar verder dus geen aandacht aan dient geschonken te worden.  
Komen er echter relatief grote hoeveelheden zwarte drab, weet men dat een beduidende hoeveelheid corrosie plaatsgegrepen heeft en dient men te onderzoeken wat daarvan de oorzaken kunnen zijn 
(infofiche "Corrosiebevorderende parameters in een CV-installatie)

• 5. de algemene toestand van het systeem:  op volgende plaatsen kunnen interessante vaststellingen gedaan worden mbt de "gezondheidstoestand" van het systeem.  Steeds komt het erop 
neer te kijken naar uitwendige sporen van corrosie of zoutafzettingen (witte kristallen) die wijzen op de aanwezigheid van zouten uit een waterbehandelingspakket (anti-corrosieproduct), of op 
overdreven bijvullen van het systeem met (hard) water. 

• a. uitstroomopening van het veiligheidsventiel

• b. geschroefde verbindingen

• c. geflensde verbindingen

• d. O-ring afdichtingen

• e. messing componenten met groene verkleuring (ontzinking)

• Voorts is het belangrijk steeds de algemene corrosiebevorderende parameters (infofiche Corrosiebevorderende parameters in een CV-installatie) na te kijken en waar nodig te corrigeren.



een recent praktijkgeval

un cas pratique recent

• torengebouw regio 
Antwerpen, nieuwbouw

• binnen één jaar de 
circulatiepompen 
vervangen, meerdere 

• un tour région d’Anvers

• endéans d’un an les 
circulateurs ont dû être
changés, plusieurs fois
consécutivementvervangen, meerdere 

keren na elkaar

• er wordt advies 
gevraagd aan de 
studiegroep SIS van 
Karel De Grote 
hogeschool

consécutivement

• on demande l’avis des 
experts SIS de l’école
technique supérieure
Karel de Grote



vaststellingen

conclusions

• de conceptie van de installatie is 

geheel correct, de uitvoering ook

• de voordruk van het expansievat is 

iets te laag (6,3 bar ipv 6,8 bar zoals 

• le concept de l’installation est
entièrement correcte, l’exécution
pareil

• la pression du vase d’expansion estiets te laag (6,3 bar ipv 6,8 bar zoals 

berekend door studiebureau en 

fabrikant expansievat)

• de installatiedruk is op dat moment 

5,4 bar, terwijl de berekende vuldruk 

(in afgekoelde toestand) 8 bar moet 

zijn

• de sanitaire drukverhogingsgroep kan 

max 7,2 bar leveren

• la pression du vase d’expansion est
trop basse (6,3 bar au lieu de 6,8 bar 
comme indiqué par le bureau d’étude
et le fabricant)

• la pression règnant dans l’installaton
à ce moment est de 5,4 bar, tandois
que la pression de remplissage
calculé est de 8 bar

• le groupe hydrophore sanitaire est
capable de fournir 7,2 bar maximum











Vaststelling

Conclusion

• voorlichting volstaat 

niet

• Er is nood aan een 

correct geprijsd en 

• la formation ne suffit

pas

• Il faudrait un appareil 

de mesure, correct geprijsd en 

nauwkeurig 

meetinstrument dat de 

corrosiegeschiedenis 

kan loggen en TIJDIG 

alarm kan geven

de mesure, 

de prix modéré, capable 

d’enregistrer l’histoire 

de la corrosion, et de 

donner alarme 

PREALABLEMENT



maar hoe corrosie efficient METEN?

mais comment MESURER la corrosion?



de prototypes

les prototypes





tip van de probe en logger

la face de la sonde et l’enregistreur des données



de resultaten van de veldtesten

les résultats des essai de champ

actueel ca 130 st geinstalleerd

en ce moment 130 pcs ont été installés

TARGET: minimum 500TARGET: minimum 500



Veldtesten overzicht : 012-381

Aard van de installatie Residentieel

Type warmtegenerator Condenserende ketel

Expansiesysteem Membraanvat 35L

Voordruk Te laag

Suppletie Manueel

Geleidbaarheid 1500µS/cm (inhibitor)

• Voordruk te laag

• Geleidbaarheid 

hoog (inhibitor)

79

Geleidbaarheid 1500µS/cm (inhibitor)

pH-waarde 7,36

Gebruikte materialen Kunststof/staal/galva/koper/inox/

Alu

Afgifte systeem Vloerverwarming/radiatoren

Ontgassing -

Vuilafscheiding -

Sensor(en) Vertrek/Retour collector

hoog (inhibitor)

• pH laag



Veldtesten overzicht : 012-381

80



Veldtesten overzicht : 012-381

81

Spoelen, afstellen voordruk 

+ heropvullen met 

deminwater



Veldtesten overzicht : 012-392

Aard van de installatie Residentieel

Type warmtegenerator Condenserende ketel mazout

Expansiesysteem Membraanvat 35L

Voordruk OK

Suppletie Manueel (frequent nieuwe 

vulling)

• Hardheid 

vulwater zorgt 

voor verkalking 

82

Geleidbaarheid 280 µS/cm

pH-waarde 9,17

Gebruikte materialen Kunststof/staal/koper/messing/ 

inox

Afgifte systeem Radiatoren

Ontgassing Microbellen afscheider

Vuilafscheiding Vuilafscheider

Sensor(en) Retour naar ketel

voor verkalking 

warmtewisselaar



Veldtesten overzicht : 012-392

83



Veldtesten overzicht : 012-392
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Ontkalken WW + vullen 

met onthard water



Veldtesten overzicht : 012-406

Aard van de installatie Residentieel

Type warmtegenerator Staande ketel, niet condenserend

Expansiesysteem Membraanvat 18L

Voordruk Zéér laag

Suppletie Manueel

Geleidbaarheid 380 µS/cm

• Voordruk te laag

85

Geleidbaarheid 380 µS/cm

pH-waarde 8,46

Gebruikte materialen Staal/koper

Afgifte systeem Convectoren

Ontgassing -

Vuilafscheiding -

Sensor(en) Retour + expansieleiding



Veldtesten overzicht : 012-406
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Veldtesten overzicht : 012-406
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Veldtesten overzicht : 012-406

88



Veldtesten overzicht : 012-386

Aard van de installatie Utiliteit

Type warmtegenerator WW – onderstation

Expansiesysteem Pompautomaat

Suppletie Auto

Geleidbaarheid 450 µS/cm

pH-waarde 8,57

• Ontgassing

89

pH-waarde 8,57

Gebruikte materialen Staal/koper

Afgifte systeem Radiatoren

Ontgassing Geïntegreerd in 

expansieautomaat

Vuilafscheiding -

Sensor(en) Expansieleiding



Veldtesten overzicht : 012-386
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Veldtesten overzicht : 012-386
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Veldtesten overzicht : 012-388

Aard van de installatie Residentieel

Type warmtegenerator Staande ketel, niet condenserend

Expansiesysteem Balgvat 25L

Voordruk OK

Suppletie Manueel

Geleidbaarheid 500 µS/cm

92

Geleidbaarheid 500 µS/cm

pH-waarde 8,26

Gebruikte materialen Staal/koper

Afgifte systeem Radiatoren

Ontgassing Microbellenafscheider

Vuilafscheiding Vuilafscheider

Sensor(en) Retour naar ketel



Veldtesten overzicht : 012-388
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Veldtesten overzicht : 012-388

94

Leeglaten + opvullen 

systeem



Veldtesten overzicht : 012-424

Aard van de installatie Residentieel

Type warmtegenerator Staande ketel, condenserend

Expansiesysteem Balgvat 25L

Voordruk OK

Suppletie Manueel

Geleidbaarheid 450 µS/cm

95

Geleidbaarheid 450 µS/cm

pH-waarde 8,47

Gebruikte materialen Galva/kunststof

Afgifte systeem Radiatoren

Ontgassing Microbellenafscheider

Vuilafscheiding Vuilafscheider

Sensor(en) Retour + expansieleiding



Veldtesten overzicht : 012-424

96



Veldtesten overzicht : 012-424

97



Veldtesten overzicht : 012-424

98



Conclusie

La conclusion

• voorkomen is beter dan 

genezen

• meten is weten

• er is een groeiende 

• il vaut mieux prévenir

que guérir

• mesurer = savoir

• il y a un besoin• er is een groeiende 

nood aan 

gespecialiseerde kennis

• binnen een jaar is door 

veldonderzoek veel 

meer data beschikbaar

• il y a un besoin

croissant de 

compétence spécialisée

• dans un an, les essais

de terrain nous

apprendront beaucoup


