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Over ZR
ZR ligt in het ARA gebied, het 
havengebied tussen Amsterdam, 
Rotterdam en Antwerpen.

ZR is een joint venture van TOTAL 
(55% aandeel) en LUKOIL (45% 
aandeel). 
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Overzicht

Ca. 1,2 km



Rol ZR in CorrosieLABS project

 Faciliterend
 Bijdrage leveren aan ontwerp van 

proefopstellingen.
 Beschikbaar stellen van proeflocaties voor 

onderzoek en aantonen werking van nieuwe 
technieken.

 Interessegebieden
 Onderzoeken van coatings, isolatiesystemen, 

materialen.
 Ontwikkeling NDO technieken
 Onderzoeken van opties voor leidingsupports
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ZR neemt deel aan corrosiewerkgroepen met andere raffinaderijen. Specifieke
problemen in procesinstallaties en toepassing van legeringen worden hierin besproken.



Buispalen jetty

5



Buispalen jetty
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Corrosiesnelheden in verschillende 
zones volgens de literatuur.

Toepassing van KB-installatie zorgt 
voor wat ander praktijkbeeld: 
Weinig tot geen corrosie 
waargenomen in permanente 
onderwaterzone en beperkte 
corrosie in laagwaterzone.



Buispalen jetty
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Bekende systemen voor corrosiebescherming: 
• Denso tape met rubberen beschermmantel
• Stopaq (Wrappingband CZ + Outerwrap HSPE)
• Carmel Corrosion Systems
• Kathodische bescherming



Corrosie onder isolatie
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Corrosie onder isolatie

Detectie
 Bereikbaarheid (stellingbouw en isolatiewerk)
 Ontroesten
 NDO en visuele inspecties

Preventie
 Voorkomen inwatering isolatie (enerzijds door toepassing van 

andere materialen zoals Foamglass, Tracloc, kunststof mantels; 
anderzijds door meer aandacht voor ontwerp van leidingsysteem 
en supports)

 Voorkomen van koudebruggen (supports middels pijpbeugels 
buiten de isolatiemantel)

 Materiaalkeuze leidingen
 Conservering (verfsystemen)

Risk based of geografische clustering COI inspecties
 Efficiëntie  Effectiviteit, in relatie met beschikbare middelen
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Oplegpunten

Uitvoeringen
 Vaak staal-op-staal

 Vaak losse teflon strips eronder

Detectie corrosie
 Guided wave onderzoek

 Visueel

Verbeteringen ter voorkoming van corrosie
 Kunststof schaaltjes op leiding

 I-ROD

 Schoen met pijpbeugels

Overwegingen
 Praktische uitvoerbaarheid (bijv. liften leiding om voldoende ruimte voor 

ontroesten te creëren)

 Effectiviteit (bijv. bij plakken van kunststof schaaltjes 100% zekerheid dat er 
geen water tussen kan komen?)
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Specifieke corrosieproblemen

Probleem: Zeer beperkte levensduur “slops” leiding (ca. 8 inch diameter) door 
corrosie van binnenuit èn buitenaf (COI)

Oorzaken:
 Corrosieve producten
 Variabele samenstelling
 Lange periodes van stilstand of weinig doorstroming
 Isolatie en tracing t.b.v. winterizing

Overwegingen:
 Geen geschikt alternatief materiaal voor koolstofstaal kunnen selecteren i.v.m. mogelijke 

productsamenstelling (o.a. H2S) en max. temperatuur. Daarom nu voor extra corrosietoeslag (6 mm i.p.v. 
3 mm) gekozen.

 Inwendige coating mogelijk? Welk type coating is te overwegen? Bijv. fenol / epoxy. Praktisch 
uitvoerbaar?

 Periodiek spoelen om corrosie te voorkomen (MIC, corrosie onder afzetting, zuurwatercorrosie door H2S)
 Nieuwe, lange (ca. 1,5 km) geïsoleerde leiding aan te leggen. Slimme opties (bijv. prefab isolatie)?
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