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SUMMARY
Stress-Corrosion, a danger to take into account
The occurrence of stress-corrosion in brass fittings and half-hard
phosphor-deoxidised copper tubes gaveriseto a closer examination
of this problem. From an investigation to find out the origin of
this phenomenon, it appeared that material stresses combined
with ammonium containing surroundings promote the action of
stress-corrosion. Measures to be taken in order to restrict the
danger of stress-corrosion aregiven.

Spanningscorrosie, een gevaar o m rekening
m e e te houden*)
Inleiding over het vóórkomen van spanningscorrossie bij messing en koper

Inleiding
De materialen messing en koper worden vaak in drinkwaterinstallaties
toegepast. Dat dit veel voordelen met
zich meebrengt is algemeen bekend.
Dat er evenwel aan het gebruik van
deze metalen ook nadelen kunnen zijn
verbonden is echter minder bekend.
Eén van deze nadelen, de gevoeligheid
voor spanningscorrosie, zal in het volgende worden beschreven.
Enige tijd geleden leerde het KIWA
een aantal gevallen van spanningscorrosie bij messingen fittingen kennen. Uitgebreid onderzoek heeft toen
veel nieuws aan het licht gebracht,
waarover in eerste instantie aan belanghebbenden is gerapporteerd. Sinds
kort is ook een aantal gevallen van
spanningscorrosie bij halfharde fosforgedesoxydeerde koperen buizen
aan het KIWA gemeld.
Voor beide gevallen van aantasting
hebben metaalkundigen vastgesteld
dat er onder invloed van een ammoniakhoudende atmosfeer spanningscorrosie is opgetreden. In het eerste geval,
waarbij vrij hoge materiaalspanningen
optraden, konden sporen ammoniak
reeds tot breuk als gevolg van spanningscorrosie leiden. De gevallen die
betrekking hadden op koperen buizen
onder lage spanning, deden zich voor
bij een hoger ammoniakgehalte van
de omgeving. Spanningscorrosie is een
bekende corrosievorm die bij vrijwel
alle metalen kan optreden onder invloed van een bepaalde, voor elk
metaal verschillende, agressieve omgeving. Spanningscorrosie kan zich
binnen enkele dagen openbaren, maar
vaak ook treedt het verschijnsel eerst
*) Mededeling nr. 31 van het KeuringsinstituutvoorWaterleidingartikelen KIWA
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na vele maanden aan het licht. Het is
daarom zinvol bij het gebruik van
messing en koper in de waterleidingtechniek — en ook, of wellicht nog
meer in de gastechniek — zich van
deze mogelijkheid van corrosie bewust
te zijn en zonodig maatregelen ter
voorkoming ervan te treffen.
Spanningscorrosie
Voor het optreden van spanningscorrosie is, zoals de naam al aangeeft,
spanning nodig. Dit betekent dat messing en koper alleen gevoelig zijn
voor spanningscorrosie als er spanningen in het materiaal aanwezig zijn.
Voor alle messingen onderdelen met
schroefdraad zal dit zeker het geval
zijn als deze in de schroefdraad belast
zijn als gevolg van het inschroeven
van andere onderdelen. In harde en
ook halfharde koperen buizen zijn
altijd spanningen aanwezig ten gevolge van het trekken van de buis
tijdens de fabricage, alhoewel deze
spanningen in het algemeen kleiner
zullen zijn dan die welke optreden in
een messingen schroefbus waarin een
schroefstuk is gedraaid.
Blijkt dus uit het bovenstaande dat er
welhaast altijd sprake van spanningen
in de beide metalen is, voor het optreden van spanningscorrosie is ook
de reeds vermelde agressieve atmosfeer of omgeving van belang. Gebleken is dat ammoniak of ammoniumverbindingen, samen met vocht uit de
lucht (condens) of uit de omgeving,
deze agressieve omstandigheden voor
messing en koper vormen.
Het voorgaande wil echter nog niet
zeggen dat er altijd spanningscorrosie
optreedt indien aan bovenstaande
voorwaarden is voldaan. Het is zeer
goed mogelijk dat de in het desbetref-

fende materiaal aanwezige spanningen
niet boven een kritieke waarde uitgaan of dat de ammoniakconcentratie
niet hoog genoeg is om tot een merkbaar schadelijke invloed te komen.
Ook bestaat de mogelijkheid dat door
een afdekkende werking van dunne
oxydelagen de beïnvloeding sterk
wordt geremd. Anderzijds moet er op
worden gewezen, dat opgetreden spanningscorrosie in bijvoorbeeld een messingen schroefstuk in een waterleiding
niet altijd tot een lek aanleiding hoeft
te geven, zodat ook dan het effect
niet aan het licht treedt. Ook kan het
zijn dat het lek niet wordt geconstateerd omdat het te klein is. Overbodig
te zeggen dat deze verhoudingen in de
gassector, wegens de andere gevarenklasse, beslist anders liggen.
Een verouderde naam voor spanningscorrosie bij messing is „seizoenziekte"
(season cracking). Mogelijkerwijze
houdt deze naam verband met het in
bepaalde seizoenen veelvuldig optreden van condens op de leidingen, hetgeen, zoals reeds is aangegeven, mede
van invloed kan zijn op de mate van
optreden van deze corrosievorm.
Waar komt ammoniak vandaan
Zo op het eerste gezicht lijkt het een
bijzonderheid te zijn indien ammoniak
of ammoniumverbindingen in de omgeving van leidingen en fittingen voorkomen. Het is daarom van belang
het volgende naar voren te brengen.
Vele vloeimiddelen voor het zachtsolderen, en wel met name die welke
sterke of matig agressieve eigenschappen bezitten, bevatten vrijwel altijd
ammoniumverbindingen. Deze zijn
nodig om een laag smeltpunt van het
vloeimiddel te verkrijgen. Indien dergelijke vloeimiddelen worden gebruikt
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en er bovendien kwistig mee wordt gewerkt is in de vloeimiddelresten voldoende ammoniak aanwezig om in
daarvoor gevoelige situaties spanningscorrosie te veroorzaken. Het gebruik van vloeimiddelen met geen of
slechts een zeer gering percentage
ammoniumverbindingen is daarom
sterk aan te bevelen. Het gebruik van
vloeimiddelen voor het zachtsolderen,
die voorzien zijn van het KIWAgarantiemerk biedt op dit punt een
grote zekerheid, aangezien voor deze
vloeimiddelen in de Keuringseisen
(nr. 47) een weerstandsgetal van ten
minste 75.000 ohmcm wordt vereist.
Bovendien zijn in die keuringseisen
nog bepalingen opgenomen voor de
verpakking, opdat overmatig gebruik
zoveel mogelijk kan worden vermeden.
Naast het ammoniak of de ammoniumverbindingen uit de vloeimiddelen is
er ook gevaar te duchten van ammoniak van organische herkomst. Bacteriologisch afgebroken materiaal zoals
dat kan ontstaan uit urine, mest en
dode dieren bevat altijd zeer veel
ammoniak. Vooral op het platteland
in de omgeving van veehouderijen
maar ook elders kan ammoniak van
organische oorsprong het optreden
van spanningscorrosie in de hand
werken.
Spanningen in koper en messing
De oorzaak van in koperen buizen
optredende spanningen is in de naaste
gevallen duidelijk gelegen in de fabricage van de, meestal halfharde, buizen. Buigen, trekken en drukken van
het materiaal kunnen deze spanningen
nog verhogen, terwijl door het solderen (verwarmen) de spanningen plaatselijk juist kunnen worden weggenomen.
Spanningen in messingen onderdelen
kunnen eveneens het gevolg zijn van
de fabricage (krimpspanningen bij gegoten onderdelen of spanningen door
het trekken van stafmateriaal), maar
zijn bovendien en in het algemeen
zelfs vaker het gevolg van de op deze
onderdelen uitgeoefende krachten in
bedrijf of bij montage, zoals b.v. bij
het maken van schroefdraadverbindingen. Vooral in onderdelen met inwendige schroefdraad zullen daarbij
hoge materiaalspanningen optreden.
Voor schroefdraadverbindingen in het
waterleidingvak is de zogenaamde
„bevestigingsgasschroefdraad"
(volgens de norm NEN 176) gebruikelijk.
Zowel de inwendige als de uitwendige
schroefdraad is cilindrisch en voor
het maken van een dichte verbinding
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maakt men gebruik van hennep met
een vulpasta, alhoewel tegenwoordig
ook veel een tape van p.t.f.e. (polytetrafluorethyleen, b.v. „Teflon tape")
wordt toegepast.
Voor schroefdraadverbindingen in het
gasvak is de genormaliseerde „afdichtende gasschroefdraad" (volgens de
norm NEN 3258) bindend voorgeschreven. Hierbij is de inwendige
schroefdraad cilindrisch en de uitwendige schroefdraad conisch van uitvoering. Voor het maken van dichte
verbindingen zijn zowel vloeibare en
pastavormige afdichtingsmiddelen als
tapes toegelaten; het gebruik van hennep is echter niet toegestaan.
Wat gebeurt er nu bij het in elkaar
schroeven van dergelijke verbindingen? Naarmate de buitendraad meer
in de binnendraad wordt geschroefd
zal meer wrijving worden ondervonden van de vulmassa tussen de beide
draden. Aangezien deze weerstand
veelal aanzienlijk kleiner is dan de gebruikelijke aandraaimomenten, zal het
in elkaar schroeven eerst dan worden
beëindigd als de schroefdraden in
elkaar vast lopen. Nu gebeurt dit vastlopen van de conische buitendraad
in de cilindrische binnendraad daar
waar de diameters van beide draden
aan elkaar gelijk zijn. Bij twee cilindrische schroefdraden gebeurt dit
daar waar de laatste — onvolledige —
draadgangen van de buitendraad met
de eerste gangen van de binnendraad
tot ingrijping komen. In beide gevallen wordt het in elkaar schroeven dan
pas beëindigd als, na het vastlopen
van de beide schroefdraden, een dusdanig aandraaimoment is bereikt dat
men de indruk heeft dat de verbinding dicht is. Voor een %" schroefdraad ligt dit aandraaimoment in de
praktijk tussen 50 en 100 Nm (5 en 10
kgfm). Dergelijke grote aandraaimomenten veroorzaken deformaties,
waarbij vooral spanningen worden
opgewekt in het onderdeel met binnendraad, welke spanningen dan al
ver in het kritieke gebied voor spanningscorrosie liggen. Uit proeven is
daarbij gebleken dat die spanningen
bij het gebruik van het gemakkelijk
glijdende tape meetbaar groter zijn
dan indien gebruik wordt gemaakt
van hennep met een vulpasta. In beide
gevallen echter worden in de praktijk
materiaalspanningen verkregen die
spanningscorrosie tot gevolg kunnen
hebben.
Als bijzonderheid met betrekking tot
de grote, in de praktijk van het aandraaien van schroefdraden gebruikte

momenten kan worden vermeld dat
een bevestigingsgasschroefdraad met
twee lagen tape bij handvast aandraaien in het algemeen dicht is tot
zeker een persdruk van 300 N/cm2
(30 kgf/cm2). Voor nauwkeurig bewerkte schroefbussen kan dichtheid
reeds bij een moment van 5Nm worden bereikt, voor de normale handelskwaliteit is het moment groter.
Om te controleren of bepaalde schroefdraadconstructies in messing gevoelig
zijn voor spanningscorrosie kan een
test worden uitgevoerd. Deze test, omschreven in de ISO-Recommandation
R 196, komt in principe hierop neer
dat men een kwiknitraatoplossing gedurende enige tijd laat inwerken op de
te onderzoeken onderdelen. Indien
spanningscorrosie (van enige betekenis) mogelijk is volgt breuk binnen
10 à 20 minuten.
Voorkómen van spanningscorrosie
In hoeverre spanningscorrosie volledig kan worden tegengegaan is niet
bekend. Wel kunnen er enkele maatregelen worden genomen waardoor
het gevaar in ieder geval sterk kan
worden beperkt. Deze maatregelen
kunnen tweeledig zijn: èf de spanningen in het materiaal worden sterk
verminderd èf er wordt verhinderd
dat ongunstige atmosferische invloeden op het messing en koper kunnen
inwerken.
Van de eerste soort maatregelen kunnen de volgende worden genoemd:
1. Elimineren van de initiale spanningen in het materiaal door een
warmtebehandeling, waardoor bij het
inbrengen van nieuwe spanningen de
kritieke grens minder snel wordt bereikt. Deze methode is voor koperen
buizen en vele messingen onderdelen
niet praktisch uitvoerbaar. Deze maatregel opent wellicht uitsluitend enig
perspectief voor schroefbussen e.d.
Bovendien zijn de in de praktijk ingebrachte spanningen meestal dermate
hoog dat deze methode van slechts
geringe praktische betekenis is.
2. Toepassen van geringe aandraaimomenten en vermijden van vooral
kleine bochten in koperen leidingen.
Alhoewel door het gebruik van tape
wegens de kleinere wrijvingsweerstand
grotere kans op deformatie aanwezig
is, dan bij het gebruik van een dichtingsvloeistof of -pasta (in de waterleidingtechniek eventueel gecombineerd met hennep) is het verschil toch
niet zo groot dat men het gebruik van
tape zou moeten ontraden.
Van de maatregelen die de inwerking
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Nieuwe Gawalo-centra te Gouda geopend
In de fraaie burgerzaal van het stadhuis
van Gouda heeft Mr. R. F. M. van
Reenen, burgemeester van deze stad,
op 3 april 1968 met een toespraak de
officiële opening verricht van een tweetal nieuwe in zijn gemeente gevestigde
centra van de Stichting „Opleiding Gawalo". Het betreft hier een examen- en
praktijkcentrum, gevestigd Paradijs 7 en
een cursus-, instructie- en voorlichtingscentrum aan de Oosthaven 57.
Burgemeester Van Reenen zei: „Ik zou
even stil willen blijven staan bij het
bijzondere belang, dat de openbare nutsbedrijven, verenigd in VEWIN en VEG,
bij uw instelling hebben. In zeker opzicht vormt de installateur de schakel
tussen nutsbedrijf en afnemer, niet alleen
in het verzorgen van een veilige en doelmatige installatie, maar vaak ook in de
levering der apparatuur. Het installatiebedrijf is daarom reeds zeer nauw verbonden met de gas- of watervoorziening.
Deze verbondenheid blijkt ook in een
ander opzicht. De gas- en waterbedrijven
hebben fitters in dienst, waarvan de vakkennis zo nauw verwant is met die van
de installateur. Niet zonder reden is aan
de Gawalo ook de opleiding van de bedrijfsfitter opgedragen. De vertegenwoordiger van de verenigingen van openbare
nutsbedrijven, de VEWIN en de VEG
in de Stichting Opleiding Gawalo is dan
ook vrijwel onvermijdelijk. De oprichting uwer Stichting in 1948 was slechts

v a n de mogelijk corrosieve atmosfeer
belemmeren of verhinderen k u n n e n
de volgende w o r d e n g e n o e m d :
3. Beschermen van het m a t e r i a a l d o o r
asfalt- of vetbandages, schilderen,
coaten e.d.
4. Toepassing v a n materialen die onder de desbetreffende agressieve
o m s t a n d i g h e d e n niet of m i n d e r gevoelig zijn v o o r spanningscorrosie (brons
en k o p e r in plaats van messing).
5. Plaatsing v a n de onderdelen buiten
de agressieve atmosfeer. D i t betekent d a t o n b e s c h e r m d k o p e r en
messing niet in stallen e.d. moeten
w o r d e n toegepast.
6. Toepassing
van
niet-agressieve
vloeimiddelen bij het zachtsolderen.
V a n de b o v e n g e n o e m d e maatregelen
zullen m e t n a m e die, welke o n d e r 3
tot en m e t 6 zijn g e n o e m d , in de praktijk het best k u n n e n w o r d e n verwezenlijkt. H e t is bij het toepassen v a n
messing en k o p e r evenwel v a n belang,
v o o r a l o n d e r bijzondere omstandigheden, a a n d a c h t te blijven schenken
a a n de mogelijkheid v a n het optreden
v a n spanningscorrosie.
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de nieuwe vorm, waarin een voordien
reeds jaren bestaande samenwerking
tussen de gas- en waterindustrie en het
installateursbedrijf werd gegoten", aldus
spreker.
Na deze toespraak werden de genodigden in de gelegenheid gesteld de beide
op verschillende punten in Gouda gelegen Gawalo-centra te bezichtigen. In
de lokaliteit aan de Oosthaven onthulde
de heer Van Reenen het in de vorm van
een muurversiering uitgevoerde Gawaloembleem (een gasfakkel, een waterkraan
en een soldeerbout in één hand), dat een
geschenk is, aangeboden door het gezamenlijke personeel van de buitendienst.
Daags tevoren had de directeur van de
Stichting „Opleiding Gawalo", de heer
H. Rothfusz, tijdens een persconferentie
mededelingen gedaan omtrent de activiteiten van de stichting en al hetgeen aan
de vestiging van de nieuwe centra te
Gouda was vooraf gegaan. Het was na
veel wikken en wegen dat Gouda als
vestigingsplaats werd gekozen. Aanvankelijk waren de gedachten uitgegaan naar
Utrecht als meer centraal gelegen stad,
doch een gelegenheid deed zich voor te
Gouda als kleinere stad met goede verbindingen.
Opleidingsaktiviteiten
Aan de diverse opleidingsaktiviteiten
wordt thans door meer dan 5.000 personen deelgenomen, waarbij voor zover
de mogelijkheden hiertoe aanwezig zijn
de opleiding uit twee componenten is
samengesteld t.w.:
de praktijkopleiding, gedurende een vastgestelde leertijd en volgens een wettelijk
vastgesteld leerprogramma in het bedrijf
van de werkgever (gawalo-sanitairinstallatiebedrijf of gasbedrijf of waterleidingbedrijf);
de op de praktijkopleiding aangepaste
opleiding in cursusverband veelal gerealiseerd gedurende een middag en twee
avonden per week (zg. semi part-time
onderwijs).
Aan deze opleiding volgens het leerlingenstelsel nemen thans bijna 3.000 leerlingen deel.
Met ingang van 1 augustus a.s. zal gelijk
met het inwerking treden van de zg.
Mammoetwet ook de Wet op het Leerlingwezen van kracht worden. Deze wet
stelt een leeftijdsgrens van 27 i.p.v. 21
jaar en voor de Gawalo zal dit het aantal leerlingen met omstreeks 1.000 doen
toenemen. Daarnaast worden aktiviteiten
ontplooid op het gebied van:
het bevorderen van het vakgerichte l.t.s.basisonderwijs, dat thans aan 32 scholen
is gerealiseerd en waaraan door meer
dan 1.000 leerlingen wordt deelgenomen;
het organiseren van adspirant monteurs
en monteurscursussen (in 40 plaatsen);
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het organiseren en het houden van cursussen ter opleiding voor de examens
ingevolge de Vestigingswet Bedrijven
1954 ( ± 800 leerlingen in 20 plaatsen);
het organiseren van cursussen voor individuele gasgestookte centrale huisverwarmingsinstallaties ( ± 400 leerlingen
in 10 plaatsen).
Nieuwe aktiviteiten
Tot de nieuwe aktiviteiten, welke thans
te Gouda worden ontwikkeld, behoren:
het examen- en praktijkcentrum in het
perceel Paradijs 7;
het cursus-, instructie- en voorlichtingscentrum, in het perceel Oosthaven 57.
Reeds honderden leerlingen, afkomstig
uit alle delen van ons land, maken van
de in de vorenvermelde centra aanwezige
opleidingsmogelijkheden gebruik.
Deze opleidingsmogelijkheden zijn:
Instructiecursussen als aanvulling op de
opleiding volgens het leerlingenstelsel,
waaraan alle adspirant monteurs voorafgaande aan de toelating tot elk van de
monteursexamens deel nemen. Voorwaarde is hierbij het aanwezig zijn van
een door Gawalo afgegeven geldige leerovereenkomst. De instructiecursussen
zijn vooral gericht op het opdoen van
kennis over alle in het vak voorkomende
gas-, water-, sanitaire en centrale verwarmingstoestellen. Deze toestellen zijn
in de Goudse-centra in grote verscheidenheid, zowel aangesloten, alsook opengewerkt, aanwezig.
Afzonderlijke, te Gouda reeds aanwezige
cursussen voor bezitters van een einddiploma U.T.S., H.T.S., H.B.S., Gymnasium of hiermede gelijk te stellen bewijs
van bekwaamheid. Het betreft hier veelal
2-jarige cursussen, die op basis van één
lesdag per week worden gehouden en
waaraan thans meer dan 100 leerlingen,
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