Risycor Toepassingsrichtlijn 1.2
Toepassingsrichtlijn voor een verantwoorde implementatie van corrosiemonitoring in
verwarmingsinstallaties (en op water gebaseerde koelinstallaties)

KIJKT U VOORUIT ?

INHOUDSOPGAVE

Symbolen

Start

Bescherming?

Ja

Risycor

Nee

Ja

Geblokkeerde
pomp?

Goed bezig.
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Nee

Ja

Plakkende
thermostatische
kranen?
Nee

Ja

Vastzittende
ventielen?

Nee

Dure
herstellingen

Ja

Dichtgeslibde
leiding?
Nee

Onvoorziene
storingen

Ja

Lekken?

Nee

Gebrek aan
comfort
Ja

Verstopte
warmtewisselaar?

Nee

Bekijk dit schema binnen
een jaar nog eens

SYMBOLEN
Corrosiemonitors

RICHTLIJN

Componenten

MINIMALE BEVEILIGING: afdekken van het basisrisico

Risycor X-familie
(X2, CXE, CXI of CXL)

CV-ketel of warmtegenerator

≤ 70kW

Zerofix met Risycor B-familie
(CBU)

Expansievat met membraan of balg

Circulatiepomp

Kringen

Radiator, convector of andere vorm
van directe warmteafgifte d.m.v.
warmtelichaam
Kring niet op het hoogste punt

Sanitair warmwaterbereiding

> 70kW

Kring tot op het hoogste punt

Drukstap (of vacuüm-) ontgasser
Vloer- of wandverwarming
of klimaatplafonds uit nietdiffusiedichte kunststof of
aangesloten met rubber flexibele
leidingen (diffusie)

Expansiesysteem met compressor

Andere
Expansiesysteem met pomp en ontDiffusie doorheen niet-zuurstof-

gassing in de balg

dichte kunststof of rubber

Bijvulleiding die (zuurstofrijjk)
leidingwater aan de installatie
kan toevoegen
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RICHTLIJN

RICHTLIJN

OPTIMALE BEVEILIGING : risicodragende kringen

OPTIMALE BEVEILIGING : risicodragende componenten

Risicodragende kringen zijn kringen waar zuurstofintrede kan voorkomen

Risicodragende componenten zijn toestellen, apparaten of elementen in het systeem waar zuurstofin-

1. in een hoogste kring (bij falend drukbehoud)

trede kan voorkomen:

2. in een kring met niet-diffusiedichte (kunststof of rubber) leidingen

1. drukstap- (of vacuüm) ontgassers
2. expansiesystemen met ontgassing in de balg
3. expansiesystemen met compressor
4. sanitair warm water bereiders (warmtewisselaars, boilers, ...)

1.

1.

2.

3.

4.

2.
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PRODUCTEN

PRODUCTEN
X-FAMILIE : universele montage

WERKING
De Risycor corrosiemonitoren berusten allen op eenzelfde werkingsprincipe en zijn ontwikkeld voor
het preventief opsporen van corrosie in verwarmings- en/of koelinstallaties. Daarmee garanderen ze
de levensduur van de installatie en verzekeren ze een optimaal rendement. Zo helpt deze technologie
energieverlies en onnodige reparatiekosten te voorkomen.

Risytest TXV-fix set

Risycor X2-fix set

Risycor CX-fix set

Corrosiemonitor met alarmfunctie voor verwarmingsinstallaties

Corrosiemonitor met alarmfunctie voor verwarmings- en
koelinstallaties en gegevensuitlezing op afstand

a
a

a

a
a

a
a

a
a

a
a

Corrosiesnelheid
(meten en loggen)

a

a

Temperatuur
(meten en loggen)

a

a

Alarmfunctie LED

a

a

ontoelaatbare waarden. Het verbinden van het

Alarmfunctie potentiaalvrij
contact

a

a

potentiaalvrij contact aan de logger met een

Uitlezen

externe veiligheidskring of gebouwbeheersysteem,

Visuele inspectie

a

a

wordt sterk aanbevolen.

Geheugen lokaal uitleesbaar
d.m.v. USB via laptop of
optionele Risycom

a

a

De technologie bestaat er in dat elke corrosiemonitor een sonde met een metalen coupon bevat die
kan corroderen in de waterstroom. De oxidatie van
deze coupon is representatief voor de uniforme
corrosie in de installatie.
Beschrijving

Corrosietester voor visuele
inspectie na uitbouwen door
middel van een specifiek gereedschap (Retractor)

Installaties
Verwarmingsinstallaties

Het meten van de corrosiesnelheid over tijd gebeurt

Koelinstallaties

continu en wordt opgeslagen in het geheugen van

Montage

de logger. De resultaten kunnen worden uitgelezen

Montage in 1/2” binnendraad

om de gebruiker te informeren over de intensiteit

Uitwisselbaar onder druk

en het tijdstip van de corrosie.

De alarmfunctie waarschuwt de gebruiker bij

Functies

a

Geheugen uitleesbaar op afstand
via ethernet (binnen LAN) of
internet
Inhoud set
Zoals alles, heeft ook Risycor zijn beperkingen. De metingen zijn misschien niet representatief als:
•

de installatie niet geheel gevuld is, of het water in de installatie niet circuleert, of de tip van de sonde

Artikelnummer

a
Sonde en X-fix inschroefstuk
1/2”
1004010

Logger, sonde, X-fix inschroefstuk 1/2”, netadapter
1001010

Logger, sonde, X-fix inschroefstuk 1/2”, netadapter
CXE: 1002020
CXI: 1002030
CXL: in ontwikkeling

zich niet in de waterstroom bevindt
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•

het water behandeld is met inhibitoren

•

het toestel is uitgezet, niet met elektrische voeding verbonden of onklaar gemaakt werd
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PRODUCTEN

UITLEZING

B - FAMILIE : bajonet montage voor specifieke toepassingen

RESUS DASHBOARD
Resus levert gratis software voor het uitlezen en analyseren van de data verzameld door de corrosiemonitoren.
De software plaatst de opgeslagen gegevens op een tijdlijn om een historiek te weergeven. Zodoende stelt
ze de gebruiker in staat om verbanden te leggen of patronen te herkennen in de verzamelde parameters.

Risycor CBU-Zerofix set

Risycor CBU-fix set
Windows PC
Het Resus PC Dashboard is geschikt voor
het live uitlezen van alle Risycors als ze
rechtstreeks met de PC zijn aangesloten
of voor het openen van opgeslagen .CSV
bestanden (bv. verzameld d.m.v. Risycom).

Beschrijving

Corrosiemonitor met alarmfunctie,
uitgerust met een aansluiting voor het
expansievat en een aftapkraan voor
verwarmingsinstallaties.

Corrosiemonitor met
alarmfunctie voor
verwarmingsinstallaties.

Installaties
Verwarmingsinstallaties

a

a

Montage
Montage in een afsluitbaar apparaat (ketel, filter,...)

a
a

Montage tussen bestaande kranen
Montage in een kapventielarmatuur (inbegrepen)

a

Leeglaten expansievat
Corrosiesnelheid (meten en loggen)
Temperatuur (meten en loggen)
Alarmfunctie LED
Alarmfunctie potentiaalvrij contact

Inhoud set
Artikelnummer
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internetversie voor het uitlezen van de
verzamelde data op afstand. Via een
custom API kan de data ook uitgelezen
een derde partij (ketelfabrikant, fabrikant
van gebouwbeheersystemen, monitoring

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a

a

bedrijf, ...)

Uitlezen
Geheugen uitleesbaar via USB

Het Resus Cloud Dashboard is de online

worden in een willekeurig dashboard van

Functies
Aansluiting expansievat

Internet Cloud (CXI & CXL)

Logger-sonde combinatie, kapventielarmatuur, netadapter
1003010

Logger-sonde combinatie, B-fix
inschroefstuk voor bajonetmontage, netadapter

Browser Datatabel (CXE)
Uitlezen van de data op afstand via
een webbrowser op een toestel binnen
hetzelfde LAN (sub)netwerk waarop de
corrosiemonitor is aangesloten.

1003020
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HOE DE METINGEN INTERPRETEREN ?

HOE DE METINGEN INTERPRETEREN ?
JAARLIJKSE CORROSIESNELHEID (YCR)

Een corrosiealarm is NOOIT dringend !

EN AANBEVOLEN DREMPELWAARDE

Het is slechts een verwittiging dat zich op dat moment
(tijdelijk?) in de installatie een corrosieproces afspeelt dat
niet gewenst is.

Via een omvangrijk veldtestprogramma heeft Resus een juiste indruk verkregen van de gemiddelde jaarlijkse
corrosiesnelheid in centrale verwarmingsinstallaties. Alhoewel de resultaten sterk uiteenlopend waren,
hebben wij besloten de drempelwaarde voor het corrosiealarm in een Risycor “af fabriek” in te stellen op 24

Hoe hoger de YCR, hoe sneller het corrosieproces en hoe

μm/jaar (YCR), dit noemen we de standaardwaarde.

slechter het is voor de installatie.

De gebruiker kan deze waarde eenvoudig wijzigen via het gratis verkrijgbare programma “Resus PC
Een éénmalige corrosiepiek (bv. na leeglaten en hervullen)

Dashboard”. Uiteraard biedt een hoge drempelwaarde minder zekerheid.

is geen werkelijke bedreiging voor de levensduur van de
YCR

installatie. Als het corrosieniveau vaak of lang boven de

YCR

drempelwaarde blijft hangen, kan de levensduur van de
installatie wel in gevaar zijn.

Hogere waarde
Of er betekenisvolle schade ontstaat bij een te hoge corrosiesnelheid is een kwestie van de frequentie en
duurtijd van het alarm.

24 μm/j
Het is aanbevolen de oorzaak van het probleem op te zoeken en te verhelpen indien aan één van
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
TIJD

- er zijn meer TIJD
dan 7 alarmen in 7 weken

MINDER ZEKERHEID- het alarm duurt langer dan 7 dagen
- meerdere Risycors in eenzelfde installatie tegelijk in alarm

STANDAARDWAARDE

YCR
YCR

YCR

YCR

Hogere waarde

2

4

5

6

8
24 μm/j

7

3

24 μm/j

24 μm/j

1

TIJD

AARDE
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TIJD

> 7 ALARMEN IN 7 WEKEN

TIJD

TIJD

TIJD
7 weken

7 dagen

ALARM > 7 DAGEN

MEERDERE RISYCORS IN ALARM

MINDER ZEKERHEID
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OORZAKEN CORROSIE

OORZAKEN CORROSIE

FALEND DRUKBEHOUD
de vaakst voorkomende, en tegelijk de meest onderschatte
oorzaak van problemen

BIJVULLEN VAN
WATER

Zonder zuurstof kan
er geen corrosie
gevormd worden !

vaak een gevolg van
falend drukbehoud

02

Negatieve druk op de hoge punten zorgt ervoor dat lucht in de installatie wordt gezogen tijdens afkoeling
van de installatie. Bijvoorbeeld tijdens de nacht, weekendverlaging of in de zomer.

Vers water dat in de installatie wordt
gebracht is rijk aan zuurstof (10mg/l).

Dit wordt meestal veroorzaakt door voordrukverlies van het expansievat of door conceptfouten bij het

De oorzaak is bijna altijd verlies

ontwerp. Mogelijke fouten zijn een foutieve dimensionering van het expansievat, verkeerd nulpunt, te hoge of

van voordruk uit het expansievat,

te lage voordruk, verkeerde drukinregeling van expansiesystemen met constante druk, falende compensatie

waardoor de waterdruk in de installatie

van de lastvermindering, ...

daalt, en de gebruiker water bijvult

H2O O2

i.p.v. het falen van het expansievat te

H2O + O2

corrigeren. Hierdoor wordt het nuttige
opnamevolume van het expansievat
Te hoge voordruk,
dus te weinig water in het expansievat

Te lage voordruk (door voordrukverlies?),
dus te veel water in het expansievat

kleiner, wat een vicieuze cirkel in gang
zet van ontluchten, gevolgd door
bijvullen, etc.
Uiteraard kan bijvullen ook het gevolg

ONDERDRUK

ONDERDRUK

Automatische ontluchter

Automatische
ontluchter

zijn van (ongewenst?) waterverlies uit
de installatie.

De bijvulleiding wordt bij voorkeur
aangesloten op de expansieleiding,
zo dicht mogelijk bij het expansievat,
opdat het zuurstofrijke bijvulwater

DRUKGAS

WATER

zonder

menging

rechtstreeks
gedrukt

met

installatie

in

het

expansievat

wordt.

Dit

heeft

het

bijkomende voordeel dat de in het
bijvulwater

aanwezige

opgeloste

zuurstof tijdens de werking van de
installatie aan de Risycor voorbijkomt,
en dus gemeten kan worden.

Expansievat
Bijvulleiding

CONCLUSIE: bij een expansievat hoort ALTIJD een Risycor !
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OORZAKEN CORROSIE

DIFFUSIE

BEDENKINGEN CHEMISCHE WATERBEHANDELING

INHIBITOREN
niet-zuurstofdichte

Sommige chemicaliën of inhibitoren veranderen het gedrag van de materialen van de

materialen wordt veroorzaakt door het

installatie of het installatiewater, zodat niet langer over een uniforme reactie kan worden gesproken. De

verschil van de partiële druk van zuurstof in

meetwaarden in met chemicaliën of inhibitoren behandelde installaties moeten dus met voorbehoud

het installatiewater en erbuiten. Dit gebeurt

worden geïnterpreteerd. Niet zelden blijven resten van spoel- of reinigingsproducten na de opstart in

bijvoorbeeld

membraan

de installatie. In installaties met variabel debiet en/of installaties met kringen die ruimtes bedienen die

van het expansievat en veroorzaakt zo

niet permanent benut worden, kan het voorkomen dat de concentratie van inhibitoren afwijkt van kring

voordrukverlies. Ook bij niet-zuurstofdichte

tot kring. Uiteraard kunnen deze factoren een grote invloed uitoefenen op het corrosierisico en op de

kunstofleidingen (zoals de “oude” types

representativiteit van de corrosiemeting. Tenslotte: chemische ingrepen kunnen de hoofdoorzaak van

vloerverwarming) en bij rubberen flexibele

corrosie in verwarmingsinstallaties (onderdruk) niet compenseren...

Diffusie

doorheen

doorheen

het

leidingen is dit een probleem.
Enkele voorbeelden van gedragsverandering van het installatiewater bij gebruik van inhibitoren:
- Het water zal gaan schuimen als het luchtbellen bevat. Automatische ontluchters zullen hierdoor
gaan lekken.
Onevenwicht

Diffusie

Evenwicht

- Behandeld water (in tegenstelling tot onbehandeld water) is in staat om vuil “op te tillen” (dispersie)
en het mee te nemen naar plekken (bv. naar de circulatiepomp) waar het ongewenste effecten zal
veroorzaken.
- Behandeld water bevat opgeloste zouten en dankzij het fenomeen kruip (verbindingen, dichtingen,
ontluchters .. zijn nl. nooit 100% dicht) zullen kleurige afzettingen terug te vinden zijn, doordat de
zouten de dichtingen aangetast hebben.

Expansievat met membraan
water
H2O
partieel
drukverschil

O2

zuurstof en stikstof
diffunderen door
het membraan
membraan

gasvulling
(perslucht =
N2 + O2 + ...)
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NOTITIES
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NOTITIES
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