
 

 

 
 
 

CORROSIEBESTRIJDING IN DE INDUSTRIE 
 

Binnen de industrie bestaat een groeiende behoefte aan schone geconditioneerde lucht. Vitale delen 

zoals elektronica, elektrische apparatuur en beeldschermen worden al snel aangetast door zure en 

verontreinigde gassen. Deze gassen veroorzaken corrosieaanslag op de printplaten en componenten 

hetgeen kan resulteren in spooksignalen, foutieve meet- en regelsignalen en zelfs computerstoringen 

en kortsluiting 

 

Zure gassen reageren met koper en zilver, afhankelijk van de concentraties van de aanwezige 

bestanddelen.  Door o.a. een kopercoupon gedurende een periode van 30 dagen in de corrosieve 

omgeving te plaatsen, vormt zich op de coupon een aanslag. Deze coupon wordt naar het 

onderzoekslaboratorium verstuurd. Uit de labo analyse volgt een classificatie van G1, G2, G3 of GX. 

Hiermee is dus de mate van corrosiviteit van de gassen in de ruimte vastgelegd. 

 
De ISA-standaard 
 
Toonaangevende leveranciers van computersystemen, meet- en regelapparatuur hebben na 

uitgebreid onderzoek gezamenlijk een standaard vastgesteld met richtlijnen om een corrosievrije 

omgeving te verkrijgen; de zogenaamde ISA-standaard (Instrumentation Society of America).   

 

In deze standaard worden gassen geclassificeerd naar corrosieagressiviteit (klasse G1:  veilig, tot GX:  

zeer agressief). Tevens worden in deze standaard de lucht- en ruimtecondities gedefinieerd om een 

veilige omgeving volgens klasse G1 te verkrijgen. 

 

 

Verklaring ISA klassen 
 
ISA klasse G1 : Corrosie heeft niet of nauwelijks invloed op de betrouwbaarheid van  

   de apparatuur. 
 
ISA klasse G2 : De effecten van corrosie zijn meetbaar en kunnen een factor zijn in  

het  aantasten van de apparatuur. Mogelijke negatieve effecten kunnen binnen een 
periode van 5 jaar optreden. 

 
ISA klasse G3 : De kans is zeer groot dat het apparatuur wordt aangetast door corrosie.  
       Waarschijnlijke negatieve effecten zullen binnen een periode van 5 jaar optreden. 
 
ISA klasse GX : De apparatuur zal met zekerheid op zeer korte termijn worden aangetast door de  

  zwaar verontreinigde/zeer corrosieve omgeving.  



 

 

 
 
 
 
Ontwerpcriteria 
 
Om corrosie in de elektrische ruimten en kasten te voorkomen is de interne luchtkwaliteitsklasse G1 
een vereiste. Om de apparatuur tegen corrosie te beschermen adviseren wij onder andere het 
volgende: 
 

• Chemische gasfilters om de lucht te ontdoen van corrosieve gassen. Deze gasfilterunit kan in lijn 
geplaatst worden met een bestaande luchtbehandelingskast (LBK), of kan stand-alone worden 
opgesteld. 
 

• De lucht in de ruimte of kast moet worden geconditioneerd. Dit betekent een relatieve vochtigheid 
van circa 50% bij een temperatuur van circa 20°C. Voor elke 10% RV stijging is de verwachting 
dat de corrosiewaarde met 1 klasse stijgt. De corrosiewaarden verdubbelen bij elke 
temperatuurstijging van 10 °C.  

 

• Fluctuaties in temperatuur en in RV moet zoveel mogelijk voorkomen worden en mag niet meer 
dan 6% per uur bedragen. Bij hogere waarden is de verwachting dat de corrosiewaarde met 1 
klasse stijgt.  
 

• Een lichte overdruk in de ruimte om er voor te zorgen dat door deuren, kieren en gaten geen 
vervuilde lucht kan toestromen. Een overdruk van circa 15 Pa is dan al voldoende. Voor overdruk 
is een luchthoeveelheid nodig met een factor 1-3 t.o.v. het volume van de ruimte. De factor wordt 
mede bepaald door de lekdichtheid van de ruimte. 
 

• Wij adviseren een ventilatievoud variërend van 6 tot 12. Of recirculatie in de ruimte nodig is, is 
afhankelijk van de indeling en mate van afdichting van de ruimte, het soort elektronische 
apparatuur en of er veel mensen in en uit lopen. 
 

• Uiteraard worden de toevoer- en recirculatie luchtstromen over het Allsorb gasfilter geleid 
waardoor de corrosieve en zure bestanddelen uit de luchtstromen verwijderd worden. 

 
 

De Allsorb Air Filter aanpak 
 
Allsorb heeft een drie stappen plan ontwikkeld, die leidt tot een G1 classificatie van de luchtkwaliteit in 

de schakelruimte en daarmee een bedrijfszeker proces en geen corrosie op de printplaten en 

schakelaars. 

Deze 3 stappen zijn: 

1. Meten 

2. Beheersen 

3. Controleren 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

1. Meten 
 
In eerste instantie is het van belang de huidige condities van de ruimte in kaart te brengen. De 

luchtkwaliteit wordt met coupons vastgesteld.  

Classificatie van de luchtkwaliteit d.m.v. corrosie coupons 
 
De ISA-standaard is gebaseerd op de mate van corrosie op koper en zilver. Vandaar ook dat wij 

gebruik maken van koper en zilver coupons om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. In de 

schakelruimte en/of schakelkast wordt de corrosie coupon opgehangen gedurende ongeveer 30 

dagen. Vervolgens wordt de corrosieve aanslag op de coupon in ons laboratorium in het laboratorium 

gemeten. De dikte van de corrosie film bepaalt de ISA klasse. Aan de soort corrosie film kunnen wij 

globaal zien welke groep aan gassen de corrosie veroorzaken. 

       G1 

       

                                                                             G2 
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2. Beheersen 
 
Nadat bekend is geworden hoeveel en wat voor corrosie er plaatsvindt en er ook inzicht is in de 

hoeveelheid lucht die benodigd is om de ruimte op overdruk te krijgen, kan een filtersysteem 

geselecteerd worden waarmee gegarandeerd G1 lucht verkregen wordt. Hierbij bestaat de keuze uit 

een diep bed systeem, waarbij het filtermedium los gestort wordt in een 300 mm diep bed, of een 

modulair filterbed systeem, waarbij het filtermedium in kant en klare cassettes is verwerkt. 

Maatgevend is hierbij de contacttijd tussen de lucht en het filtermedium. Het soort filtermedium dat 

gebruikt wordt is afhankelijk van het soort gas(sen) dat verwijderd moet worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3. Controleren 
 
Nadat de filters zijn geplaatst moet de luchtkwaliteit in de gaten gehouden worden en de filters 
onderhouden worden. 
 

• Continue luchtmetingen 

Door gebruik te maken van de Chemwatch kan de luchtkwaliteit in een 

schakelruimte monitoren. Hierbij wordt de corrosiviteit in de lucht continu 

gemeten. De Chemwatch heeft een kleurendisplay waar direct de 

luchtkwaliteit op afgelezen kan worden. 

• Medium levensduur analyse 

Naast de metingen van de luchtkwaliteit moet het filtermedium in de gaten 

gehouden worden. Hiertoe moeten periodiek monsters genomen worden 

van het filtermedium en worden geanalyseerd op nog resterende werkzame 

bestanddelen. Hiervan wordt een rapport gemaakt waarin een levensduur 

voorspelling wordt gedaan. Voor deze service kunt u met ons een 

onderhoudscontract afsluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Schematische weergave filteropstelling (voorbeeld) 
 
Als we onderstaande schematische weergave bestuderen dan is voor klasse G2 en G3 (terug te 

filtreren naar klasse G1) een overdrukunit van het type APU500 (1700 m3/h) of 1000 (3400 m3/h) 

geschikt om ruimten te voorzien van zuivere lucht volgens de hoogste luchtzuiverheidsklasse G1. 

 

Schakelruimten lichte condities klasse G2 en G3 
 
 
 
Verklaring 
OA  : outside air 
PPU  : positive pressurisation unit 
+ delta P : overdruk van minimaal 15 Pa  
A/C  : air conditioning 
 
 
 
 

 
 
Typen media voor het uit de lucht halen van schadelijke gassen 
 
ALLSORB AIR FILTER B.V. is de Europese distributeur van Alphasorb SA filterproducten. Alphasorb 

is een producent van specifieke gas phase filterproducten. Het Alphasorb filtermedium heeft als doel 

schadelijke gassen zoals H2S, SO2, SO3, ethyleen, formaldehyde, methyl/ethyl mercaptanen effectief 

in de lucht af te vangen en onschadelijk te maken. Het Alphasorb8 filtermedium heeft een poreuze 

structuur die geïmpregneerd is met kaliumpermanganaat (KMnO4), dit geeft de specifieke paarse 

kleur aan de korrel. Kaliumpermanganaat is een zeer krachtige oxidator. Het Alphasorb15 medium dat 

geïmpregneerd is met o.a. KOH is ook een krachtige oxidator dat reageert met voornamelijk zwavels 

en  chloorcomponenten. 

De schadelijke gassen dringen via het microporeuze oppervlak door in de korrel, waarna een 

onomkeerbaar oxidatieproces plaatsvindt. De schadelijke gassen worden omgezet in een neutraal 

restgas. Het medium vangt het een groot scala aan schadelijke gassen af met een zeer hoge 

efficiency van >99,9%. 

Allsorb Air Filter B.V. heeft een uitgebreid programma aan filterpatronen, 

filtermodules, filterkasten, drumfilters en filtercontainers voor het plaatsen van 

het filtermedium. 

 
Voordelen Alphasorb medium 

• Werkzame bestanddelen van het medium zijn meetbaar 

• Levensduur bepaling eenvoudig in laboratorium uit te voeren 

• Bestand tegen een hoog vochtpercentage van 95%  

zonder efficiency verlies 

• Hoog afvangst rendement 

• Voorverwarmen is niet nodig 

• Geen bacteriën groei 

• Lage luchtweerstand  

• Geproduceerd door Alphasorb SA volgens ISO9001 

• Onbrandbaar UL1 klasse 



 

 

 
 
 
Alphasorb AK12 filtermodulen 
 
Allsorb Air Filter® is leverancier van de kunststof AK12 filtercassette die speciaal ontwikkeld is voor 

toepassingen waarbij gemiddelde en hoge gasconcentraties afgevangen moeten worden. De cassette 

en de speciaal geselecteerde chemische filters zorgen voor zeer zuivere lucht onder zware 

omstandigheden. De AK12 module wordt dan ook toegepast voor de luchtreiniging in de industrie om 

te voorkomen dat zure gassen de componenten van apparatuur aantasten, maar ook om zware 

verontreinigingen vanuit een productieproces gezuiverd naar buiten af te voeren. 

De AK12 module is vervaardigd uit recyclebaar polystyreen plastic en is toepasbaar in zeer 

agressieve luchtomgevingen 

De module heeft een V-shape en zorgt voor een lange contacttijd en zorgt derhalve voor een hoge 

efficiency. De modules worden toegepast in onze Industrial Side Acces (ISA) luchtzuiveringsunits. 

Voordelen filtermodulen 
 

• Robuuste solide uitvoering 

• Bestand tegen corrosieve gassen 

• Kleinere dimensionering filterkast door de V-shape 

• Filter heeft een diepte van slechts 295 mm 

• Hervulbaar 

• Speciale trackings voorzien van borstelprofielen leverbaar 

• 100% recyclebaar 

• Te voorzien van een brede range aan gasfilters 


