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Toenemende belang van de 

waterkwaliteit in een 

moderne CV-installatie 
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Wie is Aqualisys 

Waarom is waterkwaliteit belangrijk 

Problemen en invloedfactoren 

Wat doet Aqualisys 

Samenvatting 

 



Wie is Aqualisys 
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Adviesbureau : neutraal 

Geen verkoop van toestellen of producten 

Niet merkgebonden 

Expertises op probleeminstallaties 

Waterzijdige audits : inspecties              

Onafhankelijke wateranalyses : stookplaats + labo 

Adviezen en waterzijdig beheersplan      

Audits waterzijdig inregelen 

Hydronische optimalisatie 

Wie is Aqualisys 
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Waarom is waterkwaliteit belangrijk : vroeger 
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Waarom is waterkwaliteit belangrijk : nu 
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Waarom is waterkwaliteit belangrijk : vroeger 
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Waarom is waterkwaliteit belangrijk : nu 
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Evoluties in warmte opwekking 
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Evoluties in warmte opwekking 
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Transport van energie in CV : water! 
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Belang transport voor een product 
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Totale keten : hydronische ketting 
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Waarom is waterkwaliteit belangrijk 
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Problemen 

17 

Richtlijn : VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure) 

Primaire problemen 

 Waterzijdige corrosie 

 Kalkafzetting 

Overige  <- “symptoom bestrijding” voor primaire problemen 

 



Problemen 
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Uit Europees onderzoek blijkt : 

59% van alle CV-installatie : 1x defect/levensduur 

33%         water/druk/lucht/corrosie/sediment 

Rest       brander/gas/bedieningsinstrumenten 

Ondanks : 86% : jaarlijkse inspectie/onderhoud 

 

 

 

 



Relatief belang corrosie in gesloten 

systemen (bron WTCB) 
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Sanitair water; 39% 

Verwarming; 21% 
Allerlei; 4% 

Hoekprofielen; 10% 

Strukturen; 10% 

Borstweringen; 8% 
Afvoer; 8% 

Sanitair water

Verwarming

Allerlei

Hoekprofielen

Strukturen

Borstweringen

Afvoer



Corrosietypes 
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Gelijkmatige 

oppervlaktecorrosie 

Putcorrosie 

Bimetaalcorrosie 

Scheurcorrosie 

Corrosie onder afzetting 

Waterlijncorrosie 

Selectieve corrosie 

Erosie corrosie 

Cavitatie corrosie 

Corrosie door spanningsscheuren 

Microbieel bepaalde corrosie 

 
 

 



Waterzijdige corrosie 
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VDI 2035 stelt: 

Samenstelling water belangrijk 

Correcte ingebruikname en werking 

Corrosie reacties: 

 

 

 

Zwart magnetiet 

Rood-bruin roest 



Waterzijdige corrosie : invloedfactoren : O2 
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VDI 2035 stelt: 

Oorzaak : opgeloste zuurstof (uitzondering Aluminium!)  

Zuurstof in lucht bij vulling (initiële ontluchting!)  

Bron : Pneumatex Handboek Lucht 



Waterzijdige corrosie : invloedfactoren : O2 
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VDI 2035 stelt: 

Oorzaak : opgeloste zuurstof (uitzondering Aluminium!)  

Zuurstof in lucht bij vulling (initiële ontluchting!)  

Zuurstof in vulwater (10mg/l) (stadswater) 

2,62g Fe + 1g O2 -> 3,62g  Fe3O4 (magnetiet) 

Zuurstof in bijvulwater (VDI 2035 : max. 2 x installatie 

inhoud!) 

Zuurstof door onderdrukzones (expansie – drukbehoud!) 

Zuurstof door diffusie (rubber, membranen, slangen, 

koppelingen, diffuse leidingen!) 

 

 

 



Waterzijdige corrosie : correct drukbehoud! 
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Plaatsing expansievat bij CV-installaties 

én aan de zuigzijde van de pomp 

én in de terugloop naar de ketel 

én zo dicht mogelijk bij de ketel 

E 

P 

Ketel 

Radiator 

Ketel 

E 

P 

Radiator 



Expansievaten : dimensionering + instelling 
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Dimensionering EN 12828 

Type vaten : balg of membraan 

Zo weinig mogelijk permeabel membraan 

Variabele druk : voordruk : stat. Hoogte + 0,3 bar (min 0,5 bar) 

Constante druk : hoogte + 0,5 bar 

Regelmatige controle!            Kapventiel! 



Expansievaten : dimensionering + instelling 

26 



Bijkomende invloedfactoren  : pH-waarde 
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VDI 2035 stelt: 

Stadswater is doorgaans OK (opletten met voorbehandeling!)  

Werking : zelfalkalisering -> stijging pH 

 Staal, koper, messing : pH : 8,2-10 

 Aluminium : pH : 6,5-8,5 : Al-oxide stabiele deklaag 

o Corrosie Al : vooral bepaald door pH 

o Verschillend bereik dan staal en koper 

o Opgelet met materiaalmix in installaties! 

o Corrosieprocessen door vorming H2 

 

 

 

 



Bijkomende invloedfactoren  : 

geleidbaarheid 
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VDI 2035 stelt: 

Daling geleidbaarheid : kleinere kans op corrosieschade 

Geleidbaarheid afhankelijk van: 

 Aard vulwater 

 Additieven (zuurstofbindmiddelen en corrosie-

inhibitoren) : verhoogde geleidbaarheid 

 Correcte dosering noodzakelijk! 

 Inhoud van de installatie! 

 Ontharding vermindert geleidbaarheid niet 



VDI 2035 : te controleren parameters 
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VDI 2035 : belangrijkste parameters 
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Parameter Zoutarm Zouthoudend 

Geleidbaarheid <100 µS 100-1500µS 

Kleur Sediment vrij 

pH 8,2-10 (staal)  –  6,5-8,5 (Alu) 

Zuurstof <0,1 mg/l <0,02 mg/l 



Kalkafzetting : steenvorming 
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VDI 2035 belangrijke parameters: 

Waterkwaliteit 

Hoeveelheid vul- en bijvulwater 

Wandtemperatuur warmte overdragende oppervlakken 

 Ondergeschikte rol : kwaliteit van de materialen 

Ca2+ + 2 HCO3
–  -> CaCO3 + CO2 + H2O 



Steenvorming : gevolgen 
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Vermindering van het installatievermogen 

Doorsnedevermindering -> grotere stromingsweerstand 

Plaatselijke oververhitting 

 Scheurcorrosie 

 Cavitatie corrosie 

 Spanningscorrosie 

 



Steenvorming : richtwaarden 
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Volume vul- + bijvulwater ≤ 3x nom. Inhoud installatie 

Specifieke instal. Vol. ≤ 20l/kW (meerketel installaties!)  

Voldoen aan maatregelen ter voorkoming van corrosie 



Wat doet Aqualisys : systeemaudits + expertises 
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Wat doet Aqualisys : systeemaudits + expertises 
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Wat doet Aqualisys : systeemaudits + expertises 



Wat doet Aqualisys 
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Samenvatting : waterkwaliteit in CV 
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Vulwaterkwaliteit : stadswater (Aluminium : pH controle) 

Vulwaterkwaliteit : steenvorming (hardheid controle) 

Kwaliteit systeemwater : bepaling levensduur + rendement 

Corrosie : oorzaak zuurstof + pH-waarde (Aluminium) 

 Correct drukbehoud           expansiesysteem! 

 Correcte afstelling parameters 

 Goede ontluchting (microbellenafscheiders!) 

  Inspectie en onderhoud 

Steenvorming 

 Volg richtwaarden fabrikant 

 Beheers bijvulgedrag : controle expansiesysteem  

       



Besluit 
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Hoe bekom ik helder CV-water? 

Neem ons advies als additief 


