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Probleemstelling
Na onderzoek werd duidelijk dat er sprake was
van chloridenspanningscorrosie

van de roestvast

stalen draadstangen waaraan de luchtkanalen
waren opgehangen. De zware luchtkanalen stortten neer op het schrootjesplafond, waardoor dat
plafond ook naar beneden kwam. Zowel voor als
na Steenwijk zijn er diverse vergelijkbare ongevallen gebeurd, waarvan dat in Uster in
Zwitserland, het ernstigste was tot nu toe:
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Materiaal

~oepassingen

Roestvaststaal heeft een belangrijke plaats ingenomen als een corrosiebestendig en onderhoudsvriendelijk constructie materi~al in en rondom
zwembaden: zwemtrappen, onderdelen van golfslagmachines, duikplanken, deuren, ramen en
onderdelen van luchtbehandelingssystemen.

Juist

vanwege de corrosiebestendigheid van roestvaststaal is dit materiaal ook veelvuldig toegepast
in ophangconstructies in zwembaden zoals in
snelhangers voor plafondsystemen en bevestigingsmiddelen voor zaken als luchtkanalen, leidingsystemen, kabelgoten, afdek dekens en
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enz. werd veelal spanningscorrosie aangetroffen
onder de aanwezige roestplekken. Er is weinig
verschil in corrosiegedrag tussen de typen 304 en
316. Verzinkt koolstofstaal is ongevoelig voor
spanningscorrosie.
De meeste problemen deden zich voor in relatief
nieuwe zwembaden. Twee van deze baden waren
zelfs minder dan een jaar oud.
Er zijn vaak zoveel partijen betrokken bij het hele
proces dat uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk voelt.

In Nederland wordt door het ministerie
van VROM de regel gehanteerd dat niet
alles bij wet geregeld kan worden. In
wandpanelen.
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toepassingen in zwembaden met chloridehoudende atmosferen. Men beveelt
aal 1.4529,

(op
de verlaagde plafonds.

Oorzaak van
Materiaal

selectie

Met betrekking tot het gebruik van roestvast
staal in zwembad atmosfeer worden, behalve in
Duitsland, Zwitserland en Engeland, inmiddels
ook in Nederland (o.a. door TNO) de kwaliteiten
met name standaard austenitische roestvaste

1.4565,1.4547 en met name 1.4529 genoemd.

staalsoorten van het type 304 of 316. In dit milieu

Recentelijk zijn producten voor ophangconstructies in zwembaden in de 6% Molybdeen houdende roestvast staal kwaliteit 1.4529 op de markt
gebracht door de Hempel Special Metals Group in
Oberhausen. Werkstoff Nr. 1.4529 is het beste

structies waar trekbelastingen

in voor kunnen

In roestvast stalen onderdelen, zoals draadstan-

bestand tegen spanningscorrosie vanwege het

komen, op risico volle plaatsen in zwembaden,

gen, bouten, moeren, snel hangers van plafonds

hogere nikkelgehalte.
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Conclusies

Onlangs hebben een aantal zwembaden in

Het gebruik van roestvast staal type 304 of 316

Nederland de ophangconstructies van luchtkana-

voor bevestigingsmiddelen in kritische ophang-
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laten inspecteren.

dende milieu's van zwemzalen en locaties die

de sterk verhoogde veiligheid.

Zwembad eigenaren, waaronder vele gemeenten,

Daarbij komt dat de kosten voor onderhoud en

In geval van enige twijfel moeten alle gebruikte
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materialen van alle bevestigingsmiddelen in
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past, maar onderdelen, uit dit materiaal ver-

De 6% molybdeen houdende roestvaste stalen

vaardigd, zullen in een tijdsbestek van 5 -10 jaar
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