Bond voor Materialenkennis

Studiekern Corrosie

Uitnodiging
De Studiekern Corrosie organiseert op
Woensdag 17 oktober 2018
Haar 70-jarig jubileum met een bijeenkomst in
De Oude Bibliotheek te Delft

Ontvangst en registratie
Sluiting

9.30 uur
17.30 uur

Programma
9.30 uur

Registratie – Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Welkom door de voorzitter van Studiekern Corrosie
Jacko Aerts, Koninklijke DSM NV

10.15 uur

DOB locatie/Zeewater en offshore wind energie; corrosie
onvermijdelijk?
Niels Diepeveen, DOB-Academy
Niels is an aerospace engineer with a PhD in offshore wind energy. He has
a leading role in the development of the DOT innovative turbine concept.
DOB-Academy offers offshore energy education for professionals. Our main
focus lies in courses, ranging from entry to advanced level. Next to the
curriculum, we also provide tailor-made courses. Furthermore, to enhance
knowledge-sharing, we organise seminars and offer the possibility to host
and cater offshore events in our conference rooms. Our historic building
also includes an in-house studio where high-quality videos are designed
and produced for educational and promotional purposes in the offshore
industry.

11.00 uur

Uitdagingen voor de corrosion engineer (bij olie- en gaswinning)
Marc Wilms, Principal Materials & Corrosion Engineer,
Shell Projects & Technology
Technische ontwikkelingen leiden tot steeds zwaardere eisen aan
materialen. Dit geldt specifiek voor de weerstand tegen corrosie. Het
toepassen van exotische materialen is vanuit economisch oogpunt echter
niet altijd gewenst. Om toch tot goede oplossingen te komen is een
systeem-aanpak nodig, waarbij we als corrosie engineer met een creatieve
blik buiten ons eigen vakgebied kijken. Hierbij uiteraard bouwend op de
basisprincipes van elektrochemische corrosie.

11.45 uur

Pauze

12.00 uur

Actueel corrosie-onderzoek
Mats Meeusen (Student TUD)
Mats bespreekt een actueel corrosie-onderzoek waaraan hij werkzaam is.

12:30 uur

De Grote Corrosie Quiz
Jacko Aerts, Koninklijke DSM NV, via Kahoot

13:00 uur

Lunch

14:00 uur

Kernenergie: Corrosie als sluipende opponent
Walter Bogaerts, KU Leuven
Als hoogleraar aan de KU te Leuven is Walter o.a. betrokken bij de
volgende topics: Corrosie, Technische Materiaalkunde, Chemische
Ingenieurstechnieken, Nucleaire Technologie, Milieu, Energie,
Elektrochemie, Schadeanalyse, Risico-analyse, RBI, Inspectie, NDT, NDE,
Corrosiepreventie, Coatings, Inhibitoren, Waterbehandeling, Kathodische
Protectie, Materiaalselectie, Biomedische Technieken, ICT, Databanken,
Geavanceerde Informatica.

14.45 uur

Pauze

15.00 uur

Corrosie onderzoek in tijdperk Prof.dr. J.H.W. (Hans) de Wit
Arjan Mol, TU Delft
Sinds 2017 hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie (afdeling
Materials Science and Engineering van de faculteit 3mE) in Delft.
Zijn onderzoek richt zich op het ontrafelen van lokale
corrosiemechanismen, oppervlaktebehandeling van metalen, hechting
tussen polymeren en metaal(oxides) en performance van actief
beschermende coatings in toepassingsgebieden variërend van offshore
tot vliegtuigbouw en van micro-electronica tot automobielindustrie. Een
belangrijk speerpunt hierin is het onderzoek naar alternatieven voor het
gebruik van zeswaardig chroom in oppervlaktebehandeling van metalen en
organische coatings voor milieuvriendelijke en veilige corrosiebescherming
van metalen.
Hiernaast is Arjan vice-president van de Europese Corrosie Federatie
(EFC), Honorary Professor aan de University of Science and Technology
Beijing in China, en Editor-in-Chief van Elsevier’s Corrosion Science.

15.45 uur

Netwerkborrel

17.30 uur

Afsluiting

Deelnamekosten:

Leden Studiekern Corrosie
Leden BvM
Niet leden
Studenten

Nederlandse bedrijven
(inclusief 21% BTW)

Buitenlandse bedrijven
(mét BTW nummer)

Gratis
€ 70,00
€ 140,00
€ 35,00

€ 60,00
€ 120,00

Aanmelding:
U kunt zich uiterlijk tot woensdag 10 oktober 2018 aanmelden per e-mail: info@materialenkennis.nl
Annulering:
Bij afwezigheid op de bijeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke afmelding uiterlijk 24 uur voor de
bijeenkomst, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Adres:
DOB-Academy (De Oude Bibliotheek), Raam 180, 2611 WP Delft
Voor nadere gegevens (bereikbaarheid, parkeren e.d.), zie: https://www.dob-academy.nl/contact/
Het bestuur van de Studiekern Corrosie hoopt u te begroeten op 17 oktober 2018!
Jacko Aerts, voorzitter
Jack Tulp, secretaris
Mascha van Hofweegen

Studiekern corrosie
De corrosiespecialisten van de Bond voor Materialenkennis
De Studiekern Corrosie van de Bond voor Materialenkennis is een groep van corrosie-deskundigen uit
Nederlandse bedrijven, instituten en Technische Universiteiten. Doel is de onderling uitwisseling (nadrukkelijk in
tweerichtingverkeer!) van informatie over corrosieonderzoek en ervaringen met corrosiegevallen. De uitwisseling
gebeurt veelal via voordrachten en bijdragen uit de praktijk van de leden in besloten bijeenkomsten (viermaal per
jaar).
Voor meer informatie, zie: http://www.studiekern-corrosie.nl/

