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WEBINAR “KATHODISCHE BESCHERMING VAN KADEMUREN”
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NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
donderdag 11 maart 2021
14.45 - 16.30 uur
Geen
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Kathodische bescherming van kademuren
Wanneer ijzer wordt blootgesteld aan de buitenlucht, gaat het geleidelijk over in een bruin poreus product
dat we ook wel roest noemen. Het doorroesten van autocarrosserieën, fietsen en hekwerken zijn de meest
bekende voorbeelden van een proces dat we corrosie noemen. Aantasting door corrosie is in bijna alle
gevallen ongewenst, aangezien dit een degradatie van de materiaaleigenschappen betekent. In het
geval van kademuren heeft dit consequenties voor het veilig gebruik en dit vraagt om beschermende
maatregelen. In dit webinar neemt de spreker u mee in de wereld van de [kathodische] beschermingstechnieken waarmee corrosie kan worden voorkomen of gestopt. In dit webinar komt u meer te weten over:
- het wat en waarom van corrosie;
- het belang van beschermen van constructies;
- en tenslotte de wijze van beschermen.
Spreker Marc Wormmeester
De gastspreker, Marc Wormmeester, heeft als asset manager bij het Havenbedrijf Rotterdam veel ervaring
met het herkennen en beïnvloeden van degradatie van haveninfrastructuur. Hij is naast civiel ingenieur
gespecialiseerd in degradatie van staal- en betonconstructies. Hij wil zijn kennis op het gebied van
kathodische bescherming graag met u delen aan de hand van dit webinar.
Programma
14.45 - 15.00 uur
15.00 - 15.05 uur
15.05 - 16.05 uur
16.05 - 16.20 uur
16.20 - 16.30 uur
16.30 uur

Inloggen op het webinar
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Marc Wormmeester
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Toetsing
Sluiting

Aanmelden / Annuleren
Aan het webinar kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Aanmelden kan uitsluitend via Extranet. Na
aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden.
Hoe werkt dit webinar
Dit webinar vindt plaats via Teams. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de link voor deelname aan
het webinar. Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid om vragen aan de sprekers te stellen.

