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Wat is i-SuPORT ? 
» Sustainable Ports through Innovative Repair Technologies 

 
 
 

» Doel : ‘Havengebonden bedrijven die herstellen en reinigen in contact brengen 
met vernieuwende en duurzame technologieën’ 

» Industriepartners in het project: ABC, AMW, Havenbedrijf, BASF enz 
 
 
 
 
 
 
 

» Onderzoekspartners: VITO (Lasercladden), SIRRIS (contacten en alternatieven 
voor laser) 
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Overzicht activiteiten 
 
» 1°Event: ‘Technology Push’, studienamiddag Havengebouw Antwerpen op  
       4 nov 2014:  
       Korte voorstelling van een aantal reinigings- en hersteltechnieken + discussie 
» Studieavond rond ‘harde coatings’ (oplassen en opspuiten) op 4 dec 2014 met de 

Vereniging voor Warmtebehandelingstechnieken VWT (Bond van Materialen) 
» 2° Event: ‘Technology Pull’ rond toepassingen van reinigings- en hersteltechnieken 
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Welke technieken ? 
 

» Meer dan 25 belangrijke reinigingstechnieken… 
» Meer dan 20 belangrijke hersteltechnieken… 
» Samenvatting werd gepubliceerd op de website van i-suport: www.i-suport.be 

 
 
 

  
 

http://www.i-suport.be/
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Belang van reinigen en herstellen 
» Probleem Corrosie: 
 - treedt in veel technologische domeinen op 
 - verlies ca 2 % van BNP 
 - voorkomen door reinigen dikwijls beter dan genezen 
 - Top 10 van corrosie (zie Techniline november 2015) 
   
  
» Probleem Slijtage: 
 - treedt eveneens frequent op 
 - verlies ca 1,5 % van BNP 
 - voorkomen meestal moeilijk en bijgevolg is herstellen nodig 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



08/12/2015 6 

Belang van reinigen en herstellen 
» Invloedsfactoren bij reinigen: 
- Zie diagram van Sinner 
- Proces afstemmen per geval (grootte, 
aantal) 
  
» Invloedsfactoren bij herstellen 

d.m.v. opspuiten of oplassen: 
- Temperatuur, snelheid en laagdikte 
- ‘Optimaal proces’ afwegen van voor- en 
nadelen afwegen 
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Overzicht programma 
  » 13.30 : Ontvangst 
» 14.00: Belang van reinigen en herstellen (G. Claus, Sirris) 
» 14.15: Wolfraamcarbide in diverse vormen als herstelling van versleten onderdelen (A. van 

Acker, Vatis) 
» 14.45: HVOF en Plasmaspray als wapen tegen slijtage, zowel bij reparatie, onderhoud als 

preventief…   (D. Van Menxel V&V Technics) 
» 15.15: Pauze 
» 15.45: Ultrasoon reinigen en ontvetten (St. Theunis, Kemet) 
» 16.15: Nikkel, Cobalt en Carbiden tegen corrosie, erosie en abrasie (Ph. Kellens, Castolin) 
» 16.45: Industriële toepassingen van droogijsstralen (Chr. Quigniez, Alpha) 
» 17.15: Herstellen en verbeteren van onderdelen d.m.v. lasercladden (J. Lambrecht, Laser 

Cladding Venture) 
» 17.45: Innovatieve industriële reiniging met licht (Th. Peeters , P Laser) 
» 18.15: Einde  
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