
AGENDA
Seminar om korrosion

Hvad lærer du?
 ■ Grundlæggende teori om korrosion

Forskellige typer af korrosion:
 ↗ Overfladekorrosion
 ↗ Spaltekorrosion
 ↗ Galvanisk korrosion
 ↗ Interkrystallinsk korrosion
 ↗ Spændingskorrosion  

 ■ Hvordan korrosion forebygges
 ■ Overfladebehandlinger:

 ↗ Elektrolytisk
 ↗ Zinc flake coating 
 ↗ Varmforzinkning 
 ↗ ecosyn®-lubric

 ■ Rustfast stål

 ■ Torsdag 27. april
Bossard 
Stamholmen 150 
2650 Hvidovre  

 ■ Onsdag 3. maj
Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
6000 Kolding

Hvad får du ud af at deltage i seminaret?
Ved at deltage i seminaret om korrosion får du en grundlæggende 
teoretisk indsigt i korrosionsformer, den seneste viden omkring 
hvordan man kan forebygge korrosion, viden omkring hvad du skal 
være opmærksom på i designfasen og kendskab til forskellige typer 
overfladebehandling. 

Du får også mulighed for at netværke med de andre kursister i 
forhold til at udveksle egne erfaringer og høre hvad andre gør. 

Tilmelding
Deltagerprisen er 400 kr. pr. person 
og er inkl. morgenmad, frokost og 
undervisningsmaterialer. 

Deadline for tilmelding er senest 
den 20. april. Tilmeldingen er bin-
dende og der er et begrænset antal 
pladser. 

Tilmeld dig ved at sende en e-mail 
til: seminar-bod@bossard.com

Hvor og hvornår?

Hvordan forebygger man korrosion?
En af måderne man kan forebygge 
korrosion på er via overfladebehand-
ling. På seminaret vil du få viden 
omkring elektrolytisk overfladebe-
handling, zinc flake coating og varm-
forzinkning. Find også ud af hvilke 
fordele der er ved ecosyn®-lubric og 
befæstelser i rustfast stål.

Hvorfor opstår korrosion?
Befæstelser bliver udsat for korrosion, 
typisk fordi man ikke har taget højde 
for, hvilke materialer der spændes 
mod hinanden, miljøforholdene samt 
de ydre påvirkninger produktet bliver 
udsat for igennem tiden.

Hvad skal man være opmærksom på?
På seminaret gennemgår vi, hvilke 
korrosionsformer du skal være særlig 
opmærksom på, f.eks. overflade-, 
spalte-, galvanisk, interkrystallinsk 
og spændingskorrosion og du vil få 
indsigt i, hvordan du får den optimale 
korrosionsbeskyttelse af applikationen.

 ■ 8:30-9:00 : Registrering
 ■ 9:00-15:00 : Seminar
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