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Element, metaalkundige laboratoria

Materiaal beproeving:
mechanisch testen, chemische analyse
breukmechanica (CTOD, J-analyse, ECA, vermoeiing)
metallografie
corrosie testen 
On site materiaaltesten (PMI, OES, hardheid, replica’s)

Schade onderzoek:
Vooral aan metalen, soms aan kunststoffen constructies

aard en oorzaak van opgetreden schade vaststellen
advies
specials op verzoek, o.a.:

Expositietesten, barst proeven, beperkt rekenwerk, enz. 
Verzorgen van materiaalcursussen (Staal, RVS, Lassen, e.a.)

Veendam, Amsterdam, 
Hengelo, Breda, Beek
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constructieve eisen
belastingen
statische-, dynamische sterkte
stabiliteit(knik, plooi)
weerstand tegen brosse breuk
stijfheid (statische-, dynamische, thermische belasting)
vervormingcapaciteit, incasseringsvermogen (zetten, onvoorziene 
temp. verschillen, krimpvervorming, enz.) 

e.e.a. op basis van:
normen, veiligheidseisen en factoren
afmetingen (ook van deelconstructies)
levensduur, inspectie mogelijkheden en onderhoud
uiterlijk 

met in acht name van:
gebruik van standaard “componenten”
maakbaarheid
verkrijgbaarheid van materialen
toegankelijkheid voor lassen
toegankelijkheid voor onderhoud
montage en demontage

Als het fout gaat betreft het meestal 
onvoorziene zaken.
Tip: laat het ontwerp checken door een 
schadeonderzoeker.

Het begin: het ontwerp van een installatie
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Na ontwerpen volgt bouwen = lassen

Lasdefecten, o.a. 

scheuren

onvoldoende doorlassing

aanloopkleuren (rvs) 

vervormingen

restspanningen

materiaalveranderingen, b.v. verbrossing

Maximale lasellende = Σ individuele afwijkingen als gevolg van het                   
lassen

Lassen heeft grote invloed op de integriteit en 
kwaliteit van een  constructie

∆ enz.

∆ lastechniek

∆ naadvorm

∆ breekrek
+ 

∆ kerftaaiheid

∆ rekgrens
+ 

∆ treksterkte

∆ C-eq + 
∆Chemische 

analyse

∆ Tv + ∆ Ti

∆ Hardheid

∆ HI

Σ effect 
toleranties

∆ enz.

∆ lastechniek

∆ naadvorm

∆ breekrek
+ 

∆ kerftaaiheid

∆ rekgrens
+ 

∆ treksterkte

∆ C-eq + 
∆Chemische 

analyse

∆ Tv + ∆ Ti

∆ Hardheid
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Σ effect 
toleranties
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LMKwalificatie geeft duidelijkheid over een 
complex geheel van factoren …

Vooraf aantonen dat cruciale delen van het ontwerp met voldoende, 
vooraf aangegeven, kwaliteit gemaakt kunnen worden.

Dus: testen van de opgestelde lasspecificaties

De basis voor het opstellen van lasspecificaties is kennis van:
Ontwerpen en berekenen
Materiaal eigenschappen als

Sterkte, taaiheid, corrosiebestendigheid
Lasmetaalkunde
Lastechnologie
Wijze van samenbouw 
Bedrijfsomstandigheden van de constructie

Druk, temperatuur, cycli, milieu
Economie (kosten: materiaal en manuren) 

maar dan moeten de kwalificatieproeven wel een afspiegeling zijn van de 
werkelijke productieomstandigheden!
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Kwalificatieproeven moeten een afspiegeling zijn van 
de werkelijke productieomstandigheden

De bouw van een reactorvat
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Verschillende manieren van falen:

Plotselinge overbelasting leidende tot breuk
Falen op termijn door scheurvorming gevolgd door 
breuk       

Vermoeiing    
Thermische vermoeiing  
Materiaaldegradatie 
Kruip
Spanningscorrosie

Van binnenuit
Van buitenaf
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Overbelasting: bros of taai
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Taai: 
snelheid < 6m/s
Stabiele scheurgroei onder een 
externe belasting
veel vervorming, neemt energie op

Bros:
snelheid ~ 1000m/s, afhankelijk van:

temperatuur
samenstelling,
microstructuur
Korrelgrootte
afmeting constructie
type belasting
waterstof

instabiele scheurgroei 
vervormingloos



Brosse of taaie breuk ?

taaiheid f (materiaal, dikte, belastingssnelheid en temperatuur)
wordt bepaald onder plotselinge (KSW) of langzaam oplopende 
belasting (CTOD)  

Uitgangsmateriaal wordt beïnvloed door het lassen:
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200

‐80 C temperatuur

Kerfslag

energie (Joule)

T gebruik
bros              taai              taai
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beduidend minder hoge druk

bij lage temperatuur

geen  deformatie bij breuk

Taaie en brosse breuk:

procesleidingketelpijp

onder hoge kracht of druk

en/of hoge temperatuur

falen gaat gepaard met                                                       
sterke deformatie 
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REM opname taaie breuk: dimples   

taai breukvlak met 
dimples (cup and cone); 
materiaal ASTM A105
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Brosse breuk : REM foto’s van                 
splijt                           interkristallijne breuk

invloed waterstof
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Brosse breuk: waterstofverbrossing

“Static fatigue ”
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Brosse breuk trekoog en tandwiel
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Scheuren tijdens de fabricage 
- lassen: koudscheuren 

Reinheid 
oppervlak 
basismetaal

Afkoeltijd
t8/5

Diffundeer‐
baar water‐

stof

Krimp‐
verhindering

HI= 
UxIxŋx60/
vlasx1000

Gecom‐
bineerde 
mat.dikte

Voorwarm‐
temperatuurwater‐

stofgehalte 
toevoegmat.

water‐
stof arm
gloeien

Eis 
hardheid

Eis 
krimp

Eis KSW

naadvulling

restspan‐
ningen

PWHT

reinheid
toevoeg

opslag
toevoeg
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Scheuren tijdens de fabricage 
- lassen: warmscheuren

Drijvende kracht:
krimp(spanningen)

Stolscheuren

Smeltscheuren
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H/B scheur onder! het oppervlak
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Scheuren tijdens de fabricage 
- lassen: stolscheuren 
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Scheuren tijdens de fabricage 
- smeedscheuren en overlappingen



gescheurde matrijs
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Scheuren tijdens de fabricage 
- hardingsscheuren 



Scheuren tijdens de gebruiksfase  
- vermoeiingsscheurgroei en breuk

Vermoeiing:
scheurbegin
scheurgroei
Verlies van dragende doorsnede, gevolgd door taaie of brosse 
restbreuk

Gevolg van:
verkeerde constructie
verkeerde (las)uitvoering (procedure of man)
ongunstige  wisselende (trek)belasting

Langdurig wisselende belastingen leiden mogelijk tot
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Vermoeiing: falen bij gemiddelde spanningen lager dan 
de rekgrens, bepaald door spanningsconcentratie

micro scheurgroei (de 
zgn. striaties) en 
scheurvorming door
overbelasting (binnen 
de ellips).
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Scheuren tijdens de gebruiksfase  
- vermoeiingsscheurgroei en breuk



Vermoeiing in alle soorten en maten:                                          
initiatie vaak bij geometrische overgangen, spiebanen, 
oplassingen en lasreparaties. 
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Scheuren tijdens de gebruiksfase  
- vermoeiingsscheurgroei en breuk



Pijp-pijp verbinding: vermoeiing tengevolge aanwezigheid onderlegstrip
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Scheuren tijdens de gebruiksfase  
- vermoeiingsscheurgroei en breuk

Beter: TIG root pass zonder onderlegstrip, of een tijdelijke (keramische) onderlegstrip



Klein foutje, grote 
gevolgen! (vermoeiing)
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Scheuren tijdens de gebruiksfase  
- vermoeiingsscheurgroei en breuk

niet OKOK



Algemene corrosie (corrosietoeslag)
Interkristallijne corrosie (C-Mn, RVS)
Putcorrosie (rvs) 

PRE = %Cr + 3,3%Mo + 16%N
in buitenlucht gewenst > 23
voor zeewater gewenst > 40

Spleetcorrosie
Spanningscorrosie
Corrosievermoeiing
Galvanische corrosie
Corrosie onder afzettingen
Microbiologisch geïnduceerde 
corrosie (MIC)

Vaak mengvormen/combinaties

Corrosievormen:
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Scheuren tijdens de gebruiksfase  
- corrosie
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• RVS 316 opslagtank, product vooraf
onbekend, temperatuur langere tijd
boven 50°C

• steam tracing bij lossen
• aantasting , met name bij de lassen
• oorzaak: chloriden in product, 

inwendige spanningen bij de lassen
• verschrotten

Scheuren tijdens de gebruiksfase  
- spanningscorrosie



Bedankt voor uw aandacht!

janpeter.vanhouten@element.com
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Vragen ?


