
         

VeMet 
Vereniging ‘Metalen’ 
  
aangesloten bij de Bond voor Materialenkennis 
  

 
 
 
13.30 uur Ontvangst en registratie 
 
14.00 uur Opening door de voorzitter van de Bond voor Materialenkennis, 

Ardi Dortmans, TNO Industrie & Techniek (onder voorbehoud) 
 

14.15 uur “Control of relaxation cracking in austenitic high temperature components", Hans 
van Wortel, TNO Industrie & Techniek 

 
15.00 uur Fasetransformaties in koud gedeformeerd AISI321 onder HCF bij 450-550°C E.W. 

Schuring-ECN-E&S 
 
15.45 uur Pauze koffie/thee 
 
16.00 uur Herstel van "zieke" 800H warmtewisselaars in Thailand en in Texas geneest door 

middel van een PWHT tijdens bedrijf, Jan Links, Dow 
 
16.45 uur Rondleiding, NLR Labs 
 
17.30 uur Pauze koffie/thee en broodjes 
 
19.00 uur Wanneer technisch keramiek toepassen als constructiemateriaal, dhr R. Bruggeman, 

Ceratec 
Technische keramiek heeft diverse bijzondere eigenschappen. Meest bekend zijn de 
temperatuurbestendigheid, de hoge hardheid en slijtvastheid en de uitstekende 
chemische bestendigheid. Keramiek is een logische keuze voor componenten uit 
metalen/kunststoffen met een (te) beperkte standtijd. Ook zijn door toepassen van 
keramiek processen mogelijk die met conventionele materialen nauwelijks mogelijk 
zijn. In de presentatie worden enkele praktijkvoorbeelden getoond van onder andere 
hoogtemperatuur toepassingen. 
 

19:45 uur Risk Based Inspection, Rob Gommans 
 
20:30 uur Hoogtemperatuurbreuken, H. klokman, NLR 
  
21.15 uur  Einde programma 
 
Voor de invulling van het programma kunt u de website raadplegen onder agenda op de website van 
de Bond voor Materialenkennis. www.materialenkennis.nl   
 
Deelnamekosten: 
De deelnamekosten, inclusief BTW en broodjes bedragen voor: 

http://www.materialenkennis.nl/


Leden VeMet       €   10,- 
Overige leden BvM   €   85,- 
Niet-leden    € 110,- 
Betaling bij registratie met gepast geld wordt op prijs gesteld. 
 
Aanmelding : 
U kunt zich aanmelden per e-mail: info@materialenkennis.nl 
Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijving op volgorde van aanmelding. 
 
Annulering: 
Bij afwezigheid op de bijeenkomst zonder voorafgaande afmelding uiterlijk 24 uur vóór de 
bijeenkomst, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. 
 
Routebeschrijving : 
U ontvangt een routebeschrijving bij bevestiging deelname.  
 
De besturen van de Kruipcommissie en de Contactgroep Fractografie van de Vereniging Metalen 
hopen u op 17 maart 2009 te begroeten! 
 
 
 
 
 


