86e Bijeenkomst Contactgroep Fractografie
Programma en sfeerimpressie
De 86e bijeenkomst van de Contactgroep Fractografie van de Vereniging Metalen heeft
plaatsgevonden op donderdag 29 oktober 2009 bij OCAS NV, een onderzoekscentrum voor metalen
in Zelzate, België.
Programma:
13:30
13:45
14:00
14:45

15:15

15:45
16:00
17:15

17:45
18:15
18:30

Ontvangst met koffie/thee
Opening door de heer S.J.W. Baas, voorzitter
Inleiding over OCAS NV, door Sven Vandeputte
Schade-analyse op OCAS door Patrick Goes, OCAS NV, Zelzate, België
De analyse van een schadegeval vergt vaak de samenwerking van specialisten uit diverse
disciplines, o.m. chemie, (elektronen)microscopie, materiaalbeproeving, mechanica en
sterkteleer. We illustreren dit met een voorbeeld uit de praktijk.
Falen bij hoge temperatuur, bijzondere aspecten van hoge temperatuur breuk in
metalen, door H. Kolkman (voormalig NLR)
Voor gebruik bij hoge temperaturen worden uiteraard specifieke metalen gebruikt.
Bekende faalmechanismen (zoals vermoeiing en kruip) geven soms heel andere
breukvlakken te zien dan bij bijvoorbeeld staal. Daarnaast treden bij hoge temperaturen
specifieke faalmechanismen op zoals hot corrosion, thermische vermoeiing, SAGBO (=
Stress Assisted Grain Boundary Oxidation and cracking) en degradatie van de
microstructuur. Breukvlakonderzoek wordt soms belemmerd, maar oms ook geholpen door
oxidatie van de breukvlakken.
Korte thee/koffiepauze
Rondleiding door OCAS
Presentatie over diverse schadegevallen door dhr. W.G. Norde
Aan de hand van verschillende voorbeelden zullen schadegevallen worden besproken. Van
een ‘oud’, naar toch wel actueel onderwerp, Liquid Metal Embrittlement tot schadegevallen
zoals deze in China worden onderzocht. Dat ook daar het schadeonderzoek op een hoog
plan staat zal uit de presentatie duidelijke worden. De prioriteit zal liggen op de diverse
vormen van scheuren en fractografische kenmerken.
Schadegevallen uit de praktijk: deelnemers aan de bijeenkomst kunnen moeilijke
gevallen voorleggen aan hun collega's voor advies.
Huishoudelijke zaken
Plaats en datum volgende bijeenkomst
Onderwerpen ter bespreking
Afsluiting met een hapje en drankje, voor een ieder die zich hiervoor heeft aangemeld

De bijeenkomst werd prima bezocht, er waren ca 30 deelnemers. Dit was mede te danken aan
de interessante rondleiding die door OCAS werd verzorgd. Daarnaast konden de deelnemers luisteren
naar vier interessante presentaties, waarbij het verleden en de ervaring van gepensioneerde sprekers
een welkome inbreng was.
De heer Kolkman (oud-NLR) hield een inspirerende presentatie over bijzonder fractografische
kenmerken van breukvlakken ontstaan bij hoge temperaturen. De heer Norde hield een bloemlezing
over schillende schades in onder andere China. Maar ook uit zijn rijke werkervaring, met onder andere
voorbeelden van LMIE (Liquid Metal Induced Embrittlement) en SMIE (Solid Metal Induces
Embrittlement). Twee fenomenen die een niet onderkend probleem blijven vormen.
Onze gastheer, OCAS, gaf een presentatie over het falen van een ophanging voor het
verplaatsen van een kraan. In deze presentatie van de heer P. Goes kwam de multidisciplinaire
aanpak van een schadeonderzoek goed aan bod.
We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

