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ITW WELDING PRODUCTS
levert een uniek en volledig producten programma 
uit een aantal marktleidende merken. Het assortiment 
omvat lastoevoegmaterialen, lasmachines, accessoires 
en inductieve verwarming apparatuur. 
 
Miller lasapparatuur
Miller is wereldwijd de marktleider op het gebied van 
lasapparatuur. Miller staat al meer dan 80 jaar garant 
voor uitstekende laseigenschappen, vooruitstrevende 
innovatieve lasboogprocessen en bovenal ultieme 
betrouwbaarheid!

Zeer uitgebreid pakket lastoevoegmaterialen
Keuze uit de vooraanstaande merken Elga, Hobart, 
McKay en Trimark biedt u de mogelijkheid het juiste 
lastoevoegmateriaal te selecteren voor elke specifieke 
toepassing variërend van hoogwaardige verbindings-
lassen tot reparatie en oplassen. 

ITW Welding Products BV
Edisonstraat 10
NL-3261 LD Oud-Beijerland
T +31 (0)186 641 444
F +31 (0)186 640 880
www.itw-welding.com

ITW WELDING PRODUCTS

Kennis en Passie voor Lassen 

FORTUNE 200
ITW Welding Products BV is onderdeel van Illinois 
Tool Works Inc. (ITW), met ongeveer 800 business 
units. ITW maakt deel uit van de “Fortune 200-lijst” 
van Amerikaanse beurs genoteerde ondernemingen.

Vakkundige technische ondersteuning staat voor u klaar
Onze diensten en producten zijn gebaseerd op 
“Quality and Know-How in Welding”. 
ITW Welding Products biedt u een bekwaam team 
van technische adviseurs. Zij kunnen u adviseren 
en begeleiden op het gebied van efficiënte proces- 
en productkeuze, het ontwikkelen van lasprocedures, 
training en kwalificatie van lassers.

Geïnteresseerd in onze mogelijkheden?
Onze verkooporganisatie evenals zorgvuldig geselecteerde 
dealers met gedegen vakkennis staan voor u klaar voor 
ondersteuning en aanschaf van lasapparatuur en 
lastoevoegmaterialen. 

Bel ons op: Tel. 0186 641 444.
Wij zijn u graag van dienst!  



Inhoud #04 | april 2011

LASTECHNIEK
is een uitgave van het
Nederlands Instituut voor Lastechniek
i.s.m. het Belgisch Instituut voor Lastechniek
www.lastechniek.nl

02 Voorwoord
04 Lasberichten
06 Materialenkennis voor de laspraktijk
10 Robotlassen - de stand van zaken
12 Verzinken van gelaste hogesterke stalen
17 Nieuws van Jong NIL
18 Twee ereleden bij Lasgroep Zuid
19 Lassen en beeldende kunst

“Het is bekend dat
bij het optreden van
scheurvorming door

zinkaantasting een
aantal factoren
een rol speelt.”

“Als de verbetercheck groen
licht oplevert, terwijl er
duidelijk lasrook in de
ruimte hangt, dan kan dat
niet kloppen. Bij twijfel is
het verstandig een meting
te laten verrichten.”

20 Veel vragen op Lasrookdag
23 Lasplaats
24 Websites
25 Uitreiking Van ‘t Hoff-penning
26 NIL-deelnemers: IHC en LTB
28 Lasgenda en lasgroepen
30 Brancheregister

Realisatie
OPUS communicatie-ontwerp, Leiden
Redactie
Bert de Jong, Maurice Mol, Patric de Smet, Pieter Smittenaar,
Walter Vermeirsch, Leo Vermeulen, Henk Zandvliet
Eindredactie
Pieter Smittenaar, Leo Vermeulen.
Uitgever
OPUS communicatie-ontwerp, Leiden
Advertentie-exploitatie
Robert Jan Schaart, Fruitweg 24 j, 2321 GK Leiden,
T 071 589 56 44, F 071 541 41 50,
E rjsch@opus-co.nl, lastechniek@opus-co.nl
Adressen
Nederlands Instituut voor Lastechniek
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer,
T 088 400 85 60, F 079 353 11 78, E redactie@nil.nl www.nil.nl

Belgisch Instituut voor Lastechniek
Antoon van Osslaan 1-4, 1120 Brussel, België
T +32 9 264 32 54, F +32 9 223 73 26,
E MarieAnne.Sorgeloos@bil-ibs.be www.bil-ibs.be

OPUS communicatie-ontwerp
Fruitweg 24 j, 2321 GK Leiden,
T 071 589 56 44, F 071 541 41 50
E lastechniek@opus-co.nl www.opus-co.nl

Abonnementen
Binnenland € 62,50 (particulier op privé-adres); € 98,75 (bedrijf)
en € 31,25 (studenten en senioren).
België € 95,-, overig buitenland € 116,50 (op bedrijfsnaam).
Prijzen zijn excl. BTW.
Voor abonnementen in België neemt u contact op met:
ann.wijdooghe@bil-ibs.be

Lastechniek verschijnt elf keer per jaar en wordt toegezonden aan
deelnemers van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en
het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) en andere geïnteresseer-
den en belanghebbenden in de verbindingstechniek. Voor vragen
over abonnementen kunt u terecht bij het NIL. Het abonnement geldt
voor een geheel jaar. Opzeggingen per aan-getekend schrijven vóór
1 oktober van het lopende jaar. Verzendadres wijzigen? Stuur dan het
etiket met verbeterd adres retour.

Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de regels
voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in
Nederland.

Ontwerp en lay-out
OPUS communicatie-ontwerp, Leiden.
Drukwerk
Veldwijk Van Loon, Waddinxveen.

Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is
uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en
de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

©2011 Overname van artikelen is slechts mogelijk na verkregen
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Colofon

06

10

26

20



van gelaste hogesterkte stalen
BIJ HET VERZINKEN VAN GELASTE HOGESTERKE STAALCONSTRUCTIES KAN LIQUID
METAL EMBRITTLEMENT (LME) ONTSTAAN, OOK WEL VERBROSSING GENOEMD.
DOOR BIJ DE MATERIAALKEUZE DAARMEE AL REKENING TE HOUDEN EN VOOR HET
LASSEN EN VERZINKEN VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN, KUNNEN SCHEUREN
WORDEN VOORKOMEN.

TECHNIEK

Liqu id Meta l Embr i t t lement

Door Nele van Caenegem

Verzinken

iquid Metal Embrittlement leidt bij normaal

vervormbaar materiaal dat onderhevig is aan

trekspanning tot een catastrofale brosse breuk. Deze

breukpropagatie heeft een snelheid van 10 tot 100 cm/s.

De ene combinatie van vloeibaar metaal met vast metaal

is er gevoeliger voor dan andere. Het ASM Handbook

Volume 3A bevat een tabel die de LME-Combinaties

aanduidt (tabel 1). Enkele praktijkvoorbeelden zijn

weergegeven in de figuren 1 en 2. In dit artikel beperken

we ons tot LME tijdens het verzinken van gelaste hoge-

sterkte staalconstructies.
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IWT-project

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek heeft samen met

Clusta, een netwerkorganisatie voor de staalplaatver-

werkende industrie, en de hogeschool Sint-Lieven onder-

zoek gedaan naar de invloed van verschillende

parameters. Dat gebeurde binnen het IWT-project

060861 'Praktische bruikbaarheid van microgelegeerd

en andere hogesterkte staal bij KMO's'. Het is bekend

dat bij het optreden van scheurvorming door zinkaan-

tasting een aantal factoren een rol speelt. Voorbeelden

van die factoren zijn de samenstelling van het basisme-

taal en het lastoevoegmetaal (met name Si- en P-gehalte),

de laseigenspanningen, de thermische spanningen bij on-

derdompeling in het zinkbad, de stijfheid van de gelaste

stukken en de samensteling van het zinkbad.

Het gebruik van hogesterkte staal leidt tot een verhoging

van de toegelaten spanningen, waardoor de kans op

LME-gevoeligheid toeneemt.

Proefopzet

Bij de proefopzet werd een proeftechniek gevolgd uit de

Japanse literatuur, waarbij 15 mm dikke plaatjes met

een lengte van 150 mm in kruisvorm aan elkaar gelast

worden (zie figuur 3). In de twee tegenovergestelde kwa-

dranten werden 50 mm lange testlassen gemaakt, die

één enkele lasrups bevatten met een keeldoorsnede van

ongeveer 5 mm. De overige kwadranten werden opge-

vuld aan de hand van een twintigtal lassnoeren – de zo-

genaamde restraintlassen – over de volle lengte van 150

mm, om de plaatjes stevig aan te verbinden. Dat ge-

beurde zodanig dat een keeldoorsnede van ongeveer 25

mm werd bereikt. Daarna werden de stukken verinkt en

via metallografie onderzocht op scheurvorming. Dit on-

derzoek werd toegepast op veredeld (Q&T) en op ther-

momechanisch gewalst hogesterkte staal (TMCP). De

sterktes varieerden van vloeigrens 420 tot 700 Mpa en

het staal was afkomstig van verschillende leveranciers.

De verschillende materialen werden geleverd in de meest

gangbare diktes. De warmte-inbreng tijdens het lassen

werd aangepast, zodat telkens eenzelfde �t8/5 werd

verkregen.

Types en hun lasgedrag

Bij de productie van hogesterkte staalsoorten wordt be-

wust gebruikgemaakt van de structuurverandering van

staal in relatie tot de afkoelsnelheid. Belangrijk is dat de

thermomechanische voorgeschiedenis van het staal

bekend is voordat er gelast wordt. Het lasmetaal zal al-

tijd een gietstructuur hebben, omdat het uit en stollend

bad ontstaat. De drie meest gangbare constructiestaal-

soorten in hogere sterkte zijn:

1. TMCP Thermo-mechanical controlled processing

(thermomechanisch gewalst).

• een vloeigrens tot 700 Mpa;

• een hogere sterkte én een hoge taaiheid;

• door een gecontroleerd warmwalsproces en een

snelle afkoeling of een afschrikbehandeling wordt

in deze microgelegeerde stalen een fijne korrel

gerealiseerd;

• microgelegeerd, laag CE (koolstof-equivalent).

2. Q&T quenched and tempered, veredeld.

• een vloeigrens van 345 tot 1035 Mpa;

• de structuur is gehard en gecontroleerd hoog

ontlaten en bestaat uit getemperd martensiet.

3. N-genomaliseerd.

• vloeigrens tussen 290-550 Mpa;

• gewoon C-Mn staal + Nb en V, korrelverfijning

en precipitatieversteviging;

• wordt meestal geleverd in gewalste en genormali-

seerde toestand;

• koolstofpercentage lager dan 0,1% en een hoge

zuiverheidsgraad (laag S- en P-gehalte);

• een hogere taaiheid;

• toepasbaar op lagere temperaturen.

Figuur 1
LME in rvs-pijp tijdens het lassen aan een
CS-ondersteuning gecoat met zinkverf.

Figuur 2
LME in CS flens gelast aan CS-pijp, waarbij voor
de uitlijning een koperen pijp isd gebruikt

“Het gebruik van hogesterke stalen leidt tot een
verhoging van de toegelaten spanningen, waardoor de
kans op LME-gevoeligheid toeneemt”
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De vereiste hoge sterkte, gecombineerd met voldoende

vervormbaarheid van het lasmetaal, bereiken we niet

met een thermomechanische behandeling of door

veredeling, maar enkel via legeren en het gebruik van

microlegeringselementen. Legeringtechnisch zijn de toe-

voegmaterialen en de basismaterialen daardoor niet aan

elkaar gelijk. Om optimale mechanische eigenschappen

in de neersmelt en de warmtebeïnvloede zone te

verkrijgen, dienen voorwarmtemperatuur, interpasstem-

peratuur, dikte van het basismateriaal, warmte-inbreng

en - daarme gepaard gaand - de afkoelsnelheid op elkaar

afgestemd te worden. In het onderzoek werden enkele

TMCP- en Q&T-staalsoorten gelast. De TMCP-materia-

len vertonen door de korrelgroei een verzachting in de

warmtebeïnvloede zone. De Q&T-materialen hebben

een veredelde martensitische/bainitische microstructuur,

en vertonen een hardere martensitische structuur in de

warmtebeïnvloede zone (figuur 4).

Testresultaten

De eerste test op S700MC (8mm) en S460MC (12mm)

vertoonden geen scheurvorming. Bij het onderzoeken

van het veredelde staal, S690QL (15mm), gelast met een

warmte-inbreng van 12 kJ/cm, werd wel ernstige scheur-

vorming vastgesteld (figuur 5). Als boosdoeners werden

de elementen Sn, Bi en Pb aangeduid, die in kleine hoe-

veelheden in het lasbad aanwezig waren. Het zijn dan

ook deze elementen die in hogere concentraties aan de

scheurtip vast te stellen zijn (figuur 5). De DASt-Richt-

linie schrijft drie klassen van zinkbaden voor; bij klasse

1 is de kans op LME-scheurvorming het kleinst (zie

tabel 2).

Er werd overgegaan van klassiek zinkbad, behorend tot

klasse 2, naar een zinkbad Zn-5%AI, waarin geen Sn, Bi

of Pb aanwezig is (zie tabel 3). Hierbij moet nog worden

opgemerkt dat niet alleen samenstelling verschillend

was. De stukken werden na het ontvetten en het beitsen

langer en bij een hogere temperatuur gedroogd. De tem-

peratuur van het staal loopt hierbij op tot 200°C voor

het verzinken in het vloeibare lasbad van 420°C. Om

een vergelijking te maken: bij het klassieke zinkbad zijn

die temperaturen respectievelijk 65°C en 450°C. Het

kleinere temperatuurverschil zorgde voor lagere thermi-

sche spanningen, wat resulteerde in aanzienlijk minder

ernstige scheurvorming. Volledig scheurvrij waren de

lassen echter nog niet.

Volledig scheurvrij werden ze wel wanneer ze werden

gestraald in plaats van gebeitst. Stralen brengt het op-

pervlak in drukspanning, wat scheurvorming onder-

drukt. Bovendien moeten deze veredelde staalsoorten

vanwege een hoger koolstof-equivalent (CE) voor het

lassen worden voorgewarmd op 150°C. Enkel voorwar-

men kan scheurvorming echter niet voorkomen. Het is

ook in dit geval nodig de stukken te stralen in plaats van

te beitsen. Een andere oplossing die scheurvorming te-

gengaat, is een warmtebehandeling na het lassen: span-

ningsarm gloeien. Van groot belang daarbij is de

controle op de gloeitemperatuur.

Onderscheid LME en koudscheuren

Er werden nog verdere testen herhaald, waarbij een

S690QL van drie andere leveranciers werd getest, met

hetzelfde resultaat. Daarnaast werden verschillende

S700MC-staalsoorten van vier leveranciers getest. Hier-

bij werd in één uitzonderlijk geval ook ernstige scheur-

vorming waargenomen wanner het stuk werd gebeitst en

verzinkt in het klassieke bad. De oorzaak hiervan is tot

nog toe onbekend. Een gelijkaardige chemische samen-

stelling, microstructuur en hardheidsverloop over de las

werd vastgesteld voor de verschillende leveranciers. Mo-

gelijk is er een verschil in de restspanningen van de gele-

verde platen. Hier kon het Zn-5%Al-bad wel reeds

goede resultaten geven: er ontstonden geen scheuren.

Ook in het geval van stralen in plaats van beitsen werd

LME voorkomen.

Er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen

koudscheuren en LME-scheuren. Aangezien het vermij-

den van het beitsproces, dat dienst doet als bron van

waterstof, de scheurvorming kan voorkomen, zijn we

geneigd te denken dat het om koudscheuren gaat. Geble-

ken is echter dat er geen scheurvorming optreedt tijdens

de beitsbehandeling en het op temperatuur brengen van

het stuk zonder aanwezigheid van vloeibaar zink.

Ook onderscheiden deze LME-scheuren zich van koud-

scheuren omdat er aan de tip van de scheuren hoge con-

centraties van de elementen Sn, Bi en Pb te vinden zijn.

Sn Pb+10B1 Ni Al
Klasse 1 <0,1% <1,5% <0,1% <0,1%
Klasse 2 0,1%<Sn<0,3% <1,5% <0,1% <0,1%
Klasse 3 >0,3% <1,3% <0,1% <0,1%

Al Sn Bi Pb Ni Fe Zn
Klassiek zinkbad 0,0083 0,28 0,083 0,17 0,039 0,019 rest
Zn-5%AL 5,08 <50 ppm <50 ppm 0,04 <50 ppm <0,03 rest

Tabel 1
Indeling van zinkbaden in drie
klassen, volgens de DASt-Richtli-
nie van juli 2008

Tabel 2
Samenstelling klassiek
zinkbad en Zn-5%Al-zinkbad
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Volledig scheurvrij
werden ze wel wanneer
ze werden gestraald in
plaats van gebeitst

nominal volume cc nominal cap size without brc bayonet For containers with part no.
1 12 1217300 1115400
2 12 1217400 1114000
60 25 2002318 1215000 1115000 1117400
100 28 2002424 1215100 1110100 1110900
300 28 2002443 1215200 1110200 1111000
500 28 2002461 1215300 1114400 1111100
1000 28 2002051 1215400 1114700 1111200
100 45 1212900 1215800 1111300
250 45 2002442 1215900 1111400
500 45 1213100 1216000 1111500
1000 45 2002473 1216100 1111600

nominal volume Oz
2 20 2002411 1225000 1950000
4 22 2002421 1227200 1950100
8 24 2002431 1224400 1966900 1968800
16 28 2002454 1223500 1968600 1971600
32 33 2002470 1224700 1968700 1971300

Sleeve part no.Bottle size

Figuur 2
Hardheidsprofiel over
de las, met micro-
structuur van een TMCP
basismateriaal
(fijnkorrelig en een
Q&T-basismateriaal
(getemperd martensiet).

Figuur 5
Scheurvorming in
S690QL, met
metallografische
doorsnede en
EDX-analyse

Figuur 6
Scheurvorming in S690QL, met metallografische
doorsnede en EDX-analyse
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