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BEWERKBAARHEIDSONDERZOEK. 

I. OPDRACHT: 

TER PERSOONUJKE EN 
VERTROUVlEUJKE KENN1SNAME 

Het nagaan van de bewerkbaarheid van metalen,die 
toepassing vinden in de kernreactorbouw. 
Daarb~ in het bizonder aandacht te besteden aan de 
bewerkbaarheid van roestvr~ staal als constructie
materiaal. 

II. Inleiding: 

Bij de bouw van kernreactoren wordt de keuze van de 
toe te passen materialen niet alleen beheerst door 
bouwtechnische eisen,maar evenzeer door de speciale 
kern-fysische eisen die aan de verschillende materi
alen moeten worden gesteld. 
Afhankelijk van het op te bouwen deel van de reactor 
schrijven de kern-fysische processen andere eisen voar. 
Op grond hiervan zijn de materialen voorkomend in een 
kernreactor t.a.v. het bepaalde doel in te delen vol
gens: 
1. Vaste splijtstoffen 
2. Hulsmaterialen voor vaste splijtstoffen 
3. Moderator- en reflectormaterialen 
4. ICoelmiddelen 
5. Reactor-controle-materialen 
6. Constructiematerialen 
7. Afschermmaterialen. 

Voor thermische reactoren die voorzien zijn van vaste 
brandstof en gekoeld worden m.b.v. water,lucht of 
koolzuurgas komen,groepsgewijs bezien,de volgende 
(meest belangrijke) materialen in aanmerking: 

" 
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1. a Uranium 
b Thorium 

2. a Roestvrij staal 
b Aluminium legeringen 
c Zirconium legeringen 
d Magnesium legeringen 
e Nikkel legeringen 

Beryllium 
3. a Beryllium 

b Koolstof 
4. a Water 

b Lucht 

legeringen 

c Koolzuurgas 
5. E! Borium 

b Cadmium 
Hafnium 

d Zilverlegeringen 
6. a Roestvrij staal 

b Koolstofstaal (ten dele) 
Q Aluminiumlegeringen 
£:. Magnesium-legeringen 
~ Nikkellegeringen 

7. E! Staal 
b etijzer 

Lood 
d Wolfram 
e Beton. 

I. Keuze van de onderzochte materialen. 

Mij beperkend tot metaleh t.a.v. het bewerkbaarheids-
onderzoek zal meer in het algemeen behandeld worden: 

1. Uranium 
2. Thorium 
3. Magnesiumlegeringen 
4. Aluminiumlegeringen 
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5. Zirconiumlegeringen 
6. Nikkellegeringen 
7. Beryllium 
8. Hafnium 

en het bizonder 
9. Roestvrij staal. 

IV. Bewerkbaarheidscriteria. 
~ "'-

Of een metaal al dan niet een bepaalde bewerking kan 
ondergaan is afhankelijk van de proceskarakteristieken 
van het desbetreffende metaal. 

De proceskarakteristieken kunnen onderscheiden worden 
in de mogelijkheid om het metaal: 
a te gieten 
b te smeden 
c te vormen 
d te verspanen 
e te lassen 

warmtebehandelingen te geven 
If te harden 
h te verouderen. 

Afhankelijk van de proceskarakteristieken van een metaal 
kan de vormgeving van een bepaald onderdeel tot stand 
komen d.m.v. een of meerdere van de volgende (voor
naamste) bewerkingsprocessen.: 

gieten f verspanen 
Poeder-metallurgie 
lassen (electrisch of 

b 

c 
walsen (warm of koud) 
smeden 

d extruderen 
trekken 

h 

autogenisch) 
i solderen (hard of zacht) 
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v. Proceskarakteristi~ken van materialen voor kern
reactoY'en. 

Zie bjjgevo e tabel. 

A. lJR.Al~ 

Gieten: 
AIleen ter productie van ingots voor verdere be-

en getro om .Voorzieningen mo 
tijdens het smelten ko stofcontaminatie te voor-
l-::omen. 

schiec1t zan C:~11 -tot 

temperatullT vaIl de 0(" (!t 

educties 
van 4 10 tot 20 % 

gedurende 
opgevoerd. 

Zuiver Uranium is zeer buigzaam.Kl 
Aluminium en IJzer ssen echter 

even onder de 
e (662 0 0). 

be"werking 

hoeveelheden 
materiaal. 

vr~ is van koolstof. 
spanen kUlTIlen tot zelfontbranding komen. 

Als gevolg van de echte corrosievastheid t.a.v. 
water en lucht wordt de bra..l1dstof steeds voorzien 
van een beschermende oTIL~btlling.De las chapp en 

zijn dan ook niet van ot belang. 

~y armt e behl?~d e 1 ing~EJ.. 

Glo en in 0( -fase om effecten van kaude bevrerkingen 
te et te doen. t gloeien moet geschieden in 

,in Helium atmosfeer, vloeibare 
en (lood of tin) of in vloeibare zouten (b.v. 

chloride-zouten). 

T~dens gloeien treedt rekristallisatie en korrelgro 
op. 
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B. Thorium. 

Gieten: 

Ret contact va.n Thorium 

gedurende smelten en eten leidt tot st 

veranderde ei chappen van het metaal. 

Smeden: 

alen 

Thorium-met is scheurgevoelig zodat sent\jdse 
herverhittingen noodz .De smeedstukken 
lmnn en in e en e sieer ':forden 
in ectris ge ookte ovens. 

sti z5jn te verg en 
met e van de zachte oorten. 
Koelvloeistof wordt,ho Viens ,in de prakt 

et to ast. 
huid van ew e stukken is harder dan 

het er onder Ii ende eriaal. 
Ret oppervl van etstukken mo l&~gzaam ver

anen te voor-spaand worden om ontbranding van 
komen. 

Lassen: 
De laseigenschappen van Thoriu.mmetaal \vissel-

vallig s gevolg van varia ties e optreden 
t.a.v. de zuiverheid van het metaal. 
Bij smel tlassen bestaat neiging tot scheuren evenals 
bij het puntlassen, vanai plaat e 1/8 I I dik is. 

Solderen: 
De optredende mo is ni 
'worden ven 
materi 

metaal ervlak door 

e zilvercesolde e 

eken 8 te 

bevochtigd 
soldeer-
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ud-gede ongel erd 
Thorium. 
Gloeien. 

ni nodig omc1at allo sehe veran-
c1erins:;en de b e-

en. 

De veron bU hogere 

t eraturen meer op1o te ehrikken 
temperaturen boven GOOoe 1eidt d81100k 

tot ging van hardheid. 

Gieten: 
swaar afhankeli5k van de samenste1ling van de 

magnesiumlegering is gi en zeer goed mogelijk. 
Normaal worden de etstukken vervaardigd m.b.v. 
de za..l1dvorm-teehnieken.Permanente etvormen wor-
den toegepast en een betere oppervlakte afwer-

of k1einere bewerkingstolerantie vereist zijn. 

Vlegens seheurgevoe1igheid moeten scherpe hoeken 
en opperv1akteonrege1matigheden vermeden worden. 

materiaal de smeltkroes mo m.b.v. 
ehloridegas besehermd worden tegen oxydatie. 
In de gietpan wordt,alvorens de gietvormen te vul-
1en,chloridegas doorgeleid ter verwijdering van gas 
ui t de smelt en om goede menging te verkrijgen. 

Smeden: 

Alle magnesiumlegeringen hebben te eigenaardigheid 
bij smeden zijwaarts te vervormen i. p. v. in de 
lengteriehting.Smeden moet dus geschieden onder 
nauwl-ceu.rig geeontroleerde voorlilTaarden. 
De stempels moeten dano een speeiaal geeonstru
eerde vorm bezitten. 
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Om metaalscheuren te voorkomen moet de vervorming 
van het metaal langzaam geschieden. 
Afhankel~k van de varieert de smeed-
temperatuur van 350-450°0 (+, 15 °0 ). 
Als smeermic1del wordt et,gesuspendeerd in 
minerale of dierl~ke olie,gebruikt. 
Na beeindiging van het smeden moet het smeermiddel 
m.b.v. zandstralen verwijderd worden. 

Vormen: 
Zeer goed mogel~k.T.a.v. het vormen gel~ken de 
magnesiumlegeringen veel op Aluminium. 

yer~3panen: 

Het vereiste vermogen om een bepaalde hoeveelheid 
te verspanen is lager dan welk handelsmetaal ook. 
De lage snijweerstand maakt magnesium uitermate 
geschikt om toe te passen indien gewichtsbesparing 
niet van belang is maar een grote mate van kostbaar 
verspaanwerk noodzakel~k is. 
De standaard sn~gereedschappen zijn geschikt voor 
de verspaning.Voor extreem hoge sni~snelheden wor
den carbide-snijgereedschappen aangeraden. 

Lassen: 
Smeltlassen met is van toepassing op de meeste 
smeed- en op sommige gietlegeringen. 
Met de gasbeschermde-vlamboog methoden z~n aIle 
legeringen lasbaar.De meeste legeringen laten zich 
bovendien goed puntlassen,waarbij de beste resul
taten verkregen worden bi~ het verbinden van de 
zelfde legeringen. 

Solder~l!L... 

Hardsolderen is echts in beperkte mate mogel~k. 
De legeringen met de hoogste smeltpunten zijn er 
het geschikst v~~r. 
Zacht solderen is zeer weI mogel~jk mi ts geen span
ningen in de constructie vlOrden Qpgewekt • 
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Alvorens te solderen is het wenseltk de verbin
dingsnaad op te warm en tot ongeveer de soldeer
temperatuur. 

War~yebe~ande+ingen: 

~ Rekri~talliseren. 

Voor magnesiumlegeringen kan dit gebeuren bij 
relatief lage temperaturen (200-500°0). 

1>. .~achtgloeien. 
Normaal wordt deze behande1ing uitgevoerd b~ 
gesmede legeringen. 
De gloeitemperatuur varieert van 345-370°0. 

c B~ sommige warmtebehande1ingen wordt ernaar ge
streefd zovee1 moge1ijk 1egeringselementen in 
vaste oplossing te krijgen.Deze behandeling ver
betert de treksterkte,de buigzaamheid en de taai
heid,zonder de proportionaliteitsgrens aan te 
tasten.Het materiaal wordt hiertoe,afhankel~k van 
de samenste11ing,gedurende 16-20 uux op 260-420°0 
gehouden en vervolgens gekoeld in. een 1uchtstroom. 

Opgemerkt zij dat slechts een gedee1te van het totale 
aantal beschikbare magnesium1egeringen gevoelig z~n 
voor warmtebehandelingen. 

Verouderen: 
De verouderingsbehandeling wordt uitgevoerd bij 
temperaturen van 150-200°0 en duren 12-16 uur. 
De .behandeling resu1teert in een verhoging van 
proportionaliteitsgrens en hardheid.De buigzaamheid 
neemt er iets door af. 

Gieten: 
Zeer goed mogel~k met behulp van conventionele 

metaal-giettechnie~en. 
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Smeden: 
"'"" ... 

De goed te smeden legeringen behoren tot het warmte
te-behandelen type.De niet warmte-te-behandelen 
legeringen zjjn echts in beperkte mate smeedbaar. 

VersI2aneY,l :. 
Vanwege de hoge \vrjjvingscoefficient tussen alumi-
nium en st moet het snjjgereedschap aangepast 
worden om de beste resul taten te verkrijgen. 
Het overvloedig toepassen van snjjolie wordt aange
raden. 

Lassen: 
Aluminiumlegeringen die koper bevatten zjjn geschikt 
om weerstandslassen mee te maken. 
Bij het smeltlassen moet ervoor gezorgd worden dat 
het te lassen oppervlak vet- en olievrjjis. 
Een goede las wordt aIleen verkregen indien in rui
memate vloeimiddel gebruikt wordt om de oxydelaag 
te verwjjderen. 
Hoge lassnelheden zijn mogelijk door de smel tlassen 
uit te voeren in een inerte atmosfeer. 

Solderen: 
Met uitzondering van de legeringen die een grote 
sterkte bezitten kan hardsolderen tot grote te
vredenheid worden toegepast.Ook bjj hardsolderen 
is een vloeimiddel een vereiste.De hardsoldeer

temperaturen varieren van 570-6400 C • 
. Zachtsolderen leidt tot goede resultaten zolang de 
verbindingen niet aan corrosieomstandigheden wor
den blootgesteld. 

Warmtebehandelingen :~ 
§ _Hekristalliseren. 

De temperaturen wac:rbij rekristallisatie en kor
relgroei optreedt een functie van de mate van 
koude bewerking.Voor een bepaalde mate van koude 
bewerking vereist een lagere temperatuur een 
langere gloeitjjd. 
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b Zachtgloeien. 
Geschikt toe te passen op gesmede aluminium
legeringen.De gloeitemperaturen varieren van 
340-410 °C. 

Verouderen: 
Sommige legeringen laten verouderen toe.De ver
ouderingsbehandeling wordt steeds voorafgegaan 
door een warmtebehandeling ter oplossing van 
vaste legeringsbestanddelen. 

Harden: 
Koud bewerken verhoogt de hardheid van de lege
ringen. 

E. Zirconiumlegeringen. 

Gieten: 
Het gieten geschiedt in grafiet of watergekoelde 
koperen gietvormen.Grafietvormen hebben het na
deel dat de smelt koolstof opneemt tot een hoe-
veelheid van 0,08-0,3 %. Het en wordt aIleen 
toegepast ter vervaardiging van ingots. 

Smeden: 
De beste temperatuur om zirconiumlegeringen te 
smeden is die j het smeedwerk zonder her-
verhitten kan worden uitgevoerd. 
Alvorens op te warmen moet het oppervlak van 
vlamboog-gegoten ingots bewerkt worden om 
gasholten in de oppervlaktelaag te verwijderen. 
De temperaturen waarbij smeden gemakkel~k kan 
geschieden varieren van 600-800 °C. 

Vormen: 
Ofschoon zircomium-Iegeringen hoog-smeltende 
legeringen z~n gel~ken z~ t.a.v. mechanische ei
genschappen meer op metalen met lagere smelt-
punten.De elastic eitsmoduli dan ook vr~ laag. 



Hoewel legeringselementen sterkte van het 

e en buigzame zirconium aanzienl~k verho
is de mogelijkheid tot vormen goed. 

y er..§J?anen :~ 
In deze vertonen de zirconiu..mlegeringen veel 
overeenkomst met die voor aluminium.Qak er moet 
aandacht besteed worden aan de keuze van het 
sn~igereedschap en technieken om de werkstukken 
oJ) te spannen. 
Om mogelijk ontbranden van vochtig opgeslagen spa
nen te voorkomen vlOrdt tegenwoordig aanbevolen 
het bewerken droog uit te voeren.Het koelen kan 
in dat geval chieden m.b.v. luchtstralen 

cht op de plaats waar de spanen ontstaan. 
Voorzichtigheid is geboden omdat fijne spanen 
tot zelfontbranding k~~nen komen.(Alleen door 
afdekken met zand of as kunnen de brandende 
spanen gedoofd worden). 

~~.ssen: 

Indien door een scherm van inert gas zuurstof en 
stikstofopname uit de lucht wordt voorkomen is 
het smeltlassen zeer goed mogelijk.Met zacht 
gloeien kan de grotere hardheid van de las gee
limineerd worden.Ook weerstand-lassen leidt tot 
goede resultaten. ekend resultaat wordt ver-
kregen indien het weerstand-lassen uitgevoerd 
wordt in een inerte atmosfeer. 

Solderen: 
,",- ".-~.-,.~'" 

Proeven hebben aangetoond dat hardsolderen grote 
moeilijkheden oplevert als gevolg van de nagenoeg 
niet te ver'.'vijderen oxydehuid en de vorming van 
brosse intermetallische legeringen met het hard
soldeer. 
Zachtsolderen blijkt in het gehe niet mogelijk te 

z~. 
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W~~mtebehandelingen: 

Omdat zirconiumlegeringen gemakkelijk met zuur
stof en stikstof reageren,waardoor de corro 
vastheid nadelig wordt beinvloed,moet het bloot
stellen van deze legeringen aan ovengassen (hete 
lucht) tot een minimum worden beperkt. 

Z?chtglo~ien: 

De verhoogde hardheid als gevolg van walsen en 
smeden kan met succes door zachtgloeien vermin
derd worden.Tijd en temperatuur is afhankelijk 
van het te behandelen product. (Voor grote smeed
stukken r~spectievelijk 15 min. bij 850 0 0 ). 
Om diffusie van ongewenste producten in de le

geringEPte voorkomen moet alvorens te gloeien 
het oppervlak vrij gemaakt worden vanoxyde,vet 
en andere ongerechtigheden. Omdat bij buizen de 
binnenzijde niet goed schoongemaakt kan worden 
wordt voor buizen het gloeien niet in lucht maar 
in vacuum of in een inerte atmosfeer uitgevoerd. 
(1 uur bij 870 0 0 ). 

Harden: 
AIleen door koud bewerken wordt de hardheid van 
de legeringen verhoogd. 

F. Nikkellegeringen. 

De bewerkingskarakteristioken van de legeringen 
met nikkel als basis zijn. over het algemeen geno
men goed.In deze gelijken de legeringen veel op 

roestvrij staal. 

Gieten: 
--~----.--

De giettechnieken komen overeen met die welke in 

de praktijk voor het eten van staal gelden. 
Het vacuumsmelten van nikkel-base legeringen , 
verbetert de algemene eigenschappen. 



-13-

Smeden: 

n~et inachtname van bepaalde voorzorgsmaatregelen 
is smeden goed uitvoerbaar.Verhitten moet gebeu
ren in een zwavelvrije atmosfeer en altijd enig
zins reducerend zijn.Afhankelijk van de samenstel
lin~ is bovendien de opwarming aan een bepaalde 
tijd gebonden. 

Vormen: 

Een ~terke vervormingsharding laat vormen slechts 
in beperkte mate toe.Grote vervormingen maakt vele 
malen tussentijds gloeien noodzakelijk. 

Verspanen: 
Als snijgereedschap wordt aanbevolen stalen,die 
hoge snijsnelheden toelaten,gegoten legeringen met 
kobalt als basis-element en gecementeerde carbiden. 
De machines moeten zwaar en stijf zijn uitgevoerd. 
In het algemeen zijn lagere snelheden en kleinere 
voedingen""" vereist &an bij austeni tisch roestvrij staal. 

Lassen: 
Smeltlasmethoden leiden voor normale toepassingen 
tot goede resultaten.Voor verbindingen die blo~tstaan 
aan hogere temperaturen en corrosieve media wordt 

aangeraden deze' te lassen in een inerte atmosfeer. 
Na het lassen is voor aIle legeringen een warm
tebehandeling nodig ter verkrijging van de beste 
eigenschappen.De meeste legeringen bieden oak de , 
mogelijkheid tot weerstandslassen. 

Solderen: 
Zowel hard- als zachtsolderen leidt, indien toe
pasbaar tot goede resultaten.Goede aandacht moet 

besteed worden aan de verwijdering van de oxyde

huid.De hardsoldeer legeringen smelten tussen 
620 en 720 °C.Fosfor moet als legeringsbestand
deel vermeden worden i.v.m. zijn verbrossend effekt 
oJ:) de las. 
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Warmtebehandelingen: 
De nikkell eringen kunnen worden onderworpen aan: 

Zachtglo en,enige minuten - enige uren bij 850-11000 C, 
dispersi eien 0, 5-L~ uur bij 1100-1200°0, en span-
ningsvrjj eien 1-2 uur bij 600-750 0 C.De ovenatmosfeer 
moet vrij z~Jn van ,zwavel terwijl goede contro van 
temperatuur en tijd noodzakelijk is om buitensporige 
korrelgro te vermijden. 

Verouderen: 
De meeste 1 eringen kunnen onderworpen worden aan een 
veroudering. erdoor neemt de hardheid en sterkte toe, 
teT\l\fijl de buigzaamheid normaal afneemt. Verouderen duurt 
2-20 uur bij temperaturen tussen 600 en 11000 0. 

Normaal eft na de verhitting luchtkoeling plaats, 
soms afkoeling in de oven zelf.Wordt na verouderen 
het materiaal nog onderworpen aan koude bewerkingen 
dan is het raadzaam het materiaal nog aan een gede 
telijk spanningsvrij gloeien te onderwerpen. (Voor Monel 
verhitten tussen 5-3000 C,voor onel tussen ,50-480 0 C1 

Harden: ----
Alleen door koud bewerken en verouderen kan het materi
aal een hardere structuur verkrijgen. 

G. Beryllium. 

Gieten: 
Roewel giet-methoden voor Beryllium ontwikkeld zjjn, is 

geen van de methoden geschikt voor productie op grote 
schaal.De eigenschappen van gegoten Beryllium staan 
ver beneden die van Beryllium dat gemaakt is m.b.v. 

poeder-metallurgie. t gegoten Beryllium heeft slechte 
mechanische eigenschappen als gevolg van de variabele 
korrelgrootte en een oppervlak vol onzuiverheden en 

onvolkomenheden. erdoor is gegoten Beryllium uiter
mate moeilijk verder te bewerken. 
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Smeden: 
ts slechts kleine reducties vereist z~n smed en in ge-

sloten stempels goed uitvoerbaar.B~ grote vervormingen 
treden n.l. haarscheuren op.De meeste smeedprocessen 
vereisen temperaturen tussen 400 en 450 °e. 

Vormen: 
B~ de vervaardiging van berylliumproducten moet goed 
opgepast worden om schade aan oppervlakken als gevolg 
van haarscheuren of vervormingsharding te voorkomen. 
Rond 4000 0 vertoont Beryllium een grootste rekmogelijkheid. 

Verspanen: 
Hoewel brosser en meer versljjtend dan warmte-behandeld 
aluminium,koper en normaal staal kunnen de sn~gereed
schappen van standaard-ontwerp voor verspaning gebruikt 
worden. Behalve b~ boren,geschieden alle bewerkingen 
droog omdat de spanen dan weer direct voor poeder

metallurgische bewerking geschikt gemaakt kunnen worden. 
De brosheid van Beryllium op kamertemperatuur verhindert 
de ontwikkeling van een fabricagetechnologie die nodig is 
om meer gecompliceerde constructies te vervaardigen. 

Lassen: 

Hoewel mogel~k leidt smeltlassen tot lasscheuren en 
oxydatieproblemen. De eigenschappen van de las komen 
overeen met die van een gegoten structuur en z~n dus vrij 
slecht.Weerstandslassen kan geschieden op dezelfde w~ze 
als ontwikkeld is voor Aluminium.Gelet moet worden op 
de inwerking van lucht. 

Solderen: 
Hardsolderen met zilver en ten d ook met Alu..TIlinium 
of Aluminiv~l en leidt tot de meest succesvolle 
verbindingen. 
atmosfeer of 

lassen moet gebeuren 
vacuum. 

Warmtebehandelingen: 
Zachtgloeieri.: 

een inerte 

Om af"w5jking van de dimensies van beryllilli"Ilproducten 
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(gemaakt met behulp van po er-metallurgie) b~ hogere 
temperaturen te verm~den moeten de producten zorgvuldig 
warmte-behandeld worden.De warmtebehand en moeten 

, . 
gedurende het productieproces ofwel alseindbehandeling 

in vacuum worden uitgevoerd(gloeitemperatuur + 750 0 e). 

Gieten: 

het en van hafnium d.m.v. een vlamboog een 
er-gekoelde koperen etvorm, de et-

be',verkingen gecombineerd. smel tEn moet eden in 
een e atmo 
mensione z:ijn 

'toe 

Srnede:;J, : 

Smeden is ed mo 

er. t etproduct moet zo 5edi-

poreuze oPP eerl r.LEt 

0. °e. van J 

Voor relati grote sme stukken wordt de temperatuur 
opgevoerd tot 1100°0. 

Vormen: __ ;_,"c"_ 

lITaarmate de mate V&'1. koude vervorming toeneemt het 
eriaal harder zodat gaand mate van vervorming 

moet worden teruggenomen. Vervormingen tot 50% zijn moge-
l~k,o choon de op cheuren niet is uitgesloten. 

Verspanen: 
In vele opzichten is hafnium te vergel~ken met zirconium 
ofschoon t.a.v. de bewerkingstechnieken kleine variaties 
worden aangebracht als g van de grotere sterkte. 

Lassen: 
In deze geldt hetzelfde voar zirconium.Het smeltlas
sen moet dus weer s vinden in een inerte atmosfeer. 
WeI is v~~r het lassen t.o.v. zirconium een hogere 
stroomsterkte vereist omdat de vrij hoge oppervlakte
spanning van gesmolten hafniu~ het metaal neiging ver
toont tot bollet;iessamen te trekken.Voor grote en 
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gecompliceerde constructies is het 

te glo en op 8000 e. 

Warmtebehande1ingen: 
Vanaf 1,3 rom dikte kan hafniummetaal 

na het lassen 

lucht gegloeid 
worden.Mits tjjd en temperatuur ni buitensporig zjjn, 
wordt de aantasting beperkt tot het oppervlak.Voor dunner 
met wordt gloeien in vacuum of inerte atmosfeer 

·aangeraden. 
Rekristallisatiegloeien: 
Deze warmtebehandeling heeft s het temperatuurgebied 
van 700-8000 e .. 
§.:J?_anningsvrj,i gloeien: 

Gedeel telijk spanningsvrij glo en word t ui tgevoerd bjj 8500 e, 
volledig uitgloeien daarentegen bjj 925°C. 

Hafnium is aIleen te verharden d.m.v.koud bewerken. 

I. Roestvrjj staal . 

. De grote verscheidenheid van roestvrjje staallegeringen 

maakt een indeling wens vo 
I • Roestvrjj chroom-nikkel staal 
II • Roestvrjj chroom s 

I. roestvrjj precipitatiehardend staal. 

Als constructie-materiaal ten behoeve van kernreactoren 
zjjn de stalen uit groep I geschikt om de kern en de di
recte omgeving ervan op te bouwen. 
Stalen uit groep II kunnen toegepast worden op plaatsen 

waar de temperatuur er is,dus verder weg Van de kern. 
Groep III omvat stalen die aIleen gebruikt kunnen worden 
op plaatsen ver van de reactor-kern gelegen. 

Chemische samenstelling: 
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Staal- Or Ni 0 !\m Si Al P S 
groep % gew % gew % ~,ew ~ 

I\max) 
~_ew %. gew % 
,max) 

~ew ~ gew % 

I 17-25 r-20 :),03-0,25 - - - - -
II 11,5-1c - p,08-1,2 1 1 - - -

III 16-18 3,5-7 0,05-0,09 P,5-1 0,5-1 P,02-1,25 P,04 0,01-0,03 

Afhankelljk van het typenummer kunnen de stalen uit staal
groep I nog gelegeerd zljn met kleine percentages van Si, 
Mo,Ti,Nb. 
Evenzo voor staalgroep II: Al,P,Zr,Mo,Ni. 

Bewerkiitgsmogeltjkheden: 

§::. Gieten: 
De productie van roestvrlj staal kan zowel geschieden in 
Siemens-Martin-ovens als in inductieovens. 
Ohroom beinvloedt de activit van zuurstof en koolstof 
in het smeltbad en oxydeert gemakkelijker dan ljzer.Om 
onnodig chroom-verlies tegen te gaan wordt danook,alvorens 
chroom aan de smelt toe te voegen,het bad gedesoxydeerd. 
In bizondere gevallen worden hoogwaardige chroom- en 
chroom-nikkelstalen in vacuum gesmolten om resten van bij
mengsels zoals zuurstof,stikstof,waterstof en koolstof te 
verwijderen.Voor het stollen na het eten gelden algemeen 
de betrekkingen tussen de korrelgrootte en de giettempera
tuur,gietsnelheid enz. 
Zo wordt de structuur van Or-Ni-staal grofkorreliger naar
mate de giettemperatuur hoger is genomen.Omdat bij ferritische 
ferritisch-aust tische,en austenitische legeringen geen 
mogelijkheid tot rekristallisatie best moet van begin af 
aan naar een fijne korrel toe gewerkt worden m. b. v. korrel
verfijnende b~imengs s of mechanische hulpmiddelen (zoals 
schudden en roeren). 
Hoewel het gieten vanroestvrij~talen ingots ter verdere 
bewerking hoofdzaak is,worden ook constructieonderdelen 
ineens gegoten.Daartoe staan zowel de statische als de 

centrifugale gietmethoden ter beschikking. 
Opgemerkt dient te worden dat de samenstellingsmarges van 
de legeringen bestemd voor het gieten van bepaalde construc-



b. 

tieonderdclen vers lIen van de overeenkomsttge sme e-

g .Volgens de A.C.I.-aanduiding komt in de gro 
alen het type 304 overeen met het 

OF-B. 
Verschillen in samenstellingsmare;es tot uiting de 

vo 

St Or Hi C Mn Si S P 

type 304 lS-2C 8-1] O,OS(max) 2(max) l(max) 0,03(max) 0,045(max) 

OF-8 18-21 8"":1] O,OS(max 1,5 (max) 2(max) - -

In he algemeen zijn 
of schoon enige specifi 
in 'vergelDking met het 

e roestvrUe staalsoorten smeedbaar 
voorzorgsmaatregelen vereist 

en van lcoolstofstaal. 
De warmt eidingsc cient van roestvrD staal is 
Een ingot moet danook tame langzaam voorverwarmd worden 

, 

tot ongeveer 800°0 en genoeg in de oven bl~ven om zeker 
te zijn van een uniforme temperatuurverdeling. Vervolgens 
moet het staal tamel~k snel op smeedtemperatuur gebracht 
worden om exceptionele korrelgroei en schilfering te ver
mijden.Al vorens op te warmen moet het staal-oppervlak vet-
en oli gemaakt worden. beste is om het staal op 

te warmen in oxyderende atmosfeer zodat opname van koolstof 
vermeden wordt. 

De gewenste smeedtemperatuur voor de verschillende staal
groepen is weergegeven in onderstaande t 

Groep Opmerking smeedbaar 
be~in einde 

I 1150-1200vC 875-925 v O 

II ferritisch 1100-1150°0 760-875 0 0 
martensitisch 1100-1200°0 ° 815-875 0 

III 1145-1200°0 875-925°0 

Als gevolg Van de grot ere sterkte bjj hogere temperaturen 
Vereist het smeden van roestvrD staal ongeveer 50 % meer 

vermogen dan het smeden van staal met laag koolstofgehalte. 

Indien Martensitische stalen gesmeed worden moet na het 

smeden langzaam afgekoeld worden i.v.m. het passeren van 
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de omzettingsgrens.Indien snel gekoeld wordt kunnen n.l. 
scheuren optreden als gevolg van het verschil in uitzetting 
dat optreedt bij de overgang van de austenitische-fase in 
de perlitische-of martensi sche. 

De ferritische staalsoorten moeten zolang gesmeed worden 
dat de eindtemperatuur laag genoeg is om te grote mate van 
korrelgroei te voorkomen.De gedeeltel~k austenitische 
structuur tijdems smeden leidt bij afkoelen tot hardingsver
schijnselen.Langzaam ko en of een juiste warmtebehandeling 
verzekert goede mechanische eigenschappen. 

Als b~ het precipitatiehardend staal de eindsmeedtemperatuur 
niet lager is dan 9800 0 is het mogelijk gloeien overbodig te 
maken door snel in olie of lucht af te koelen. 

Bijna aIle smeedvormen die mogelijk zijn voor koolstofstaal 

z~n ook te vervaardigen met roe~r~ staal. 

De warmwalstemperaturen v~~r de roestvrij-staalsoorten liggen 
30 0 0 beneden de respectievelijke smeedtemperaturen. 

2. Vormen: 
De grote verscheidenheid in mechanische eigenschappen van 
roestvrij staal Iaat bjjna aIle in gebruik zijnde fabricage
methoden toe. verband met het eigen karakter van de vele 
soorten staal moet t.o.v. koolstofstaal de procedure weI 
vaak aangepast worden. 

Buigen,vormen ,en dieptrekken: 
Voor deze bewerking worden zachtgegloeide stalen aangeraden. 
V~~r grote vervormingen z~n de roestvrije stalen met laag 
koolstofgehalte het geschiktst.De snel optredende deforma-
tieharding van roestvrij aal(in het bizonder de Or-Ni-stalen: 
maken klein ere vervormingssnelheden noodzakelijk vergeleken 
met koolstofstaal.Door de tevens hager liggende weerstand 
t plastische vervorming is voar het varmen van raestvrij 
staal 1,5 a 2 x meer vermogen vereist.Belangrijk is het de 
vervarming in een bewerking te valeinden amdat apnieuw ver
varmen van een deformatieverhard werkstuk aanleiding geeft 
tot scheuren of breken. 
Zander tussentijds glaeien zjjn bij dieptrekken voar de 
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austenitische stalen reducties mogel~k tot 40 a 50 %. 
De ferritische en martensitische roestvr~ stalen gedragen 
zich t.a.v. dieptrekken net zoals koolstofstaal. 

Zijn zeer grote reducties vereist dan wordt tussentijds 

het austenitisch staal gegloeid bij 925-950 °e. 
De matr~zen die voor dieptrekken toegepast worden z~n van 
chroomstaal met hoog koolstofgehalte.Als smeermiddel vindt 
o.a.to sing dierlijke olie met zVlavel, schapenvet, zachte 
zeep en ricinus-olie. 

t bijna alle roestvrije staalsoorten kunnen bouten,schroeven, 
sp~kers en delen van geltksoortige vorm koud-geperst worden. 
Vooral de types 302,403 en 410 komen ervoor in aanmerking. 
Komt de afmeting echter boven 5/8 " diameter dan wordt 
in het algemeen heetvormen toegepast. 

Koud snijden: 
Z en knippen van roestvrij staal vereist meer vermogen 

dan van koolstofstaal,terw~l de snelheid van de b 

25% ligt. 
zaagblad bestemd voor hoge snelheden voldoet zeer 

Alleen Or-Ni-staal vereist vanwege de grotere taaiheid een 
andere zetting van de tanden van het zaagblad.Ook er geldt 
weer dat de snijbeweging als gevolg van deformatieharding 
zonder onderbreking moet plaats vinden. 

d. Machi,.!lale bewerkingen: 
Zorgvuldig uitgedachte tot eenvoudige voorzorgsmaatregelen 
maken het mogelijk roestvrij staal machinaal te bewerken. 
De grotere sterkte en de normaal grot ere taaiheid van roest
vrij staal maakt dat het staal moeilijker te bewerken is dan 
koolstofstaal. De austeni tische staalsoorten zijn het moeilijkst 
te bewerken als gevolg van hun merkbare neiging tot 'defor
matieharding.Van de roestvr~e stalen z~n de ferritische het 

minet moeilijk te verspanen. 
De bewerkbaarheid van de roestvrije stal:en is,ten koste van 
de corrosievastheid,op te voeren door het toevoegen van 

zwavel aan het staal. 
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Ret grotere bewerkingsvermogen voor de roestvrije stalen 

t.o.v. koo1stofst vereist dientengevo1ge robustere uit-
voering van machines en gereedschap.Goed ontworpen snijge
reedschap (o.a. scherpe snijkanten) zijn.in deze be1angrijk. 
In vergelijking met koolstofstaal liggen de snijsnelheden 
lager en de voedingssnelheden hoger.Rogere voedingssnelhe
den worden speciaa1 bij de bewerking van austenitische sta
len aanbevolen om de snelle deformatie-harding tot een 
nimum te beperken. 

Van de machinale bewerkingskarakteristieken van roestvrij 
staal vergeleken met die voor zacht koolstofstaa1 geeft 
tabe1 II een overzicht. 

V~~r de mee e machinale bewerkingen is een juist gekozen 
snijvloeistof van belang. Vooral voor de lagere snjjsnelheden 

met beperkte spaanafname moet de vloeistof goede eigenschap
pen bezitten t.a.v. smering onder extreme drukken. 

~. Lassen: 
Zowel de smeltlas- als de weerstand-las-methoden zijn toe
pasbaar op de roestvrije stalen. 
Onderstaande tabel eft de lasmethoden aan die in praktijk 
in afhankelijkheid van de vorm worden toegepast • 

-
Lasmethode p It strip rond- ibuis smeed-giet-

'st~~l \ve-rk iiiTp.T'k 

1. Smeltlassen 

£:. Vlamboog lassen IT lIT N N IJ 

b. Vlamboog 1assen(inert) N lIT E IT E 

c. Autogeen N E 

d. Autogeen(inert) 11 H E 

2. Weerstandslassen 
a. Puntlassen F 

.Q. Naadlassen 1,':r If l.'. 

c. Stomplassen l~ N I~ :N 

tekenverklaring: in praktijk toegepast 
E: mogel~k,maar minder 

toegepast. 
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V~~r enige meer algemene opTJlerkingen is het dienstig re 

eerder vermelde indeling staalgro en aan te houden. 

§taalgroep I : 
Al deze staalsoorten z~n relatief goed lasbaar m.u.v. de 
soorten waaraan zwavel is toegevoegd ter verbetering van 
verspaningseigenschappen. De van zwavel voorziene stalen ge
ven aanleiding tot poreuziteit en heet-scheuren van de lassen. 
Indien goede corrosievastheid gehandhaafd moet blijven zijn 
speciale voorzorgsmaatregelen te nemen i.v.m. het passeren 
van de carbide-uitscheidings-zone tijdens het lassen.Het op
hopen van carbide in de korrelgrenzen geeft n.l. aanleiding 
tot interkristallijne corrosie. 
Dit probleem kan op 3 manieren opgelost worden n.l. 
J. Alvorens te lassen het staal gedurende 2 uur op 11200 0 . 

houden opdat aIle carbiden in oplo,ssing gaan.Na afschrik
ken ,bltjven de carbiden in oplossing. 

2. Materiaal toepassen,dat zeer weinig koolstof bevat. 
3. Gebruik maken van gestabiliseerd roestvrij staal. 

(verkregen door normaal glo en). 

Staalgroep II 
Ter voorkoming van lasscheuren moeten de legeringen uit deze 
groep voorverwarmd worden. Voor de ferritische ale,fl moet 
te lange verhitting boven 875°0 vermeden worden om korrel
groei te beperken.Korrelverfijning is voor de ferritische 
structuren een mogel:ijk door koude bewerkingen hetgeen 
voor Iasconstructies normaal niet mogel:ijk is. 
De verhoogde brosheid die de en t deze groep na het 
lassen bezitten kan verminderd worden door het staal zacht 
te gloeien. 

Staalgroep III 
Ook de stalen ui t deze groep zijn zeer weI lasbaar. De sterIde 
van het Iasmateriaal t.o.v. het moeder-materiaal is afhanke
l:ijk van de lasprocedure. 
Zo leidt: 

1. lassen in gegloeide toestand, gevolgd door uitscheidings

harden tot een sterkte van 92 fa. 
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2. lassen in e;egloeide toestand, hernieuwd gloeien en uit
scheidingsharden tot een sterkte van 98 % 

3. lassen na uitscheidings-harden tot een sterkte van 75 %. 

Solderen: 

Hardsolderen van de austenitische staalsoorten is zowel met 
zilver als met koper goed mogelijk. In verband met eventuele 
carbide afscheiding moet zo snel mogel~k gesoldeerd worden. 
Bjj gestabiliseerd roestvrij staal kan deze afscheiding ni 
optrsden. Het zilver- en kopersoldeer vertoont dan echter 
bij inwendige spanningen neiging intergranulair het staal 
binnen te dringen. 
Het hardsolderen vereist goed ontvette oppervlakken en b~ 
gebruik van zilver en toepassing van een vloeimiddel(normaal 
een mengsel van fluoriden en boraten). 
De hoge temperatuur nodig voor kopersolderen maakt solderen 
in een droge waterstfatmosfeer noodzakelijk ter voorkoming van 
van oxydatie evenals een gepaste wijze van afkoelen. 
Bjj zilver-solderen van martensitische staalsoorten, die b~ 
afkoeling lucht-hard end zjjn,is het wensel~k soldeerlegeringen 
te kiezen die smelten beneden de overgangstemperatuur van 
het desbetreffende metaal. 
V~~r de ferritische structuren is i.v.m. korrelgroei een zo 
laag mogelijke soldeertemperatuur gewenst. 

f. Warmtebehandelingen: 
De mogelijke warmtebehandeling voor roestvrij staal is af

hankelijk van de .structuur. 
Bij gebruik van oxyderende ovenatmosferen ontstaat een oxyde
huid die zeer gemakkelijk afschilfert. Om een oxydehuid te 
voorkomen moet gezorgd worden voor sen niet-oxyderende at-
mosfeer. Een eventue gevormde huid kan verwijderd worden 
door te hamer en of met een zuuroplossing. 

Staalgroep I ( austenitische structuren) 
Deze stalen laten drie warmtebehandelingen toe n.l.: 
1. Zachtgloeien 
2. Spanningsvrijgloeien 
3. Normaalgloeien. 
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Zaohtgloeien: 
Deze behandeling wordt uitgevoerd b~ 1000-11000e en duurt 
afhankel~k van de oonstruotie een paar minuten tot It uur. 
De behandeling levert maximale kneedbaarheid,taaiheid en 
oorrosievastheid op maar ook lagere treksterkte.Eventueel 
aanwezigeoarbiden worden door zachtglo en geheel in oplos-
s gebracht.Na het gloeien wordt het materiaal afgeschrikt 
in water. 

Spanningsvrij gloeien: 
Spanningen teweeggebraoht door koud Qewerken kunnen,zonder 
~l te zeer de treksterkte aan te tasten,opgeheven worden door 
glo en gedurende i a uur b~ 400-7500C.Tevenswordt de 
kneedbaarheid erdoor verbeterd. 

Normaalgloeien: 
Normaalgloeien wordt het bizonder toegepast op de auste-
nitisohe stalen die titanium en columbium bevatten.De behan
deling bestaat uit verhitten van 875-900 0C,gedurende 1-3 uur, 
gevolgd door snelle afkoeling.De vorming v~ stabiele tita
nium - of oolumbiumcarbiden bindt al het ohroom dat het ma-
teriaal moest beschermen t en corrosieve 
Normaalgegloeid staal wordt toegepast indien: 

a. 

1. Gelaste constructi es te groot zijn om gemakkelijk een warm-
tebehandeling te geven. 
2. De constructie ter plaatse van de bouw gelast moet worden. 
3. De constructie bloot staat aan bedrfjfstemperaturen tussen 

475-875 0C. 

Staalgroep II 
De enige warmtebehand voor de ferritische staalsoorten 
is zachtgloeien.De g10 emperatuur moet voor deze stalen 

gekozen worden tussen 1250-1650°0 om te grote mate van korrel
groei te voorkomen. 
Ook deze behandeling 1 dt tot minimale hardheid,maximale 
mogel~kheid tot vervormen en maximale oorro evastheid. 

De martensitische staalsoorten lenen zich voor: 
1. Zachtgloeien (volledig of gedeeltel~k) 
2. Veredelen. 
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zachtgloeien vvordt toegepast op koud-gedeformeerd of ge
hard materiaal om gemakkel~k verdere bewerking mogel~k te 
maken.Gedeeltel~k zachtgloeien wordt toegepast wanneer mini-
male hardheid niet vereist is. eeltel~k zachtgloeien 
vindt plaats bij temperaturen tussen 650 en SOOoC,volledig 
zachtgloeien daarentegen tussen 850 en 900°C. 

veredelen bestaat de warmtebehandeling uit harden gevolgd 
door temperen.Deze warmtebehandeling wordt toegepast als de 
bedr~fsomstandigheden dit vereisen. corrosievastheid 
alsmede maximale sterkte en 

de geharde toestand. 
wordt echter verkregen 

Temperen wordt uitgevoerd tU8sen 200 en SOOoC.De laagste tem-
peraturen leiden tot het minste verlies aan sterkte en hardheil 

Staalgroep 11.1 
zachtgloeien van st en ze groep heeft plaats b~ 

1000-1050 0 C gedurende 30 minuten, door afkoelen in 
lucht of olie. 

g. Verouderen: 
en het uitscheidings-hard 

voor verouderen. 
Verouderen geschiedt gedurende 

verouderen kan het met 

Zowel de austenitische s 

ebe'handelingen 
voor deze stalen tach 11.0 

dan moet toevlucht 
e 

st (groep III) leent zich 

-60 minuten b~ 500-600 0 C. 
lucht afkoelen. 

ische legeringen z~n d.m.v, 

en en sterkten 
en tot koud-bevferken. 

en van de ferri tische sao ven 1 d t t. o. v. d atlsteni ti 
tot hogere hardheden. 

(1e hardingsmoe; lezeringen vormen de 

stalen met hoog chroom-gehalte een tzondering.Een grote 
hardheidsverhoging bij die 1 

or ged1..1rende lange t5,id te 

5-550 0 0.De hardheid ber 

tten tussen 600 en 650°C 
volledig.De martensitis 
Boede mogelijkheid tot 
verkregen worden de 

en n.l. verkregen worden 
en bij temperaturen van 

lOii o'~ ae,Tee" r 47h on ..... v .:.l.t.~,.) 'I ... / "". 

telt de oude toestand echter 
soort~n biaden daarentegen 

ge"wanste hardheid kan 
d direct verba:.r1.d staat 
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met het aan-lNe koolstofgehalte.Voor de verschillende sa-
menstellingen varieert de temperatuur tussen 925 en 
105000.0nmiddelijk na het hardenwordt temperen van het ma
teriaal aangeraden en is voor de stalen met hoog koolstof-
gehal te zelfs noodzakelijk om 
afschrikken ontstaan op te 
k~~nen n.l. zo hoog oplopen 
tie optreden. 

inwendige spanningen na het 
.De inwendige spanningen 

er scheuren in de construc-

Om uitscheidings~hardend staal te harden moet gedurende 90 
minuten verhit worden op 750°0 en vervolgens met lucht tot 
minstens 35°0 gekoeld worden.In dat geval is het staal mar
tensitisch en bezit het een zeer kleine mogel~kheid tot ver-
vormen.Voor sommige staalsoorten uit deze ep is opper-
vlakteharding m. b. v. stil'::stof moge1jjk.Dezebehande1ing wordt 

uitgevoerd b~ 575°0. 

SLOTOPMERKING. 
De bewerkbaarheidskarakteri eken en de mate van bewerk-
baarheid van de onderscheiden materialen is in eerste in
stantie afgewogen aan de technische vervaardigings-moge1~k
heid en de gecomp1iceerdheid van de te vo1gen procedure 
om tot een bepaa1d product te komen. 
Nauw verband met de bewerkbaarheidskarakteristieken z~n 
de kosten die aan een gereed product ten grondslag 1iggen. 
T.a.v. de kosten moet dan een splitsing gemaakt worden tus
sen materiaal- en bewerkingskosten. 
Een poging om tot een pr~svergel~king te komen van eenzelfde 
product gemaakt van de beschouwde mat heeft,b~ gebrek 
aan voldoende gegevens, en tot onoverzichtel~ke en tw~-
felachtige resultaten gel d. 

januari 1963. 

B.H. van de Wijngaert. 
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PROCESKARAI<TER\~TI£KEN Vt\l'\ lv1A1ERIA.L£N VOOR KERNREACTOREN 

M 0 GEL IJ K 1-1 E I D TOT: 
MATERIAAl~----~-----~I----~----~------------~----------~------~---

VI!'-I~ 
~------~ TOE?A5~\HGI 

C:.IETEN 
LA~SEN SOLI>€,~I!N WARMH 

Sl1tDEi't I VORMEN VER5.PAN£!'1 f---------r-----_+-----.------1 ~E1I.DUDI:RE!'1 Al.s : 
I s. ME. L T W fE R ST A N0":.t--'H:..:..~...:..:.R.:..::D=___+--=-Z.:...:.A=-c: I-I..:....T",--- l!._E_HA ti lI::,:E:..,:l:::.:E 1'1+-___ +-___ _+----~ 

URANIUM 2-3 

I THORIUM 2 

.3 

3 

I 
! 

I 

2-3 2 3 

3 3 2 

3 o 0 3 o o A 
I 

I 

2 I 0 3 0 2 A 

r-------~------~-------+r-------+-------+------~I--------+-------~-------+-------+-------4--------~------~ 
MAc;.I'lE"ILJM- 2 4 

3 3 - 4 :3 2 - 3 2 3 3 :3 0- "3 B 
L I: G E: RIl-l Go E 1'1 

ALUMII'IIUM

I LG"(;ERII'1GEN 

ZIRC.ONIUM -

LEGERIN':£ri 

INIKKEL

jLEG.ER.IHC.EH 

BER')I LLI UM 

2-3 

2 

3 

2 

4 1-3 2 

3 :3 3 3-4 

2 2 

2. 2. \ - 2. :3 

3 :3 0-3 o B 

! 
o 

I 

I 3 o o I 
i 

:3 3 3 I o B 

2 o o D 

f____-----~------+------+------~------f____------,_------_+------+_---~--------~------~-------~f____---------I 

~AFNIUM 

ROE~T\lR IJ

STAAL 3 

:3 

3 

C 'J 1" E R l!. E T I: K E 1'\1 So: 0 G e: E. N ---.---
I 'iLEC.I-IT 
'l. MATI G 
3 GOED 
4 UIT~TEKt.ND 

3 3 3 o o c 

2-"5 1-3 2-3 2-3 3 3 3 0-3 0-3 B 

L e: T T E R ~ E T EKE rl IS.: A ~ P L Ij T ~ T a F' MAT ( R I A A L 
B HlJL'i- [1'1 C.ONSTRuCTIE" MATE"RIAAL 
C REACiOlt-CONTRoLE" MAiE"RIAAL 
D MODEflA.TO'RMAi£RIA. .... L 



TABEL n 
~EWERKBI\ARHEIDS. - kARAKiERI':»Tll:kEN T. A~ MACH1NA.lE ~I:\JEU\(ING VAH ROe:~TVR'J STAP.L 

VO~~ CA~e,1 DE~~E lTELS: SNELDRAA1- BE ITE] 
r-

1
- - r 

!STAAL- 'BEWERK- "1'f~SNELHEDEN 

I 
OPMERKING BA~RHEID DRAAIEN - ----ropp~ 'OPPER-

GROE P % Mis 5.1~NDT!JDlvLAK Af- STANDT'JD "tAli ~F-I -------------+- (£RK'-I'tl" - jWERkINfi. 

I AUSTEN1TI'i>Cti (MET Z.WAVEL) '75 0,50 - 0)55 I I I 

~-------------+-----+----------, MATIe, ' C.OED I ~OED MAT\C~ I 
AU!.TE.N I TI SCH (ZO"O:~ER ZWAVEL) 40 0,40 0,50 I I I H 

~--~---------------------~--------~------------~.~----1-----1----
I M ... RTfNS,cTI5CW (!"lET Z.WAVH) 85 055 - 065 I 

II 
I 

, 

- ---~ 

MARTEN5ITIC;CH (Z(>!'/J:)ER ~WAYflY so q45 -
I I 
! 
i 

rE~RcTIC;C.1-I (Mt: T l.WAVEL) 90 0,60 

i 
-

I 
FERRITISL~ (ZOHDI!R Z~AvtL) 55 0,50 -

I - --
I 

50 I ':ZACHT,"E"G.lOEID 0,40 -r==-- , 
I 

J~O 0,15 -

, 
! SLEC.HT I GOED 

0.60 
, 

I I 
1 I 

0.70 I 
, 
UITf:.H- ' laDED 

~60 I kEND , 

0,60 

~lEC.HT CoOED 

Q25 

IUITSH -
I 

I<E.H D 
I 

I 

I 
UIT5TE -

Ic£NDl , 

i 
I 

lJIT~TE -
kE/'Il) 

--

(,OED 

UITSTE
k £1\11 



Geraadpleegde literatuur. 

1. Metals for Nuclear Reactors 

2. Werksto~fkunde der Kern
technik 

3. Reactor Handbook 
(Vol. I : Materials ) 

4. A.8.M.E. Handbook 
(Metals Properties) 

5. Handbook of Engineering 
Materials 

6. Handbuch der Sonderstfu~l
:k:unde (Band I) 

7. Steels in Modern Industry 

8. The Metal Beryllium 

9. Magnesium 

10. Metallurgy for Engineers 

11. Metallkunde flir den Kon"'· 
strukteur 

12. Machining of Metals 
(Lecture II) 

W.A. Maxwell 

\V. Epprecht 

Minor-Seastone 

E. Houdremont 

W.E. Benbow 

White-Burke 

L.M. Pidgeon 

Wulff-Taylor-Shaler 

E.H.:M. Lips 

H.B. Knowlton 


