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HOGE STERKTE STAAL

Dit boek bevat een schat aan informatie over hoge sterkte stalen en

is vooral gericht op de veelzijdige en goed verwerkbare high strength

low-alloy staalsoorten. Bewerkingen als scheiden, omvormen, verbinden

en de gewenste bewerkingscondities worden beschreven op basis van

ervaringen uit de praktijk. De gehele keten van ontwerp, inkoop en

opstarten van productie wordt doorlopen en er wordt beschreven op

welke manier hoge sterkte staal kan leiden tot kostenreductie. 

Het boek probeert u op nieuwe ideeën te brengen rond het toepassen

van hoge sterkte staal. We streven ernaar om u op toegankelijke

manier van relevante informatie te voorzien. 

Het boek bevat veel technische informatie, maar is vooral bedoeld als

inspiratiebron en als hulpmiddel om de eerste stap naar hoge sterkte

staal op een weloverwogen en verantwoorde manier te maken. 
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VOORWOORD De technische informatie wordt aangevuld met voorbeelden en 

ervaringen uit de dagelijkse praktijk, die door het boek verspreid

te vinden zijn. 

Met het boek willen wij proberen om u op nieuwe ideeën te brengen

rond het toepassen van hoge sterkte staal. We streven er naar om u

op toegankelijke manier van relevante informatie te voorzien. Het boek

bevat veel technische informatie, maar is vooral bedoeld als inspiratie-

bron en als hulpmiddel om de eerste stap naar hoge sterkte staal op

een weloverwogen en verantwoorde manier te maken. 

We hopen dat de opzet van het boek iedereen aanspreekt die met

materiaalkeuze te maken heeft: engineers, designers, productie-

personeel, bouwkundigen maar ook zeker bedrijfskundigen. 

Tot slot is het van belang dat in het beroepsonderwijs aandacht

wordt besteed aan nieuwe materialen. Daarom is bij de samenstelling

van het boek deze groep niet vergeten. Het boek zal derhalve ook 

aan het  beroepsonderwijs ter beschikking worden gesteld (VMBO,

MBO en HBO-opleidingen). 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe!

A.W. van Haeften, F.H. Lodeizen

Federatie Dunne Plaat

Staal, in welke vorm ook, is inmiddels niet meer weg te denken uit

ons dagelijks leven. Of we nu reizen, werken of recreëren; staal speelt

al vele decennia een rol bij alles wat we doen en er vinden in de hele

productieketen voortdurend ontwikkelingen plaats om tegemoet te

komen aan nieuwe wensen op het gebied van productprestaties, 

kosten, duurzaamheid en veiligheid. 

Eén van de manieren om aan de nieuwe wensen te voldoen is het

gebruik van hoge sterkte staal. Ondanks de vele voordelen die hoge

sterkte stalen bieden, zijn de mogelijkheden ervan in de maakindustrie

niet altijd bekend. Samen met MCB Nederland en Corus in IJmuiden

(onderdeel van de Corus Group) wil de Federatie Dunne Plaat daar

verandering in brengen. Met de publicatie van dit boek willen wij een

bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling omtrent deze nieuwe

generatie staalkwaliteiten.
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24-UURS STAALPRODUCTIE De keten van processen waarmee ijzererts in 

verzinkt bandstaal wordt omgezet zijn sterk van elkaar afhankelijk en dus moeten alle installaties

continu in bedrijf zijn. Het is dan ook ’s nachts op veel plaatsen net zo bedrijvig als overdag. 

Dag en nacht wordt er gewerkt in ploegendienst

om de schepen te laden en lossen, productie-

installaties te bemannen, de kwaliteit van de 

producten te waarborgen en de producten te 

verpakken en verzenden. Afgezien van de geplande

periodieke stops voor het onderhoud van de

installaties wordt er zelfs tijdens de kerstdagen 

of voor oud en nieuw niet gestopt met produceren.

In de hoogoven vindt de reductie van de ijzerertsen

plaats tot vloeibaar ijzer en dit proces loopt zelfs

meer dan 15 jaar zonder te stoppen. De installaties

zijn voorzien van speciale noodstroomprogramma’s

zodat zelfs bij een stroomuitval de hoogoven door

kan blijven functioneren. Het ijzer is als het ware de

voedingsbron van het hele bedrijf, zonder een goed

functionerende hoogoven vallen alle installaties stil. 

Ook het eindproduct moet continu worden 

afgevoerd, hiervoor is in IJmuiden een speciale 

all-weather terminal gebouwd waar schepen in

hun geheel naar binnen kunnen varen. Op deze

manier kunnen zelfs bij zwaar weer de schepen

zonder verstoringen worden geladen.



Corus in IJmuiden heeft een open havenverbinding

met de zee, waardoor ook de grote schepen met

steenkool en ijzererts direct kunnen afmeren en

binnen een dag weer weg kunnen varen. 

Ertsen worden per schip van over de hele wereld

naar IJmuiden gebracht en vervolgens in de juiste

samenstelling gemengd. Erts uit Brazilië verschilt

van erts uit Zweden en kolen uit Canada zijn

anders dan kolen uit de Verenigde Staten. Door op

een slimme manier te mengen wordt al vanaf het

begin gestreefd naar een constante, hoge kwaliteit

van het eindproduct.

GRONDSTOFFEN UIT ALLE WINDSTREKEN



Op het haventerrein van Corus in IJmuiden worden

de geloste kolen en ertsen voor een korte tijd 

opgeslagen. Het lossen van de schepen moet zo

snel mogelijk gebeuren en de processen waarmee

de grondstoffen verder wordt verwerkt verlopen in

een lager tempo maar blijven altijd lopen, ook al

liggen er geen schepen aan de kade. Tijdens de

opslag van de ertsen krijgt de bestrijding van stof

veel aandacht, de ertsen worden nat gehouden en

soms zelfs met latex besproeid.

Op de foto is een zogenaamde wielgraver afgebeeld.

Op het haventerrein staan enkele van deze 

reusachtige machines die zorgen voor de verdere

distributie van de ertsen en kolen. De graafwielen

scheppen de juiste ertsen op een stelsel van kilo-

meters transportbanden, die de ertsen eerst naar

de mengvelden brengen en daarna naar de pellet

of sinterfabrieken. Kolen worden verder verwerkt in

de kooksfabrieken en daarna samen met de pellets

en sinters (kleine bolletjes ertsen) wordt het mengsel

klaar gemaakt voor het hoogovenproces. In de

hoogovens wordt het ijzer uit het erts verwijderd en

begint het vloeibare ijzer voor het eerst te stromen.

GRONDSTOFFEN ONDERWEG



Op het gietbordes van de Direct Sheet Plant is

net een nieuwe pan vloeibaar staal boven de giet-

machine geplaatst. De rechter pan is leeg en

links is een nieuwe pan beschikbaar met 300 ton

vloeibaar staal, waarmee weer meer dan tien rollen

staal geproduceerd kunnen worden. 

De 100 ton wegende lege pan wordt teruggebracht

naar de oxystaalfabriek om daar weer opnieuw

gebruikt te worden. Dit proces wordt soms 

10 keer achter elkaar herhaald, zodat 12 uur

onafgebroken productie kan plaatsvinden.

EEN VLOEIBARE START



Vloeibaar staal wordt in de staalpan afgedekt

door een slaklaag. Deze laag voorkomt vervuiling

en oxidatie van het vloeibare staal en blijft op

het staal liggen omdat het lichter is dan vloeibaar

staal. Als de pan bijna leeg is, bestaat er een 

risico dat slak via de opening aan de onderkant

van de pan mee de gietvorm instroomt. 

Op deze manier zouden slakinsluitsels in de 

uiteindelijke rol staal terecht kunnen komen. 

Om dit te voorkomen is er onderin de pan een

automatische slakdetector ingebouwd, deze zorgt

ervoor dat de opening wordt afgesloten en de 

uitstroom stopt zogauw er slakdeeltjes in de 

opening komen. De rest van het vloeibare staal

en de slak wordt verzameld, op de foto is zicht-

baar dat het laatste restje vloeibaarstaal en de

beschermende slak uit de pan wordt gegoten. 

De lege pan gaat weer terug naar de staalfabriek,

waar deze opnieuw wordt gebruikt. 

De reststoffen worden – als het enigszins mogelijk

is – hergebruikt. Zo word bijvoorbeeld de slak

opnieuw gebruikt voor de productie van cement

en de restjes staal worden natuurlijk opnieuw in

het productieproces ingezet.

BEWUST OMGAAN MET RESTMATERIAAL



Al enkele decennia zijn computers niet meer weg

te denken uit de industriële staalproductie en dit

is duidelijk te zien in een van de zogenaamde

‘pullpits’ van de Direct Sheet Plant in IJmuiden.

Deze installatie is pas in 2000 in gebruik genomen

en is daarmee een van de jongste en modernste

fabrieken in Europa. 

In de besturingskamer voor de 7 walstuigen die

hier is afgebeeld kan de hele installatie met

behulp van videocamera’s tot in detail worden

bekeken. De monitors laten relevante informatie

zien over het product dat wordt geproduceerd

zoals bijvoorbeeld de conditie van de verschillende

installatieonderdelen, de kwalitatieve beoordeling

van de geproduceerde rollen en het dikteprofiel

dat is geproduceerd over de gehele rol. In de drie

besturingskamers wordt ook informatie getoond

over de productieplanning, voor welke klanten

wordt geproduceerd en waar het staal uiteindelijk

voor gebruikt zal gaan worden.

ALLES ONDER CONTROLE



Bij dit proces wordt veel water gebruikt, natuurlijk

om de walsen te koelen maar ook bijvoorbeeld om

onder hoge druk het oppervlak van de plak schoon

te spuiten. De verschillende stromen koelwater wor-

den na gebruik apart opgeslagen, gezuiverd en

weer afgekoeld in een speciale reinigingscentrale.

De 20.000 m3 koelwater die er per uur nodig is om

de Direct Sheet Plant te koelen, wordt dus via de

reinigingscentrale steeds opnieuw gebruikt.

In de Direct Sheet Plant wordt ook het Ymagine

product gemaakt, een dun gebeitst product met

een zeer nauwkeurige diktebeheersing over de

bandlengte en bandbreedte. Deze nauwkeurige

beheersing wordt mogelijk gemaakt dankzij vele

moderne technologieën, onder andere het auto-

matisch slijpen van de walssets. De slijtage van

de walsen is groot en de werkwalsen moeten

meerdere keren per serie worden gewisseld om de

hoge nauwkeurigheid te waarborgen. Hiervoor

heeft de Direct Sheet Plant twee volledig auto-

matische slijpbanken in gebruikt, die het wals-

oppervlak na gebruik weer op de juiste afmeting

kunnen brengen. De slijpbanken brengen de wals

weer op specificatie met een nauwkeurigheid van

20 micrometer.

In de walsstraat van de Direct Sheet Plant wordt

de plak bij een temperatuur boven de 1000 graden

Celsius uitgewalst naar dunne diktes. Pas helemaal

aan het einde van het walsproces wordt de dunne

band in een zeer korte tijd gekoeld naar een 

temperatuur van rond de 600 graden en op de

juiste lengte afgeknipt. Dan is het eindproduct

met het gevraagde rolgewicht, de juiste dikte en

de gewenste eigenschappen gereed.

HOGE DRUK, TEMPERATUUR
EN NAUWKEURIGHEID



Na het walsen hebben de rollen een harde 

oxidehuid aan het oppervlak, waardoor het voor

veel toepassingen niet geschikt is. Veel gewalst

materiaal wordt dan ook gebeitst voordat het

naar de klant gaat, het Ymagine product is zelfs

alleen als gebeitst materiaal beschikbaar. 

Het beitsproces maakt het oppervlak van het staal

schoon door het staal bij verhoogde temperatuur

onder te dompelen of te besproeien met een zuur.

Door een chemische reactie laat het oxide los van

het staal en wordt het als ijzerchloride in het beits-

zuur opgelost. Door het beitszuur te regenereren,

wordt het bijproduct ijzerchloride geproduceerd

en kan daarna het beitszuur opnieuw worden

gebruikt. Voor de regeneratie van het beitszuur

zijn op het Corusterrein speciale installaties 

ingericht. 

Als dit de laatste stap is voordat het materiaal

naar de klant wordt verzonden, wordt er een extra

inspectie uitgevoerd, de vorm en inwendige 

spanningen worden door middel van een 

trekrichtinstallatie gecorrigeerd, en het materiaal

wordt ingeolied om het te beschermen tegen

roestvorming.

GEWALSTE ROLLEN GEREED VOOR BEITSEN



Voordat het materiaal naar de uiteindelijke ver-

werker gaat, vindt tussenopslag bij de groothan-

del plaats. Maar niet alle gebruikers kunnen met

die enorme rollen staal iets beginnen. Het Service

Center van bijvoorbeeld MCB Nederland biedt uit-

komst; de zware coils worden daar afgerold. 

Met behulp van decoilers worden er platen op

maat van gemaakt, terwijl slitters de coils tot

smallere rollen bandstaal verwerken. Precies

volgens de afmetingen – en andere specificaties –

zoals de klant die wenst.

STAAL IN IEDER GEWICHT EN ELKE AFMETING
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Staal heeft de toekomst
De levensduur van staal is bijna oneindig, omdat staal unieke recyclingeigenschappen

heeft. Circa de helft van de wereldwijde staalproductie komt tot stand op basis van schrot.

Een hogere inzet van gerecycled staal is voorlopig niet mogelijk, omdat er niet meer schrot

beschikbaar is. Op dit moment wordt ongeveer 95% van het staal hergebruikt. Staal biedt

vanwege de uitstekende recyclingeigenschappen een groot voordeel ten opzichte van

andere materialen, zoals kunststof of beton. Zo kan bijvoorbeeld in bouwtoepassingen

de milieubelasting van een stalen constructie een factor 2 tot 4 lager zijn dan die van

andere bouwmaterialen. Uit: ’Milieubewust bouwen met staal, door bouwen met staal’.

Naast deze unieke eigenschap is staal voor veel producten de grondstof met de beste

prijs/prestatieverhouding. Dit voordeel kan nog meer worden uitgebuit door verdere

innovatie van producten en het onderzoeken van nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Uitgebreid aanbod
Lang geleden was er maar één manier om naar muziek te luisteren: een live optreden.

In de afgelopen eeuw zijn daar mogelijkheden, zoals de tape recorder, het vinyl en de

CD bijgekomen. De afgelopen jaren volgen de digitale mogelijkheden elkaar in rap

tempo op met de komst van mp3 en internet. Een soortgelijke ontwikkeling is zichtbaar

in de staalindustrie. Vroeger was er keuze uit drie soorten staal: vervormingsstaal,

constructiestaal en hoge sterkte staal. De laatste jaren zijn er echter veel ontwikkelingen

geweest, waarbij steeds nieuwe staalkwaliteiten voor specifieke toepassingen werden 

ontwikkeld. De verklaring voor deze grote variëteit in staalsoorten is te vinden in het

productieproces van staal. Staal heeft namelijk een bijzondere karakteristiek: de 

eigenschappen van het materiaal worden bepaald door een combinatie van de chemische

samenstelling en de procesvoering. Vele jaren fundamenteel onderzoek en de nauw-

keurigheid waarmee productieprocessen van staal worden beheerst, hebben geresulteerd

in een uitgebreid scala van staalproducten. 

Wanneer bijvoorbeeld uitsluitend plaatstaal in beschouwing wordt genomen, zijn daarin

diverse productgroepen te onderscheiden. Op dit moment zijn er 10 verschillende groepen

plaatstaal, waarin per groep weer verschillende kwaliteiten te onderscheiden zijn.

Hierdoor kan de totale variatie in typen plaatstaal gemakkelijk oplopen tot 60 of 70. 

In de afgelopen jaren is er een grote verscheidenheid aan staaltypen op de markt

gekomen, met verschillende product- en merknamen. De typenaam vertelt er in 

sommige gevallen iets over:

• de productiemethode, zoals bij de Amerikaanse norm AKDQ (aluminium-killed 

drawing quality)

• de chemische samenstelling, zoals bijvoorbeeld HSLA (high strength low alloy) 

• de microstructuur van het staal (DP voor dual phase)

• typische toepassing, zoals bij emailleerstaal

• of zelfs over de werking van het staal, zoals bij het zogenaamde TRIP-staal 

(transformation induced plasticity)

Getallen in de naamgeving kunnen iets zeggen over bijvoorbeeld de vloeigrens (Ymagine

H320), of over de treksterkte (DP600), of soms over de vervormbaarheid van het materiaal

(DX54 of DX56). De appendix bevat een lijst, waarin de gangbare coderingen voor de ver-

schillende kwaliteiten overzichtelijk zijn weergegeven. In het kader ‘uitleg staalkwaliteiten’

worden de meest gangbare producten en hun toepassingen overzichtelijk weergegeven.

Staal speelt al sinds de industriële revolutie een prominente rol in

ons bestaan, maar ook in de toekomst is het niet weg te denken uit

onze moderne, milieubewuste samenleving.

De grondlegger van de moderne staalbereiding is Henry Bessemer. Hij ontwikkelde een

proces waarmee grote hoeveelheden zuiver staal geproduceerd konden worden, door

gebruik te maken van zuurstof. Dit proces al werd in 1855 gepatenteerd. Staal wordt

dus al ruim anderhalve eeuw op steeds grotere schaal geproduceerd, waarbij tot 1960

hoofdzakelijk CMn staalsoorten werden gebruikt. Halverwege de jaren zestig kwamen

de eerste microgelegeerde HSLA (high strength low alloy) staalsoorten op de markt,

waarbij de verbetering van de lasbaarheid het grote pluspunt was. Ondanks de relatief

lage hoeveelheden koolstof en mangaan was het staal nog niet erg vervormbaar.

Sinds ongeveer 1970 is de procesbeheersing in de staalfabrieken zodanig vooruitgegaan,

dat de samenstelling van het staal nauwkeurig beheerst kan worden. Deze kwalitatieve

verbetering van de staalproductie resulteerde in een verhoging van de maximale trek-

sterkte en een verbetering van de vervormbaarheid van het HSLA-staal. Nog steeds

wordt de procesbeheersing in de staalfabrieken continu verbeterd, wat geleidelijke 

ontwikkeling van staalsoorten met een steeds hogere sterkte in combinatie met een

goede vervormbaarheid mogelijk maakt. In de tijdsbalk is de globale ontwikkeling van

hoge sterkte staal weergegeven.

MODERNE ONTWIKKELINGEN IN EEN TRADITIONELE MARKT

jaar ’60 ’65 ’70 ’80 ’90 ’00 ’03

vloeigrens  [N/mm2]  350  350  590  690  740  800

hoofdzakelijk CMn stalen

eerste micro legeringselementen toegevoegd, C en Mn omlaag, beter lasbaar, nog steeds minder vervormbaar

betere controle van de legeringselementen in de staalfabriek, vervormbaarheid verbetert heel sterk

verdere verbeteringen in de staalfabriek

verdere verbeteringen in de staalfabriek

’89

eerste dungieter in gebruik in Crawfordville (USA)

eerste dungieter in 

gebruik in IJmuiden

in ontwikkeling

figuur 1 de globale ontwikkeling van hoge sterkte staal
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IF
IF staat voor

Interstitial Free, wat

wil zeggen dat er een

zeer hoge mate van

zuiverheid in dit materiaal is

bereikt. Bij de productie wordt zelfs

een vacuümbehandeling gebruikt

om het staal grondig te ontdoen

van kleine hoeveelheden koolstof

die nog in het staal zitten. 

De hoge zuiverheid staat garant

voor een zeer goede vervormbaar-

heid, waaruit complexe dieptrek-

onderdelen te maken zijn.

Toepassingen zijn met name te 

vinden in de automobielindustrie,

waar bijvoorbeeld de volledige zijwand

van een auto in één dieptrekstap

gevormd moet kunnen worden.

vloeigrens 150 N/mm2

treksterkte 290 N/mm2

breukrek 46%

MILD
De ‘mild steels’ zijn de

normale staalsoorten,

zoals bijvoorbeeld de

DC01, DC02 en DC03.

Ook deze staalsoorten hebben een

hoge zuiverheid en een nauwkeurig

gecontroleerde samenstelling, maar

de koolstofniveaus liggen over het

algemeen iets hoger. Hierdoor is de

vervormbaarheid geringer dan IF.

Deze staalsoorten zijn overal

beschikbaar, omdat vrijwel geen bij-

zondere installatie of procesvoering

nodig is om het te maken.

Toepassingen van mild steels zijn

zeer divers.

vloeigrens 200 N/mm2

treksterkte 320 N/mm2

breukrek 40%

BH
De Bake Hardening

staalsoorten danken

hun naam aan de

‘slimme’ eigenschap,

dat ze na een warmtebehandeling

(baking) sterker worden (hardening).

In de automobielindustrie worden

deze stalen veel gebruikt, omdat de

warmtebehandeling (het uitharden

van de lak in de verfstraat) al een

bestaande stap is in het productie-

proces. Deze staalsoort is tijdens

het dieptrekken zacht en goed ver-

vormbaar, maar na het lakken heeft

het een verhoogde weerstand tegen

indeuken. 

Toepassingen van deze producten

zijn bijvoorbeeld de buitendelen

van auto’s die een hoge weerstand

tegen indeuken moeten hebben.

Buiten de automobielindustrie 

worden deze staalsoorten weinig

gebruikt.

IF-HS
De Interstitial Free

High Strength (IF-HS)

stalen, zijn gebaseerd

op de IF-staalsoorten

met een zeer hoge zuiverheid. Ze

hebben echter een verhoogde sterkte

door een kleine toevoeging van fosfor

en mangaan. Deze groep staalsoorten

zijn de best vervormbare hoge sterkte

stalen, waarbij vervormbaarheid een

belangrijkere rol speelt dan sterkte. 

De toepassingen zijn sterk vergelijk-

baar met die van de bake hardening

staalsoorten. Deze staalsoorten 

worden met name toegepast voor

complexe onderdelen waar, door

een kleine verhoging van de vloei-

grens, toch een wanddiktereductie

mogelijk is. 

vloeigrens 180-360 N/mm2

treksterkte 280-480 N/mm2

breukrek 26-34%

C Mn
Koolstof-mangaan

sterkte stalen zijn

eenvoudige hoge

sterkte stalen, die

reeds lange tijd gebruikt worden.

Aan deze kwaliteiten worden kool-

stof en mangaan toegevoegd om

sterkte te verkrijgen. Door de hoge

niveaus koolstof en mangaan zijn

deze stalen ten opzichte van andere

hoge sterkte stalen brosser, minder

vervormbaar en minder goed lasbaar.

Dit materiaal wordt veelal gebruikt

in de automobielindustrie waar het

zijn toepassing vindt in onderdelen

voor het chassis van de auto, zoals

bijvoorbeeld de draagarm.

vloeigrens 180-400 N/mm2

treksterkte 300-500 N/mm2

breukrek 20-30%

HSLA
Een meer dan dubbele

sterkte t.o.v. CMn 

stalen is haalbaar

door toevoeging van

zeer kleine hoeveelheden van 

elementen zoals niobium, vanadium

en molybdeen. Deze elementen 

worden toegepast omdat ze in 

kleine hoeveelheden al effectief 

zijn in het verhogen van de sterke,

terwijl ze weinig negatieve invloed

hebben op taaiheid, vervormbaar-

heid en lasbaarheid. 

De hoge sterkte is een gevolg van

een zeer fijne microstructuur en 

miljarden kleine precipitaten in het

staal. Vloeigrenzen tot 700 N/mm2

zijn vrij goed verkrijgbaar.

vloeigrens 280-1000 N/mm2

treksterkte 370-1100 N/mm2

breukrek 9-33% 

Deze staalsoorten combineren een

goede lasbaarheid en vervormbaar-

heid, met de hogere sterkte. HSLA

staalsoorten worden dan ook voor

uiteenlopende toepassingen ingezet.

Dit in tegenstelling tot vele andere

hoge sterkte stalen die voor zeer

specifieke toepassing zijn ontwikkeld

(in veel gevallen is dit de auto-

mobielindustrie).

TWIP
TWIP staal is één van

de meest recente 

ontwikkelingen in de

staalproductie en zal

in de komende jaren door een aantal

staalproducenten op de markt worden

gebracht. Dit staal bevat een grote

hoeveelheid mangaan, waardoor

een zeer hoge sterkte gecombineerd

wordt met een ongekende vervorm-

baarheid. Dit materiaal zal worden

verwerkt in toepassingen waaraan

de hoogste eisen worden gesteld.

Immers kan – door de goede ver-

vormbaarheid – een complexe 

geometrie, worden gecombineerd

met zeer hoge sterkte. 

vloeigrens 600-1400 N/mm2

treksterkte 800-1400 N/mm2

breukrek 20-70%

DP
Dual Phase (DP)

staalsoorten bestaan

uit ferritisch staal,

waarin als het ware

kleine eilandjes martensitisch staal

zijn gevormd. De martensitische

gebieden resulteren in een 

uitstekende versteviging van het

staal, dat wil zeggen: toename van

de sterkte bij vervorming. Daarmee

wordt een hogere treksterkte 

verkregen dan met andere staal-

soorten met vergelijkbare vloeigrens

het geval is. De sterkte van het

staal kan bovendien beïnvloed 

worden door de volumefractie 

martensitisch staal te veranderen.

vloeigrens 300-1000 N/mm2

treksterkte 500-1000 N/mm2

breukrek 12-34%

Door de hoge mate van versteviging

en goede vervormbaarheid zijn de

DP staalsoorten vooral geschikt

voor toepassingen waarbij energie

geabsorbeerd moet worden, zoals in

sommige onderdelen van auto’s. 

De complexe composietachtige

samenstelling van het materiaal,

maakt de verwerking ingewikkelder.

De eindgebruiker moet maatregelen

nemen om er voor te zorgen dat de

microstructuur van het aangeleverde

staal door de bewerking niet veran-

dert. Bijzondere processen en goede

procesbewaking kunnen dit zeker

stellen.

TRIP
Transformation

Induced Plasticity is

de volledige naam

voor TRIP-stalen. Dit

betekent dat een combinatie van

hogere vervormbaarheid en hogere

sterkte wordt bereikt door een fase-

overgang of transformatie tijdens

de vervorming. Door de faseovergang

wordt het materiaal extra verstevigd,

zonder dat dit ten koste gaat van

de vervormbaarheid.

TRIP-stalen zijn recentelijk ontwikkeld,

en worden in de automobielindustrie

toegepast in veiligheidsonderdelen,

zoals B-stijlen en bumpers.

vloeigrens 380-560 N/mm2

treksterkte 600-780 N/mm2

breukrek 22-26%

MART
Martensitische staal-

soorten zijn als

gevolg van hun

microstructuur zeer

hard, slijtvast en nauwelijks 

vervormbaar. De verwerkbaarheid

van deze staalsoorten bij kamer-

temperatuur is bijzonder moeilijk.

vloeigrens 1250 N/mm2

treksterkte 1520 N/mm2

breukrek 4-6%

vloeigrens 180-360 N/mm2  (+ 30 na baking)

treksterkte 280-480 N/mm2

breukrek 26-34%

De mechanische eigenschappen die in de tabellen zijn weergegeven,

zijn een indicatie van waarden die kunnen worden verwacht bij

deze staalsoorten. Per staalsoort is het belangrijk na te gaan of

het materiaal beschikbaar is in de gewenste afmetingen en welke

eigenschappen er gegarandeerd worden door de leverancier.



“Eigenlijk richten we onszelf op alles wat met het

laden en lossen van voertuigen te maken heeft”,

vertelt Chris Hoogvorst, manager inkoop bij Dyna

Seal BV “Naast standaard producten leveren we

ook zogenaamde ‘special products’. Dat zijn pro-

ducten die geheel afgestemd zijn op de specifieke

eisen en wensen van een klant, die daarbij toege-

spitst zijn op de goederen die deze klant moet

kunnen laden en lossen.”

DIK IS GOED “Vroeger werden producten

voornamelijk uit dikke materialen geconstrueerd”,

weet Chris Hoogvorst zich te herinneren. “In die

tijd moesten onze producten niet alleen degelijk

zijn, maar moesten ze die degelijkheid vooral ook

uitstralen. ‘Dik is goed’, was destijds het credo.

Maar tegenwoordig spelen design en lay-out van

producten ook een steeds belangrijkere rol. We

maken bij Dyna Seal dan ook dankbaar gebruik

van hoge sterkte stalen omdat deze materialen

ons in staat stellen om ‘slanker’ te construeren.

Hiermee hebben onze productontwikkelaars meer

vrijheid bij het ontwerpen van nieuwe producten

en kan meer aandacht besteed worden aan het

design en de lay-out. Het gebruik van hoge sterkte

staal stelt ons hiermee in staat onszelf te onder-

scheiden van de concurrentie. Toch moet de markt

hier soms nog wel aan wennen. De vraag ‘kan

hier een vrachtwagen van 40 ton overheen?’

wordt nog wel eens door klanten gesteld.”

OVERSTAP “De introductie van hoge sterkte

staal is bij Dyna Seal als het ware vanzelf

gegaan”, vervolgt Chris Hoogvorst. “De omslag

vond plaats in de jaren ’90, toen het bedrijf een

sterke groei doormaakte. De markt werd op dat

moment bepaald door de verkoopprijs van 

producten. Om te kunnen groeien, moesten wij

daar in mee gaan. Het kostenaspect van onze 

producten werd opeens veel belangrijker. Lichter

construeren leek de oplossing, omdat daarmee de

materiaalkosten per product omlaag konden. Om

die reden is er destijds voor gekozen om over te

stappen naar hoge sterkte staal.”

PROBLEMEN De overstap heeft voor Dyna

Seal weinig problemen opgeleverd. “Doordat de

eerste producten uit hoge sterkte staal door een

partner geproduceerd werden, hebben wijzelf

weinig problemen ondervonden in de productie.

Wel vormt de verkrijgbaarheid van het materiaal

een kritiek punt voor het bedrijf. Afhankelijk van

de marktomstandigheden kan het lastig zijn om

aan het benodigde materiaal te komen. Een com-

mercieel zeer actieve en betrouwbare leverancier

is in dit geval van cruciaal belang.”

Eén van de voornaamste problemen waarmee de

productontwikkelaar te kampen heeft, is de stijf-

heid van het ontwerp. “Omdat het gebruik van

hoge sterkte staal diktereductie mogelijk maakt,

worden onze producten steeds slanker geconstru-

eerd. De consequentie daarvan is echter wel dat

ook de stijfheid van het product afneemt. Hiermee

moeten we al in de ontwerpfase rekening houden.”

NIEUW CONCEPT Op de volgende bouw-

beurs in München hoopt Dyna Seal een nieuw

concept te presenteren voor haar welbekende 

docking systeem. “We hopen door het gebruik van

hoge sterkte staal onder andere meer aandacht

aan het design te kunnen besteden. Daarmee

kunnen we dan aan potentiële klanten èn aan de

markt tonen dat we goed nagedacht hebben over

onze nieuwe producten.”

TOEKOMST Chris Hoogvorst voorziet een

belangrijke rol voor het hoge sterkte staal in zijn

branche. “Naast een toename in het gebruik van

hoge sterkte staal, verwacht ik dat er nóg hogere

sterktes toegepast zullen gaan worden in onze

producten. Om aan de toekomstige vraag te 

kunnen voldoen, zullen we moeten investeren in

onze productie- en opslagcapaciteit en in ons 

personeelsbestand”.

DYNA SEAL ONDERSCHEIDEND IN DE MARKT 
DOOR HOGE STERKTE STAAL

Dyna Seal BV uit Alkmaar werd in 1977 opgericht als familiebedrijf in

laad- en losapparatuur. Sinds 2002 maakt het bedrijf deel uit van de

Hörmann groep, Europa’s grootste aanbieder van bouwelementen zoals

deuren en aandrijvingen voor de industrie en de woningbouw. Dyna Seal

ontwikkelt, produceert en vermarkt kwaliteitsoplossingen voor het laden

en lossen van vrachtwagens en andere voertuigen. Zelf omschrijft Dyna

Seal haar producten als ‘de logische schakel tussen transport en opslag’.

Een heldere en bondige omschrijving van de kernactiviteit van dit bedrijf.

interview met Chris Hoogvorst 

De ‘dockleveller’ van Dyna Seal: een oplossing die het hoogteverschil tussen verschillende vrachtwagenvloeren en het laad- en losperron compenseert. 

Door het gebruik van hoge sterkte staal beschikt dit product over een duurzaam karakter.
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Grofweg worden binnen de hoge sterkte stalen twee hoofdgroepen onderscheiden: 

de conventionele en de geavanceerde hoge sterkte stalen (AHSS, Advanced High

Strength Steels). Voor de geavanceerde hoge sterkte stalen worden de specifieke

eigenschappen, zoals hoge mate van versteviging van DP en TRIP, veroorzaakt door

een bijzondere microstructuur. De AHSS stalen zijn een soort composietmaterialen,

met vaak een harde en een zachte component, waardoor vervormbaarheid en sterkte

worden gecombineerd. Zowel de microgelegeerde hoge sterkte stalen, als de AHSS

stalen, worden al geruime tijd op grote schaal geproduceerd. De AHSS stalen worden

in toenemende mate toegepast in de automobielsector en staan als gevolg daarvan

sterk in de belangstelling. Aan de andere kant verbetert ook de kwaliteit van de

microgelegeerde stalen, doordat nieuwe processen worden gebruikt met betere 

procesbeheersing. Hierdoor zijn met name de vervormbaarheid en de sterkte van 

de microgelegeerde stalen aanmerkelijk verbeterd. Een goed voorbeeld hiervan is 

de recente lancering van de Ymagine product range.

Het voordeel van keuzevrijheid
Zonder voorkennis zou de grote hoeveelheid staalsoorten, die hiervoor de revue is

gepasseerd, slechts voor verwarring zorgen. De uitgebreide keuzemogelijkheden stellen

de moderne ontwerper echter in staat om, op basis van technische en functionele 

uitgangspunten, in de ontwerpfase al te kiezen voor het juiste type staal.

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten om te kiezen voor hoge sterkte staal:

• Hogere sterkte De meest voor de hand liggende reden om een hoge sterkte staal

toe te passen is wanneer blijkt dat conventioneel staal onvoldoende sterkte heeft

om de gewenste productprestaties te leveren. In veel samengestelde constructies,

zoals kranen, bruggen en zwaar materieel, is een hoog sterkteniveau noodzakelijk

om de te verwachten belastingen te kunnen weerstaan.

• Geringer gewicht Een tweede reden om hoge sterkte staal te gebruiken is de

gewichtsreductie. Dat is met name in de automotivesector de belangrijkste drijvende

factor geweest om over te schakelen op hoge sterkte staal. Zo hebben de autofabri-

kanten binnen Europa afgesproken bij te willen dragen aan het reduceren van de

uitstoot van CO2. Dit impliceert een aanzienlijk lager brandstofverbruik dan momenteel

het geval is. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij meer veiligheid en luxe, hetgeen

normaliter zou leiden tot zwaardere auto’s. Toepassing van hoge sterkte staal is

daarom noodzakelijk om een oplossing te bieden. 

In de transportsector betekent een lichtere truck of trailer een directe verhoging van

het nuttig gewicht, waardoor een vrachtwagen meer lading kan meenemen. Een ander

voorbeeld is het vervaardigen van steigermateriaal uit hoge sterkte staal, waardoor

het gewicht omlaag gaat en er direct aanwijsbare voordelen zijn tijdens montage

en transport. Tot slot maakt toepassing van hoge sterkte stalen het mogelijk om de

concurrentie met lichtgewicht materialen, zoals aluminium effectiever aan te gaan.

• Lagere kosten Een andere goede reden om duurdere stalen met hogere sterktes

toe te passen, is kostenbesparing. Door de hogere sterkte kan een dunner materiaal

bij dezelfde belastingen worden toegepast. De extra toeslagen voor de geringere

dikte en hogere sterkte worden ruimschoots gecompenseerd door het lagere inkoop-

gewicht. In de praktijk blijkt dat kostenreducties van 25% op de directe inkoopkosten

tot de mogelijkheden behoren. 

Ook op indirecte kosten kan worden bespaard. Door globalisering en wereldwijde

handel worden er steeds meer producten over lange afstanden getransporteerd. 

Een reductie van het te transporteren gewicht leidt tot een significante besparing

op de distributiekosten. Dit geldt wanneer de transportkosten afhankelijk zijn van

het getransporteerde gewicht. Het scheelt bijvoorbeeld aanzienlijk wanneer een

vrachtwagen meer producten mag vervoeren, omdat het stuksgewicht lager ligt. 

Een lager gewicht van een product kan dus ook voordelen opleveren tijdens de 

productie en verdere levenscyclus van het product. 

Keuze voor sterkte of verwerkbaarheid
Eén van de natuurwetten bij de productie van staal is dat een hogere sterkte meestal

gepaard gaat met een lagere vervormbaarheid. Dit is duidelijk te zien in figuur 2. 

Een goede materiaalkeuze combineert de benodigde vervormbaarheid met optimale

sterkte, hetgeen leidt tot een efficiënt materiaalgebruik. Andersom leidt de combinatie

van optimale vervormbaarheid en geringe sterkte tot een grotere creatieve vrijheid

voor de ontwerper. De juiste balans tussen vervormbaarheid en sterkte is daarom

sterk afhankelijk van de uiteindelijke toepassing. Eén en ander heeft consequenties

voor de kosten van het eindproduct. 
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figuur 3 uit MCB Nieuws september 2004
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Als materiaal dunner dan 1,5 mm nodig is om het gewenste product te maken, dan

moet meestal worden overgestapt op koudgewalst staal (bij hogere sterktes is het in

veel gevallen zelfs niet mogelijk om dunner dan 2,0 mm te produceren). Een andere

reden om geen warmgewalst, maar koudgewalst materiaal te gebruiken, is de betere

diktebeheersing van koudgewalst staal. Automatische verwerking en hoge nauwkeurig-

heidseisen aan het eindproduct vertalen zich steeds vaker in zeer nauwe diktetoleranties

voor het staal. Zelfs de toleranties van de beste warmband zijn niet altijd voldoende

voor een veeleisende, moderne gebruiker.

In figuur 5 is het verschil zichtbaar in de verkrijgbare warmgewalste diktes en breedten

voor een zacht staal (DD11) en een hoge sterkte staal (S420MC). Enkele walserijen

zijn tegenwoordig in staat om zeer dun staal te produceren, tot een dikte van 1,0 mm,

maar de gangbare ondergrens voor een DD11 ligt op 1,5 mm. Voor het warmgewalste

hoge sterkte staal (S420MC) is het beeld aanzienlijk anders, de gangbare ondergrens

Koud- of warmgewalst?
Uit het voorgaande blijkt dat staal een basismateriaal is, dat alleen al op grond van

eigenschappen als  sterkte en vervormbaarheid zeer uiteenlopende toepassingsmogelijk-

heden biedt. Bij de verdere specificatie van het beoogde product, spelen uiteraard

ook aspecten als dikte, breedte en oppervlak een belangrijke rol. Om de juiste basis-

materialen te kunnen kiezen, is het ook van belang om kennis te hebben van de 

verschillende staalbereidingsprocessen, die van invloed zijn op de karakteristieke

eigenschappen van het geproduceerde staal. Warmwalsen en koudwalsen zijn hiervan

de bekendste voorbeelden. 

Voor warmgewalst staal geldt in veel gevallen een minimale dikte van 1,5 mm tot 

2 mm, waarbij zachtere staalsoorten iets dunner gemaakt kunnen worden. Het warm-

walsen is de eerste processtap na het gieten, waardoor de ingangsdikte hoog is en de

diktereducties aanzienlijk. Een gangbare maat voor de startdikte van een plak is bij-

voorbeeld 225 mm. Dit betekent dat een einddikte van 1,5 mm een reductie is naar

0,6% van de ingangsdikte (zie figuur 4). Het spreekt voor zich dat zulke vervormingen

alleen mogelijk zijn met zeer zware en krachtige installaties en bij hoge temperaturen.

De mechanische eigenschappen van warmgewalst staal worden pas gevormd na het

walsproces. De structuur vormt zich hoofdzakelijk tijdens het afkoelen naar omgevings-

temperatuur. Dit betekent dat het product ‘isotroper’ is dan koudgewalst staal, het

heeft vergelijkbare eigenschappen in alle richtingen. De prestaties die met de huidige

warmbandwalserijen geleverd worden, zijn bijzonder indrukwekkend. Moderne warm-

bandwalserijen kunnen 1,5 mm dik materiaal met een minimale diktetolerantie van 

± 0,08 mm leveren. Dit betekent dat overal in de staalrol (ook al is deze 1200 m lang)

een dikte gegarandeerd wordt tussen de 1,42 en 1,58 mm. En daarbij is ook de sterkte

en vervormbaarheid van het warmgewalste staal uitstekend.

Staalbereiding

Het maken van ruwijzer omvat drie processen. Het eerste proces

is de ‘vergassing’ van steenkool tot cokes. De steenkool wordt

door deze behandeling poreuzer en daarmee geschikt voor gebruik

in de hoogovens. Een deel van de steenkool wordt overigens tot

poederkool vermalen. Dit fijne kool wordt ter vervanging van

cokes rechtstreeks in de hoogovens geïnjecteerd. De cokes en

fijne kool vormen de brandstoffen van de hoogoven. Het tweede

proces is het ’voorbakken’ van fijn ijzererts tot brokken en

knikkers, die sinter en pellets worden genoemd. Daarna begint

de eigenlijke productie van ruwijzer. Uit cokes, sinter en pellets

ontstaat in de hoogovens vloeibaar ruwijzer, dat met een 

temperatuur van circa 1500 °C uit de hoogoven wordt getapt.

IJzer omzetten in staal betekent vooral het verlagen van het

koolstofgehalte. Ruwijzer bevat veel koolstof, waardoor het

gestolde materiaal bros is en niet gelast, gesmeed of vervormd

kan worden. In de staalfabriek wordt de koolstof uit het vloeibare

ijzer gebrand door er met grote kracht zuurstof op te blazen. 

De temperatuur loopt daarbij op tot circa 2000 °C. Om de 

temperatuur niet verder te laten stijgen wordt schroot toegevoegd

aan het vloeibare ijzer. Schroot is gebruikt staal, dat via de

schroothandel en huisvuilverbrandingsinstallaties opnieuw

wordt gebruikt bij de productie van nieuw staal (recycling).

Het grootste deel van het vloeibare staal wordt door middel

van het conventionele proces tot een 22,5 centimeter dikke

plak gegoten en vervolgens in de warmbandwalserij bij een

temperatuur van circa 1200 °C gewalst tot een dikte tussen 

de 1,5 en 25 millimeter.

De koudbandwalserijen walsen het warmgewalste staal verder

uit tot bijvoorbeeld flinterdun verpakkingsstaal, met een dikte

van 0,12 tot 0,49 millimeter. Of tot iets dikker staal voor metaal-

verwerkende bedrijven die er onder meer auto’s of vaten van maken.

Het koudgewalste staal is sterk verstevigd door de koude ver-

vorming (full-hard) en moet daarom een gloeicyclus doorlopen,

waarbij de structuur van het staal hersteld wordt. Deze gloeicyclus

is een langdurig en kostbaar proces dat in sterke mate de

eigenschappen van het eindproduct bepaalt. Wanneer verzinkt

materiaal besteld wordt, dan is deze herstelgloeiing geïntegreerd

in de verzinklijnen.

Om het product te beschermen tegen transportschade worden

de rollen staal goed verpakt. Het materiaal gaat vervolgens per

trein, vrachtwagen of schip naar de eindverbruiker of wordt in

veel gevallen via een groothandel aan de eindverbruiker geleverd.

figuur 4 De verhouding tussen inkomende plak-

dikte en de uitgewalste coil kan bij een warmband

dezelfde zijn als de verhouding tussen de hoogte

van de Eiffeltoren en de gemiddelde lengte van

een mens.
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figuur 5 beschikbare diktes en breedten in DD11 en S420MC
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Daarnaast zijn ook kleine diktes realiseerbaar met het continu walsen. Aangezien de

rollengte pas aan het einde van het proces bepaald wordt, is bestelling op basis van

rolgewicht mogelijk, hetgeen kan leiden tot een sterke verbetering van de logistiek.

Een overkomelijk nadeel van het semi-continue productieproces is de complexiteit. Zo

moeten continu correcties gedaan worden voor uitzetting als gevolg van de warmte

die gegenereerd wordt tijdens het proces. En ook de logistieke aansturing is ingewikkeld.

Dit alles stelt strenge eisen aan de technologie. Daarnaast vergt ook het onderhoud

van de installatie bijzondere aandacht aangezien de slijtage als gevolg van het semi-

continue productieproces aanzienlijk is.

Na het direct walsen heeft het oppervlak van het ‘zwarte’ staal van een oxidehuid en

soms andere vervuilingen. Deze worden door een beitsproces van het staaloppervlak

verwijderd. Het gebeitste oppervlak is daarmee schoner en beschikt over een andere

structuur dan koudgewalst staal. Voor veel toepassingen is dit geen enkel probleem.

Na het aanbrengen van bijvoorbeeld een poedercoating is er zelfs geen verschil meer

zichtbaar tussen de oppervlakken van gebeitst en koudgewalst staal. Slechts bij

dunne galvanische oppervlaktebehandelingen, zoals het elektrolytisch verzinken, 

worden de verschillen in oppervlakteruwheid duidelijk zichtbaar. 

Een weloverwogen materiaalkeuze
De grote diversiteit aan productieprocessen en staalsoorten heeft tot gevolg dat er

specifieke kennis nodig is om de eindgebruiker of klant een deugdelijk advies te kunnen

geven ten aanzien van de juiste materiaalkeuze. De staalproducenten en servicecentra

hebben daarom experts in dienst om een verantwoorde keuze helpen te maken. De keuze

voor het juiste type hoge sterkte staal wordt gemaakt op grond van de functionele

eisen die men stelt aan het eindproduct. Ook de deskundigheid en ervaring van het

ligt hier op circa 2,0 mm en wanneer deze gecombineerd wordt met een breedte van

1300 mm, kan dit alleen met moderne en zware installaties worden gemaakt.

Verder moet worden opgemerkt, dat niet alle soorten producten via het warmwalsproces

kunnen worden gemaakt. Met name de zeer zachte vervormingsstalen, zoals DC06 of

DX57, vereisen een koudwalsstap om de gewenste structuur en eigenschappen te 

verkrijgen. In de normen voor zachte vervormingsstalen zijn zogenaamde r-waarden

opgenomen, die alleen behaald kunnen worden door middel van een koude dikte-

reductie (zie het onderwerp ‘het persen van complexe producten’ op pagina 53). 

Een nieuw productieproces
Sinds enkele jaren bestaat er een nieuw productieproces in de staalindustrie: het

zogenaamde dungietproces. Veel nieuwe fabrieken die met name buiten Europa worden

gebouwd, produceren met dit type proces. Ook bij Corus in IJmuiden is enkele jaren

geleden een dungietinstallatie in gebruik genomen, de zogenoemde ‘Direct Sheet Plant’.

Het produceren van hoge sterkte staal door middel van het zogenaamde dungieten

kan, wanneer het wordt gecombineerd met semi-continu walsen, een alternatief zijn

voor het koudwalsen. Door deze productiemethode zijn hoge sterkte stalen makkelijker

en in één processtap te produceren. Enkele installaties kunnen materiaaldiktes bereiken

van minder dan 1 mm.

Het semi-continue productieproces heeft een aantal belangrijke voordelen. Het voor-

naamste voordeel is dat door de regelmatige en stabiele procesvoering, waarmee van

begin tot eind een goede controle van de procescondities gerealiseerd wordt, een

nauwkeurige diktebeheersing over rollengte en -breedte bereikt kan worden. 

het oppervlak kan migreren; vervuiling is immers lichter dan het

vloeibare staal. Ook de gietvorm heeft een lange rechte vorm,

waardoor bijvoorbeeld eventuele luchtbellen of resterend vuil

ruim de tijd hebben om te migregen naar het oppervlak. Nadat

de streng de gietvorm heeft verlaten, is de temperatuur aan de

buitenzijde lager dan binnenin. Het staal wordt in een 300 meter

lange homogeniseeroven over de gehele lengte van de streng

op eenzelfde temperatuur gebracht. Dit is van belang, omdat

een goede beheersing van de startconditie van het staal vóór

het walsen uiteindelijk leidt tot een kwalitatief beter eindproduct.

Nadat het platte staal de oven heeft verlaten worden de oxides

van het staaloppervlak een eerste maal verwijderd. Dat gebeurt

met hoge druk waterstralen. Vervolgens wordt het staal in de

walsstraat verder uitgewalst tot een dunne band (coil) met de

beoogde dikte. In de walsstraat wordt het staal voor een tweede

maal vrijgemaakt van oxides. Hierna wordt het bandstaal verder

met water gekoeld en vervolgens met een haspel tot een rol

gewikkeld. De rollen worden geïnspecteerd, gekoeld en afgevoerd

naar de opslag.

Ymagine, product van een innovatie

In één van de nieuwe fabrieken van Corus in IJmuiden zijn de 

processen van gieten en walsen geïntegreerd in één procesgang,

waarbij gebruik gemaakt is van de nieuwste technologie op 

het gebied van dungieten en semi-continu walsen.

In de staalfabriek wordt het staal in grote 400 ton wegende pannen

– homogeen – op de juiste temperatuur gebracht, waarbij tevens

de vereiste legeringselementen worden toegevoegd. Het staal

krijgt daardoor precies de juiste samenstelling die nodig is om 

de gevraagde kwaliteit te produceren. Vervolgens wordt het

vloeibare staal naar de ’Direct Sheet Plant (DSP)’ gebracht. 

Het staal wordt daar vervolgens bij een temperatuur van 1600�C
in een watergekoelde gietvorm gegoten. Door de koeling stolt het

staal aan de buitenzijde, tot een zogenoemde ‘streng’. Aanvan-

kelijk is deze streng binnenin nog vloeibaar en koelt in de giet-

machine geleidelijk af, totdat de gehele streng volledig gestold

is. De gietvorm is open aan de onderzijde, waardoor de enigszins

afgekoelde streng continu doorgevoerd wordt naar de walsen.

Om te voorkomen dat er insluitsels in de gietvorm terechtkomen,

moet het gegoten staal volledig schoon zijn. Daartoe werkt het

gietproces met verschillende tussenstappen, waardoor vuil naar

lees verder op pagina 38



In de bijna twintig jaar van haar bestaan is de

productie van Fine Press Technics uitgegroeid tot

een geavanceerd proces, waarmee complexe en

specifieke producten kunnen worden gefabriceerd.

Dit is het gevolg van de veranderingen in de auto-

mobielindustrie, waar het bedrijf 90% van haar

producten afzet. “Fijnstansen is namelijk een

gespecialiseerde bewerking, waarbij Fine Press

Technics zich op de productie van ‘moeilijke’

onderdelen heeft toegelegd,” zegt managing

director Roel Kraaijenbrink. 

OMSLAG Natuurlijk merkt ook Fine Press

Technics dat er in de automotivesector een trend

waarneembaar is naar lichter en goedkoper 

construeren, en dus naar een toenemend gebruik

van hoge sterkte staal. Technical director Theo

Brouwers: “Vanaf midden jaren ’90 heeft er een

geleidelijke omslag plaatsgevonden naar het

gebruik van microgelegeerde stalen. Onderdelen

van stoelen die voorheen vervaardigd werden uit

gelegeerd staal, gevolgd door warmtebehande-

lingen, worden nu veelal geproduceerd met micro-

gelegeerde stalen. Dit type staal heeft een hogere

treksterkte (S550MC). Door het lagere koolstof-

gehalte, de fijne structuur en het daarmee samen-

hangende relatief ductiele karakter (weerstand

tegen scheuren bij plastische vervorming) van het

materiaal, is het door middel van fijnstansen 

makkelijker te verwerken dan het staal dat we

vroeger gebruikten.” 

Door de toepassing van dunner materiaal, kunnen

producten lichter in gewicht en goedkoper in prijs

worden geproduceerd. Daarnaast heeft de toe-

passing van microgelegeerde stalen voor bepaalde

onderdelen als bijkomend voordeel dat er geen

additionele warmtebehandeling meer nodig is om

de juiste materiaalsterkte te verkrijgen. Daardoor

kunnen de onderdelen direct na productie door

Fine Press Technics in het productieproces van de

klant worden verwerkt. De toepassing van hoge

sterkte staal heeft daardoor een snellere door-

looptijd tot gevolg. Niet onbelangrijk is dat door

het ontbreken van de additionele warmtebehan-

deling een nauwkeuriger product wordt verkregen,

omdat warmtebehandelingen gepaard gaan met

maat- en vormveranderingen. Het gebruik van

hoge sterkte staal leidt in dit geval niet alleen tot

een toename van de productiviteit, maar ook tot

een betere kwaliteit, waarbij het vervallen van de

warmtebehandeling een gunstig effect heeft op

de kostprijs.

MATERIAALKEUZE Voor de onderdelen

die het bedrijf produceert, wordt de materiaal

keuze met name bepaald door de ontwikkelaars van

de automobielproducenten. “De rol van Fine Press

Technics in de materiaalkeuze beperkt zich tot het

eventueel wat bijsturen,” weet Brouwers. Het

gebruik van hoge sterkte staal heeft volgens Fine

Press Technics geen aanpassingen aan de machines

en gereedschappen tot gevolg: “Eigenlijk is het

materiaal met de door ons gebruikte techniek en

machines door de relatieve ductiliteit juist gemak-

kelijker te verwerken. Het materiaal bevat geen

carbides, die de slijtage van het gereedschap op

een negatieve manier beïnvloeden.” Op de vraag

welke aspecten bij de inkoop van belang zijn 

antwoorden ze: “We houden hierbij – naast de

prijs – met name in de gaten of het materiaal

goede eigenschappen bij verwerking heeft en of

de verkrijgbaarheid goed is.”

FINE PRESS TECHNICS FIJNSTANSEN GEMAKKELIJKER MET 
FIJNKORRELIG STAAL

Fine Press Technics BV uit Kaatsheuvel produceert kwaliteitscomponenten

door middel van fijnstansen. Het bedrijf is vergaand gespecialiseerd in

deze productietechniek. Met vijftig medewerkers, zeven persen en een 

uitgebreid machinepark voor verdere bewerking van gestanste onderdelen,

worden vooral toeleveranciers van de automotivesector bediend. Niet

vreemd dat Fine Press Technics vooral in grote series produceert. In de

automotivesector wordt de laatste jaren veel hoge sterkte staal verwerkt,

waarbij ook de machines van Fine Press Technics worden ingezet.

interview met Roel Kraaijenbrink en Theo Brouwers 

HET PROCES Een variant op het bekende stansproces is fijnstansen. Ook hier wordt het gereed-

schap door het materiaal gedrukt. Door het werkstukmateriaal in te klemmen tussen twee houders,

waarvan één een V-vormige opstaande rand heeft rondom het uit te snijden materiaal, wordt het 

proces beter beheerst. De breukzone is vaak veel kleiner en er kan zelfs 100% ‘schoon’ gesneden worden.

Door de betere beheersing leidt fijnstansen tot een grotere nauwkeurigheid dan gewoon stansen en is

de vlakheid van het product beter. Ten opzichte van alternatieve productietechnieken zijn daardoor kost-

bare nabewerkingen niet nodig, hetgeen een gunstig effect heeft op de totale kostprijs van het product.

plaatmateriaal

v-vormige opstaande rand

snijstempel

neerhouder

snijplaat

het principe van fijnstansen

WANNEER TE GEBRUIKEN?
• Voor nauwkeurig gevormde producten in grote

series. 

• Fijnstansen maakt een geringe verhouding 

tussen de diameter en dikte mogelijk; zelfs tot

0,6 (de dikte is dan dus groter dan de diameter

van het verwijderde product). 

• De machine en het gereedschap zijn vaak

ingewikkelder en dus ook duurder dan bij 

normaal stansen. 

• Voor dunne tot zeer dunne platen kan ook

etsen een concurrerende techniek zijn, zeker

als er sprake is van kleine series.
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staalbewerkingsbedrijf is van invloed op de keuze.

HSLA-stalen bestaan al een geruime tijd en zijn voor een brede groep gebruikers 

interessant. De belangrijkste argumenten voor de keuze van een HSLA-staal, zijn:

• De HSLA-stalen zijn een goede opstap naar het gebruik van hoge sterkte staal. De

overstap naar een HSLA met een vloeigrens van 300 N/mm2 is niet erg ingrijpend

vanwege de goede vervormbaarheid. De vervormbaarheid van bijvoorbeeld Ymagine

H320 is in de praktijk gelijk aan die van een S235 of een DC01 staalsoort. Na een

eerste kennismaking kan er stapsgewijs verder ontwikkeld worden tot een vloeigrens-

niveau van 700 N/mm2 of nog hoger. 

• De HSLA-stalen zijn algemeen verkrijgbaar. Dit betekent in de praktijk dat het

materiaal bij de service centers op voorraad is en er sprake is van korte levertijden.

Dit is met name voor het doen van proeven of het opstarten van de productie een

groot voordeel.

• De HSLA-stalen zijn homogeen qua samenstelling en derhalve zijn er relatief weinig

verwerkingsproblemen. Speciale lasprocessen kunnen meestal worden vermeden en

op die manier kan er zonder grote investeringen gestart worden met de toepassing

van hoge sterkte staal.

• De grote verscheidenheid aan soorten HSLA-staal maakt het mogelijk om met

HSLA-staal te variëren met eigenschappen als sterkte en vervormbaarheid, 

afhankelijk van de functionele eisen van het eindproduct.

Verkrijgbaarheid
De praktische verkrijgbaarheid van een materiaal is een van de criteria bij de materiaal-

keuze. Belangrijk is het om te weten dat de verkrijgbare dimensies sterk afhankelijk

zijn van het productieproces. Warmwalsen levert materiaal met relatief grote diktes,

directwalsen levert materiaal met kleinere diktes en koudwalsen levert het materiaal

met de kleinste diktes. In de figuren van de appendix is per productieproces weergegeven

welke dimensies en staalsoorten er op dit moment beschikbaar zijn. 

Staalproducenten zijn voortdurend bezig om de dikte-breedte verhouding voor de in de

figuren genoemde staalkwaliteiten verder uit te breiden. Het verdient daarom aanbe-

veling om bij de keuze van de geschikte staalkwaliteit, als metaalbewerkingsbedrijf

rekening te houden met de laatste ontwikkelingen en daarvoor de leverancier te raad-

plegen. Daarnaast geldt dat de moderne staalproductie op een hoog technisch niveau

plaatsvindt, waardoor er soms beperkingen gelden met betrekking tot de flexibiliteit

van de installaties. Dit kan resulteren in praktische problemen zoals in verminderde

beschikbaarheid van bepaalde plaatdimensies en beperkte flexibliteit in rolgewichten.

Bij de ontwikkeling van een nieuw product is het dus zeker verstandig om goed 

contact te onderhouden met de leverancier, zodat de juiste kennis aanwezig in een

vroeg stadium van de productontwikkeling. 

BEWERK INGEN
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Richten
Hoge sterkte staal wordt vanaf de staalfabriek vooral geleverd in de vorm van band

(dun vlak plaatmateriaal) op rollen, ofwel coils. Na afloop van het staalproductieproces

moet het plaatmateriaal zoveel mogelijk vrij zijn van restspanningen. Na het beitsen

van het staal wordt door middel van een zogenoemde trekrichtmachine wordt de

gehele doorsnede van de band boven de rekgrens vervormd om zo een homogene

spanningsverdeling in het staal te krijgen. Tijdens het wikkelen van de band tot een

rol, wordt het echter weer gebogen en worden onvermijdelijk opnieuw kleine spanningen

in het materiaal geïntroduceerd.

Vanuit de fabriek worden de coils in veel gevallen naar een groothandel of service

center gebracht, waar de rol wordt afgewikkeld en de eerste bewerkingen worden 

uitgevoerd: het snijden van de rol in lengterichting (slitten) of knippen tot standaard

plaatafmetingen (decoiling). Voor hoge sterkte staal in kleine diktes worden over het

algemeen vergelijkbare installaties gebruikt als voor conventioneel staal. 

Vóór het knippen of snijden worden de coils gericht met richtmachines, met als doel

het produceren van een vlakke plaat en het neutraliseren van de spanningen die tijdens

het oprollen van de coil zijn geïntroduceerd. Het richten is dus een belangrijke stap

voor een probleemloze verdere verwerking van het staal. 

De band wordt in een richtmachine ofwel ‘leveller’ tussen kleine richtwalsen doorge-

voerd, waarbij het plaatmateriaal omhoog en omlaag gebogen wordt. De richtmachine

bevindt zich meestal aan het begin van de productielijn, in kniplijnen, maar ook in

persstraten die vanaf band persen.

Er vindt bij het richten een zodanige vervorming plaats, dat de kromming van de

band wordt opgeheven. Door het met richtrollen omhoog en omlaag buigen wordt in

zowel het boven- als benedenoppervlak van de plaat de rekgrens overschreden. Hierdoor

worden de elastische spanningen aan beide oppervlakken met elkaar in balans gebracht.

Dit levert een vlakke plaat of band, waarin restspanningen verminderd aanwezig en

homogeen verdeeld zijn.

Het belang van een goede instelling van de richtrollen neemt toe bij toepassing van

hoge sterkte staal. Een vlakke en spanningsvrije plaat kan worden gerealiseerd door

circa 60 tot 80% van de doorsnede van het materiaal tot boven de rekgrens te vervormen.

Materiaal met een hogere sterkte zal dus meer vervormd moeten worden om de rekgrens

te overschrijden, het gevolg is een diepere indrukking door richtrollen.

De noodzaak om hoge sterkte staal sterker te vervormen bij het richten heeft tot gevolg

Bewerkbaarheid
Bij de beschrijving van de aandachtspunten in dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt

tussen de volgende typen bewerkingen: richten, scheiden, vervormen, verbinden en

bekleden. Het overzicht hieronder laat zien in welke gevallen (blauw) bijzondere aandacht

vereist is om de bewerking met succes op hoge sterkte staal uit te kunnen voeren.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET BEWERKEN VAN HOGE
STERKTE STAAL

inloop wisselende doorbuiginguitloop

figuur 7 het principe van een richtmachine

figuur 8 ingebouwde richtmachine

Het resultaat van bewerkingen van hoge sterkte staal is afhankelijk

van vele details; de bewerkingstechniek, de gebruikte machines, de

machine-instellingen en natuurlijk de gebruikte staalsoort. Al deze

factoren zijn van invloed op het bewerkingsresultaat. In dit hoofd-

stuk geven we een indruk van de aandachtspunten die tijdens de

bewerking van hoge sterkte staal van belang zijn. Het is mogelijk

dat deze globale indruk voor een specifieke toepassing onvoldoende

is. In dat geval zijn er bij toeleveranciers en branche-organisaties

bewerkingsexperts die een gedetailleerd advies kunnen geven, dat

is afgestemd op alle details binnen de productieomgeving. De zak-

doektest laat zien dat onder goede omstandigheden ook zeer moeilijke

buigprocessen toegepast kunnen worden voor hoge sterkte stalen. 

lees verder op pagina 44

richten scheiden vervormen verbinden bekleden

trekrichten slitten buigen laserlassen verzinken

rolrichten knippen persen booglassen vernikkelen/verchromen

ponsen en nibbelen rolvormen weerstandslassen poedercoaten

lasersnijden drukvoegen lakken

waterstraalsnijden lijmen

plasmasnijden bindklinken

popnagel verbinden

felsen

figuur 6 overzicht bewerkingstechnieken en de aandachtsgebieden voor hoge sterkte staal



Kepser Pro-metaal is vooral een toeleverancier

voor OEM‘ers (Original Equipment Manufacturer)

en levert vanaf enkelstuks tot kleine series met

een repeterend karakter. Maar ook levert het

bedrijf complete, geassembleerde modules.

Voorwaarde is dan wel dat de hoofdcomponent

plaat is. Directeur Chris Kepser: “Ons bedrijf heeft

een tweetal engineers in dienst, die constant

bezig zijn om van een visueel ontwerp ‘iets maak-

baars’ te maken. Ze werken daarvoor nauw samen

met de engineers van de OEM’ers, onze opdracht-

gevers.” 

GEWICHT EN KRACHT In het ontwerp

nemen de factoren gewicht en kracht, een steeds

belangrijkere plaats in, zodat men regelmatig

terecht komt bij hoge sterkte staal. Maar 

uiteindelijk is het vooral de opdrachtgever die de

definitieve keuze van het materiaal bepaalt. 

Die keuze wordt vaak ingegeven door de gebruikte

productietechniek. In de praktijk blijkt vaak dat

daardoor wordt teruggevallen op de bekende,

conventionele staalsoorten. “Toch verwacht ik dat

er in de toekomst steeds meer hoge sterkte staal

zal worden gebruikt,” vervolgt Kepser. “Daarbij zal

gewichtsbesparing de belangrijkste drijfveer zijn.

Als het verschil in toegevoegde waarde kleiner

wordt, is het mogelijk om met lichtere constructies

een voorsprong te creëren.” 

SLIMME CONSTRUCTIE Een workshop

van Syntens over het gebruik van hoge sterkte

staal in de steigerbouw, wekte indertijd de inte-

resse van Kepser Pro Metaal. Kepser Pro Metaal is

vooral door klanten op het spoor van hoge sterkte

staal gezet. Een voorbeeld hiervan is de samen-

werking met een producent van mobiele kranen,

die ook openstond voor productinnovaties. Deze

klant maakte gebruik van steunpoten met een

gewicht van elk 50 kg. Er werd met hoge sterkte

staal bereikt dat de steunpoten lichter en sterker

konden worden geconstrueerd. Gewichtsbesparing

had in dit geval een belangrijk effect: door het

gewicht met 50% te reduceren, konden de steun-

poten gemakkelijker – en binnen de geldende

ARBO- 

regels – door de kraanchauffeurs worden getild.

Een slimme constructie, waarbij gebruik werd

gemaakt van hoge sterkte staal, stond aan de

basis van deze productverbetering.

Tijdens de productie geeft het gebruik van hoge

sterkte staal tevens voordelen. Chris Kepser: “Hoe

dunner het materiaal wordt, hoe sneller het bijvoor-

beeld kan worden gesneden. Het is heel eenvoudig,

50% dunner materiaal levert een productiviteits-

toename op van eveneens 50%. En dat terwijl de

inkoopprijs van hoge sterkte staal zeker niet twee-

maal hoger is.” 

Ook over de voor- en nadelen van het gebruik van

hoge sterkte staal heeft de heer Kepser een duide-

lijke mening: “Wat mij betreft zijn de grotere buig-

radii bij het construeren een nadeel. Bovendien is

– als je er niet goed mee omgaat – de kans op

scheuren van het materiaal groter. Naast de voor-

delen die al eerder ter sprake zijn gekomen, gaat

bijvoorbeeld het lassen – met inachtneming van de

juiste productievoorschriften, zoals voorverwarmen–

fantastisch; het resultaat is dat de gebruikte

materialen zeer homogeen zijn, hetgeen leidt tot

de gewenste productkwaliteit.”

KEPSER PRO-METAAL TOEKOMST MET STEEDS MEER
HOGE STERKTE STAAL

Kepser Pro-Metaal, opgericht in 1958, vindt haar oorsprong in een smederij

voor met name de landbouwmechanisatie. Later werd Kepser ook actief in

de staalconstructiebranche. Vanaf het moment dat de huidige directeur

Chris Kepser het bedrijf in 1985 van zijn vader overnam, volgde een speciali-

satie in champignonverwerkingsmachines en transportbanden. Kepser is in

de loop der jaren uitgegroeid tot een allround toeleverancier die veeleisende

opdrachtgevers voorziet van machineframes, aandrijvingen, omkastingen,

bordessen en transportsystemen. Ook is het Cuijkse bedrijf een gespeciali-

seerde toeleverancier voor bewerkt plaatwerk en bijbehorend profielwerk.

interview met Chris Kepser

Van plaat naar halffabrikaat: hogere drukweerstand en lager gewicht leidt

tot keuze voor hoge sterkte staal.
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grotere knipspleet worden gewerkt. Daarnaast speelt de kwaliteit en stabiliteit van 

de machine een belangrijke rol. Een minder nauwkeurige en minder robuuste schaar

vraagt om een grotere knipspleet.

Onder de verschillende omstandigheden moet de knipspleet als volgt worden ingesteld,

waarbij de exacte instelling, zoals gezegd, afhankelijk is van de conditie van de schaar:

productmateriaal knipspleet

zacht staal 5% tot 8 % van s (plaatdikte)

hoge sterkte staal 7% tot 12 % van s

De benodigde kracht voor het knippen van hoge sterkte staal kan worden bepaald

met behulp van onderstaande formule:

Fmax = k x 0,5 x s2 x cot � x Rm

waarin:

s = de plaatdikte [mm]

� = de kniphoek [°]

Rm = de treksterkte van het materiaal [N/mm2]

k = correctiefactor die in de praktijk op 1 gesteld wordt

dat er meer rollen nodig zijn om hoge sterkte stalen te richten. Bij het inregelen van

de richtrollen speelt het ‘Fingerspitzengefühl’ een belangrijke rol. Omdat de vereiste

krachten bij het richten van hoge sterkte stalen groter zijn dan voor omvormstalen,

zullen de steunrollen van de moderne richtmachines veelal zwaarder zijn uitgevoerd.

Bandstaal op de gewenste breedte
Na het richten is het op maat brengen van het materiaal tot hanteerbare platen of

stroken meestal de volgende bewerking. Knippen met guillotinescharen en slitten zijn

de meest gebruikte technieken om dit efficiënt en op grote schaal te doen.

Door middel van slitten worden rollen verwerkt tot bandstaal op iedere gewenste

breedte. De messen zijn gemonteerd op twee boven elkaar en tegengesteld draaiende

assen. Boven- en ondermes zijn in horizontale richting verstelbaar, zodat de gewenste

knipspleet kan worden ingesteld. De knipspleet zal in het algemeen iets groter gekozen

moeten worden voor hoge sterkte staal.

De geometrie van de messen hoeft voor het slitten van hoge sterkte staal niet te worden

aangepast. De haalbare breedtetolerantie varieert van ± 0,1 tot ± 0,2 mm, afhankelijk

van de kwaliteit van de slitmachine. De minimale strookbreedte bedraagt in de praktijk

ongeveer 20 mm. De rechtheidsafwijking in langsrichting kan kleiner zijn dan 0,3%

wanneer een slitter met goed functionerende richtmachine wordt gebruikt. Aandachts-

punten zijn dus richten, nauwkeurige rechtgeleiding en breedtetoleranties. 

Knippen
Het knippen van hoge sterkte staal op een guillotineschaar moet met zorg gebeuren.

Belangrijke aspecten zijn gereedschapslijtage, de kwaliteit van het snijvlak, de benodigde

knipkracht en de maatnauwkeurigheid van de plaat.

Om overmatige slijtage te voorkomen, moet het materiaal waaruit de messen worden

gemaakt een grote kracht kunnen weerstaan. De vlaktedruk op het mes kan geschat

worden op basis van de eigenschappen van het te knippen materiaal en bedraagt

circa drie keer de treksterkte. Op een mes van gelegeerd gereedschapstaal (maximale

vlaktedruk 2500 N/mm2 bij dynamisch gebruik) kan dus een materiaal met een trek-

sterkte van 800 N/mm2 worden verwerkt.

Instelling van de juiste knipspleet is belangrijk om slijtage te verminderen, een maximale

maatnauwkeurigheid te realiseren en om een schoon snijvlak met minimale braam te

produceren. De optimale knipspleet staat voor een deel in relatie met de treksterkte

van het te knippen materiaal. Voor plaatmaterialen met hoge sterkte moet met een

�s

s x cot �

guillotineschaar

plaatmateriaal

figuur 9 slitmachine

figuur 10 messenmontage

figuur 11 instelling van de knipspleet voor guillotinescharen

figuur 12 de invloed van de kniphoek op de knipkracht

figuur 13 torsie, langskromming en sabelvorming bij guillotinescharen (van links naar rechts)
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productmateriaal ponsen ponsnibbelen

zacht staal 4% tot 6% van s 6% tot 8% van s

hoge sterkte staal 6% tot 8% van s 14% tot 16% van s

Om na te gaan of een bestaande machine geschikt is voor het verwerken van hoge sterkte

staal kan de maximale ponskracht worden berekend met de onderstaande formule. 

Fmax = k x As x Rm

As = � x D x s

waarin:

k = een correctiefactor die in de praktijk op 1 gesteld wordt

Rm = treksterkte [N/mm2]

As = oppervlak van de snijstempel [mm2]

D = diameter van de snijstempel [mm]

s = de plaatdikte [mm]

Om de totale proceskracht te bepalen moet aan de ponskracht nog de neerhouderkracht

worden toegevoegd. Deze bedraagt 5 tot 15% van de maximale ponskracht, afhankelijk

van de verhouding tussen diameter en dikte en de grootte van de snijspleet. 

De toename van de ponskracht door het gebruik van hoge sterkte staal kan worden

gecompenseerd door de snijders of snijplaten af te schuinen. Voor grote product-

afmetingen (afmeting / dikte > 25) kan op deze manier een ponskracht reductie van

circa 40% worden gerealiseerd. De afschuining van het gereedschap wordt voor het

snijden van hoge sterkte staal aanbevolen, ook in verband met snijslagdemping.

Indien kleine gaten moeten worden geponst kan de ponskracht worden verlaagd 

door met snijders van verschillende lengten te werken zoals in figuur 16.

De knipkracht is dus afhankelijk van de plaatdikte (s) en treksterkte (Rm) en kan worden

gereduceerd door de kniphoek � te vergroten. Een grotere kniphoek resulteert in een lagere

knipkracht en een vermindering van de snijslag, zodat trillingen beperkt blijven. Bij het

knippen van smalle stroken levert deze maatregel echter een grotere langskromming op.

De maatnauwkeurigheid bij het knippen van hoge sterkte staal is vergelijkbaar met

die van vervormingsstaal, mits op vergelijkbare installaties (gebruik hooghouder)

geknipt wordt. Maar bij het knippen van smalle stroken (10 tot 40 maal de plaatdikte)

zal de optredende torsie in de geknipte strook groter zijn dan voor zachtere materialen.

Torsie wordt veroorzaakt door de grotere knipspleet. Dit effect wordt versterkt wanneer

de knipkracht groter is.

De eerste contouren van een eindproduct
De band of de plaat van hoge sterkte staal is meestal de basis voor een serie snij-

bewerkingen waarin het eindproduct vorm krijgt. Ponsen is waarschijnlijk de meest

gebruikte snijtechniek, maar de laatste jaren is er sprake van een toename in het

gebruik van flexibele snijtechnieken, zoals het lasersnijden.

In tegenstelling tot het knippen, worden bij het ponsen gesloten contouren gesneden,

waarbij de snijdende delen symmetrisch worden belast. (zie figuur 14 voor een schema-

tische voorstelling van het ponsgereedschap.) Er zijn geen principiële verschillen te 

verwachten tussen volgstempels of transferstempels enerzijds en inlegstempels anderzijds.

Wel moet er bij volgstempels voor gezorgd worden dat het bandmateriaal door middel

van richten voldoende vlak en spanningsvrij is.

De snijspleet u/2 kan bij het ponsen vanwege de symmetrische belasting kleiner zijn dan

bij het knippen. Naast de sterkte van het plaatmateriaal spelen de kwaliteit en stabiliteit

van de pers en het ponsgereedschap een belangrijke rol bij de instelling van de snijspleet. 

Fmax
F

F

D

s

plaatmateriaal

neerhouder

snijstempel (pons)

snijplaat

u
/

2
u
/

2

s

1/
3
 s

korte snijder

snijder

plaatmateriaal

snijplaat

figuur 14 schematische voorstelling van ponsgereedschap met daarin een illustratie van de neerhouderkracht en de ponskracht

figuur 15 instelling van de knipspleet bij ponsen en ponsnibbelen

figuur 16 schematische voorstelling van snijslagdemping voor verlaging van de ponskrachten
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Net als voor conventionele stalen zijn er ook speciaal ontwikkelde ‘lasergrades’ in

hoge sterkte beschikbaar. Hiermee kunnen snijsnelheid en snijkwaliteit worden

gemaximaliseerd en aanzienlijke kostenbesparingen respectievelijk kwaliteitsverbeteringen

worden gerealiseerd. 

Het waterstraalsnijden beïnvloedt de eigenschappen van het materiaal niet, omdat er

geen sprake is van warmte-inbreng. Het water verlaat de spuitmond met een druk van

4000 bar en een snelheid van 900 m/sec. Voor het snijden van metalen worden slijp-

stoffen aan het water toegevoegd. Bij dun materiaal (<3 mm) is de snede nagenoeg

recht. Waterstraalsnijden is dus net als lasersnijden een uitstekend snijproces voor

hoge sterkte staal, maar wordt minder toegepast vanwege de hoge complexiteit.

Buigen
Het omvormen van hoge sterkte staal is lastiger dan het omvormen van vervormings-

stalen. Het verschil wordt veroorzaakt door:

• De minimale buigradius. Voor hoge sterkte stalen bedraagt de genormeerde waarde

in sommige gevallen 2 keer de plaatdikte. Dit is groter dan de minimale buigradius

voor omvormstalen, die afhankelijk van het buigproces 0,5 tot 1 keer de plaatdikte

bedraagt. In de praktijk zijn er inwendige radii haalbaar van 0t op basis van een

DC01 kwaliteit en een buighoek van 90 .̊ Ook de omvormbaarheid van moderne 

hoge sterkte stalen is zodanig, dat er complexe producten mee kunnen worden

gemaakt. Zo garandeert Corus voor de Ympress kwaliteiten tot en met Ympress

S420MC een minimale buigradius van 0t en zelfs voor de Ympress E690 geldt een

minimum van 0.5t voor diktes onder 3 mm. In het algemeen liggen de minimale 

buigradii voor HSLA stalen tussen de 0,5t en 2t, slechts voor de hoogste sterkteniveaus

(bijvoorbeeld vloeigrens > 900 N/mm2) moet echter een ruime buigradius worden

aangehouden van minimaal 3t. Meer details rond de minimale buigradii van staal-

kwaliteiten is te vinden in de appendix.

• De terugvering (springback). Deze is voor hoge sterkte stalen aanzienlijk groter 

dan voor vervormingsstalen, zoals in figuur 20 is aangegeven. De terugvering wordt 

enerzijds bepaald door materiaaleigenschappen, zoals de elasticiteitsmodulus, 

de treksterkte en de verstevigingsfactor en anderzijds door de grootte van de 

Bij het snijden van hoge sterkte staal moet rekening worden gehouden met een grotere

stempelslijtage als gevolg van de hogere vlaktedrukken, die op snijder en snijplaat

werken. De mate van slijtagetoename is afhankelijk van de gebruikte gereedschapstalen.

Voorts kan een mogelijke vervuiling de stempelslijtage doen vergroten. Naarmate

deze vlaktedruk groter is, zal de kans op afrondingen van snijder en snijplaat toenemen.

Voor het ponsen van kleine gaten in hoge sterkte staal wordt een recht snijgat aan-

bevolen, zie figuur 18. De kans op het opkomen van het schrot is hierbij reëel. Bij het

ponsen van hoge sterkte staal verdient het daarom aanbeveling de lossingshoek van

het doorvalgat ruimer te nemen dan gebruikelijk. Dit is van belang om het vastlopen

van het schrot in de snijplaat te voorkomen.

Hoge sterkte stalen hebben veelal een fijnkorrelige structuur die zorgt voor de hoge

sterkte in combinatie met relatief goede omvormeigenschappen. Met thermisch snijden

worden de materiaaleigenschappen beïnvloed, omdat de warmte-inbreng plaatselijk

de microstructuur van het staal kan veranderen. Dit kan leiden tot een lokale sterkte-

afname of verbrossing. Bij lasersnijden is de warmtebeïnvloede zone erg klein (0,125 mm),

waardoor dit een uitstekende methode is voor het scheiden van hoge sterkte stalen.

De invloed van het snijproces op de eigenschappen van het materiaal beperkt zich

dan tot een zeer klein deel rondom de snede. 

Helaas bestaat er nog steeds geen goede, eenduidige industriële

standaard voor deze staalsoorten. Om toch op de behoefte aan

dit soort materialen in te spelen en daarmee de herkenbaarheid

van deze materialen in de markt te vergroten, hebben enkele

staalfabrikanten speciale lasergrades ontwikkeld en op de

markt gebracht. Deze staalsoorten helpen de laseroperator bij

het realiseren van een optimaal snijresultaat door hun specifieke

samenstelling in combinatie met een aangepaste procesvoering.

Een goed voorbeeld van een lasergrade die in hoge sterktes en

tot een dikte van 20mm verkrijgbaar is, is de lasergrade

‘Ympress Laser’ die door Corus in IJmuiden wordt geproduceerd.

Wanneer een product zich niet goed laat snijden, kan de laser-

operator de snijsnelheid verlagen. Op deze manier laten veel

materialen zich toch met succes verwerken. Echter, de verlaagde

snijsnelheid leidt tot een verminderde doorzet van de lasersnij-

machine. Met name voor complexe contouren kan dit veel tijd

en daarmee geld kosten. Doordat lasergrades bij verwerking op

hogere snelheden nog steeds een uitstekend resultaat laten

zien, zijn de eventuele hogere kosten van een speciale laser-

kwaliteit snel terugverdiend.

Lasergrades

Een lasergrade is een speciaal ontwikkelde staalsoort die zich

ook bij hogere snijsnelheden en grotere diktes nog steeds goed

laat snijden, resulterend in een mooi en schoon snijvlak. Doordat

ervaren laseroperators met veel verschillende staalproducten

gewerkt hebben, weten zij uit ervaring welke producten zich goed

laten snijden en welke producten zich minder goed laten snijden.

De betere producten kenmerken zich veelal door:

• een lage hoeveelheid legeringselementen, met name Si, Mo, P en S

• een schoon en vlak product met een gelijkmatige oxidehuid

• geringe interne spanningen

figuur 17 lasersnijden

lees verder op pagina 52

figuur 19 De zakdoektest laat zien dat onder

goede omstandigheden ook zeer moeilijke buig-

processen toegepast kunnen worden voor hoge

sterkte stalen.

snijplaat

doorvalgat

�

figuur 18 schematische voorstelling van een recht snijgat  (� = lossingshoek van het doorvalgat)



Met een recente innovatie – de RollerForks® – won

Meijer in 2005 de Metaalunie Innovatie Award.

Hieruit blijkt dat het bedrijf innovatie tot onderdeel

van de bedrijfsvoering heeft gemaakt. Schijnbaar

uitontwikkelde producten als heftruckvorken worden

door Meijer nog steeds verder doorontwikkeld. 

INNOVATIE Een eerdere innovatie, de teles-

coopvork, is hiervan een prima voorbeeld. “Met

deze uitschuifbare vorken – die op standaard 

heftrucks passen – kunnen pallets dieper in de 

stellingen worden weggezet en ook weer worden

opgepakt,” vertelt Commercieel Directeur Geert

Bloemhof. “Doordat stellingen dichter bij elkaar

kunnen staan, kan dit tot aanzienlijke ruimte-

besparing voor de distributiecentra leiden. De 

uitschuifbare vork bestaat uit een massieve 

binnenvork en een kokervormige buitenvork. 

MEIJER SPECIAL EQUIPMENT INNOVATIEF IN HEFTRUCKVORKEN

De geschiedenis van Meijer start in 1921 in Sint Jacobiparochie. Het bedrijf

richt zich in de beginjaren met name op de landbouw. Van een loon- en

landbouwmechanisatiebedrijf ontwikkelde Meijer zich in de richting van

reparatie en nieuwbouw van voornamelijk landbouwmachines en -apparaten.

Vanaf de jaren ’80 concentreert Meijer zich op machinebouw en constructie-

werk en hebben ook de plaatwerkactiviteiten een sterke vlucht genomen.

Onder de naam Meijer Special Equipment heeft het bedrijf zich toegelegd

op de algemene machinebouw, waartoe ook het ontwerpen en produceren

van vorken voor vorkheftrucks behoort.

interview met Geert Bloemhof

Om de buitenvork te kunnen bewegen, wordt deze

aangedreven door een tweetal hydraulische cilinders,

waarbij de binnenvork als cilinderhuis fungeert.

GUNSTIGE INVLOED Dat de vork in alle 

pallets moest passen, was een belangrijke eis die

aan de buitenvork werd gesteld. Vandaar dat de

afmetingen zo minimaal mogelijk moesten zijn.

Dit vraagt om een dun en sterk materiaal, dat

toch goed vervormbaar is. “Hierdoor zijn we vrij

snel op hoge sterkte staal uitgekomen,” vertelt

Bloemhof. “De keuze voor dit materiaal leverde

een aantal duidelijke voordelen op: de buiten-

vorken scheurden niet meer als gevolg van

metaalvermoeiing en werden niet meer blijvend

vervormd. Hierdoor liepen de buitenvorken niet

meer vast en gingen aanzienlijk langer mee.

Bovendien had het gebruik van hoge sterkte staal

een gunstige invloed op de materiaalkosten en

konden we fabriceren op standaard kantbanken.”

CONSTRUCTIE De buitenvorken zijn samen-

gesteld uit twee identieke U-profielen. In de prak-

tijk worden de bovenkant en de onderkant het

zwaarst belast. Deze zijden hoeven niet langer

gelast te worden, waardoor de materiaaleigen-

schappen op de meest kritische plaatsen volledig

intact kunnen blijven. De sterkte van de koker

blijft daardoor optimaal. Ondanks de hoge sterkte

is de vervormbaarheid van het hoge sterkte staal

zodanig, dat een binnenradius van enkele milli-

meters gerealiseerd kan worden, zodat de buiten-

vork de binnenvork strak omsluit. Dit maakt een

compacte constructie mogelijk waarmee nagenoeg

alle typen pallets gehanteerd kunnen worden.

5150
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De terugvering bij vrijbuigen is relatief groot en afhankelijk van de eigenschappen van

de gebruikte plaat. De terugvering kan sinds de introductie van hoekmeetsystemen

snel en adequaat worden gecorrigeerd. Indien de buigbank voorzien is van een hoek-

meetsysteem is de grotere terugvering van hoge sterkte staal dus geen bezwaar. Dikte-

beheersing in het inkomende product is echter wel van groot belang omdat een licht

afwijkende dikte snel bij een vastgestelde weglengte snel tot een andere buighoek leidt.

Matrijsbuigen kan worden toegepast wanneer de gevraagde toleranties op productradius

en producthoek klein zijn. Door gebruik van hoge kalibreerdrukken kunnen bij kleine

buigradii (< 5 x de plaatdikte) hoektoleranties van ± 0,25° en radiustoleranties van ± 0,1 mm

worden gerealiseerd. Bij een kleine radius kan een kalibreerdruk van 5 maal de treksterkte

nodig zijn om de terugvering te compenseren. Kalibreerdrukken voor hoge sterkte staal

zijn dus hoger dan voor vervormingsstalen. Dit maakt in veel gevallen een product-

gebonden gereedschap noodzakelijk, hetgeen voor kleine series een economisch

probleem vormt. 

Bij het strijkbuigen wordt de uitslag door een neerhouder op het ondergereedschap

geklemd en brengt het strijkmes de buiging tot stand. Bij dit proces treden oppervlakte-

beschadigingen op als gevolg van grote wrijvingskrachten. Deze oppervlaktebeschadi-

gingen zijn minimaal, indien het strijkmes van een torpedovorm is voorzien. Voor het

strijkbuigen van hoge sterkte staal is deze stempelgeometrie aan te bevelen.

Het persen van complexe producten
Persen is een proces dat vaak voor productie van grote series wordt toegepast en

waarbij in enkele stappen een complexe vorm in een plaat wordt gedrukt. In theorie

is persen te verdelen in twee verschillende typen vervorming: dieptrekken en strekken.

Plaatmateriaal moet voor het dieptrekproces makkelijk te stuiken zijn (hoge r-waarde).

Het strekproces stelt hoge eisen aan de versteviging van het hoge sterkte staal (hoge

n-waarde). Beide eigenschappen zijn voor hoge sterkte staal minder goed dan voor de

vervormingsstalen, waarbij het grootste verschil te vinden is in de dieptrekeigenschappen.

Figuur 24 laat zien dat de dieptrekbaarheid van de specifiek ontwikkelde DC06 

(vervormingsstaal) aanzienlijk beter is dan die van de hoge sterkte stalen, terwijl het

gedrag bij strekken minder verschil oplevert.

buigradius en de dikte van het materiaal. Om terugvering van het hoge sterkte staal

te minimaliseren verdient het  aanbeveling om producten te construeren met een zo

klein mogelijke buigradius. Hierbij dient natuurlijk rekening gehouden te worden

met de minimale buigradius van het materiaal. Daarnaast is het mogelijk om 

materiaal met nauwere toleranties te bestellen, zodat problemen ten aanzien van

variatie in terugvering teruggedrongen worden.

De keuze voor het optimale buigproces is afhankelijk van de afmetingen en geometrie

van het product, de gewenste nauwkeurigheid en de seriegrootte. In figuur 21 zijn

enkele geschikte buigprocessen voor hoge sterkte staal weergegeven. Het vrijbuigen is

in feite een driepuntsbuiging en door zijn flexibiliteit de meest toegepaste buigmethode.

Vrijbuigen is een flexibele technologie, omdat door aanpassing van de weglengte van

de stempel de buighoek wordt bepaald. 
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figuur 20 verschil in terugvering tussen een vervormingsstaal (DC04) en een hoge sterkte staal (HX340LAD)

dieptrekken

strekken
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dikterek (-)
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figuur 22 dieptrekken versus strekken

figuur 21 buigprocessen die ook geschikt zijn voor hoge sterkte staal
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Naast de invloed van het plaatmateriaal wordt de moeilijkheidsgraad van het diep-

trekken bepaald door de dieptrekverhouding � en de absolute productafmetingen. 

De dieptrekverhouding wordt als volgt bepaald:

Figuur 25 kan worden gebruikt om bij een bepaalde productafmeting de maximale

dieptrekverhouding te bepalen. De gearceerde band geeft de mogelijkheden aan. 

De bovengrens is van toepassing bij zeer gunstige condities (goede smering, zacht

vervormingsstaal, grote radii). De ondergrens is van toepassing bij een minder goed

dieptrekbaar staal (hoge sterkte staal), te kleine radii of ongunstige smering.  

Rolvormen
Rolvormen wordt toegepast om lange profielen uit band te vervaardigen door middel

van een profileerwals. De kern van het proces is dat met kleine opeenvolgende vervor-

mingen per processtap (stands), uiteindelijk zeer complexe profielen kunnen worden

vervaardigd. Het materiaal gedraagt zich hierbij anders dan bij de eerdergenoemde

buigprocessen.

koudgewalst Ymagine

DC01 DC06 H360 H500

r-waarde dieptrekbaarheid 1.6 2.1 1.1 0.9

n-waarde strekbaarheid 0.15 0.17 0.14 0.14

breukrek 33 43 27 19

Er zijn vele voorbeelden van zeer complexe producten die worden gemaakt uit hoge

sterkte staal. Door het optimaliseren van bijvoorbeeld een volgtrekgereedschap zijn

zelfs producten met een zeer hoge moeilijkheidsgraad goed maakbaar uit hoge sterkte

staal. Bij het optimaliseren kunnen hulpmiddelen, zoals simulaties vooraf en metingen

van de rekken in de perserij, gebruikt worden ter ondersteuning (zie ook het kader

Grensvervormingskromme). 

resulteren in een combinatie van de hoofd- en secundaire rek,

die minder dicht bij de breuk- of insnoeringslijn ligt. Er is dus

een veiligheidsmarge gecreëerd, die door middel van het

gereedschap en wellicht de smering tot stand gekomen is. Het is

dus zaak bij het dieptrekken van hoge sterkte staal de dieptrek- en

strekcondities zoveel mogelijk te optimaliseren. Onder die

omstandigheden kunnen met hoge sterkte staal complexe 

producten worden gemaakt. Men kan met de GVK’s aan de hand

van computerprogramma’s inschatten of een bepaald product

maakbaar is, mits de geometrie van de gereedschappen bekend is.

Grensvervormingskromme

In de automotive-industrie wordt vaak gebruik gemaakt van de

Grensvervormingskromme (GVK) (zie figuur 23), die aangeeft

welke vervormingen het materiaal kan ondergaan zonder dat

scheur- of plooivorming optreedt. De Engelse benaming wordt

ook veel toegepast en is afgekort met FLC (voor Forming Limit

Curve). Deze GVK’s kunnen proefondervindelijk worden bepaald

en worden gebruikt om de effecten van de dieptrek- en strekcon-

dities goed in te schatten. De kromme kan bijvoorbeeld ook de

kwaliteit van vervormingsgereedschappen tot uitdrukking brengen.

Zo zal een vergroting van de inloopradius van de trekmatrijs
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figuur 25 maximale dieptrekverhouding in relatie tot de productafmetingen en de dieptrekcondities
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voor een cilindrisch product: � = D/ds      

waarin:

D = platinediameter (ook wel blenk diameter) [mm]

ds = stempeldiameter [mm]

voor niet cilindrische producten:  � = √ Abl/As 

waarin:

Abl = het oppervlak van de platine (blenk) [mm2]

As = oppervlak van de stempel [mm2]figuur 24 typische vervormingseigenschappen van hoge sterkte staal

figuur 26 bloem voor een symmetrisch gootprofiel

figuur 23 beeldschermweergave van een 

grensvervormingskromme en de bijbehorende 

vervormingen in het driedimensionaal weer-

gegeven product



Aangezien bij hoge sterkte stalen meer terugvering optreedt

dan bij de conventionele stalen, kan de mate van overbuiging

die noodzakelijk is om een goed product te rolvormen ook door

middel van simulaties worden voorspeld. Kortom, door het

gebruik van computerprogramma’s kan het rolvormproces 

virtueel geoptimaliseerd worden, resulterend in een succesvol

en probleemloos productieproces.

Aangezien het erg tijdrovend en kostbaar is om proefonder-

vindelijk vast te stellen hoeveel rolvormstands noodzakelijk zijn

voor het vervaardigen van een bepaald profiel, kunnen computer-

programma’s ondersteuning bieden bij het ontwerpen en

berekenen van het meest geschikte rolvormproces. Tevens kan

het ontstaan van vormafwijkingen in profielen worden geana-

lyseerd en kunnen eventuele tegenmaatregelen met behulp van

deze programma’s worden beoordeeld op effectiviteit.

Simuleren van rolvormen

Rolvormen is een veel toegepaste techniek voor het vervaar-

digen van lange profielen uit bandstaal. Een van de meest

bepalende factoren hierbij is de vervorming van het ingangs-

materiaal in langsrichting. Om deze vervorming goed te kunnen

beheersen, is het van groot belang dat het juiste aantal 

rolvormstands gebruikt wordt. Alleen dan kan een nieuw 

rolvormprofiel met succes vervaardigd worden op een 

bestaande productielijn.

figuur 27 Simulatie van een rolvormlijn
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geleidelassen, die geschikt zijn voor dun materiaal, waarbij een nabewerking in veel

gevallen overbodig is. Ondanks de negatieve invloed van de laswarmte kunnen hoge

sterkte stalen met de gebruikelijke lasprocessen worden gelast, zeker wanneer de 

verbindingen in de minimaal belaste gedeelten van de constructie worden gelegd. 

Bij weerstandslassen, waarvan puntlassen de meest bekende techniek is, worden twee

overlappende plaatdelen gedurende een bepaalde tijd tussen twee elektroden geklemd.

Voor het verbinden van hoge sterkte staal kan deze lasmethode zonder problemen

worden toegepast. De warmteontwikkeling is zeer lokaal en het contactvlak van de

elektrode, waardoor de lasstroom loopt, is zeer klein. Het spreekt voor zich dat voor

het lassen van hoge sterkte staal, de lasinstellingen moeten worden aangepast. 

Te denken valt daarbij aan de stroomsterkte, laskracht, lastijd en de grootte van het 

elektrode contactvlak. Figuur 30 toont de lasvensters van DC04 en Ymagine H360,

waaruit duidelijk blijkt dat het lasvenster van de Ymagine variant zelfs groter is dan

het lasvenster van het conventionele vervormingsstaal. Kortom, hoge sterkte staal 

kan zonder problemen gelast worden.

Een alternatief voor lassen is het mechanisch verbinden. Eén van de meest populaire

technieken om plaat te verbinden is het drukvoegen. Hierbij wordt door een omvorm-

proces een verbinding tot stand gebracht. 

Het profiel in figuur 26 wordt bijvoorbeeld in 11 stappen gevormd; deze stappen 

vormen samen de zogenaamde bloem. Het aantal stands dat nodig is om een profiel

te rolvormen, wordt bepaald door:

• de productvorm

• de profileerlijn (afstand tussen stands, zijrollen)

• de maat- en vormnauwkeurigheid van het product

• het bandmateriaal

Hoge sterkte staal laat zich goed rolvormen, mits rekening wordt gehouden met de

grotere terugvering. Afhankelijk van de grootte van de bodemradius vraagt dit één of

meer extra stands of zijrollen voor kalibratie. Daar staat tegenover dat de vervorming

per stand voor hoge sterkte staal zelfs iets groter kan zijn dan bij het rolvormen van

zachtere stalen. Dit kan omdat de deformatie in langsrichting in principe in het 

elastisch gebied moet plaatsvinden. En het elastische gebied is bij hoge sterkte stalen

groter dan bij zachte staalsoorten.

Verbinden
Hoge sterkte staal reageert over het algemeen ongunstig op warmte-inbreng. Afhankelijk

van de afkoelsnelheid kan een materiaalverbrossing of een sterktevermindering optreden.

Laserlassen verdient in dit kader de voorkeur, omdat de warmtebeïnvloede zone circa

1 mm groot is aan beide zijden van de smeltzone. Bij booglassen meet deze zone meer

dan 2 mm. Lasertechnologie maakt het ook mogelijk om te werken met zogenaamde

lasvlak

F

F

lasvlak

lasplaats (warmtebeïnvloede zone)

puntlaselectrode

lasstroom

plaatmateriaal

figuur 29 het principe van het puntlasproces

figuur 28 geleidelassen maken het mogelijk de las aan 1 zijde van de plaat onzichtbaar te laten
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Het leveren van onderdelen aan eindproducenten,

dat is wat Metaveld vooral doet. “In opdracht van

onze klanten maken wij onderdelen uit plaatmate-

riaal. Lasersnijden, kanten (buigen) en lassen zijn

bewerkingen die wij uitvoeren,” vertelt directeur

Jack Kroon. “De materialen die wij frequent 

verwerken zijn staal, roestvast staal en aluminium.

Daarvan maken we producten die in een dikte-

bereik van 0,5 tot 15 mm liggen. Jaarlijks verwerken

wij ongeveer 6.000 ton plaat. Wij kopen het 

basismateriaal uitsluitend bij leveranciers die

garant staan voor een constante kwaliteit en 

continue aanvoer.”

Vanaf eind jaren ’90 gebruikt men bij de productie

van onderdelen steeds meer hoge sterkte staal.

Kroon: “In de constructiewereld worden heel vaak

materialen gebruikt in de kwaliteit S355J2G3

(ST52-3). Deze materialen zijn echter relatief

moeilijk te vervormen. Op het gebied van trek-

sterkte en vloeigrens vallen de waarden van de

materiaalkwaliteit S420MC nagenoeg altijd binnen

deze specificatie; dit blijkt de ‘beste kwaliteit’ voor

verwerking op onze machines te zijn. De kwaliteit

S355MC heeft wel de minimale vloeigrens van

een type S355J2G3, maar de treksterkte is meest-

al veel te laag. De kwaliteit S420MC is voor ons

het ideale alternatief. Afstemming met de klant is

wel noodzakelijk, omdat S355J2G3 een constructie-

staal en S420MC een fijnkorrelig staal is. Doordat

we met minder staalsoorten zijn gaan werken,

hebben we onze voorraad omlaag kunnen brengen

en de omloopsnelheid kunnen verhogen.” 

CONSTANTE KWALITEIT Maar ook voor

de verwerking bieden hoge sterkte stalen voorde-

len. “In de praktijk zijn bij de kwaliteiten S235JR

en bij S420MC de marges kleiner dan hetgeen in

de tolerantietabel genoemd staat,” weet Kroon.

“De constante kwaliteit van de fijnkorrelige stalen

levert dus voordelen op bij de verwerking van het

materiaal. Minder spanning in het materiaal,

zorgt voor minder problemen bij het lasersnijden.

Bovendien is het resultaat een homogener product

met een constantere kwaliteit. Ook tijdens het 

zetten biedt hoge sterkte staal voordelen. Voor

wat betreft de productie hebben we minder uitval

en geen last meer van scheurvorming. Dit komt

omdat S420MC een betere buigradius heeft ten

opzichte van de kwaliteiten S235JR en S355J2G.

Het materiaal heeft betere zeteigenschappen in

zowel de lengte- als breedterichting van de plaat.” 

TREND Met hoge sterkte staal kan lichter en

sterker geconstrueerd worden. Desondanks blijkt

dat er in de  transport- en trailerbranche, waar

Metaveld haar meeste klanten heeft, veel wordt

overgedimensioneerd. “Een trailerbouwer wil

namelijk niet het risico lopen dat een trailer-

constructie ‘in elkaar zakt’. Om deze reden wordt

vaak zwaarder geconstrueerd dan nodig is, waar-

door het efficiencyvoordeel van het gebruik van

hoge sterkte staal deels teniet wordt gedaan,”

aldus Kroon. “Toch zie ik een trend dat de

Nederlandse maakindustrie en de eindproducenten

zich steeds meer gaan verdiepen in hoge sterkte

staal. Dit om zich binnen hun branche en met

hun producten te onderscheiden.” 

GEWICHTSREDUCTIE Een voorbeeld daarvan

is de constructie van een lichter en goedkoper

containerchassis door het gebruik van hoge sterkte

staal waaraan Metaveld heeft meegewerkt.

Gewichtsreductie is immers vooral in de transport-

branche een ‘hot item’. Een klant uit de trailer-

bouwbranche heeft een uitschuifbaar en in alle

maten aan te passen containerchassis gefabriceerd.

In een verregaande samenwerking tussen deze

klant en Metaveld is het chassis uiteindelijk lichter

en goedkoper geworden. Het bestaande container-

chassis was zwaar en elke gewichtsbesparing die

hierin kon worden gerealiseerd, kwam voor de

eindgebruiker direct ten goede aan de beladings-

graad. Door het gebruik van hoge sterkte staal

zijn diverse componenten van het chassis in dikte

gereduceerd. Om doorbuigen te voorkomen en

een hogere stijfheid te verkrijgen, zijn verschillende

plaatdikten toegepast. Naast het hoge sterkte

staal S700MC, is het gebruikelijke Staal S235JR

en S355J2G (EN norm 10025) vervangen door

S420MC (voorheen QSTE420TM). Het toepassen

van hoge sterkte staal heeft in dit geval een flinke

kostprijsreductie en daarmee een verkoopvoordeel

voor de klant opgeleverd.

METAVELD LICHTER EN STERKER CONSTRUEREN 
MET HOGE STERKTE STAAL

Metaveld startte in 1984 als een ‘algemene machinefabriek’. Sinds 1995

heeft het bedrijf zich meer en meer toegelegd op het produceren en leveren

van staaldelen op klantspecificatie. Volgens directeur Jack Kroon is

Metaveld in de loop der jaren uitgegroeid tot een ‘jobber’ die vooral aan

transport- en transportgerelateerde ondernemingen levert. Metaveld telt

momenteel ongeveer 45 medewerkers.

interview met Jack Kroon 

volledig geautomatiseerd lasersnijden van hoge sterkte staal bij Metaveld

5958
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De voordelen van deze verbindingstechniek tijdens productie zijn:

• geen bevestigingsmateriaal nodig

• geen thermische beïnvloeding (voor hoge sterkte staal van groot belang) 

• het verbinden van verschillende materialen is mogelijk

• de kwaliteit van de verbinding is door online procescontrole goed te beheersen

De vervormbaarheidseigenschappen, waarover hoge sterkte stalen beschikken, zijn

ruim voldoende voor mechanisch verbinden. Een vergelijking met puntlassen levert

het volgende overzicht:

voordelen nadelen 

• goede dynamische belasting van • statische sterkte (afschuivend en 

de verbinding trekkend) minder dan bij puntlassen

• voor grotere series lage kosten 

per verbinding

• laag energieverbruik

• lage investeringskosten

• milieuvriendelijk

• reproduceerbaar

ONTWERPEN

figuur 31 principe van het drukvoegen

figuur 32 voor- en nadelen van mechanisch verbinden ten opzichte van puntlassen
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figuur 30 de lasbaarheid van hoge sterkte staal (Ymagine H360) versus conventioneel staal (DC04)
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Ontwerpen, een complex proces
Globaal kan het ontwerpproces in een viertal fasen (zie ook figuur 33) verdeeld worden,

die de ontwerper bij het ontwerpen van een product iteratief doorloopt:

1 De probleemanalyse: deze eerste fase van het ontwerpproces is gericht op het 

analyseren en preciseren van de ontwerpopdracht. Meestal resulteert deze eerste fase

in een programma van eisen (PvE), dat als leidraad voor het verdere ontwerpproces

fungeert. De keuzes die in dit stadium van het ontwerpproces gemaakt worden, 

zullen de uiteindelijke materiaalkeuze sterk beïnvloeden.

2 Het concipiëren: deze tweede fase richt zich op het bepalen van functies en deel-

functies van een product, het genereren van ideeën en concepten en eindigt met

het selecteren van een definitief ontwerp.

3 Het materialiseren: in deze derde fase van het ontwerpproces wordt het ontwerp

gedetailleerd uitgewerkt, waarbij onder andere de selectie van het materiaal plaats

vindt. Het eindresultaat van deze fase is een gematerialiseerd ontwerp.

4 Het uitwerken: in deze laatste fase van het ontwerpproces worden de puntjes op de

i gezet en vindt onder meer de maakbaarheidsanalyse plaats, resulterend in een

productieklaar ontwerp.

De ontwerper moet tijdens dit proces vele keuzes

maken voor verschillende productaspecten, zoals te

zien is in figuur 34. En om het voor de ontwerper

nog complexer te maken, bestaan er ook nog onder-

linge relaties tussen al deze aspecten, zoals figuur 35

laat zien. De ontwerper treedt als het ware op als de

regisseur van zijn eigen ontwerpproces en moet

bewaken dat alle gemaakte keuzes in overeenstem-

ming met elkaar zijn. Het moge duidelijk zijn dat de

ontwerper belast is met een complexe taak en dat

kennis van alle verschillende aspecten, waarmee in

het ontwerp rekening gehouden moet worden, 

onontbeerlijk is.

Dit hoofdstuk concentreert zich op díe aspecten, waarmee de 

ontwerper tijdens het ontwerpproces rekening kan houden, om een

succesvolle implementatie van hoge sterkte staal te realiseren.

HET BEGIN VAN EEN NIEUW PRODUCT

1 PROBLEEMANALYSE

PvE

2 CONCIPIEREN

definitief ontwerp

3 MATERIALISEREN

gematerialiseerd ontwerp

4 UITWERKEN

productieklaar ontwerp

PRODUCT

vormgeving sterkte stijfheid

recycling

corrosie bestendigheid

maakbaarheid

levensduur

standaardisatie

kosten

kwaliteit

logistiek onderhoud verbindingenmodulariteit

assemblage

aantallen

octrooien

ergonomie materiaal

VERWERKING MATERIAAL

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

figuur 33 schematische weergave van de vier fasen van het ontwerpproces en de daaruit voortkomende resultaten

figuur 34 de verschillende aspecten waarmee in het ontwerp van een product rekening gehouden moet worden

figuur 35 de ontwerpdriehoek waaruit de onderlinge relatie tussen de eigenschappen, het materiaal en de verwerking van het product blijkt
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Eén van de doelstellingen bij het ontwerp van deze stoel was het realiseren van een

aanzienlijke gewichtsbesparing. Om dit te bereiken, hebben de ontwerpers dankbaar

gebruik gemaakt van een aantal hoge sterkte stalen, waaronder de koudgewalste

kwaliteiten HC340LA, HC420LA en DP800 en de warmgewalste kwaliteiten S420MC

en S500MC.

De keuze van het juiste materiaal
De keuze van het juiste materiaal voor een zekere toepassing zal altijd een compromis

zijn tussen de prestatiecriteria (functionele eisen) van het product enerzijds en de 

productiecriteria anderzijds. Daarnaast kan het ook nog eens zo zijn dat sommige

prestatiecriteria met elkaar conflicteren. Zo moeten auto’s tegelijkertijd lichter èn 

veiliger worden. Maar het veiliger maken van auto’s leidt vrijwel altijd tot een toename

van het gewicht. 

Het is uiteindelijk aan de ontwerper om tot het beste compromis te komen. En hoewel

de definitieve materiaalkeuze vaak pas in een later stadium van het productontwikke-

lingsproces tot stand komt, zijn de keuzes die de ontwerper eerder in het proces maakt

in grote mate bepalend voor het eindproduct. In veel gevallen wordt namelijk 60 tot

70% van de kostprijs van een product al vastgelegd in de ontwerpfase. Om een gede-

gen keuze te kunnen maken voor een bepaald materiaal, dient de ontwerper dus goed

op de hoogte te zijn van de invloed van de verschillende materiaaleigenschappen op

het ontwerp. En deze eigenschappen bezitten, vanuit het oogpunt van de ontwerper

bezien, verschillende graden van belangrijkheid. Immers, sommige eigenschappen zullen

een veel sterkere invloed hebben op het ontwerp dan andere. Met name eigenschappen

zoals stijfheid, sterkte, vermoeiing, corrosiebestendigheid en recyclebaarheid van een

materiaal kunnen voor een ontwerper van doorslaggevende betekenis zijn bij de keuze

van het juiste materiaal. In de navolgende paragrafen zal aan de hand van de autostoel

van Faurecia kort worden ingegaan op de invloed van deze verschillende materiaal-

eigenschappen en de daaruit voortvloeiende ontwerprichtlijnen en tips.

Technische ontwerpaspecten

Stijfheid 

De stijfheid van een product wordt grotendeels bepaald door de geometrie van het

ontwerp (vorm, afmetingen en materiaaldikte). Immers, de enige materiaaleigenschap

die van invloed is op de stijfheid van een ontwerp, is de E-modulus. En die varieert

voor staal slechts tussen de 206.000 en 210.000 N/mm2, afhankelijk van de kwaliteit.

De keuze van het type staal zal daardoor dus vrijwel geen invloed hebben op de stijfheid

van het ontwerp. 

Echter, wanneer door het toepassen van een hoge sterkte staal een lagere dikte kan

worden gerealiseerd, heeft dit wel een direct gevolg voor de stijfheid van het ontwerp.

Die zal bij diktereductie namelijk afnemen. Als vervolgens in de constructie buig- en

drukspanningen optreden, kan dit tot stijfheidsproblemen leiden zoals plooien en knikken.

Voor producten en constructies die in het gebruik op druk worden belast, is het dan

ook belangrijk om rekening te houden met de kritische minimale dikte zodat knikken

wordt voorkomen. De teruggang in stijfheid kan worden gecompenseerd door aanpas-

singen in het ontwerp, zoals het aanbrengen van verstevigingsrillen of het toepassen

van grotere profieldoorsneden. Dit is in het geval van de stoel van Faurecia goed te

zien in het zitframe (zie figuur 38). Hier zijn verstevigingsrillen in beide profielen uit

figuur 36 de Mitsubishi Colt

Om de verschillende onderwerpen in dit hoofdstuk inzichtelijker

te maken, wordt gebruik gemaakt van een productvoorbeeld dat

als rode draad door de rest van dit hoofdstuk heen loopt. 

De keuze is hierbij gevallen op een autostoel (zie figuur 37) 

van Faurecia, die speciaal ontwikkeld is voor de Mitsubishi Colt 

en de Smart forfour. 

figuur 38 verstevigingsrillen die aangebracht

zijn in de profielen van het zitframe om de 

stijfheid te vergrotenfiguur 37 de autostoel van Faurecia zoals toegepast in de Mitsubishi Colt en de Smart forfour

lees verder op pagina 68



Nedcon verdeelt de markt voor magazijninrichting

in de ‘Basic markt’ –waar men eenvoudige pallet-

en legbordstellages levert- en ‘Integrated systems’.

In dit laatstgenoemde segment worden via zoge-

naamde ‘system integrators’ magazijninrichtingen

als onderdeel van complete logistieke systemen

geleverd. Als het over hoge sterkte staal gaat,

spreken Design & Applications manager Jan Tragter

en Structural Engineer Jan Willem Frederiks liever

over ‘staal met een hoge vloeigrens’. “In de begin-

jaren verwerkte Nedcon materialen met een mini-

male vloeigrens van 260 N/mm2. Al zo’n 15 jaar

geleden zijn we geleidelijk materialen met een

minimale vloeigrens van 355 N/mm2 gaan

gebruiken. Sinds eind negentiger jaren worden ook

steeds vaker materialen met een minimale vloei-

grens van 420 N/mm2 toegepast. In de testen

die we hier veelvuldig uitvoeren, zien we dat bij-

voorbeeld een kopplaat om de stelling aan de 

ligger te koppelen een duidelijke verbetering van

de eigenschappen laat zien, wanneer materialen

met een minimale vloeigrens van 460 N/mm2

worden verwerkt.” 

LOGISCH Nedcon ervaart het gebruik van

hoge sterkte staal als een logische ontwikkeling;

productoptimalisatie kan in dit geval immers 

leiden tot een verlaging van de integrale kostprijs.

Door geleidelijke ontwikkeling van hun product

hebben de Nedcon-medewerkers inmiddels jaren-

lange ervaring opgedaan met het gebruik van hoge

sterkte staal. Hierdoor is er binnen het bedrijf ook

de nodige kennis over de toepasbaarheid ervan;

zowel op constructief gebied als bij de verwerking

van materialen. Nedcon heeft immers een eigen

ingenieursbureau in huis, waar zo’n zestig 

engineers en constructeurs projecten doorrekenen

en begeleiden. 

Hierdoor is er een goede kijk op de voordelen en

nadelen die het gebruik van hoge sterkte staal

oplevert: “De belangrijkste voordelen zijn een

lagere prijs van het eindproduct en het feit dat

het lichter is tijdens transport ervan”, vertellen

Tragter en Frederiks. “Voor onze systemen, die de

hele wereld overgaan is dat zeker geen overbodige

luxe. Er kleven echter ook wat nadelen aan. Zo is

plastische vervorming van hogere sterkte stalen

per definitie lastiger en wordt de kans op 

verminderde stijfheid groter naarmate de dikte

afneemt. Met andere woorden, een twee maal

hogere vloeigrens levert doorgaans geen twee

keer sterker product op. Wanneer er dunner

geconstrueerd wordt, kunnen er lokale instabili-

teiten optreden (knikken en plooien van plaat-

velden) die de draagkracht verminderden. Om

optimaal gebruik te kunnen maken van hoge sterkte

stalen, moet het product hierom vaak worden

aangepast. Extra omzettingen kunnen helpen deze

lokale instabiliteiten te verminderen of elimineren. 

PRIJSVERSCHIL Het feit dat Nedcon in het

verleden hoge sterkte staal is gaan toepassen, werd

geïnitieerd door toenmalig directeur Hollander.

Van warmgewalst bandstaal in de kwaliteiten

S235JR2 (ST37.2) werd een omslag gemaakt naar

de hogere sterkte stalen (S355MC en S420MC).

Aanvankelijk onderscheidde Nedcon zich hiermee

vooral van de concurrentie. Jan Tragter: “Inmiddels

maakt het deel uit van ons standaardpakket. Uit

het oogpunt van inkoop bezien is de beschikbaar-

heid van hoge sterkte staal in de loop der jaren

sterk verbeterd. In het algemeen kun je bij hoge

sterkte staal zeggen dat met het afnemen van de

dikte ook het aanbod minder wordt. Belangrijk is

wel dat het prijsverschil tussen conventionele en

hoge sterkte stalen de afgelopen jaren kleiner

geworden is.” De klanten van Nedcon hechten in

mindere mate waarde aan het staal dat wordt

gebruikt in de eindproducten. Klanten stellen

functionele eisen aan het magazijn. De keuze van

het te gebruiken materiaal ligt daardoor voor het

grootste deel bij Nedcon.

NEDCON WERKT RUIM 15 JAAR MET HOGE STERKTE STAAL

Nedcon begint in 1969 in Zutphen als handelaar in Italiaans stelling-

materiaal. Na de verhuizing naar Deventer gaat het bedrijf door middel van

koudprofileren ook zelf produceren. In 1977 gaat Nedcon naar Doetinchem,

waar het van vijfentwintig personeelsleden groeit naar zo’n zeshonderd

medewerkers. Nu wordt de productie voor 70% in Tsjechië gerealiseerd.

Naast de rest van de productie, vinden vanuit Doetinchem verkoop, 

projectbegeleiding, ontwikkeling en engineering plaats.

interview met Jan Tragter en Jan Willem Frederiks

spanningsverloop en vervormingen bij 

druktesten op koudgevormde profielen
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figuur 40 H-profiel waarmee functie integratie

gerealiseerd is in het ontwerp van de stoel

ONTWERPEN 69

3 Slanker construeren: doordat in het ontwerp in veel gevallen kan worden volstaan met

dunner materiaal, wordt de ontwerper in staat gesteld om slanker te construeren.

Vanuit esthetisch oogpunt is dit interessant aangezien zo wordt bijgedragen aan

het onderscheidend vermogen van het product in de markt.

Gewichtsbesparing

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een staalkwaliteit met een hogere sterkte, kan

vaak volstaan worden met een dunner materiaal om dezelfde sterkte te realiseren.

Dat kan vervolgens in veel gevallen leiden tot een gewichtsbesparing van het product.

Afhankelijk van de buig- en trekspanningscomponenten in het product, kan de

gewichtsbesparing in het meest gunstige geval wel zo’n 40% bedragen. De potentiële

diktevermindering bij de toepassing van hoge sterkte staal kan aan de hand van

onderstaande vuistregel bepaald worden:

t2 = t1√(Re1 /Re2)

waarin:

t1 = de dikte van het staal met de lagere sterkte

t2 = de dikte van het staal met de hogere sterkte

Re1 = de vloeigrens van het staal met de lagere sterkte

Re2 = de vloeigrens van het staal met de hogere sterkte

Een illustratief voorbeeld in dit verband is de Eiffeltoren. Bij de bouw in 1889 is

6500 ton smeedstaal gebruikt. Zouden we de Eiffeltoren nu opnieuw moeten bouwen,

dan zou volstaan kunnen worden met 2000 ton hoge sterkte staal. Door gebruik te

maken van hoge sterkte staal zou het gewicht van de Eiffeltoren dus met bijna 70%

gereduceerd kunnen worden.

Wanneer we vanuit dit oogpunt naar de stoel van Faurecia kijken, wordt duidelijk dat de

ontwerper(s) door het toepassen van hoge sterkte staal op verschillende plaatsen de

dikte heeft kunnen reduceren, waarmee het totale gewicht van de stoel omlaag gebracht

is. Zo is onder andere aan de rechterzijde van de stoel (van voren bezien) dunner materiaal

toegepast dan aan de linkerzijde. Dit heeft de ontwerper kunnen doen, omdat de

belasting op de stoel, door het gekozen ontwerp, slechts aan één kant van het frame

opgevangen wordt. Aan de linker kant van de stoel is HC340LA met een dikte van 1,5 mm

toegepast, terwijl aan de rechterzijde kon worden volstaan met 0,8mm dik HC340LA.

Echter, diktevermindering kan niet altijd ongestraft toegepast worden, aangezien dit

vaak ten koste gaat van de stijfheid van het ontwerp. Zie ook de paragraaf over stijf-

heid. De ontwerper zal hiermee dan ook rekening moeten houden.

Plastisch gedrag

Duidelijke parameters, waarop een productontwerp kan worden gestuurd, zijn onder

andere het plastische gedrag van een materiaal en de breukgrens. Zo is plastisch

gedrag van belang wanneer een product als gevolg van belasting absoluut niet mag

vervormen. Breuk daarentegen is van belang wanneer een product bij belasting onder

geen enkel beding kapot mag gaan. Een belangrijke eis die aan het frame van de

stoel wordt gesteld, is dat het frame onder extreme belasting mag vervormen, maar

absoluut niet mag breken. Het materiaal zal dus moeten beschikken over een hoge

vloeigrens in combinatie met een hoge breukgrens. Een ander type eis die aan het 

hoge sterkte staal aangebracht om daarmee de stijfheid van deze onderdelen te 

vergroten.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat aanpassingen in het ontwerp, zoals 

verstevigingsrillen, niet toereikend zijn om voldoende stijfheid te waarborgen. Als gewicht

dan ook nog eens een beperkende factor vormt, biedt het gebruik van dikker materiaal

ook geen uitkomst. In dat geval zullen alternatieve ontwerpmaatregelen een oplossing

moeten bieden. In de stoel van Faurecia is dat goed te zien in het ontwerp van de zij-

panelen. Om deze panelen toch voldoende stijfheid te geven, is ervoor gekozen om

een insert in de vorm van een metalen draad in het profiel te lassen (zie figuur 39).

Sterkte

Hoge sterke staal beschikt over een hogere sterkte dan conventionele staalsoorten,

wat feitelijk inhoudt dat de belastbaarheid van deze stalen vóórdat blijvende vervorming

optreedt veel groter is dan bij conventionele kwaliteiten. Dit komt onder meer tot

uiting in een hogere vloeigrens. Zo ligt de vloeigrens van een conventionele koud-

gewalste kwaliteit als DC04 binnen het venster van 140-210 N/mm2, terwijl de 

vloeigrens van een koudgewalst hoge sterkte staal als HC420LA binnen het venster

van 420-520 N/mm2 ligt. Indien de ontwerper dit gegeven al in de ontwerpfase op

een slimme manier benut, kan de hogere sterkte tot een aantal voordelen leiden:

1 Functie-integratie: de hogere sterkte van het materiaal stelt de ontwerper in staat

om verschillende functies, waarvoor normaal gesproken meerdere onderdelen nodig

zijn, in één enkel onderdeel te integreren. Dit is bij de stoel van Faurecia toegepast

in de rails van de stoel (zie figuur 40). Door  hier gebruik te maken van de staal-

kwaliteit DP800, heeft de ontwerper het bevestigingspunt van de stoel met het

frame en het verstellende mechanisme van de stoel in het H-profiel kunnen integreren.

De toepassing van de kwaliteit DP800 heeft in dit geval een gewichtsbesparing én

een kostenreductie mogelijk gemaakt.

2 Vermindering van het materiaalgebruik, waardoor:

a de kosten per product omlaag kunnen

b de transport- en opslagkosten van het product lager zullen uitvallen

figuur 39 ingelaste insert in het zijpaneel van de stoel om meer stijfheid te creëren
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Vermoeiingsscheuren ontstaan op plaatsen waar als gevolg van kerfwerking spannings-

concentraties optreden. Daarom is het bij het ontwerpen van een constructie van

groot belang om een gelijkmatige krachtenverdeling te waarborgen en scherpe hoeken

op randen en uitsparingen te vermijden.

Hardheid

Als gevolg van de hogere hardheid van hoge sterkte staal, beschikt het materiaal ook

over een hogere slijtvastheid. Voor toepassingen waarbij slijtage een kritiek punt is,

kunnen hoge sterkte stalen dus een uitkomst bieden.

Temperatuurafhankelijk gedrag

Wanneer hoge sterkte staal toegepast wordt, moet rekening worden gehouden met

het temperatuurafhankelijke gedrag dat deze stalen vertonen. Bij verhitting verliezen

deze stalen namelijk meer van hun sterkte dan conventionele kwaliteiten. De teruggang

in sterkte is afhankelijk van de chemische samenstelling en de productiewijze van het

materiaal en kan meer dan 40% bedragen voor de hoogste sterkteniveaus. De kritische

temperatuur ligt voor HSLA kwaliteiten rond de 650 °C. Voor de nieuwste hoge sterkte

stalen (de zogenaamde multi fase stalen) ligt de kritische grens zelfs op 200°C.

Corrosie

Wanneer de toepassing van hoge sterkte staal leidt tot producten met kleinere wand-

dikten, zal de corrosiegevoeligheid van het product lineair met de diktereductie toenemen.

Daarnaast is spanningscorrosie een ander fenomeen dat in grotere mate optreedt bij

het gebruik van hoge sterkte staal. Als gevolg van de hogere spanningen in het mate-

riaal zal de corrosiesnelheid lineair toenemen. Echter, de eerder genoemde problemen

zullen zich enkel voordoen wanneer gebruik gemaakt wordt van onbehandeld materiaal.

Wanneer het product voorzien wordt van een goede beschermingslaag, zoals een

organische of metallische coating, zal de levensduur voornamelijk bepaald worden

door de kwaliteit van deze beschermingslaag.

Recycling

Recycling van producten wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig is het niet meer

wenselijk maar vereist dat een product recyclebaar is. Stalen zijn altijd al goed recycle-

baar geweest en ook hoge sterkte staal vormt daar geen uitzondering op. Doordat hoge

sterkte staal de ontwerper in staat stelt dunner te construeren, is minder materiaal

per product nodig waardoor ook de hoeveelheid te recyclen materiaal afneemt. Ook

biedt hoge sterkte staal de ontwerper de mogelijkheid om onderdelen te integreren.

En daarmee wordt het aantal verschillende materialen in een product teruggebracht,

wat uiteindelijk de recycling aan het einde van de levenscyclus van het product ten

goede komt.

Bewerkingsgericht ontwerpen
De specifieke eigenschappen van hoge sterkte staal ten opzichte van de conventionele

staalsoorten kunnen in sommige gevallen leiden tot versterking van reeds bestaande

problemen in de productie. In deze paragraaf zal een aantal richtlijnen worden gegeven,

dat bijdraagt aan een succesvolle verwerking van hoge sterkte staal. We onderscheiden

in hoofdlijnen drie typen verwerkingstechnieken, te weten: scheiden, vervormen en

verbinden. Voor uitgebreide tips ten aanzien van de verwerking van hoge sterkte

staal, wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk over bewerking.

U-profiel (zie figuur 41) in de rail van de stoel gesteld wordt, is dat het U-profiel zich

bij belasting absoluut niet mag openen. Immers, de autostoel zou dan los komen

van de carrosserie met alle gevolgen van dien. Hiertoe dient het toe te passen 

materiaal dus te beschikken over een hoge vloeigrens. In de autostoel heeft de 

ontwerper(s) daarom gebruik gemaakt van DP800 met een vloeigrens die in het 

venster van 450-560 N/mm2 ligt.

Energie-absorptie

Energie-absorptie wordt bepaald door het product van kracht en afgelegde weg.

Wanneer een onderdeel uit conventioneel staal wordt vervangen door hoge sterkte

staal zal de energie-absorptie toenemen aangezien de hogere sterkte van het materiaal

ervoor zorgt dat de kracht voor vervorming ook groter is. De bekendste toepassing

waarbij energie-absorptie een grote rol speelt, is de kreukelzone van een auto die bij

een botsing de energie moet absorberen. Echter, ook in andere constructies kan het

belangrijk zijn dat in het geval van overbelasting niet direct desastreus falen

optreedt, denk bijvoorbeeld aan bouwconstructies.

Vermoeiing

In het algemeen neemt de vermoeiingssterkte van een materiaal toe bij een toename

van de treksterkte. Toch kan de toepassing van hoge sterkte staal gemakkelijk leiden tot

een afname van de vermoeiingssterkte van een product. Doordat dunner geconstrueerd

kan worden, ontstaan er hogere spanningsconcentraties in het product. Wanneer ver-

volgens verbindingen in het ontwerp worden geïntroduceerd, zal dit resulteren in een

afname van de vermoeiingsweerstand. Met name het gebruik van hoge sterkte staal voor

onderdelen die een hoge wisselbelasting ondergaan, vraagt om bijzondere aandacht.

Hoewel de vermoeiingseigenschappen van hoge sterkte staal veel beter zijn dan die

van conventionele staalkwaliteiten, zullen de vermoeiingseigenschappen bij het intro-

duceren van lasverbindingen in het ontwerp vaak terugvallen tot het niveau van de

conventionele stalen. De reden hiervoor is dat het materiaal in de warmtebeïnvloede

zone van een andere samenstelling is dan het moedermateriaal. Vermoeiing van las-

verbindingen is vaak een kritische factor in het ontwerp. Bij puntlassen kan het een

oplossing zijn om de afstand tussen de lassen onderling te verminderen zodat de

spanning bij de las wordt verlaagd. Bij lasnaden is het aan te raden om overgangen

af te ronden en de naden zo glad mogelijk af te werken. Daarnaast is het verstandig

om de lassen zoveel mogelijk in spanningsarme gebieden te leggen. Een alternatief is

om gebruik te maken van lijmverbindingen, mechanische verbindingen en combinaties

daarvan. Het voornaamste voordeel daarbij is dat het moedermateriaal niet aangetast

wordt. De keuze van het verbindingstype zal dan uiteindelijk bepalend zijn voor de

vermoeiingsweerstand van het ontwerp.

Wanneer uitgegaan wordt van een bestaand product, kan een tweetal algemene richt-

lijnen worden gegeven:

• Blijf per verbinding een gelijke spanning hanteren. In het geval van puntlassen kan

dit bijvoorbeeld opgelost worden door het aantal puntlassen toe te laten nemen.

• Probeer de spanningsconcentraties rondom een verbinding te reduceren. Dit kan 

bijvoorbeeld bereikt worden door de verbinding groter te maken of door overgangen

in verbindingen beter af te werken.

figuur 41 schematische weergave van de rails

van de autostoel met in blauw het U-profiel



Mechanisch verbinden

Als gevolg van de hogere sterkte van het uitgangsmateriaal zal het aanbrengen van

mechanische verbindingen bij hoge sterkte staal in veel gevallen gepaard gaan met

hogere proceskrachten. Mechanische verbindingstechnieken die ondanks deze hogere

proceskrachten zonder problemen toegepast kunnen worden, zijn onder andere bind-

klinken en drukvoegen. In de stoel zijn bewust drukvoegen toegepast in het H-profiel

(zie figuur 43).

Dit H-profiel zorgt ervoor dat het verstelmechanisme van de stoel naar behoren werkt.

Eén van de grote nadelen van thermisch verbinden is dat de inbreng van warmte kan

leiden tot vervorming van een onderdeel. Voor de rail zou dit onacceptabel zijn.

Daarom heeft de ontwerper ervoor gekozen om gebruik te maken van drukvoegen

waarmee de vervorming van het H-profiel tot een minimum beperkt is. Dit voorbeeld

illustreert daarnaast dat het toepassen van een mechanische verbinding in hoge

sterkte staal, ondanks de hogere proceskrachten, met succes kan worden uitgevoerd.

In dit geval zijn de rails van de stoel vervaardigd uit DP800.

Lijmen

Mocht het ontwerp het niet toelaten om thermische en/of mechanische verbindings-

technieken toe te passen, dan kan lijmen wellicht uitkomst bieden. Zo verschaft lijmen

de ontwerper een aantal belangrijke voordelen, waaronder:

• grotere ontwerpvrijheid in functionaliteit en vormgeving

• eén lijmsoort kan meerdere functies combineren: verbinding, afdichting en bescherming

• gelijkmatigere krachtenverdeling door ononderbroken verbinding

• hoge vermoeiingssterkte

• mogelijkheid tot flexibele verbindingen

Eén van de voornaamste nadelen van lijmen vanuit de ontwerper bezien, is dat hiermee

een niet-demontabele verbinding tot stand komt. 

Vervormen

De vervormbaarheid van staal neemt af bij een toenemende sterkte van het materiaal.

In combinatie met een hogere vloeigrens resulteert dit in minder vormvrijheid. Het is dan

ook niet verwonderlijk dat scherpe overgangen, kleine radii en complexe geometriën

slechter realiseerbaar zijn met hoge sterkte staal dan met een vervormingsstaal. 

Daarnaast treedt bij hoge sterkte staal een hogere mate van terugvering op na buiging.

Om hoge sterkte staal toch succesvol te kunnen vervormen, is er dan ook een aantal

richtlijnen die de ontwerper in acht moet nemen:

• Vermijd scherpe overgangen in het ontwerp.

• Kies radii ruimer, met name daar waar materiaal in de matrijs moet vloeien is dit 

Scheiden

Globaal kan een onderscheid worden gemaakt tussen mechanische scheidingstechnieken

en scheidingstechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van een snijmiddel, zoals

watersnijden, lasersnijden en plasmasnijden. Met name wanneer de proceskrachten 

bij mechanisch scheiden te hoog worden, vormen de andere scheidingstechnieken een

goed alternatief. Bovendien bieden deze technieken de ontwerper een veel grotere

vormvrijheid. In tegenstelling tot het mechanisch scheiden, waarbij de uitsnijding

bepaald wordt door de beperkte geometrie van een schaar of stempel, wordt de 

geometrie van de uitsnijding bij de andere scheidingstechnieken bepaald door de

baan die het snijmiddel (water, laser, plasma) beschrijft. Eén van de technieken die

zich uitermate goed leent voor hoge sterkte staal is het lasersnijden. Deze techniek

biedt de ontwerper de volgende voordelen:

• hoge mate van vormvrijheid

• de mogelijkheid van vrije contouren

• ook toepasbaar op een reeds gevormd product (3D lasersnijden)

• de mogelijkheid tot het aanbrengen van microjoint verbindingen

Verbinden

Op het gebied van verbinden wordt een onderscheid gemaakt tussen thermisch 

verbinden, mechanisch verbinden en lijmen.

Thermisch verbinden

Hoge sterkte staal is in zijn algemeenheid goed lasbaar. Een belangrijke factor waar

de ontwerper echter rekening mee moet houden, is het verlies van sterkte in de warmte-

beïnvloede zone als gevolg van warmte-inbreng tijdens het lassen. Het is dan ook van

belang dat de ontwerper geen lassen aanbrengt op die plaatsen waar het product

juist op sterkte belast wordt. In dat geval zijn verbindingstechnieken als lijmen of

mechanisch verbinden aan te raden. In de stoel is dit goed te zien aan de achterzijde

van de rugleuning (zie figuur 42). Daar zijn lassen aangebracht om het buisframe van

de stoel aan de zijpanelen te verbinden. De lassen zijn hier als verbindingselement in

een spanningsarme zone van de stoel gelegd. En door een slimme aanpassing in het

ontwerp worden de krachten opgevangen door het omgebogen plaatdeel waar de

buis tegenaan valt.

figuur 42 lasverbindingen in een spannigsarme zone

figuur 43 drukvoegen in het H-profiel van de stoel
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De productie van Hermus richtte zich onder

andere op frames en bekledingsdelen voor hoog-

waardige machines en apparaten. Daarbij stond

naast kwaliteit en leverbetrouwbaarheid ook

design hoog in het vaandel. Sinds 2005 maakt

NTS Hermus deel uit van de NTS Group, die ont-

staan is uit Nebato en Te Strake. Bij NTS Hermus

zijn ongeveer tachtig personen werkzaam.

NTS Hermus is een zogenaamde ‘system supplier’,

die complete systemen gebaseerd op nauwkeurig

plaatwerk fabriceert voor haar opdrachtgevers.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor het ontwerp,

de ontwikkeling en de productie van met name

samengestelde producten. De werkzaamheden

van de ontwikkelafdeling kunnen in drie cate-

gorieën worden ingedeeld: ontwikkelen van nieuwe

producten op klantspecificatie, redesign van

bestaande producten en continue optimalisatie

van bestaande producten.

ARCHIEFKASTEN “Een voorbeeld van een

geoptimaliseerd product is de geleiding van de

Legio archiefkasten van Samas,” vertellen

Manager Engineering Peter van den Biggelaar en

engineer Piet Versleijen. “De oorspronkelijke 

uitvoering, die werd gemaakt van een standaard

vervormingsstaal, bleek niet bestand tegen de in

de praktijk optredende krachten. De draagvlakken

van de rails bleken blijvend binnenwaarts door te

buigen. De vlaktedruk tussen de rollen en de rails

nam hierdoor plaatselijk zoveel toe, dat de draag-

vlakken als het ware werden uitgewalst. Ook de

draagbeugels bleken tijdens het gebruik niet te

voldoen en ‘zakten door hun enkels’.”

HOGERE VLOEIGRENS Een oplossing voor

dit probleem werd gevonden door de rails en de

draagbeugels uit plaat van 4 mm dikte, in plaats

van 3 mm, te fabriceren. Het nadeel hiervan was

dat de materiaalkosten hierdoor evenredig toe-

namen. Bovendien zou de gehele constructie hier-

door moeten worden herzien. Om dit te vermijden,

is vervolgens gekozen voor een hoge sterkte staal

type S420MC. Door de hogere vloeigrens en de

grotere hardheid treedt geen blijvende vervorming

meer op. Hierdoor behoudt de constructie zijn

functionaliteit en blijft het Legio systeem op 

rolletjes lopen. Met de inzet van hoge sterkte

staal kunnen de gebruikte productietechnieken

verder ongewijzigd worden gehanteerd. Bij het

ponsen en het buigen nemen de proceskrachten

uiteraard wel toe, maar ze blijven hanteerbaar.

NTS HERMUS LAGE ROLWEERSTAND DOOR 
HOGE STERKTE STAAL

NTS Hermus in Venray heeft een rijke historie in de verwerking van dunne

plaat. Het bedrijf is in 1949 opgericht als plaatwerk- en constructiebedrijf.

Dat heeft onder andere geleid tot de fabricage van brandkasten, die onder

eigen naam verkocht werden. In de loop der jaren richtte het bedrijf zich

steeds meer op precisieplaatwerk, doordat enkele grote bedrijven in de

regio meer werk uitbesteedden en de vraag naar precisieplaatwerk groeide.

Toen Hermus in 1987 deel ging uitmaken van de Van Geel Groep, ging het

bedrijf zich meer toeleggen op de toeleverindustrie. 

interview met Peter van den Biggelaar en Piet Versleijen (foto)

stelvoetje van de Legioarchiefkast
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belangrijk. Echter om springback tegen te gaan moeten de radii niet te groot gekozen

worden.

• Kies geleidelijke vormovergangen.

• Probeer de hoogteverschillen in het product zoveel mogelijk te beperken.

• Maak het ontwerp zodanig dat in het geval van persen overbuiging (vanwege de

terugvering) van de component toegestaan kan worden. Op deze manier kan de

terugvering worden gecompenseerd. Terugvering zelf is vaak niet het probleem tijdens

de productie. Het is de onvoorpelbaarheid in terugvering die voor problemen zorgt.

Aangezien de terugvering evenredig is met de sterkte en de dikte van een materiaal

zullen nauwe vensters voor de producteigenschappen en de dikte bijdragen aan een

regelmatigere productie. Moderne hoge sterkte stalen worden daarom ook meestal

geleverd met een kleinere (relatieve) spreiding op de producteigenschappen dan

conventionele staalsoorten.

• Probeer interne spanningen zoveel mogelijk te vermijden in het ontwerp. Deze hebben

namelijk een nadelige en moeilijk voorspelbare invloed op de mate van terugvering.

• Houd rekening met de verdunning die optreedt tijdens het vervormen, dit is van

invloed op de stijfheid van het ontwerp. Hoge sterkte stalen hebben namelijk een

sterkere neiging tot lokale verdunning dan vervormingsstalen.

Figuur 44 laat een aantal componenten van de stoel zien, waaruit duidelijk blijkt dat

bovenstaande richtlijnen in acht genomen zijn tijdens het ontwerpproces. Zo zijn

scherpe overgangen vermeden, heeft men ruime radii toegepast en zijn geleidelijke

vormovergangen gekozen.

De ontwerper kan gebruik maken van verschillende vervormingstechnieken, waaronder:

• Buigen en pletten: deze technieken zijn prima toepasbaar op hoge sterkte staal, mits

rekening gehouden wordt met de terugvering van het materiaal. Het H-profiel in de

stoel van Faurecia is hier een goed voorbeeld van (zie figuur 40). Hier heeft men

DP800 door middel van buigen omgevormd tot het H-profiel. Om lokaal verstevigingen

aan het ontwerp toe te voegen of om scherpe randen in het eindproduct weg te

werken, kan pletten ofwel dubbelvouwen uitkomst bieden. Deze techniek kan zonder

problemen bij plaatmateriaal onder de 3 mm toegepast worden.

• Rolvormen: ook rolvormen leent zich goed voor het vervormen van hoge sterkte stalen.

Wel is er een tweetal aandachtspunten voor de ontwerper: streef ernaar om de minimum

toelaatbare buigradius van het materiaal te gebruiken en positioneer gaten weg van

de radius om betere toleranties te bewerkstelligen.

• Dieptrekken en strekken: bij deze vervormingstechnieken moet bij het inzetten van hoge

sterkte staal rekening worden gehouden met hogere proceskrachten en verminderde

vervormbaarheidsgrenzen. Gesteld kan worden dat perskrachten evenredig toe nemen

met de materiaaldikte en de rekgrens van het type hoge sterkte staal. De toename

in sterkte kan dus in de regel gecompenseerd worden door de afname in dikte.

Simuleren

Het materiaalgedrag van hoge sterkte stalen – met uitzondering van de Multi Fase

Stalen – is vergelijkbaar met dat van conventionele stalen. Daarom kan de ontwerper

gebruik maken van voorspellingen (simulaties) en computermodellen om de praktische

vervormbaarheid te bepalen van een materiaal, wanneer dit toegepast wordt in het

ontwerp. Ook voor DP-stalen zijn deze computermodellen beschikbaar. Hierbij zijn

betrouwbare en representatieve materiaalgegevens overigens wel van cruciaal belang,

raadpleeg hiervoor uw materiaalleverancier.

figuur 44 componenten van de stoel waarbij de

ontwerprichtlijnen ten aanzien van het vervormen

duidelijk in acht genomen zijn
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Maar zeker zo kansrijk is het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Door intelligent om

te gaan met alle mogelijke resources, kunnen de kosten beter beheerst worden en de

organisatie gerichter worden aangestuurd. ‘Slimmer’ werken, met daadwerkelijke 

rendementsverbetering als belangrijkste resultaat.

Deze tekst raakt de kern van het zogenaamde ‘Lean Manufacturing’, waarbij het gaat

om een zo efficiënt mogelijk integraal maakproces, inclusief materiaalkeuze, -gebruik

en -verwerking. 

Alternatief materiaal leidt tot lagere kostprijs
Het optimaal benutten van materiaaleigenschappen is één van de manieren om een

concreet concurrentievoordeel te creëren. In de metaalverwerkende industrie wordt in

dit kader nog te weinig gebruik gemaakt van de diversiteit in eigenschappen van staal. 

Zo worden er vaak traditionele staalsoorten gebruikt, terwijl de inzet van staal met

een hogere sterkte aanzienlijke voordelen kan opleveren. Een HSLA met een treksterke

van 320 tot 420 N/mm2 is een zeer praktische middenklasse. Het is een zeer gangbare

kwaliteit met een 50 tot 100% hogere rekgrens die garant staat voor significant sterkere

en lichtere producten. Hierdoor gaat de kostprijs per product omlaag. Extra specialistische

kennis van verwerking van de meer ‘exotische’ geavanceerde hoge sterke stalen is niet

nodig, omdat uit de praktijk blijkt dat vaak bestaande productiemiddelen gebruikt

kunnen worden.

Tijdens het ontwerp van een product moet rekening worden gehouden met de variatie

in het aangeleverde materiaal en dus wordt vaak een ruime veiligheidsmarge aange-

houden. De moderne hoge sterkte stalen hebben zeer constante eigenschappen en

toleranties, waardoor er minder variatie optreedt tijdens productie terwijl de kwaliteit

van het eindproduct constant is. De materiaaleigenschappen kunnen daardoor optimaal

worden benut. Hierdoor kan zonder teveel risico opnieuw een kostenreductie worden

gerealiseerd.

Eén op één substitutie van een traditioneel staal door hoge sterkte staal zal niet in

alle gevallen het maximale rendement opleveren. De toepassing van nieuwe materialen

is pas daadwerkelijk optimaal, wanneer het product specifiek ontworpen is op basis

van de andere of verbeterde materiaaleigenschappen. Moderne ontwerptechnieken

maken het vernieuwen van een ontwerp een stuk eenvoudiger. Het vraagt echter wel

om een consequente aanpak, waarbij een stimulerende en coachende rol van het

management een belangrijke succesfactor is.

Optimale toepassing van hoge sterkte staal leidt tot producten of productonderdelen,

met meestal meerdere voordelen voor de eindgebruiker. Naast kostenbesparing valt

daarbij onder andere te denken aan de volgende voordelen:

• lichter 

• duurzamer

• milieuvriendelijker (grondstofbesparing) 

• goed recyclebaar

Eendracht maakt sterk
Materialen zijn belangrijk voor het realiseren van productinnovaties. Het is echter

onmogelijk om over materialen te oordelen zonder daarbij het ontwerp- en fabricage-

proces te betrekken. De processen van productie en de daarop volgende verwerking van

materiaal, komen steeds meer in elkaars verlengde te liggen. Dit heeft grote logistieke

Nieuwe kansen voor de maakindustrie
“De concurrentie is ongekend. De marges staan meer dan ooit onder druk. Waar valt

nog winst te boeken? Verplaatsing van een deel van de productie is een optie”.

Dit is de pakkende opening uit een recente advertentie van een groot adviesbureau, het-

geen past in het algemene beeld dat velen hebben van de maakindustrie in Nederland. 

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische

Zaken laat zien dat een deel van de bedrijven in de metaalsector van plan is om 

productiecapaciteit naar het buitenland te verplaatsen. Kostenbesparing is hiervoor

de belangrijkste drijfveer. Zoals in figuur 45 zichtbaar is, voldoen de aldus gerealiseer-

de kostenbesparingen in werkelijkheid echter niet altijd aan de vooraf gestelde hoge

verwachtingen. Uit het onderzoek blijkt verder, dat vooral bij kleinere bedrijven de

kostenbesparingen tegen vallen. Bovendien staan aspecten als kwaliteit en beschikbaar-

heid van personeel in sommige gevallen een succesvolle en duurzame verplaatsing

van bedrijven in de weg.

Er zijn natuurlijk ook veel andere manieren om de kostprijs per product te verlagen,

waarbij de risico’s beter te overzien zijn. Door innovatief materiaalgebruik en het toe-

passen van ‘slimme’ processen blijken de besparingen in de praktijk onverwacht hoog. 

De toekomst van de Nederlandse maakindustrie hangt in belangrijke mate af van de

ondernemers zelf. De Nederlandse industrie is van oudsher flexibel genoeg gebleken

om slagvaardig in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat geldt ook in deze

tijd, echter heeft de aanpassing zich relatief onzichtbaar in veel sectoren van de

industrie afgespeeld. Buiten het zicht van het publiek en de politiek zijn er goed 

georganiseerde, hoog technologische maakspecialisten ontstaan. In de eerder 

geciteerde advertentie wordt dit bevestigd:

INVOERING VAN HOGE STERKTE STAAL STAP VOOR STAP

figuur 45 verplaatsing en mate van gerealiseerde kostenbesparing, uit de publicatie ‘Aard, omvang en effecten van verplaatsen bedrijfsactiviteiten

naar het buitenland’ door Berenschot (november 2004) 
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Een Nederlandse fabrikant van expansievaten voor CV-installaties heeft voor een

recente productinnovatie succesvol gebruik gemaakt van de expertise van toe-

leveranciers. Op een moderne geautomatiseerde productielijn worden inmiddels nieuwe

platte inbouwvaten gemaakt. Er wordt daarbij Ymagine H360 hoge sterkte staal toe-

gepast. De hogere sterkte en goede vervormbaarheid van dit materiaal leveren een

belangrijke bijdrage aan deze productinnovatie. De vaten worden in Nederland

gemaakt met de nieuwste fabricagetechnologieën uit Duitsland en Spanje. Vergeleken

met de concurrerende producten uit de zogenoemde ‘lage-lonen-landen’, is de

Nederlandse fabrikant in staat om expansievaten te produceren die lichter, goedkoper

en duurzamer zijn.

Klanttevredenheid en interne kostenbesparing gaan hand in hand
Een nieuw materiaal kan ook in het gebruik van het product voordeel bieden. Dit kan

leiden tot een verbeterd productaanbod voor de eindgebruiker of consument. Om de

voordelen van een innovatie te bepalen is inzicht in de gehele productcyclus essentieel,

van productie tot en met de recycling van het product. Bij de verkoop van een geïnno-

veerd product is het belangrijk de voordelen voor de klant duidelijk in kaart te brengen

en te kwantificeren, zodat deze argumenten het commerciële proces en de concurrentie-

positie van de producent versterken. 

Naast een lagere kostprijs en de technische voordelen, is ook de verkorte realisatietijd

van een specifiek product een belangrijke factor om de concurrentiepositie te verbeteren.

De realisatietijd om nieuwe producten op de markt te brengen wordt ook wel ‘time-to-

market’ genoemd.

Voor een productiebedrijf is klanttevredenheid op basis van geleverde goede prestaties

van vitaal (commercieel) belang. De metaalverwerkende industrie werkt veelal in clusters

van verschillende specialistische bedrijven die elk een eigen rol spelen in de productie-

keten. Commercieel succes is afhankelijk van elkaar kennen en vertrouwen, waarbij

succesverhalen rond innovaties van groot belang zijn. Verkoop richt zich daarom op

het onderhouden van goede persoonlijke contacten en moet in staat zijn de specifieke

voordelen van het product optimaal te communiceren.

Hoge sterkte staal verdient zichzelf terug
Het is in de maakindustrie vrijwel onmogelijk om de inkoopkosten van een nieuw en

duurder materiaal direct door te berekenen aan de klant. Dit is zeker het geval als er

goedkopere alternatieven voor handen zijn. Inzet van een duurder materiaal moet

worden gecompenseerd met besparingen elders in het productieproces, waardoor de

kosten voor de klant neutraal blijven of lager worden. Dat is mogelijk wanneer de 

verbeterde eigenschappen van die nieuwe materialen optimaal worden benut.

Door gebruik te maken van hoge sterkte staal kan de gewenste constructiesterkte

worden bereikt bij het inzetten van een aanzienlijk dunner materiaal. Hoewel de

inkoopprijs van dit hoge sterkte staal enkele procenten hoger ligt, is de reductie van

het gewicht zo groot dat dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. 

In het voorbeeld van de expansievaten kon dankzij de hogere sterkte van het staal

en een aangepast productontwerp een lichter en goedkoper expansievat worden

gemaakt. De hogere kiloprijs voor de gebruikte HSLA kwaliteit werd derhalve ruim-

schoots gecompenseerd door het 25% lagere productgewicht.

voordelen tot gevolg. De bestel- en doorlooptijd wordt korter, de transportkosten lager

en de flexibiliteit hoger. Hierdoor wordt onvermijdelijk de onderlinge afhankelijkheid

tussen materiaalproducent, tussenhandel, maakbedrijf en eindgebruiker groter. 

In Europa – in het bijzonder in Nederland – is de innovatiegerichte materialenindustrie

goed vertegenwoordigd. Grote bedrijven zoals DSM, Corus, GE Plastics, maar ook kleinere,

brengen regelmatig wereldprimeurs op de markt. Moderne materiaalproducenten

beschikken over laboratoria voor materiaalverwerking. Zij geven advies en doen onder-

zoekswerk voor nieuwe toepassingen, ook  ten behoeve van klanten. De materiaal-

producenten hebben daarnaast partnerships opgezet met kennisinstellingen, zoals het

NIMR (Netherlands Institute for Metal Research). Hier is het meer fundamentele

onderzoek ondergebracht. De beschikbare materialenkennis is in het voordeel van de

Nederlandse maakindustrie.

Europa is ook koploper op het gebied van verregaande (productie)procesautomatisering.

Voor nieuwe, geïntegreerde processen zijn de kosten van arbeid geringer.

Daartegenover staat dat de investeringen groot zijn en deze processen kennisintensiever

zijn. Denk hierbij aan de nieuwe ontwikkelingen in de gereedschapstechniek en van

de verwerkingsinstallaties. In bijvoorbeeld de hydrovormperstechniek hebben

Europese gereedschapsmakers wereldfaam; hetzelfde geldt voor de bouwers van 

verwerkingsinstallaties. Veel technologische vooruitgang wordt geboekt doordat de

producerende industrie en de toeleveranciers regelmatig onderling kennis uitwisselen

en samen aan nieuwe ontwikkelingen werken. Ten behoeve van productontwikkeling

of haalbaarheidstudies beschikken leveranciers vaak over de mogelijkheid om nieuwe

technologiën op kleine schaal te testen. Deze diensten en de beschikbare kennis zijn

belangrijk om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Samenwerking biedt daarbij

voor alle betrokken partijen voordelen. Soms bestaan er zelfs subsidiemogelijkheden.

Met andere woorden: volop kansen voor de Nederlandse maakindustrie! 

FABRICAGE ONTWERP

MATERIAAL

figuur 46 ontwerpdriehoek

figuur 47 foto’s van het productieproces van het expansievat

lees verder op pagina 84



De fabricage van het ringslot betekende de start

van de grootschalige plaatverwerking in het

bedrijf. Met behulp van specifiek op de producten

afgestemde gereedschappen worden producten in

serie uit plaat gefabriceerd. Hierbij worden snij-

en omvormbewerkingen gecombineerd; de zoge-

noemde ‘volgsnij-trekstempels’. Door het stijgende

aantal fietsdiefstallen in de jaren ‘70 en ‘80 ont-

stond de behoefte aan braakwerende fietssloten.

De behuizingen van de klassieke ringsloten uit

normaal vervormingsstaal voldeden niet aan dit

criterium. Om deze reden deed hoge sterkte staal

zijn intrede in het alom bekende fietsslot en werd

het zinvol om ook een kwalitatief hoogwaardiger

sluitmechanisme te gaan toepassen.

KENNIS De heer Gert van Wakeren is mede-

verantwoordelijk voor de productie-engineering.

Sinds enkele jaren ontwerpt en optimaliseert hij

de productieprocessen. “In wezen zijn de proces-

stappen bij de productie van oude ringsloten en

die van hoge sterkte staal gelijk. Toch is er door

het gebruik van hoge sterkte staal ook in de 

productie het een en ander veranderd. Zo zijn de

gereedschappen – door trial and error – in de loop

der jaren enigszins aangepast en geoptimaliseerd.

Het gereedschap is bijvoorbeeld korter en dus

goedkoper geworden. We borduurden daarbij

steeds voort op de eerder opgedane kennis.

Doordat de spanningen en daarmee de slijtage

steeds hoger worden, hebben we uiteindelijk de

keuze voor gecoate gereedschappen gemaakt; 

om plaatselijk de slijtvastheid te verhogen.”

SCHIJNBAAR TEGENSTRIJDIG De trek-

sterkte van het materiaal (dikte 1,25 mm) is 

geleidelijk toegenomen. Momenteel wordt de

staalkwaliteit ZStE420 gebruikt. Voor de productie

van de fietssloten moet het materiaal aan een

tweetal, schijnbaar tegenstrijdige eisen voldoen:

het moet in de productie vervormbaar en tegelijker-

tijd in het eindproduct braakwerend zijn. Door

gebruik te maken van ZStE420 hoge sterkte staal

is dat gelukt. Het goed vervormbaar en verstevigt

tijdens het vervormen, waardoor de gereedschappen

minder belast worden. Desondanks is het wel

nodig om de gereedschappen van een speciale

coating te voorzien. De schaalhelften worden uit

bandstaal gemaakt met behulp van een volgsnij-

trekgereedschap en vervolgens uit de band los-

gesneden. In eerste instantie werd verwacht dat

het vervormen van het materiaal in 3 stappen zou

moeten gebeuren. Maar de producten kunnen

momenteel in één trek op diepte worden

gemaakt, waarna ze worden gekalibreerd.      

STENMAN HOLLAND (AXA)

Stenman Holland BV heeft een lange en rijke historie. Het bedrijf is opgericht

in 1902 en produceerde in de beginjaren onder andere ledikanten en spijkers.

De basis voor één van de twee huidige kernactiviteiten wordt in de jaren ‘20

gelegd met de productie en verkoop van hang- en sluitwerk. Zo’n twintig

jaar later werd een ringslot voor fietsen in het assortiment opgenomen. 

Dit markeert de start van een assortiment fietsenaccessoires, de tweede

kernactiviteit zoals die nu bestaat. Stenman Holland BV, waar momenteel

220 personen werkzaam zijn, maakt deel uit van een Nederlandse holding

met zeshonderd personeelsleden.

interview met Gert van Wakeren 

MODERN FIETSSLOT BRAAKWEREND
DOOR HOGE STERKTE STAAL

Geheel in lijn met het lichter worden van de 

rijwielen in de loop der jaren, heeft de hogere

materiaalsterkte geleid tot het gebruik van 

dunner en dus lichter materiaal voor fietssloten.

Een hogere veiligheid kan ook worden bereikt als

men kritisch is op de kostprijs van het product.

Waar nu 1,25 mm dik materiaal wordt gebruikt,

werd in het verleden nog materiaal in diktes van

1,5 en 2 mm toegepast. Daarnaast verwerkt

Stenman ook hoge sterkte stalen voor andere 

toepassingen zoals DC01 en C490 voor

scharnieren met hogere draagvermogens.
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Afdelingen in het bedrijf die betrokken zijn bij de veranderingen zijn onder andere: 

• inkoop; met betrekking tot de leverancier, prijsonderhandeling en bestelgegevens

• ontwikkeling; vanwege het ontwerp, de materiaalgegevens en verificaties

• verkoop; met betrekking tot het materiaal, de producteigenschappen en positionering

• logistiek; vanwege de codes, opslagplaats en voorraad

• productie; als het gaat om de Notified Bodies, inspectiecriteria en verificaties

• gereedschapsonderhoud; met het oog op de materialen, vorm intoucheren en intervallen

• kwaliteitsbewaking; vanwege de standaards, klanten vrijgave en goedkeuring

• administratie; voor de codes en boekingsposten

• financiën; voor bepaling van de inkoopprijzen, omslagen en toegevoegde waarde

• expeditie; vanwege de codes en varianten

Zoals uit de afbeelding blijkt, is natuurlijk niet iedere functie gelijktijdig en intensief

betrokken.

Bij een geslaagde innovatie zal het succes vele vaderen hebben. Dat is goed, want

het breed delen en vieren van succes maakt de bedrijfscultuur veranderingsgezind en

dus meer bereid tot het aangaan van een volgende ontwikkeling.

Een goed beheerste en begeleide verandering zal op minder weerstand stuiten en tot

minder problemen leiden, dan een onzorgvuldig geïntroduceerde verandering. Een ver-

anderingsgezinde leiding met een stimulerende en ondersteunende rol is belangrijk.

Het gevaar bestaat dat een materiaalverandering bij sommige medewerkers kan leiden

tot risicomijdend gedrag, met een neiging tot terugval naar de vertrouwde werkmethode

als gevolg. 

Vanuit het management van het bedrijf is het daarom cruciaal om het doel van de

innovatie goed te definiëren, bij voorkeur in termen van voordeel voor ‘ons’ en voordeel

Naast de genoemde directe besparingen, worden als gevolg van het gebruik van de

nieuwste materialen en een aangepast productontwerp ook indirecte kostenbesparingen

mogelijk: 

• De hogere sterkte van het basismateriaal leidt tot besparing van versterkingsdelen,

zoals een extra profiel.

• Het gehele product is door een betere vervormbaarheid in minder delen te maken.

Hierdoor is besparing op vele terreinen mogelijk. Te denken valt aan besparingen in

gereedschappen (minder onderdelen), maar vooral ook aan lagere kosten per product

voor montage en afwerking.

• Door gebruik te maken van materiaal met nauwere toleranties is het mogelijk om

tegen lagere kosten aan de vereiste kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. Er kan met

geringere veiligheidsmarges worden gewerkt, zoals met betrekking tot de dikte.

• Een lichter en compacter onderdeel kan in het verdere productieproces leiden tot

besparingen, zoals minder energieverbruik, transportkosten en handling.

• Materiaal met een kortere besteltijd of grotere bestelflexibiliteit kan leiden tot lagere

voorraadkosten en -risico’s. Korte levertijden zijn voor eindgebruikers vaak van groot

belang. Er kan bovendien beter worden ingeschat wanneer het product echt nodig

is en in welke hoeveelheid. 

• Wanneer de mechanische eigenschappen en de maatvoering van een materiaal

goed zijn, verlopen de verwerkingprocessen constant en voorspelbaar. Dit is van

groot belang bij de verregaand geautomatiseerde verwerkingsprocessen, die steeds

vaker bij een onbemande non-stop productie gebruikt worden. 

• Door toepassing van voorgelakt of bekleed staal kan in een aantal gevallen een

interne processtap worden overgeslagen. Zo is bijvoorbeeld in sommige gevallen

door het gebruik van verzinkt staal een latere oppervlaktebehandeling overbodig.

Ook voor de fabrikant van expansievaten speelden de indirecte kostenbesparingen

een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces. Door de flexibele bestelmogelijk-

heden kon de ontwikkeltijd kort blijven. Door gebruik van een hoge kwaliteit staal

werden standaard nauwe toleranties geleverd en kon op extra toeslagen worden

bespaard. Tenslotte bleek bij gebruik van verzinkt hoge sterkte staal extra lakken over-

bodig. Dit leidde voor het bedrijf tot een kwalitatief beter en competitiever product.

Materiaalinnovatie heeft verandermanagement nodig
Binnen een maakbedrijf wordt de productie ‘gevoed’ met het ingekochte materiaal.

Ook hier kan het aloude gezegde gelden: ‘Wat de boer niet kent, dat eet hij niet’. 

Er bestaat in bijna elk bedrijf van nature een sterke voorkeur om te werken met een

beperkt aantal vertrouwde en beproefde materialen.

Maar ‘verandering van spijs doet ook eten’. Nieuwe en verbeterde materialen bieden

mogelijkheden voor productinnovatie en een verbetering van het financiële rendement.

Vernieuwing brengt een collectief veranderingsproces op gang, waarbij de hele productie-

methode door alle betrokkennen kritisch wordt bekeken. Een vernieuwingsgezinde 

cultuur blijkt een uitstekende ‘voedingsbodem’ voor nieuwe ideeën, die kunnen 

uitgroeien tot structurele verbeteringen met bijbehorende kostenbesparingen.

Vernieuwing is niet alleen een zaak van de productontwikkelaar. Binnen alle geledingen

van het bedrijf zullen de gevolgen van een vernieuwing merkbaar zijn. Zo moeten de

coderingen die gebruikt worden voor het nieuwe materiaal niet alleen bekend zijn bij

de afdelingen Ontwikkeling en Inkoop, maar bijvoorbeeld ook bij Goederenontvangst

en Financiën. 
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Vernieuwd en toch op tijd
Korte ontwikkelingstijd is een cruciale factor, omdat het grote invloed heeft op de

terugverdienmogelijkheden. Dit wordt zichtbaar gemaakt in figuur 49. 

Daarom worden steeds vaker stappen in het innovatieproces overlappend of zelfs

gelijktijdig uitgevoerd. Een materiaalinnovatie kan parallel lopen met de ontwikkeling

van nieuwe producten, waardoor de totale ontwikkeltijd niet langer hoeft te zijn. Door

deze ‘concurrent engineering’, kan er een korte time-to-market worden gerealiseerd. 

De aanvullende berekeningen en verificaties die nodig zijn om zekerheid te krijgen

over het nieuwe materiaal, kunnen gelijktijdig met de normale ontwikkelactiviteiten

plaats vinden. Andersom kan de ontwikkeling van een nieuw product het uitgelezen

moment zijn voor een materiaalverandering.

Concurrent engineering levert tijdwinst, maar het leidt wel tot hogere ontwikkelkosten.

Dit, omdat er meer en ander ontwikkelwerk te doen is. Indien er onvoldoende interne

capaciteit is, zijn er vele mogelijkheden om externe ondersteuning in te roepen. Dit

kan in sommige gevallen via een materiaalleverancier. Een andere geschikte mogelijk-

heid is om gebruik te maken van specialistische bedrijven die actieve ondersteuning

kunnen bieden bij de ontwikkeling van nieuwe producten of productieprocessen. 

De interim-projectmanager van de expansievatenfabriek zag kans om in de zeer

korte ontwikkeltijd alle veranderingsprocessen in het bedrijf te beheersen.

Tegelijkertijd aarzelde hij niet om voor de noodzakelijke expertise een externe deskun-

dige in te schakelen. De interim-manager vulde de verder ontbrekende expertise aan

met externe deskundigheid op het gebied van materialen, CAE (Computer Aided

Engineering) en gereedschapsoptimalisatie. Computersimulaties werden ingezet om

vooraf te bepalen wat de effecten waren van sterkte en stijfheid op de keuze voor het

optimale dieptrekproces. De gereedschapsexpertise resulteerde in een keuze voor een

speciale gereedschapscoating, waarmee het mogelijk werd om materiaal zonder extra

olie te kunnen persen. Verder werd de geometrie van de trekring en de stempel aan-

gepast aan de verwerking van hoge sterkte staal.
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voor de ‘klant’. Het is belangrijk dat dit doel door alle betrokken bedrijfsonderdelen

onderschreven wordt. Daarnaast moet duidelijk zijn waarom dit doel wordt nagestreefd. 

Om suboptimalisatie te voorkomen, moeten de besparingen voor het gehele bedrijf in

kaart worden gebracht en niet per bedrijfsonderdeel. Eventuele hogere kosten bij

bepaalde onderdelen moeten worden afgewogen tegen de totale besparing.

Vanzelfsprekend kan kostenstijging bij één bedrijfsonderdeel worden gecompenseerd

door het ter beschikking stellen van een extra budget of door het aanpassen van de

doelstelling. Uiteindelijk moeten de kostenbesparingen op bijvoorbeeld materiaal,

energie, productie, montage, verpakking en logistiek opwegen tegen kosten van de

verandering. 

De kosten van de verandering moeten zich dus terugverdienen. Het komt echter voor

dat leveranciers en klanten commercieel belang hebben bij de verandering van het

bedrijf en bereid zijn bij te dragen in een deel van de kosten of investeringen.

Daarnaast bestaan er vele subsidieregelingen op het gebied van innovatie en 

ontwikkeling. Zo kunnen de loonkosten van op innovatie gerichte activiteiten

gesubsidieerd worden via de WBSO-regeling van Senter (Ministerie van Economische

Zaken). Ook innovatie gerichte samenwerking kan worden gesubsidieerd. 

Zoals aangeven, kunnen verandering en continuïteit op gespannen voet staan met

elkaar. Een projectleider moet daarom zichtbaar gesteund worden door de bedrijfsleiding.

Samen moeten zij erop toezien dat de individuele doelen gehaald worden en dat

ieder bedrijfsonderdeel de afspraken nakomt. Hierbij is er wel ruimte gelaten voor het

snel melden van eventuele knelpunten.

B ij de fabrikant van expansievaten had de bedrijfsleiding een duidelijke doel gefor-

muleerd ten aanzien van de door te voeren innovatie. De randvoorwaarden waren

enerzijds dat het product in de eigen fabriek maakbaar moest zijn en anderzijds dat

het product kwalitatief moest worden verbeterd. Binnen deze randvoorwaarden was

de materiaalkeuze vrij. Dit leidde ertoe dat de betrokken werknemers open stonden

voor verandering en met vele verbetervoorstellen kwamen. Onder normale omstandig-

heden zouden deze suggesties niet naar voren zijn gebracht en ook niet in behandeling

worden genomen door de leiding. Ter illustratie: het idee om met voorverzinkt staal te

gaan werken was één van de verbetervoorstellen van het personeel. 

Verzinkte vaten waren nog niet op de markt. De toepassing van voorverzinkt staal zou

lakken overbodig kunnen maken en tegelijkertijd een betere warmtewering kunnen

bieden. 

Afgezien van de mogelijke geschiktheid van het verzinkte materiaal, waren hier de

kosten natuurlijk van belang. Om inzicht te krijgen in de productiekosten en om na te

gaan in hoeverre de meerkosten van verzinkt staal terugverdiend zouden kunnen worden,

werd de volledige interne kostenstructuur in beeld gebracht. Ook werd gekeken naar

de energiekosten van het applicatieproces van het gevoerde laksysteem.

Geconcludeerd werd dat het gebruik van verzinkt staal resulteerde in een significante

kostenbesparing. Het leidde tot de overstap naar verzinkt hoge sterkte staal en tot de

aanschaf van verbeterde gereedschappen. Er werd een beter inzicht verkregen in de

samenhang van de producteigenschappen en de verwerking. De kosten van de veran-

dering werden ruim gecompenseerd door kostenbesparingen op materiaal, lak, energie,

productie en logistiek.
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Toetsbare kwantitatieve doelen verdienen de voorkeur:

• afgeleid van concrete klantenwensen, bijvoorbeeld x % goedkoper of lichter

• voordeel voor de eindgebruiker, bijvoorbeeld levensduur en/of kwaliteit

• financieel, bijvoorbeeld verhoging van de marge

Maar ook kwalitatieve doelen kunnen een rol spelen:

• voordeel creëren ten opzichte van de concurrentie, bijvoorbeeld moeilijk te kopiëren

vanwege voorsprong in verwerkingskennis

• passend bij de gewenste marktreputatie, leiderschap op het gebied van technologie,

kwaliteit, functie of prijs

• innovatief karakter of imago van het product

Indien mogelijk is het raadzaam om de klant en eventueel ‘de klant van de klant’ te

raadplegen bij het bepalen of toetsen van de meer marktgerichte doelen.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe expansievat wist de fabrikant dat geen half

werk kon worden geleverd. Men heeft de reputatie van technologisch leider en

kwaliteitsleverancier. De kopers van het nieuwe expansievat zijn grote OEM’s in de

ketelbouw. In tegenstelling tot het klassieke bolvormige expansievat voor losse 

toepassing, zijn de aan OEM’s geleverde vaten bestemd voor inbouw. Vanwege de

beperkte ruimte in een verwarmingsketel, dienen de vaten plat te zijn. 

Hoewel de fabrikant tot dat moment voornamelijk aan de groothandel leverde,

waren grote OEM’s toch bekend met ‘de goede’ reputatie van de fabrikant. De

fabriek opereerde in een nieuwe markt, waar buitenlandse concurrenten al langer

actief waren. Het viel op hoe zwaar de platte vaten van de concurrentie waren. Lichte

en goekope vaten van andere concurrenten bleken niet stabiel van vorm en vertoonden

lekkage onder druk. Sommige merken vaten hadden zelfs een extra versteviging in de

vorm van een bout door het midden. Bovendien bleek de nuttige inhoud van de meeste

vaten onvoldoende te zijn. 

Het ontwikkelingsdoel werd overeenkomstig de waarden van de onderneming bepaald.

Er moest een   plat vat worden ontwikkeld, duurzamer dan dat van de concurrentie

tegen eenzelfde of lagere prijs. ‘Duurzamer’ betekende in dit verband dat het vat de

maximale inhoud zou moeten bieden in de gegeven inbouwruimte, dat het vat daarbij
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Implementatieplan voor hoge sterkte staal
De implementatie van hoge sterkte staal kan het beste volgens een stappenplan 

verlopen. Het innovatieproces verloopt dan van algemeen naar specifiek, waarbij in

de loop van de tijd meer zekerheid wordt verkregen over het succes van de innovatie.

Er is bij veranderingen altijd een afbreukrisico. Het is verstandig dit risico op geplande

momenten te beoordelen, zodat  eventueel kan worden teruggevallen op een reeds

bekende oplossing of een alternatief.

Het implementatieplan zal doorgaans de volgende stappen inhouden:

1 vaststellen van doelstelling

2 vertalen doelstelling naar kritische materiaaleigenschappen

3 veranderingen in kaart brengen in proces en organisatie

4 uitvoeren van simulaties en haalbaarheidstest

5 uitvoeren van significante productie run

6 testen en productvalidatie

7 borging van kennis en kwaliteit

Stap 1 Vaststellen van doelstelling

Het is raadzaam het doel helder vast te stellen. Het doel dient als kader, waarmee de

ontwikkelaar of het ontwikkelteam kan werken bij de materiaalkeuze en eventuele

materiaalverandering.

figuur 50 cad-tekening expansievat

figuur 52 het expansievat
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figuur 51 toenemende zekerheid tijdens productontwikkeling
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VDS heeft na toetreding tot de VDL-groep een

gestage groei doorgemaakt, zowel in personeel

als in omzet en machinepark. In de loop van de

jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een

gespecialiseerde toeleverancier van metalen half-

fabrikaten aan onder andere de automotivesector.

Dit komt omdat het productieproces (met volg-

snij-buig-gereedschappen) vooral rendabel is bij

grote aantallen. VDS is gespecialiseerd in hoog-

waardige en ‘moeilijke’ producten die met één

volggereedschap te produceren zijn. Managing

director Jos van Meijl: “We leveren aan zoge-

naamde ‘first-tiers’, die weer direct produceren en

assembleren voor de automobielfabrieken. Vanuit

de automotivesector komt steeds meer druk op

onze organisatie. Als gevolg van de just-in-time

leveringen worden er steeds hogere eisen gesteld

aan kwaliteit en logistiek.”

De gereedschappen die VDS gebruikt, nemen in

complexiteit toe: “We proberen ook om andere

bewerkingen – zoals tappen en het inpersen van

moeren en bussen in onze bewerkingslijnen op te

nemen,” vertelt engineer Roeland Lampe. Op deze

manier wordt wat vroeger een extra nabewerking

was, in het productieproces geïntegreerd. “De

gereedschappen worden overigens gemaakt bij de

VDL gereedschapmakerij, die in hetzelfde bedrijfs-

pand gevestigd is. Het is een zelfstandig bedrijf,

maar in wezen zijn ze evenals ‘paard en wagen’

een onlosmakelijke eenheid.” 

MAAKBAARHEID Het materiaal dat VDS in

haar processen gebruikt, wordt in principe voor-

geschreven door de eindgebruiker. Lampe: “We

stappen in de meeste gevallen in bij het tweede

prototype. De bijdrage die wij leveren aan de 

productontwikkeling beperkt zich vaak tot 

advisering met betrekking tot maakbaarheid van

het product.” VDS kwam zo’n vijftien jaar geleden

voor het eerst in aanraking met hoge sterkte staal

en vooral de laatste tien jaar werden de kwaliteiten

QSTE340TM en ZSTE340 steeds meer gebruikt.

“Maar je ziet nu dat voor dezelfde vormdelen zelfs

S700MC wordt gebruikt. Hoewel kleine bedrijven

soms terughoudend zijn bij het gebruik van hoge

sterkte staal, zien wij de combinatie van een hoge

sterkte staal en een versterkingsreliëf steeds

vaker,” aldus Roeland Lampe.

VOORDELEN Voor de klanten van VDS zijn de

voordelen van hoge sterkte staal duidelijk: een

hoge sterkte, meer gewichtsbesparing en daar-

door een aantrekkelijke prijs. Van Meijl: “Voor VDS

levert maken van complexe producten uit hoge

sterkte staal het voordeel op dat het aantal mede-

aanbieders daarvan relatief laag is. Dit komt

omdat de ‘maakbaarheid’ bij het gebruik van deze

sterktes staal door beperktere vervormbaarheid en

meer terugvering afneemt. Ook heeft het gebruik

van hoge sterkte staal boven de 400 N/mm2

effect op de gereedschappen. Lampe: ”We hebben

te maken met meer slijtage en moeten er in de

planning van een project dus van te voren op

anticiperen dat staal met andere eigenschappen

wordt verwerkt. Ook de diktetoleranties zijn voor

ons productieproces van groot belang. Geringe

spreiding in de dikte zorgt voor een goede repro-

duceerbaarheid. Het hoge sterkte staal ‘Ymagine’

heeft beide facetten: een nauwkeurige dikte-

tolerantie en een homogene structuur. Het werken

met hoge sterkte stalen maakt het voor ons 

noodzakelijk om met andere gereedschapstalen 

of coatings te gaan werken”. 

VDS AL RUIM EEN DECENNIUM HOGE STERKTE STAAL

VDS Technische Industrie in Hapert is in 1958 opgericht en maakt sinds

1981 deel uit van de VDL Groep. Het is een modern uitgerust toeleverings-

bedrijf van ferro en non-ferroplaatproducten in materiaaldiktes variërend

van 0,2 tot 8,0 mm. De seriegroottes variëren voornamelijk van middel-

groot tot groot. Zowel eenvoudige als complexe metaaldelen, enkelvoudig

of samengesteld, behoren tot het programma. Het bedrijf gebruikt, vooral

gedreven door de automotivesector, al zo’n tien jaar hoge sterkte staal.

interview met Roeland Lampe en Jos van Meijl 

KINDERAUTOSTOEL Hoewel VDS vooral

op de automotivesector georiënteerd is, heeft het

bedrijf ook wel projecten in andere branches. Een

voorbeeld is Dorel Netherlands, dat met het merk

Maxi-Cosi Europees marktleider is op het gebied

van kinderveiligheidszitjes. Roeland Lampe: 

“Het verstellen van het gordelsysteem van de

Priori-kinderstoel moest eenvoudiger, waardoor

het nieuwe ontwerp niet in kunststof kon worden

uitgevoerd. Wij zijn toen ingeschakeld om het 

verbeterde ontwerp uit staal te maken. De 

G-krachten op het gordelsysteem vereisten stijfheid

en sterkte van staal, maar het gewicht moest 

worden beperkt. Na een eerste ontwerp in conven-

tioneel staal, kwam men uiteindelijk uit op hoge

sterkte staal. Nu wordt de kwaliteit ZSTE340 van

1,5 mm dik gebruikt, waarbij in het ontwerp ver-

stijvingen zijn gecreëerd. Ook is nog gekeken naar

de kwaliteit ZSTE420, maar door de hogere vloei-

grens werd het voor VDS ‘minder maakbaar’.

Uiteindelijk is met een kostenstijging van ongeveer

5% per kilogram materiaal, in het metaal een

gewichtsbesparing van zo’n 20% gerealiseerd. Dit

heeft dus een positief effect op de uiteindelijke

kostprijs van het product,” besluit de heer Lampe.

kinderautostoel met gordelsysteem uit 

hoge sterkte staal

Roeland Lampe en Jos van Meijl bij één van de

vele persgereedschappen

9190
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organisatie nodig zijn. Om al deze veranderingen in kaart te brengen zijn extra

inspanningen vereist.

Het is goed deze veranderingen in een vroeg stadium in kaart te brengen, in ieder

geval vóór de materiaalkeuze. Laat de betrokken personen een lijst opstellen van de

te verwachten veranderingen en de gevolgen voor deze persoon.

• De inkoper moet bijvoorbeeld nagaan of de huidige leverancier het nieuwe 

materiaal kan leveren en welke inkoopvoorwaarden hiervoor gelden.

• Productie moet nadenken over de gevolgen voor het proces, de machines, de

gereedschappen en het onderhoud.

• Verkoop moet klanteneisen in detail boven water halen en voorbereid zijn op de

verkoopargumenten voor het nieuwe product.

Proeven, berekeningen en zogenaamde ‘one step simulaties’ helpen om snel meer

details over de veranderingen inzichtelijk te hebben. Er moet gedacht worden aan

simulatie van perskrachten, maar ook aan de aanpassing van het onderhoudsschema

en materiaallogistiek.

B ij de fabrikant werd voordat de productontwikkeling plaatsvond een gedeeltelijk

nieuwe productielijn gebouwd, met als uitgangspunt het gebruikelijke dieptrekstaal.

Vervolgens werd de vraag gesteld welke aanpassingen in de lijn nodig zouden zijn om

de nieuwe materialen te kunnen verwerken. Mogelijke consequenties werden in kaart

gebracht: aluminium en roestvast staal vereisten niet-magnetisch materiaaltransport.

Hoge sterkte staal vergde zwaardere persen in combinatie met hardere gereedschappen.

Verzinkt staal kon vervuilingsproblemen opleveren. Daarnaast moest onderzocht worden

wie deze materialen zou kunnen leveren, tegen welke prijs en welke kwaliteitsnorm

gehanteerd moest worden. Het was van belang te weten of de wetgever het nieuwe

materiaal toestond. Ook moest worden nagegaan of de klanten het nieuwe materiaal

accepteerden. Deze informatie werd voor meerdere materialen verzameld en weer-

gegeven in een functioneel overzicht ter ondersteuning van de keuze, in de vorm van

een ‘keuzekaart’.

Stap 4 Uitvoeren van simulaties en haalbaarheidstests

Het is sterk aan te bevelen om vooraf, via berekeningen of simulaties, het effect van

hoge sterkte staal op het product en productieproces te bepalen. Dit is zeker nood-

zakelijk wanneer gekozen wordt voor materialen met grote onderlinge afwijkingen in

sterkte, zoals bijvoorbeeld bij de omschakeling van een traditioneel dieptrekstaal naar

een HX400LA (HSLA met vloeigrens 400 N/mm2).

Een handmatige sterkte- of stijfheidsberekening, volgens de zogenaamde ‘vergeet-

menietjes’ geeft slechts een beperkt inzicht. Een betrouwbaarder beeld is via een 

eenvoudige eindige elementen analyse te verkrijgen (FEM - Finite Element Modelling). 

Bij zware mechanische belastingen, met grote vervormingen en bij dieptreksimulaties,

is een niet-lineaire FEM-berekening nodig. Dit laatste is werk voor specialisten. 

Het is bij simulaties of berekeningen van cruciaal belang dat men de juiste gegevens

van de mechanische belasting en het ontwerp gebruikt. Een veel gehoorde uitspraak

van simulatie-experts luidt ‘garbage in = garbage out’. Daarmee wordt bedoeld dat

een betrouwbaar resultaat alleen behaald kan worden op basis van betrouwbare uit-

gangspunten. Een complicatie is dat de exacte belastingscondities bekend moeten

zijn. Soms zijn deze gegevens eenvoudigweg niet voorhanden en zullen ze samen met

de klant gedefinieerd of geschat moet worden. Door de relatie tussen de berekenings-
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de ketel niet ontilbaar zwaar zou mogen maken en dat maximale bescherming moest

worden geboden tegen corrosie en de hitte van de ketel. 

Stap 2 Vertalen doelstelling naar kritische materiaaleigenschappen

Bij een materiaalinnovatie moeten de algemene doelen vertaald worden naar de kritische

materiaaleigenschappen. Als er specificaties bekend zijn en berekeningen of simulaties

mogelijk zijn, kunnen deze worden vertaald in materiaaleisen. Ook hier kan het nodig

blijken de klant om nadere informatie te vragen of om op eigen initiatief criteria aan

hem voor te stellen. Voor vertaling naar materiaaleigenschappen of -eisen kan de

hulp van materiaalleveranciers nodig zijn.

Hieronder volgen enkele praktijkvoorbeelden voor hoge sterkte staal (zie afbeeldingen):

a Het productontwerp blijkt kritisch op (buig- of trek)sterkte: hoe hoger de sterkte van

het materiaal hoe lichter en goedkoper het product wordt. Dit, zonder een verhoogd

risico op blijvende vervorming tijdens de levensduur van het product.

b Het productontwerp blijkt kritisch op (buig- of trek)stijfheid: hoe stijver het materiaal

hoe beter. In de meeste gevallen heeft de sterkte van het materiaal geen invloed

op de stijfheid, maar ook hier geldt dat bij hoge belasting het stijve product niet

mag vervormen. 

c Het productontwerp blijkt kritisch op breuksterkte: een hoge breukspanning is

nodig om bij hoge belasting te voorkomen dat het product breekt.

d Het productontwerp blijkt kritisch op energieopname: hoge sterkte en goede 

vervormbaarheid zijn nodig om een klap of explosie zonder breuk te doorstaan 

en tijdens de vervorming een maximale energie te absorberen.

e Het productontwerp blijkt kritisch voor zwakke plekken ten gevolge van de verwerking:

het dunste deel in het verwerkte product moet sterk genoeg zijn om scheurvorming

in het gebruik te voorkomen. De combinatie van goede vervormbaarheid bij hoge

sterkte kan hier een uitkomst zijn.

f Het productontwerp blijkt kritisch op duurzaamheid: vele wisselende belastingen

vragen om een hogere breuksterkte dan die onder statische belasting het geval is

(raadpleeg hiervoor uw materiaalleverancier). Ook kan bijvoorbeeld extra verzinken

nodig zijn om vroegtijdig falen door corrosie te voorkomen.

g Het product kan uit dunnere direct gegoten warmgewalste plaat worden gemaakt

en vergt geen klasse A oppervlaktekwaliteit.

Het maximale volume van het expansievat werd bereikt door middel van een zeer

stijf en stabiel vat. Hiervoor bleken productvorm, materiaaldikte en -sterkte van

belang. Voor bescherming tegen corrosie was poedercoaten de standaard oplossing,

de kleur van de poedercoating was een duidelijk herkenbare eigenschap van het merk

geworden. Kleur speelde echter voor een inbouwvat geen rol meer, dus daarom waren

alternatieve beschermingen mogelijk. 

De warmtebelasting in een inbouwvat wordt veroorzaakt door het warm water, maar

ook door de stralingshitte van de verwarmingsketel. In sommige ketels wordt dit

opgevangen door een hitteschild, maar metallische reflectie van het vat zou hetzelfde

effect kunnen hebben. 

Op basis van de kritische materiaaleigenschappen afgeleid van de bovenstaande

functies werden de volgende materialen overwogen: dieptrekstaal, hoge sterkte staal,

roestvast staal en aluminium.

Stap 3 Veranderingen in proces en organisatie in kaart brengen

Zoals eerder beschreven, kunnen aanzienlijke veranderingen in het proces en in de

a

b

c

d

e

f

g
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Wel moet goed gerealiseerd worden wat de verschillen zijn met het beoogde ontwerp.

Resultaten kunnen eventueel worden gecombineerd van verschillende en elkaar aan-

vullende productieproeven. Voorbeelden zijn: het testen van dieptrekken, knippen en

lassen op steeds verschillende producten. 

E r bestond bij de fabrikant vooraf twijfel over de gevolgen van de inzet van het ver-

zinkte product op het soepele verloop van het geautomatiseerde productieproces.

Bovendien wilde men graag ervaring opdoen met een nieuw gereedschapsonderdeel.

Dit gereedschap (trekring-geometrie) was voorzien van  een oppervlaktelaag van grafiet,

hetgeen het smeren overbodig zou maken.

Op basis van een bestaand vat en op de bestaande productielijn werd in het weekeinde

een serie van duizend producten geproduceerd. Steeds werd, na een paar honderd

delen, nauwgezet gekeken naar eventuele gereedschapsvervuiling en lasproblemen.

Alles verliep vlekkeloos en zelfs het werken zonder extra olie bleek haalbaar. Ook voor

het trekken van delen uit hoge sterkte staal zijn – op basis van bestaande producten –

productieproeven gedaan. Hierdoor leerde men snel de juiste instellingen te vinden.

Het geheel gaf naast informatie, ook het vertrouwen dat men in de productie geen

grote problemen meer zou hebben. De verzinkte producten zijn vervolgens ingezet in

een veldtest.

Stap 6 Testen en productvalidatie

Gebruik van een nieuw materiaal maakt het soms noodzakelijk het product opnieuw

volgens de eis van de klant of de geldende norm te testen. Een validatie kan een 

tijdrovende zaak zijn en enkele maanden in beslag nemen. De productvalidatie dient

daarom zo vroeg mogelijk te worden gepland en hoeft niet altijd aan het eind van de

ontwikkeling te gebeuren. Een vroege validatie maakt het mogelijk om direct na het

einde van de productontwikkeling te starten met reguliere productie. Het is soms

mogelijk een validatie te doen op basis van producten uit de significante productierun,

of op basis van een representatieve nul-serie van leveranciers. Deze kan bijvoorbeeld

worden gemaakt tijdens afname van het gereedschap.

De noodzakelijke beproevingen kunnen ten dele in-house plaatsvinden, maar voor

sommige tests is externe expertise noodzakelijk. Wanneer er voldoende zekerheid is

over de geschiktheid van het product, zal ook de klant zijn validatie moeten uitvoeren.

Na optimalisatie van het ontwerp van het nieuwe expansievat, het gebruikte staal,

de oppervlakte en het gereedschap, bleken de uiteindelijke producten alle ver-

wachtingen te overtreffen. Ook de opstart van de lijn en de productie verliepen vlek-

keloos. Door de multidisciplinaire, stapsgewijze aanpak en het vroegtijdig uitvoeren

van testen, bleek er grote zekerheid te bestaan over de kwaliteit van de productie.

Stap 7 Borging van kennis en kwaliteit

Om niet iedere keer opnieuw het wiel uit te hoeven vinden, is borging van kennis

noodzakelijk. Het vormt een goede basis voor eventuele andere of nieuwe ontwikkelingen.

In feite is deze kennis het intellectuele kapitaal voor een maakbedrijf en het verdient

daarom voldoende aandacht en bescherming. Goede borging van de kennis is ook de

basis voor kwaliteitsborging. Borging van de kwaliteit is niet alleen belangrijk voor de

klant, maar heeft ook een grote invloed op de continuïteit en het rendement van het

maakproces. Het is een onderdeel van het bedrijfskapitaal van een maakbedrijf en zal

mede bepalend zijn voor het succes en de ontwikkeling van het bedrijf in de toekomst. 
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resultaten en de ontwikkeldoelstellingen – zoals de kosten of het gewicht – te evalueren,

is een heldere en goed onderbouwde materiaalkeuze te maken.

Wanneer het ontwerp zeer kritisch is op sterkte en stijfheid, wordt het belangrijk om

bij simulaties ook rekening te houden met het verwerkingproces. Inzicht is nodig in

het plaatselijk dunner en harder worden van het materiaal als gevolg van vervorming

(dieptrekken, strekken en buigen). Verdunde delen van het product mogen niet over-

lappen met de sterk belaste zones, of moeten worden verstevigd. 

De testfase geeft meer zekerheid over het ontwerp. Dankzij sterk verbeterde simulaties,

kan de kostbare en tijdrovende testfase tegenwoordig tot een minimum tijd beperkt

blijven. Prototypen moeten in een zo vroeg mogelijk stadium worden getest. Het beste

is om dit direct na de simulaties te doen, zodat de prototypen kunnen dienen ter 

verificatie. Prototypen kunnen handmatig worden gemaakt, maar ook ‘soft tooling’ of

‘rapid tooling’ maken tegenwoordig korte doorlooptijden en lagere kosten voor proto-

typing mogelijk. Indien het niet loont om dit in-house te doen, kan dit worden uitbesteed

bij een prototypebouwer, een testinstituut of bij de leverancier. De resultaten kunnen

worden geëvalueerd met leveranciers en eventueel ook met klanten. Enthousiaste

reacties op het prototype bevestigen dat in de ogen van de klant het juiste product

wordt ontwikkeld.

Het stijf en stabiel maken van een plat expansievat leek een simpele opdracht,

maar dat bleek het zeker niet te zijn. Zelfs platte vaten met een zeer hoge wand-

dikte en toegevoegde verstijvingsribben bleken onder druk nog onvoldoende stijf,

waardoor een ballonvorm werd verkregen. Elastische vervorming is minder problematisch,

maar in dit geval was de vervorming bijna volledig permanent. Lineaire FEM-berekeningen

gaven geen verklaring voor dit fenomeen. Pas na niet lineaire FEM-berekeningen, die

ook het verdunnen van het materiaal tijdens persen simuleren, kon de sterke vervorming

onder druk worden verklaard. Vooral in de randen en de ribben was het materiaal te

zwak en boog als gevolg van een lokale verdunning uit.

De oplossing kwam tot stand door een serie simulaties, via eenvoudige tests op

bestaande producten en op basis van prototypen gemaakt door rubberperstechniek.

Het gebruik van hoge sterkte staal in combinatie met een zo glad mogelijk ontwerp,

zou zelfs bij een veel geringere wanddikte een stijf en stabiel vat opleveren met

minieme vervorming onder druk.

Bij het vastleggen van de uiteindelijke vorm en het gereedschap bleken de dieptrek-

simulaties van onschatbare waarde. De externe gereedschapsmaker wilde – na een eerdere

mislukking met hoge sterkte staal – aanvankelijk alleen nog een garantie afgeven bij

gebruik van zachte vervormingsstalen. Door consequent de simulatie te volgen kwam

men tot de juiste gereedschapsgeometrie en persinstellingen. De uiteindelijke persdelen

bleken foutloos.

Stap 5 Uitvoeren van significante productierun

Voor een maakbedrijf is een snelle start en een daarna vlekkeloos lopende productie

de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering. Het is om die reden sterk aan te bevelen

om al tijdens de productontwikkeling een zogenaamde significante productierun uit

te voeren. Via een dergelijke proefproductie krijgt men meer zekerheid en de mogelijk-

heid om eerste ervaringen op te doen. Dit hoeft niet altijd op basis van het uiteinde-

lijke ontwerp, maar kan vaak op basis van bestaande producten. Hierop wordt slechts

een deel van de veranderingen doorgevoerd, bijvoorbeeld alleen het nieuwe materiaal.

Eindige elementen modellen geven steeds

betrouwbaardere resultaten en kunnen helpen

om al in een vroeg stadium de maakbaarheid

van een nieuw product en een nieuw materiaal

te beoordelen.
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Borging van de kennis werd door de fabrikant gezien als een investering voor de

toekomst: berekeningen, simulaties en technische beproevingen zijn gaandeweg

vastgelegd in een elektronische file. Deze file is beveiligd en uitsluitend toegankelijk

voor de betrokken medewerkers. In de file staan onder andere eisen en wensen, test-

resultaten, design documenten en productpresentaties. Daardoor zijn alle technische

en economische aspecten over de ontwikkeling en het product op één plaats te vinden. 

Bij eventueel volgende ontwikkelingen vormt dit ook voor andere ontwikkelaars een

kennisbasis. Een zogenaamde design-FMEA en proces-FMEA (zie appendix) zijn

gemaakt om de zwakke punten in ontwerp en verwerking op te sporen, de gevolgen

te kennen en correctiemaatregelen te nemen. FMEA staat voor Failure Mode and

Effects Analysis, ofwel faalwijzen- en gevolgenanalyse.

Het maken van de FMEA’s met alle disciplines was veel werk, maar zijn geschikt voor

de hele productfamilie ‘platte vaten’. Dat maakte het een investering voor de toekomst.

Tenslotte werd een controleplan opgesteld, waar bij kwaliteitscontrole tijdens de 

productie op moet worden gelet. Afhankelijk van de gewenste zekerheid per productie-

stap, werd vastgesteld wat de statistisch verantwoorde steekproef was en welke 

afwijkingen acceptabel waren. Met name voor het laatste bleek hulp van een externe

deskundige nuttig.



NAWOORD
In dit boek hebben we gepoogd weer te geven hoe de diverse 

mogelijkheden en voordelen van hoge sterkte staal optimaal kunnen

worden benut. Vanaf de ontwerpfase van een product is het van

belang rekening te houden met de toepassing ervan. Daarnaast is

ook bewerkingen van hoge sterkte staal afhankelijk van de details

van de bewerkingstechniek, de gebruikte machines, de machine-

instellingen en natuurlijk de gebruikte staalsoort. Al deze factoren

zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat. Mocht u als eind-

gebruiker onverhoopt op problemen stuiten tijdens de implementatie

van hoge sterkte staal, neem dan gerust contact op met de Federatie

Dunne Plaat. Zij weten wie uw vraag het beste kan beantwoorden. 

De federatie heeft contacten met materiaalexperts die in staat zijn

deskundig advies te geven over uiteenlopende zaken, variërend van

sterkteberekeningen, scheidingstechnieken en vervormingstechnieken

tot en met corrosie.  De interviews die we bij diverse bedrijven 

hebben afgenomen, geven de dagelijkse praktijk weer bij de verwerking

van hoge sterkte staal. 

Het praktijkboek hoge sterkte staal is tot stand gekomen door de

inzet van diverse enthousiaste mensen. Graag willen wij iedereen

bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek.

In het bijzonder willen wij de medewerkers van Corus en MCB

Nederland bedanken voor de grote inspanning die zij hebben 

geleverd. Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan het Ministerie 

van Economische Zaken die dit project mede mogelijk heeft gemaakt.

Het was ons een genoegen alle gegevens te verzamelen en om te 

vormen tot een hopelijk goed te volgen, gemakkelijk leesbaar geheel

waar u in de dagelijkse praktijk wat aan heeft.

de auteurs
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Sinds 2006 is een nieuwe koudgewalste norm gepubliceerd voor hoge sterkte stalen, in deze norm zijn nu voor de meeste 

kwaliteiten de eigenschappen in dwarsrichting gedefinieerd. Voor HSLA stalen (HCxxxLA) is het ook mogelijk de eigenschappen 

in langsrichting te specificeren.
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EN 10149-2, 1995 UK France Germany Corus

grade BS 1449 NFA 36-231 SEW 092 grade

langs gemeten langs gemeten dwars gemeten langs gemeten

- 40 F 30 - QStE260TM -

S315 MC 43 F 35 E 315 D QStE340TM Ympress S315

S355 MC 46 F 40 E 355 D QStE420TM Ympress S355

S420 MC 50 F 45 E 420 D QStE460TM Ympress S420

S460 MC - - QStE500TM Ympress S460

S500 MC 60 F 55 E 490 D QStE550TM Ympress S500

S550 MC - E 560 D - Ympress S550

S600 MC - E 620 D QStE650TM -

S650 MC - E 690 D QStE690TM Ympress E690*

S700 MC 75 F 70 - - Ympress S700

EN 10268, 2006 EN 10268, 1998 France Germany Corus

grade grade NFA 36-232 SEW 093 grade

langs/dwars gemeten dwars gemeten langs gemeten dwars gemeten langs gemeten

HC260LA H240LA E240C ZStE260 Ymagine H240

HC300LA H280LA E280C ZStE300 -

HC340LA H320LA E315C ZStE340 Ymagine H320

HC380LA H360LA - ZStE380 Ymagine H360

HC420LA H400LA - ZStE420 Ymagine H420

NORMEN

internationale normen voor warmgewalste microgelegeerde hoge sterkte stalen, * Ympress E690 heeft eigenschappen dwars op walsrichting

vloeigrens treksterkte rek rek 180° buigtest

grade N/mm2 N/mm2 L0 = 80 mm (t < 3 mm) L0 = 5.65 √S0 (t ≥ 3 mm) (dwars) in mm

HC260LA dwars 260 - 330 350 - 450 ≥ 26 - -

HC260LA langs 240 - 310 340 - 420 ≥ 27 - -

Ymagine H240 langs 240 - 310 340 - 420 ≥ 27 - -

HC300LA dwars 300 - 380 380 - 480 ≥ 23 - -

HC300LA langs 280 - 360 370 - 470 ≥ 24 - -

HC340LA dwars 340 - 420 410 - 510 ≥ 21 - -

HC340LA langs 320 - 410 400 - 500 ≥ 22 - -

Ymagine H320 langs 320 - 410 400 - 500 ≥ 22 - -

S315 MC langs ≥ 315 390 - 510 ≥ 20 ≥ 24 0 t

Ympress S315 langs ≥ 315 390 - 510 ≥ 23 ≥ 26 0 t

HC380LA dwars 380 - 480 440 - 560 ≥ 23 - -

HC380LA langs 360 - 460 430 - 550 ≥ 20 - -

Ymagine H360 langs 360 - 450 430 - 500 ≥ 20 - -

S355 MC langs ≥ 355 430 - 550 ≥ 19 ≥ 23 0.5 t

Ympress S355 langs ≥ 355 430 - 550 ≥ 22 ≥ 25 0 t

HC420LA langs 420 - 520 470 - 590 ≥ 17 - -

HC420LA langs 400 - 500 460 - 580 ≥ 18 - -

Ymagine H420 langs 420 - 500 480 - 620 ≥ 18 - -

S420 MC langs ≥ 420 480 - 620 ≥ 16 ≥ 19 0.5 t

Ympress S420 langs ≥ 420 480 - 620 ≥ 19 ≥ 21 0 t

S460 MC langs ≥ 460 520 - 670 ≥ 14 ≥ 17 1 t

Ympress S460 langs ≥ 460 520 - 670 ≥ 17 ≥ 19 0 t voor < 10mm

0.5 voor 10 - 15mm

Ymagine H500 langs 500 - 600 560 - 700 ≥ 14 - -

S500 MC langs ≥ 500 550 - 700 ≥ 12 ≥ 14 1 t

Ympress S500 langs ≥ 500 550 - 700 ≥ 15 ≥ 16 0.5 t

S550 MC langs ≥ 550 600 - 760 ≥ 12 ≥ 14 1.5 t

Ympress S550 langs ≥ 550 600 - 760 ≥ 15 ≥ 16 0.5 t

S600MC langs ≥ 600 650 - 820 ≥ 11 ≥ 13 1.5 t

S650MC langs ≥ 650 700 - 880 ≥ 10 ≥ 12 2 t

Ympress E690 dwars ≥ 690 750 - 950 ≥ 12 ≥ 14 0.5 t voor < 3mm

1.0 t voor < 6mm

1.5 t voor > 6mm

S700MC langs ≥ 700 750 - 950 ≥ 10 ≥ 12 2 t

Ympress S700 langs ≥ 700 750 - 950 ≥ 10 ≥ 12 2 t

mechanische eigenschappen van microgelegeerde hoge sterkte stalen

internationale normen voor koudgewalste microgelegeerde hoge sterkte stalen

Voor dikten > 8 mm mag de minimale vloeigrens voor S650MC en S700MC 20 N/mm2 lager zijn dan de in de tabel getoonde waarden.

In de onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven 

van de officiële coderingen in hoge sterkte stalen volgens 

verschillende normen.
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vloeigrens treksterkte rek r-waarde n-waarde

Grade N/mm2 N/mm2 A80 in %

HC180Y dwars 180 - 230 340 - 400 ≥ 36 ≥ 1.7 ≥ 0.19

HC220Y dwars 220 - 270 350 - 420 ≥ 34 ≥ 1.6 ≥ 0.18

HC260Y dwars 260 - 320 380 - 440 ≥ 32 ≥ 1.4 ≥ .017

HC180P dwars 180 - 230 280 - 360 ≥ 34 ≥ 1.6 ≥ 0.17

HC220P dwars 220 - 270 320 - 400 ≥ 32 ≥ 1.3 ≥ 0.16

HC260P dwars 260 - 320 360 - 440 ≥ 29 - -

HC300P dwars 300 - 360 400 - 480 ≥ 26 - -

HC180B dwars 180 - 230 (+35) 300 - 360 ≥ 34 ≥ 1.6 ≥ 0.17

HC220B dwars 220 - 270 (+35) 320 - 400 ≥ 32 ≥ 1.5 ≥ 0.16

HC260B dwars 260 - 320 (+35) 360 - 440 ≥ 29 - -

HC300B dwars 300 - 360 (+35) 400 - 480 ≥ 26 - -

HC220I dwars 220 - 270 300 - 380 ≥ 34 max 1.4 ≥ 0.18

HC260I dwars 260 - 310 320 - 400 ≥ 32 max 1.4 ≥ 0.17

HC300I dwars 300 - 350 340 - 440 ≥ 30 max 1.4 ≥ 0.16

grade vloeigrens treksterkte rek n-waarde

N/mm2 N/mm2 A80 in %

HCT450X dwars 260 - 340 (+30) 450 ≥ 27 0,16

HCT500X dwars 300 - 380 (+30) 500 ≥ 23 0,15

HCT600X dwars 340 - 420 (+30) 600 ≥ 20 0,14

HCT780X dwars 450 - 560 (+30) 780 ≥ 14 -

HCT980X dwars 600 - 750 (+30) 980 ≥ 10 -

HCT690TD dwars 410 - 530 (+40) 690 ≥ 22 0,18

HCT680Tb dwars 450 - 550 (+40) 680 ≥ 24 0,19

HCT790TD dwars 440 - 560 (+40) 790 ≥ 20 0,14

HCT780Tb dwars 500 - 620 (+40) 780 ≥ 22 0,18

koudgewalst direct gewalst warmgewalst

mechanische eigenschappen van enkele andere hoge sterkte stalen conform EN10268-2006: IF-HS (HCxxxY), Rephos (HCxxxP), Bake Hardening (HCxxxB)

en Isotropisch (HCxxxI) het hardening effect staat tussen haakjes achter de vloeigrens weergegeven

mechanische eigenschappen van enkele andere hoge sterkte stalen conform EN10336-2005: DP (HCTxxxX) en TRIP (HCTxxxT)

het hardening effect staat tussen haakjes achter de vloeigrens weergegeven

BESCHIKBARE DIKTES EN BREEDTES

In de onderstaande tabel zijn de algemeen beschikbare afmetingen

weergegeven, gebaseerd op de Europese markt. In de figuren staat

op de horizontale as de dikte (in mm) en op de verticale as de

walsbreedte (in mm). De kleuren geven aan hoeveel leveranciers

een bepaalde afmeting in hun portfolio hebben gepubliceerd 

(zie legenda). Links staat het koudgewalst staal, rechts het warm-

gewalst staal en Ymagine is zichtbaar in de middelste kolom.

De meeste staalleveranciers zijn continu actief om hun productaanbod te verbreden

en de performance van de installaties te verhogen, dit is zeker het geval voor de

Ymagine productfamilie. Hierdoor kunnen de beschikbare afmetingen wijzigen en

daarom is het verstandig contact op te nemen met uw leverancier voor de meest

recente ontwikkelingen rond de beschikbare breedtes en diktes.
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koudgewalst direct gewalst warmgewalst
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HC260LA / H240LA Ymagine H240

HC340LA / H320LA Ymagine H320 S315MC
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