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Alles over lassen 
 

Structuurverandering bij het lasproces: 
Meeste metalen of legeringen kunnen niet zonder voorzorgsmaatregelen worden gelast.  
Goed lasbaar betekent dat de samenstelling en eigenschappen van gelaste delen behouden blijven. 

Samenstelling en eigenschappen van de las worden bepaald door toevoegmateriaal en moedermateriaal. 
Meeste problemen ontstaan in zone, direct naast de las (Heat Affected Zone HAZ) 
Zonder voorzorgsmaatregelen treden hier structuurveranderingen op en kunnen scheuren ontstaan.  

 

Het gebied rond de las verdelen we in drie zones: 

 

Lasmateriaal 

 

HAZ- Zone: Het gebied beïnvloed door de warmte 

 

 Moeder materiaal. 

 

 

 

 

Het lasmateriaal: Het lasmateriaal heeft een giet-structuur. 

Dat houdt in dat deze structuur over het algemeen grofkorreliger en brosser is dan de wals-structuur. Een 

verschil tussen lassen en normale smeltprocessen of gieten is wel, dat het proces vele malen sneller verloopt. 

Hierdoor krijgen de opgenomen gassen nauwelijks tijd om te ontsnappen. We moeten daarom ervoor 

zorgen dat de gasopname zo beperkt mogelijk blijft. De samenstelling van de las bestaat uit een mengsel 

van moedermateriaal en toevoegmateriaal, maar meestal verschillen die niet erg veel.  

Welke processen vinden plaats bij het lassen? 

• Het smelten en oplossen van bestandsdelen 

• De invloed van slak op het oppervlak 

• Gasopname in het smeltbad 

• Het ontsnappen van gas tijdens het stollen 

• Krimp bij stollen 

• Kans op scheuren. 

De HAZ – zone ( Heat Affected Zone) is het gebied dat wel is verhit maar niet gesmolten. 

Er kan een structuur verandering van het materiaal zijn opgetreden. 

Dit is afhankelijk van de  hoeveelheid warmte (voorverwarmtemperatuur, dikte plaat, temperatuur en 

afkoelingssnelheid. 

Het moedermateriaal 

Het moedermateriaal wordt niet of nauwelijks beïnvloed. 

In tegenstelling tot het moedermateriaal krijgen we korrelgroei in de HAZ – zone wat zorgt voor slechte 

beïnvloeding van de HAZ zone waarvan de materiaaleigenschappen verslechteren. 

 



Structuur en eigenschappen van de HAZ hangen af van: het materiaal zelf:  

Zoals roostervorming van de atomen, structuurveranderingen in vaste toestand (bijvoorbeeld van austeniet 

naar ferriet en de soort en hoeveelheid legeringselementen en verontreinigingen. 

De toestand van het materiaal:  koud gevormd,  gehard, of veredeld. 

De materiaaleigenschappen: zoals de warmtegeleidingscoëfficiënt en  de uitzettingscoëfficiënt en de neiging 

tot gasopname bij hogere temperaturen. 

Een juiste warmtebehandeling kan positief werken op de HAZ – zone. 

Samenstelling Lasmateriaal: 

 

Samenstelling en eigenschappen van de las worden bepaald door een mengsel van toevoegmateriaal en 

moedermateriaal. Daarom is het belangrijk te weten in welke verhouding de bestanddelen in de las 

voorkomen. We spreken in dit verband van opmenging. Het kan ook zijn dat we de metalen zonder 

toevoegmateriaal met elkaar verbinden, zoals dat gebeurt bij het omsmeltlassen. Het omgesmolten 

materiaal van de las is een gemiddelde van de samenstelling van de verbonden materialen, daarbij rekening 

houdend met de hoeveelheid omgesmolten materiaal van elke soort. Als we een toevoegmateriaal 

gebruiken om een las te maken, dan wordt de samenstelling van de las bepaald door: 

→ de hoeveelheid en samenstelling van het omgesmolten moedermateriaal;  

→ de hoeveelheid en samenstelling van het toevoegmateriaal.  

Om de uiteindelijke samenstelling van de las te kunnen bepalen, moeten dus de volgende gegevens bekend 

zijn:  

→ de samenstelling van het toevoegmateriaal;  

→ de samenstelling van de te verbinden materialen; 

→ de hoeveelheid gesmolten toevoegmateriaal; 

→ de hoeveelheid gesmolten moedermateriaal. 

  



  



 

 

Selectiecriteria 
Om het juiste lastoevoegmateriaal te selecteren zijn er een aantal vragen die we moeten beantwoorden: 

• Waaraan wordt de las tijdens de levensduur blootgesteld? 

• Wat zijn de mechanische en chemische eisen? 

• Wat is het toe te passen lasproces? 

• Wat is de laspositie en progressie van de las? 

• Welk type toevoegmateriaal? 

Als alle vijf de technische vragen zijn beantwoord, kan de zoektocht naar het geschikte lastoevoegmateriaal 

beginnen. Laat ons je begeleiden om juiste de antwoorden te verzamelen. 

Toevoegmateriaal = A Moedermateriaal = B 
 

 
De formule berekent de theoretische opmenging.  

De tabel geeft praktische waarden. 

 

 



 

Gasopname en waterstofbrosheid: 
 

Vloeibaar metaal heeft sterke neiging tot gasopname.  

Bij stollend metaal neemt de oplosbaarheid van gas af; 

⇒ gas wil ontsnappen 

⇒ de stolling gaat hiervoor te snel, gas zit gevangen 

⇒ gasholten in gestold materiaal (poreus) 

 

Vooral waterstof (H2) blijft in het gestolde materiaal achter; 

⇒ waterstofbrosheid 

 

Remedie: 

• Schoon en droog oppervlak (geen roest, water, olie) 

• Lasmethode kiezen die zeer weinig waterstof toelaat 

• Goede bescherming smeltbad 

• Eventueel voorverwarmen 

 

 

Lasstructuren: 
 

Het diagram geeft aan wat er in de verschillende zones  gebeurt: 

Problemen in de HAZ – zone kun je verminderen door spanningsarm gloeien of normaal gloeien waardoor 

de structuur normaal wordt of fijnkorrelig. 

 



 

Waaraan wordt de las tijdens de levensduur blootgesteld? 
Om een las te maken die veilig en solide is, moeten we begrijpen waaraan de las tijdens zijn levensduur 

wordt blootgesteld en in welke mate hij wordt blootgesteld.  

• Wat voor soort krachten zijn van toepassing? Statisch en/of dynamisch?  

• Wat is de belasting? 

• Wordt de las onder druk gezet? Zo ja, wat is de druk?  

• Wordt de las blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt of aan hoge temperaturen?  

• Is er een bepaald soort corrosieve omgeving, zoals zeewater of chloriden? 

Kortom, we moeten de sterkte, de druk, de temperatuur en de omgeving waaraan de las wordt blootgesteld 

kennen.  Al deze informatie moet worden verstrekt door de ingenieurs die de constructie ontwerpen.  

Wat zijn de mechanische en chemische eisen? 
De mechanische eigenschappen zijn vaak een discussie en kunnen leiden tot fouten. Daarom zoeken we 

over het algemeen informatie over de treksterkte, de rekgrens, de rek en de taaiheid van het 

lastoevoegmateriaal. De hardheid is over het algemeen alleen interessant als er geharde oppervlakken nodig 

zijn, zoals slijtplaten in baggermachines. Als vuistregel geldt dat de sterkte van een las gelijk moet zijn aan 

de laagst gespecificeerde treksterkte van het basismateriaal. In de meeste gevallen rekenen ingenieurs niet 

extra sterkte in een las en beschouwen deze als gelijk aan het basismateriaal. 

De chemische samenstellingseisen zijn voor een las even belangrijk als de mechanische eigenschappen. 

Toch worden ze vaak over het hoofd gezien en niet altijd in overweging genomen bij de selectie. Voor de 

chemische samenstelling kunnen we dezelfde terminologie gebruiken als in de metallurgie, zoals koolstof-

mangaan, laag gelegeerd en roestvast staal. Waar koolstof (C), mangaan (Mn), silicium (Si), chroom (Cr), 

nikkel (Ni) en molybdeen (Mo) de meest voorkomende elementen zijn. Vaak wordt gezegd dat het 

lasmetaal aan dezelfde eisen moet voldoen als het basismateriaal. Dat kunnen we niet blindelings volgen, 

maar het is een goed begin om op het gebied van lastoevoegmateriaal keuzes te gaan maken. 

Wat is het toepasselijke lasproces? 
Het eerste wat we moeten weten is of er binnen of buiten wordt gelast. Wanneer er buiten wordt gelast en 

er niet voldoende tegenmaatregelen tegen omgevingsinvloeden kunnen worden genomen, kan dit de keuze 

van het lasproces beperken. Ten tweede moeten we weten welk type lasapparatuur voor ons beschikbaar is 

op de locatie waar we onze laswerkzaamheden uitvoeren. Dit zou moeten leiden tot het toepasselijke 

proces, zoals SMAW, MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) of SAW. 

Wat is de laspositie en progressie ervan? 
Uiteraard moeten we begrijpen met welke laspositie en progressie we werken; bovenhands, vlak, 

horizontaal, verticaal omhoog of omlaag. Als het bovenhands of verticaal neergaand is, zijn sommige 

processen en/of lastoevoegmaterialen niet geschikt. Houdt er rekening mee dat de meeste handmatige 

lasprocessen in alle posities kunnen worden uitgevoerd, maar dat de lastoevoegmaterialen mogelijk niet het 

juiste resultaat geven. Zo wordt bijvoorbeeld het lasbad ondersteund door de slag bij het verticaal omhoog 

lassen met een rutiel gevulde draad, wat weer niet het geval is bij verticaal neergaand lassen.   



Welk type toevoegmateriaal? 

In de wereld van de lastoevoegmaterialen zijn dit de algemene toevoegmaterialen en lasproces combinaties:  

• Elektroden voor SMAW,  

• Massieve lasdraad voor TIG (GTAW), MIG/MAG (GMAW) en SAW,  

• Gevulde lasdraad voor MIG/MAG (FCAW) en SAW 

• Fluxpoeders voor SAW. 

Dus samengevat: Om het juiste lastoevoegmateriaal te selecteren, moeten we dus inzicht hebben in de 

blootstelling van de las in zijn omgeving, de mechanische eigenschappen, de chemische samenstelling, het 

lasproces, de laspositie en het verloop. Als dit alles bekend is, kunnen we beginnen met het selecteren van 

de toevoegmaterialen van de fabrikanten.  

Bron: https://weldingacademy.online/nl/2020/04/01/keuze-lastoevoegmateriaal-je-las-kan-maken-of-

breken/#:~:text=Voor%20de%20chemische%20samenstelling%20kunnen,de%20meest%20voorkomende%

20elementen%20zijn. 

Holten in lasverbindingen 
Holten in lasverbindingen hebben een nadelig effect op de integriteit van een lasverbinding. Bij  grote 

aanwezigheid kan dit zelfs aanleiding geven tot falen van de verbinding. In grote lijnen zijn er drie typen 

holten: 

• gasporiën – zichtbare gaatjes in het oppervlak 

• poreusheid – gaatjes in het materiaal onder en aan het oppervlak, dus niet altijd zichtbaar 

• gasnesten – grote(re) gasophopingen in het materiaal, niet zichtbaar 

Hoe holten ontstaan 
De oplosbaarheid van gassen is in het gesmolten lasmetaal vele malen groter dan in het vast metaal. Als 

deze gassen niet meer kunnen ontwijken tijdens het stollingsproces dan ontstaat poreusheid. Als de 

bescherming van de overgaande druppels en het smeltbad onvoldoende is kunnen stikstof en zuurstof uit de 

atmosfeer worden opgenomen. Dit kan ook gelden voor waterstof afkomstig uit een vochtige atmosfeer of 

vochtig lastoevoegmateriaal. 

De opgenomen gassen moeten dus uit het smeltbad kunnen ontwijken om poreusheid te voorkomen. Een 

snelstollend smeltbad zal dat tegengaan. Verontreinigingen kunnen ook poreusheid veroorzaken. 

Bijvoorbeeld zwavel dat oxideert tot SO2 en dat als gas in het smeltbad wordt opgenomen. 

Wat zijn de oorzaken 

De lijst met mogelijke oorzaken van holten is lang en divers.  

• Onvoldoende gasbescherming bij de gas-booglasprocessen 

• Te grote gasstroom bij de gas-booglasprocessen (turbulentie) 

• Te lange boog bij het lassen 

• Bij het starten of herstarten van de boog kunnen gasnesten ontstaan omdat dan de bescherming van 

het smeltbad nog onvoldoende is 

• Verf, vuil, roest of vet op de lasnaadvoorbereiding 

• Vochtig lastoevoegmateriaal 

• Onjuiste stand van toorts of elektrode 

• Onjuiste diameter gasmondstuk 

• Vervuild gasmondstuk 

https://weldingacademy.online/nl/2020/04/01/keuze-lastoevoegmateriaal-je-las-kan-maken-of-breken/#:~:text=Voor%20de%20chemische%20samenstelling%20kunnen,de%20meest%20voorkomende%20elementen%20zijn
https://weldingacademy.online/nl/2020/04/01/keuze-lastoevoegmateriaal-je-las-kan-maken-of-breken/#:~:text=Voor%20de%20chemische%20samenstelling%20kunnen,de%20meest%20voorkomende%20elementen%20zijn
https://weldingacademy.online/nl/2020/04/01/keuze-lastoevoegmateriaal-je-las-kan-maken-of-breken/#:~:text=Voor%20de%20chemische%20samenstelling%20kunnen,de%20meest%20voorkomende%20elementen%20zijn


• Lekkage gastoevoerslang of afdichting ervan 

• Waterlekkage in de lastoorts 

• Te breed zwaaien 

• Vocht in beschermgas 

• Oxidatie lastoevoegmateriaal 

In het algemeen kan gesteld worden dat de gas-booglasprocessen een wat grotere gevoeligheid hebben voor 

het ontstaan van gasholten. 

De bovenstaande hoeveelheid en diversiteit maakt dat het definitief vaststellen van de oorzaak van 

poreusheid niet altijd eenvoudig is. Het vraagt een grondige evaluatie. 

Testen voor holten in lassen 
Poreusheid aan het oppervlak van de las kan aangetoond worden met visueel onderzoek. Ook magnetisch 

onderzoek en penetrant onderzoek zijn hier zeer geschikt voor. Bij magnetisch onderzoek worden 

de holten aangetoond door het werkstuk te magnetiseren en te bestrooien met magnetische deeltjes. Deze 

deeltjes zullen zich ophopen rondom de holten en ze daarmee aantonen. Bij penetrant 
onderzoek wordt gebruikt gemaakt van kleurstof die in de oppervlakte-holten trekt en die zichtbaar 

gemaakt kan worden met een ontwikkelaar. Daarmee worden ook de eventuele holten zichtbaar. Voor het 

aantonen van inwendige poreusheid is radiografisch onderzoek het meest geschikt. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van röntgen- of gammastraling, afhankelijk van de materiaaldikte.  
Bron: Holten in lasverbindingen - NL Welding Academy 

Vaste insluitsels in lasverbindingen 

Vaste insluitsels in lasverbindingen hebben een nadelig effect op de integriteit van een 

lasverbinding. Bij grote aanwezigheid kan dit zelfs aanleiding geven tot falen van de verbinding. Er zijn vier 

typen insluitsels: 

• slak 

• poeder 

• oxide 

• metallisch 

•  

Slak 
Slakinsluitsels kunnen optreden bij slakvormende lasprocessen, zoals booglassen met beklede elektroden, 

MIG/MAG lassen en onder poederdek lassen. Bij deze lasprocessen ontstaan kleine slakdeeltjes (silicaten) 

die als functie hebben het lasmetaal direct na het lassen af te schermen tegen de omringende atmosfeer. 

Door de slak kan ook de chemische samenstelling van het lasmetaal worden beïnvloed. Zeker bij het lassen 

in meerdere lagen zal deze slak goed moeten worden verwijderd. 

 

 

 

https://weldingacademy.online/nl/2021/03/10/magnetisch-onderzoek/
https://weldingacademy.online/nl/2021/03/10/penetrant-onderzoek/
https://weldingacademy.online/nl/2021/03/10/penetrant-onderzoek/
https://weldingacademy.online/nl/2021/03/30/radiografisch-onderzoek/
https://weldingacademy.online/nl/2021/03/09/holten-in-lasverbindingen/
https://weldingacademy.online/nl/2020/09/08/lasonvolkomenheden/


Er zijn verschillende oorzaken van slakinsluitsels: 

• Lassen met een te lage stroom 

• Onjuiste stand van de toorts of elektrode 

• Slechte hechtlassen 

• Te ruw oppervlak van de lasnaadflanken 

• Een te bolle grondlaag en/of tussenlagen bij lassen in meerdere lagen 

• Een onjuiste lasnaadvorm 

• Een verkeerd zwaaipatroon tijdens het lassen 

• Als de gevormde slak voor het lasbad uit gaat lopen 

Poeder 

Bij het onder poederdek lassen kan als gevolg van een onjuiste poederbeheersing, poeder worden 

ingesloten door het lasbad. Na stolling van het lasbad blijft dit dan achter als een insluiting. 

Oxide 
Oxide-insluitsels ontstaan vooral bij het gasbooglassen van aluminium als 

• de reinigende werking van de lasboog onvoldoende is, 

• of een te lage lasstroom wordt gebruikt, 

• of geoxideerd lastoevoegmateriaal wordt gebruikt, 

• of het lastoevoegmateriaal uit de beschermende atmosfeer van de boog komt. 

Het laatste is met name een risico bij TIG of autogeen lassen.  

Metallisch 
Metallische insluitsels ontstaan bij het TIG lassen als een deel van de wolfraamelektrode in het lasbad 

komt. Deze wolfraaminsluitsels ontstaan als  

• de wolfraamelektrode het lasbad raakt,  

• of bij het onjuist starten van de boog (starten door aanstrijken), 

• of als het lastoevoegmateriaal in contact komt met de elektrode,  

• of bij een te hoog belaste elektrode.  

Ook kan het gebeuren dat koperinsluitsels in het lasbad komen. Dit is het geval als 

• verkoperd lastoevoegmateriaal in contact komt met het lasbad, 

• of het koperen gasmondstuk in contact komt met het lasbad of de naadflank.  

Koperinsluitsels zijn uiterst moeilijk te detecteren met niet-destructief onderzoek. Deze insluitsels zorgen 

voor verbrossing van de las. 

  

https://weldingacademy.online/nl/2020/05/01/onder-poederdek-lassen/
https://weldingacademy.online/nl/2020/09/08/verbrossing/


Detectie van vaste insluitsels 
Vaste insluitsels aan het oppervlak van de las kunnen vastgesteld worden met visueel onderzoek. Inwendige 

insluitsels (met uitzondering van koperinsluitsels, zoals hierboven vermeld) zijn goed te detecteren  
met radiografisch onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van röntgen- of gammastraling, 

afhankelijk van de materiaaldikte. Met ultrasoon onderzoek, het onderzoek met hoogfrequente 

geluidspulsen, zijn vaste insluitsels moeilijker vast te stellen.  
Bron: https://weldingacademy.online/nl/2021/03/30/vaste-insluitsels/ 

 

Veiligheid. 
De vlamboog bij elektrisch lassen zendt een fel zichtbaar licht uit. Dit geldt voor het lassen met beklede 

elektroden, MIG-/MAG-lassen, TIG-lassen en plasmalassen. De ultraviolette stralen ontstaan in de boog 

en de infrarode straling wordt zowel door de boog als het smeltbad uitgezonden. Met name de infrarode 

stralen tasten het vocht in de ooglens aan. Lange blootstelling aan infrarode straling kan zelfs blindheid 

veroorzaken. De intensiteit van de straling hangt af van het soort lasproces. Vanwege het gevaar is 

afscherming noodzakelijk. Gebruik een goede laskap met een aan het lasproces aangepast lasglaasje.  

Bij het elektrodelassen en het MAG-lassen gebruiken we, afhankelijk van de lasstroom, lasglaasjes shade 

nummer 10, 11 of 12. Bij het MIG-lassen en TIG - lassen gebruiken we lasglaasjes shade-nummer 12. De straling 

is natuurlijk niet iets wat alleen de lasser aangaat. Ook de omgeving van de lasplek moet tegen lasstraling 

afgeschermd worden. Bij het lassen aan grote werkstukken doen we dit door lasschermen. Het lassen van 

kleine werkstukken gebeurt bij voorkeur in lascabines. Lassen zal altijd met spatten gepaard gaan. Draag 

daarom brandvrije kleding en veiligheidsschoenen. Bij het lassen met elektroden zijn de hete elektroderesten 

(peuken) een bron van gevaar als we ze onbeheerd op de vloer gooien. De lasdampen die tijdens het lassen 

ontstaan moeten afgezogen worden. Dit gaat het effectiefst als de afzuigmond in de directe nabijheid van de 

lasplaats is aangebracht. We spreken van puntafzuiging. We moeten de lasstand zo kiezen dat we tijdens het 

lassen de lasdampen niet direct inademen. Beter is om in alle gevallen een mondkapje te dragen, dit filtert de 

vaste deeltjes uit de lasrook. De afgezogen lasrook moet door verse lucht worden vervangen. Op de lasplaats 

moeten we daarom goed ventileren. 

Fouten bij het lassen 
Aan een las worden natuurlijk eisen gesteld. 

Veel voorkomende fouten zijn: slakinsluiting, bindingsfouten en randkartelingen. 

Slakinsluiting: Als we met een te lage stroom lassen is de stuwing in de boog maar gering. De slak kan dan 

voor de boog uit gaan lopen en ingesloten worden door het lasmetaal. Slakinsluitingen zijn een 

verzwakking in de doorsnede van de las. Ze kunnen afzonderlijk voorkomen en een willekeurige 

vorm hebben. Ook kunnen ze aaneengesloten liggen, waarbij we spreken van een slakkenbaan.  

Oorzaak van een slakkenbaan kan zijn: te hoge voorloopsnelheid en een verkeerde stand van de 

elektrode tijdens lassen. 

 

https://weldingacademy.online/nl/2021/03/30/radiografisch-onderzoek/
https://weldingacademy.online/nl/2021/03/30/ultrasoon-onderzoek/
https://weldingacademy.online/nl/2021/03/30/vaste-insluitsels/


 

 

 

 

 

 

Bindingsfouten: Als vloeibaar lasmetaal in 

aanraking komt met koud werkstukmetaal of gestold lasmetaal dan ontstaan er 

bindingsfouten. Door de koude ondergrond ontstaat er onvoldoende inbranding van 

het vloeibaar lasmetaal in het werkstuk. Bindingsfouten ontstaan als we lassen met een 

te lage stroomsterkte. Hierdoor kan het vloeibare lasmetaal voor de boog uit gaan 

lopen. De boogwarmte zorgt normaal voor de inbranding van het werkstukmetaal. Ook 

weer een verkeerde stand van de electrode kan de oorzaak zijn. 

 

 

 

   

  Bindingsfout → kans op slakkenbanen. 

 Als we met een grote lasboog een laskrater Randinkarteling:

maken die we niet voldoende kunnen vullen met vloeibaar lasmetaal,  dan ontstaan er 

inkartelingen. Ze ontstaan naast de sluitlaag in het plaatoppervlak. 

 

  

 

 

   Bron: Vanotools bv. 

 

Koudscheuren in de HAZ – zone en lasmateriaal door spanningen in het materiaal, opname van waterstof en 

een verkeerde hardingsstructuur. 

 

  



Lamellar tearing: 

 

Lamellar tearing komt voor in zware, stijve constructies: 

• Als de las in meerdere lagen is uitgevoerd. 

• Als dwarskrimp-spanningen loodrecht op het plaatoppervlak werken. 
 

Remedie: 

• Een ‘rein’ staal gebruiken (zonder insluitsels) 

• Bufferlaag aanbrengen van zacht staal 

• Aanpassen naadvorm 

 

 

 

  



 

Lasbaarheid 
De meeste metalen of legeringen kunnen we zonder voorzorgsmaatregelen niet lassen. De metalen die we 

het meest gebruiken, worden dan ook gekozen op grond van hun lasbaarheid. Door te lassen willen we 

onderdelen met elkaar verbinden. Als samenstelling en eigenschappen van het materiaal van deze 

onderdelen hierbij behouden blijven, dan spreken we van een goed lasbaar materiaal. De samenstelling en 

eigenschappen van de las worden bepaald door het mengsel van toevoegmateriaal en moedermateriaal. Bij 

een goede keuze van het toevoegmateriaal hoeven de eigenschappen en samenstelling van de las niet veel te 

verschillen van die van het moedermateriaal. Problemen met de lasbaarheid uiten zich vooral in het gebied 

direct naast de las. Dat is het gebied waar de structuur verandert en we dus andere mechanische 

eigenschappen krijgen. Bovendien kunnen hier scheuren ontstaan. De mate waarin we 

voorzorgsmaatregelen moeten nemen, bepaalt de lasbaarheid van een metaal. 

Bij een laag koolstofpercentage ontstaat minder martensiet dus minder problemen. 

De elementen Koolstof C , Mangaan Mn, Chroom Cr, Nikkel Ni, Koper Cu, en Vanadium V zijn 

verantwoordelijk voor de hardingsverschijnselen. 

Bij dikwandig materiaal is voorverwarmen belangrijk om martensietvorming te verkleinen. 

Door martensietvorming kan brosheid en scheurvorming ontstaan. 

Warmte-inbreng: 
 

Elektrisch vermogen van de lastrafo: 𝑃 =  
𝑈.𝐼.𝜂

𝑣.1000
 

De eenheid is in KJ /mm 

 
U = spanning [in Volt] 

I = stroomsterkte [in Ampère] 

V = voortloopsnelheid in [mm/ s] η = rendement 

[onbenoemd] 1000 = omrekening van J naar kJ 

 

Afhankelijk van het lasproces zijn er boogverliezen t.g.v.: 

• Straling 

• Spatverlies 

• Dampvorming 

• Rook 



 

Tabel 12.3 Rendement bij verschillende lasprocessen 

Lasproces Rendement (η) 

Handlassen (elektrode) 66 – 85% 
MIG 66 – 85% 
MAG 66 – 85% 
Onder Poederdek 90 – 99% 
TIG (elektrode -) 35 – 48% 
TIG (wisselstroom) 21 – 35% 
Koolelektrode 50 – 70% 

 

Warmteafvoer 

Is o.a. afhankelijk van snelheid warmtetransport door het product (warmtegeleidingscoëfficiënt) 

Snelheid warmtetransport is ook afhankelijk van de plaatdikte , dimensionaal (dunne plaat), 

dimensionaal (dikke plaat) 

 
 

 

Afkoeltijd 

Het kritische traject is van 800 naar 500 °C. 

Hier vinden n.l. de structuurveranderingen plaats. 



Hoe wordt de afkoeltijd bepaald? 

Gebruik het PTAT-diagram 

1. bereken de warmte-inbreng in kJ/ mm 

2. zet deze uit op schaal a 

3. zet de materiaaldikte uit op schaal b 

4. lees de afkoeltijd af op schaal d 

 

Indien schaal c wordt doorsneden, is er sprake van 3 – dimensionale afkoeling. Dan ontstaat 

er gegarandeerd Martensiet en moet er worden voorverwarmd. 

 

Als de piektemperatuur in de HAZ bekend is, kan de eindstructuur en zijn hardheid worden 

bepaald. 

Hiervoor trek je een verticale lijn vanuit het snijpunt op schaal d. 



  



  



Voorverwarmen 

 
Om hardingsverschijnselen te voorkomen, moet er in sommige gevallen worden 

voorverwarmd. Hierdoor wordt de afkoeltijd langer en ontstaat er een minder harde structuur. 

 

Dit kan zijn: Bainiet of Troostiet (= fijnkorrelige Perliet) 

De koolstofequivalent wijst uit of voorverwarmen nodig is. Indien Ceq > 0,5%, dan is 

voorverwarmen noodzakelijk. 

Benodigde gegevens om de voorverwarm-temperatuur te bepalen: 

• Boogenergie, P, in kJ/mm (uit formule) 

• Gecombineerde plaatdikte, tg, in mm (zie onder) 

• Lasmethode (A, B, C of D) 

• Koolstofequivalent (uit 

formule) 

 

  

A = Rutiel-elektrode 

B = Basische elektrode 

C = Basische elektrode, gedroogd 

D = MIG/ MAG 



 

 

 

 

Voorverwarmen kan onder meer worden uitgevoerd met gloei-elementen of infrarood branders. 



Lasbaarheid / Soorten Staal: 
Bijna 85% van het geproduceerde en gebruikte metaal is staal. De term staal omvat veel 

metaaltypen, die hoofdzakelijk van ijzer zijn gemaakt. Staal is een legering van ijzer en koolstof, 

maar staal bevat meestal ook andere metalen zoals mangaan, chroom, nikkel, enz., en niet-

metalen zoals koolstof, silicium, fosfor, zwavel en andere stoffen. Er zijn zoveel verschillende 

typen en soorten staal, dat het soms moeilijk is om het gebruikte staal te identificeren. Als 

voorbeeld is er constructiestaal, gietstaal, roestvast staal, gereedschapsstaal, heet gewalst staal, 

versterkingsstaal, laag gelegeerd staal met hoge sterkte, enz. Aan staal wordt soms een naam 

gegeven op basis van zijn belangrijkste legering, zoals koolstofstaal, chroom-mangaan staal, 

chroom-molybdeen staal. Bron Het lassen van staal (alurvs.nl) 

Staal met een laag koolstofgehalte en laag gelegeerd staal 
Staaltypen met een laag koolstofgehalte vinden we onder andere in de AISI serie C-1008 tot C-

1025. Het gehalte aan koolstof ligt in het bereik van 0,10 tot 0,25%, van mangaan tussen 0,25 en 

1,5%, het gehalte aan fosfor is maximaal 0,4% en aan zwavel maximaal 0,5%. Deze staalsoorten 

worden hoofdzakelijk toegepast voor industriële fabricage en constructie. Ze zijn gemakkelijk te 

bewerken door booglassen, autogeen- en weerstandlassen. 

Laag gelegeerd staal met hoge sterkte vertegenwoordigt het grootste deel van de overige 

staalsoorten in het systeem AISI-aanduidingen. Staal van dit type wordt gelast met de E-80XX, 

E-90XX en E-100XX klasse van beklede laselektroden. Ook voor deze staaltypen wordt het 

achtervoegsel aan het elektrode classificatienummer gebruikt. Zij omvatten staal met een laag 

mangaangehalte, staal met een laag tot gemiddeld nikkelgehalte, chroomstaal met een laag 

nikkelgehalte, molybdeenstaal, chroom-molybdeenstaal, en nikkel-chroom-molybdeenstaal. Deze 

legeringen zijn opgenomen in AISI-series 2315, 2515 en 2517. Het koolstofgehalte varieert van 

0,12 tot 0,30%, het mangaangehalte van 0,40 tot 0,60%, het siliciumgehalte van 0,20 - 0,45% en 

het nikkelgehalte van 3,25 - 5,25%. Met uitzondering van extreem zware profielen is 

voorverwarmen niet noodzakelijk als het koolstofgehalte niet hoger is dan 0,15%. Bij een 

koolstofgehalte hoger dan 0,15% is, al naar gelang de dikte, voorverwarmen tot 260°C 

noodzakelijk. Bron: Het lassen van staal (alurvs.nl) 

https://www.alurvs.nl/staal/kennisbank-staal/het-lassen-van-staal_15188/
https://www.alurvs.nl/staal/kennisbank-staal/het-lassen-van-staal_15188/


In verband met afgeschermd booglassen is aandacht besteed aan de selectie van de klasse van 

beklede elektroden op basis van hun bruikbaarheidsfactoren. Alle in AWS-specificatie A5.1 

beschreven elektroden kunnen worden gebruikt voor middelmatig en laag gelegeerd staal. De 

elektroden in de E-60XX- en E-70XX-klassen leveren een voldoende hoge sterkte om 100% 

lasrupsen in het staal te produceren . De rekgrens van elektroden zal in deze klassen de rekgrens 

van middelmatig en laag gelegeerd staal overtreffen. De E-60XX-klasse moet worden gebruikt 

voor staal met een rekgrens beneden 350 MPa en de E-70XX-klasse moet worden gebruikt voor 

lasstaal met een rekgrens beneden 420 MPa. Elektroden met een laag waterstofgehalte moeten 

worden gebruikt en het wordt aanbevolen om voor te verwarmen bij het lassen van zwaardere 

materialen, of verbindingen met een hoge trekvastheid. Gekozen moet worden voor de elektrode 

met de gewenste operationele kenmerken. Bij het lassen van de laag gelegeerd staal met hoge 

sterkte worden de verwerkingskarakteristieken van de elektrode als niet-relevant beschouwd, 

omdat elektroden in de E-80XX klassen en elektroden met hogere sterkte allemaal een laag 

waterstofgehalte hebben. Er is één uitzondering en dat is de E-XX10-klasse. Deze wordt getoond 

in de AWS-specificatie voor laag gelegeerde, met staal beklede booglaselektroden, AWS 5.5. 

Deze specificatie is complexer dan die voor zacht staalelektroden, ook al zijn er slechts twee 

basisklassen op elk sterkteniveau. Het niveau met de lagere sterkte omvat E-8010, E-XX15, E-

XX16, en de populaire E-XX18-klassen. 

 

Deze nieuwe informatie maakt het niet alleen mogelijk om de selectie van de beklede elektroden 

af te stemmen op de mechanische eigenschappen van het basismetaal, maar ook om deze 

ongeveer af te stemmen op de samenstelling van dit basismetaal. Om deze reden moet de 

samenstelling van het basismetaal en de mechanische eigenschappen bekend zijn, zodat de juiste 

te gebruiken beklede elektrode kan worden geselecteerd. De enige E-80XX of elektroden met 

hogere sterkte die geen bekleding met een laag waterstofgehalte hebben zijn de elektroden van het 

E-8010-type die speciaal zijn ontworpen voor het lassen van buizen. Deze met cellulose beklede 

elektroden met hoge sterkte zijn te gebruiken voor specifieke legeringen van stalen buizen. De 

met cellulose beklede elektroden hebben de eigenschap dat ze diep doordringen, waardoor ze in 

het hele land geschikt zijn voor het lassen van buizen. De theorie en praktijk is dat legeringen van 

stalen buizen naar verhouding dun zijn en bij verhoudingsgewijs hoge stroomsterktes gelast 

worden met elektroden die met cellulose bekleed zijn. Bovendien is elke lasgang heel dun en 

wordt het lasmetaal gedurende een lange periode verouderd alvorens de buisleiding in gebruik 

wordt genomen. Daardoor kan waterstof, dat mogelijk niet geabsorbeerd wordt, uit het metaal 

ontsnappen en daarmee de levensduur van de buisleiding niet nadelig beïnvloeden.  

Bron: Het lassen van staal (alurvs.nl) 

Machinestaal  
 

Machinestaal vinden we onder andere in de AISI series C-1020 tot C-1050. De samenstelling is 

vergelijkbaar met staal met een laag koolstofgehalte, alleen varieert het koolstofgehalte van 0,25 

tot 0,50% en het mangaangehalte van 0,60 tot 1,65%. Bij hogere koolstof- en mangaangehaltes 

worden elektroden van het type met een laag waterstofgehalte aanbevolen, vooral voor dikkere 

profielen. Het lassen van staal (alurvs.nl)worden uitgevoerd bij een temperatuur tussen 150 en 

260°C. Gloeien na het lassen wordt vaak gedaan om de spanning te reduceren en helpt bovendien 

de hardheid ten gevolge van het snelle afkoelen te verlagen. Medium koolstofstaal is gemakkelijk 

lasbaar als aan bovenstaande voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. 

Deze staalsoorten kunnen volgens alle hierboven genoemde processen worden gelast.  

Bron: Het lassen van staal (alurvs.nl) 

  

https://www.alurvs.nl/staal/kennisbank-staal/het-lassen-van-staal_15188/
https://www.alurvs.nl/staal/kennisbank-staal/het-lassen-van-staal_15188/
https://www.alurvs.nl/staal/kennisbank-staal/het-lassen-van-staal_15188/


Staal met een hoog koolstofgehalte 

 

Staal met een hoog koolstofgehalte vinden we onder andere in de AISI series C-1050 tot C-1095. 

De samenstelling is vergelijkbaar met medium koolstofstaal, behalve dat koolstof in het bereik 

van 0,30 tot 1,00% ligt. 

Bij het lassen van staal van deze klassen moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden 

genomen. De elektroden met een laag waterstofgehalte moeten worden gebruikt en 

voorverwarmen vanaf 300-320°C is noodzakelijk, vooral als zwaardere profielen worden gelast. 

Meestal wordt een specificatie gegeven over een warmtenabehandeling, zoals 

spanningsverlichting of temperen. 

Staal met een hoog koolstofgehalte kan volgens dezelfde eerder genoemde processen worden gelast.  

Bron: Het lassen van staal (alurvs.nl) 

Chroomstaal met een laag nikkelgehalte 

 

Staalsoorten in deze groep zijn onder andere te vinden in AISI 3120, 3135, 3140, 3310, en 3316. 

Van deze staalsoorten ligt het gehalte van koolstof tussen 0,14 en 0,34%, van mangaan tussen 

0,40-0,90%, van silicium tussen 0,20 en 0,35%, van nikkel tussen 1,10 en 3,75% en van chroom 

tussen 0,55 en 0,75%. 

Dunne profielen van deze staalsoorten in het bereik met lagere koolstofgehaltes, kunnen zonder 

voorverwarmen worden gelast. Als het koolstofgehalte in het bereik van 0,20% ligt, moet worden 

voorverwarmd van 100 tot 150°C en bij hogere koolstofgehaltes is voorverwarmen tot 320°C 

noodzakelijk. De lasconstructie moet na het lassen spanningsvrij gegloeid zijn. 

Staal met een laag mangaangehalte 

 

Deze groep bevat onder andere de AISI-typen 1320, 1330, 1335, 1340, en 1345. In deze staalsoorten varieert het 
koolstofgehalte van 0,18-0,48%, het mangaangehalte van 1,60-1,90%, en het siliciumgehalte van 0,20-0,35%. 
In het lage bereik van koolstof en mangaan is voorverwarmen is niet nodig. Voorverwarmen op 120-150°C is 
wenselijk naarmate het koolstofgehalte in de buurt komt van 0,25%, en een vereiste in het hogere bereik van 

mangaan. Dikkere profielen moeten worden voorverwarmd om bovenstaande waarde te verdubbelen. Een 
spanningsvrije warmtebehandeling wordt aanbevolen. 

Laag gelegeerd chroomstaal 
 
Deze groep bevat onder andere de AISI-typen 5015 tot 5160 en elektrisch ovenstaal van de typen 50100, 51100 
en 52100. In deze staalsoorten varieert het koolstofgehalte van 0,12-1,10%, het mangaangehalte van 0,30-
1,00%, het chroomgehalte van 0,20-1,60%, en het siliciumgehalte van 0,20-0,30%. Als koolstof in het lage gebied 

van het bereik ligt, kunnen deze staalsoorten zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden gelast. Naarmate 
het koolstofgehalte toeneemt en naarmate het chroomgehalte toeneemt is een hoge hardbaarheid en 
voorverwarmen tot wel 400°C nodig, vooral voor zware profielen. Bij gebruik van het ondergedompeld 
booglasproces is het ook nodig om de samenstelling van de elektrode aan te passen op de samenstelling van het 

basismetaal. Er moet een smeltmiddel worden gebruikt dat geen elementen wegneemt of toevoegt aan het 
lasmetaal. Dankzij de hogere warmte-inbreng en de lagere koelsnelheden kan het voorverwarmen bij 
ondergedompeld booglassen meestal worden gereduceerd. Om er zeker van te zijn dat de afzetting op de 
ondergedompelde boog een laag waterstofgehalte heeft, moet het smeltmiddel droog zijn en moet de elektrode 

en het basismetaal schoon zijn. Bij gebruik van het gasbooglasproces moet een elektrode worden gekozen die bij 
het basismetaal past en het beschermgas moet zo worden gekozen dat overmatige oxidatie van het lasmetaal 
voorkomen wordt. Het voorverwarmen bij gasmetaalbooglassen (GMAW) moet in dezelfde volgorde plaatsvinden 
als bij afgeschermd metaalbooglassen (SMAW), aangezien de warmte-inbreng vergelijkbaar is. 

 

Bij toepassing van booglassen met gevulde draad moet het door de gevulde draadelektrode geproduceerde 

neergeslagen lasmetaal overeenstemmen met het basismetaal dat gelast wordt. De vereisten voor wat betreft het 

voorverwarmen zijn vergelijkbaar met die bij gasbooglassen. 

Als laag gelegeerd staal met hoge sterkte gelast wordt tot een kwaliteit met lage sterkte, moet de elektrode 

worden gekozen die past bij de sterkte van het staal met een lagere sterkte. De lasprocedure, dat wil zeggen 

voorverwarming, enz., moet geschikt zijn voor het staal met de hogere sterkte.  

Bron: Het lassen van staal (alurvs.nl) 

https://www.alurvs.nl/staal/kennisbank-staal/het-lassen-van-staal_15188/
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