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Taaie en hechte oxidehuid
op vanadium
Het metaal vanadium (V) is bij vele technici bekend als legeringselement in
gereedschapstaal. Je ziet het vaak op steeksleutels vermeld staan. Een weinig
vanadium in het staal verbetert de taaiheid enorm en de temperatuur waar
verbrossing begint, is lager.

Vanadiumbehoorttotdegroepvanreactieve

Tijdens dit reductieproces zal ook een weinig

metalen en dankt zijn uitstekende corrosiebe-

aluminium in het vanadium achterblijven en dat

stendigheid aan een hechte en goed sluitende

is juist wenselijk omdat dit de rekgrens van het

oxidehuid.Nietvelenwetendatvanadiumook

metaal verhoogt. Dit reductieproces dient in va-

als metaal gebruikt wordt vanwege bepaalde

cuüm te geschieden om stikstofopname te voor-

specifieke eigenschappen en mogelijkheden.

komen want dat element verlaagt de duktiliteit

De productie van een tank voor raketbrandstof voor de Ariane 5. Het

Vanadium wordt gevonden als een erts ge-

enverwerkbaarheidvanvanadium.Bijhetsmel-

beste metaal voor deze tank is een legering van titaan, aluminium en

naamdvanadiumpentoxide(V2O5)datdoorre-

ten met behulp van een elektronenbundel zal

vanadium, omdat deze lichte legering niet aangetast wordt door de

ductiewordtvrijgemaaktvanzijnoxiden.Dit

dit aluminium zich eerder aan zuurstof binden

raketbrandstof hydrazine (hydrazine is een anorganische verbinding

doet men veelal met aluminium zoals dat in de

dan vanadium en dat is ook wenselijk. Deze

van stikstof en waterstof). Het plaatmateriaal wordt vervormd op

volgende formule wordt voorgesteld:

vorm van smelten is nog steeds de beste methode om metalen met een hoog smeltpunt

een temperatuur ongeveer halverwege de smelttemperatuur (foto:
orbiterchspacenews.blogspot.nl)

10Al+3V2O5à6V+5Al2O3.

zoals vanadium, tantaal en niobium te doen
smelten. Deze metalen hebben een lage dampdruk terwijl verontreinigingen veelal een hoge
dampdruk hebben waardoor zij gemakkelijk tijdenshetsmeltenzullenverdwijnen.Vanadium

Fysische eigenschappen
Soortelijk gewicht bij 20ºC

6,1

smeltbijeentemperatuurvan1.900ºC.Metdeze

Kristalstructuur

KRG

smeltmethode kan men een kwaliteit vanadium

Smeltpunt

1900ºC

realiserenmeteenzuiverheidvan99,9%.

Kookpunt

3400ºC

Uitzettingscoëfficiëntvan23-100ºC

8,3.10-6/ºC

Bijzondere eigenschappen

Thermische geleidbaarheid

0,5J/ºC/cm2/cm/sec

Vanadiumpentoxidewordtmeestalverkregen

Elektrische weerstand bij 20ºC

24,8-26,0micro -cm

als bijproduct bij de winning van titaanmagne-

Specifiekewarmtebij32-100ºC

0,8J/ºC/g

tiet en uraniumertsen. Vanadiumpentoxide
komt in ruime mate voor in onze aardkorst.

Mechanische
eigenschappen

Commercieel is de productie van vanadium op
gang gekomen in de jaren zestig omdat het toen

Elasticiteitsmodulus

138x106MPa

werd onderzocht of dit metaal geschikt was als

Treksterkte in de gegloeide conditie

200-242MPa

constructiemetaal in kweekreactoren. Dit heeft

Rekgrensindegegloeideconditie

124-173MPa

ertoe geleid dat het gebruik van vanadium een

Rekindegegloeideconditie

35–60%

behoorlijk grote vlucht heeft doorgemaakt. Te-

HardheidvolgensBrinell

60

genwoordig worden er al gietelingen gemaakt
vanmaarliefst2.000kgperstuk.VooralinAme-

Tabel 1. Eigenschappen vanadium
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rika wordt dit metaal volop ongelegeerd of laag

jaargang 50 | www.metaalmagazine.nl | 10-2012

08-11-12 09:12

d

g

M A T E R I A L E N

Legeringstype

Chroomgehalte %

Titaangehalte %

V-15Ti-7,5Cr

7,2

14,5

V-20Ti

--

17,7

V-15Cr-5Ti

12,9-14,5

5,0-5,2

V-12Cr-5Ti

10,9

5,0

V-10Cr-5Ti

9,2

4,9

Je ziet vanadium vaak op steeksleutels vermeld

V-3Ti-1Si(2500ppmSi)

--

3,1

staan. Een weinig vanadium in het staal verbetert de
taaiheid enorm (foto: Ildar Sagdejev)

Tabel 2. Enige vanadiumlegeringen

Aanloophoek

15º-20º

Hellingshoek

30º-35º

Vrijloophoek

5º

Neusradius

0,5-0,8mm

Snijsnelheid

18-24m/minmetsneldraaistaal

Snijsnelheid

75-90m/mmmethardmetaal

Voeding(voorbewerken)

0,2-0,3mm/omwenteling

Voeding(eindbewerken)

0,12mm/omwenteling

Flakes vanadiumpentoxide (V2O5) met afmetingen

Snedediepte

0,8-3,2mm

niet groter dan 55 mm x 55 mm en 5 mm dik worden
ondermeer toegepast als legeringsadditief (foto:
bhshanqing.com)

Tabel 3. Aanbevolen parameters voor het bewerken van vanadium

t

-

gelegeerd gebruikt doch nog maar nauwelijks in

genverlooptvan10totmaximaal1.200ppm.

den bewerkt. Indien het hoger moet plaatsvin-

-

Nederland. Juist de combinatie van bijzondere

Ook worden er legeringen op de markt ge-

den dan dient men het metaal te beschermen

t

eigenschappen heeft het gebruik van dit metaal

bracht die het legeren met ijzer en aluminium

tegen verbranding.

-

al behoorlijk in de schijnwerpers gezet. Men kan

gemakkelijker moeten maken. Men kan hierbij

l

daarbij denken aan:

denkenaanFeV(ferro-vanadium)enVAl(vana-

Lassen

•Relatieflaagsoortelijkgewicht(6,1).

dium-aluminium) legeringen. Deze laatste

LassengeschiedtmeestalmethetTIG-ofplas-

•Lageneutronenvangst.

wordtbijvoorbeeldgebruiktomtitaangrade5

malasproces met behulp van inerte gassen zoals

•Relatiefhogesterktebijverhoogdetempera-

(6Al4V)tebereiden.

argon of helium. Dit inerte gas moet aan beide

e



tuur.

zijden van het te lassen object overvloedig aan-

•Lageverbrossingsnelheiddoorneutronen.

Bewerken

wezigzijn.Vanadiumlaatzichookprimalassen

•Voldoendeaanwezigheidvandelfstof.

Ten behoeve van het mechanisch bewerken

aanmetalenzoalstitaan,zirkoonenchroom.

e

•Hogecorrosiebestendigheid.

dient men snijgereedschap te gebruiken van

Met de juiste lasparameters is het zelfs te lassen

-

•Zeerhogeelektrischegeleidbaarheid.

sneldraaistaal of hardmetaal met een gecon-

aan ferritische en austenitische roestvast staal-

•Goedevervormbaarheidendatookbijlage

troleerde vloeistofkoeling anders gaat het me-

soorten. Wil men het aan koolstofstaal lassen

taalvreten.Vanadiumheeftzeergoedekoud-

dan dient in de lastoorts chroom toegevoegd te

In tabel 1 ziet men enige eigenschappen van

vervormingseigenschappen en kan daarom

worden. Naast zuurstof reageert vanadium ook

vanadiumvermeld.Vanadiumisverkrijgbaarals

prima worden vervormd zoals dieptrekken,

heftig met waterstof en stikstof dus deze gas-

folie,plaat,staven,gietelingenendraad.Ook

gewalst of gestuikt bij kamertemperatuur.

sen mogen tijdens het lassen niet in contact

kunnen er desgewenst buizen van worden ver-

Zodra men het koud hoger heeft vervormd

komen met het vanadium.

vaardigd.

dan85%dandientmentegloeienop900ºC.

Vanadiumwordtookregelmatiggelegeerden

Ditgloeienduurtmeestal1,5uurineenvacu-

dat vooral met chroom en titaan en in tabel 2

umomgeving. Tijdens dit gloeiproces treedt

ziet men daar wat voorbeelden van. De invloed

een volledige rekristallisatie van het metaal

Toepassingen

van de legeringselementen op de mechanische

op. In tabel 3 ziet men de bewerkingsparame-

Dankzijdetaaieenhechteoxidehuidwordtvanadium

n

eigenschappenzijnzeergroot.Ookwordenin

ters ten behoeve van het draaien.

vooraltoegepastinkernfusiereactoren,unitsvoorsuper-

s

lichte mate verontreinigingen toegestaan en dat

Vanadium kan niet worden geanodiseerd

geleiding,apparatenvoormedischediagnostiek,lucht-en

betreffenvooraldeelementenwaterstof,zuur-

zoalsdemeesteanderereactievemetalen.Va-

ruimtevaart. Dankzij de gunstige gewicht-sterkteverhou-

stof,stikstof,koolstof,zwavel,ijzerenalumi-

nadiumpentoxidesmeltbij675ºCendaarom

ding wordt het gebruik van dit materiaal veelal eerder inte-

nium. De hoogte van dergelijke verontreinigin-

moet dit metaal onder deze temperatuur wor-

ressant dan de meeste andere reactieve hoogwaardige me-

m

e

m

n
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temperaturen.

t

<<<

talen. Wellicht zullen deze unieke eigenschappen het ge-

Reactief metaal

bruik van vanadium in ons land ook verder rechtvaardigen.
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