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III. 

Is vervanging mogelijk ? 

Bij beantwoording van vragen als deze treedt op het 
duidelijkst de reusachtige voorsprong in het licht, welke 
de moderne metalenkennis bezit, vergeleken bij de vroegere 
„practical metallurgy." Werkte deze laatste slechts met 
probeer:maar.raak methodes en was het zoeken naar eene 
legeering met bepaalde eigenschappen een tasten in het 
wilde, thans geven de binaire diagrammen voor het minst 
onmiddellijk de richting, waarin gezocht moet worden en 
wordt nutteloos werken op velden, die ten eenenmale tot 
onvruchtbaarheid gedoemd zijn, ons gespaard. 

Dat de behoefte aan verbetering van ons modellen: 
materiaal bestaat, is door de talrijke pogingen hiertoe al 
wel bewezen. Bij ons onderzoek bepalen wij ons, wat de 
vervanging van zink betreft door andere materialen dan 
Babbitt of Spence, voorloopig tot eene vergelijking tusschen 
zink en de binaire legeeringen van aluminium, cadmium, 
koper, lood, antimoon, tin en zink, welke reeks vrij zeker 
alle mogelijke combinaties van de practisch bruikbare 
metalen bevat, zooals raadpleging eener lijst van elementen 
spoedig kan leeren. Het aantal uit de acht elementen te 
vormen binaire combinaties is 28. 

Van een nieuw materiaal verlangen we, dat het: 
le. harder is dan zink, of 
2°. lager totale smeltwarmte heeft, of 
3°. lager totaalkrimping heeft dan zink. 
Geen dezer mogelijke voordeelen mag door een nadeel 

op een der andere punten worden geneutraliseerd, terwijl 
verder geëischt wordt, dat het: 

4°. zich voldoende scherp laat gieten; 

5°. door herhaald omsmelten niet aanmerkelijk slechter 
wordt; 

6°. niet door segregatie onbruikbaar wordt; 
7°. in prijs redelijke grenzen niet overschrijdt. 
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Van al de 28 combinaties zijn de concentratieztemperas 
tuursdiagrammen bekend. Wij zullen ze aan het slot van 
dit artikel afdrukken; ten deele voor gewichtsprocenten 
gereconstrueerd uit G u e r t l e r's „Metallographie" en ten 
deele ontleend aan L a n d o l t s B o r n s t ei n. Zij besparen 
ons in combinatie met de wetten van K u r n a k o v veel 
nuttelooze bepalingen. Af en toe werden niettemin cons 
trölesmetingen verricht. 

Voor koper, tin, lood, antimoon, zink en aluminium 
werd gewoon handelsmateriaal gebruikt, omdat dit in de 
practijk toch ook alleen in aanmerking kan komen en het 
hier eer een technisch dan een physisch onderzoek geldt. 
Bismuth en cadmium werden betrokken van de „Onder. 
linge Pharmaceutische Groothandel" te Utrecht. Als de 
prijzen der materialen noemen we bedragen, waarvoor ze 
in normale tijden zeker ook in het klein verkrijgbaar zijn. 

Na een hardheidsonderzoek der grondstoffen kunnen 
wij dus het onderstaande lijstje samenstellen, dat de ons 
bekende gegevens bevat. 

Hardheid in 

Brinell'eenh. 

Smeltpunt 

C. 
Prijs in Gld. 

per K.G. 

Soortelijk 

gewicht. 

Al 	  24,— 654 2,—  2,6 
Bi 	  9.— 269 15,— 9,8 
Cd. 	  I5,— 322 8,— 8,6 
Cu. 	  35,— 1084 1,— 8,9 
Pb 	  4,5 327 0,25 11,4 
Sb 	  42,— 630 0,60 6,7 
Sn 	  6,— 232 3,—  7,- 
Zn. 	  40.— 419 0,40 7,2 

Voorzien hiervan, kunnen we thans aan de hand der 
diagrammen nagaan af en zoo ja, waar een legsering te 
vinden zou zijn, die de moeite van een nader onderzoek 
loont en dit als volgt samenvatten. 



IS VERVANGING MOGELIJK! 	 477 

1. Al-Bi. In gesmolten toestand slechts in zeer beperkte 
mate in elkaar oplosbaar. Bovendien hebben alle 
legeeringen met meer dan 2 a 3 o/o Al. smeltpunten, 
die ver boven dat van Zn. liggen. De prijs is 

Conclusie tevens veel te hoog. 

2. Al Cd. Slechts in elkaar oplosbaar, wanneer ze eenige 
honderden graden boven het smeltpunt van Al. 
verhit worden. Bij daling van temperatuur daalt 
ook de oplosbaarheid en is bij de smeltpunten 
der metalen tot nul geworden. Voor de praktijk 
zijn deze metalen onbruikbaar, omdat ze in vloei- 
baren toestand in twee lagen boven elkaar komen 

Conclusie te staan. 

3. Al-Cu. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. In vasten toestand is in Al. ongeveer 
4 0/0 Cu. oplosbaar en in Cu. ongeveer 9 0/0 Al. 
Bij ± 14 0/0 Cu. wordt een chemische verbinding 
gevormd. De legeering met het laagste smeltpunt 
bevat ± 32 .10 Cu.; toch is dit smeltpunt (544°) 
nog ver boven dat van Zn., zoodat noch deze 
legeering, noch een der andere voor ons doel 

Conclusie in aanmerking kan komen. 

4. Al-Pb. Al. en Pb. vertoonen dezelfde eigenschappen als 
Al. en Cd. Ook hier is de temperatuur, waarboven 
ze volkomen in elkaar oplosbaar zijn, nog niet 
experimenteel vastgesteld. Voor het gieten van 
modellen zijn ze om de bovengenoemde redenen 

Conclusie natuurlijk onbruikbaar. 

5. Al-Sb. In gesmolten toestand slechts boven 1048° 
volkomen in elkaar oplosbaar. De wederzijdsche 
oplosbaarheid daalt echter snel met het lager 
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worden der temperatuur. Bij het smeltpunt der 
metalen is de oplosbaarheid praktisch nul. Het 
maken van modellen van deze combinatie is dus 

Conclusie buiten gesloten. 

6. Al--Sn. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. Bij stolling vorming van een mechanisch 
mengsel. Slechts legeeringen met meer dan ± 
88 °/o Sn. komen wat temperatuur betreft in 
aanmerking. Van deze is echter de hardheid te 

Conclusie gering. 

7. Al Zn. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. In vasten toestand is in Zn. -±- 3 o/o Al. 
en in Al. ± 45 °/o Zn. oplosbaar. In deze meng. 
kristalgebieden kunnen we een stijging van hard. 
heid verwachten. Dit blijkt ook uit onze cijfers. 
Waarschijnlijk door onvolkomen evenwicht blijft 
die sterke stijging echter voortgaan tot 20 0 /0 Al. 
Alle legeeringen met 20 o/. Al. en minder hebben 
hun smeltpunt gelijk of onder dat van Zn. De 
laagste temperatuur bereiken we in de eutectische 
legeering, die bestaat uit 8 Al. en 92 Zn. (temp.381°). 

Voor de hardheid van verschillende Al--Zn. 
legeeringen vonden we onderstaande waarden. 

Al. 

100 

Zn. 

— 
H. 

23,8 
90 10 29.8 
80 20 51,8 
70 30 74.— 
60 40 79.6 
50 50 89.1 
40 60 76.8 
30 70 82.6 
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Al. Zn. H. 
20 80 74.1 
10 90 76.8 

Conclusie 5 95 64.6 
+ — 100 42.4 

8. Bi-Cd. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. Bij stolling wordt (practisch) een 
zuiver mechanisch mengsel gevormd. 

Voor geen der legeeringen is waarschijnlijk 
een zoo sterke stijging der hardheid boven de 
te berekenen waarde te verwachten, dat zij die 
van zink zou overtreffen. 

Hoewel er een zeer laag smeltpunt te bereiken 
is, maakt de prijs verder onderzoek voor ons 

Conclusie doel volkomen overbodig. 

9. Bi-Cu. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. Bij stolling vorming van een mecha, 
nisch mengsel. Zoowel door smeltpunt als door 
prijs zijn de te vormen legeeringen totaal ono 
geschikt, zoodat een nader H:onderzoek niet 

Conclusie noodig is. 

10. Bi-Pb. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. In vasten toestand is in lood ± 30 °(o 
Bi en in Bi 5 à 6 °10 Pb. oplosbaar. 

In deze mengkristalgebieden is dus eene 
stijging in hardheid te verwachten boven het 
berekende gemiddelde. In een vorig onderzoek 
werden de hardheden bepaald van negen tusschen 
de zuivere componenten gelegen concentraties, 
hiervan en onderling telkens 10 °/° verschillende. 
De waarschijnlijk meest juiste gemiddelden voor 
de practijk zijn : 
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Bi 	Pb. 	H. 
100 °/o 	— ° /o 	12.6 

90 10 14.7 
80 20 14.- 
70 30 13.2 
60 40 12.5 
50 50 11.6 
40 60 10.7 
30 70 9.8 
20 80 8.9 
10 90 7.7 

100 5.5 
De maximale hardheid blijft 	dus 	zóó ver 

beneden die van zink, dat deze achteruitgang 
niet door het lage smeltpunt gecompenseerd 
kan worden. Bij een eenigszins hooger Bi. 

Conclusie gehalte is bovendien de prijs ook veel te hoog. 

11. Bi-Sb. Met volle zekerheid is het diagram niet in 
alle onderdeelen bekend. In gesmolten toestand 
zijn de componenten volkomen in elkaar op. 
losbaar. De gestolde legeeringen zijn waar, 
schijnlijk alle bros. Tijdens de hardheidsbepaling 
brak Bi 30—Sb. 70 reeds bij eene belasting 
van 400 K.G. 

Onder de 400 ° is stellig geene combinatie te 
vinden, die in mechanische eigenschappen zink 

Conclusie overtreft. Ook wordt dan de prijs véél te hoog. 

12. Bi-Sn. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. Bij stolling van 4 tot 80 0 /0 Sn. 
vorming van een mechanisch mengsel; tot 4 °/° 
Sn. ontstaan Bi—Sn mengkristallen, tot 20 °/° 
Bi ontstaan Sn—Bi mengkristallen. 

In de beide gebieden der vaste oplossingen 
is dus stijging der hardheid boven het berekende 
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gemiddelde te verwachten. Bij het onderzoek ook 
bij Bi-Pb genoemd, dat volledig hardheide- 
onderzoek van de ternaire combinatie Bi-Pb-Sn 
(melotte) ten doel had, werden voor een onder, 
staande serie met de reeds vermelde restricties 
de volgende waarden verkregen: 

Bi. Sn. H. 
100 ~/o — o/0 12.6 
90 10 19.8 
80 20 20.5 
70 30 21.5 
60 40 22.4 
50 50 23.2 
40 60 23.9 
30 70 24.7 
20 80 25.2 
10 90 23.3 

100 8.50 

Hoewel H. dus hier in veel sterkere mate stijgt 
dan bij Bi-Pb, blijft toch het daar gezegde van 
kracht, n.l. tegenover het bereiken van een zeer 
gunstig gelegen smeltpunt staat te geringe hard. 

Conclusie heid en veel te hooge prijs. 

13. Bi-Zn. In gesmolten toestand slechts volkomen in 
elkaar oplosbaar boven 850 C°. Beneden deze 
temperatuur vormt het smeltsel twee lagen, waar, 
in het Bi en Zn gehalte met de temperatuur 
verandert, als in het diagram aangegeven. In 
gesmolten zink lost bij 419° practisch dus géén 
Bi op, terwijl bij die temperatuur een homogeen 
smeltsel van 85 Bi en 15 Zn bestaanbaar is. 
Bij stolling vormt dit een mechanisch mengsel, 
van welks hardheid dus niet veel te verwachten 

3 
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is ; wel is door het hooge Bilgehalte broosheid 
zeer waarschijnlijk. Zoowel hardheid, als smelt- 
punt en prijs geven contra=indicaties voor verder 

Conclusie gebruik. 

14. Cd-Cu. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar. Bij stolling worden van ± 58 0/a tot 
± 70 0 /o Cd chemische verbindingen gevormd; 
bij deze concentraties zijn dus sterke hardheide- 
maxima te wachten. 	 • 

Legeeringen met meer dan 42 0/a Cu zijn door 
hun hoog smeltpunt voor ons geheel ongeschikt. 
Hetzelfde geldt van de groep van 70 a/a tot 
± 93 0/0 Cd. Misschien zouden legeeringen van 
93 0/0 Cd. bruikbaar blijken ; zij hebben eene 
hardheid van 74,1. De prijs stijgt evenwel ver 
boven het gestelde maximum, terwijl ook door 
de groote vluchtigheid van cadmium het materiaal 
tegen herhaald omsmelten waarschijnlijk niet 
bestand zou zijn. Verdere proeven werden dan 

Conclusie ook niet genomen. 

15. Cd-Pb. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; na stolling aan den Cd kant waar- 
schijnlijk een mengkristalgebied tot 7a/a Pb, aan 
den Pb-kant een dergelijke zone tot 10 a/a Cd. 
In beide gebieden kan dus een stijging der 
hardheid boven het berekende gemiddelde won-- 
den verwacht. Een paar controle-proeven geven 
voor 

Pb 90 	Cd 10 	H 14.5 
Pb 10 	Cd 90 	H 15,3, 

Conclusie welke cijfers verder onderzoek overbodig maken. 

16. Cd-Sb. In vloeibaren toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar, bij stolling worden in het gebied 
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van 50-55°/0 Sb verschillende chemische verg 
bindingen gevormd. Van 0-40°/o Sb ontstaat 
een mechanisch mengsel van Cd en een der 
verbindingen ; van 55-1000/o Sb een dergelijk 
mengsel van antimoon en een der andere ver, 
bindingen. Deze antimoonrijke groep is onbruik, 
baar door de te kleine impuls. noodig voor 
overgang van meta,stabiele in stabiele toestanden, 
en ook door een te hoog smeltpunt. Voor zoo, 
ver dit laatste bezwaar niet voor de cadmium, 
rijke groep mocht gelden, blijkt de te verkrijgen 
hardheid met broosheid gepaard te gaan. Cd 80—
Sb • 20 is reeds te bros om de hardheid met 

Conclusie de Brinell,machine te bepalen. 
Ook wordt de prijs te hoog. 

17. Cd - Sn. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; na stolling wederzijds zéér beperkte 
oplosbaarheid. Ondanks een aanzienlijke stijging 
der hardheid boven het berekende gemiddelde uit 
de componenten, blijft ze toch zéér onvoldoende : 

Sn90 	Cd10 	H=23.8 
Cd 90 	Sn 10 	H = 20.5 

Lage smeltpunten, als in het diagram te lezen. 
Conclusie Hooge prijs. 

18. Cd-Zn. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; na stolling practisch in alle concen% 
traties vorming van een mechanisch mengsel. 
De hardheid der legeeringen zou dus uit die 
der componenten volgens K u r n a k o v te be,  
rekenen zijn en van Zn naar Cd rechtlijnig 
moeten dalen van 35 tot 15. Experimenteel 
blijkt evenwel dat van: 

Zn90 	Cd 10 	H=41.3 
Zn 80 	Cd 20 	H = 51.8 
Zn 70 	Cd 30 	H = 36.2 
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Deze ook reeds door anderen gevonden 
schijnbare afwijkingen van door ons als geldig 
aangenomen wetten, worden verklaard door het 
heerschen van een onvolkomen evenwicht in de 
gestolde legeeringen. Volkomen evenwicht wordt 
practisch nooit bereikt. 

In de techniek zouden we altijd met een 
materiaal in onvolkomen evenwicht hebben te 
maken, wat natuurlijk geen bezwaar is. 

Zn 80—Cd 20 bereikt dus eene hardheid 
van ± 50 ; het materiaal is zeer taai en vertoont 
een fijne breuk. Het smelt bij ± 360 ° en zou 
per kilo f 1.48 kosten, bij de door ons aan, 
genomen prijzen. Volgens de gestelde normen 
zou toevoeging van 20 oh Cd aan het zink dus 

Conclusie eene vrij aanzienlijke verbetering beteekenen. 

19. Cu-Pb. In gesmolten toestand slechts in beperkte mate 
in elkaar oplosbaar. Van alle, overigens technisch 
misschien nog bruikbare legeeringen, liggen de 
smeltpunten voor ons doel véél te hoog, zoodat 
verdere beschouwing der combinaties over- 

Conclusie bodig is. 

20. Cu-Sn. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; bij stolling vormen de componenten 
verschillende chemische verbindingen met elkaar. 
Bij een hierna te publiceeren speciaal Babbit= 
onderzoek werd getracht de hardheid van alle 
leden eener Cu—Sn..serie vast te stellen met 
hieronder vermeld resultaat : 

Cu 	Sn 	H 	Smeltpunt. 
90 	10 	

69,1 l boven 850° C. 
80 20 218,— 
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Cu 	Sn 	H 	Smeltpunt. 
70 30 
60 40 
50 50 	breken. 

40 60 
30 70 	26.— 	boven 600 ° 
20 80 	22.— 	» 	500 ° 
10 90 	16.— 	» 	400 ° 

Conclusie Er is dus geene reden om ergens een voor 
ons geschikte legeering te verwachten. 

21. Cu--Sb. In gesmolten toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; bij stolling ontstaan tusschen de 30 
en 60 o/° Sb chemische verbindingen, welke met 
Cu of met Sb mechanische mengsels vormen 
Het laagst bereikbare smeltpunt is 525° C. bij 
± 77 0/° Sb. De voor genoemd Babbitt.onderzoek 
in deze serie verrichte hardheidsbepalingen had 
tot resultaat; 

Cu. 	Sb. 	H. 
90 °/° 	10 °/° 	113,6 
80 	 20 	 171,4 
70 	 30 
60 	 40 	l 	breken. 
50 	 50 
40 	 60 
30 	 70 	 110,4 
20 	 80 	 150,- 
10 	 90 	 54,— 

Ter vervanging van zink is hierin dus geen 
Conclusie bruikbare legeering te vinden. 

22. Cu-Zn. De messing•groep. In vloeibaren toestand vol. 
komen in elkaar oplosbaar. Alleen de combinaties 
met 35 a 40 Ob. zink als maximum zijn technisch 
bruikbaar. De smeltpunten hiervan liggen boven 

Conclusie 850 C°. 
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23. Pb -Sb. Volkomen oplosbaarheid in vloeibaren toestand. 
Bij stolling wordt een mechanisch mengsel gevormd 
van de beide componenten. Buitengewone toe. 
name der hardheid is dus niet te verwachten. 
Wij vonden voor : 

Pb. 	Sb. H. 
90 10 20,1 
80 20 21,5 
70 30 21,4 
60 40 26,9 
50 50 25,5 
40 60 30,2 
30 70 30,6 
20 80 36,9 
10 90 31,1 

Nergens wordt dus de hardheid van zink 
bereikt. Bij ± 14 0/0 Sb is het smeltpunt 248°, 
en de hardheid ongeveer 35. 

De legeeringen vertoonen sterke neiging tot 
Conclusie segregatie. 

24. Pb-Sn. In vloeibaren toestand volkomen in elkaar oplos. 
baar; bij stolling aan den loodkant vorming van 
mengkristallen tot ± 15 o/° Sn. Als hardheide• 
waarden vonden we voor: 

Pb. Sn. H. 
Snel 

gekoeld. 
Langzaam 
gekoeld. 

95 5 9,12 
90 10 10,9 10,10 
80 20 11,8 11,28 
70 30 14,9 12,60 
60 40 16,3 14,30 
50 50 17,—. 15,90 
40 60 17.— 16,30 
30 70 17,— 16,70 
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Pb. 	Sn. 	 H. 
Snel 	Langzaam 

gekoeld. 	gekoeld. 

20 80 17,— 16,85 
10 90 15,9 16,30 
5 95 14,60 

De cijfers worden door de snelheid van het 
koelen aanmerkelijk beïnvloed. Waarschijnlijk 
zijn voor afwijkingen dus ook hier onvolkomen 
evenwichten mede aansprakelijk te stellen. Voor 
modellen blijkt geen der legeeringen zink als 

Conclusie materiaal te overtreffen. 

25. Pb-Zn. Lood en zink zijn in vloeibaren toestand 
alleen boven 928° volkomen in elkaar oplosbaar. 
Met het dalen der temperatuur neemt de weder, 
zijdsche oplosbaarheid snel af, om bij het smelt, 
punt der metalen practisch tot nul te worden 
gereduceerd. Modellen gieten uit een mengsel 
van zink en lood is dus onuitvoerbaar. (zie 
fig. 1, mededeeling I). Niettemin laat Jung 
(pag. 74 in zijn leerboek) de patrijs gieten uit 

Conclusie 1 deel zink en 2 deelen lood! 

26. Sb Sn. In vloeibaren toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; bij stolling vorming van een tweetal 
chemische verbindingen; wederzijds tot ± 8 0/0 
een gebied van vaste oplossingen, voor de rest 
mechanische mengsels van mengkristallen en 
verbindingen. Toevoeging van 15 Sb aan 85 
tin brengt het smeltpunt op 400°; deze legeering 
heeft eene hardheid van ± 21. De antimoon, 

Conclusie rijkere legeeringen zijn tamelijk broos. 

27. Sb-Zn. In vloeibaren toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; bij stolling mechanische mengsels 
van de componenten en gevormde chemische 
verbindingen of van deze onderling. 
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Antimoontoevoeging doet het smeltpunt be, 
langrijk stijgen, zoodat hiervan geen vrucht= 

Conclusie dragend resultaat is te verwachten. 

28. Sn-Zn. In vloeibaren toestand volkomen in elkaar 
oplosbaar; bij stolling practisch in alle concen: 
traties vorming van mechanische mengsels der 
componenten. We vonden als hardheid van: 

Sn. 	Zn. 	H. 
90 10 16,3 
80 20 17,6 
70 30 19,2 
60 40 19,7 
50 50 19,9 
40 60 23,5 
30 70 24,1 
20 80 26,9 
10 90 28,5 

Uit het diagram blijkt, dat toevoeging van tin aan 
zink het smeltpunt niet buitengewoon doet dalen. 

In verband met de verkregen hardheidscijfers 
Conclusie doet dit ons deze toevoeging verwerpen. 

Resumeerende vinden we dus, dat een groot deel der 
denkbare combinaties onbruikbaar is door onoplosbaarheid 
in vloeibaren toestand of door een veel te hoog smeltpunt ; 
verder, dat een ander groot deel niet de gewenschte hard- 
heideverbetering brengt. Beide groepen kunnen dus van 
nader onderzoek worden uitgesloten. 

Het onderzoek der Al—Zn—iegeeringen wordt voortgezet. 
Verdere experimenten met Cd—Zn, die ons thans door 

materiaalgebrek slechts op zeer kleinen schaal mogelijk 
waren, bevestigden ons echter in de meening, die tijdens 
het voorloopig onderzoek werd gevormd en doet ons 
verwachten, dat toevoeging van 20 olo Cd aan het zink 
inderdaad eene verbetering voor de practijk beteekent. 

(Wordt vervolgd). 


