
De treksterkte van koper
Peter Bijlholt

Een kennis, die wel een stoomketeltje wilde maken, vroeg mij om hem op weg te helpen. Hij had nog een stuk pijp van 5 inch 
liggen en het moest daarvan en dan staand. 
Voorgedaan hoe je een keteldeel om een mal slaat en een stukje zilver gesoldeerd om te laten zien hoe het kan. Nou hij kon het, 
daarom hoefde ik ook niet weer bij hem langs te gaan. Nieuwsgierig als ik ben heb ik die kennis een week of drie later gebeld. 
Hoe het ging en of de ketel direct in één keer dicht was. Dat wist hij nog niet, het was nog niet hard genoeg om af te persen. 
Omdat ik dat niet begreep heb ik mezelf uitgenodigd om het geheel in ogenschouw te nemen. Daar gekomen stond de ketel 
pontificaal op het dressoir. Met een schroevendraaier werd voorzichtig een tikje tegen de buitenkant gegeven, het klonk al aardig 
hoog van toon. Door er geregeld tegenaan te tikken is in de loop van de tijd de toon van dof naar helder gegaan. Volgens de man 
gaf dat de sterkte aan, want als het uitgegloeid was kon je het redelijk gemakkelijk buigen en was het zacht en had het geen 
sterkte en een dof geluid. Zijn vriendin gaf nog aan dat ze het ding niet mocht afstoffen, want ze kon het eens laten vallen en 
dan was het stuk. 
Geheel verward over de gang van zaken heb ik hem het Handboek Modelstoomketels laten lezen. Hij had nog nooit dat Handboek 
gezien en blz. 35 was een openbaring. In de, later ter hand gestelde, Model Engineers van 5 juni 1985 en 4 dec. 1987 staan arti-
kelen van Martin Evans en H.F. Atkinson over het testen van koper verbindingen met zilversoldeer van 45% zilver. 
We hebben het keteltje afgeperst en één klein spuitertje gevonden. Na het hersolderen was alles OK.

Henny Scheele heeft de volgende treksterkten uit de ASTM B370 norm gehaald;
Zacht koper ( 060 )    ca. 200 – 260 N/mm2

Hard koper  ( H02 )   ca. 290 - 350 N/mm2

De treksterkte van zacht koper t.o.v. hard koper neemt dus ongeveer met een kwart af ( 350 N/mm2 x 0,75 = 263 N/mm2 ).
Uit de genoemde norm blijkt dat een zilvergesoldeerde verbinding sterker is dan het koper materiaal (ca. 450 N/mm2).
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brengt steeds weer iets speciaals mee. 
Hier een drietal heteluchtmotoren die 
– heel origineel -  op een warmhoud-
plateau met een paar waxinelichtjes 
geplaatst zijn. En de motoren zijn 
gemaakt op basis van (fris)drankblikjes! 
Origineel en ook uitdagend; hoe 
bijvoorbeeld snijdt je zo’n dun blikje 
zuiver af zonder het materiaal teveel te 
vervormen? 

Tijdens de tweemaandelijkse club-
avonden van de Stoomgroep Midden 
Nederland in Ede kom je steeds opnieuw 
weer interessante werkstukken tegen. 
Heel complexe machines en soms 
ook heel simpele. Maar altijd van een 
jaloersmakende kwaliteit. 
We nemen als voorbeeld de hete-
luchtmotoren van Toon Hermans. Toon 

Misschien moeten we daar in de toekomst 
nog eens op terugkomen. Voor nu: een 
indruk van prachtige werkstukken en een 
voorbeeld voor wat je bij zo’n clubavond 
kunt zien.


