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SMENVATTING 

In qit verslag wordt gekeken naar de eventuele 
verandering van materiaalgrootheden bij een 
trektorsieproef. Een trektorsieproef is een proef 
waarbij een materiaal eerst wordt getrokken totdat een 
bepaalde rek is ontstaan en daarna wordt getordeerd tot 
breuk. 

De twee belangrijkste grootheden waarnaar gekeken 
is, zijn de karakteristieke deformatieweerstand (C) en 
de verstevigingsexponent (n) uit de verstevigingsfunctie 
van Nadai. 

V~~r de berekening van deze grootheden uit de 
meetgegevens van de trek, torsie en trektorsieproef zijn 
modellen opgezet. V~~r de trektorsieproef is ook een 
computerprograua gemaakt, omdat bij deze proef-de 
waarden niet analytisch te bepalen zijn. 

Het blijkt dat de C en n waarden, van het gebruikte 
materiaal C15, bij een torsieproef lager liggen ala bij 
een trekproef. Dit koat door het verschil in de 
eindorientatie van de korrels bij beide proeven. 

Bij een trektorsieproef blijkt de grootte van het 
trekgedeelte geen invloed te hebben op de C en n waarden 
van het torsiegedeelte. Ook heeft de grootte geen 
invloed op de breukrek, die in a1le gevallen gelijk is. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

Bij het vervaardigen van produkten of onderdelen van produkten, in 
massafabrikage, spelen assembleer en materiaalkosten een grote rol 
in de uiteindelijke prijs van de produkten. 

Om deze kosten te drukken kan men verschillende wegen 
bewandelen. Enerzijds kan men door automatisering, bijvoorbeeld 
door het inschakelen van robots, proberen de assemblagekosten te 
verlagen. Anderzijds kan men meerfunktionele onderdelen maken 
zodat een produkt uit minder onderdelen bestaat. 

Om dit te bereiken en om materiaal te besparen moeten de 
materialen meestal meer vervormd worden. Dit betekent dat men het 
gedrag van material en tijdens het vervormen zal Roeten weten. 
Belangrijk daarbij is te weten of er instabiliteiten kunnen 
ontstaan, zoals scheurvorming of insnoering. 

Om dit gedrag nader te onderzoeken heb ik trektorsieproeven 
gedaan. Aan de hand van het verloop van de effectieve rek en de 
effectieve spanning tijdens de proeven, kan men de verandeting van 
enkele grootheden bepalen bij de overgang van trek naar torsie. 

1.20PZET 

In dit verslag wordt eerst een theoretisch model voor de 
verschillende proeven afgeleid. Hierna voIgt een hoofdstuk over 
de belangrijkste gegevens omtrent de proefstukken. De resultaten 
van de proeven die met het theoretisch model berekend worden zijn 
weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 is gereserveerd voor de 
conclusies. 
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HQQFDSTUK 2 THEORETISCH MODEL VOOR TREK EN TORSIEPROEF 

In dit hoofdstuk worden in grote lijnen de relaties voor een 
trekproef en een torsieproef afgeleid. 

2.1 BASISFORMQLES 

Bij de afleiding van de modellen worden enkele basisrelaties uit 
de plasticiteitsleer gebruikt. Hieronder zijn enkele van deze 
basisrelaties opgeschreven. 

*A* De verstevigingsfunctie van Nadai. 

waarin: a= = effectieve spanning 
, = effectieve rek 
~= effectieve voordeformatie 
<: = karakteristieke voordeformatie 
N = verstevigingsexponent 

Deze relatie geeft aan dat bet materiaal zicb exponentieel 
verstevigend gedraagt. 

*B* De vloeivoorwaarde van Von Mises 

(f = cr: = Vi [ (~_rr.)1. "'" (<r;. -~),. +( ~ - o;-tJ' 
waarin: <t; = de vloeispanning -

~ ~ <!i = drie boofdspanningen 
> a 
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*C* Volumeinvariantie 

Bet materiaalvolume blijft tijdens een omvormprces constant. 
Uitgedrukt in hoofdrekken wordt dit: 

waarin: £"', £"1 E.l ::: rekken in de drie 
hoofdrichtingen 

*D* Incrementele effectieve rek dE 

*E* Cirkels van Mohr voor de trekproef 

figuur 2.1 Cirkels van Mohr voor 
een trekproef 

Bij een trekproef is sprake van een eenassige spanningstoestand 
waarbij <:r;. = 2.1:~ <:J'i ': (i'i, ':: 0 

*F* 

figuur 2.2 Cirkels van Mohr voor 
een torsieproef 
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Bij een torsieproef is sprake van enkelvoudiqe afschuivinq, 
waar bi j a;:: - CS3 = 1:t'\AlC. J O"i ': 0 

2! 2 DE TRUPROEF 

De trekproef heeft een eenassiqe spanninqstoestand, de 
hoofdrichtinqen zijn in de onderstaande fiquur aanqeqeven. 

F .. 

fiquur 2.3 Irekstaaf met hoofdrichtingen 

Uit de cirkels van Mohr voor de trekproef (zie 2.1) voqt dat: 

Dit ingevuld in de vloeivoorwaarde van Von Mises geeft dat de 
effectieve spanninq qelijk is aan: 

(2.2) 

Omdat de spanninq gelijkmatig over het oppervlak verdeeld is kan 
men voor de effectieve spanninq schrijven: 

- t= 
(2.3) <T .. G'i • A 

waarin: l= = trekkracht 
'A = oppervlak 
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De drie inkrementele hoofdrekken verhouden zich als: 

(2.5) d£'1: 0.£ ... : dc.,: 1.: .. 4: :-i: 

waarbij 
dL 

<1£1.: T 
waarin: <it.. = de verlenging 

\.. : de momentane lengte 

Wanneer men dit invult in de formule voor de inkrementele 
effectieve rek vindt men na integratie: 

(2.S) 
- 1 t.. ~ • £'1 = N "Lo 

waarin: L : momentane lengte 
Lo = oorspronkelijke lengte 

Omdat het volume constant blijft kan men zeggen dat: 

(2.6) 

waarin: A = momentaan oppervlak 
Ao: oorspronkeli jk oppervlak 

De effectieve rek als functie van de diameter wordt dan: 

(2.7) 
- l... \ A \ d E. .. \w 'Co = - w ~ = -1. to.) (.\: 

waarin: d : momentane diamete~ 
Qo: oorspronkelijke diameter 
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Met formules (2.3) en (2.7) kan men het verband tussen de 
effectieve rek en de effectieve spanning grafisch weergeven. Door 
dit op logaritmisch qrafiekpapier te doen krijgt men een rechte 
lijn die voldoet aan de volqende relatie. 

Formule (2.8) is de logaritme van de versteviqingsfunctie van 
Nadai. Hieruit zijn met behulp van lineaire reqressie methoden de 
waarden voor C en n te bepalen. 

2.3 PE TQRSIEPROEF 

Voor het afleiden va.n de effectieve rek en de effectieve spanning 
bij een torsieproef maakt men qebruik van een cilinder 
coordinatenstelsel zoals in onderstaande figuur is weergegeven. 

L -

Volqens [1] qeldt: 

ocr - -(2.9) S=LVi 

-
-

figuur 2.4 Torsiestaaf met cilinder 
coordinatenstelsel 

waarin: \.. = lenqte van de staaf 
C( = de hoekverdraaiinq 
l" = de straal 



7 

Ais men naar de cirkels van Mohr voor de torsieproef kijkt (zie 
2.1) volqt daaruit dat: 

(2.10) 

Door deze waarden in te vullen in de vloeivoorwaarde van Von Mises 
komt men op de volqende relatie tussen de effectieve spanning en 
de maximale schuifspanning. 

( 2 . 11) (f == IT "'C "'AX 

Bekijken we het moment op een klein oppervlak in de torsiestaaf 
dan is dit qelijk aan: 

schuifspanninq * oppervlak * arm 

Voor het moment op het element ~1t r-dr qeldt: 

(2.12) M = 2.1t rdr.l"". "C 

fiquur 2.5 Schuifspanninq in een 
torsiestaaf 

Ret moment op het totale oppervlak is dan qelijk aan: 

!! ,A.-
(2.13) M =.; ~ *' 1Jtrdr. r 

o 
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Met de versteviginqsfunctie van Nadai wordt dat: 

It e(l .;.E.of 
(2.14) M=J Vi *' l:rcf'drV" 

<> 

Wanneer we de verqelijking voor de effectieve rek invullen wordt 
het moment qelijk aan: 

(2.15) 

2.3.1 Zonder voordeforlatie 

Wanneer de voordeformatie gelijk is aan nul, wordt de vergelijkinq 
voor het moment: 

(2.16) 

tt , ..... \N 
M = I 'l OiJ p .. 2.xrcif' .r {. (3' 

Als men deze vergelijkinq inteqreerd komt daaruit: 

(2.17) 
1XC 

M= V! (.3.!...)N La 

Uit deze verqelijkinq kan men de versteviqinqsexponent en de 
karakteristieke deformatieweerstand bepalen als men qenoeq 
meetpunten van het moment als functie van de verdraaiinqshoek 
heeft. 

Door van vergelijking (2.17) de loqaritme te nemen, kan men 
via lineaire regressie beide grootheden bepalen. Met behulp van 
de versteviqingsfunctie van Nadai kan dan de qrafiek tussen de 
effectieve rek en de effectieve spanning getekend worden. 
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2,3.2 Met voordeformatie 

Wanneer er sprake is van voordeformatie moet men qebruik maken van 
verqelijkinq (2.15). Inteqratie (zie [2]) levert: 

(2.18) 
M= 

-

Deze laatste verqelijkinq heeft twee onbekenden en is dus niet_ 
rechtstreeks op te lossen. Door twee meetpunten in te vullen 
krijqt men twee vergelijkingen met twee onbekenden. Deze twee 
verqelijkinqen tan men op elkaar delen zodat men een vergelijking 
krijgt met een onbekende. De onbekende zit echter in de exponent 
en weI zodanig dat de vergelijking niet analytisch oplosbaar is. 
Daarom heb ik een computer programma geschreven dat de 
vergelijkinq numeriek oplost. In bijlaqe A is een overzicht van 
het programma gegeven. 
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HOOFDSTUK 3 PROEFSTUKKEN 

3.1 MATERlAALKEUZE 

Bij de keuze van het materiaal zijn de eisen ten aanzien van het 
beproeven het belanqrijkst. Sommiqe materialen zijn dermate 
onqeschikt voor bepaalde proeven, dat uitvoering van die proef met 
dat materiaal vrijwel onmogelijk is. Daarnaast is het interessant 
een materiaal te nemen dat ook industriele toepassingen heeft 
zodat eventuele conclusies en resultaten sneller vertaald kunnen 
worden naar de praktijk. 

Een eerste eis voor het onderzoek is dat het materiaal een zo 
groot mogelijke breukrek heeft. Bij het onderzoek wordt namelijk 
gekeken naar het verloop van de rek gedurende de proeven. Bij een 
groot rektraject wordt ook een eventuele procentuele fout in de 
aflezing van meetinstrumenten of grafieken kleiner. 

Een tweede eis is een goede verspaanbaarheid, de proefstaven 
moeten namelijk via het verspaanproces gemaakt worden. 

Uit het bovenstaande zijn verschillende materialen te 
destilleren die aan de genoemde eisen voldoen. Onze keus is 
gevallen op staal C15. In bijlage B staan de meeste 
materiaalgegevens van dit metaal vermeldt. 

3.2 AFMETINGEN 

Bij torsieproeven worden in het algemeen staven met een 
cilindrische doorsnede qebruikt. 

De beproevingslengte van de staaf wordt verjongd zodat het 
effect van de inklemminq veel kleiner wordt, tevens ligt dan de 
torsielengte nauwkeurig vast. De overgang van de verjonging naar 
de dikkere uiteinden is afgerond om kerfwerking te vermijden. In 
onderstaande figuur is een proefstaaf met afmetingen getekent. 

I. 6.3 = ~:..=..... 

• A~ 

- /.1. 
., ~ 

0=111' R.= /, $'" 

fiquur 3.1 Proefstaaf voor trek, tarsle en 
trektorsieproef met afmetingen in Mm. 
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De lengte L en de diameter D ZlJn gekozen in verband met de 
maximale belastinq van de trekbank en de wrinqbank en omdat er al 
meer proeven met deze afmetinqen zijn qedaan in andere 
onderzoeken. De afmetinqen van de koppen wordt bepaald door de 
inklembekken van beide testbanken. 

3.3 GLOEIEN 

Bij het torderen van een staaf is de voordeformatie, met name in 
het oppervlak, van grote invloed op de uiteindelijke resultaten. 
Om deze invloed teruq te dringen proberen we de voordeformatie te 
reduceren door middel van gloeien. 

Uit resultaten van eerdere proeven uit andere onderzoeken is 
qebleken dat ±. 2 uur gloeien op 900·C de voordeformatie reduceert 
tot naqenoeg nUl. 

Bet qloeien van de proefstaven is qebeurd in een vacuumoven 
zodat de staven niet corroderen tijdens het qloeien. De staven 
worden in de oven afqekoeld zodat er qeen thermische spanninqen in 
het materiaal ontstaan. 

3.4 TREKIORSIEPRQEF 

De trektorsieproef is een proef die uit twee fasen bestaat. In de 
eerste fase wordt de proefstaaf belast op een trekbank totdat een 
bepaalde rek is ontstaan Hierna wordt de staaf op een torsiebank 
qetordeerd tot ~reuk. 

Tijdens deze proeven worden de benodiqde geqevens opqemeten 
zodat later de effectieve spanning en de effectieve rek berekend 
kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 4 MEETRESULTATEH 

In dit hoofdstuk zijn de meetresultaten van de proeven 
weergegeven. De effectieve spanning als funktie van de 
effectieve rek is in grafieken weerqegeven. De C en n 
waarden staan in de tabellen. De gebieden waarover de C 
en n waarden berekend zijn staan in de grafieken 
aangeqeven. 

4 1 TREKPROEVEN , 

N. yc· 
!J;,cd C N I< 

Z <If 1- '1 28'1 0",8'1 

/2, 
.zr: 9S'S" ~Z~J. q?f&1 

11l 'SJ 0. 2.l.O 
I f!{?f?1. 

.lJ1' ~/J. t:J,IOs 'tim$' 

I .7"Y . C3 31S qrJDS-
... 

E Q~ 0,293 q"Df /..1 
.JIl 16,9 q.eJo qW/1f 

0 l.ts 'JlY.i qmB 
Tabel 4.1 C en n waarden van de trekproeven 

figuur 4. 1 a= I l' kurve van proef 12 
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fiquur 4.2 ij= I l . kuxve van proef 13 

4,2 TORSIEPROEVEN 

M, "1e.-
~cd' C N 1/ 

-~ 

:r 10tJ ~261 ~yy08 

/0 II sOS 13 123 «9.fll6 

.or SIS 9'1.1 ,0311( 

I ;/J ~261 qt¥ 
II E s~9 ~J~l <?!#fJ 

Z1Z s11 qo6J q&,tt)z 

Tabel 4.2 C en n waarden van de torsieproeven 
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-+---

figuur 4;3 ~ I ~ kurve van proef 10 

figuur 4.4 (j= I ~ kurve van proef 11 
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4.3 TREKTORSIEPROEVEN 

-';:elcyeclee.lt ~ IorJ icy t:d eellt: 

~ C It - eX :r CZ AI.1I N Co N 

f .931 ~3oS' t:1W,6 5'10 63'f~ Y- o/sal %1011 , ltJa~3 ().IOQ .: !of tHy 
I 

1 ylll ~3ll tJ,mJ s% 6s-}tl.O 6or~~Q 0,1 . 620~j '1100 : 4"'0 
3 !I!IS o3Ji I 

q,,,'S' s% 61.'1 zl6 ~/l1r<1Dl8 s-9$ti' "'"~ ! 'J~ 
'I goO ~.2J'6 o,9f& lot s-86 tl3 aIlS" 1~(Jld 

7 . s-f/~J o,~t~OIl 

S jol.j '1~t! ~?fBd 10% 6o,t'.1 O,l'f(l~f»" silt; 0106';D1.0 
I 

6 t9& '1 231 qy8JS' 10% bCJl(tJ 0,26 t 'IQ).j s;g6t 'l O/Oi!qi'J1I 
I I 

1 9":1 ~.zc90 all'110 IS, 60s!'! Olos-rqllQJ 
I 

&co:: 'I ~~l'q<.v'f 

c9 961 q2tfz '1916'1. 115"% bortS olo9t~~ S'fi tf 0/00:9°11 
. _ .. I I 

J yll ~~ QnS6 IS7. syitJ't 0116 ~'?O!J 
I 

s:glt6 qawt'lOiD 

Tabel 4.3 C en n waarden van de trektorsieproeven 

. · .. ·tl .. 

.. f 

figuur 4.5 ~I ~ kurve van proef 1 



16 

- -fiquur 4.6 (j I· E. ku·rve van proef 2 

.. --..... -~~-~--

I 0' 
.~--"r--- .,."'F--C-....-if-+---+--.~--~\o-.. i-l' 

fiquur 4.7 <j=' I ~ kurve van proef 3 
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"t' --- -: 

fiquur 4.8 (f I l kurve van proef 4 

- -fiquur 4.9 0- I E.. kurve van proef 5 
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figuur 4.10 0= I £. kurve van proef 6 

figuur 4. 11 (f I £ kurve van proef 7 
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fiquur 4. 12 <f' Is... kurve van proef 8 

fiquur 4.13 ~ I ~ kurve van proef 9 
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HOOFDSTUK 5 DISCUSSIE,CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 DISCUSSIEPQNTEN 

5,1.1 Ret verschil in de vloeikrommen bi; een trek en een 
torsieproef 

Na deformatie van een polykristallijn metaal krijgt men een 
bepaalde eindorientatie van de korrels. Deze eindorientatie is 
afhankelijk van de aard van de deformatie. Bij een trekproef is 
deze dan ook Anders als bij een torsieproef. Oat verschil in 
eindorientatie is terug te vinden in de vloeikrommen die 
duidelijke verschillen vertonen. Als men de vloeispanning aan de 
schuifspanning relateerd, komt daaruit vol gens [3]: 

waarin: ij= = de effectieve spanning 
~= de vloeispanning 
~ = de schuifspanning in het 

afglijvlak 
~= de orientatiefaktor 

De schuifspanninq is qelijk voorde trek en de torsieproef. De 
afschuiving in de kristallen gebeurd namelijk over dezelfde 
roostervlakken. De orientatiefaktor is echter voor beide proeven 
verschillend wat resulteert in verschillende vloeikrommen. 
Bij een trekproef is de orientatiefaktor voor een f.c.c. metaal: 

,J< = 3,06 -J,2 /; zie [3] 

Bij een torsieproef is de orientatiefaktor voor een f.c.c. metaal: 

zie [3] 

5.1.2 De indeling van de vloeikrowmen in gebi~den 

Door het rektrajekt van bijvoorbeeld een trekproef (zie hoofdstuk 
4) op te delen in gebieden, kan men de C en n waarden per gebied 
bepalen. 
Bij de trekproeven loopt gebied J: van 

gebied :u: van 
gebied 1lt van 
qebied 1St van 

[ =0 
t =0.055 
l. =0.105 
l =0.550 

tot 
tot 
tot 
tot 

r =0.055 
r =0.105 
'l =0.550 
l. =0.2 



21 

De C en n waarden zijn in gebied :r. het hoogat en in gebied'l'5f het 
laagst (zie Tabel 4.1). Bij een torsieproef is hetzelfde verloop 

.te zien evenals bij een trektorsieproef (zie tabel 4.2 en 4.3). 
Uit dit verloop blijkt dat het materiaal zich niet precies 
exponentieel verstevigend gedraagt. De berekende C en n waarden 
zijn dan ook aIleen te vergelijken in gebieden met dezelfde rek. 

5,1.3 Nauwkeuriqheid v~n de metinqen 

Om een indikatie van de nauwkeurigheid van de berekeningen te 
krijgen zijn er bij de berekening van de C en n waarden uit de 
trek en torsieproeven alsmede uit het trekgedeelte van de 
trektorsieproeven, correlatiecoefficienten uitgerekend. Bij de 
berekening van de waarden uit het torsiegedeelte van de 
trektorsieproeven is een gemiddelde standaardafwijking berekend. 

Zowel de correlatiecoefficienten als de standaardafwijkingen 
zijn geen exakte cijfers, doch zijn bedoeld om een orde van 
grootte aan te geven. Bij de berekening ervan wordt namelijk 
gezondigd tegen de wet ten van de statistiek. Met name het aantal 
meetpunten is soms te beperkt om dergelijke waarden te berekenen. 

5.1.4 Verqeliiken van de C en n waarden 

Als we in tabel 4, 3 naar de C en n waarden van gebied Jt van het 
torsiegedeelte kijken, zien we dat deze ongeveer gelijk zijn aan 
elkaar. 
Gemiddeld zijn de waarden in dat gebied: C = 593 N/mm2 en 

n=0.100 
Als we in tabel 4.2 van de torsieproeven de C en n waarden 

uit gebied U en gebiedllt met elkaar middelen komt daaruit dat: 
C = 583 N/mm2 en 
n = 0.107 

Deze waarden verschillen slechta we1n1g met die van de 
trektorsieproeven. Het blijkt dat de grootte van de 
voordeformatie weinig invloed heeft op deze waarden. 
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5.1.5 Invioed van de voordeforaatie op de breukrek 
bi; een trektorsieproef 

nit de qrafieken van hoofdstuk 4 blijkt dat de breukrek bij alle 
trektorsieproeven ongeveer gelijk is. O~ bij de torsieproeven 
heeft de breukrek eenzelfde waarde van c.~ 1 . Dit duidt erop dat 
de voordeformatie geen invloed heeft op de grootte van de totale 
rekweq. 

Dit is niet echt gunstiq, maar zeker ook niet onqunstiq omdat 
het aannemelijk zou zijn als de totale rekweq af zou nemen bij het 
toenemen van de voordeformatie. De totale rekweq bij een 
trekproef is namelijk Kleiner als bij een torsieproef. 

5.1.6 Spanningsrelaltie bi; trektorsieproeven 

Doordat detrektorsieproeven in twee fasen uitgevoerd worden, zou 
hetkunnen dat er tussen de twee fasen sprake is van 
spanningsrelaxatie. Oit zou dan betekenen dat de vloeispanning 
bij het torsiegedeelte lager is als dat hij was na het 
trekgedeel te. Hierdoor beqint de <r I r kurve onder de kurve van 
het trekqedeelte. 

Bij de proeven die ik qedaan heb zat ongeveer een week tussen 
de twee fasen zodat er nauwelijks sprakekan zijn van 
spanningsrelaxatie. Dit blijkt ook uit de opqemeten 
11 I cc.. kurven van de trektorsieproeven die geen vloei vlaq 
vertonen. Bij sommige proeven beqint de i!f' I "£ kurve van het 
torsieqedeeite weI onder die van het trekqedeelte (zie hoofdstuk 
4). Oit kan echter ook veroorzaakt worden door toevallige fouten 
in de meetresultaten en de spreiding op de berekende 
materiaalconstanten. 
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5.2 CONCLUSIES 

Bieronder worden de verschillende conclusies die deels al genoemd 
, werden nog eens puntsgewijs herhaalt. 

* Het gedrag van een polykristallijn metaal bij een trekproef, 
torsieproef of trektorsieproef is goed te beschrijven met 
het theoretisch model. 

* Er bestaat een duidelijk verschil tussen de vloeikrommen van 
de trek en de torsieproef, veroorzaakt door het verschil in 
de eindorientatie van de korrels. 

* Een indeling van het rektraject bij trekproef, torsieproef 
en trektorsieproef geeft verschillende C en n waarden voor 
de verschillende gebieden. 

* Bij een trektorsieproef kunnen de C en n waarden niet 
analytisch bepaald worden, hiervoor is een numeriek 
programma nodig. 

* De voordeformatie door trek heeft nauwelijks invloed op 
de C en n waarden bij een torsieproef. 

* De totale rekweg bij een trektorsieproef blijft evengroot, 
onafhankelijk van de voordeformatie. De breukrek blijft 
van gelijke waarde. 

5.3 AANBEY§LINGEN 

V~~r verder onderzoek op dit gebied is het nuttig de 
reproduceerbaarheid van de gedane proeven te onderzoeken, alsmede 
de invloed van andere faktoren op het geheel zoals bijvoorbeeld de 
oppervlakteruwheid van de proefstaven of de 
materiaalsamenstelling. 

Verder is het interessant de resultaten van een onderzoek 
naar de overgang van torsie naar trek te vergelijken met de 
resultaten van dit onderzoek. 
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BIJLAGE A 

1 : 
2: PROGRAMMA BEREKEND N-WAARDE BIJ EEN 
3: TORSIEPROEF MET VOORDEFORMATIE TGV TREK 
4: PROGRAM TREKTORS (INPUT,OUTPUT)i 
5: LABEL 10,20,30; 
6: VAR M12,M1,M2,ALF1,ALF2,EO,R,L,E1,E2,AL3,X1,X2,X3,N,C1,C2,E1C,E2C 
7: Y11,Y12,Y13,Y21,Y22,Y23,T11,T12,T13,T21,T22,T23,VERSCHIL,CGEM 
8: M1M2,TEL,NOE:REAL; 
9: I: INTEGER; 

10: ANTW:CHAR; 
11: BEGIN 
12: WRlTELN('GEEF STRAAL R'); 
13 : READLN (R) ; 
14: WRITELN('GEEF LENGTE L'); 
15: READLN{L) ; 
16: WRITELN{'GEEF EO'); 
11 : READLN ( EO) ; 
18: 10:WRITELN('GEEF ALF1'); 
19: READLN(ALF1); 
20: WRITELN{'GEEF M1'); 
21: READLN(M1); 
22: WRITELN('GEEF ALF2'); 
23: READLN(ALF2); 
24: WRITELN{'GEEF M2'); 
25: READLN(M2); 
26: AL3:=(ALF2/ALF1}*(ALF2/ALF1)*(ALF2/ALF1); 
27: E1:=«ALF1*R)/(L*SQRT(3»)+EO; 
28: E2:=«ALF2*R)/(L*SQRT{3»)+EO; 
29: E1C:=ALF1/(L*SQRT(3»; 
30: E2C:=ALF2/(L*SQRT(3»; 
31: N:=O.O; 
32: WRITELN(' 141 1M2 -N='). 
33: FOR 1:=1 TO 60 DO 
34: BEGIN 
35: X3:=EXP«N+3)*LN(EO»; 
36: X2:=EXP«N+2)*LN(EO)}; 
37: X1:=EXP«N+1)*LN(EO»; 
38: 
39:. Y13 : =EXP ( (N+3)*LN(E1)}; 
40: Y12:=EXP«N+2)*LN(E1»; 
41: Y11:=EXP{(N+1)*LN(E1)}; 
42: 
43: Y23:=EXP{(N+3)*LN{E2»; 
44: Y22:=EXP«N+2)*LN(E2»; 
45: Y21:=EXP«N+1)*LN{E2»; 



46: 
47: T13:=(Y13-X3)/(N+3); 
48: T12:=(Y12-X2)/(N+2); 
49: T11:=(Y11-X1)/{N+1}; 
50: 
51: T23:=(Y23-X3}/(N+3); 
52: T22:=(Y22-X2)/(N+2)j 
53: T21:=(Y21-X1)/(N+1); 
54: 
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55: TEL:={EO*EO*T11)-(2*EO*T12)+T13j 
56: NOE:=(EO*EO*T21)-(2*EO*T22)+T23j 
57: M1M2:=AL3*(TEL/NOE); 
58: M12:=M1/M2; 
59: VERSCHIL:= M1M2-M12; 
60: IF (VERSCHIL<=O) THEN GOTO 20; 
61: C1 :=1000*M1/ « 8 * ARCTAN ( 1) /SQRT(3» *' (1/ (E1C*E1C*E1C» *TEL) ; 
62: C2: =1000*M2/ « 8 * ARCTAN ( 1) /SQRT(3» * (1/ (E2C*'E2C*E2C) )*NOE) ; 
63: CGEM:=(C1+C2)/2; 
64 : N : =N+O . 01 ; 
65: END; 
66: 20: N:=N-0.01j 
67: FOR 1:= 1 TO 11 DO 
68: BEGIN 
69: X3:=EXP({N+3}*LN{EO»i 
70: X2:=EXP{{N+2)*LN{EO»i 
71: X1:=EXP{(N+1}*LN(EO»; 
72: 
73: Y13:=EXP«N+3)*LN(E1»; 
74: Y12:=EXP«N+2)*LN(E1»; 
75: Y11:=EXP«N+1)*LN(E1»; 
76: 
77: Y23:=EXP{{N+3)*LN(E2»; 
78: Y22:=EXP«N+2)*LN(E2»; 
79: Y21:=EXP({N+1)*LN(E2»; 
60: 
81: T13:={Y13-X3)/(N+3); 
82: T12:=(Y12-X2)/(N+2); 
83: T11:=(Y11-X1)/(N+1); 
84: 
65: T23:=(Y23-X3)/(N+3); 
86: T22:={Y22-X2)/(N+2)j 
87: T21:=(Y21-X1)/(N+1); 
86: 
89: TEL:=(EO*EO*T11}-(2*EO*T12)+T13; 
90: NOE:=(EO*'EO*T21)-{2*EO*T22)+T23; 
91: M1M2:=AL3*{TEL/NOE); 
92: C1:=1000*M1/({8*ARCTAN(1)/SQRT(3»*(1/(E1C*E1C*E1C»*TEL); 
93: C2:=1000*M2/«(8*ARCTAN(1)/SQRT(3»*(1/(E2C*E2C*E2C»*NOE); 



27 

94: CGEM:=(C1+C2)/2; 
95 : WRITELN ( • , 1M 1 M2 : 9 : 4 " , ,N: 6 : 3, , , ,CGEM: 8 : 3) j 

96: N:=N+0.001; 
97: END. 
98: WRITELN(' M1/M2 ZOU MOETEN ZIJN ',M12:9:4); 
99: WRITELN('WILT U HET PROGRAMMA HERHALEN'); 

100: WRITELN('TYPE J OF N' ); 
101: READLN(ANTW); 
102: IF (ANTW='J') THEN GOTO 10 ELSE GOTO 30: 
103: 30: 
104: END. 



.... --

INPUT 
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SIJLAGE S 

Materiaalgegevens 

Materiaal 
Sallenstelling 

Mechanische 
eigenschappen 
Warlltebehandeling 

Dichtheid 
Smeltpunt 
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C15 
C 0.12-0.18\ 
Si 0.15-0.35\ 
Nn 0.30-0.40\ 
P (=0.045\ 
S (=0.045\ 

: 0-0.2 360 N/1lIl2 
:~breuk 600-800 N/1lIl2 

2 uur gloeien op 900~ 
in de oven afkoelen 
1850 kg/1l3 
1500 etc 


	Voorblad
	samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Literatuurlijst
	Bijlagen

