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SAMENVATTING 

In dit rapport is een onderzoek gedaan naar het detecteren van microholten 
in een trekstaaf. Deze microholten ontstaan in de insnoering tijdens het 
trekken van de trekstaaf. 

Er is een literatuuronderzoek gedaan naar het ontstaan van de insnoering 
en de microholten in trekstaven. Enkele modellen voor dit verschijnsel, 
voortkomend uit dit onderzoek, worden toegelicht. 

V~~r het detecteren van holten zijn twee methoden onderzocht: 
-ultrasoon onderzoek 
-soortelijke massa meting 

De laatste methode is ondersteund met enkele meetgegevens verwerkt in 
tabellen en grafieken. 
Tot slot worden er conclusies en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
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1. INLEIDING 

Dit is het verslag van de I1-opdracht in het kader van de opleiding tot 
werktuigbouwkundig ingenieur. De opdracht luidde: onderzoek hoe microholten, 
ontstaan in trekstaven tijdens de trekproef, kunnen worden gedetecteerd. Dit 
probleem komt voort uit het onderzoek om microscheuren in trekstaven aan te 
tonen met behulp van soortelijke massa meting. V~~r deze trekproef werden 
zuurstofarme koperen (OFeH) trekstaven gebruikt. Nadat ze voor een deel 
waren ingesnoerd, werden uit het insnoeringsgebied plakjes materiaal 
gehaald. Om te kunnen zien of er al een microscheur aawezig was, werd de 
soortelijke massa bepaald. Bij het uitvoeren hiervan kwamen echter 
microholten aan het licht in het insnoeringsgebied. Bij herhaling van de 
proef lukte het zelfs om een 'grote' holte waar te nemen in de kern van de 
insnoering (figuur 1.1) net voor algehele breuk van de trekstaaf. Hierna 
heeft het onderzoek zich vooral gericht op het detecteren van deze holten. 

Hieraan vooraf ging een literatuuronderzoek. Om te kijken wat er 
gepubliceerd is over het insnoeringsverschijnsel en breuk bij ronde 
trekstaven. Hierbij zijn een aantal interessante computer modellen gevonden 
die de insnoering simuleren. Verder is gebleken dat op het gebied van breuk 
in trekstaven in het algemeen maar zeer oppervlakkige literatuur bestaat. 

Voor het detecteren van de holten zijn twee methoden onderzocht: 
-ultrasoon onderzoek 
-soortelijke massa meting 

In het hoofdstuk ultrasoon onderzoek wordt de werking en de eventuele 
toepassing hiervan bij trekstaven toegelicht. Hierna worden de problemen 
beschreven die dit met zich meebrengt bij het detecteren van microholten. 
In het hoofdstuk soortelijke massa meting wordt allereerst de meetopstelling 
beschreven. Vervolgens wordt gekeken of de deformatie graad van invloed is 
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op de soortelijke massa van het koper. Er wordt aandacht qeschonken aan de 
invloed van de watertemperatuur op de metinqen, en hoe deze qecorrigeerd 
zijn. De resultaten van de proeven worden toeqelicht in paragraaf 4.5. 
'trekproef'. In het slotwoord worden de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen nog eens op een rijtje gezet. 

Als aanhanqsels zijn opgenomen, een tabel en grafiek van de soortelijke 
massa van water als functie van de temperatuur, een toelichting op de 
foutenanalyse zoals die wordt toegepast in het hoofdstuk ' 4. SOORTELIJKE 
MASSA METING' en een aanhangsel dat handelt over de warmteoverdracht als de 
trekstaaf in de bak met water hangt. 
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2. LITERATUURONDERZOEK 

Zoals in de inleiding vermeld, bestond de opdracht voor een deel uit een 
Iiteratuuronderzoek.Het doel van dit onderzoek was, om te kijken wat er op 
het gebied van insnoering en breuk bij ronde trekstaven is gepubliceerd. 

V~~r het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van 'Metals Abstracts'(van 
1975 tot 1983). Een boekwerk waarin aIle titels staan van publicaties 
betreffende materiaalkunde. Aan elke publicatie worden een aantal 
trefwoorden toegekend waarover het onderwerp handelt. Trefwoorden gebruikt 
voor dit literatuuronderzoek zijn: - tensile (tension) test 

- necking 
- holes 
- fracture (crack) 

Het bleek dat ook de eerste twee trefwoorden voldoende zijn om de 
publicaties over de gezochte onderwerpen te vinden. 

Bij het doornemen van de publicaties valt het op dat de meeste auteurs 
zich concentreren op het insnoeringsverschijnsel dat tijdens de trekproef 
optreedt. Velen bouwen voort op het door Bridgeman ingevooerde model [2]. 
Verder is er veel literatuur over de invloed van de temperatuur en de 
deformatiesnelheid op de resultaten van de trekproef. Slechts bij 
uitzondering wordt er iets geschreven over het breukgedrag van trekstaven 
tijdens de trekproef. En als er dan iets over gepubliceerd wordt dan blijft 
het meestal zeer oppervlakkig. Over breuk zelf is al veel geschreven, maar 
de meeste breuktheorie!n zijn nog niet toegepast op trekstaven. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het insnoeren van de trekstaaf dat de 
breuktheorie zeer complex maakt. 

De artikels van de laatste jaren die handelen over het 
insnoeringsverschijnsel, maken veelvuldig gebruik van computermodellen 
gebasseerd op de eindige elementenmethode. Bridgeman ging uit van een 
constante deformatieverdeling over de dwarsdoorsnede van de insnoering. De 
eerste theorie~n over dit onderwerp gaan er vanuit dat de grootste 
deformatie tijdens het rekken van de trekstaaf zich aan de omtrek bevindt. 
Terwijl de meer recente literatuur tot de conclusie komt dat de grootste 
deformatie zich in de kern bevindt. Om dit te toetsen is een trekstaaf 
(materiaal: OFHC) gedeformeerd tot een rek van 140\. Daarna zijn er Vickers 
hardheidsmetingen gedaan om sen indruk van de deformatieverdeling te 
krijgen. Deze metingen gaven geen duidelijk beeld omtrent de 
deformatieverdeling. Hieruit voIgt dat er geen groot verschil is in de 
deformatieverdeling over de dwarsdoorsnede van de insnoering. Dit blijkt ook 
ult de hierna vermelde modellen (figuur 2.1.d). Hierna zijn structuurfoto's 
genomen over de dwarsdoorsnede, waarna de korrelgrootte is opgemeten. De 
resultaten zijn in figuur 2.2 weergegeven. Uit de resultaten kan 
geconstateerd worden dat de grootste deformatie voor breuk in de kern 
optreedt. Na breuk echter zal de grootste deformatie aan de buitenkant van 
de trekstaaf zitten, omdat zoals in de inleiding vermeld de holte in de kern 
ontstaat en de wanden nog plastisch vervormen alvorens er algehele breuk 
optreedt. 
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D.M. Norris [7J heeft een computermodel gemaakt dat de insnoering 
beschrijft tijdens een trekproef. Dit artikel is daarom zo interessant omdat 
de resultaten van deformatie- en spanningsverdelingen (figuur 2.1) 
overeenkomen met wat er wordt waargenomen bij het trekken van OFHC 
(zuurstofarm koper) trekstaven. De groei van de holte is terug te vinden in 
de beide verdelingen. Opmerkelijk is ook het drukgebied dat zich aan 
weerszijden van de insnoering bevindt. Deze gebieden van negatieve spanning 
worden ook vermeld in de publicatie van Argon [1]. Deze publicatie behandelt 
een computermodel dat de insnoering beschrijft, gebasseerd op de Bridgeman 
correctie. Vergelijken we beide modellen met het model van Sitters [9], dan. 
valt op dat het verloop van de deformatie over de dwarsdoorsnede van de 
insnoering vrij vlak is, met de grootste deformatie in de kern. De 
spanningen vertonen eenzelfde verloop aIleen verschilt de grootte van de 
spanningen. 

Een van de weinigen artikelen die echt handelen over het breukgedrag bij 
trekstaven en dit in een model prober en onder te brengen is dat van B. Kong 
[4]. Bij de theorie wordt gebruik gemaakt van de J-integraal ook weI Rice 
integraal genoemd. De J-integraal, gedefinieerd door Rice [8] karakteriseert 
de spanning en deformatie condities zoals die optreden in de omgeving van 
een scheur van een elastisch plastisch lichaam. Het model voorspelt nu hoe 
een trekstaaf breekt. Er ook weer van uitgaande dat in de kern van de 
trekstaaf een microscheur ontstaat, die afhankelijk van de 
materiaalgrootheden breekt in een zogenaamde 'star-type' of 'cup and cone' 
breuk.(figuur 2.3). Het is zeer waarschijnlijk dat het vlakke gebied in de 
'cup and cone' breukoppervlak correspondeert met de stabiele trek en de 
groei van de microscheur. Terwijl het later in een instabiele trek overgaat 
nadat de scheur een kritische grootte heeft bereikt. 

Bij de eerste en de laatste publicatie wordt ook melding gemaakt van 
microholtes die tijdens de trekproef in het insnoeringsgebied ontstaan. 
Zoals die ook werden waargenomen bij de koperen trekstaven vermeld in de 
inleiding. 

Het prableem wat zich nu voordoet is het detecteren van de microhaltes die 
in het materiaal ontstaan tijdens de trekproef. V~~r het aantonen van de 
holtes zijn twee methoden onderzocht: - ultrasoon materiaal onderzoek 

- soortelijke massa meting 
Deze twee methoden zullen in de hiernavolgende hoofdstukken nader warden 
toegelicht. 
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3. ULTRASOON ONDERZOEK 

3.1. Inleiding 

Het toepassen van geluidsgolven voor materiaalonderzoek wordt reeds lang 
toegepast en berust op het feit dat geluidsgolven zich in een homogeen 
materiaal rechtlijnig voortplanten tot ze op een discontinulteit stuiten. 
Dan worden ze gereflecteerd. De echo die dan ontstaat, verraadt de 
aanwezigheid van het reflectievlak. 

De verschijnselen, die zich bij deze reflectie voordoen, stemmen geheel 
overeen met die van licht, dat weerspiegeld wordt. Ook in andere opzichten 
gedragen geluisgolven zich ala licht. Evenala een lichtstraal in een prisma 
wordt gebroken, is ook een geluidsbundel van richting te veranderen op de 
over gang van twee verschillende media. Geluid wordt ook geabsorbeerd in een 
stof. In staal echter weinig en hierdoor is een bijzondere gunstige 
voorwaarde geschapen om geluidsgolven te gebruiken bij het inwendig 
onderzoek van materialen. 

3.2. Werking ultrasoon materiaalonderzoek 

Bij de geluidsgolven die voor het ultrasoon onderzoek worden gebruikt ligt 
de frequentie bij 1 MHz of nog hoger. De voornaamste reden om deze hoge 
geluidsfrequentie te gebruiken ligt in de golflengte. De golflengte bij 1 
MHz is in staal namelijk ca. 6 mm. Dit is te berekenen uit: 

v = f . A 

v 
f 
A 

voortplantingssnelheid 
frequentie 
golflengte 

tabel 3.1 

(tabel 3.1) [m/s1 
[Hz] 
(m] 

materiaal vlon [m/s] Vtrans [m/s] 

koper 
staal 
aluminium 

4700 
5950 
6320 

2260 
3240 
3130 

(1) 

Over het algemeen kunnen nog fouten worden aangetoond wanneer ze ~.A groot 
zijn. 

Een tweede reden am hoge frequenties te gebruiken ligt in het feit dat de 
in metaal gezonden geluidsgolven zich bij toenemende frequentie minder 
spreiden. Aan de andere kant mag de golflengte niet zo klein worden dat hij 
van de orde van grootte van de kristalafmetingen wordt, want dan zou een 
verstrooiing optreden door reflecties aan kristalgrenzen. Vaar een zo klein 
mogelijke galflengte pleit dat kleinere materiaalfouten aangetoond worden. 



1Q 

Lange golven buigen als het ware om de ongerechtigheden heen. V~~r een groot 
oplossend vermogen heeft men een hoge frequentie nodig. Anderzijds neemt 
globaal de demping toe bij hogere frequentie dat wil zeggen de gevoeligheid 
neemt af. Overigens wordt dit laatste effect ten dele tegen gewerkt door het 
feit dat de geluidsstraal Minder spreidt naarmate de frequentie hoger is. 

De golflengte is ook afhankelijk van het golftype. In een gas en ook in 
een vloeistof planten zich aIleen drukgolven voort. In vaste stoffen kunnen 
zich zowel drukgolven (=longitudinale golven) als schuifgolven 
(=transversale golven) voortplanten. De laatste met een lagere snelheid. 
Karakteristiek voor de longitudinale golf is dat bij deze golfbeweging zijn . 
voortplantinsrichting samenvalt met de trillingsrichting van de materiaal 
deeltjes, dat wil zeggen het optreden van druk- en trekkrachtjes in het 
materiaal. 

... ...... -----41 __ ----- - - - - - - ... 

trillingsrichting van 
de materiaal deeltjes 

voortplantingsrichting 
van de golf 

Karakteristiek voor de transversale golf is de loodrechte stand van de 
trillingsrichting van de materiaal deeltjes ten opzichte van de 
voortplantingsrichting van de golf. Veroorzaakt schuifkrachtjes in het 
materiaal. 

}---- -
trillingsrichting van 
de materiaal deeltjes 

--------~ 

voortplantingsrichting 
van de golf 

Bij dit onderzoek wordt in het bijzonder van de laatstgenoemde golven 
gebruik gemaakt (=transversale golven). Wanneer het materiaal, waarin de 
golven zich voortplanten homogeen is, worden ze alleen geabsorbeerd, dat wil 
zeggen de geluidsenergie wOldt in warmte omgezet. Over het algemeen zal er 
echter ook een zekere verstrooiing van het geluid in een kristallijn 
materiaal optreden en meer naarmate de kristalstructuur groter is of wanneer 
de afzonderlijke kristallen niet in aIle richtingen dezelfde eigenschappen 
hebben. In elk geval reflecteert het geluid op de abrupte overgang van 
materialen met verschillende voortplantingssnelheid (v1 en v2) en 
veschillende dichtheid (Q1 en Q2)' De reflectiefactor R, dat is het gedeelte 
van het geluid dat wordt teruggekaatst, kan als voIgt worden berekend: 

(2) 
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Bij de overgang van staal naar lucht wordt gevonden: 

R = 7.7 : 5.93 - g:gg1~ : 8:35 = 0.99998 7.7 5.93-

Met andere woorden het geluid wordt bijna voor 100\ gereflecteerd. Op dit 
echo-verschijnsel is het ultrasoon onderzoek gebasseerd. Geluidsimpulsen die 
in het materiaal worden gezonden reflecteren tegen een scheurtje of een 
andere materiaalfout en deze 'foutecho' wordt langs elektronische weg 
waargenomen. 

De golven worden opgewekt langs pi~zo-elektrische weg in de zogenaamde 
taster, die op het metaal geplaatst wordt. In de taster zit een planparallel 
kwartskristal, voorzien van een metaallaagje dat is aangesloten op de 
vereiste wisselspanning. Aanbrengen van elektrische lading (+ of -) 
resulteert in mechanische spanning (trek/druk) in het kristal, dus in kleine 
verplaatsingen. Aansluiten van wisselspanning wekt dus een mechanische 
trilling op. Omgekeerd leidt oak het ontvangen van een mechanische trilling 
tot de produktie van wisselspanning door het kristal. Daardoor is de 
gereflecteerde golf weer op te vangen. Er worden nu korte snel opvolgende 
geluidsimpulsen in het materiaal gezonden. De volgende impuls wordt echter 
eerst uitgezonden nadat de eerste is ontvangen. Deze geluidsimpuls plant 
zich in het materiaal voort en reflecteert in het getekende geval (figuur 
3.1) tegen de achterzijde van het werkstuk en voor een deel ook tegen de met 
'fout' aangegeven materiaalonderbreking. De ontvanger vangt het signaal op, 
de echo van de fout eerder dan die van de achterzijde, gezien het verschil 
in afstand, die de reflecterende geluidsimpuls moet afleggen. De ontvangen 
signalen worden versterkt en vervolgens naar een elektronen-straal
oscilloscoop gevoerd. Op het beeldscherm ervan worden zij afgetekend als 
vertikale pieken. De piekhoogte is afhankelijk van de signaalsterkte. De 
positie van de pieken in horizontale zin is afhankelijk van de afgelegde 
geluidsweg. De impulsgever zorgt ervoor dat er met elke impuls ook een 
tijdbasis op het scherm wordt geschreven waarbij links het nulpunt ligt. 
Daar is dan de inzendimpuls te zien. Meer naar rechts verschijnen de pieken 
van de ontvangen signalen. 

3.3. Problemen bi; de uitvoerinq 

Om met behulp van het ultrasoononderzoek microholten in trekstaven te 
detecteren treden er een aantal problemen op: 

10m holten te detecteren met een diameter van 0.1 mm is volgens formule 
(1) een taster nodig met een frequentie van 10 MHz. In de praktijk kan 
misschien een lagere frequentie gebruikt worden, omdat ex een heleboel 
microholten optreden, waarvan er natuurlijk een bepaald percentage 
gedetecteerd wordt. 

2 In de uitleg van het ultrasoon onderzoek is gebruik gemaakt van een 
taster, die zowel het signaal uitzendt als ontvangt. Deze tasters 
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hebben minimaal een diameter van 10 mm. Dit levert problemen op in de 
insnoering. Daarom is gekozen voor aparte rechte zend- en ontvang 
tasters die op de uiteinden van de trekstaaf worden bevestigd (figuur 
3.2a). Met de ontvanger wordt nu de hoeveelheid doorgelaten straling 
gemeten. Bevindt zich geen scheur in de trekstaaf dan zal dit theoretisch 
100\ zijn. Een fout levert nu een zwakker of zelfs een geheel verdwijnend 
signaal. Moeilijkheden die op kunnen treden als de aparte tasters op de 
koppen van de trekstaaf worden bevestigd: 

~ De eindvlakken van de trekstaaf moeten tijdens de trekproef 
parallel aan elkaar blijven (figuur 3.2b). 

Q De insnoering zal ook voor een 'foute ontvangst' zorgen (figuur 
3.2c). Er zal Minder signaal doorkomen bij de ontvanger, zodat het 
lijkt alsof er zich een scheur in de trekstaaf bevindt. Dit is te 
corrigeren door een zogenaamd referentie staafje te maken (figuur 
3.2d) met dezelfde oppervlakte van de dwarsdoorsnede als het 
trekstaafje in het in snoeringsgebied. Er kan dan gemeten worden 
hoeveel straling er bij die bepaalde doorsnede doorgelaten wordt 
en dit kan vergeleken worden met wat er wordt doorgelaten tijdens 
de trekproef. Nu kan er dus met meer zekerheid geconcludeerd 
worden of er een scheur aanwezig is. 

1 Er vindt ook een reflectie van de geluidsgolven plaats op de 
korrelgrenzen en de inhomogeniteiten in het materiaal wat ook weer tot 
een verkeerde interpretatie kan leiden. 

! Absorptie van de geluidsgolven in het materiaal. Dit neemt toe tijdens 
de trekproef, omdat de trekstaaf tijdens de proef langer wordt. Dus de 
afgelegde weg van de golf door het materiaal neemt toe. 

~ Tijdens de proef ontstaan er spanningen en deformaties in het materiaal. 
Er is nagenoeg niets van bekend wat de invloed hiervan is op de 
voortplanting van de geluidsgolven in het materiaal. 

Q Door het ultrasoon geluidsonderzoek worden hele kleine spanningen in het 
materiaal opgewekt. Misschien beinvloeden deze trillingen de 
scheurvorming van de trekstaven. 

Deze moeilijkheden zorgen voor een zeer kritische noot bij de toepassing van 
ultrasoon onderzoek voor de detectie van microholten in trekstaven. Daarom 
is de conclusie, dat het gebruik van ultrasoon onderzoek wordt afgewezen, 
omdat er teveel onzekerheden zijn die tot een verkeerde interpretatie van de 
gegevens kan leiden. 

Een andere methode voor inwendig materiaal onderzoek is radiografisch 
onderzoek: rontgen- en gammaonderzoek. Aanbevolen wordt om deze techniek 
eens te bekijken op de toepasbaarheid voor detectie van microholten. 
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4. SOORTELIJKE MASSA METING 

4.1. Lijst van gebruikte symbolen en eenheden 

d diameter trekstaaf 
F kracht 
h hoogte blokje na stuiken 
ho uitgangshoogte van het stuikblokje 
1 lengte trekstaaf 
m massa 
me temperatuurcorrectie voor de qemeten massa van 

trekstaaf onder water 
mo gemeten massa onder standaard condities van de 

trekstaaf onder water 
mr verplaatste watermassa door de klemring 
ms verplaatste watermassa door de trekstaaf 
IDw gemeten massa van de staaf onder water 
T temperatuur van het water 
VeT) volume van de trekstaaf bij een temperatuur T 

~ lineaire uitzettingsco~ffici~nt 
-e: effectieve deformatie 

kubieke uitzettingsco~ffici~nt 
soortelijke massa koper 
soortelijke massa water bij een temperatuur T 

4.2. Inleiding 

m 
N 
m 
m 
m 
kg 

de kg 

kg 

kg 
kg 
6<1 

C of K 
m3 

0 

1/ C 

0 

1/ C 
kg/m3 

kg/m3 

In eerste instantle was het de opzet om een trekstaaf te deformeren tot ver 
in het insnoeringsgebied, plakjes materiaal ult de insnoering te halen en 
hierop een soortelijke massa meting toe te passen. Aan de hand van de 
soortelijke massa waarden voor de verschillende plakjes zou het begin van 
een microscheur geconstateerd kunnen worden. Omdat zoals in de inleiding 
vermeld er microholten ontstaan tijdens de insnoering en er een grotere 
holte ontstaat net voar breuk in de beproefde trekstaven, heeft het 
onderzoek zich toegespitst op het detecteren van deze holten. 

Bij de hierboven beschreven meetmethode is de kans groot dat er nog geen 
microholten aanwezig zijn. Gekozen is vaor een methode waarbij de hele 
trekstaaf wordt gebruikt om de soortelijke massa te bepalen. De trekstaaf 
wordt gedeformeerd en de soortelijke massa wordt bepaald. Dit proces 
herhaalt zich totdat er definitieve breuk is opgetreden. Het eerste probleem 
dat hierbij optreed is de beperking van de gebruikte massabalans die maar 
tot 160 gram kan wegen. Er moeten dus kleinere trekstaafjes gebruikt worden. 
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De meetopstellinq is beschreven in fiquur 4.1. Voor aIle pro even is 
zuurstofarm koper (OFCH) gehruikt. 

In de hierna volqende paraqrafen wordt de invloed van de deformatiegraad 
en de watertemperatuur op de soortelijke massa van de trekstaven besproken, 
en worden de soortelijke massa metingen van de trekstaven geanalyseerd. 

4.3. Invloed deformatieverdelinq 

In deze paragraaf wordt de volumeinvariantie van bet materiaal getoetst. He~ 
is namelijk van belang, met het oog op de andere proeven, te weten of de 
deformatie van het materiaal invloed heeft op de soortelijke massa. Hierbij 
wordt verondersteld dat er geen holten in het materiaal ontstaan. Om dit 
verband tussen deformatie en soortelijke massa te onderzoeken is er een 
stuikproef uitgevoerd. De resultaten van de stuikproef zijn vermeld in tabel 
4.1. 

Bepaling sooortelijke massa van het koper: 

(1) 

Qcu : soortelijke massa koper 
m massa 
V volume van de stuikprop 

Volgens Archimedes geldt dat de opwaartse kracht gelijk is aan hetgewicht 
van de verplaatste hoeveelheid vloeistof. Er geldt dus: 

of 
mw= m - (mr+ ms) 
mw= m - (mr+ Qw V) 

m massa 
mw gemeten massa van de staaf onder water 
mr verplaatste watermassa door de klemring 
ms verplaatste watermassa door de trekstaaf 
Qw soortelijke massa water 

Invullen van vergelijking (3) in (1) levert: 

(2 ) 

(3) 

(4) 

Waarin de soortelijke massa van het water nag een functie van de temperatuur 
is (aanhangsel 1). Bij de berekening van de soortelijke massa is de 
verplaatste watermassa door de ring mr constant verondersteld (in ons geval 
is mr= 0.3795 g). De resultaten van de stuikproef zijn weergeqeven in 
grafiek 4.1. 

Met behulp van de foutanalyse in aanhangsel 2 is een 5chatting gemaakt van 
de maximale absolute tout (m.a.o) en de standaard deviatie (s.d). Zoals die 
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optreedt bij gebruik van formule (4) voor berekening van de soorteIijke 
massa. De berekeningen zijn uitgevoerd voor meting 5 uit tabel 4.1. 

Verondersteide afwijkingen: 

~m = 0.0001 9 
~mw= 0.0002 9 
~mr= 0.0003 9 
~Qw= 0.00002 g/cm3 ; voor de temperatuur geIdt: 

Uit deze gegevens voIgt met behuip van aanhangsel 2: 

m.a.o 
s.d 

~Qcu= 0.0015 
s(Qcu) = 0.0004 

V~~r het gemiddeide van de soortelijke massa geIdt: 

Qcu= 8.9412 ± 0.0004 g/cm3 

0 

T ± 0.2 C 

Grafiek 4.1 geeft een Iicht dalend verioop te zien. De soortelijke massa 
neemt iets af bij toename van de deformatiegraad. Er zou eerder een toename 
van de soortelijke massa worden verwacht, omdat het materiaal wordt 
gecomprimeerd. De daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat, 
naarmate de deformatie graad toeneemt ook het oppervlak van het stuikbIokje 
toeneemt. Het oppervlak vertoont namelijk een zekere ruwheid (microholten), 
zodat daar bij soorteIijke massa metingen Iucht in kan gaan zitten. Er wordt 
dus een iets lagere soortelijke massa gemeten doordat de opwaartse kracht 
toeneemt door de luchtbellen. Dit in ogenschouw nemend, samen met de 
foutgrenzen, kan er geconcludeerd worden dat de deformatiegraad nagenoeg 
niet van invioed is op de soortelijke massa. 
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4,4. Invloed van de watertemperatuur 

De meetresultaten worden in sterke mate beinvloed door de temperatuur van 
het water. Aangenomen wordt dat het trekstaafje dezelfde temperatuur heeft 
als het water. Volgens aanhangsel 3 moet zeker 3 a 4 minuten gewacht worden 
alvorens dit het geval is. Bij een temperatuursstijging van het water zal de 
soortelijke massa van het water afnemen (aanhangsel 1), dit geeft een lagere 
opwaartse kracht. Echter door uitzetten van het koper zal de opwaartse 
kracht weer toenemen. Voor deze twee fysische verschijnselen moet worden 
gecorrigeerd. AIle meetresultaten worden gecorrigee~d naar 
standaardcondities met een watertemperatuur To= 20 c. Onder 
standaardcondities geldt: 

(1) 

m massa 
mo gemeten massa onder standaard condities van de 

trekstaaf onder water 
mr verplaatste watermassa door de klemring 
Qw(T): soortelijke massa water bij een temperatuur T 
V(T) : volume van de trekstaaf bij een temperatuur T 

Stel dat de watertemperatuur verandert in een temperatuur T11 dan geldt: 

waarin 
mw= m - mr - Qw(T1)V{T1) 
V(T1) = Veto) + av 

mw gemeten massa van de staaf onder water 
av volumeverschil van de trekstaaf 

Voor volumeverandering av geldt: 

aT temperatuursverschil 
1 kubieke uitzettingsco~ffici~nt 

Voar de kubieke uitzettingsco~ffici~nt ) voor vaste stoffen geldt bij 
benadering dat: 

)~3a (a: lineaire uitzettingsco~ffici~nt) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5 ) 
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Uit vergeIijking (3), (4) en (5) volgt: 

V(T,l = V(To){1 + 3a~T} (6 ) 

Uit vergeIijking (1) voIgt: 
;:: m - (mr+ mol 

gw(To} (7) 

Vergelijking (6) en (7) ingevuld in vergelijking (2) geeft de gemeten massa 
van de trekstaaf ais deze in water is ondergedompeid onder 
standaardcondities 

(8) 

Stel (9) 

mc : temperatuurcorrectie voor de gemeten massa van de 
trekstaaf onder water 

dan volgt voor de soortelijke massa van de trekstaaf: 

(10 ) 

Vergelijking (8) voor de temperatuur gecorrigeerde massa is getoetst in de 
praktijk (tabel 4.2). De resultaten zijn weergegeven in grafiek 4.2. In deze 
grafiek is de lijn getekend van de gemeten massa IDw, ais de trekstaaf in een 
waterbak hangt met een bepaalde temperatuur. Daaronder is de lijn getekend 
ais de gemeten massa wordt gecorrigeerd voor de watertemperatuur: mc' 

Berekening van de m.a.o en de standaard deviatie voor meting nr. 9 uit 
tabel 4.2. 

verondersteide afwijkingen: 

bm ;:: 0.0001 9 
I1mw ;: 0.0002 9 
l\mr ;:: 0.0003 9 
~Qw(To)=I1Qw(~~)= 0.00002 g/cm3 

l1a = 0.1 100 11K want a = 17.6 10-6 11K voor koper 
11(I1T)= 0.2 C 

Er voigt dan ult de foutenanalyse: 

m.a.o 
s.d 

bm ;:: 0.0008 9 
s(me): 0.0002 9 
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Vaar het gemiddeide geldt: 

me= 37.2814 ± 0.0002 9 

In grafiek 4.3 zijn dezeIfde lijnen uitgezet, maar nu vaar de 5aarteIijke 
Massa als funetie van de temperatuur. Oak hier is een fautenanalyse gedaan 
vaar meting nr. 9. 
Uit vergelijking (10) voIgt: Qeu= f(m,me,Qw(Ta » 

Veronderstelde afwijkingen: 

Am = 0.0001 9 
Ame = 0.0008 9 
AQw(Ta )= 0.00002 g/cm3 

Er voIgt dan uit de foutenanalyse: . 
m.a.a 
s.d 

8Qeu = 0.0018 
s(Qeu)= 0.0004 

Vaor de gemiddeide saartelijke Massa geldt: 

Qcu= 8.9410 ± 0.0004 g/cm 3 

Uitgaande van de resuitaten in de grafieken en de fautberekeningen kan er 
geeaneludeerd worden dat de correctie farmule (8) voar de temperatuur van 
het water zeer gaed voldoet. Te meer daar er een eanstante apwaartse kracht 
voar de klemring is aangenomen. Deze is eigenlijk aok afhankelijk van de 
watertemperatuur. 

4.5. Trekpraef 

Nu bekend is dat valumeinvariantie geldt, kan er een trekpraef uitgevoerd 
worden, teneinde te anderzaeken of er mieroholten optreden. Gebruik makend 
van de hierboven afgeleide farmule vaar de temperatuurcarrectie worden de 
volgende resultaten gevonden, weergegeven in tabel 4.3. In grafiek 4.4 is 

het verband weergegeven tussen me en de effectieve defarmatie € van de 
trekstaaf. In grafiek 4.5 is dit gedaan voar de saartelijke Massa Qcu en de 
defarmatiegraad. In deze grafieken ziet men duidelijk het ontstaan van 
micraho1ten in de trekstaaf. Er ontstaan a1 microha1ten in het begin van de 
trekproef. De microho1ten ontstaan op materiaalfouten zoals bijvoorbeeld 
oxidatiedeeltjes. Het is bij het uitvoeren van de trekproef bij kleine 
trekstaafjes niet gelukt het ontstaan van de 'grote' halte te detecteren. De 
twee breukhe1ften zijn apart gemeten (tabel 4.4). Hieruit blijkt dat er nag 
steeds microholten aanwezig zijn. Dit is gecontrolleerd door een doorsnede 
over de lengte van de trekstaaf te maken, waarna er microholten zichtbaar 
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waren onder de lichtmicroscoop. Het volume van de 'grote' holte is benaderd 
door het breukoppervlak van beide helften van de trekstaaf te vullen met 
bijenwas. De gegevens zijn weergegeven in de tabellen 4.5 en 4.6. 

Al de metingen zijn ondergebracht in grafiek 4.6. Er zijn te weinig 
metingen verricht om hier conclusies aan te verbinden, maar geconstateerd 
kan worden dat de 'grote' holte net voor definitieve breuk ontstaat. Dit 
werd ook waargenomen bij de uitgevoerde trekproeven. 

4.6. Conclusies en aanbevelingen 

-Uit de foutenanalyse kan geconcludeerd worden, al moeten er nog meer 
metingen worden verricht, dat het ontstaan van microholten in trekstaven 
tijdens de trekproef gemeten kunnen worden met behulp van een soorteIijke 
massa meting. 

-Uit de meetgegevens is te constateren dat de microholten voortdurend 
ontstaan tijdens de gehele trekproef, van het begin af. De 'grote' holte 
ontstaat waarschijnlijk uit verscheidene microholten, juist voor algehele 
breuk. 

-In aIle metingen is verondersteld dat de klemring waarmee het trekstaafje 
in het water hangt een constante opwaartse kracht levert. De kracht is 
echter ook temperatuurafhankelijk. Er zou dus eigenlijk het verband tussen 
de opwaartse kracht van de ring en de watertemperatuur gemeten moeten 
worden. Deze problemen zijn echter op te lossen door de proeven uit te 
voeren in eenobak met smeitend ijs, zodat de temperatuur van het water 
constant op 0 C wordt gehouden. Er is dan oak geen temperatuurcorrectie 
meer nodig, zodat de meetfout kleiner wordt. 

-Er moet aandacht geschonken worden aan het water, er mag geen lucht in 
opgelost zijn. Dit verandert de soorteIijke Massa van het water, en 
vergroot de kans op vastkleven van luchtbellen aan het trekstaafje. De 
luchtbellen moeten worden verwijderd. 

-Ten slotte wordt er aanbevolen om de metingen in een geconditioneerde 
ruimte uit te voeren. Er worden namelijk verschillen gemeten van tienden 
van milligrammen. Zelfs de soortelijke Massa van de lucht kan hier 
meetfouten veroorzaken bij het bepalen van de massa. De soortelijke massa 
van de lucht wordt namelijk beinvloed door de -temperatuur en 
omgevingsdruk. 
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5. SLOTWOORD 

In dit rapport is verslag gedaan over het detecteren van microholten in 
trekstaven ontstaan tijdens de trekproef. Hieraan vooraf ging een 
literatuuronderzoek. De onderzochten methoden voor detectie waren ultrasoon, 
onderzoek en soortelijke Massa meting. 

Ultrasoon onderzoek wordt ten sterkste afgeraden, daar hier te veel 
problemen bij komen kijken wat tot foute interpretaties van de 
meetresultaten kan leiden. SoorteIijke Massa meting is weI mogelijk. Er 
wordt weI aanbevolen o~ in een geconditioneerde ruimte te werken en met een 
watertemperatuur van a c, zodat de temperatuursinvloed op de metingen wordt 
uitgesloten. Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat er meer metingen moeten 
worden verricht om tot een definitief oordeel te komen betreffende het 
ontstaan van microholten in de trekstaaf, en het ontstaan van de grotere 
holte in de insnoering net voor breuk. 

Een speciaal dankwoord wil ik richten tot de heer J.A.B. van Dijck voor de 
begeleidinq tijdens het uitvoeren van de 11-opdracht. En voor de uitleg en 
demonstratie van de elektronenmicroscoop, wat verder buiten het onderzoek 
stond. 

Eindhoven 
maart 1984 
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AANHAHGSEL 1, SOORTELIJKE MASSA WATER 

tabeJ A.I.I. 

00 o 1 
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AANHANGSEL 2. FOUTENANALYSE 

Inleidinq 

Afwijkingen van het meetresultaat kunnen worden onderverdeeld in twee 
hoofdgroepen: 

~ de afwijkingen die constant zijn en die dus door optellen van een 
correctie bij het meetresultaat kunnen worden ge~limineerd: de 
systematische afwijkingen. 

~ afwijkingen die bij iedere herhaling van de meting een andere waarde 
hebben, maar die weI binnen zekere grenzen bIijven: de toevallige 
afwijking. 

De Iaatstgenoemde afwijkingen kunnen in rekening, gebracht worden door aan 
het meetresultaat maatgrenzen toe te kennen. 

De maximale absolute onnauwkeurigheid (m.a.o) is de grootste afwijking die 
het meetresultaat kan hebben van de werkeIijke waarde van de gemeten 
grootheid. In de praktijk is het echter niet wenseIijk met de m.a.o te 
werken, maar wordt er de voorkeur aan gegeven om het begrip nauwkeurigheid 
statistisch te benaderen en de zogenaamde spreiding als maat voor de 
nauwkeurigheid op te geven. 

Maximale onnauwkeurigheid en standaarddeviatie 

Lijst met gebruikte symbolen: 

x· meetuitkomst 
1 

n aantal waarnemingen 
~ verwachtingswaarde 
a standaarddeviatie 

x gemiddelde van een serie meetuitkomsten 
s schatter voor de standaarddeviatie 
f(x) kansverdeling 
F functie 
x,y onafhankelijke variabelen van de functie F 

Er zijn twee methoden om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van een 
meting. Een methode is om de m.a.o te berekenen op grond van de 
ijknauwkeurigheid van de meetinstrumenten volgens opgave van de fabrikant en 
van de geschatte aflees- en instelnauwkeurigheid. Een tweede methode is de 
meting vaak te herhalen en na te gaan hoeveel de uitkomsten onderling 
verschiIIen. Hoe kleiner de spreiding in de uitkomsten, des te nauwkeuriger 
lijkt de meting. 
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Zoals in de inleiding reeds gezegd is, wordt in de praktijk liever niet 
met de m.a.o gewerkt. In plaats daarvan wordt de onnauwkeurigheid 
gekarakteriseerd door de standaarddeviatie o. Twee belangrijke verschillen 
tussen m.a.o en standaarddeviatie zijn: 

1 Het gebruik van a veronderstelt een kansverdeling. In de praktijk wordt 
als regel aangenomen dat deze kansverdeling veel op een Gausskromme zal 
lijken. Dit hoeft echter niet het geval te zijn (in de praktijk blijkt 
de kansverdeling voor de uitkomsten van veel fysische en technische 
metingen in een zeer goede benadering beschreven te worden door Gauss of 
de normale verdeling). 
Bij gebruik van de m.a.o wordt aIleen maar aangegeven dat er een 
interval bestaat waarbuiten de kansverdeling nul is. De kansverdeling 
binnen dit interval wordt in het midden gelaten (figuur A2.1). 

fCx) 

t 

figuur A2.1 

(j - ....... X 

De onderbroken lijn geeft aan dat bij gebruik 
van de m.a.o geen uitspraak wordt gedaan over 
de vorm van de kansverdeling binnen het interval 26X 

~ De m.a.o geeft een bovengrens voor de afwijking van het resultaat van de 
juiste waarde. De afwijking zal zeker niet groter zijn. Daarentegen is 
er een re~le kans dat de gevonden uitkomst meer dan a van de gezochte 
grootheid afwijkt. Indien de kansverdeling op de normale verdeling lijkt 
zal deze kans ongeveer 1/3 zijn. 

Wanneer een meting slechts eenmaal wordt uitgevoerd, is de m.a.o aIleen maar 
te schatten. Is de standaarddeviatie nodig, dan wordt bij gebrek aan beter 
de helft van de m.a.o genomen [10]. 
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Verwerking van de waarnemingsresultaten 

Gemiddelde waarde van een serie meetuitkomsten xi: 

rekenkundig gemiddelde 
_ 1 n 
x = - r x· 

n 1=1 1. 
i=1,2, .... ,n (1) 

De waarde die x krijgt als het aantal waarnemingen zeer groot is wordt de 
verwachtingswaarde ~ qenoemd: 

~ = lim x = lim 1 ¥ X· 
n~~ n~~ n i=1 1. 

(2) 

Onder de variantie van een reeks uitkomsten x verstaan we het gemiddelde van 
(x_~)2 als het aantal waarnemingen n zeer groot is: 

(3) 

De wortel uit de variantie 0 wordt de standaarddeviatie genoemd. De 
standaardeviatie 0 is een goede maat voor de spreiding in de uitkomst van 
een individuele waarneming. Een goede schatter voor de variantie 0

2 is de 
vorm: 

52 =J ¥ (x.-x)2 (4) 
n:T i=1 1 

De aldus gevonden uikomst voor 52 is een schatting van 0 2, evenzo is die 
voor 5 een schatting voor de standaarddeviatie o. De kans dat de 
meetuitkomst xi ligt in het interval: 

x ± 25 : P(x-2s i xi i x+2s) = 0.95 (5) 

Beschouwd wordt een functie F van de onafhankelijke variabelen x/y, .... De 
m.a.o in F voIgt voor voldoend kleine (positieve) ~x, ~YI ... uit de 
betrekking: 

~F = 1~I~x + 1~I~y + ... (6) 

waar (~) de waarde van de parti~le afgeleide naar x voorstelt. 
Als de variabelen x en Y onafhankelijk zijn, kan een schatting van de 
standaard afwijking berekend worden uit de voIgende relatie: 

Deze formules zijn dus geldig voor berekening van toevallige fouten. 
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AANHANGSEL 3. WARMTEOVERDRACHT 

Lijst van gebruikte symbolen en eenheden: 

a 
A 
c,Cp 
C 
D 

9 
L 
m 
Q 
Qin 
Quit 
t 
T 

Ts 
To 
AT 
Tf 
Tw 
Tb 

constante 
oppervlakte 
soortelijke warmte 
constante 
diameter 
versnelling van de zwaartekracht 
karakteristieke lengte 
massa 
warmtestroom 
ingaande warmtestroom 
uitgaande warmtestroom 
tijd 
temperatuur 
temperatuur van het trekstaafje 
temperatuur van het water 
temperatuurverschil 
filmtemperatuur 
wandtemperatuur 
bulktemperatuur 

Gr getal van Grashof 
Nu getal van Nusselt 
Pr getal van Prandtl 

warmteoverdrachtsco~ffici~nt 

kubieke uitzettingsco~ffici~nt 
dynamische viscositeit 
warmte-geleidingsco~ffici~nt 

soortelijke massa 
karakteristieke tijdconstante 

m 
m/s 2 

m 
kg 
W 
W 
W 
5 

°c 
°c 
°c 
°c 
°c 
°c 
°c 

W/m2K 
1/oC 
kg/ms 
W/mK 
kg 1m3 

5 
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Warmtestroom 

Indien een vloeistofstroming langs een vast lichaam plaatsvindt en er tussen 
de beide media een temperatuursverschil bestaat, zal er warmtestroom Q 
tussen de beide media optreden. Zij kan volgens Newton beschreven worden als 

Q = a A flT (1) 

a warmteoverdrachtsco~ffici~nt 

A oppervlakte 
flT temperatuursverschil 

Natuurlijke convectie treedt op wanneer een lichaam geplaatst wordt in een 
gas of in een vloeistof welke een andere temperatuur heeft dan dit lichaam. 
Als gevolg van dit temperatuursverschil zal warmteuitwisseling plaatsvinden 
tussen het lichaam en de vloeistof. De vloeistof bij het oppervlak zal 
daardoor een dichtheidsverandering ondergaan ten opzichte van de vloeistof 
op grot ere afstand van het oppervlak. Het dichtheidsverschil zal een naar 
beneden gerichte stroming veroorzaken indien de dichtheid groter wordt of 
een naar boven gerichte stroming ten gevolge hebben indien de dichtheid 
kleiner wordt. Deze stroming wordt natuurlijke of vrije convectie genoemd in 
tegenstelling tot de gedwongen convectie welke veroorzaakt wordt door een 
kunstmatig opgelegd drukverschil. Het is duidelijk dat bij gedwongen 
convectie in het algemeen de beweging van de vloeistof sterker zal zijn dan 
bij natuurlijke convectie zodat de warmteoverdrachtsco~ffici~nt bij 
natuurlijke convectie veel kleiner is dan die bij gedwongen convectie. 

;0 

~ 

-
L -

! ~ 

figuur A3.1 Model van trekstaafje in waterbak 
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Oitgaande van het model in figuur A3.1 geldt er: 

Qin : ingaande warmtestroom 
Quit: uitgaande warmtestroom 
m massa 
C soortelijke warmte 
T temperatuur 
t tijd 

Stel Ts> To dan: Qin ~ 0 
Quit= cr A ~T met ~T = T - To 

To : temperatuur van het water 

uit vergelijking (2) en (3) volgt: 

dT + 1T = 1T at T T 0 
met de karakteristieke tijdconstante T = ~ 

Ts : temperatuur van het trekstaafje 

(2) 

(3) 

(4) 

Oplossing van de differentiaalvergelijking (4) met randvoorwaarde T(O) ~ Ts: 

_1 
T(t) = (T5 - To)eT + To (5) 

Deze oplossing is weergegeven in de onderstaande figuur A3.2. 

I-I-e> 

1 

o1---~------====~~ 
(s) ---I". t 
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Warmteoverdrachtsco~fficient 

Van de variabelen in vergelijking (5) is aIleen de 
warmteoverdrachtsco~ffici~nt a nag onbekend. 
Uit proeven blijkt dat voor natuurlijke convectie zowel voor laminaire als 
voor tubulente stroming de warmteoverdracht bij vele configuraties kan 
worden bepaald met behulp van de algemene vergelijking 

~ = Nu = C ( Gr Pr )a (6) 

a warmteoverdrachtsco~ffici~nt 

L karakteristieke lengte 
A warmte-geleidingsco~ffici~nt 

Nu getal van Nusselt 
Gr getal van Grashof 
Pr getal van Prandtl 
C,a: constanten 

Dus het getal van Nusselt bij natuurlijke convectie is een functie van het 
getal van Grashof en het getal van Prandtl. De canstanten C en a uit de 
vergelijking (6) zijn weergegeven in tabel A3.1. 

verticale platen; Gr Pr karakteristieke C a 
verticale cilinders lengte 

laminair 104- 109 Lv: verticale 0.59 1/4 
turbulent 109_ 1012 

Lv dimensie 0.13 1/3 

tabel A3.1 

Vaor de fysische grootheden moet de filmtemperatuur genomen worden, 
gedefinieerd als het rekenkundig gemiddelde tussen de wandtemperatuur en de 
bulktemperatuur van het medium dus: 

(7) 
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Definities van de kengetallen: 

getal van Grashof: 

getal van Prandtl: 

getal van Nusselt: 

Gr = 

Pr = 

Nu = 

p2a t.T L3q 
1']2 

~ ;.. 

a. L 
}\ 

soortelijke massa 
kubieke uitzettingsco~fficient 
karakteristieke lengte 

9 versnelling van de zwaartekracht 
11 dynamische viscositeit 
cp soortelijke warmte 
A warmte-geleidingscoeffici~nt 

AT = T5 - To: temperatuursverschil tussen het 

(8) 

(9) 

(10) 

warme (of koude) lichaam en het ongestoorde medium 

uit deze gegevens kan de warmteoverdrachtscoefficient bepaald worden. Met 
behulp van vergelijking (5) kan dan berekend worden hoelang het duurt 
voordat het trekstaafje de temperatuur van het water heeft aangenomen. 
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Toepassingen 

Voorbee1d 1: 

Ste1 dat het staafj8 door het droogfOhnen wordt opgewarma tot een 
temperatuur Ts = 30 C. Temperatuur van het water To = 20 C. 
V~~r gegevens over water zie tabel A3.2. 

Pr = '\. cp 

Pr = 6.15 

Gr = 5.65 106 

o 
Tf = 25 C 
~ = 893 10-6 kg/ms 
c = 4.179 kJ/kgK p 
A = 0.607 W/mK 

" = 
997 kg/m3 

0 
AT= 10 C 
L = 60 10-3 m 
9 = 10 m/s2 

13 = 0.21 10-3 11K 

Gr Pr = 3.5 107 Uit tabel A3.1 volgt dan een Iaminaire stroming. 

Q voIgt nu uit vergelijking (6) 

de karakteristieke tijd ,. voIgt uit: 
... -~ , - a A 

T = 25 5 

m = 
c = 
a = 

56 10-3 kg 
383 J/k~K 

459 !~m K 
D = 10 10 m 
A=lTDL=1.9 

Met behuip van (5) is nu te berekenen hoeveel tijd er nodig 15 zodat het 
staafje dez~lfde temperatuur heeft als het water. 
Neem 20.01 C a1s eindtemperatuur, dan voIgt: t = 173 s 
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Eigenschappen water 

Temperatuur Uichtheid s .warmte 

T P CD 

°c kg/rn 3 kJ/kgK 

0 999,9 4,226 
10 999,7 4,195 
20 998.2 • 4,182 
30 995,7 4,116 
40 992,2 4,115 
50 988. I 4,118 
hO 983,2 4,182 
10 971 ,8 4,187 
KU 971.8 4 t 194 
yl) 965,3 4,202 

WO 958,4 4,211 
120 943,5 4,232 
\40 926,3 4,257 
16U 907,6 4,285 
I flU 886,6 4,396 
200 862,8 4,501 
220 837 4,606 
2:'0 809 4,731 
,~hO 779 4~982 

. . 
280 750 5,234 
lUU 700 5,694 

tabe.l A ~.2 , 

w.g. coeffi
cient 

>. 

W/mK 

0,559 

0,577 

0,591 

0,616 

'0,633 

0,641 

0,659 

0,668 

0,674 

0,619 

O,6~2 

0,685 

0,684 

0,681 

0,674 

0,666 

0,653 

0,644 . .-. 0,61'3 . 
0,589 

0,564 

Dyn.visc. 

n x 10 6 

kg/rns 

1792 

1297 

994 

792 

658 

55') 

472 

404 

352 

309 

278 

235 

201 

172 

152 

130 

p~ 
~J 

11,4 
. , 

'\ 
10') " , " 

(}H, I 

92,1 
I 



47 

Voorbeeld 2: 

De temperatuur van het water wordt op nub graden gehouden (smeltend ijs). De 
temperatuur van het staafje wordt op 20 C gesteld. 

~ Pr = A 

Pr ::: 9.43 

Gr = 0
28 6! L39 

I'] 

Gr = 5.39 106 

o 
Tf = 10 C 
n = 1297 10- 6 kg/ms 
c = 4.195 kJ/kgK p 
A = 0.577 W/mK 

Q ::: 999.7 kg/m3 
0 

6T= 20 C 
L :::: 60 10-3 m 
g = 10 m/s2 

~ :;: 0.21 10-3 11K 

Gr Pr = 5.1 107 Uit tabel A3.1 voIgt dan een laminaire atroming. 

a voIgt nu uit vergelijking (6) 

de karakteristieke tijd T voIgt uit: 
t = H 

t = 24 5 

m :;; 
c = 
a :;: 

56 10-3 kg 
383 J/k~K 

462 ~~m K 
D = 10 10 m 
A=lTDL=1.9 

Met behulp van (5) is nu te berekenen hoeveel tijd er nodig is zodat het 
staafje dezeIfde temperatuur hseft ala het water. 
Als eindtemperatuur wordt 0.01 C genomen. Dan voIgt: t = 185 5 

Geconcludeerd kan worden dat er 3 a 4 minuten gewacht moet worden, nadat het 
trekstaafje in de bak met water is gehangen, alvorens de massa gemeten kan 
worden. 
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