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Samenvatting 

Oit stage rapport handelt over torsieproeven met het metaal: staal C45. 

Allereerst wordt er een algemene inleiding gegeven over torsieproeven. 

Vervolgens wordt er. aan de hand van een discussie over het doel van het 

onderzoek en de daaruitvolgende vereiste materiaaleigenschappen. een 

materiaalkeuze gemaakt IC45). 

Er wordt uitgelegd welke bewerkingen in welke volgorde er noodzakelijk zijn 

voor het realiseren van een optimale proefstaafl-vorml. Alvorens, en tijdens 

het beproeven dienen bepaalde materiaal grootheden vastgelegd te worden. De 

wijze waarop dit gebeurt en de daarbij benodigde apparatuur wordt uitvoerig 

toegelicht. 

Ha een beknopt analytische overzicht van van het torsieproces. wordt er een 

practische beschrijving gegeven van de eigenlijke proef. 

Uiteindelijk worden de resultaten gelnterpreteerd en verwerkt. waarbij naast 

de berekening van C en n waarden en de breukrek, ook een kwalitatieve 

beschouwing gegeven wordt over holtevorming en het holtevormingsmechanismen 

in een torsiestaaf. 

Zusammenfassung 

Dieser Rapport beschreibt die Torsionsversuche an dem Metall: Stahl C45 

Vorerst wird eine allgemeine Beschreibung gegeben von Torsionsversuche. 

Oemn~chst wird. an Hand einer Diskussion ~ber das Ziel dieser Untersuchung 

und die daraus zu schlie~enden Materialeigenschaften, ein Material gew~hlt. 

(C45). Es wird erkl~rt welche Bearbeitungen in welcher Reihenfolge notwendig 

sind fDr die Realisierung eines (einer) optimalen Probestabs(-form). Bevor 

und w'hrend der Erprobung des Materials sollten bestimmte Materialwerte 

festgelegt werden. Die Weise und die dazu benutzte Gerlte werden ausfDhrlich 

erkl~rt. 

Hach eine kurze analytische Dbersicht des Prozesses, wird eine praktische 

Beschreibung gegeben des eigentlichen Versuchs. 

Zum Schlu~ werden die Ergebnisse interpr~tiert und verarbeitet. wobei nebst 

der Bruchdehnung, und C und n Werte auch eine kwalitatieve Betrachtung, der 

lochbildung und des lochbildungsmechanismus in einem Torsionsstab gegeben 

wird. 
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Voorwoord 

Oit rapport is een verslag van de resultaten van mijn stage-werkzaamheden 

aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. De opdracht bij deze stage was 

"het assisteren van promovendus Ir. P.J.Bolt bij zijn ductiliteitsonderzoek w 

Ouctiliteit is de vervormbaarheid van een materiaal tot aan het scheurbegin. 

Een belangrijk gedeelte uit dit onderzoek wordt ingenomen door het onderzoek 

naar de factoren die de ductiliteit belnvloeden. Bij het meten van 

ductiliteit meet of berekent men de effectieve rek (tl bij het scheuren 

I=brekenl van het materiaal. Bij het onderzoek naar de ductiliteit van een 

materiaal probeert men dus verbanden te vinden tussen de effectieve breukrek 

en eventuele factoren die deze zouden kunnen belnvloeden. Een van die 

factoren is de component van isostatische spanning (alzijdige trek- of druk

spanningl. 

Bij torsie proeven blijkt uit een praces analyse dat de isostatische 

spanning gelijk is aan 0 (zie ook de diverse literatuur [ 1 1. ( 2 1. etc.l. 

H.a.w. bij een torsie proef vinden we het snijpunt van de effectieve 

breukrek isostatische spannings kromme met de as van de effectieve rek 

(zie ook literatuur [ 1 ] ). Hijn werk gedurende deze stage periode was het 

voorbereiden en het uitvoeren van deze torsieproeven. 

Het beproeven van een materiaal valt in feite uiteen in twee gedeelten; ten 

eerste het opzetten van een proces analyse waaruit dan zal moeten blijken 

welke factoren onderzocht moeten worden, en ten tweede het voorbereiden en 

uitvoeren van de proefnemingen zelf. Over beide gedeelten heb ik een verslag 

geschreven; mijn eerste verslag behandelt de procesanalyse van een 

torsieproef, en dit verslag behandelt de voorbereidingen en de proefnemingen 

zelf. 

Tijdens deze stage periode heb ik te maken gekregen met diverse apparatuur 

(machines voor verspanende bewerkingen:draaien. fresen. slijpen, etc. 

enelectronische meetapparatuur, tekstverwerker. computer, schrijver. en de 

onderzoeksapparatuur ais electronen- en lichtmicroscoop, 

werkplaatsmicroscoop en andere electronische meetapparatuurl, en daarnaast 

met de methodiek die bij een onderzoek als dit gehanteerd dient te worden. 
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Inleiding 

Hen kan de invloed van isostatische spanning op de breukrek onderzoeken door 

een aantal proeven uit te voeren waarbij de invloed van de te onderzoeken 

factor. de isostatische spanning. wordt gevarieerd. Het meten of berekenen 

van de daarbij behorende effectieve breukrek (~ductiliteit) levert het te 

onderzoeken verband als een kromme in het assenstelsel waarin beide factoren 

tegen elkaar zijn uitgezet. 

Het snijpunt van deze kromme met de effectieve breukrek-as (e-as) vinden we 

door de effectieve rek It) te berekenen van een tot breuk getordeerde staaf. 

In dit verslag worden een proefopstelling. de materiaalkeuze. 

materiaalbewerkingen. en behandelingen alsmede de metingen en onderzoeken 

die nodig zijn voor het uitvoeren van van een torsieproef behandeld. 

De procesanalyse van de torsieproef kunt U vinden in de diverse literatuur 

(1]. [2], [4] 1, in dit verslag zullen slechts de resultaten hiervan aan de 

orde komen. 

Er wordt een kwalitatieve verklaring gegeven voor het optredende 

breukmechanisme aan de hand van opnamen (met de S.E.M.) van 1ang5- en 

dwarsdoorsneden van het beproefde materiaal bij verschillende rekken. 
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HATERIAAL: 

Hateriaalkeuze 

De keuze van het materiaal is afhankelijk van het onderzoek waarvoor het 

benodigd is en de daaruit voortvloeiende bewerkingen daarnaast is het 

natuurlijk nut tiger om een materiaal te beproeven dat ook in de industrie 

wordt toegepast zodat de resultaten van een dergelijk onderzoek zonder al te 

veel moeite direct gebruikt en geinterpreteerd kunnen worden. 

Het betrekking tot het onderzoek is in dit geval op te merken dat het erom 

gaat te onderzoeken wanneer en waarom een bepaald materiaal scheurt. In [1] 

is reeds aangegeven dat het scheuren begint bij "materiaalfouten" (zoa1s 

insluitsels en dislokaties). Bij een onderzoek als dit waarbij men uitgaat 

van dit breukmechanisme is het dus van belang een materiaal te kiezen 

waarbij dit breukmechanisme na het scheuren makkeIijk teruggevonden zal 

kunnen worden. Oak is het van belang dat het materiaal anisotroop is en een 

homogene samenstelling heeft. 

Met betrekking tot de bewerkingen die het materiaal dient te ondergaan kan 

opgemerkt worden dat dit bij voorkeur verspaanbaar dient te zijn. Aangezien 

het oppervlak van de proefstaven van groot belang is bij torsie proeven is 

het wenselijk om de (eventueel belnvloedende) factor van de oppervlakte 

ruwheid zoveel mogelijk te elimineren door na het verspanen het oppervlak te 

schuren en te polijsten • het materiaal moet dus weI polijstbaar zijn. 

Uit bovenstaande volgen een aantal mogelijkheden voor de 

materiaaIkeuze.gekozen is in dit geval voor C45. 

De vorm en de afmetingen van de proefstaaf worden voor een gedeelte bepaald 

aan de hand van de wiskundige beschrijving van de torsieproef, en voor een 

ander gedeelte uit practische gegevens van andere proeven. 

De proefstaaf wordt voorzien van een dunner gedeelte wat ook weI verjonging 

wordt genoemd. opdat de plaats waar de breuk op zal treden ongeveer te 

voorspellen zal zijn. en waardoor ook de torsielengte ftL" beter bekend zal 

zijn.De overgangen van de dikkere uiteinden naar de verjonging zijn afgerond 

om zodoende kerfwerking te vermijden. 
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De doorsnede van proefstaaf wordt cirkelvormig genomen: 

-gezien de evenredigheid van de effectieve rek met de afstand tot het 

hart van de staaf is het gunstiger uit te gaan van een cirkelvormige 

doorsnede daar dan de rek overal aan de oppervlakte gelijk is. 

-de proces analyse veor een cirkelvormige doorsnede is veel 

eenvoudiger dan die voor een anders gevormde doorsnede. 

-het is eenveudiger om een proefstaaf te maken met een cirkelvormige 

dan met een andere doorsnede. 
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Materiaalbewerkingen 

Bij het bewerken van het materiaal tot de proefstaaf is het van belang goed 

in het oog te houden welke factoren m.b.t. het bewerken de uiteindelijke 

proefresultaten zouden kunnen belnvloeden. 

De grootste diameter van de proefstaafjes bedraagt G10mm, er is 

desondanks gekozen voor U20mm daar dit materiaal ook nag voor trek

en stuikproeven gebruikt moet kunnen worden (dezelfde chargel. 

Het is van groot belang dat de gegevens van de gebruikte materialen 

zoveel mogelijk bekend zijn zodat de gedane metingen altijd herhaald 

kunnen worden of als vergelijkings materaal bij andere onderzoeken 

gebruikt kunnen worden. U vindt de materiaal specifikaties in 

bijlage 2 en de bewerkingen tot het maken van de torsiestaven in 

bijlage 3. Bij stuikproeven is het wenselijk een grotere diameter te 

gebruiken.terwijl de torsiebank maximaal ~10mm kan verwerken. 

Bij het draaien van de torsiestaven dient men erop te letten dat 

de snedediepte in afnemende grootte wordt gekozen naarmate men meer 

de uiteindelijke diameter benadert. 

Dit is om de deformatie die optreedt bij het afdraaien minimaal te 

houden. Deformatie is namelijk de oorzaak van versteviging en 

beinvloedt derhalve de meetresultraten. Uiteindelijk wordt dan ook nog 

geschuurd gepolijst (en soms ook nog ge~tstl om de laatste 

gedeformeerde laagjes eraf te kunnen halen. 
. r*e . t De effectleve rek wordt gegeven door de formule t= [7J • waarUl 

blijkt dat deze het grootste is aan het oppervlak van een proefstaaf. 

Een verstevigd oppervlak zal derhalve een vrij grote invloed hebben 

op de metingen. 

Het te beproeven materiaal moet een homogene structuur hebben zodat 

de versteviging in aIle plaatsen van de doorsnede dezelfde evenredigheid met 

de rek heeft.Om dit te bereiken worden er aan het materiaal indien nodig 

gloeibehandelingen gegeven. 

Bij het gloeien moet men erop bedacht zijn dat er soms schutgassen 

of een vacuOm atmosfeer worden vereist om zodoende structuurverander

ingen aan het oppervlak te voorkomen.(pas op voor ontkolen e.d.)Bij het 

910eien wordt naast het streven naar een homogene structuur 
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ook nog een starke varmindering van de inwendige spanningen verkregen. 

Bij stijgende temperatuur daalt de vloeigrens van een metaal waardoor 

elastische vervormingen (~inwendige spanningen) overgaan in{inwendige) 

plastische vervormingen. 

Het afkoelen van de staafjes mag vooral de laatste keer niet te snel 

gebeuren omdat er anders opnieuw spanningen in het materiaal 

gelntroduceerd zullen worden. Dit is het gevolg van onregelmatige 

krimp van het materiaal. 

Er blijft altijd een kleine hoeveelheid elastische vervorming over, 

omdat het onmogelijk is een materiaal te laten afkoelen zander dat 

er temperatuursverschillen (=inwendige spanningen ontstaan). 

In onderstaande figuur is weergegeven wat ar bij stijgende temperatuur 

met de elastische spanningen in een materiaal zal gebeuren. 

t 

c;,: - , . .,. 

, le. 1 
---.. 

Eli.l £1".2. 

( T 2> T 1 ) 

In bijlage 3 zijn de bewerkingen van de verschillende 

materialen de gloeibehandelingen alsmede de afmetingen van de 

verschillende praefstaafjes weergegeven. 
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EXPERIHENTEN: 

Vastle9gen van Inietl veranderende factoren 

Het is bij materiaal beproevingen van essentieel belang om het beproefde 

materiaal zo nauwkeurig mogelijk te defenieren, zodat er altijd nagegaan kan 

worden welke factoren het resultaat eventueel belnvloed kunnen hebben, en de 

proef reproduceerbaar wordt. 

Het is natuurlijk onmogelijk om aIle eigenschappen van een materiaal exact 

vast te leggen, het criterium over welke eigenschappen weI en welke niet 

vastgelegd hoeven worden wordt bepaald door het feit of ze al dan niet vast 

te leggen zijn en door het feit of ze eventueel van invloed of van belang 

zouden kunnen zijn voor het onderzoek. 

Een overzicht van de grootheden + de meetresultaten kunt U vinden in 

bijlage 2. Ook zijn er foto's genomen met een S.E.H.(Scanning Electronen 

Hicroscoop) am bepaalde resultaten en eigenschappen te kunnen vastleggen 

(bijlage 5). 

Niet veranderende factoren (constanten): 

De fysische eigenschappen van het beproefde materiaal zijn 

gedeeltelijk overgenomen uit de specifikaties van de leverancier 

of uit betreffende literatuur. 

Gemeten zijn de --hardheid: met een Rockwell resp. Vickers hard

heidsmeter. 

--ruwheid 

--c + n 

De veranderende factoren: 

met talysurf ruwheidsmeter uit de 

meetkamer van de T.H.Eindhoven. 

met de trekproef op Zwick trekbank 

in het materiaalkunde lab. van de 

T.H.Eindhoven. 

Het meten van het torsiemoment H: 

Het torsiemoment M wordt gemeten met behulp van een "Load 

Cell"met een meetbereik van 0-100 kg. 

De kracht F die op de eel wordt uitgeoefend is afkomstig 

van het torsiemoment M in de proefstaaf , en wordt 
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overgebracht via een arm met een 1engte van a=250mm. 

Het torsiemoment laat zich dan berekenen uit H=F*a .Deze 

waarde kan men af1ezen op de digita1e meetversterker(no.5) 

De afgelezen waarde is die van H in Nm (kalibreer 

factor t*g I.Van de meetversterker uit gaat dit signaal 

rechtstreeks naar de verticale as van de schrijver (no. 1) 

Het meten van de hoekverdraaiing e 
De hoekverdraaiing e wordt gemeten met een potentiometer 

(no. 2}die gekoppeld is aan de verdraaiing van de vaste 

kop van de torsiebank via een as met een 

tandwie10verbrenging (no. 3) van 1:2.0.w.z. een 
omwenteling van de vaste kop van de torsiebank komt 

overeen met t omwenteling van de potentiometer. 
\ 

Aangezien het bereik van de potentiometer 10 omwentelingen 

bedraagt geldt dan voor de torsiestaaf een bereik van 20 

omwentelingen.8ij een groter aantal omwentelingen wordt de 

potentiometer via een mechanisme automatisch losgekoppeld 

om zodoende beschadiging te voorkomen.Het signaal van de 

potentiometer gaat naar de horizontale as van de 

schrijver. 

~ 

Het meten van de reksnelheid £ 

gebeurt met een mechanische chronograaf die de tijd 

vastlegt van 10omwentelingen, waarna deze tijd wordt 

omgerekend naar een bepaald aantal omwentelingen per 

minuut of seconde. Samen met de rek per omwenteling kun je 

dan de rek per tijdseenheid berekenen. 

Het meten van de oppervlakte ruwheid 

gebeurt met de Talysurf 4 in de meetkamer van de T.H.E. 
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Beschriiving van de beproevings methode 

Het is van belang om zo goed mogelijk vast te leggenonder welke condities de 

proeven uitgevoerd worden zodat resultaten hier eventueel mee inverband 

kunnen worden gebracht. en om het mogelijk te maken de proef exact te kunnen 

herhalen. 

Oe analytische beschrijving van het torderen van cirkelvormige proefstaven 

kunt U aantreffen in de diverse literatuur. Een compleet beeld van van de 

praces analyse kunt U vinden in mijn eerste stage verslag (WPB-rapport 0413) 

van september 1985. Oe belangrijkste resultaten van deze procesanalyse kan 

men weergeven in een aantal formules die de verbanden tussen de 

belangrijkste factoren weergeven: 

Bij torsie zonder voordeformatie EO geldt voor de effectieve rek E. 

- e * r 
E = I*'7J 

Voor de isostatische spanning bij zuivere torsie geldt. 

om = 0 

Oe relatie tuusen het torsiemoment.de hoekverdraaiing. de 

materiaalconstanten. en de afmetingen van de proefstaaf. 

M = R~straal van de proefstaaf 

L~torsielen9te van de staaf 

C~materiaal constante 

n~materiaal constante 

M~torsiemoment 

e~hoekverdraaiing 
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De beschrijving van het practische gedeelte van de materiaalbeproeving wordt 

het best duidelijk aan de hand van de schematische voorstelling van de 

proefstand in bijlage 1 

Indeze bijlage is naast een vrij gedetailleerde beschrijving van de 

proefstand ook een overzicht van de mogelijkheden en grenzen van de 

gebruikte apparatuur gegeven. 

Bij het beproeven van torsiestaven is het van belang een proefopstelling te 

cree~ren waarbij de verschillende mogelijke invloeden op het resultaat 

gemeten en gevarieerd kunnen worden. 

Bij de gebruikte opstelling op de afdeling plastisch omvormen van de 

T.H.Eindhoven is het mogelijk om het torsiemoment M en de verdraaiingshoek 9 

continu te meten. De gemeten waarden worden automatisch als invoersignalen 

voar een schrijver gebruikt. Het is bovendien mogelijk de torsiesnelheid te 

veranderen. om te keren of een constante (trek-)kracht aan te brengen. 

Tijdens het torderen van de proefstaaf loopt het wringende moment op 

naarmate de hoekverdraaiing groter wordt. In het plastische gebied. dit is 

hat gebied vanaf de vloeivlag(of Ga. 2-grensl tot de insnoering(bij torsie 

tot breuk). kan de kromme gevolgd worden met de verstevigings functie van 

ludwik of afgeleide vormen daarvan. Door nu een aantal punten uit dit gebied 

in de verstevigings functie in te vullen kunnen we de bijbehorende 

materiaalconstanten C en n vinden . Door van de bij elk punten paar bepaalde 

C en n waarde het gemiddelde te nemen vinden we de C en n van de 

Torsieproef. 

Het oplopen van het moment met het toenemen gaat door tot de breuk (dit is 

in tegenstelling met de trekproef). Het breken van het materiaal begint (in 

tegenstelling tot de trekproef) aan het oppervlak en plant zich voort naar 

het centrum van de proefstaaf. 

Het blijkt in de practijk onmogelijk om de proef op het moment van breuk te 

stoppen daar de elastische rek van het materiaal zo groot is dat deze ervoor 

zorgt dat de staaf nog een stukje verder tordeert nadat de uiteinden van de 

proefstaaf stilstaan. 
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De trekproef 

Er is met het C45 een trekproef uitgevoerd teneinde de gevonden waarden te 

kunnen relateren aan eerder gedane trekproeven [ B ]. 

Bij het resultaat (grafiek:bijlage 4 j waarden:bijlage 2) van deze trekproef 

(uitgevoerd in de ZWICK-trekbank van het laboratorium materiaalkunde van de 

T.H.E.) dienen enkele punten opgemerkt te worden: 

- De deformatierichting van het materiaal is evenwijdig aan de orientatie 

van de cementiet banen in het materiaal waardoor de C en n waarden alsmede 

eventueel andere hieruit bepaalde waarden een bepaalde afwijkingen kunnen 

vertonen met de litera tuur. (bi jlage 2b) 

Bij deze trekproef is gepoogd middeis opnamen met een reflexcamera (Merk 

Leica ) de straal van de insnoering op te meten. Uit deze metingen zou dan 

de bridgman correctie factor bepaald kunnen worden en ook de isostatische 

spanning in de insnoering. Deze Iaatste wordt volgens ( 4 J gegeven door 

de formule: 
2 2 

om: t * a * [3*ln(l+a2;~ )+11 

Het maken van de opnamen kan men schematisch ais in onderstaande tekening 

weergaven. Gebruikt zijn zwartwit films 2701n. (400ASA) 

F". J 
l\l1ll 

7KF.K-i 
~;4l"\."! i 

Ii ;. 

00 
Het resuitaat kan men splitsen in twae gedeeiten: 

Ten eerste de trekkromme die men kan omwerken tot een o-E-kromme met 

behulp van de bridgman korrectie factor krijgt daze de gedaante zoals 

gegeven in bijlage 4 

Ten tweede kan men m.b.t. de holtevorming opmerken dat er een geringe 

hoitegroei waarneembaar is en dat de orienta tie van de holten 

duidelijk de richting van deformatie weergeeft.(bijlage 5) 
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CONClUSIES: 

De holtevorming in een torsiestaaf 

Bij belasting op torsie is volgens [ 1 ] de isostatische spanning 

gelijk aan nul. 

Er van uitgaande dat holt en in een materiaal aIleen veroorzaakt 

kunnen worden door isostatische trekspanningen zou dit betekenen 

dat er in een getordeerde proefstaaf niet meer holt en kunnen zitten 

dan in dezelfde niet getordeerde proefstaaf. 

Oit blijkt echter slechts ten dele waar te zijn. daar volgens [ 3 ] 

holten ook door ·von Hises· spanningen kunnen ontstaan. 

In [ 3 ] wordt een verband gegeven tussen de rek en het ontstaan van 

holten ongeacht wat de oorzaak van die rek is geweest: 

It : h * (0 +0 1 n c 00 

Hierbij is 8n is de effectieve rek nodig voor 

het vormen van een nucleatie(=holte) 

0c is de effectieve von Hises spanning 

am is de isostatische spanning. 

Uit bovenstaande blijkt dat inderdaad een von Mises spanning aIleen 

een holte kan veroorzaken. 

Het begin van de holte is op die plaatsen waar het materiaal niet 

hetzelfde rekt als op andere plaatsen dit is bij bijvoorbeeld 

insluitsels als precipitaten e.d .. 

Een holte c.q. holtegroei is een maat voor de inwendige schade aan 

het materiaal resp. het verloop van de toename van inwendige schade 

aan dit materiaal. 

In de door ons gebruikte proefstaven konden we bij de C45 proefstaven. 

die zoals in bijlage 3 vermeld een structuur bezitten met bolvormige 

cementiet concentraties. inderdaad holte vorming constateren. 

Bij een analyse met S.E.M. bleek dat de holten een afmeting hebben 

van ~ 1~m dit is ongeveer gelijk aan de grootte van de bolvormige 

cementiet insluitsels. Het aantal holten neemt ook toe met de hoeveel-

heid deformatie die er in hat materiaal aanwezig is. 
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(bij torsie neemt de deformatie evenredig met de afstand tot het 

torsiecentrum toe volgens de formule voor de effectieve rek bij 
- r * e torsie: £ = ~ 

Hat holtevormingsmechanisme 

Uit de foto's gemaakt op de S.E.M. (bijlage 5) blijkt dat er in 

onge~tste preparaten van proefstaven beduidend minder holten te 

vinden zijn dan in ge~tste. Hiaruit kan men concluderen dat de 

holten die op de opnamen te zien zijn aen gavolg zijn van het etsen. 

Deze hypothese wordt ondersteund door het feit dat de holten ongevear 

de afmetingen hebben van de cementiet deeltjes die eromheen liggen. 

Dit zou dan betekenan dat de holten die te zien zijn, de plaatsen 

zijn waar de wegge~tste cementiet deeltjes gezeten hebben, hetgeen 

zonder meer mogelijk is daar het gebruikte etsmiddel (picral=oplossing 

van picrinezuur in alcohol) de eigenschap heeft dat het aen aanwezige 

ferriet matrix makkelijk weg zal etsen. Hierdoor zullen dus ook de 

aanwezige cementiet korrels uit het materiaal "Iosgeweekt" kunnen 

worden. 

M.a.w. de gaten in het ferriet die op de opnamen te zien zijn. zijn 

geen echte gaten in die zin dat ze in het materiaal aanwezig zijn als 

lege ruimten. 

Oat de gaten die we zien verband houden met de deformatie van het 

materiaal blijkt weI uit het feit dat het aantal gaten toeneemt met 

de deformatie.(vergelijk de ge~tste preparaten van de langsdoorsneden 

met elkaar). 

Bovenstaande kan men met elkaar in verband brengen door ervan uit te 

gaan dat de cementiet deeltjes er makkelijker uit ge~tst worden 

naarmate het materiaal meer vervormd is. 

Oit kan men als voIgt inzien; Tijdens het torderen zal het materiaal 

in de proefstaaf gaan vloeien zodra de vloeigrens wordt over

schreden, behalve op die plaatsen waar de vloeigrens locaal hoger 

ligt. Oit is namelijk het geval rond insluitsels als cementiet e.d .. 

Er doen zich dan bij torderen drie verschijnselen VQar: 

Het eerste fenomeen is dat de matrix van het ferriet verder zal ver-
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vormen, waarbij dan de kristalgrenzen zich steeds meer in de richting 

van de vervorming zullen ori~nteren. nit is vooral in de opnamen van 

preparaten van proefstaven met zeer grote rekken te zien.(zie opname 

van langsdoorsnede ge~tst 1500x en £=2.2 ) 

Het tweede fenomeen is dat de breukspanning van het cementiet deeltje 

ten gevolge van versteviging van het omliggende materiaal lager komt 

te liggen dan die van dit materiaal. Hierdoor zal dan de cementiet 

korrel breken. Oit verklaart waarom er makroscopisch bij toenemende 

rek een verfijning van de cementiet korrels te zien is.(vergelijk 

de verdeling van hat cementiet in het hart van de staaf met die aan 

de rand.) 

Het derde verschijnsel is dat de verbinding/hechting tussen het ce

mentiet deeltje en de ferriet matrix zal bezwijken waardoor bij het 

etsen het etsmiddel in de ruimte tussen de cementiet en het ferriet 
\ 

zal kunnen komen en de korrel er gemakkelijker uit ge~tst zal kunnen 

worden. 



-18-
Bijlag9 1 

Beschriiving van de onderdelen van de proefopstelling 

Schrijver merk: 

type: 

ingangen: 

Houston Instrument 

Omnigraph 2000 recorder type5/type6 

X-as hoekverdaaiing a 
V-as torsiemoment H 

uitgangen: verplaatsing van de pen 

2 Potentiometer merk: 

J 

4 

5 

6 

Tandwielover 

brenging 

Reductie 

type: 

ingang: 

uitgang: 

met sleepcontact 

hoekverdraaiing van de losse kop (8) 

spanningsverschil naar X-as schrijver 

materiaal: aluminium 

verhouding: 2:1 

merk: Alfred J. Amsler ~ Co 

overbrenging:-6omw/min ~~ +6omw/min 

ingang: motor (6) 

uitgang: torsieinspankop 171 

Oigitale meet merk: H.B.H. 

versterker 

Motor 

type: 

in9ang: 

uitgang: 

merk: 

Type: 

Ingang: 

uitgang: 

cosq> 

HvO 2405 225Hz 

Load Cell (12) 

-display 

-V-as van de sChrijver (1) 

Alfred J.Amsler ~ Co 

OK/10r 

krachtstroom J80V,50Hz,6Almaxl 

1 37 0 omw I mi n 

0.91A 
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7 Inspankop merk: 

type: 
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Alfred J.Amsler ~ Co 

twee-klauw , klemmen met linkse tra-

peziumdraad 

Capaciteit: G1mm tot G20mm 

8 losse spankop gegevens: zie vaste inspankop (1) 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Moment-as in9ang: torsiemoment van torsiestaaf 

torsiemoment naar momentarm (10) 

Moment-arm 

Trekstaaf 

Hefboom 

Borging 

Gewicht 

Arm 

uitgang: 

bijzonder- gelagerd,geplaatst op axiaal 

heden verplaatsbaar wagentje 

merk: eigenfabrikaat THE. 

lengte: 250mm 

materiaal: Fe37 

materiaal: Fe37 

functie: 

functie: 

overbrengen van de trekkracht op de 

torsiestaaf 

overbrengen van de zwaartekracht op 

het gewicht (14) naar de trekstaaf 

( 11) 

verhouding: overbrenging i={ 

functie 

functie 

functie 

het aankoppelen van de trekinrichting 

het instellen van de trekkracht op de 

torsiestaaf 

drager en leibaan voor het verschuif

bare gewicht (14) 

16 Aan uit schakelaar van de motor (6) 
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17 Load Cell 
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Merk: H.B.H. 

type: C2 

max.belas- 2mV/V~100kg 

ting 
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MATERIAAlGEGEVENS 

Materiaal :C45 
Samenstelling :C 0.42-0.50 t 

Mechanische 
eigenschappen 

Structuur 

Warmtebehand. 

Dichtheid 
Smeltpunt 
Warmtegeleidings
coefficient 
Soort.warmte 

No. l [mm] 

1 . * ) 5.-a.O 

2. 58.0 

3. 58 .~ 

4. 58 0 

5. 5JLO 

6. 58.0 

7. 58 0 

18. 58 0 

9 58 0 

10. 61 0 

* 

5i 
Mn 
p 

S 

Cr 
Mo 

°0.2 
°breuk 
Hardheid 
Ruwheid 

0.15-0.35 7. 
0.50-0.80 t 
<:D.45 7. 
<=0.45 t 
--- ----

)::420N/mm2 

670-820 N/mm2 

107 Hv. 

(volgens normb1ad 11.1.12) 

voor deformatie Ra=~O.17 ~m. 
na deformatie Ra:~1.8 ~m. 

Bolvormige cementiet (gemiddelde doorsnede <=l~ml 
in een matrix van ferriet (De cementiet ligt in 
banen bij elkaar gerangschikt t.g.v. het walsen) 
1 uur g10eieo op 850 0 e 
afschrikken in olie 
100 uur ontlaten bij 600°C 
7900 kg/m3 

15000 C 

50 W/mK 
480 J/kg K 

R [mm] 
..... 
£ 

3.2263 .000905 

3.2235 0.01008 

3.2258 0.1345 

3.2226 0.00131 

3.2267 0.00674 

3.2290 0.00674 

3.2308 0.00674 

3.2317 o 00674 

3.2322 0.00674 

3.2382 O.OOiOO 

€ 8 

0.3278 ------

2.0161 2JL 0 *IT 

2.0982 20.8*1T 

1.4125 14.01'lT 

1 .6000 15.9*lT 

1.0000 9.91'lT 

1.8000 17 .8 *1T 

2 0~15 20.2*lT 

2.2894 22.7*lT 

1 .9Jl31 20 7*lT 

d~/mm2] ** n 

1144.0 0.381 

632.0 0.17JJ 

642 0 0.165 

666.3 0.195 

665 7 O. t15 

684 1 O. '95 

651. 3 0.190 

690 0 0.190 

713.0 0.169 

----- -----
~J.:: trekproef . 

I=deze gegevens volgen uit de moment/kracht-weg krommen (bijlag e 4) 
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Onderstaande tabel geeft de waarden zoals men die in de diverse literatuur 
kan aantreffen.( 5 ] 
De ductiliteit 6 wordt barekend volgens de formula : 

6 = 

I ----
Materiaal 

Aluminium 99,5 % 
Al - Mg - Si 

Koper-electrol. 

Koper-gegloeid 

KMS 58-1evertoest. 

KMS 58-gegloeid 

KMS 63 

MS 72 

Staal C 15 

C 22 
I 

C 3S 
C 45 

C 60 I 

Molybdeen 

Nikkel 
" RVS 18/8 

RVS d i ept rekkwa I . 

n 
~ )--n:r c 

. - - . 

spec. verstev. 
spanning exponent 

C N/rrrn 2 n 
\ 

130 0,30 
420 0,20 

410 0,10 

420 0,}5 

650 0, 1 S 

650 0,25 

650 0,25 

780 0,45 

720 0,25 

850 0,20 

930 0,22 

1030 0,22 

1100 0, 15 

900 0,08 

1100 0,42 

1300 0,40 

1500 0,60 

Waarbij:E~Elasticiteits modu
lus. 

elast. 
mod. 

E N/mm 2 

7 104 

6,8 104 

12,5 104 

12,5 104 

9 104 

9 104 

8,5 104 

8 104 

21 104 

21 104 

21 104 

21 104 

21 104 

-
21 104 

21 104 

20,3 104 

C~Constante van Ludwik 
n~Constante van Ludwik 

m6de1- -.-~---. 

vloeigrens ductilitf'it 

(J vO N/rrrn 
2 (') 

9 T5 
120 3,5 
220 1 .8 

20 21 

270 2,4 

125 5,2 

125 5, 1 
18 44 

110 6,6 

215 3,9 
200 4,6 

230 4,5 

430 2,5 

- -
25 45 

45 30 

1 ,0 1'500 
I 
, 

-~- - ~ 
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Hateriaalbewerkingen 

Om het uitgangs materiaal van ~20 mm de gewenste vorm en afmeting te kunnen 

geven zijn er een aantal bewerkingen toegepast. waarbij is geprobeerd om de 

deformatie van het materiaal zo klein mogelijk te houden. 

In onderstaande treft U een overzicht aan van de bewerkingen en de daarvoor 

benodigde apparatuur. 

bewerkinQ no. bewerkinc Qebruikte tlDOaratuur 

1. Afzagen stafmateriaal 100mm zaagmachine 

2. Kopvlakken + centeren van 

uitgangsmateriaal. 

3. Afdraaien over de gehele 

lengte op 810.00 mm 

4. Verjongen over de torsie

lengte tot op G6.Smm. in 

verschillende fasen met af 

nemende snedediepte. 

5. 

( 1 ; 1 ; 1 ; 0 . 2 Smm ) 

Schuren P220 

P320 

P400 

PSOO 

P800 

Ergonomic draaibank.zijruwbeitel. 

centerboor. 

mesbeitel 

Profielbeitel r=1.50mm 

in ergonomic draaibank. 

6. Polijsten met polijstpasta in ergonomic draaibank. 

Al 203 

De proefstaafvorm 

... 

f '.I 

~ .. r'" 
.. I , , 
, , 
" 

.'C.._ 
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F - 6l kromme en 0-£ kromme van de trekstaaf no.1 

Zwick --
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M-9 krommen van de torsieproefstaven no.2 en no.3 
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M-8 krommen van de torsieproefstaven no.4 en no.5 
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H-8 krommen van de torsieproefstaven no.6 en no.7 

.... 

1.< 

i ; 

·--i 

-,' I 

i , 
r' 
I 

, I 
-+--, 

• "!' '" 

, ., 

'l 1 
! 

,-
I I I Ic.,~ No;, I 
I I i ,c- ",:,." 1_" 
I i 

.. t .. - ... J,.,....;;. 

." " 'n 

~ S Hfw-J 
T, r I~ . ... ".ff .... ,,, ',,'f .. .;\1 1.#1t" .. [ . If .. , ~ .c 

s"J If," Lt.i1! .... .t,lt fl • 

~'" '\11 

~ .,.. U'.I' 

.<t ",It 
,,01 1'1 «It fE-n, 

- -
...t .., 
.... . -

'fI,. -1'. ,.rll'-1~r~TfT Jc~ ~+ 
'I . . 1 ,..':" 't "'~'l J.. .• 

I ! I ' 'I fI • ..-/ ........ 

, -"1-t- J I \.;. 1 . ~"''''' ~r 
L: I I"" 

, 
1 J , 

.9' 
, 
M~.J 

r .!(~, .' ft.tS" 
.It ",ff 

," 

j 
I 

:1; : 
L, I. 
I I 

:'1 I, 
I r' '1'-
I I 

I 
I 

,It 
." 
d .. , .. 
_u. 
at ... 

'IIIIr-

HO;-

.... .... .... 
II,;. 

'll!:.. 

"'" -
1«,. .zJoJ. 
iL " ",. ! 

If,to 
t·.:!! 
1.~ 
t 1,.(" 
~/f . 

" 2$. ~. .. 
It, f 

" . .. ,.. 
,.,u 
".11S'" 
,r.. 

.-
" 

..::: 

----. 

i 



29-
Bi.jlage 4 

M-9 krommen van de torsieproefstaven no.8 en no.9 
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Scanning Electronen Microscopische structuuropnamen 

Onderstaande foto's zijn opnamen gemaakt in het laboratorium 
electronenmicroscopie van de Technische Hogeschool te Eindhoven. De 
gebruikte apparatuur is een Jeol JSM 02 S.E.M. insta11atie met een maximale 
vergroting van 30000x. 

Het maken van de preparaten 
voor de S.E.M. gaat volgens 
onderstaande procedure: 

1.Afzagen van het gewenste 
gedee1te van de proefstaaf. 

2.Het. indien oiet 
aanwezig frezen van een plat 
vlakje aan het toekomstige 
preparaa t. 

3.Met een v1akschuurmachi
ne het preparaat afs1ijpen 
tot ~0.2mm boven de gewenste 
doorsnede. 

4.Het preparaat inbedden 
in kunsthars. en vervolgens 
afschuren met:P220 

PJ20 
P400 
P500 
paoo 

5.Polijsten met: 
Diamant 7~m. 

Diamant 11Jm. 
Tonerde. 

6.lndien gewenst etsen. De 
beschikking over de 

etsmiddelen picra1 en nital: 
Picra1:oplossing van 41 

picrinezuur in 
alcohol. 
(gebruikt om ce
mentiet aan te 
etsen) 

Nital=een oplossing van 
27. NH0 3 in 
alcohol. (om 
kristalgrenzen 
etsen) 

te 

• -

• 

~ ::3-. · , 

.... 

... '-
~. 

;(' #-' 

J 

no.1 £=0.000 V=1500x ! 

J. 

00.2 £=1.000 V=1500x 1 

," II. 

.. 

• I 

.. , 
/ 'W .~ 

.' .. ..) -, . 
"" . • . \ . 

• .' .. .. 
~. • 

• , 
• .. • • oJ , 

.. 
• . 

~ .,' ·~·kl .. 
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Bijlage 5 

Oe opnamen 1t/m5 zijn a11e 
ge~tst en 1500x vergroot. 
daarbij is de plaats van de 
opnamen bij 1t/m5 overal aan 
de rand van een langsdoorsne
de over het hart van de 
staaf. (zie onderstaande 
figuur) 

00.3 £=1.6QO .. 

De witte korreltjes zijn 
cementiet korreltjes de 
zwarte vlekken met de witte 
randen zijn gaten (of holtes) 
Terwijl de zwarte vage 
vlekken zonder duidelijke 
contouren verontreinigingen 
zijn. 

no.4 £=1.800 ... 

no.5 £=2.200 ... 

• 
f ... ' (I"" ., :-:.: 

of .g ••.• '4 ,. 

, .. '. " ....... \ ,"'" ; -/.. ',"' .. 
,. "T 

• 

., / , JIt, ~ . 
. ".. ,. I ' ,. .. .. 

• • " • .'" .A . " 
t •. , 

.. -: ,. , .,.,.,. .. 



8i jlage 5 

no.6 £=1.000 V=1500 ~ 

no.7 E=1 .600 V=1500 ~ 

De opnamen no.6 en nO.7 geven weer hoe de materiaal- schade er in een 
dwarsdoorsnede van een torsiestaaf uitziet. Het beeld is ongeveer 
hetzelfde met dit verschil dat de vorm van de gaten minder rond is en 
dat uit de vorm ook de deformatie richting valt op te maken. (met name 
ui t opname 7). 
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no.8 Langsdoorsnede 
trekstaaf £~O.9 

V=1500x ~ 

no.9 Owarsdoorsnede 
trekstaaf £~O.9 

V=2000x ~ 

In opname no.8 is nog enigszinds de banenstructuur te herkennen die in 
het oorspronkelijke materiaal t.g.v. het walsen aanwezig was. Bij trek 
ligt de deformatie richting loodrecht op de deformatierichting bij het 
walsen waardoor de ori~ntatie van de cementiet banen in het materiaal 
niet verandert. In de opname is de deformatie richting vertikaal. 
In opname no.9 is te zien hoe groot de gaten in een trekstaaf kunnen 
worden (rechtsbovenl. Door etsing met nital zijn hier de kristalgrenzen 
duidelijk zichtbaar geworden. De deformatie richting is bij deze opname 
loodrecht op het vlak van de foto. 
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nO.l0 Ongedeformeerde 
dwarsdoorsnede, rand 
torsiestaaf. 
Onge~tst 1500x ~ 

no.11 Gedeformeerde!(=1.01 
dwarsdoorsnede, rand 
torsiestaaf. 
Ongeetst 1500x ~ 

no.12 Gedeformeerde!€=1.6) 
dwarsdoorsnede, rand 
torsiestaaf. 
Ongeetst 1500x ~ 
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no.13 Gedeformeerde(e=1.0) 
langsdoorsnede. rand 
torsiestaaf. 
Onge~tst 1500x ~ 

nO.14 Gedeformeerde(E=l .6) 
langsdoorsnede. rand 
torsiestaaf. 
OngeHst 3500x ~ 

nO.15 Gedeformeerde(e=2.2! 
langsdoorsnede. rand 
torsiestaaf. 
Onge~tst 1500x ~ 
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