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IS CREATIVITEIT EEN WENSELIJK LEERDOEL 1 

Iedereen beschikt over een bepaalde mate van creativiteit. Alleen ge- 

bruiken we  die meestal veel te weinig. In onze kinderjaren is onze creativi- 

teit goed te herkennen, naarmate we volwassen worden verdringen we 

dit. Creativiteit moet dan plaats maken voor activiteiten die gericht zijn op 

discipline, bereidheid, enz.. 

Als we  over creativiteit praten, denken velen dat het draait om de geest 

van de mens. 

Uit 'split-brain' onderzoek is gebleken dat onze creativiteit hoofdzakelijk 

voort komt uit de rechter hersenhelft. We gebruiken dus voor bepaalde 

activiteiten de rechter hersenhelft en voor de rest de linkerhelft. 

Autofabrikant Saab heeft de wetenschap over de twee hersenhelften in 

een advertentie gebruikt, getuige de afbeelding op pagina 3. 

Voorbeelden van die hersenhelft specialisaties zijn bijvoorbeeld : 

Linker hersenhelft ;- Verbaal : D.w .z. taalvaardigheid, spraak, lezen, 

schrijven, onthouden. 

- Analytisch : Waarde van feitenmateriaal bepalen. 

- Letterlijk : Begrijpt alleen de meest letterlijke 

interpretatie van een woord. 

- Wiskundig : Getallen, symbolen, oplossend 

vermogen. 

- Lineair : Stap voor stap wijze van denken. 

- Beheerst de bewegingen van de rechterzijde van het 

lichaam. 
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Rechter hersenhelft ;- Non-verbaal : D.W.Z. geen woorden maar beelden. 

- Niet lineair : Vele soorten informatie tegelijk 

verwerken. 

- Ruimtelijk : Bijv. legpuzzels, oriëntatie. 

- Muzikaal : (tot bepaalde hoogte). 

- Metaforisch : Bepaalt de ware betekenis van een 

zin {f!gul?r!ijke!; 

- Verbeeldingskracht : Fantaseren, dromen. 

- Artistiek : Tekenen, schilderen, knutselen. 

- Seksueel : Liefde bedrijven, romantiek, enz.. 

- Spiritueel : Verering, gebed, enz.. 

- Beheerst de bewegingen van de linkerzijde van het 

lichaam. 

Deze specialisatie geldt voor f 95 % van de bevolking die rechtshandig 

is. Bij de overige 5 % is er geen duidelijke specialisatie te herkennen. Voor 

linkshandige geldt in het algemeen dat ze tegenovergestelde specialisatie 

hebben of gemengde specialisatie. 

Als beide hersenhelften goed functioneren vormt de samenwerking tussen 

hen een goede relatie. Ze staan elkaar niet in de weg, de een steunt de 

ander en ze vullen elkaar altijd aan. Een architect bijv. gebruikt zijn 

rechterhefft o m  zich de ruimtelijke verhoudingen voor te stellen. De 

linkerhelft houdt zich bezig met afmetingen, berekeningen, enz.. 

Uit een onderzoek met ‘split brains’, hierbij kunnen rechter en linkerhelft 

apart onderzocht worden, blijkt het volgende. Een wetenschapper ge- 

bruikt zijn lin kerhelft voor lineaire beredeneringen, hoewel de rechterhelft 

hem waak een plotseling inzicht geeft dat een probleem oplost. Het 

zogenaamde eureka effect. 

We leven tegenwoordig in een maatschappij die meer respect vertoont 

voor mensen bij wie de linkerhelft domineert. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 

feit dat er steeds meer gestreefd wordt om de exacte vakken, in alle 

sectoren en niveaus van het onderwijs,te handhaven of in te voeren. 
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I 

ACAR FOR THE LEFT SIDE 
OF YOUR BRAIN. 

The left side of your 
brain, recent investigations 
tell us, is the logical side. 

It figures out that 
1 + 1 = 2. And, in a few cases, 
that E 3 mc! 
On a more mundane level, 

it chooses the socks you 
wear, the cereal you eat,and 
the car you drive. All by means 
of rigorous Aristotelian logic. 

However, and a big 
however it is, for real satis- 
faction. you must achieve 
harmony with the other side 
of your brain. 

The right side, the poetic 
side, that says, "Yeah, Car X 
has a reputation for lasting a 
long t h e  but it's so dull, 
who'd wanl to drive it that 
long anyway?" 

The Saab Turbo,looked al 
/rom all sides. 

To the left side of your 
brain, Saab turbocharging is 
a technological feat that 
retains good gas mileage 
while also increasing 
performance. 

To the right side of your 
brain, Saab turbocharpng is 
what makes a Saab go like a 
bat out of hell. 

The left side sees the 
safety in high performance. 
(Passing on a two-lade high- 
way. Entering a freeway in 
the midst of high-speed 
traffic.) 

for the thrills. 
The right side lives only 

%e left side considers 
that Rood & Truck magazine 
just named Saab "The Sports 
Sedan for the Eighties." By 
unanimous choice of its 
editors. 

The right side eschews 
informed endorsements by 
editors who have spent a life- 
time comparing cars. The 
right side doesn't know much 
about cars. but knows what it 
likes. 

The left side scans this 
chart. 

H t U * i  .......... . . . . .  U9inkrr 
F k f I ~ , ~ b w @ w @ .  . , , Iö, t i~~llow 

The right side looks at 
the picture on the opposite 
Page. 

The left side com res a 
Saab's comfort with tEt of a 
Mercedes. Its performance 
with that of a BMW. Its brak- 
ing with that of an Audi. 

The right side looks at 
the icture. 

#he left side looks ahead 
to the winter when a Saab's 
front-wheel drive will keep a 
Saab in front of traffic. 

The right side looks at 
the icture. 

#he left side also consid- 
ers the other seasons of the 
year when a Saabs front- 
wheel drive gives it the cor- 
nering ability of a sports car. 

The right side looks again 
at the picture. 

Getting what you need US. 
gelling what you wanl. 
Needs are boring: desires 

are what make life worth 

livi%e left side of your brain 
is your mother telling you 
that a Saab is good for you. 
"Eat your vegetables.'' (In 
today's world, you need a car 
engineered like a Saab.) "Put 
on your raincoat." (The Saab 
is economical. Look at the 
price-value relationship.) 
'90 your homework." (The 
passive safety of the con- 
struction. The active safety 
of ihe handling. ) 

YIWIhmr iSwqd Wcirm 
;l,,l#2mllw ll.t*8 

*röJ.lI,rv i.pi<I ~ l 2 , l ~ ~ !  
.Itifiiril". I2.i.% 

IriH4.ll~iW i..S@i<I s12,;wt 
.lult3n,,rl"~ l.'l,tmt 

Y## lúirhi:l.llwr S @ < d  S l b N l r  
.t.Li..iI,i. li.Y,*, 

!XI# b h l - 1 h . w  I.S@oú Slö.2Ul 
d,<I~.*ilW I661U 

~ l l i t ~ ~ ~ i n d r l l  i ~ r l i i & o S u ~ . r n ~ l .  
4 Spriik,rSIrnoSou*JS~iIrn<ir >Im&rd 

The right side of your 
brain guides your foot to the 
clutch, your hand to the 
gears, and listens for the 
"zzzooommm." 

Together, they see the 
1982 Saab Turbo as the 
responsible car the times 
demand you get. And the 
performance car you've al- 
ways, deep down, wanted 
with half your mind. 



De leerling die feiten onthoudt, getallen goed kan optellen en een duidelijk 

gevoel voor orde en netheid heeft, wordt aangemoedigd en krijgt een 

'plusje' achter zijn naam. Bij deze leerling domineert dus de linker hersen- 

helft.De leerling die zit  te dagdromen en liever verhalen verzint dan z'n 

proefwerk te teren wordt met strafwerk 'beloont'. Bij deze leerling domi- 

neert dus de rechterhelft. 

De meeste kinderen leren al vroeg dat aan diseipihe en bescheidenheid 

meer waarde wordt gehecht dan aan creativiteit. 

Een spier verzwakt naarmate we  hem niet meer gebruiken, zo lijdt de 

rechter hersenhelft schade als we het gebruik ervan niet aanmoedigen. En 

dat moet dus gebeuren als de leerling zijn 'kind zijn' gaat verliezen, 

bijv. in de brugklas. 

Zelfs als de creatieve gaven al onderontwikkeld zijn, wil dat nog niet 

zeggen dat daar geen nieuw tewen in geblazen kan worden. 

Na enkele succesverhalen van vooraanstaande personen, die baat hebben 

gehad bij een creativiteits-training, gelezen te hebben, denk ik dat zo'n 

soort training ook goed voor integratie van het leerdoel creativiteit binnen 

het huidige onderwijs zou zijn. 

De voordelen hiervan zijn dat de leerlingen zouden meer ontspannen en 

daardoor effectiever kunnen omgaan met het grote aantal 'problemen' die 

hun wekelijks in de schoot wordt geworpen. 

Er zijn verschillende manieren om onze rechter hersenhelft en daarmee 

ook de creativiteit weer te motiveren. Maar voordat we de creativiteit van 

de leerlingen weer proberen boven water te halen moeten w e  ons eerst 

het volgende afvragen. Is creativiteit wenselijk, kunnen we  het beheers- 

baar maken en inpassen binnen het onderwijs. 

Dit verslag behandelt achtereenvolgens nog de hoofdstukken: 

- Wat is creativiteit ? 

- TheorieSn over creativiteit. 

- Creativiteit in het onderwijs. 

- Conclusie. 
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WAT IS CREATIVITEIT 7 

Creativiteit is niet voor iedereen hetzelfde en iedereen denkt er anders 

over. Als mij vroeger werd gevraagd, 'wat is creativiteit ?'zou ik daarop 

antwoorden: dit is iets wat schilders en kunstenaars in zich hebben om 

hun expressie ten toon te spreiden. 

Na he t  lezen van literatuur over creativiteit en alles wat daarmee samen- 

hangt, is mijn eigen visie over het begrip creativiteit toch enigszins 

verander t. 

Mijn opwatting over creativiteit luidt nu als volgt; creativiteit is heel 

verschilfend, het kan uit de mens zelf voortkomen (een natuurtalent) of 

aangeleerd worden. 

Kunstenaars, in de breedste zin van het woord gebruiken de creativiteit 

die in hoofdzaak uit henzelf voortkomt en stellen deze niet in dienst, om 

maatschappelijke of technische problemen op te lossen. Deze vorm van 

creativiteit kan men spontane creativiteit noemen. Ze proberen de creati- 

viteit samen te smelten met hun opvattingen over het leven, de mensen 

en de maatschappij. We vinden hun creativiteit dan terug in de kunstwer- 

ken, schilderijen, muziek- en toneelstukken,enz.. 

Een andere soort creativiteit is die, welke wordt gebruikt om bijvoorbeeld 

relevante maatschappelijke, technische en algemene problemen op t e  

lossen. Zoals: hoe krijg ik de verbrandingsmotor milieuvriendelijker?, wat 

is de beste compromie voor de strijdende partijen in Bosnië om de vrede 

te laten wederkeren?, hoe kan ik de normaalkracht bij een afschuif- 

proef(m.b.t. het technische afstudeer0nderwerp)direct meten? Voor deze 

vorm van creativiteit is training en specialisatie nodig, natuurtalenten 

uitgezonderd. Bij deze training wordt ook de andere kant beïnvloed, het 

een sluit het andere dus niet uit. 
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Bij deze creatieve vorm is het soms mogelijk om bijv. dromen t e  gebruiken 

om problemen op te lossen of om twee zaken bijelkaar te brengen, die 

ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. 

Voorbeelden van mensen die van deze soort creativiteit gebruik maken 

zijn Archimedes, Friedrich von Kekule en enkele vooraanstaande directeu- 

ren in nederland zoals Frits Philips sr.. 
Maar creativiteit is nog weei meer, hei  is een zseí breed begrip. Er zijn 

namelijk tientallen goede antwoorden te bedenken op de vraag, wat  is 
creativiteit?.’ 

Hieronder geef ik nog enkele definities die antwoord kunnen geven op 

deze vraag. 

- Creativiteit is het resultaat van biosociatie. Biosociatie is het met elkaar 

in verband brengen van twee ogenschijnlijk onsamenhangende factoren 

tot  een nieuwe eenheid. 

- Creativiteit is het vermogen om bestaande kennis- of ervaringselementen 

op zodanige wijze met elkaar in verband t e  brengen dat er iets geheel 

nieuws ontstaat. 

- Creativiteit is een proces dat uitmondt in een nieuw produkt of idee dat 

wordt aanvaard als nuttig, houdbaar, o f  bevredigend door een betekenis 

volle groep op een bepaald moment. 

- Creativiteit is aanpassingsvermogen. Het vermogen om je succesvol aan 

te passen aan een nieuwe situatie. 



THEORIEËN OVER CREATIVITEIT. 

- Staat intelligentie in relatie met creativiteit ? 

Intelligentie is dat wat  een intelligentietest meet. 

Een intelligentietest meet de meest uiteenlopende zaken, namelijk ruimte- 

lijk inzicht, vermogen to t  onthouden, lezen, concentreren, rekenen, enz.. 

Tekenen, schilderen, muzikale aanleg, enz. komen hierbij niet aan bod. 

Afhankelijk van de intelligentie en andere factoren, zoals afleiding of  het 

nog niet kennen van bepaalde materie, wordt zo'n test goed of  slecht 

gemaakt. Een intelligentiequotiënt is de fysieke leeftijd af te trekken van 

de in de test gescoorde mentale leeftijd. Wie een hoog I .Q.  heeft, wordt 

als intelligent beschouwd. 

Het komt vaak voor dat mensen met een hoog I.O. door hun prestatie- 

dwang, om intelligent te zijn, niet van hun Jineair denkpatroon kunnen 

afstappen. Ze durven geen fouten te  maken, streven ernaar om zo snel 

mogelijk een oplossing te formuleren en zijn zeer gevoelig voor ongwenste 

informatie(zoaJs een gesprek tussen het denkproces door). 

Hoe ouder we  worden, hoe meer kennis en ervaring we krijgen. Dit 

betekent ook dat w e  steeds meer dingen gewoon en vanzelfsprekend 

vinden. Het  spreekt voor zich dat deze gewoonten een belemmering zijn 

voor het creatief denkproces. Dat wil zeggen, we  denken niet meer na bij 
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dingen die we doen of zien. 

Daarom zal een hoog intelligentiequotiënt niet bijdragen aan iemands 

creativiteit. 

Wie een I.Q. heeft van boven de 130, heeft daar niets aan om creatief te 

zijn. Het I .Q.  van een vijf tot zeven-jarig kind is al voldoende voor het 

bereiken van een goed creatief denkproces. 

Toch hebben we  bij het creatieve proces waak we! kennis nodig. 

Kennis is het medium waarmee nieuwe ideeën gemaakt worden. Dat wil 

niet zeggen dat kennis alleen een mens creatief kan maken. De sleutel tot  

creativiteit zit in hetgeen wat we met deze kennis doen. 

Creativiteit vereist een manier van denken waardoor we naar nieuwe 

ideeën gaan zoeken door onze kennis en ervaring te gebruiken. 

Ook logica is belangrijk voor het creatieve denkproces. Het wordt vooral 

toegepast in de praktische fase van het proces. Dus als we de ideeën 

beoordelen en voor toepassing geschikt willen maken moeten we ook 

nagaan of ze haalbaar zijn in de praktijk. Het is overigens wel  zo dat bij 

het zoeken naar ideeën, te logisch denken het creatieve denkproces kan 

afremmen. Want we lopen dan de kans om snel weer in het lineaire 

denken terecht te komen. We staan dan niet meer open voor verschillen- 

de benaderingen van het  probleem. 

Een goed voorbeeld van iemand die zonder kennis niet op zijn ideeën was 

gekomen is Einstein. Bij hem kunnen we een goede relatie terugvinden 

tussen creativiteit en intelligentie. 

Toen hij op school zat leek hij niet intelligent. Zijn leraren bestempelde 

hem zelfs als een ‘lui varken’. Later pas bleek zijn manier van denken en 

dromen, namelijk in beelden, hem te helpen. Einstein zei het  volgende 

over de manier waarop hij aan theorie was gekomen; “Normale voiwasse- 

nen breken hun hoofd niet over tijd en ruimte, dat doe je in de kinderja- 

ren. Maar ik heb me zo langzaam ontwikkeld, dat ik me pas dingen over 

ruimte en tijd begon af te vragen, toen ik volwassen was. Daardoor ben ik 

dieper in h e t  onderwerp gaan graven dan een kind zou doen“. Zo bedacht 

Einstein zijn bekende relativiteits theorie. 



Uit dit alles zouden we kunnen concluderen dat he t  behoud van een 

zekere kindheid, de redding van het creatieve denkproces zou zijn. 

Intelligentie, zo blijkt uit het  bovenstaande verhaal, is dus een relatief 

begrip. 

- Hoe word ik creatief ? 

Voor de meeste dingen die we doen zijn bepaalde opvattingen nodig om 

het denkproces lineair t e  houden. Deze opvattingen zijn echter een 

belemmering als we de creatieve geest proberen aan te sporen. Die 

opvattingen zijn als het ware mentale remmen die 'gevaarlijk' zijn voor 

onze manier van denken. 

Enkele van deze remmen zijn: - Ik moet het juiste antwoord vinden. 

- Dit is niet logisch. 

- Ik mag geen fouten maken. 

- Wees praktisch . 
- Ik ben niet creatief. 

We moeten deze remmen 'losgooien', willen w e  de creatieve kant van de 

geest aan het werk krijgen. 

Maar dan rijst de vraag: Hoe word ik creatief ? 

Er zijn veel verschillende manieren om een creatiever denkproces te  

ontwikkelen. Enkele van deze zijn: 

- DE ALS- VRAAG STELLEN. 

Dit is een gemakkelijke manier om onze verbeelding op gang te brengen, 

het geeft ons gelegenheid nieuwe dingen te bedenken. De als- vraag kan 
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van alles zijn , ais het maar geen bestaande, gangbare situatie betreft. De 

als- vraag stelt ons in staat om over regels en veronderstellingen te gaan 

twijfelen en in de creatieve geest terecht te komen. Voorbeelden van zo'n 

als- vraag zijn: 

- Als de mens gemiddeld 150 jaar zou leven 1 

- Als het vak ethiek op iedere school een hoofdvak werd ? 

- Ais we geen slaap nodig hadden 7 

De als- vraag kan zowel door een leerling zelf of door de leraar gesteld 

worden. 

- OPSTAPJES. 

Bij het gebruiken van een opstapje passen we een andere manier van 

creatief denken toe. Opstapjes zijn 'vreemde' ideeën die ons aansporen 

over andere meerdere mogelijke ideeën na te denken. Deze opstapjes 

kunnen op zich onpraktisch zijn, maar het gaat er om waar ze de gedach- 

te naar toe leiden. 

Vaak gebeurt het namelijk dat zo'n onpraktisch idee to t  een praktisch en 

creatief idee leidt, door over dat idee goed door te denken en het van alle 

zijden te benaderen. 

Met betrekking hierop heeft Nobelprijswinnaar natuurkundige Albert Szent 

Gyôrgyi een keer een toepasselijke uitspraak gedaan, namelijk: Uitvinden 

is naar hetzelfde kijken als ieder ander, maar er anders over denken. 

- DOOR HET PROBLEEM OM TE DRAAIEN. 

We kunnen ook de vraag, hoe wordt ik creatief?, omkeren om te kijken 

hoever w e  dan met de beantwoording van die vraag komen. We krijgen 

dan: Hoe kan ik het verhinderen dat iemand creatief wordt 1 

Degene die hier het meest gebruik van maakt is de goochelaar. Iedereen 

weet dat de trucs van een goochelaar geen magie zijn, maar gewoon 

verklaarbaar. Het is zijn beroep ons te doen geloven dat magie wei 



bestaat en om het publiek zo oncreatief mogelijk te houden. Hij probeert 

door een fantasierijke omgeving te scheppen, een inleidend verhaal, een 

mooie vrouw of misleidende handgrepen zo'n situatie te scheppen, dat de 

mensen niet achter een verklaring van de onmogelijke gebeurtenissen 

komen. 

Het principe van het goochelen is natuurlijk, de mensen iets tonen dat 

vsigens hun kennis, ervaring en msraai niet kan. Get piitiliek ziet d ~ s  

dingen die 'niet kloppen', we noemen dit cognitieve dissonantie. 

Cognitieve dissonantie treed ook op als we onzeker worden en dat zijn 

dingen waar het de goochelaar om te doen is. Hieruit kunnen we conclu- 

deren dat cognitieve dissonantie een voedingsbron is voor oncreatief 

denken. 

We zien dus dat de goochelaar zelf zijn creatief denkproces versterkt door 

met dit omgekeerde probleem te werken. 

- HET ZOEKEN NAAR MEER DAN EEN ANTWOORD. 

Dit is een gemakkelijke manier om wat creatiever te worden. Vaak wordt 

er lineair naar een oplossing toe gewerkt, terwijl ook het tweede of zesde 

antwoord het goede kan zijn. Door verder te zoeken maken w e  de geest 

ontvankelijker voor creatieve ideeën. 

- DOOR DE RECHTER HERSENHELFT TE TRAINEN. 

Hiervoor zijn speciale trainingsprogramma's ontwikkeld die ervoor zorgen 

dat het creatieve denkproces gestimuleerd wordt. Sij deze trainingen wil 

men enkele creatieve factoren, als dromen en denken in beelden stimule- 

ren of anders gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: 

- het programmeren van dromen om oplossingen voor problemen proberen 

te vinden. 

- het uitschakelen van de linker hersenhelft om alleen nog volgens een 

creatief proces te denken. 



- stimuleren van de zintuigen, deze helpen ook mee in het creatieve 

proces. 

- biofeedback training, ontspanningstechniek om toegang te krijgen to t  de 

rechter hersenhelft. 

- fantasie, dit is belangrijk omdat we  in onze fantasie dingen kunnen doen 

en bedenken die (nog) niet bestaan. In de fantasie van de geest kunnen 

we een flinke portie creativiteit kwijt. in de fantasie is ket mogelijk naar 

de 'toekomst' of  het verleden te kijken. 

Deze trainingen doen echter niet terzake omdat deze een te hoog niveau 

hebben en het te uitgebreide, intensieve programma's zijn om binnen het 

onderwijs toegepast kunnen worden. 

Hoe onstaan ideeEn 1 

Over het ontstaan van ideeën hebben bijna alle geleerden die zich hiermee 

bezighouden verschillende visies. 

Mijn visie hiervan baseer ik op mijn technische afstudeeropdracht en 

samenvatting van enige andere visies. Het creatieve proces dat ik tijdens 

mijn afstudeerperiode doorlopen heb, zie er ongeveer als volgt uit. 

Er wordt een probleem gesteld of een uitdaging aangenomen bij een 

inleidend gesprek. 

Ik neem de uitdaging aan en het probleem gaat zich in mij nestelen. In het 

begin weet je nog niet goed hoe het  nu allemaal zit en wat precies de 

bedoeling is. 

Dan ga je je kennis en ervaring aanspreken om nader inzicht te krijgen in 

de probleemstelling. Als je er niet meteen uitkomt roep je de hulp (kennis 
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en ervaring) in van derden. 

De problemen schijnen zich allemaal op te lossen totdat er op een mo- 

menteen kink in de kabel komt. 

Een probleem ligt je dwars, je komt er niet uit en het lijkt uitzichtloos. Op 

het hoogte punt van zo’n frustratie, laat je het probleem voor wa t  het is 

en zoekt afleiding in een andere richting. 

in deze ontspannen toestand bekijk je vaak een weatsouwcie situatie ieen 

alledaags verschijnsel, bijv. de stationsoverkapping.) en in zo’n moment 

van toeval, koppel je het ‘vergeten’ probleem met de zojuist gedane 

waarneming. 

Nu breng je dus twee dingen samen die ogenschijnlijk niets met  elkaar te 

maken hebben. 

In mijn geval zat ik klem met he t  probleem of ik de juiste afmetingen kon 

vinden o m  gatscharnieren te kunnen toepassen en had daardoor afleiding 

nodig. Na deze afleiding heb je iemand nodig die je weer vertrouwen in de 

zaak geeft om het probleem met frisse geest weer aan te pakken. 

Dan volgt er een moment van emotionele ontlading op het ogenblik van 

inzicht in het probleem. Dit inzicht ga je toepassen in de hoop dat daar de 

oplossing uit voort zal vloeien. 

Als de oplossing gevonden is wordt deze geëvalueerd en daarna kan alles 

uitgewerkt worden. 

Er volgt het maken van een prototype en als dit geperfectioneerd is, kan 

het uiteindelijke produkt gemaakt worden. 

Volgens dit patroon ontdekte bijvoorbeeld Zuster Tabatta Babbet de 

cirkelzaag, Flemming een bacterie-dodende schimmel en Jacob Schweppe 

de prik kellimonade. 

Be momenten van inzicht komen samengevat meestal door: - het  toeval 

- een gelijkenis 

- de bemiddeling. 

Veel ingevingen worden eerst door veel inspanning bewerkt en krijgen pas 

bij de ontspanningsfase (de afleiding) hun definitieve vorm. 
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De condities waarin belangrijke vindingen gedaan worden zijn verschil- 

lend, zoals; doezelen, ontspanning (sport, lezen), slapen enz.. Dit zijn 

allemaal condities van een soort ongericht denken. 

Ook bij routinehandelingen kunnen we spreken van een bepaalde mate 

van rust c.q. ontspanning.. Zo'n handeling vraagt wel enige activiteit van 

de hersenen, maar niet zoveel dat je er met het hoofd bij moet zijn. 

Zodoende blijft er mos genoag e~ergie ewer om nsg over andere zaken na 

te denken. 

Dit is bijv. een wel bekend verschijnsel onder het auto rijden. Dan hebben 

we  een stuk 'vanzelf' gereden, terwijl onze gedachten ergens anders zijn. 

Het meest gevoelig voor inzichten van de rechter hersenhelft zijn w e  dus 

als ons hele lichaam ontspannen is en de geest vrij is van rondtollende 

gedachten. 

Leuk om te vermelden vind ik overigens het volgende; 

Een Amerikaanse hersen-expert ontdekte dat een matige alcohol drinker 

betere leerprestaties levert dan een niet- of te veel drinker! 

Dit komt omdat alcohol een vergemakkelijkend effect heeft op de ont- 

spanning en het kritische denkvermogen. En het is juist dat kritische 

denkvermogen dat het leren nogal eens moeilijk maakt. 

Hier moet men echter voor de praktijk niet te veel waarde aan hechten. 
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- Creativiteit in de praktijk. 

Dat succes in de maatschappij behaald kan worden door meer van onze 

creativiteit gebruik te maken bij het  werk, geloofde ik pas na het lezen 

van interviews met succesrijke personen. 

Deze mensen zijn bijvoorbeeld Cheries Sehuiz, uan de strip Chaïlie Brow:: 

met zijn wereldberoemde hond Snoopy, en Steve Allen de entertainer. Zij 

gebruiken de rechter hersenhelft om hun creativiteit te bevorderen. 

Door onder andere te visualiseren en dromen te analyseren. Het valt op 

dat ze niet allen OM dezelfde reden succesvol zijn. De één moet het 

hebben van intuïtie, de ander van meditatie of dromen. leder persoon 

ontwikkelt zijn eigen manier om creatief te worden. 

Ilk zal enkele voorbeelden noemen om dit nader te verklaren. 

Een directeur heeft zijn succes in zaken te danken aan zijn intuïtie en aan 

het feit, dat hij zich had geleerd hoe hij z'n dromen kon programmeren om 

ingewikkelde vraagstukken op te lossen. 

Een architect gebruikt mandala's (dit zijn figuren die helpen om de linker 

hersenhelft te ontspannen en zo in de rechterhelft te komen, zie de onder- 

staande figuur) en meditatie voordat hij aan zijn architectonische projec- 

ten begint. 



Merkwaardig is dat deze mensen zich steeds hun kindertijd willen herinne- 

ren. Ze houden op hun leeftijd nog vast aan kinderlijke (niet de kinderach- 

tige) eigenschappen zoals verwondering, leergierigheid, enz.. Ze putten 

hier veel ideeën uit en willen daarmee ook het kind in zich levende houden 

en niet af laten sterven. 

Het valt op dat de meeste van deze mensen dromen of een ontspannen 

fase gebruiken om hun problemen op te lossen. Ze 'programmeren' van te 

voren hun dromen en vaak komt er dan in zo'n droom, de oprossing naar 

boven drijven. Als ze ontwaken kunnen ze zich de droom nog herinneren 

en noteren hem dan meteen. Deze ontwakingsfase wil overigens niet 

altijd zeggen dat men klaarwakker is. Vaak is dit een fase waarin ze nog 

gedeeltelijk in hun onderbewustzijn verkeren. 

Persoonlijk maken we  iets dergelijks ook vaker mee, alleen zijn we  ons 

daar niet van bewust. Bij het slepen gaan bijvoorbeeld, is er een fase 

waarbij we nog reageren op geluiden in onze naaste omgeving, terwijl we 

ons dit niet kunnen herinneren. Ikzelf merk dit bij m'n vriendin, als zij net 

ligt te slapen (indutten) en ik zeg bijvoorbeeld welterusten, reageert zij 

hierop door welterusten te mompelen. 

Als ik haar s 'morgens vertel dat ze mij welterusten heeft gezegd kan ze 

zich dit in het geheel niet herinneren. Haar bewustzijn heeft dus gerea- 

geerd op signalen, die haar onderbewustzijn heeft ontvangen. De linker- 

helft van de hersenen waar de reactie (praten) vandaan komt reageert op 

rechter hersenhelft waar zich het onderbewustzijn bevindt. Volgens zo'n 

soort worden ook de problemen opgelost, in het bewustzijn is over het 

probleem nagedacht en het onderbewustzijn wordt het probleem opge- 

lost. Hier vinden we de verbinding tussen beide hersenhelften weer terug. 

Dromen programmeren, leren visualiseren, verbeelding opnieuw ontdek- 

ken, ontspanningstechnieken, enz. is allemaal te leren, getuige de succes- 

volle mensen die eerder genoemd zijn. Wat deze mensen kunnen, kunnen 

wij ook want iedereen beschikt in de diepste regionen van de geest over 

inzichtelijk vermogen en verbeeldingskracht. Wel moeten w e  er vanuit 



gaan dat toch een goede kennis van zaken noodzakelijk blijft, om het 

probleem op een effectieve manier creatief op te kunnen lossen.Er zijn 

natuurlijk ook mensen die creatief zijn zonder dit te weten, de zoge- 

naamde natuurtalenten. 

Met bepaalde trainingsprogramma's kan de rechter hersenhelft aan het 

werk worden gezet, terwijl de linkerhelft 'rust'. 

We ieren QP zulke momersien de prrb!er?aer! of vragen van een niet-lineaire 

kant te beschouwen. 

Dit is een proces dat we ons eigen kunnen maken, we leren dan creatief 

te zijn. 

Het is dus mogelijk om creativiteit in bepaalde mate te beheersen of 

beheersbaar te maken. 



IS CREATIVITEIT WENSELIJK BINNEN HET ONDERWIJS ? 

Xe; onderwijs heeft ens geleerd om het enig juiste antwoord te zoeken. 

Deze benadering is goed voor een aantat situaties, de meeste mensen 

hebben echter de neiging om niet meer naar alternatieven te zoeken zodra 

ze het eerste antwoord gevonden hebben. 

Hoewel het zo kan zijn dat juist het derde of achtste antwoord het juiste 

is dat we nodig hebben om een probleem te kunnen oplossen. Zoals al 

eerder gezien, is dit een goed middel om een stukje creatiever te worden. 

Binnen onze onderwijsleermethode wordt veel aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van het lineair denken, er wordt maar weinig gedaan aan het 

niet-lineaire denken. Dit blijkt uit het feit dat praktische vakken steeds 

minder uren krijgen en de exacte vakken meer. Er is overigens al enige 

verbetering op komst met de invoering van de BAVO. Het is wel  te hopen 

dat dit niet ten koste gaat van de overige praktische vakken zoals hand- 

vaardigheid. 

Eigenlijk is  een groot gedeelte van ons onderwijs er op gericht om die 

niet-lineaire factor van het denken te onderdrukken of zelfs uit te schake- 

len.Juist hier ligt nog een hoop 'open terrein' waar nog veel verbeterd kan 

worden. 

Een leerling in elk niveau van het onderwijs kan baat hebben bij activitei- 

ten die zijn denkproces stimuleren. Toegegeven, een H.T.S.-er zal daar 

meer profijt van hebben dan en L.T.S.-er. De hoger geschoolden krijgt 

meestal meer ruimte om zijn ideeën te naar voren te brengen. Maar ook 

de lager geschoolden kunnen hun creativiteit aan de dag leggen. Een goed 

voorbeeld hiervan is de ideeënbus, die in vele bedrijven hangt. Vaak 

worden er zeer orginele en creatieve oplossingen ondekt of bedacht door 

lager geschoolden. Het is belangrijk dat dit gestimuleerd wordt omdat 



men dan bij een werknemer meer interesse kweekt over bijv. h e t  produk- 

tieproces. De werknemers tonen meer belangstelling voor het bedrijf en 

hun werk wat de motivatie alleen maar tengoede komt. 

Voor een leraar zal het onderwerp creativiteit niet vreemd zijn. Maar om 

zich in de theorie te verdiepen om creativeit t e  bevorderen zullen de 

meeste afwijzend reageren. Ze denken dat dit onderwerp niet relevant en 

te moeilijk is om in te voeren binnen hun lessen. Dat het geen rekvan: 

onderwerp is wil ik weerleggen met het feit dat creativiteit iets is dat we 

ons hele leven bij ons dragen. Hebben we nu geen creativiteit nodig kan 

dat in een later stadium wel het geval zijn. 

Invoering van creativiteit hoeft geen grote problemen te kennen. Het is 

namelijk niet de bedoeling om een aparte les 'creativiteit' in he t  overvolle 

leerlingen- en lerarenrooster bij t e  voegen. Het is de bedoeling het creatie- 

ve denkproces tÎjdens een les te bevorderen met eenvoudige middelen 

zoals ik die al heb aangegeven. Een voorbeeld daarvan is de als- vraag 

stellen. Het kan wel zo zijn dat dit in het begin lestijd gaat kosten maar 

ook dit is een kwestie van ervaring in deze manier van lesgeven. De les 

wordt af en toe afgewisseld met een het zoeken naar een oplossing via 

een creatieve weg. 

Volgens mij is het belangrijk voor het onderwijs om het verloren terrein 

weer in te halen omdat op dit moment de mogelijkheden die he t  menselijk 

brein heeft, maar ten dele gebruikt worden. 

Waarom zouden we op dat lineaire denkpatroon verder blijven gaan terwijl 

een samenwerking tussen beide denkpatronen voor een ideaal proces van 

probleem oplossen zou kunnen zorgen. 

Om deze samenwerking t e  stimuleren kunnen we  zeer veel verschillende 

technieken toepassen. Het staat niet in het belang van dit rapport om 

hiervan een opsomming te geven. Wel wil ik met enkele voorbeelden 

aangeven hoe we met eenvoudige technieken het creatieve denkproces 

kunnen stimuleren. 

Door in een les af en toe een 'als'-vraag te stellen brengen w e  de leerlin- 

gen aan het twijfelen over een probleem en zal het leiden to t  discussie en 
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meningsverschillen. Op het moment dat dit bereikt wordt zijn w e  bezig 

met het verruimen van het creatieve denkproces van de leerlingen. Nog 

sterker zal het effect zijn als we  aanspraak maken op de verschillende 

waarden en normen van de leerlingen in een groep. 

Het kan eveneens nuttig zijn om een probleem dat gesteld wordt  anders 

aan te pakken dan normaal het geval is. Als de leerlingen een probleem 

krijgen opgedragen, wordt vaak via een sndea\nri~sleea-gespre6< naar de 

oplossing toe gewerkt. De leerlingen worden dan 'gedwongen' een 

bepaalde richting uit te denken, de richting van het 'enige' goede ant- 

woord. Dit is dus het antwoord dat de leraar graag wil horen omdat hij 

dan zijn onderwijsleerdoel heeft bereikt. 

Maar, zoals gezegd, het kan ook anders aangepakt worden, wat wel 

inhoudt dat de leraar wel langer over het bereiken van zijn doel zou 

kunnen doen. Als de leraar het probleem inleidt met één of ander vreemd 

idee zal dit bij de leerlingen vraagtekens oproepen. Ze weten in eerste 

instantie niet wat  ze er mee aan moeten en beginnen een soort wartaal te 

spreken. Ze beginnen kreten te roepen of  hun meningen over dit idee te 

uiten. Dit betekend echter ook dat ze hun waarden en normen zullen 

aanspreken. Want iedere leerling wil het idee vorm geven zoals hij denkt 

dat het moet en kan, zonder in conflict te komen met zijn moraal. Deze 

'wartaal' herbergt echter ook een flinke dosis creativiteit, omdat ze bezig 

zijn om hun fantasieën aan te spreken. Dit getuigt ervan dat ze met het 

creatieve deel van hun geest proberen een oplossing te vinden, voor het 

gestelde probleem. Het probleem is in dit geval een vreemd idee waar 

over nagedacht moet worden en dat andere, bruikbare ideeën moet 

opleveren. 

Dit is dus een eenvoudige manier om in een les toch wat creativiteit bij de 

leerlingen naar boven te halen. 

De andere al eerder genoemde manier om het creatieve denkproces aan 

te sporen is het omdraaien van een vraagstelling. 

Hierbij proberen we  het probleem van een andere kant te benaderen en 

toch tot  een goede oplossing te komen. Dit vergt natuurlijk enige creativi- 



teit van de leerling omdat hij gewend is om een probleem van de normale 

(zoals w e  die geleerd krijgen) zijde te benaderen. Het zou mogelijk zijn dat 

hij hierbij in strijd komt met zijn eigen normen en waarden, maar tegelij- 

kertijd kennis kan maken met die van een ander. Wat op zich leerzaam is 

en ik eigenlijk ook een goed leerdoel zou willen noemen. 

probleem 
- 

lemarìd woïdt met een pïoblaem yeconfronteerd a!s hij een bepaald doel 

wil bereiken, maar niet meteen over de kennis en ervaring beschikt die dit 

mogelijk maakt. Hij vindt de 'kloof' tussen de ongewenste beginsituatie 

en de gewenste eindsituatie iets als een onneembare hindernis. 

Het ervaren van deze 'kloof' is in principe van toepassing op alle pro- 

bleem-situaties. Maar ondanks deze overeenkomst, zijn de verschillen 

tussen de soorten probleemsituaties toch heel groot. Ze verschillen niet 

alleen wat  in-houd betreft, maar ook wat de manier van oplossen betreft. 

Duidelijk is in ieder 

figuur oplossen. 

geval dat we  alle problemen volgens de onderstaande 

t 
proces 

I l o pl ossi n g 

We zien dat het proces van probleem oplossen het creatief denken 

bevordert. En kunnen nu stellen dat probleemgericht onderwijs een goed 
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middel is, voor de ontwikkeling van het denken en de creatieve vaardig- 

heid van de leerling. 

Over het probleemgericht onderwijs bestaan vele theorieën die allen 

omschrijven hoe dit onderwijs er zou moeten uitzien. Het lijkt mij zinloos 

om deze theorieën te gaan omschrijven en bovendien hoort deze materie 

thuis in het onderwijskundige vakgebied. 

Toch wil ik met enkele voorbeelden aangeven hoe er vorm gegeven kan 

worden aan dit soort onderwijs. 

Projectonderwijs is de vorm van probleemgericht onderwijs bij uitstek. Dit 

komt omdat de leerlingen bij projectonderwijs een grote invloed kunnen 

uitoefenen op de inhoud en vormgeving van het project. Ze kunnen 

bijvoorbeeld meebeslissen over de keuze van het onderwerp, samenstel- 

ling van de groepen en de manier waarop het project geëvalueerd zal 

worden. Er wordt dus aanspraak gemaakt op het  creatieve denkproces 

van de leerling. 

Bij deze project-onderwijsmethode moet wel nog worden gezegd dat ze 

niet geschikt is voor leerlingen die nog nooit met deze onderwijsvorm te 

maken hebben gehad. 

We kunnen deze leerlingen immers niet met een project laten starten, dat 

zich kenmerkt van zeer weinig sturing van de leraar. 

Beeldend onderwijs kenmerkt zich door het oplossen van problemen in 

'beelden'. Deze vorm van onderwijs wordt veel gebruikt binnen de 

kunstopleidingen. Het verschil tussen kennisgerich te onderwijsvormen en 

de beeldende vorm is dat de beeldende problemen ( bijv. een thema) een 

beeldend proces oproepen. In dit proces worden dan verschillende 

vaardigheden, zoals psychomotorische, cognitieve en creatieve aange- 

sproken. 

Creatieve vaardigheden zijn dan bijvoorbeeld het ontwerpen of de vorm- 

geving. 

Bij cognitieve vaardigheden kunnen we denken aan kleur, bepalen of een 

constructie die bedacht is goed is. 
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Psychomotorische vaardigheden is bijv. de handvaardigheid die vaak 

bepaalt wordt door het samengaan van het cognitief- en creatief denkpro- 

ces. 

Bij probleemgericht onderwijs speelt het creatieve den kproces een grote 

rol, zoals we hierboven hebben kunnen zien. Daarom denk ik dat het goed 

is om toeh weer binnen het ondetwijsleerstdae! aandacht t e  vragen KOO: 

het vervaagde probleemgerichte onderwijs. 

Vanuit ethisch oogpunt zat men hier ook naar willen streven omdat de 

creativiteit naast de waarden en normen (soms een samenspel) in de 

menselijke geest huist. Wel te verstaan de rechterhelft van die geest. 

De laatste jaren bestaan er zelfs al computerprogramma's die een beetje 

creativiteit tonen. Ze kunnen uit verschillende zaken kennis halen en 

daarmee nieuwe regels vormen en kunnen deze direct toetsen of ze 

effectief zijn. 

Minder relevante regels worden genegeerd, het is dus een vorm van 

beoordeling van zijn eigen werk door het programma. 

Dit toont veel overeenkomsten met bijvoorbeeld een kunstenaar, als hij 

niet tevreden is zal hij zijn schilderij vernietigen of oververven. 

Het blijkt dat we computers kunnen gebruiken om meer inzicht te krijgen 

in het creativiteitsproces. We kunnen bijvoorbeeld proberen na te gaan 

hoe creativiteit zich in onze hersenen ontwikkeld. 
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CONCLUSIE. 

Bij het afstuderen voor de derdegraads opleiding wordt gestreefd naar 

integratie van de technische, ethische en onderwijskundige onderwerpen. 

Meestal wordt uitgegaan van het technische onderwerp, waarna er een 

passende ethiek opdracht bij wordt gezocht. 

De technische opdracht betreft het ontwikkelen en maken van een 

railshear-tester. Sij het ontwikkelen van deze tester heb ik een hoop 

problemen moeten optossen. Vandaar dat ik in overleg met dhr. Ritzen 

voor het onderwerp creativiteit heb gekozen. 

In een boek vond ik de onderstaande omschrijving over het leven, dat 

wordt vergeleken met het ontwikkelen van een nieuw produkt. Het is een 

zeer toepasselijke omschrijving omdat hij zowel bij m'n technische als ook 

ethische opdracht past. 

Het leven is als het ontwikkelen van een nieuw produkt. 

Het marktonderzoek is de beslissing van de ouders om kinderen te 

nemen. 

Het ontwerpen van het produkt is de conceptie. 

Het ontwikkelen van het prototype is de geboorte. 

Het verbeteren van het prototype is het leerproces. 

Succes bij de verkoop is het werken. 

Het uit de tijd raken van het pr~dukt is de pensionering. 

Het uit de rolatie nemen van het produkt is de dood. 

Creativiteit kun je in verband brengen met verschillende onderwerpen, 

zoals maatschappij, techniek, kunst, enz.. 
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Mijn opdracht was om de relatie tussen creativiteit en onderwijs nader te 

bekijken. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat creativiteit wel degelijk een gewenst leerdoel 

is omdat een leerling veel voordeel heeft bij de verruiming van zijn creatief 

denkproces. Hij kan bijvoorbeeld problemen beter het hoofd bieden, meer 

informatie opnemen dsor zijn ontspannen geest. 

Creativiteit is een breed en moeilijk begrip, we kunnen er tientallen 

definities voor bedenken. Deze definities zijn afhankelijk van de visie die 

we over creativiteit hebben. Mijn visie is dat creativiteit een belangrijke 

factor binnen het onderwijs moet spelen. 

We kunnen het creativiteitsproces stimuleren met eenvoudige middelen 

zoals: de als- vraag stellen en de probleemstelling omdraaien. Het is ook 

mogelijk o m  de rechter hersenhelft, waar de creativiteit huist, aan een 

trainingsprogramma te onderwerpen. Dit is echter intensief en ingewik- 

keld zodat dit vost het onderwijs op voortgezet niveau niet relevant is. 

Ik wil er tenslotte voor willen pleiten dat er toch meer aandacht gegeven 

wordt aan het creatieve denkproces binnen het onderwijs. Dit zou kunnen 

door meer probleem gericht onderwijs te verzorgen. 

Als laatste wil ik dhr. R. Ritzen bedanken voor zijn hulp en begeleiding. 

C.F.R. HAUTVAST b 

4 1993 b 
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VOORWOORD. 

Als afsluiting van de opleiding dot derde-graads Leraar Mechanische 

Techniek, moet er op onderwijskundig gebied een afstudeeropdracht 

worden gemaakt. Deze opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit het ontwik- 

kelen van een lessencycíus, toets, modules, enz.. 

Voor mijn afstudeeropdracht heb ik gekozen voor het maken van een 

handleiding. De handleiding is een vervolg op mijn technische afstudeer- 

opdracht, het ontwikkelen en maken van een railshear-tester. 

Door middel van een handleiding over het bedienen van de railshear-tester 

hoop ik de gebruiker snel en veilig vertrouwt te maken met de tester en 

de belangrijkste zaken daaromtrent. 

Ik wil dhr. M. Gijsen langs deze weg nogmaals bedanken voor zijn hulp en 

begeleiding. 
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VERANTWOORDING. 

Waarom een handleiding ? 

- De railshear-tester is een dure, nauwkeurige en foutgevoelige opstelling 

die voor ondeskundig gebruik beschermt moet worden. 

Met behulp van een handleiding kunnen slordige fouten voorkomen 

worden, wat  tijd en geld spaart. 

Als de gebruiker schade aan de tester veroorzaakt d,oor ondeskundig 

gebruik zal er een berisping, in welke worm dan ook, volgen. 

Omdat de railshear-tester veel gebruikt zal worden is voorzichtigheid 

geboden, er zijn immers meerdere studenten die na u komen ! 

- De handleiding is er ook voor om de taak van de begeleider te verlich- 

ten. Onder andere doordat de instructie korter is, er wordt dus meer 

aanspraak gemaakt op de zelfstandigheid van de student. 

De begeleider hoeft niet steeds hetzelfde verhaal, over het gebruik van de 

tester, af te steken. 

De handleiding hoeft alleen het gebruik van de railshear-tester te omschrij- 

ven. De werking van de trekbank en bijbehorende computer wordt 

uitgelegd door middel van een instructie van de begeleider. 

Wat de volgorde betreft is het  wenselijk dat de begeleider een inleidende 

instructie geeft over de trekbank en de computer. Vervolgens neemt de 

gebruiker de handleiding zelfstandig door en voert aansluitend de eerste 

meting, samen mst de hege!eider, uit. 

- Gezien het niveau van de gebruiker {minimaal derde jaars H.T.S.), is een 

beknopte duidelijke handleiding voldoende. 
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Van alle gebruikers wordt verwacht dat ze voldoende voorkennis bezitten 

over polymeertechnologie en ervaring hebben met de technische instru- 

menten en apparaten in een laboratorium. 

- De gebruiker is verplicht om de railshear-tester van te voren te reserve- 

ren bij dhr. L. Govaert. Dit gebeurt via een strak aan te houden schema, 

alleen zo blijft er controle over de tester en zijn gebruikers. 

De opstelling is vaak al op de Zwick 200 kN trekbank geïnstalleerd. indien 

dit niet he t  geval is wordt contact opgenomen met L. Govaert. Het zelf 

opbouwen van de tester is ten strengste verboden ! 

De trekbank wordt na gebruik vergrendeld met een hangslot om illegaal 

gebruik te vermijden. De begeleider wordt verzocht hier streng op toe te 

zien. 

- De begeleider moet kunnen inschatten, na het stellen van enkele gerich- 

te vragen over de tester, of er nog een extra evaluatie nodig is. 

Als de gebruiker van de tester na het doorwerken van de handleiding nog 

vragen heeft, dient hij deze te  overleggen met de begeleider. 
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INLEIDING. 

De railshear-tester is een proefopstelling om het afschuifgedrag van 

polymeren te bepalen. 

We kunnen met deze tester de optredende normaalkracht (Fn), het 

optredende koppel en de afschuifkracht (Fs) direct meten. 

To t  nu toe was het alleen mogelijk om de afschuifkracht direct te meten. 

Als we  de normaalkracht en het moment kunnen meten krijgen we in 

plaats van een 1 dimensionaal, een 3 dimensionale karakteristiek van het 

beproefde materiaal. 

Me t  deze nieuwe proefopstelling is het mogelijk om de theoretisch 

bepaalde waarden te toetsen aan de realiteit. 

W e  streven er dus naar om de theoretisch bepaalde karakteristieken 

praktisch te onderbouwen. 

Deze proefopstelling is een zeer gevoelig voor stoten en grote aanhaal- 

krachten. De gebruiker wordt dan ook verzocht bij het bedienen van de 

tester, voorzichtig alle handelingen uit te voeren. 

N.B. 

De tester is standaard uitgevoerd voor proefplaatjes van 2 mm. dikte. Als 

andere dikten beproefd worden, moet eerst contact met L. Govaert 

gezocht worden. 
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DOEL VAN DEZE HANDLEfDING. 

Na het doornemen van deze handleiding; 

- Is de gebruiker vertrouwt gemaakt met de railshear-tester. 

- Kan de gebruiker zelfstandig de tester in de juiste volgorde be- 
dienen. 

- Kan de gebruiker kan de momentsleutel instellen en hanteren. 

- Kent de gebruiker de werking van de tester. 

- Kent de gebruiker de vitale onderdelen en de speciale aandachtspunten. 

BEGINSITUATE. 

P Met betrekking tot de gebruiker van de railshear-tester. 

De gebruiker: 

- heeft een minimaal opleidingsniveau van H.T.S.. 

- is bekend met de theoretische achtergrond van afschuifproeven op 

polymeren. 

- kan de Zwick 200 kN trekbank met bijbehorende computer bedienen en 

instellen. 

- weet hoe de werking van de tester is. 

- kent de gereedschappen inbussleutel, steeksleutel en momentsleutel. 

- heeft de tester vooraf, in overleg met i. Govaert, gereserveerd. 

- treft de trekbank 'gesloten' aan. 
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F Met  betrekking tot  het polymeerlaboratorium. 

- De railshear-tester is alleen te  gebruiken op de Zwick 200 kN trekbank. 

- Meestal is de tester al gemonteerd op de trekbank. Is dit niet het geval, 

dan moet contact worden gezocht met L. Govaert. Alleen onder zijn 

begeleiding mag de tester op de trekbank worden geïnstalleerd. Zelf in- 

stalleren is ten  strengste verboden. 

- Bij de Zwick 200 kN trekbank zijn alle benodigde gereedschappen en de 

computer aanwezig. 

- De trekbank is afgesloten met een hangslot. De sleutel is in bezit van 

L. Govaert. 

F Met betrekking to t  de begeleider. 

De begeleider: 

- beheert het reserveringsschema en de sleutel van de trekbank. 

- kent de werking van de railshear-tester en kan deze ook bedienen. 

- kent de werking van de trekbank en bijbehorende computer. 

- kan instructie geven over de bediening van de trekbank, computer en, 

indien nodig van de tester. 
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BENODIGDE HULPMIDDELEN. 

- set  handschoenen. 

- 1 set inbussleutels in millimeter. Over het algemeen zijn de dozen van 

deze sets rood van kleur. 

- 1 steeksleutel, sleutelwijdte 13 mm. 

- 7 momentsleutel Gedore 8 - 56 Nm. 

- opzetdoppen voor de momentsleutel. Benodigde maten van de  inbus 5, 

6 en 8 mm. 

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN. 

Alvorens met deze handleiding te starten wordt de gebruiker van de 

railshear-tester verzocht notie te  nemen van de volgende punten. 

Zoals te zien is, bestaat de tester uit tal van gatscharnieren. Gatscharnie- 

ren worden gebruikt om spelingsvrij, kleine verplaatsingen te realiseren. 

We maken hierbij gebruik van de elastische eigenschappen van de toege- 

paste staaisoort. 

Dit wil zeggen dat deze scharnieren niet bestand zijn tegen invloeden, 

waarbij het materiaal in het plastische gebied raakt, bìjvoorbeeld bij torsie. 

Er is bij het bedienen van de tester dus uiterste voorzichtigheid geboden. 
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Kijk daarom uit voor stootbelastingen en zorg dat de scharnieren in 

rusttoestand zoveel mogelijk in het midden staan. 

Bij de railshear-tester maken we gebruik van twee Hottinger 20 kN 

krachtcellen (krachtdozen). Zoals te zien is zijn dit twee behoorlijke 

krachtdozen, wat niet betekent dat we hier ruwer mee om kunnen gaan. 

Ze zijn zeer gevoelig voor krachten die niet in de lengterichting van de 

krachtdoos aangrijpen. Deze zullen de meetresultaten negatief beïnvloe- 

den of in het ergste geval de krachtdoos vernielen. 

Blijf in ieder geval met een sleutel van de bevestigingsbout en contramoer 

van de krachtcel af. 

Om de tester in te  stellen moeten vele inbusbouten worden aangedraaid. 

Om te vermijden dat er te grote krachten worden uitgeoefend op de 

bouten of het materiaal van de tester is het verplicht om alle inbusbouten 

met een momentsleutel aan te draaien. 

Het begin van de handleiding zal enige uitleg geven over het gebruik van 

de momentsleutel. 

De overige moeren mogen met een steeksleutel worden aangedraaid, 

maar ook hier geldt: vaster dan vast is kapot. 

De railshear-tester is voor een groot gedeelte gemaakt van gereedschaps- 

taal. Dit is niet corrosie bestendig en moet beschermt worden voor water. 

Het is bovendien verplicht om bij het instellen van de tester handschoe- 

nen te dragen, voor iedereen ! Vingerafdrukken bevatten namelijk zout 

wat de corrosie doet versnellen. Dit is funest voor het materiaal en het zal 

zeer snel oxyderen. 

Aangeraden wordt om de tester na gebruik schoon te maken met speciale 

oiie, vraag aan de  begeieider. 
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HANDLEIDING VOOR DE 

RAILSHEAR-TESTER. 

Bij het instellen van de railshear-tester moeten een aantal inbusbouten 

worden aangedraaid. Dit doen we met een momentsleutel. 

Bij deze sleutel kunnen we het moment, waarmee we  een bout aandraai- 

en, instellen. 

Bij de tester gebruiken we een Gedore 8 - 56 Nm momentsleutel met 

bijbehorende opzetdoppen. Maat van de benodigde opzetdoppen is 5, 6 

+ 8mm.  

Het instellen van de momentsleutel. 

Om de bouten aan te draaien moet de aansluitnippeltl), voor de opzet- 

doppen, aan de kant van de 'Gedore sticker' zitten.(Dus niet  zoals de 

figuur toont). Is dit wel het geval, dan drukken we de gehele nippel uit de 

sleutel en monteren we deze andersom. 

3 
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Instellen: 

- Trek het oog(2) aan de achterzijde van de sleutel uit. De gekartelde 

'moer'(2) springt nu naar buiten. 

- Door aan de moer te draaien kunnen we het gewenste aanhaalmoment 

instellen. 

- De instelwaarde kunnen we  aflezen in het kleine venster(3) waar Nm 

voor staat. De waarden zijn rood aangegeven. 

- Druk nu de moer met oog (2) in. De sleutel is nu ingesteld. 

Instelwaarden + maat van de opzetdoppen: 

- Voor het klemmen van het proefplaatje; opzetdop 6 mm., waarde 

20 Nm. 

- Voor het aandraaien van de vaste klem; opzetdop 5 + 8 mm., 

waarde 30 Nm. 

- Klemmen van de strippen; opzetdop 8 mm., waarde IQ Nm. 

Het aandraaien van de bouten doen we  rustig, in één beweging, totdat er 

een duidelijke 'klik' gehoord en gevoeld wordt. Nu mogen w e  niet meer 

verder draaien ! 



Instellen en bedienen van de railshear-tester. 
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- Beweeg de vaste klem(l), met de handen, naar zijn achterste stand. 

- Beweeg de losse klem(2), met de trekbank omhoog of omlaag to t  deze 

ongeveer op de helft van de geleiding(3) staat. 

- Plaats het proefplaatje in de vaste klem en let daarbij op dat het achter 

in de klem aan ligt. Hou het proefplaatje centraal, d.w.z.,in het midden 

van de klem. 

- Draai inbusbouten(4) van de klemblo kjes, die het proefplaatje bestrijken, 

aan met de wismentsleutel. Hierbij goed opletten dat de sleutel goed is 

ingesteld (20 Nm), we gebruiken opzetdop 6 mm.. 

- Duw met de handen voorzichtig de vaste klem(1) naar de losse klem(2) 

toe. Zorg hierbij dat het proefplaatje tegen de achterkant van de klem 

komt. Het proefplaatje moet ook in de losse klem centraal zitten. Het 

centraal uitrichten doen we, door de losse klem voorzichtig naar boven of 

onder te bewegen, met de trekbank. 

- Draai nu de inbusbouten(5+6), voor het vastzetten van de vaste klem, 

met de momentsleutel aan. Sleutel moet ingesteld worden op 30 Nm., 

voor de bouten(5) gebruiken we opzetdop 8. Voor de bouten(6) nemen 

we opzetdop 5. 

- Vervolgens draaien w e  de moeren(7), van de strippen bij de losse 

klemzijde, met een steeksleutel nr. 13 voorzichtig aan. 

- Nu klemmen we de strippen aan de vaste klemzijde. 

Dit gebeurt met een wig-constructie die niet zichtbaar is. 

Om de strip te klemmen moeten we de inbusbouten(8) aandraaien met de 

momentsleutel. De sleutel moet ingesteld worden op 10 Nm. Voor deze 

bouten gebruiken we opzetdop 8. Voordat deze bouten aangedraaid 

worden controferen we eerst of de boutjes (9) zijn losgedraaid! 

- Als laatste klemmen we het proefplaatje in de losse klem. 

Dit doen we door de bouten(4) van de klemblokjes die het proefplaatje 

bestrijken aan te draaien. Ook deze worden met de momentsleutel aan- 

gedraaid. Instelling van de steutef is 20 Nm. en we gebruiken opzetdop 6. 

De tester is nu klaar voor gebruik. 
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Vraag aan uw begeleider om samen de eerste meting te  verrichten. 

Na de meting moet alles weer losgedraaid worden. Hiervoor hoeven we 

geen momentsieutel te gebruiken. Dit kan met gewone inbussleutels 

gebeuren. 

Bij het losdraaien van alle onderdelen gaan we omgekeerd te  werk als 
hiervoor beschreven is. 

Als alle bouten en moeren losgedraaid zijn, bewegen we  de vaste klem(1) 

voorzichtig naar zijn achterste stand. 

Het is echter mogelijk dat we de vaste klem niet naar achteren kunnen 

bewegen. Dan is waarschijnlijk de wig blijven hangen, wat  we kunnen 

verhelpen door de boutjes(9) aan te draaien. De wig zal nu losspringen en 

we kunnen de vaste klem bewegen. 

Indien de laatste meting is verricht wordt u verzocht de tester in te 

wrijven met de daarvoor bestemde olie. 

Als er na het doorwerken van deze handleiding nog vragen zijn kunt u 

deze met de begeleider doornemen. 

4 C.F.R. HAUTVAST 

4 1993 
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VOORWOORD. 

5ij de \~akgroep Fiindamentefe Werktuigbouwkunde (WFW), afdeling 

experimentele polymeertechnologie, van de faculteit Werktuigbouwkunde 

wil men de afschuifproef voor polymeren optimaliseren. Dit is een proef 

waarmee we  het afschuifgedrag van bepaalde soorten kunstoffen kunnen 

bekijken. Dit afschuifgedrag zegt iets over de eigenschappen van het 

beproefde materiaai. 

Door deze proef te optimaliseren willen we nog meer gegevens over het 

materiaal boven water halen. Tevens kunnen we met behulp van een 

nieuwe opstelling controleren of de theoretisch bepaalde waarden kloppen 

met de realiteit. We streven er dus naar om de theoretisch bepaalde 

karakteristieken, praktisch t e  kunnen onderbouwen. 

Het  realiseren van dit project zou een verrijking zijn van m'n opleiding. 

Daarom is het ook ideaal om de technische zijde van mijn 3" graads 

afstuderen in te vullen. 

Na een in leidend gesprek met L. Govaert kwam er een eerste schetsje tot 

stand (fig. 0.1, pag. 2). 

Dit wil ik graag laten zien zodat het verschil tussen de beginfase van het 

ontwerp en de eindfase duidelijk te herkennen is. 
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1 = Kogelbus 2 = Bladveren fig. 0.1 

3 = Krachtdoos 4 = Verplaatsbare tafel 

Wat aanvankelijk een opdracht voor 3 maanden zou zijn, groeide lang- 

zaam maar zeker uit tot  een groot en constructief ingewikkeld project.Uit- 

eindelijk is er een geavanceerd prototype ontworpen, waar volgens 

insiders veel wetenschappelijke waarde aan gehecht wordt. 

De ontwikkeling van deze railshear-tester was een nauwe sa menwerking 

tussen Dr.lr . L. Govaert universitair docent polymeertechnologie, Ir. E. Dek- 

kers hoofdconstructeur bij C.T.D. en mijzelf. 

De technische uitvoering is hoofdzakelijk tot  stand gekomen in de werk- 

plaatsen van W.F.W. en C.T.D.. 

Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor hun hulp, raad en 

voor de fijne maar bovenal leerzame periode. Vooral Leon, Erwin, Toon en 

Sjef (van d e  werkplaats WOW) bedankt voor de prettige samenwerking, 

zonder hen zou ik dit afstudeerproject niet hebben kunnen realiseren. 
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Dit technisch verslag zal achtereenvolgens behandelen : 

- Inleiding. 

- Constructieve oplossingen. 

- Beknopte uitleg van werking en  gebruik. 

- Werkvoorbereidingen en kostenplaatje. 

- Slot en conclusie. 
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I .  INLEIDING. 

- Doet van deze proefopstelling: 

Het gecontroleerd meten van de normaalkracht (Fn) bij de afschuifproef 

op polymeren. 

Als w e  de normaalkracht kunnen meten krijgen we in plaats van een 1 

dimensionaal, een 3 dimensionale karakteristiek van het beproefde 

materiaal. 

- Oude situatie. 

Tot nu toe werden de afschuifproeven uitgevoerd met een opstelling die 

door de ASTM D 4255-norm is vastgesteld (ASTM = American Standard 

Test Models). In deze norm zijn enkele belangrijke zaken vastgelegd zoals; 

testprocedure, noodzakelijke randapparatuur, soort testmateriaal, hoe de 

opstelling moet worden opgebouwd en de precieze maten van de fixtures. 

Alleen door het  hanteren van zo‘n norm, kunnen de verschillende testre- 

sultaten met elkaar worden vergeleken. In fig. 1 .I zijn enkele specificaties 

te zien. 

MU J Lm 
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De opstelling die tot  nu gebruikt werd is te zien in fig. 1.2. 

l o l  

fig. 1.2 

De bovenstaande opstelling wordt op de trekbank ingespannen waarna er 

aan getrokken wordt. 

Het is alleen mogelijk om de afschuifkracht (Fs) te meten van het te 

beproeven materiaal. Door deze afschuifproef zal het materiaal gaan 

plooien wat  er voor zorgt dat de inspanklemmen naar elkaar toe bewegen. 

Ook bij de gaten van het proefplaatje ontstaan randverschijnselen. 

Uit dit alles zal dan een bepaald gedrag van het materiaal geverifiëerd 

moeten worden. Daar dit erg theoretisch is ontstond er de wens om dit 

ook praktisch te kunnen onderbouwen. 

Dit is mogelijk als we de normaalkracht (Fn) en het Moment, dat er 

optreedt, kunnen meten. 

Om dat te doen is het zaak de theoretisch, zuivere afschuifproef zoveel 

mogelijk te benaderen. 
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Theoretisch ziet het er als volgt uit, fig. 1.3 en 1.4.; 

fig. 1.3 fig. 1.4 

Zoals de figuur aan geeft blijft de afstand 'x' gelijk, dit zal het  belangrijk- 

ste gegeven zijn voor de nieuwe proefopstelling. 

Als een nieuwe opstelling ontworpen wordt moet er eerst een eisenpak- 

ket worden samengesteld. In dit pakket staan b.v. maximum afmetingen, 

wat er gemeten moet worden enz.. 

Eisenpakket voor het ontwerpen van de railsheartester: 

m.b.t. het proefplaatje;- Lengte moet kunnen variëren tussen 50 en 

300 mm.. Hoe langer het plaatje, hoe minder spanningsinvloeden er aan 

de randen zullen ontstaan. - 

- Breedte moet kunnen variëren tussen 50 en 

125 mm. Zorgt voor meer test-mogelijkheden. 

- Dikte moet variëren tussen 2 en 5 mm.. Zorgt 

eveneens voor meer test-mogelijkheden. 

- Te beproeven materiaal; verschillende soorten 

pofymeren, b .v. : polycarbonaat, polyetheen, pofystyreen. 

b m. b. t. krachtenspek- Mag geen overbepaalde opstelling zijn. 



- Afschuifkracht (Fs), Normaalkracht (Fn) en optredend 

Moment moeten afzonderlijk te meten zijn. 

b m.b.t. de trekbank die gebruikt moet worden;- Proeven worden uitge- 

voerd op een 'Zwick 200 kN' trekbank. 

-Maximale afmetingen 

van de proefopstel1ing;lengte 600 mm, hoogte 750 mm,breedte 600 mm. 

- Opstelling moet aan te  

sluiten zijn op de opname van de trekbank. 

F m.b.t. de proefopstelling;- Moet berekend worden op maximale 

krachten van 20 kN, d.w.z. Fs en Fn. 

- De vaste klem moet met de hand naar het 

proefplaatje kunnen worden toe gebracht en stelt zichzelf ten opzichte 

van dit plaatje (b.v. als dit niet zuiver haaks is). 

- Zoals al aangegeven moet de onderlinge 

klemafstand gelijk blijven zodat het Moment en de normaalkracht geme- 

ten kunnen worden. 

- Maximaal toelaatbare uitbuiging, van de 

gehele opstelling, 20 pm. 

b m.b.t. stijfheidseisen;- Opstelling moet in sommige richtingen zo slap 

zijn ais een bladveer en in sommige richtingen (meestal loodrecht daarop) 

zo stijf als een balkje. 

- Opstelling moet een minimale stijfheid hebben 

van I O 6  N/mm. 

- Geleiding moet dezelfde stijfheid hebben. 
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2. CONSTRUCTIEVE OPLOSSINGEN. 

Draaipunten in nauwkeurige constructies (scharnieren) kunnen worden 

uitgevoerd met lagers. 

Wanneer de gevraagde hoekverdraaiing van het scharnier klein is, b.v. 

0.03 radiaal, zijn lagers en scharnierpennen niet optimaal. 

Speling en wrijving beperken dan de positioneernauwkeurigheid 

van de hoekinstelling. Lagers zijn duur, moeten goed worden ingebouwd 

en voorgespannen om de speling eruit t e  halen. Voor kleine rotaties is een 

elastisch gatscharnier (zie f ig 2. I ), een nauwkeurige en relatief goedkope 

oplossing. Ook voor kleine, parallelle verplaatsingen kan een gatscharnier 

een oplossing zijn. 

fig. 2.1 

Bij elastische gatscharnieren wordt gebruik gemaakt van geboorde gaten 

en zaagsneden om op eenvoudige wijze nauwkeurige instrumenten te 

maken. 

Een voorbeeid hiervan is te zien in figuur 2.2. 



spleetranden ,veer 

fig. 2.2 

Voor een grafisch instrument werd gevraagd een spleet te realiseren, die 

symmetrisch om zijn hartlijn, in d e  breedte instelbaar is van O tot 1 mm.. 

Het mechanisme waarbij d e  afstand van de  spleetranden tot d e  hartlijn 

overal gelijk blijft, werd met behulp van een boor en  BBR figuurzaag 

binnen twee uur gemaakt (het denken duurde langer!). 

Figuur 2.3 toont een andere oplossing (een stangen mechanisme) voor 
hetzelfde probleem. Hierin kan men goed d e  voordelen van een  gatschar- 

nier herkennen. 

fig. 2.3 
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Een gatscharnier wordt uitgevoerd in plaatmateriaal of uit een massief 

werkstuk. Dit kan ook de wand van een profiel of  koker zijn. In het  

werkstuk worden per scharnier twee gaten geboord op een hartafstand 

die iets groter is dan de boordiameter, zodat er een dammetje blijft staan. 

De rest van het materiaal wordt losgezaagd, zodat het dammetje de enige 

verbinding vormt tussen twee delen materiaal. Die twee delen scharnieren 

dan ten opzichte van elkaar, in het vlak van de 'plaat'. Dit over een kleine 

Roek, als de spanning in het elastisch gebied van het materiaal moet biij- 

ven. 

Bewegingen in het vlak kunnen tot het elastisch gebied beperkt worden 

door middel van aanslagen die ontstaan bij het kiezen van de breedte van 

de zaagsnede. 

Het gatscharnies is bedoeld voor belasting in de richting van het dammetje 

(op trek) en kan niet goed tegen belasting loodrecht op het dammetje in 

het vlak van de plaat (op afschuif). 

Van het dammetje van een gatscharnier is slechts een beperkt gebied 

verantwoordelijk voor de verkregen beweeglijkheid. 

Met behulp van draadvonken is het mogelijk alleen het werkzame gebied 

aan te  brengen. In figuur 2.4 zien we hoe het gatscharnier er dan uit 

komt te zien. 

fig. 2.4 



Als we dit scharnier vergelijken met het scharnier van figuur 2.1 valt het 

meteen op dat et nieuwe gatscharnier veel minder ruimte vergt 

e. De werkzame gebieden kunnen we goe zien als er op beide 

soorten scharnieren de eindige elementen methode wordt toegepast. 

In de onderstaande figuren tien we de eindige elementen modellen die 

WQCN deze vergelijking (tussen OU en nieuw) zijn gebruikt. 
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Voor de afmetingen van een gatscharnier zijn de verhouding tussen 

damhoogte en diameter (h/D) en de hoek (0) van belang. 

Bij de waarden voor (h/D) waarbij de damhoogte ongeveer gelijk is aan de 

diameter van het gat is er geen sprake meer van een elastisch gatschar- 

nier. Bij zeer kleine waarden ontstaat een lange smalle overgang die ook 

niet te gebruiken is. De verhouding (h/D) voor praktische toepassing ligt 

dan ook tussen 0.01 en 0.36. 

Voor de hoek (a) worden waarden genomen tussen 60° en 150°. Bij 

waarden kleiner dan 60° is er nauwelijks nog sprake van een gatschar- 

nier. De snede zal dan bijna recht zijn en is hierdoor goed te  benaderen 

door een recht balkje. Waarden groter dan 150°, zijn t e  berekenen 

volgens de klassieke gatscharnier berekeningsmethode. 

Overzicht van de variabelen die nodig zijn bij het berekenen van de 

gatscharnieren o 

thi R 

R: straal =i 

D: diameter I 

is aan gebracht I 
h: damhoogte 4 

a: hoek waarover straal R /-- f ig 2.7 +. 

t: plaatdikte 

E: elasticiteitsmodulus 

cxx: trekstijfheid 

czz: afschuifstijfheid 

k#@: torsiestijfheid 

o,,, : maxim a ie bes igs p a n n in g 

e: rotatie, hoekverdraaiing 
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Overzicht van d e  formules voor de  berekening van de  nieuwe generatie 

gatscharnieren ; 

Tre kstiifheid 

h cm= [ 0.039 + a (--) ] . E t 

1 
a 

met a= 1.862 (-) + 0.700 

Afschuifstiifheid 

met f z=  -0.069 a + 0.452 
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Torsiestiifheid en rotatie C.U. hoekverdraaiinq; 

r 

kvv= 0.099 - E t h2 li: 

Toepassing van het eisenpakket op de betreff ende formules; 

Trekstijfheid. 

Cm 2 2 lo6 Nlmm 

Afschuifstijfheid. 
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Rotatie c.q. hoekverdraaing. (Volgt uit formule abb = ... ) 

Y 0.09 
I 

2- 2 -  t 
‘bb 

0.57 * - Jh . E  
c p =  

D 

met Y = max. toela8tbare verticale verplaaising. 

Voorbeeld-berekening van een gatscharnier behorende bij deze opstelling: 

Stel; h/D = 0.2 

CY = goo 

I = 30 mm. 

h 
Cx,= [ 0.039 + a (-) ] * E t 2 2 IO6 

D 

1 
a 

a = 1.862 (-) c 0.700 (a  - rad.) 

1 
I .57 

a = 1.862 (-) + 0.700 = 1.886 

i 6  



c’ = (0.039 + 1.886 * 0.2) 210 - I O 3  50 = 4.4 lo6 2 2 I O 6  N/mn 

200 P 
0.04 

Kqe= 0.099 E f .  h2 2 

Kies h = 2 mm. 

K,, = 8.099 - JB.2 210 lQ3 * 50 4 = 1.86 IQ6 I 4.5Q * I O 6  

= 3.74 0 10” 2 3 Rad. 200 
c p =  

0.57 ~ 0 . 2  - 210 -103 

i a  



Berekening van de slagbegrenzing. 

De slagbegrenzing zorgt ervoor dat het gatscharnier niet wordt overbe- 

last. 

Bekend is dat de hoekverdraaiing berekend is bij t&, = 200 N/rnm2. 

Om echter optimaal gebruik te maken van de eigenschapper: ven het 

materiaal (masta speciaal, werkstofnr. 1.2510) passen we  een doorhar- 

dingsproces toe. Hierdoor wordt 

Bij het bepalen van de slagbegrenzing moeten we  ook rekening houden 

met de minimale draaddiameter van de vonkmachine. Deze is in ons geval 

0.25 mm. 

Na berekening van cp vinden we een waarde van 0.01 Rad.. Dit is na 

omrekening een hoek van 0.75O. 

In fig. 2.8 zijn de belangrijkste variabelen die we nodig hebben bij het 

berekenen te zien. 

verhoogt naar 2 750 N/mm2. 

_______.-i ___-- Z A  i=- - 

Met  2 = afstand waarover slagbegrenzing moet worden toegepast. 

T = gewenste spleetbreedte 

IJ = max. hoek die gatscharnier mag maken. 

Voorbeeld berekenina van de slagbearenzing. 

- 2  = 20 
- 13 = 0.75' 



T =  tanp .Z 

T = tan 0.75 20 T = 0.26mm 

We kiezen een spleetbreedte van 0.25 mm. 

Het draadvonken van de qatscharnieren. 

Zoals eerder vermeld heb ik gekozen voor gatscharnieren die gevonkt 

moeten worden. De gatscharnieren komen voor in de vaste en losse klem 

(zie tek. RI-I  en RI-2). 

Deze twee werkstukken werden gevonkt bij de centrale technische dienst 

van de T.U., op een Seibu Walter EVV-300 K I  draadvonkmachine. De 

programma's voor deze NC-machine worden geschreven in D-Log. Met 

een D-Log programma is het mogelijk om door middel van contour- 

beschrijving een programma te laten schrijven in machinetaal. Van dit 

programma maken we dan een uitdraai ter controle en de betreffende 

contour worden uitgeprint (zie bijlage 1 t/m 4). 

Het programma kan normaal gesproken van de computer worden over 

gezonden naar de NC-besturing van de machine. Door een storing moest 

het programma echter met de hand worden ingevoerd in de besturing. 

Het is van zeer groot belang dat alle andere bewerkingen, zoals boren, 

frezen,harden, enz. voor het draadvonken gebeuren. Na het draadvonken 

is het  werkstuk zo kwetsbaar geworden, door de gatscharnieren, dat er 

snel breuk of vervorming op kan treden. 

Om een indruk te krijgen vôri de hoevee!heid werk die bij het draadvonken 

komt kijken volgen hier enkele getallen. De totale effectieve vonktijd voor 

de vaste klem is 620 min., met een gemiddelde vonksnelheid van I 1 , l  

mm./min.. De totale vonkweg is dan 682 mm., dit is zonder de ijlgangen! 
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Als we deze cijfers bekijken denken we dat het vonken maar twee 

werkdagen zou duren, w e  vergeten dan echter een hoop 'bijzaken'. 

Het gehele draadvonkproces, d.w.z. programmeren, data inbrengen, 

instellen, opspannen, vonken, draadbreuk, enz. heeft zes dagen in beslag 

genomen. Dit is drie keer zo lang als ik gepland had ! 

Omdat draadvonken met veel water gepaard gaat is het werkstuk na het 

bewerken geheel rood van de roestvorming. Om deze te verwijderen laten 

we het werkstuk na afloop modderstralen. Hierdoor krijgt het materiaal 

een doffe, grijze kleur. 



De constructie van de klem. 

De klem moet aan de volgende eisen voldoen; 

- lengte van testsampel 50 - 300 mm. 

- dikte van testsampel 2 - 6 mm. 

- klemmen zonder gaten in het proeiplaatje. 

Voorheen zijn in de proefplaatjes gaten geboord waarna ze door middel 

van bouten werden ingeklemd (zie fig. 7.2). Het is de bedoeling de 

plaatjes te klemmen door gebruik te maken van de onstane wrijving. Met 

polaroid glazen is dan echter te zien dat er toch spanningsconcentraties 

optreden rond de gaten van het plaatje. Aangezien iedere beïnvloeding 

uitwerking kan hebben op de meetresultaten, is het gewenst OM de 

plaatjes te  beproeven, zonder er van te voren gaten in te boren. 

Ik heb daarom gekozen voor een constructie met gekartelde klemplaatjes. 

De kartel is zo gemaakt dat hij in de twee krachtrichtingen Fs en Fn 'hapt' 

in het materiaal. Dit ziet er uit als een zaagtand-kartel, die over 90° is 

gestoken op de schaafbank. 

Eerst was het de bedoeling om één grote klemplaat te maken, dit zou 

echter voor problemen kunnen zorgen. Als het proefplaatje namelijk niet 

geheel recht is, wordt er maar op enkele plaatsen een aandrukkracht 

aangebracht. 

Daarom is er gekozen voor 6 losse klemplaatjes, waarbij gelet moet 

worden dat we ook afwijkende lengtematen, goed kunnen inspannen. 

Bij een andere dikte van de proefplaatjes moeten de aanlegbtokjes verwis- 

seld worden. Daar anders de plaatjes niet meer in het midden van de kfem 

liggen. 

De aandrukplaatjes zijn universeel voor I tot 6 mm. dikke plaatjes. 

Voor gedetailleerde tekeningen betreffende de klemconstructie verwijs ik 

naar tekeningnummer R I - I 2  van de bijlagen. 



De wiq-klemconstructie. 

Om te zorgen dat de gehele opstelling een stijve 'kooi' wordt aan de 

vaste wereld, moet de losse klem met de vaste klem verbonden worden. 

Dit heb ik opgelost door middel van vier strippen die bij de losse klem om 

een as draaien.Bij de vaste klem moeten deze strippen geklemd worden. 

In eerste instantie dacht ik aan sleufgaten waarbij de strippen met behulp 

van een moer worden vastgeklemd. 

De krachtdozen, die aan de vaste klem bevestigd zijn, kunnen zeer slecht 

tegen krachten loodrecht op de meetrichting. De proefopstelling moet 

immers zoveel mogelijk spanningsvrij zijn. 

Er is een oplossing gevonden in de vorm van een wig-klemconstructie. 

Hierbij wordt de aandrukkracht op de strippen bereikt door middel van een 

wig. Door een wig te kiezen met een hoek van 1 5 O  kan de aanhaalkracht, 

waarmee de strippen geklemd moeten worden, kleiner worden gekozen. 

Tevens is de wig bij deze hoek zelflossend, d.w.z. hij komt vanzelf los als 

er geen kracht meer wordt opgezet. Als op de wig door een bout een 

aanhaalkracht van b.v. 100 N wordt gezet, resulteert dit in een klem- 

kracht (van de strip) van f 375 N. 

Met deze constructie wordt dus bereikt dat de invloeden op de kracht- 

doos tot een minimum worden beperkt. 

De wig en het wigblok worden gehard, het aandrukplaatje niet. 

Dit is gedaan om er voor te zorgen dat de wig en het wigblok, bij eventu- 

eel vastvreten of scheefgang, niet worden beschadigd. De aandrukplaat- 

jes moeten deze ongeregeldheden dan opvangen. Ze zijn sneller te  

verwisselen en nieuw aan te maken dan de wig en het  wigblok. 

Voor de gedetailleerde tekening verwijs ik naar tekeningnummer R I  -5 

van de bijlagen. 
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De Hottinqer krachtcel. 

In de railshear-tester zijn twee krachtcellen (in de volksmond kracht- 

doos') gebruikt. Deze krachtcellen van het type U 2 A meten in de 

asrichting zowel trek- als drukkrachten. 

De cellen die we nodig hebben zijn geschikt om krachten van O tot  20 kN 

te meten. Ze zijn geheel vervaardigd uit roestvast staal wat betekend dat 

ze goed bestand zijn tegen chemische invloeden. 

Zoals gemeld is deze hottinger cel zeer gevoelig voor stootbelastingen en 

kan hij niet tegen een 'vrije val'. 

Tevens is het &elangrijk dat de kracht goed de cel in geleid wordt, Als dit 

n iet  het geval is of hij is verkeerd gemonteerd, zal dit tot  meetfouten 

leiden die we er niet kunnen uitijken. Soms kan het zelfs blijvende schade 

veroorzaken wat wil zeggen dat er voor -C fl 3.000,- p.st. kapot is 

gegaan. 

De onderstaande fig. toont de hottinger U 2 A krachtcel. 

1 = Rekstroken (DMS) 

2 = Huis met geintregeerde meetveer 

3= adapter 

4 = kontramoer 

5= draad om kracht in te leiden 

6 = glasdoorleiding 

9 = gelaste afsluitdeksel 

18 = kabeikast 

11 = binnendraad 

fig 2.9 



De werking van de krachtcel. 

Door de in meetrichting optredende kracht wordt de meetveer (2) en 

daardoor ook de DMS (1) elastisch vervormd. De DMS veranderen 

evenredig met hun lengteverandering hun ohmse weerstand. De We- 

athstone-brug wordt daardoor versteld. Als er een Brugspanning opstaat 

zal de schakeling een uitgangssignaai geven, dat evenredig is met de 

weerstandverandering. Deze verandering is proportioneel met de optre- 

dende kracht. 

Het meetsignaal wordt nu verder bewerkt in een meetversterker. 
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3. BEKNOPTE UITLEG VAN WERKING EN GEBRUIK. 

De werkina van de railshear-tester. 

Het proefpfaatje wordt eerst in de vaste klem gespannen. 

Daarna worden de bouten en moeren volgens een bepaalde volgorde 

aangedraaid. Als laatste spannen we het proefplaatje in de losse klem. 

(Voor uitgebreide handleiding, zie onderwijskundig verslag). 

De meting kan beginnen. 

De losse klem is aan de opname van de trekbank bevestigd en wordt 

rechtlijnig omhoog bewogen. 

De krachtdoos in de trekbank zal de afschuifkracht (Fs) aangeven. 

De twee hottinger krachtcellen zullen elk een andere waarde aangeven die 

w e  bij elkaar optellen om zo de normaalkracht (Fn) te bepalen. 

Op de grafiek, die tijdens de meting wordt gemaakt, kunnen we aflezen 

wanneer het proefmateriaal gaat vloeien en we de meting moeten stop- 

pen. 

Op bijlage 5 is een grafiek t e  zien waarop de totale normaalkracht is af t e  

lezen. Op bijlage 6 is de afschuifkracht te zien bij dezelfde meting. 

Het qebruik van de tailshear-tester. 

De vaste klem wordt naar z'n achterste stand gebracht. 

Nu kan het proefplaatje in de vaste klem gespannen worden. 

De vaste klem brengen we naar de losse klem toe en drukken hem 
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voorzichtig met het proefplaatje tegen de achterkant van de klem aan. 

Nu draaien we de bouten van het arreteerbtok aan. 

Vervolgens draaien we de moeren van de strip, aan de kant van de losse 

klem, aan en dan de bouten van de wig-klem constructie. 

Nu is er een kooi geconstrueerd die er voor moet zorgen dat de gehele 

opstelling zijn stijfheid behoudt. 

Als laatste spannen we het proefplaatje in de losse klem door de klem- 

blokjes aan te draaien 

De tester is nu klaar voor gebruik. 

Er moet op gelet worden dat de moeren en bouten alleen met een mo- 

mentsleutel aangedraaid mogen worden. 

Alle handelingen moeten nauwkeurig en voorzichtig worden uitgevoerd 

om beschadiging of meetfouten te voorkomen. 
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4. WERKVOORBEREIDING EN KOSTENPLAATJE. 

Ik heb een werkvoorbereiding gemaakt van de losse klem, tek.nr. RI-2. 

Benodigde gereedschappen: 

- mantelkopfrees 63 mm. 

- spiebaanfrees 18 mm. 

- vingerfrees 18 mm. 

- boor 18 mm. 

- boor 9 mm. 
- boor 6,5 mm. 

- boor 4,8 mm. 

- boor 3 mm. 

- potboor M8. 
- verzinkboor. 

- tap M6. 

- tap M8. 

- tap M20 * 1,5. 

- zentrofix. 

- centerboor. 

- kleine zoetvijl 

Vol gord e : 

- materiaal aan !engternaat 39Q mm. frezen met: mantelkopfrees 63 mrn.. 

- M8 gaten centeren met centerboor. 

- M8 gaten voorboren met boor 3 rnm.. 

- M8 gaten geheet door boren met boor 6,5 mm.. 



- M8 gaten verzinken. 

- M8 tappen tot minimale diepte 18 mm.. 

- M6 gaten centeren met centerboor. 

- M6 gaten voorboren met boor 3 mm., diepte 15 mm.. 

- M6 gaten boren met boor 4.7 mm., diepte 15 mm.. 

- M6 gaten verzinken. 

- M6 tappen. 

- gaten 9 mm., centeren met centerboor. 

- gaten 9 mm., voorboren met boor 3 mm., diepte 30 mm.. 

- gaten 9 mm., boren met boor 9 mm., diepte 30 mm.. 

- gaten 9 rnm., vezinken. 

- gaten 7 mm. opboren met boor 7 mm. to t  maximale diepte 25 mm.. 

- gaten 7 mm. verzinken. 

- gleuf 20 mm. voorfrezen met spiebaanfrees 18 mm., tot maat i 9  mm., 

diepte 24.7 mm.. 

- gleuf nafrezen met vingerfrees 18 mm, op maten 20, 25 en 306 mm.. 

- M20 *. 1,5 gat centeren met centerboor. 

- M20 * 1,5 gat voorboren met boor 3 mm., diepte 25 mm.. 

- M20 *. 1,5 gat voorboren met boor 9 mm., diepte 25 mm.. 

- M20 * 1,5 gat boren met 18 mm., diepte 25 mm.. 

- M20 * 1,5 gat verzinken. 

- M20 * 1,5 gat tappen. 

- potgaten boren met potgatboor M8, diepte 9 mm.. 

- Afbramen van alle kanten. 

- vonken van de gatscharnieren, procedure staat beschreven in het 

versfag. 

- modderstralen van het werkstuk. 



KOSTEN PLAATJE. 

- 2 * Hottinger U2A krachtcel, fl. 3000,- p.st. 

- SKF profielgeleiding, fl. 7 800,- 

- 10 * SKF gewrichtskop, fl. 42,- p.st. 

- Voorgeslepen gereedschapstaal, masta speciaal, 2 fl. 2200,- 

- Overige gebruikte staalsoorten, -c- fl .  500,- 

- Bevestigingsartikelen, & fl. 200,- 

TOTALE MATERIAALKOSTEN : FL. 11.120,- 
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5. SLOT EN CONCLUSIE. 

In de afsluitincg van dit versiag over de sueeesvsi Vi?ï'iûpWì oniwikkefiiïg 

van de tester, wil ik toch eerst nog enkele zaken aanhalen die fout zijn 

gegaan. 

Na de montage van het vaste klem gedeelte kwamen w e  erachter dat het 

arreteerblok(tek. R I  -3) te licht was geconstrueerd, gevolg was dat dit 

blok 25 mm. dikker werd en de hele tester aangepast moest worden 

Om te voorkomen dat de wagen, waar de losse klem op gemonteerd zit 

van de geleiding af zou lopen, moest aan de onderzijde van de geleiding 

een aanslagblok worden gemaakt. 

De aandrukplaatjes van de wig-klemconstructie waren 0,4 mm. te dun 

waardoor de strippen niet geklemd werden. 

De montagesieuven van de onderplaat zijn om nog onbekende redenen, 

verschoven ten opzichte van de losse klem. 

Toen de railshear-tester voor het eerst werd gebruikt en het proefplaatje 

werd ingespannen, sprong de losse klem uit elkaar. Dit gebeurde als 

gevolg van een hardingsscheur. Enkele mogelijkheden waardoor dit 

gebeurd zou kunnen zijn: werkstuk te warm geworden tijdens hardings- 

proces, te  ver door gehard, ongunstige vorm van het werkstuk, freeshoek 

te scherp. Het kan natuurlijk ook een samenloop van omstandigheden 

zijn. 

Deze en andere fouten hebben tijdens het ontwikkelingsproces voor de 

nodige ergenis en teleurstelling gezorgd. Zeker is echter dat ze een groot 

leereffect op mij hebben gehad. Ik zal bij het volgende project dat ik 

aanpak de zaken nog beter controleren. Het is tevens nuttig om ook 

anderen naar het project te laten kijken, zij zien vaak dingen die je niet op 

zijn gevallen. 
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In de laatste fase van de derdegraads opleiding to t  leraar Mechanische 

Techniek, moeten de studenten hun bekwaamheid tonen in de vorm van 

een afstudeerproject. 

Mijn technische afstudeeropdracht, het ontwikkelen van een railshear- 

tester, is een belangrijk project geworden. 

Voor mij was het heel leerzaam en voor de vakgroep W.F.W. een nuttige 

aanwinst. Voor de toekomstige studenten, die metingen gaan verrichten 

met de opstelling, zal het interessant zijn o m  onderzoek te doen met de 

railshear-tester . 
Er is namelijk een nieuwe dimensie toegevoegd aan het polymeer onder- 

zoek. 

Het was in het beginstadium een eenvoudige opdracht, die naar mate de 

tijd vorderde toch niet zo makkelijk bleek te zijn. Er doken steeds nieuwe 

constructieve problemen op, die dan stukje bij beetje werden opgelost. 

Ik heb overigens alleen de belangrijkste oplossingen en berekeningen in dit 

verslag verwerkt, daar dit anders een opsomming zou worden van 

formules en berekeningen. 

Om de constructieve problemen het hoofd te kunnen bieden moest ik de 

creatieve (rechter) kant van mijn geest flink aan het werk zetten. 

Toch kwam er een moment waarop ik helemaal vastliep met  het beden- 

k e n  van oplossingen. Het beste is dan o m  afstand te  doen van het 

probleem en in een andere richting afleiding zoeken. Zoals he t  lezen van 

een boek voor de ethiek opdracht. Het helpt als er iemand is die je  

mentaal een steuntje in de rug kan geven. (in mijn geval Leon). 

Dan komt er weer een moment dat je met frisse geest tegen het  probleem 

aankijkt en er zal blijken dat de oplossing nabij is. 

Nadat de constructieve proh!emer? waren opge!sst moest er getekend er! 

gedetailleerd worden, wat ook meer werk dan voorzien was. 

Hierna moest ik mijn handen flink uit de mouwen steken o m  de railshear 

tester te realiseren. Het geeft een voldoening OM dat wat  je  ontworpen 
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hebt ook zelf te maken. En tevens is het de perfecte manier om m’n 

verspanend niveau weer een stukje bij te schaven. 

ik hoop dan ook in de toekomst van de opgedane theoretische- en 

praktische ervaring gebruik te kunnen maken. Het is mijns inziens goed 

om op veel verschillende gebieden ervaring te hebben en  niet alleen 

theoretisch of praktisch onderbouwd te zijn. 

Dit zal de kans op een toekomstige baan naar alle waarschijnlijkheid 

vergroten. Dit geldt niet alleen binnen het onderwijs, maar zeker ook voor 

het bedrijfsleven. 

Dit afstudeerproject heeft in ieder geval mijn technisch inzicht flink 

verruimd en ik wil nogmaals iedereen bedanken die er toe heeft bijgedra- 

gen dat de railshear tester ontwikkeld kon worden. 

4 C.F.R. HAUTVAST b 

4 1993 
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STUKLIJST RAILSHEAR-TESTER R-1 . 

2 1, 
3 1 

4 1 

5 1 

i o  I 2  

11 14 

12 14 

13 4 

14 4 

19 116 

Benaming Mat. of Din. Afmetingen 
~~ 

Opm. 

binnen 6k.bout m8*60, DIN 912 
1 

strip 1 OOMnCrW4 246*25* 1 2 

aandrukplaat C45 24,9 * 24,9 * 3 

wig c45 25*21* 11.6 

wigblok c45 41*25*25 

voorgeslepen 

harden 

harden 

as 



1 

1 

1 

- 
- 

1 

3 
- 

1 

1 
- 

1 

Benaming Mat. of Din. Afmetingen Opm. 

blok I st.37 I25*20*20 

stang zilverst. 08*215 

gelenkkopf SKF Si1 8c  

as zilverst. s8*43 

zeskant moer m8, DIN 555 

sluitring m8, DIN 125A 

stang zilverst. ~ 8 ~ 2 3 0  

as zilverst. 88*30 

binnen 6k.bout m8*25, DIN 912 10.9 

binnen 6k.bout m8*25, DIN 912 12.9 

binnen 6k.boui m6*lO, UiN 312 



Stuk- aan Benaming II no I tal I Afmetingen I Mat. of Din. I 
56 1 schijf st.37 830* 19,7 

57 1 grondplaat 1 OOMnCRW4 500*300* 15 voor geslepen 

58 2 binnen 6k.bout m8*20, DIN 912 

59 4 binnen 6k.bout m6*25, DIN 912 

60 4 binnen 6k.bout m6*20, DIN 912 

61 2 steun st.37 108*60*10 

62 2 blok st.37 125*20*20 

63 4 as zilverst. 01 5*32,2 

64 4 binnen 6k.bout m8*30, DIN 912 

65 1 profielgeleiding SKF LLB 30 LA 

66 4 zeskant bout m8'25, DIN 933 

67 1 montageplaat 1 OOMnCrW4 200" 100" 12 voor geslepen 

68 4 zeskant bout m6*20, DIN 933 

69 4 sluitring m8, DIN 125A 

70 4 zeskant moer m8, DIN 555 

71 1 achterplaat lOOMnCrW4 440*125*15 voorgeslepen 

72 2 binnen 6k.bout m6*10, DIN 912 

73 1 aanslag st.37 70*34*5 

74 1 zeskant bout m20*40,1=40 DIN933,lO.S 

75 1 opname 34CrNi Mo 6 086" 100 

76 12 binnen 6k.bout m8*20, DIN 912 12.9 

77 11 klemblokje i OOMnCrW4 49,5 * 24*7 harden 

78 2 binnen 6k.bout m8*30, DIN 91 2 

79 12 bus st.37 84*5 
I I 1 

80 12 b.6k.bout,verz. m3*10,DIN 7991 

81 12 klemblokje 1 OOMnCrW4 49,5*24*9 harden 

82 12 binnen 6k.bout m6*20, DIN 912 

83 12 sluitring m6, DIN 125A 

84 '1 kiembiok 49,5*24*7 schuine kant 



li I 1 I I I 11 
Stuk- aan Benaming Mat. of Din. Af me tingen Opm. 

tal I- no - 
85 1 

R1-10 

klemblok lOOMnCrW4 49,5*24*9 schuine kant 

R1-11 

R1-12 

- - 

57 

76 + 77 + 79 + 81 + 84 + 85 + 86 
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