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ALGEMEElf 

1.1. Inleldlng 

Hardmetaal is een van de geschikste en daarmee een van de belangrijkste rna t.e

r1alen voor de g'ereedschapfabrikage. Het matenaal is beschikbaar 1n een gro()~ 

aantal kwaliteiten. De toepassing van hardmetaal, ook voor konstruktieve d6el

einden I neemt voornamelijk vanwege de grote 81 ijtvastheid steeds toe. 

Vooral in de sektor van de verspanende bewerkingen, doch ook bU de vervormen

de bewerkingen lS de breukgevoeligheid van hardmetalen gereedschappen een 

~oot probleem. In dit verband is hat doel van deze afstudeeropdracht; een 

praktisch bruikbare en theoretisch verantwoorde testmethode te ontwikkelen en 

te realiseren, waarmee de breukgevoeligheid van hardmeta1en met een zekere 

betrouwbaarheid voorspeld en geklassificeerd kan worden. 

Omdat bij verspanende bewerkingen een aanzienlijke temperatuursverhoging optreed t 

(tot 1000
0 C.) is het van groot belang de breukgevoeligheid hieraan te koppelen. 

In de loop der tiji zijn er vele testmethoden ontwikkeld zoals: buigen, trekken, 

~-test,het opblazen van een ring, het stukslaan van een kogel enz •• 

Om de breukbelasting van hardmetalen gereedschappen te kunnen voorspellen bleak 

de drukproef, mede in verb and met de eis dat de warmte-invloed op het breukgedrag 

bepaald moest worden, de meest geschl.kte. 

Bij buigen en trekken is de oppervlaktegesteldheid van het materiaal van grote 

invloed op de breukspanning i.v.m. de kerfwerking. 

Btj een trekproef zijn aangrijping en ui tlijning problemen op zich. Het vervaardigen 

van de proefstukken vereist zorg en is kostbaar. 

De ringtest geeft wel een ideale lijnspanningstoestand, doch het vervaardigen 

van grote aantallen nauwkeurig geslepen en getolereerde ringen maakt de 

proeven ingewikkeld en duur,zeker voar het testen van hardmetaal. 

VI i lIen we dan ook nog de warmte-invloed bij de breukspanning betrekken dan bbjft 

de disk-test 3.1s de meest voor de hand liggende methode over. Ook het aanra

kingsoppervlak van het proefstuk met de testapparatuur geeft bij deze methode 

de minste warmte-afvoer. 

F~en opatelling om de breukspanning bij hogere temperatuur te bepalen leek de 

konstruktie van een persje met ingebouwd thermoKoppel en omgeven door een 

warmte isolerend materiaal, dat In een oven op de gewenste temperatuur gebracht 

wordt en daarna in een g-J'otere pers geplaatst
J 

het Proefstuk doet breken. ( flg. 1.1.)· 
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5.) onderlegger asbest 

6. ) bei telplaa tje hardmetaal 

Froblemen als warmteverlies, oxidatie, inwendige wrijving, spelingen en het 

braken van de drukplaten in plaats van het proefstuk gaven deze methode wel

nlg perspektief. 

Een beter te realiseren opzet is het plaatsen van elektroden aan weerszlpen 

van het proefstuk. De te beproeven plaatjes hardmetaal kunnen,nadat er twee 

vlakjes aan geslepen zi~ direct in de pers geplaatst worden. 

De statistische verwerking van de gegevens leent zich er voor,uitspraken te 

dcen over bepaalde eigenschappen van het materiaal. 

-® 
~.@ 

-@ 

Theoretische achtergrond, realisering, meetresultaten en conclusies zullen in 

de komende hoofdstukken worden behandeld. 

1.? Hardmetalen 

Een hard'TIetaal is een meert'asig materlaal samengesteld Ult ::letaalcarblder: 

en een bindmiddel (fig. 1.2). 
Een metaalcarbide is een sll,;tvast, maar vanwegez brosheld t 

materiaal O'TI direct a1 s sni~gereedschap toege 

te krijgen, dat de sli:tvas-+:heid van een carbide hee:t~,aar .)ct. 1;1 Ftaat is 

ui twenditre krachten op te ne::1en, moet de carbl,le l'"eb,mdeL ... ,,'len. 

Indien het hoofdbestanddee2 'v;C ~s! p-ebrulK t 'nell ~d ~ b ~llcilu.,~Jel Co; voor TlC 

rip. 

B bind :d(i~l .'f. 
e, c:arbldf, L.',. ~J( 
r' ':arbl"le 
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c) struktuur 
als 

Ts > .,..~ ( C.d ) 

d) struktuur 
na diffueie 

De gewenste carbiden vorden verkregen door de desbetreffende metalen te 

carboneren (flg. 1.4). Om het bindmiddel zuurstofvrij te maken moet dlt 

gereduceerd worden. Vervolgens worden de carbide deeltjes (1-100~) 

vermengd met hun b indmiddel. gedroogd en eveneen::; gereduceerd 

em di t poeder (fig. 1.38.) te kunnen vormen en sliJtage Van de matrijzen 

tegen te gaan, wordt een weinig glycerine toegevoegrl. De zo verkregen 

substantie kan nu in de gewenste vorm worden geperst tot de zogenaa~e 

"groene" toestand. Na voorsinteren ontstaat een twee fasen struktuur 

volgens fig. 1.3b als de eintertemperatuur lager s dan het smeltpunt 

e) korrel~oel 

van het bindmiddel (Tm Co '" 1495 °C). Als de sintertemperatuu"' hoger s 

dan het smeltpunt van het bindmiddel zullen de carbide korrels door vloei

baar bindmiddel omgeven worden en ontstaat na afkoeling een struktuur zoals 

weergegeven in fig. 1.3c. 

In het geval dat we ale harde fase (70-90%) en Co als zachte fase wordt 

gekozen, zal bij het nasinteren (1400-1500 °C) en Co in het we en het wC 

in het Co diffunderen, waardoor het WC minder bros en het Co verstevigd 

wordt (fig. 1.3d). 

Bij la.ngere sintertijd vindt korrelgroei plaats (figs 1.3e). De diffusie 

veroorzaakt dUB eigenechapsveranderingen in de fasen, waardoor een 

composiet ontstaat met gunstiger eigenschappen dan de eigenschappen der 

afzonderli,~e delen. De op deze manier tot stand gekomen polykristalli~e 

struktuur wordt hardmetaal genoemd en is o.a. uitermate geschikt ala 

snijgereedschap voor verspanende bewerkingen. 

Gegeven uiteenzetting moet beschouwd worden ala een sterk vereenvoudigde 

en geschematieeerde opzet van de hard~etaalfabrikage. 

Voor de bereiding van carbiden en de samenstelling van gecompliceerde 

mengsels wordt verwezen naar lit. 9. 
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materiaal 

! ge hard 8 ta.a.l 
I 

snelstaal 

hardmetaal 

! A1203 

I TiB? 

B4C 

iamant 

1400-1500 °c 

KONTRC:.E 

Vlckersharoheid buigsterkte 
(kgf/mm2) (kgf/mm2) 

740 300 - 360 

850 300 - 370 

1.400 - 1.800 70 - 253 

2.000 - 2.250 24 - 56 

1 2.700 

10.000 '" 30 

,> 

I 2.800 

_ ~6.500 -
..1...-__ • _____ . 



1. ". ~.l teratuur-overzichtn.sk-teirt (Veor I t!~ VIII Zle literatuur1ust bIz. 47) 

em de ln~1.1. twee(i ,,-,lUlea gt!!1oemde r-edeIltm, bleek rlf dlsk-test de meest 
geSdU.K te te.t-meth"",>,. Een globale lndruk hiervan vJordt verkregen door de 
resul tatEm van ande onderzoekers J volgens onderstaande l.ndelincte tabelleren. 

--------------.,.---------.,.--------...,.....-----_.---_.-

GEGEVF:NS dlsk-test door: I. SPl'lggs 

~ (zie fig. 2.1) 
Materlaal {ZUiger 
Proefstukhouder cilinder 

drukplaat 

gehard staal 
" n 

PRCEFSTUI( rnateriaal vele Boorten 

afme tingen : diameter-breedte 0,5 in - 0,0625 

afplatting neen 

ONDERLEGGER materiaal papier 

afrnetin~n: dikte - breedte 0,011 in 

VERWERKING e xper.imen1E1e ~s tabellen 

BREUKCRlTERIUM 
(zie formule (2.5) en (2.7) 

hoo fdstuk II) 

GEGEVENS over: 

inwendige spanningsverdeling 

kontaktvlakken 

\

disk-trek 
RELATIES tussen 

disk-buig 

HOOF'DCNDERWERP. 

Cfx __ 2F_ 
1\. D. t 

.~ keramisch 
materiaal 

experimentele 

experimentele 

experirnentele 
~ bepaling van 
vele kerarnlsche 
rnaterialen 

in 

II. Rudnick III. Shaw 

gehard staal 
f! " -

staal(E=7x101 psi) 

keramiek I staal harometaal (E=7x10{ psi' 
(E=5x105 psi) 
0,3 in 0,5 in - 0,125 in 

neen ja "" 0,2 D 

staal, karton, plastic keper 

0,1 D 

photo-elastisch 
gedrag 
grafische 

uitgebreide 

invloed van de 
onderleggersjde 
drle breuktypen 

0,010 in 

Weibull-statistiek 

trekken - bui~en~e 

grafische 

Hertz-verdeling 

uit~brelde theore
tische beschouwingen. 

broEse en taale breuk 
bepaald door de 
Weibull-helHng. 
Relaties tussen druk
trek- en buigproef. 
Invloed van het volum~ 
van het proefstuk o\,~ 



IV. Hondros V. Hatano VI. Tanaka VII. Carneiro VIII. Mitchel 

gehard staal - niet aIleen persen pers meertona 
" " - maar ook bui~n en amsler 100 ton pers 

n. v. t. - hamerslag 

---~~ 

zaeht ge~loeid beton hardmetaal P10 - beton beton 
staal P30 - P20 

12in.- 0,5 in. 10 em. - 20 em. reeh thoekige st~s 15 em. - 30 em. 6 in, - 12 in. 

ja = 
1 

D CilinUrrt~s,~ltjes,neen !neen 
12 

neen 

- - kogels reehtstre~ hout karton 

- - op diama..Ylt gepJaatst - -

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

tabellen tabellen;W eibull tabellen;Weibull tabellen tab ellen 

------------------~----------------_+------------------+_----------------_4------------------

n. v. t. rek 

rekken rek-breukrek 

,,-rafi aehe fOImU:es 

de verschillen in breukspanningen 
breuk,plastisehe 

vervorming bij druk.- ja 
ken en buigen 

ja en met hamer
slagproef 

ja 

breukspanningen 

ja 

--.------------~------------_+----------.-_+_-----------__t---------.--

experimentele 
bevestigin,!' van 
de wiskundi~ 
af~leide span 
nin~sverd e 1 in~ 
in een disk 

proefnemingen bevestiging van de 
waarui t blijkt dat Weibull-theorie 
de breukrek on~- Invloed van het 
voelig is voor volume op de breuk 
belastingwisselir~ spanning. 
en en voldoet Ingewikkeld breuk
aan de Weibull-veza. cri teri urn (Fisher) 
deling 

betonsamenstellin~roto's van open-
en ~barsten proef

Spanningsverdeling stukken. 
in een cilinder. .Breukgedr~ \~n 
BreUcgedrag van cement. 
beton Spanninge~rdelln" 

z i ch t baar !I,'e.aak t 
met de cirkels van 
Mohr. 



iCOFDSTUK II. SPANNINGSVBRDELIm 

?1. Spanningsverdeling in een achur 

P\\OEf~TUK 

fig. 2.1. 

Bi,' het sa'llenpersen van een schijf (fig 2.1~ 

ontstaat een belastingstoeatand t die 

benaderd wordt door de spanningen die 

~tekend z i.in in fig. 2.2. 

Er kan worden afgeleid dat: 

(zie lit. 4 bIz. 265 tim 268) 

~ 

~----C----
crft.~ 

fig. 2.2. 

(2.1. ) 

De tangentiele en radiale spanningen voor punten gelegen op de Y-as zijn: 

( 2.?) 

(.~ 
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De tan~entiele en radiale spanningen voor punten gelegen op de X-as zi~: 

Het verloop van deze hoofdspanningen (voor de aseen geldt'"tite:O) is weer

gegeven in fig. 2.3. 
1 

Daze hoofdspanningen kunnen orrdat ~ klein is ( a =12 diameter) op een v.reea~ 

digde manier g-eschreven worden: 

Voar de verticale diameter 

\t
y 

= 2.A~ (tJ"O'o'l. 't < k R) 

O-;:y = lA"'- t { -ti 1yR.'- )1 

V09r de horizontale diameier 

Voor de afleiding van (2.2.) en (2.3.) naar (2.4.) zie appendix I1.1. (bIs. 34) 
In de oorsprong geldt voor de hoofdspanningen met tr.!R::'O. f =f-o.:t JI._ 'bI...:o..!O : 

<:( - (y' - ~ - .Lf 
'Y - \J,'X.. - 1\.. - T\..O.~ •• 

~ -rY' _~_-bF 
\JJ.~ - \hy - T\ -f\.Q~ 

Ui t de theoretische spanningen kunnen met l£.\'~ .. :t l\ii¥.-V~1.~)1 
c • .at/~ -'Vcr; ) de theoretieche rekken berekend worden. ...~ ~~ \~ 

Door op de X- en I-as rekstrookjes te plaatsen, worden de experimentele 

rekken bepaald. Volgens Mondros (lit. 4 bIz. 254) bleek het verach~l 

tU8sen theorie en experiment klein. zodat het spanningsbeeld weergegeven 

in fig. 2.3. ala juist mag worden beschouwd. 



?;:'. Breukkrl teriurn druktest voar een SChl)f. 

Voor de Y-as geldt: \flY=- \< \J,'Y met Kala een verhoudingsgetal. 

Ui t 1i t. i; ta.bel t bestaat er voor de dl.a.'"OOter verhouding tt./R een K-wa.a.rde 

volgens onderstaande tabel (zle ook fig. ?3.) 

tabel 2.1. ~/R = 0,97 0,95 0,87 0,70 0,52 0,35 0,17 

K= -1,61 -2,90 -18,5 +9,34 +4,65 +3,85 +3,15 
° 

+3.01 

(Voor It in de buurt van R moet daze K-waarda met enige reserve behandeld worden, 
omdat de schuifspanning op het kontaktvlak verwaarloosd is.) 

Voor de vlakspanningstoestand In de veriikala dlagonaal van de schijf geldtl 

£I't =t(~,-\>cr2.Y\ 
E'pI : It-t-'V\()C)'1 

spanning cJ1). =It t 'IJ \( ) ~ 

met (2.6) 

waaruit voIgt dat de effektieve 

met ~< K< \0 
voor o <'t./R, <'~:t 

Breuk zal optreden als een maximale drukkracht ~ wordt overschreden. [~ 

De vraag is; waar zal breuk optreden en hoe groot is F~. Dit 

o.m.Omdat het voor de berekening van de breukspanning van belang is 

te wetan hoe groot de K-waarde is. 

De plaats waar de breuk begint wordt bepaald door twee mechanismen: 

I Het effektieve mechanisme (het bereiken van een grenswaarde van de rek 
in de meest gevaarlijke richting) 

Volgens di t mechanisme zal de breuk beginnen daa.r waar de rek 

(hier in de X-richting) het grootst is, dus daar waar <J~. maximaal 

is. Volgens (2.7) en tahe12.1 voorK~10 enn./p"~ 0,7. 

Kiezen we \J = 0,3 dan geld t voor de spanning waarbij breuk optre.edh 

][[ Het hldrostatiache mechanisrne 

( 2.6) 

(2.7) 

(2 .. 8) 

Volgens di t mechanisrne wordt de effektieve breukspanning vergroot door ....... 

van de hydrostatische druk. Dit is experimenteel waargenomen, zie fi«. A2.6 

appendix 1I.2. 

Breuk zal derhalve daar beginnen waar het materiaal het zwakst lS, dus 

waar de hydrostatische druk het kleinst is. 

De hydroetatische druk \JH = ~ l\-K) \)\l. zal minimaal zijn voor zo 

klein mogelijke K. Zie tabel 2.1. K .. 3 voor }:::.O 

Volgens dit mechanisme moet de breuk in het midden van het proefstuk 

beginnen. Dan geld t: 

r(~~ 
\J~~ 1\..0.'- (? • 



Ale het hydrostatische mechanisme een dominerende rol speelt dan zal 

de breuk in het midden beginnen; zo niet dan zal het punt van breukinitiatie 

versehui ven na.&l' locatiee met hogere K-wa&rde. 

De mechanische materiaaleigenschappen van het proefstuk bepalen zi~ gevoelig

heid voor de genoemde effecten. 

Waakzaamneid ten aanzien van experimentele gegevens is geboden, omdat door 

de veranderli~e K-waarde de breukspanning een faktor 4 kan verlopen. 

2.). Spanningsverdeling in een vierkant beitelplaatJe , 

Bij het over een diagonaal samenpersen van een bei

telplaatje ontstaan inwendige spanningen. Deze 

spanningen kunnen met behulp van een ASK! computerpro

gramma vorden berekend. Hiertoe wordt het proef-

stuk (vanvege de ~mmetriet i deel ervan) in 99 
TRIM-3 elementen opgedeeld (fig. 2.4.). 

Elk TRIM-3 element verkeert in een spannings

evenwicht ten opzichte van zi~ omliggende ele-

menten. Er van uitgaande dat het proefstuk aIleen 

belast wordt in het lineair elastisch gabied bij 

gelijkmatig verdeelde belasting err worden de span

ningen geprint. ~ig ~.~ 

De resultanten van de spanningen in de richting van de hocfdspanningeassen 

(is X- en Y-as) van de TRIM-3 elementen gelegen op de X- en Y-as zi~ getabel

leerd en uitgezet (tabel 2.2., fig. 2.5.). 

TRiM 3 ~'X. \l2.~ TRiMS cr:y CJ'a.y 

1. .... l,S o! 'l.v::l- - 8.'3 t 01< IOl. .to -+ 2. S :t '3 'y.\IJ~ - 9,10 9 'X • 
:t -+2..~9& -8,(;'!>S" 

~l -+l.'+o~ - 9.) 9 s 
!! .... 1.8 ''!$ -'1,80"1- -1-2..11 0 -1 0 .11 0 
4 -+ i,:3 t 4 - ~. SIt 6s -+ \'1 0 - 12,2.'1 0 
S' -+0.'1,91 - 5.1 9 1 , -t 1.i5'3 - t ,+,5',"0 
6 .... Q. ~ '+ 2- - 3,' 2. S- &S' -+ OJ 0 5 '" -lS,tto 

~ .... 0,0 ~ 9 - 1.1 i 2. S:L - 1.9 ~8 - 16., $' 0 
-o.i2..S' - 1,o:t1 31 - OJ S '1 It - 31.<] '10 

~6 - 0, t 2 0 - o~ i 8 ~ 
- q 000 - 0.1 sa ~o.o \l"1~ = tra.y ; \)1'¥. :. \Sly 

tabel 2.2. 
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In ,let midden van het proefstuk geldt met cr
f 

== 3,9 x 103 N/_2 

~'1 ::: ~':JC. ~ 2,5 x 10
2 

N/mm2} met ~y = -K~y is 

cr2.'1 = eft"¥.. ~ -9 x 1l N/mm
2 

de K-waarde geUjk 3,6 

Als men het verloop van de hoofdspanningen van een cirkel en een vierkant 

met elkaar verge 1 i.jkt, bl ijkt het gerechtvaardigd een vierkant als e.en ont-

fi#!. 

aarde cirkel te beschouwen. Uit de berekende resultaten volgt dat bij benadering 

geld t: 

2.5 

'rY r-! :Lf 
\Jly ::: \J 1)(., ::; 7\..O.\, met f =~X()JDK\ (2.10) 

Met (2.10) 

tabel 2.2 

C"'T'" 2 483 102 N/mm2 11) \J1'j = " X 

no' 2 523 102 N/mm2 \),'1 =, x 

2.4. Breukkriterium druktest voer een vierkant 

0::: lengte diagonul 
'\. ::. diktevan het proefstuk 

Voor de Y-as geldt Cfa.y=-Ktr\y. Uit tabel 2.2. blljkt er voor de diagona.a.l

verhouding J/O een K-waa.rde te zijn volgens onderstaande tabel. 

tabel 2.3 do/p - 9/9 8/9 7/9 6/9 5/9 4/9 3/9 2/9 
11.'11 '" 

1/9 

K - -1 -5,n? -12, 3 +180 +12,6 +6,90 +4,96 +4,06 +3,65 -
De door de vlakspanningstoestand in de 

c,IY ::: t (\hy-'J'1Y ) 
spar:nlIlg geld t: \J~ -:::. (\+'VK)It5:", 

vertikale diagonaal veroorzaakte rek is: 

zodat voar de effektieve 

met 3,6<K<'10 
voor 0 <d(o < o .. S 

Hat breukgedrag is hetzelfde ala dat van een schijf, aIleen zal bij een dominerend 

effektief mechanisme de Bcheuraanvang dichter bij het midden liggen, omdat voar 

K .. 10 C¥O~o.S~ \.~.~ .. ~,}t./R~O .. l' in het geval van de disk, 

AfhankeIijk van de invlaed van de mechanismen I en of II geldt voar het breuk

getned. O~ J..,b ~ 0,5 

II) rY _ rr' _ 2.:~%xo.\Px-t = '-~~'P'\~ :: 1~~3~\~ N/rr-!:' 
, \J1y ~ \JI')(...- Tt.c.t 3}4 l'\Q ' 

,. i/o) 18 flctief omdat geen schuifspanning aangenomen 18. 



3.1 Ir:v12ed van de t'E!l!;ger8't;1ur oR de 8pallsingverdeling. 

Los van de soort belasting en de apanningstoeatand besta8D 

er een santal materiaaleigenschappen die van invloed 

zi~ op het breukgedrag van material en. 

Speciaal in het geval van snijgereedschappen en in het 

bijzonder van hardmetalen beitelplaatjes spelen de 

door temperatuursverechillen veroorzaakte spanningen 

een grate roI. 

Grootheden die een belangri~e invloed hebben op het 

thermisch due oak het mechaniech gedrag zullen ver

volgens worden afgeleid. 

Als de warmterek gedefinieerd wordt door: 

Ce ::. ll1C:o ::~.e met a .temperatuursverhoging ( 3. 1) 
L.=lengte ns de temp.verhoging fi~. 3.1 
Lo -lengte voor de temp. verhoging " 

en de uitzettingsco~fficient ~ als de rek per °c dan kan de thermiache 

spanning voorgesteld worden door: 

~ :: t,6E = )...9.E ( 3.2) 
Wordt deze spanning veroorzaakt door de flux ¢ ala een hoeveelhe1d warmte (Joule) 

per oppervlak per tijd dan geldt volgens de analogie van Ohm (V.ixR) r 

elL = ¢ x ~ ( 3. 3) 
Met de warmtegeleidingsco~fficient~ als de hoeveelhei~ warmte die per lengte 

eenheid L gedurende een seconde getransporteerd wordt bij een temperatuursval 
a van 1 C. De thermische spanning kan nu geschreven varden ale: 

~;~.¢.L 
In deze ver#relijking wordt de thermische spanningegevoeligheid voorgesteld dooN 

>-'E 
St=-:t< ( 3.5) 

Voor de thermische breukspannlng geldt: 

Cle& = £e~E ::. 't. .¢~.L 
met ~"J ale de rek in staaf 2 die breuk veroorza.a.k.t in staai' 1 } (zie fig. 3 .. 1) 

¢\ a als de flux in staaf 2 die breuk veroorzaakt in staaf 1 

De thermische breukweerstand kan nu gedefinieerd vorden ale: 

R\ :: t9\ ~ .:: E, ~ (3.7) 
omdat het niets uitmaakt of de breukrek van het materlaal door «(9l= (.\ 

taermische of mechanische 8panningen wordt veroorzaakt.) 



Wanneer nu een varmtestroom 4001' 

het proefstuk ~leid wordt 

(sie fig. 3.2) sal de minimum

kracbt f~ om het proefetuk kapot 

ts drukken kleiner zijn dan de be

nodigde drukkracht P zonder flux. 

Er treedt breuk op als de thermische 

Clu..., en de mechanische spanning cr~ 
earnen de grootte van de effektieve 

breukspanning bereiken 

fig. 3.2 

De thermiache belasting F(¢ )moet besc~ouwd worden ala de invloed van de flux 

op de relatieve uitzett:ini; in het proefstuk. Door de ui tzetting van het verwarnde 

~deel te tJ zullen i1: het omliggende koele gedeelte trekspanningen \J ~ o~tBtaan. 
In het geval van de op druk belaste disk sal oak het 8panningsverloop crty 
verstoord worden, souat ter plaatse van de wa.rmtebron de tr..y vergroot wordt. met \f 1.\l.., 

Cp de Bcaeiding tUBsen wara en koud zal ee~ vertioogde cr~~treden. 

\J4t{~.::J.}3~y+ cJi,"- -V \ ~ + trt\.l...) (3. 10) 
Vanwege de varm'1fegeleiding zal het verwarmde gebied zich ui tbreiden en loapt ear 

sen in grootte afnemende temperatuursgradient vanui t bet nridcI:en .,. het proefeiuk 

naar de buitenomtrek. 

Di t viI zeggen dat de thermiecl1e spanningen \:fi'a....a-.. \J'l.~ tel' plaaise van de 

rand van de elektrode maximaal zijn en vervolgens naar buiten toe uitdempen (fig. 3.2) 



3.2 lnvoerin& van de ZPI-waarde ale de thermiacne breukbel&8tingagevoeligbeid. 

Door de thermische belasting F(¢)zal de weerstanci die het materiaal tegan uit

vendige mechanieche belasting kan bieden teruglopen. 

De aterkte afname i8 vooral af1lankelijk. van de ui tzettingacoilfficient }.. en de 

varmtegeleidingsco!fficient t<. ~t Materiaal met een grote ~.n kleuHt 9..<. zal due 

erg gevoelig zijn voor thermische belasting. Deze gevoeligbeid uit sica. na het 

a.a.nbrengen van de flux in .et sterk teruglopen van r ~ . 
Omdat .et b~ de klassifikatie van hardmetaalsoorten van belang is de thsrmieche 

spanningsgevoeligheid te kennen. wordt alB vervanger hierYDor de ~ in

gevoerd. Met behulp van deze testmethode is het mogelijk deze wa.&l'de enel te 'bepalen. 

r~~ 
Gedefinieerd.: de TBB-waarde = r ___ :::: \r\ (3.11) 

met tr, = 2. f~ ala de ma.ximale mechanische restspanning die nog door het 
f~ ~.O.~ thermiech belaste materiaal kan worden OPCeDomeD 

\L - 2.. t-. ale de breukspanni~ van het niet v~. lII&teriaal" 
"..;: T\.. o. t 

waarvoor geldt: a ~ TBB ~ 1 

De flux dient voar de meeteerie$ van de v-erschillende lofali teHen konstant te 

vorden gehouden. Deze flux vordt aangebracht met sen puntlae_chine. De instelling 

van de stroom8terkte, secundaire spanning, cyclustiji en vermogen !l'I&.8" om de 1'BB-vas.rdcm. 

van de verschillende ha.rdJletale1'1 !let elkaar te kurJ..nell verg81ijlum. 1'11.t ~Ad worden. 

Ook de voorspanl'ling van de elektroden (di t is de kracht 1f&IU'mM de elek:trod.eil op 

Ht proefstuk drukken) en de diameter veraouding van elektrode en proeratuk 4i..

COl'lst8.l'lt te worden gehouden. De aldu verkrecen TBB-vaarden moeten ala rea'li ... 

groou.ede1'1 beschouwd vorden. 

Als Yoor ee1'1 bardmetaal galdt. dat de 'l'BB • 1 wil ot zeggen dat dit aateria&1 

totaal ongevoelig is voor de ~racate flu • 

.11. de 'PBS < 1 isJwil dat Segg8n dat de breu.kapanning yerl.aaAd is cloor de "roor

uakte tllermische belasting 

De T.Bl3-waarden van de beseAikbare kardmetMlsoorten eiienen te worden be~d so4at 

bij optredsnde breu.kverseAijnsslen bij 8sn bepaald verspanint!BproCtlB. een p.eaikter 

aoort hardmetaal kan worden gekozen. 

~) . 

Door de temperatuursverllogiR@' keett ket ma'teriu.l wellicht struktut1.rveranderingen 

OftIlergliWm. De invloed hier"U"llm sal 1ft di t rapport bui ten besehouwing worden 

.,.lata.. 



3. 3 1(ontr01. V'!B de 'berekende breukSP!9niN 

Door de elektroden in of ui t het midden te plaatsen ia het moce1ijk de pl_t. 

te bepalen Jva&r de grootate breukpvoeligheid lict. De invloed van de in 

hoofd..tut: II par. 2.2 genoeade 'breukmechanismen kan aldus worden bepaald. 

A) 6) 

Ala van een 'bepaalde kwali tei t, onder de gegeven 'belastinpverdeling de 'breuk

gevoelicheid in het midden het &rootst is, dan zal een flux bij pla.atainl' van de

elektroden in bet middenJeen ,rotere invloed uitoefenen,dan 'bij plaatsinc uit 

hat midden, de locatie van breukinitiatie en ~male thermische spanning 
wtJ.len dan .amen. 

Vordt in de situaiie van fill. 3.).l een kleinere F~pmeten dan in situatie B, 

dan 1~ d~ po.iiie.wear breuk bij voorkeur ontstaatJin het midden. 

Ligt de voorkeur voor breukinitiatie op de plaats .met de grootste K-waarde,dan 

zal plaatsing van deelektroden daar,de grootste invloed veroorzaken. De dan 

gemeten ~s kleiner dan vanneer de elektroden in het midden geplaatst worden. 

Wordt in de 8i tuatie van fig. 3.3A een grotere f I'MiM.. gemeten dan in ai tuatie B. 

dan begint de breuk ui t het midden. Bij dominerend "effektief meohanisme" op ongeveer 

die plaats waar de K-vaarde maximaal is. 

Looatie van de plaatB waar bet sehour mechanisme inzet door stapagewijze verplaatainr 

van de elektroden is mogelijk. De juiste K-waarde kan worden bepaald zodat de dan 

verkregen \r...tM met de \J~ van de trekproef mag worden verpleken. 

Exakte plaat~~epaling is moeilijlc omdat er ook nol' invloed van de flux is op enip 

afstand van de rand van de elektroden. 

De aoewelMid. vanete cUe cloor toevoeging van de flux &an hat bei telplaatje werd 

~ce&d, kO!l. met Mil kaloriemeter bepaald worden. Door het warme plaatje steeg 

... 'te1Ipe!"&t'liIur .. 50 gnm ... ter in ltet Joule-vat ffGmiddeld met 0,3 °C. 
J:r wercl d.uIJ 15 x 4,2 • 63 Jo\11e afgestaan. De temperatuur van ket ma'teriaal tUB.en 

.. _ elektroden kan globaal a18 voIgt worden uitgerekend. 

W • vol. % ag % Bv x A.B met ( 3.12) 



W - de opgenomen varmte van het beitelplaatje - 63 Joule. 

TOl.- het volume van het verwarmde gedeelte tUBsen de elektroden, zodat 
1 1."" d2 t t d • diameter van een .1ektrod.e • 3.1lII'lI. 

vo • - 4 . • me t _ dikte van het beitelplaatje _ 3 mm • 

• 21,2 x 10-9 m3• 

Bg - ket 8oorteli~ gewicht van een hardmetaal. Gekozen Sg a 14 X 103 kg.m-3 

-1 0-1 
Ilw - de soortelijk:e varmte van Ben hardmetaal. Oekozen Bw - 209 J.kg C 

c.9 • de temperatuursverhoging (alB pmiddelde .-rd. tua __ 0 _ 1000°C.) 

SUbsti tutie van bovenetaande gegevene in (3.12) levert een temperatuU?'l!rvel'kogin« 

van ruim rOOD 0 c •• 

Re.k.ening houdend met stralingsverliezen, voordat hat beitelplaatje in de calorie

meter vordt ondergedompeld, kan een flitstemperatuur van ongeveer 1800 °c mogelijk zijft. 

1) Elektrode van de punt- \.1. ¢o.r;--. 
1 asmaohine ~.¢Is"_ 

2) Kabel naar de elektro- 6 denhouder 

3) Elektrodenhouder (zie r 
hfdst. IV 4.2) 

4) Elektroden die op het 
beitelplaatje gedrukt 

worden, 

5) Beitelplaatje 

6) Aansluiting amp're me-
ter 

f1. 3.4 
Omdat de stroomsterkte door de elektroden van de pwltlasmacitine te groot was om 

direkt te meten, werd parallel hieraan een dunne draad. (I x de lengte van de elektrode) 

bevestigd. De hierdoor gemeten stroomsterkte (topwaa.rd.e) bleek 6 amp~re t. zijn. 

Voor een draad met lengte t zou de stroometerkte 9 a.mp~re z~. Nu geldt dat: 

Met Idraad :a 9 amp~re geldt voor de 

total. circuit (zie fig. 3.4) : 

stroomsterkte door detlektrode (1), dUB 

I 1 kt • 81 00 arnp~re. (topwurde) e e r. 

het 

Gemeten topspanning tU8sen de elektrode van de puntlasmachine 
" "over een kahel naar de elektrodenAouder (2) 

Resterende " over de elektroden op ket plaatje (4) 
A. 

" Vs, • 
Yt.S .. 
V"'O -

4 volt 
1, 1 volt 
1 ,8 volt 

-t Vs - !e sinwt 1 Idt d fspanning Vcd - 1,8 sin w t volt 
...... I •• I, sin wt ge voor elstroomsterkte Ie _ 8100 sin \IV t amp~re. 
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fig. 4.1 
Om genoemde theorie~n aan de werkeli~eid te toetsen en beechoUNde 

testmethode te realiseren werd het volgens fig. 4.1 geconstrueerde 

persje gema.akt. 

Een van de belangrijkste eisen is de evenwij:ligheid van de stempels 

(di t zijrl de krimpringen @). Daarom is gebruik gema.a.k:t van een 

voorgespannen stempelhouder (type SUSTAN) met kogelgeleiding <±) , 
zodat deze, ook tipens het persen, ala apelingvr~ mag worden beBchouwd~ 

Om evenwij:lige bevestiging van de stempels mogelijk te maken, werd de 

etempelhouder opgevuld met de evenwij:lig geslepen schijV'l8n (}) en @ 
Voor een goede posi tionering van de stempels washet nodig dese echijven 

ie voorzien van paspennen. Het bovenste siempel is met behalp van twee 

klemmen (j) vaetgezet. TUseen de stempels kan nu het proetstuk geplaatet 

worden. Dit is sen beitelplaatje van het type SNUN 120312, ~aarvan ~ t.o.v •• l~ 
di&g'Oual «Blegen hoei:en aodanig afgeslepsn zjjJl, de.i de lengte vu het 
aurakinpoptMrvlalt 1/10 vu de diagonaal ia. (fil'. 4.2) 



let proefstuk (2) wordt met de geelepen vlakkea hoven en 

oBder tUBBeD de stempels geplaatst (fig. 4.1). Om •• n 

so geed mogel ijke spanningsverd.eUng over di t kontaktvlak 

ts krman, worden koperen onderlegplaatje8 van 0.05 mm 

f\a'.4.2 
Om "happen" van het proefstuk in de etempels te yoorkomen, 

worden dekontaktvlakken hiervan met een beetje olie geemeerd. 

AI. nu het proefetuk in de pere iete onder druk komt te staaB. 

zal het zich gaan "zetten" (was bij de proefnemingen waar te 

nemi t soda.t de drukkracht over het gahele kontaktvlak 

vordt verspreid. 

4.2. Conetruktie van ae elektrodenhouder 

Om sen v.e:rmteflux in het proefatuk te kunner. 

brengen, werd een elektrodenhouder ontworpen vol- ==========4H 

gens nevensta.ande figuur. 

De elektrode CD, materiaal Mo, is geisoleerd 

opgeb&ngen in een syndaaio cylindertje, dat 

aaa het uiteinde van een scharnierende arm is 

beweti@'!. 

Jlet de stelmoeren G) lean de evenwijiigheid va 

bet elektrodeuiteinde t.o.v. het proef.tuk vor

d •• bepu.ld. De hoogteregeling kan !let bout @ 
g8achiBden, terwijl &all.lag G) ervooJ" sergi dat 

de elektroden niet tegen elkaar elaan ale het 

proefetuk breekt. 

De veer @ is zodanig ingesteld, dat de 

.lektroden met 1 kgf op het proefstuk druk

ken. Ret proefstuk vordt in de pere onder 
I 

drukapanning gezet, waama een flux ingevoerd 

vord.t. stapsgellije wordt de druk vergroot 

terw~l na iedere stap de flux-inbreng herhaald 
! 

v~rdt. Die kracht ,waa.rbij het proefstuk breakt 

D& toediening van de flux vordt ale Pmin ge

definieerd. 

t~. 4..3 



Ba van d. erootste prablemen bij het atukdru.kken 'V8ll de proets'bakUla 81eek 

het steede soheuren en ""'r:ija81eD vu de .tempel •• 

Kiet de p:roet.tukken 1IftIQ"dq ,.teat. maar bet .tempellll&terlaal. De ....... .. 

aterialen Boals B4C, 412°3
, SiC + A120

3 
en enltele 800rWn ...... ek 

caven de ,eest. 

Slechts een stempel van de "'beste" (.K40) soort ba.rdmetaal. dat ertn ........wrkt 

werd door een krimpring 'bleek. in staat de enorma lcrachten (so.OOO qt/aa'l) te 

veerataan. 

Yoor krimpring berekeningen en eonstruktiedeiails zia appendix IV.1. (ltlz. 36) 

Voor een clobaal overzicht van de meetopstellinc zi. de toto'. van appendix IV.2. 
("18. (2) 



HOOFDSTUK V STATISTIEK 

5. 1 Inleidine 

Kanerekening: 

Indien het kansveld van een stochastische grootheid bekend is, zal het maken 

van voorspellingen mogel~k zi~. Er zijn vele soorten kansvelden (Binomiaal, Poisson,enz 

waarmee het gedrag van stochastische verschijnselen met een zekere betrouwbaarheid t 

voorspeld kan worden. 

Statistiek 

Als van een stochastische grootheid het kansveld niet bekend iS t sal men met 

behulp van een steekproef hierover een uitspraak 

bevat de nodige gegevens over de verdeling. 

Steekproefgemiddelde ~:.ik ~ ~ ~ . en 

kunnen doen. Zo'n steekproef 

l f.-r ~ 1. 
steekproefvariantie S1. =. f't\..-i f.q (~.A. -~ J zijn schatters voor achtereen-

volgens de verwachting en de variantie. 

Ale de realisatie van de schatters (schattingen) aan bepaalde voorwaarden 

voldoet, is een ui tspraak over de verdeling en dus het te verwachten gedrag 

mogelijk. Een methode om uit steekproefgegevens de nodige informatie te halen 

om het gedrag van hardmetalen te voorspellen en te karaktetiseren is de 

Weibullstatistiek. 

De betrouwbaarheid, dit is de nauwkeurigheid van de uitspraken, sal vanKege 

het "grove" karakter van deze statistiek bui ten beschouwing vorden gelaten. 

5.2 Weibullstatietiek 

Alge~ 

Empirisch kan worden bepaald (lit. 13) dat de kane F op (bresse) breuk 

vol:tr cr ~ \) voldoet aan onderstaande verge lijki ng: 

Uit (5.1) voIgt: 

met ~ = karakteristieke spanning 
I'm" - Weibull-helling 
~ • een stochastische grootheid en 
c;:r' .. een realisatie daarvan. 

a) Q.~~(1~ r-l :. ~~~\} -~~~ ~ 
b) ~ C(:.Clo ~ r =- i -~ =. o.b~'L 

Door gebruik te maken van Weibull-papier met logQ( ale horizontale en 

logln(t.:F) ala vertikale as kan de relatie tUBeen \l en de daarbij behorende f" 
worden bepaald. (zie fig. 5.1) 

(~ 1) 

(~.2) 
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5 • .3 Bepa.ling van de relatie tussen tra """-~ • 

I. Heem 7 proefstaafjeB met volume-eenheid dV _ 1mm3 
Veroorzaak breuk: en tabeHeer op grootte \)1 tIm \r1 

II. Bereken met de desbetreffende medianrankformule (lit. 14) (5.3) 
bijbehorende fi tIm F'f . r _ ~-o .. ~ 1 (' _'l.. l' f' 5 1) 

'I. T hler '& - ""-+o.~ met n • Zle tcwe In 19. • • 

III .Zet 'I'a en 'F~ ui t op het Weibull-papier. 

IV. Door deze punten kan een lijn worden getrokken. 
Is dit gedaan daa zijll bepaald: a) m (richtingscol!fficient) 

b) ~ (die spanning met de kane op breuk 
voor \[ ~ ~ is 0,632) 

Door het op deze manier verwerken van de 7 steekproefgrootheden is de kans op 

breuk voor \f ~ \J zowel grafisch (zie fig. 5.1) ale analytisch (5~ 1) bepaald. 

Door het vergroten van de steekproef wordt de betrouwbaarheid ver~oot. 

5.4 fOiitruktie BI'!Qek fig. 5.1 

Bepaald materiaal/gedrag blijkt dUB te worden beschreven door vergelijk.ing (5.2) 

waarbij m en \\0 karakteristiek zijn voor het materiaal. 

Zij worden nu als onafhankelijke parameters beschouwd en voor eon fiktief materiaal 

achtereenvolgens 2 e'n 5 gek9zen. Met de vergelijkingen (5.2 en 5.3) ku.nnen nU\S'tY,..\lt 

berekend worden. Nemen we de onnauwkeurigheid van de rekenlineaal vocr lief 

dan kan de tabel in fig. 5.1 worden gemaakt en is de construk'tie va de Ijj1 

te realiseren. 

11'1 werktli,j1ffieid word t proefonderVindelijk\l~ waargenomen. achtereenvolgens tecen r~ 
1.1i tgezet zodat dan pa.s m en \lo bepaald zijn. 

~
Controles voor \r ., 3 volgens vergel~ing (5.2); Y - -0,444 ) 
- m -~OglnC~r.,J - loglnti=tt11 1 (log\jl-1og\J1.) • 2 

bij 14' • 0.632 wordt inderdaad \1"0 - 5 gevonden. 

Met behulp van de op deze manier verkregen richtingsco!fficient m is het 

IIIIOgelijk de invloed van het volume van het proefstuk op zijn treksterkte te 

berekenen. 

Bij een buigproef kan met behulp van m de invloed van de epa.Dlli~~eli.Dg 

op de treksterkte van het proefstukmateriaal worden bepaald. (aie appendix V1 



6.1. Inleiding 

»a realia.tie van de krimpringen met hardmetalen kern, bleek het mogelijk 

de verachil1ende soorten hardmetaal etuk: te dru.kkea. 

Als proefstukken werden gebruikt de kwaliteiten P10 - P40 - K10 en K20 met 

codenummer SNUN 12 03 12. Deze code bescbrijft de geometrie van bet beitel

plaatje met: 1) S d.w.z. vierkant 
2) N " vrijloophoek 0

0 lengte-breedte • 12 mm 
3) U " tolerutie + 0,13 - 0,375 mm dikte • 3 nun 
4) N " zonder gat,-zander spaanbreker neusradius - 1,2 mm 

De gemiddelde afmetingen van de beschikbare plaatjes waren, lengte diagonaal 

D. 17,20 mm, dikte t = 3,22 mm, zodat v~~r de breukspanning geldt: 
rY _ 2..r~ - , A c:- . -~ 0 2 • . 
\J¥.ln...J.... - T\.\:).t. - 1.L-.l -X\O r~ kgf/mm_t f~in qt. 

Van de verkregen breukspanningen zullen Weibull-grafieken (hfdat. V) worden 

gemaakt. Bij de komende berekeningen zal voor de breukspanning \f'~ .die spanning 

genomen worden, waarbij de kana op b:reuk 0,5 is (50% breuk). 

6.2. Weibull-grafieken van enkele hardmetaalsoorten by kogd drukken. 

Ala we er van uitgaan dat het breken veroorzaakt wordt door bet feit, dat een 

bepaalde trekspanning wordt overschreden, dan vervachten we dat het materiaal 

met de 'grootste TRS-waarde de grootete breukspanning \r'~ heeft. 

De TR5-waard:) is de\lt.. in de ui terste vezelatstand"bij. eea buigproef. 
~ II 

De in fig. 6.1. getoonde grafieken voldoen op bet eerste 00&' aiet &an de 

fabrieksgegevens. De \r~ van serie 0 dient grater 'ie zijn' daa de ~'t<. van serie 

ollliat volgens de gegevens van de fabriek de TR8-waarde van eerstgenoemde serie 

('l'RS ® - 210 kgf/mm2) groter is dan de TRS van Iaatetgenoemde eerie 

(TRS Q) - 140 legf/mll) .. 

»e o~~zaak van deze ;~r~chuivini' is;ellicht dat de dQor velen (zie liieratu\U'

overzicht hootdstuk I) geaccepteerde a..t.nJUUDe dat de bJ"8U: &1 tiji in u'\ ad.1ldeli 
. van de schijf beaint, niet juist is. Beide in hoofdstuk II pnoemde te&'f!l'll'8stebl 

werkendemechaniameo/(I en II) spelen een rol. 

Yerklaring 

Ret hop Co percentage van serie ® is er de oorzaak vanr dat de eff_tie..,. 

Dreukspannin&' onafhankelijk is van de hy"drostatiache druk.(zie tiC. 12.6 tala. 35) 

Er ia geen ap8cifieke plaats waar het materiaal het ..akat is. 

Breuk .... 1 volgene het effektieve mechanisme daar bel'innen,wa&1" de rek het poeut 

ie, dua daar waar K ma.ximaal is en tevens geldt, dat ~y~ ~.h\. .... t. 
r( .~v • 0.25 } 2 \l4.rD • (1 +V K)\Jy.. met K • 10 i dID ';:., ~.5 • 118 ~I,~ __ een 

.~~ ~_ 33.6 kef/rom TRS. 210 qr/-
OI'lderlince verhoudin&' VO. 1 t 1,78 

fNnawra8 Jl!,&pture stren&ht ontleend aan. fabriek.,.cevena . 



let 1_ Co-pereentap van .. rie Q) is er de ooruak 'V8on
/
ut bet _~ft'ia&l 

hi ..... t ie, daar vaar de bJ'drostatiach. clruk tt.t klein.t ia . (bJdroetatisch 

_chani_) De breuk belint in u1 Ilti.4den van k.t proal.t_. De l.......ard. is 

dear minimaal zodatt 

\)1@· (1 +'0 K)\)'f,. m.t1v • 0,25 } 
lC • 3,6 2 • 
"' .. - 43,0 kd/rrn 'l'RS-
onderlinca verhoudinc va • 

61,1 q-r/ .. 2 Ween .. n 

140 ..,/_2 
, I 1,71 

De \f1 en de TRS-Waarde mocen niet ale heualtda besct.LoatC vord~ 0II!dat .. 

aabtereenvolcefts;de ettektieva breultspanninc van •• lijn- 79ap. MIl vlakapaa

ninlai08atand veriegenwoordicen. 

Oeltruik van formule (5.8) Appendix V bleak nol' niet moce1ijk, OlIIdat da JaOCli,ce 

,...vens over de cWruikte DW.D%'oef niet voor hande.t..varen. (invload 'V8Il het volwae) 

Voorlopig stellen lie het verboudi.npeetal va -~" op 1 t 75. 
Dese cedachte ceprojeeteerd op d. vaarden van de" ~ rester.nde aeries ceeft als 

ui tkomst voor de resp. lC-waarderu 

eerie 1 

TRS 
• 1 ~ 15 

Onder de hiervo~ ,.noemde aannamen sou men kunnen concluderen dat veor kwa1it.ite~ 

met .en Co-rehalte van 11~ beide mechanismen een rol spelen. 

eerie 4 
• 
\)~® •. (1 + 'J lC)\r~ 
vaaruit voll't K - 8,5 

TRS 
-;-;'75 

Alhoewel het hydro.tatische mechaniBme weI wat invloed heeft, dOllineert hat 

ettekti.va mechanisme sterk. 

a..tea naar het percentap Co (1~) sou men wrwachten,dat .aide _cbaniamen een 

onceveer even crote invloed souden beiben op de plaate vaa de breukaan~.(sie .-rie') 

De verkrepn meetpcevena 'beve.iicen .ovencenoemde pdaehtencanc niet. Bienij ku 

echte .. vorden oppmerkt, dat ooJr:~p andere pwlt.en eerie 4 aid! a.twijJtend cadraact. 

6.3 Verband tUBBen ~ichtingacoefficient en hardheid 

De riphtingBco~rficient van de Weibull-rechte, de Weibull-helling m wordt 
, 

pcleftni.erd ale: 

t10&' laC 1-;/ o- loC In ( '1~ j / (log \s''f - log \3'.1. ). 
9007 die _tHrift <D <V en CD geld t de. t vaal' t04t~ •• cle b.a.rdheid. H V. 
~ 0Cik ... 1I81t . aerie ® but ten de vaargeno •• eftrmt4ipeid. 



fig 6.1 
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2.S 3 a,s i.t 4.S 6 5,S 

serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 

kwali tei t P10 P40 K10 K2Q 

\J¥., 36, Q 33,6 43,0 32,5 

TRS 150 210 140 180 " 

\r~, 85,6 118 81,7 103 

K 5" 10 3,6 8,5 
" 

Co% 11 16,5 8,5 10 

HV 1550, 1400 1850 500 

r. c. ( t'M-J 19 20 17 ?4 



6.4 Veriticatie van het breukcriterium 

hor d.e ele~trod.en in of ui t het midden van het proefstuk te plaaiBen t 

1e het mogelijk het breukcri terium ui t hoofdstuk II.2 te veriti~ren. 

~ lcwaHteit K10 (8,~ Co) serie Q) is volgens fig. 2.6, App. 11.2 

gevoelig voar het hydrostatische mechanisme en zal een breukaanvang hebben, 

~en.ongeveer in het midden van het proefstuk ligt. (K-3 t 6). 

~~r dan daar de elektroden te plaatsen, wordt de thermische spanning 

opde zwakste plek aangebracht. De dan benodigde F. om breuk ie ver-
IDln 

ootzaken is kleiner dan bij plaatsing van de elektroden uit het midden. 

V~~r experimentele realisatie zie fig. 6.2. 

Van de:kwaliteit P40 (16,% Co) serie ® verwachten ve geen invloed van 

. het llYdrostai:ische mechanisme. De breukaanvang zal op die plaats beginnen 
./ 

wa.a.r; de K-waarde marimaal is (effektieve mechanisme). Plaatsing van de 
, 

el~troden uit het midden geeft het proefstuk de grootste verzwakking. , 
De vaargenomen verzwakking met serie 2C is 2 x zo 1I"00t a.la de versvakking 

~1Iie~n met aerie 21. 

T.h~orie en experiment zijn niet strijdig met elkaar (zie fig. 6.3). 
Bij debepaling van de TBB-waarde a.ls maa t voor de thermische apannings

: / 
~roeligheid worden de elektroden bij iedere kwali tei t in het midden €'8plaatat. 

D.linvloed van de door de puntlasmachine geleverde varmts-flux op de kwali-
.; 

te~ten P10 en K20 wordt weerge~n door fig. 6.4 en fig. 6.5 • 
• u 

'jIJ~ De ~ Ne_talJlLJuIls tt1all.7-lb!rn!!ffie ~reuk-
i ' J!!ra~ 

,..teriaal _t .. ~ WU'.te,.leiding sal weinig .,'IOeli..r sijn 'VOI7'r 

plaataelijke verhi tunc_ ])e vamte-flux veroorzaakt veinig _eham..1eche 

epaDnUa.gen, zodat de ~e tot "n nadert. 

Je warmte,.leidinpcoltticient.9..<. en de TBB-waarde blijc.en een ~elijke trend te 

hebben. 

lhj afnemende thermische spannincspvoeliaheid neemt de TBB-vaarde toe. 

Di~ pdra&' wordt bevestiid,met uitzonderinc van lcwaliteit K20.(fil'. 6.6) 

(~ 
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fig. 6.6 

o _____ .-.;-__ -+ __ ----1.. __ --+ __ ----1
0 

· i I 'l( lOr; s./~ I 
(0 l------'-+' -----+~_--._I --_._- ~.----I 

:t'----s\:::~--L_---'--~L--L--~ 
K01 K10 K20 M20 

t i\ 

1 
I _* I 

-+I-/~_l-----t--------+-
I I J I 

P01 P10 P20 P)O 

t 

r~40 

--lo:u;o 

o.letf 
0.12.S' 

0,0'3 

P40 

t 

t 
!~" 



KONlCLtJSI:2S 

BiJ het zoeker. naar een testmethode waarmee ~edere fabrikant en gebruiker 

can hardmetaalsoorten de mogelijkheid heert om met eenvoudige testapparatuur 

zel f mechanlsche en thermische groothe<HH! '~e bepalen I waren meer moeilijkheden 

dan men aanvankel gedacht had. 

De algemeen geaccepteerde aanname dat de breuk in het midden van het proefstuk 

begint, bl ijkt niet altlJd waar te zijn. De bepaling van de breukspanning met 

\f 4 .. (1 + V K) • T\..~: t met constan te K ::: 3, gee ft een te lage waarde, omda t 

alsv~e breukaanvang uit het midden had plaatsgevondenJde K-waarde veel groter 

y.eweest zou zijn (max. K = 10). Deze veranderlijke K-waarde is er de oorzaak van 

dat het erg moeil ijk is de \r~ van een materiaal te bepalen. 

Door stapsgewijze verplaatsing van de flux is het bepalen van deze K-waarcte 

mogelijk (zie hfdst. III.3). 

Om een goede indruk te krijgen van de invloed van de flux moeten de elektroden 

steeds daar geplaatst worden) waar we de breukaanvang verwachten. 

Ook de TBB-waarden zuIIen dan, door een goede positionering van de warmte flux 

lager komen liggen. Met een eenvoudig persje (tot 5 ton) en een puntlasmachine 

moet het mogelijk zijn een maat voor de thermische en/of mechanische breukgevoelig

heid te bepalen. 

De werkwijze is ala voIgt: 

1~ 
I 

2) 

Koud persen, zodat de \r.~ 5010 bekend is. (hfdst. V en VI) 

stapsgewijze verplaatsing van de elektroden tot dat de minimale 
gevonden is. (hfdet. III.) De plaats waar de breukinitiatie 
be~int, is dan gelocaliseerd en de K-waarde bekend. (hfdst.II) 

Berekening van \)~ := (1 + V K! :.~ met K-waarde ui t 2) 

4) Berekening van TBB-waarde = fi:....r-.... 
5) Kwalificatie door de verkY'f'C"en waarden met elkaar te vergelijk:en" 

F ' 
m~n 

Een nadeel is, dat deze werk'wijze voor een standaard testprocedure te ingewikke Id 

zal zi.:n. Een beter voorstel is wellichtJom steeds geassisteerd met een bepaalde 

minimale fluxlaangebracht in het centrum van het proefstukJte beproeven. 

Dl t met de bedoeling de plaats van breukini tiatie vast te leggen; met ale g'evolg, 

dat voor wat het mechanische spanningsaandeel betreft, met een konstante K (=3,6) ger 

kend kan worden.Ret probleem hier is het verkrijgen van de sterkte gegevens 

b'; kamerternperatuur (indien gewenst b.v. i.v.m. experimentele TBB bepaling) 

Het 11jkt evenwel mogelijk door middel van variatie van de flux (steeds groter 

dan flux ,) en extrapolatie deze waarde te verkrijgen. 
mlY! 



APPENDIX 11.1. Het afbreken van reeksontvikkelingen ter vereenvoudiging 

Van de spanningarelati ••• 

1.... 
V~~r ~ is zeer klein, verwaarloos consequent t::>G t.o.v. 1 •• 

• _. t::X.~ ~S' MQ \:;( - \)( - 3 1 -;- 5"1 ..... . 

- 1 ~\ ~~ 
c.~ '\)( - . - 1 1, + 4! .,.. .. , 

\. tX.,3 ~~ 
MeAd ~ = \X - 3 + S ...... , 

k~~ 

= \X - O(tX.~) 
-= 1 - 0 (tX.~ ~ i 
== \)( - 0 (~) -4> ~ 

= ~+ O(~'l) 4 ~ 

$tel ~1. = £ dan word t: 

rrJ _ r( - + 2.£ [(\-(12..~ _ ~_(~ ~)] 
\J\} - \Jay - 1\ (\ -£ 1'L o.n.C,\l..6 \ - (. . 

-= +2:£[ :t~ _ ~tt,.~ 1 
1\ (t-t:.) i-(' J 

~ _r! _ ~[2.~ t ~.~] 
2.) - \.)Ft~ - - T\ l-E, 1-£: 

= _~[3te:.l 
T\. i -(. J =+~rl_':±"] T\., Ll \-t, 

- ~\)I.,,[t 4- ] - n - (\tc)2... 



Invioed van de hydrostatische spanning op de maximaal 

toelaatbare effektieve spanning. 

Door toepassing van de Weibull-statietiek op hardmetalen proefetukken 

vordt die treksterkte berekend waarbij 50% van de populatie verI oren 

gaat. Realisatie (zie lit.3) Ievert onderstaande tabel. 

Hardme taal Rin test m diskteat rn boltest 

6% Co ~= 115.000 psi 16,8 tro .. 242.000 pei 9,75 %- 258.000 psi 
1\ 

12';t Co ~ .. 165.000 psi 12,4 Cfo= 191.250 psi 11,4 \ls- 198.000 psi 

De tegengesteide resultaten worden veroorzaakt door de hydrostatische 

spanning \f\i .De maximaal effektieve spanning \le. blijkt dUB daardoor 

beinvloed te worden. 

De bepaling van ~ ale funktie van \JH, levert voar de: 

r-r _ <r ... -\(~'I\.. "'r Q 
\JHO - 'S 

\Jc.o :=. (i+~1,( )IJ-,<. 

I, 

RINGTEST 

BOLTES'!' 

c 
\ 

6 

\ 
\ \ 
\~'$. 
\' -qc 

\ '\ 
\ \ 

\ \ 

10 

\ \ 
\ \ 

\ \ 
\ \ a 
\\ 

PRU¥. 

\\ 6 
\\ 
\\ 4 
\~ I 

I 

I 
I 

I Met behulp van bovensta&nde ta.bel en de 

~/\r~ verhouding kan nevenstaande figuur 

gekonstrueerd worden. 
1 0 1 

fi&,o A.2.6 

Het blijkt dat bij hydrostatische druk een lager co% een verhoging van 

de breukspanning veroorzaakt .. Bij isostatische druk geeft een hoger co% 
een betere breukbestendigheid aan het hardmetaal (Bridgeman effekt). 

*) Door het nemen van een K-waarde ). 3 word t de verhouding tUssen \r40 en c:r~o 
apders (r.c. > ), ma.ar oak de \fJ:) ui t de tabel grater. Door de aanna.m~ 
dat de breuk niet in het midden v~ proefstuk zou beginnen, wordt de 1n
vloed van \r~ Op~..tI.- zodanige veranderd da.t er een grotere toename van 
de \t optreed t bij toenemende hydroetatische druk. 

"'-

TREl< 

m 

5,64 

9,3 



APPENDIX IV.1 , Berekeningen om de endermaat van de krimpring te bepalen. 

llQmeen 

Veer een cilinder op in- en uitwendige druk belast gelit (lit. 12): 

C( =-£. -~ ~tl-P • .)(-~ -t) 
at = - e. +n,~-n,\ \ fi -'( I (:~ + 1 ) 

eJRA, ::- e. 
t. 

cr~e ~- e. + ~~-~f\.\ (~ - p~ ) 
(4.3) 

(\: = ~( q -~) 
Voor de juiste betekenis van de symbolen zie fig. 4.1 

Rt 
R' 

fi«. 4.2 

Fig. 4.2 toont een krimpring (stralen R.;. enR~) gekrompen om een holle kern 

(stralen itA.. enlt.IIJ. Voor .et krimpen was R';.. iets Kleiner dan It.~ . 
Als de krimpring am de kern gemonteerd is, treed t de krimpspanning ~ OPe 

De hierdoor veroorzaakte 

\JR..,. = - ~:. 0 
fT' = 2.Rt.O (4.6) 
'-'1:.... l\~ - Rt \ '3. 

spanningen in de krimpring zijn: 

\IRA.= - Ps 1.-
("r- - R. to .;- R.. 0 
\J""t\. - ~~ - ~t ·\S 

De door Pes. veroorzaakte spanningen in de kern zijn: 

\fn... ::: - fs () 
_ n..2..-+rl.,\. 0 4.8 

\r\...,. - - n.t'-R.\ \':, 
Veer de betekenis van de 

\)rv..::' 0 
2,1\.';. 

\J'\:., ::. - ~ -rt.f ~ 
symbolen zie fig 4.3. 

(4.7) 



K~IMPRIN(, 

fift_ 4.3 
Oi t de formules (4.5) t (4.7), (4.8) voIgt voor de verlenging A.a.. V_ de 

inwendige straalR;. van de krimpring. respektievelijk. verkorting b.;. van de 

ui t'iendige straallt .... van de kern: 

~~ = \R:' -RA.\ = ~ (elM. _\r~/~~) 
\ 

.. \ _ ft.~ (I"\" \)flA.! , 
Ai.. ::. It .... - it..... - Et \)\... - {rm.;.,. J 

De ondermaat ~ ::: \ A ... \ -t \ ~d 

Door hardmetalen kunnen nauwelijk:s trekspanningen worden opgenomen. Wil men 

toch dat hat trekspanningen verdraagt. dan dient er een zodanige krimpspanning~ 
te worden aangebracht, dat de inwendige tangentiale Rpanning in de kern. 

veroorzaakt door de inwendige druk ft plus de krimpdruk ~ , nul wordt. 

c:r~(ft+~) ::: \r~<.~~) ;- \ft ... <.r~) :. \) 
Met de diameterverhoudingen 

R .n.-
C :::; ft.: ..t..Nv t>(:: rt: zie nevenstaande figuur 

Ieidt dit tot een krimpdruk: 

die aIleen door f.t en de diameterverhoudingen van kern 

en krimpring is bepaald. (lit.12 bIz. 288) 
fig. 4t.4 

in kern en kri~pring veroorz~t door AIle tangentiele en radiale spanningen 

krimpdruk, inwendige druk of krimpdruk 

van C)~ ......... "t worden bepaald. 

+ inwendige druk kullaen nu ala funictie 

De voor onze berekening van belang zijnde spanningen zijn: 

a) De tangentiale en radiale spanning aan de binnencirkel 
veroorzaakt door ~ . 
r-( C3.H /.2.. C.t+4 \(2.._t P 
\J~ : ct_~r 'f.. ~ X. ~~l..)( \.t, 

\r~ ~- ~~:1 X \~t )< rl 

van de krimpring 

b) De tangentiele en radiale spanning aan de buitencirkel van de kern 

\J ~ = - t(l )< 'i2~J X 1'1(. 
\fIlA. :: cr 'A;.. 

Met (4.10 tim 4.12) k.an de ondermaat b wordenbepaalj. 

(4.16) 



Bet aanrakingsoppervlak van .et proefstuk met de kern in de krimpriag 

Iteeft een reoatiloekige YOrlI. Bij samendrukking sullen in de iloekpunten 

de grootete trekspanningen ontstaan. Het is due zaak om daar in de kern 

zo groot mogelijke radiale en tangentiele drukken op te bouwen. De keuze 

'L ~ .. -! :x diagonaal aanrakingsoppervlak lijkt gerecittvaardigd. (fig. 4.5). 

De ,maximale waarde van geJloemde drukken wordt begrensd door C}breuk van hat 

materiaal van de krimpring. 

R.fC , \& 

fig. 4.5 

o 

~===::::::=-___ c'[l<l 

De verge 1 ijk.spanning (in lit. 12 ~RA.,) is die lijnspanning die een even 

gevaarlijk.e 8i tuatie cref!rt ale een vlakspanningstoestand zoa.ls hier 

veroorza.a.kt door een tangentiele en radiale spanning. Deze cr 1;"" verge l~ 

in de binnencirkel van een krimpring met hardmetalen kern ale funktie 

van ~ en C W'ordt weergegeven in fig. 4.6. 

Ui t deze figuur voIgt dat ale \J~ /H .... 
invendige druk tl. rna:ximaa.l wordt. 

De grootst mogelijke inwendige druk iSl 

minimaal is Jde toegestane 

o _ . ~ \r~ "-' rT van de kriapri-
\A-l~) . ...., \l~ -

Berekenin, 

~ ... 0: ~:8s~tieve redenen gekozen afmetinger C = ~ I"V \8 ..Il.Jv.v 

rt.c..- 5 mm f leveren diameterverhoudingen i. ~;::rt.,.&..Ift.i.,!'" S".b Of· 
R ...... 32 mm De inwendige druk l1"'-'\f~(zie fig.4.6) 

Substitutie van de diameterverhoudingen in (4.15) en (4.16) levert: 

\fit = +o~s~ori \It..,.= -o.S"2.2.."f-t. 

trR.;. .:::. - o. ~at E. \J~ :=. \J~:: - 0, '-'~t fA. 
Deze waarden ingevuld in (4.10) en (4.11) leveren met een gemiddelde waarde 

voor het getal van Poisson \';"4\...tL=t'N\.,,=4 

D. .... = rt"E: (o~t \2..) AAw :: ~E~"-l- O~'3'1~ ) 



Materiaal krimpring: 35 NiCrMo 16 Ee '" 

~breuk : 
0,'" 

Nateriaal kern hardmetaal 
kwali tei t H20 E... f'.,I' 

1m EA, ~ 

21.000 kgf!mm; 
170 kgf/mm2 
125 kgf/mm 

2 
64.000 kgf/mm2 
55.500 kgf I mm 

Substitutie in(4.1?) levert voor kwaliteit H20 

&\N ::; \L1 .... \ t \ ll;,,\ -= 5' B. (~:1~~ + '4~crO&O) = 2..<J i ~ \ 04 R (4" 17) 
~. en?i\.. moesten aan een bepaalde verhouding voldoen opda t Cf'\;. .0. ~4.\1..() 

De daarvoor vereiate ondermaat £"" a 2,01 X 10-4 fA, met ala 

maximaal toelaatbare f~ de \)~ van de ring (fig. 4.6). 

Ala ~'N=2,01 x 10-4 \S'~ dan is het effekt van de krimpring 

maximaal. Wordt nu de inwendige druk a =\S~ aangebracht dan zal 

de straal van de kern (rt .... ) toenemen met als gevolg dat de \J'~ 
van de krimpring wordt overschreden. 

Bij het aanbrengen van f...:. wordt de ondermaat 2,06 x 10-4 fi (zie appendix If bij1a.ce) .. 

dit wil zeggen een toename van 0,05 x 10-4 fi . Bij de bepaling van~\Jdient 
dUB 0,05 x 10-4 f,;,. in vermindering te worden gebracht. 

. ~\J:: L96 X \04 p,,- 2 (4.18) 
De realisering van de maximale druk fA.. (max) ... \S' ~ "" 170 kgf/mm brengt 

het risico mee dat bij overschrijiing ervan in de krimpring scheurtjes ontstaan, 

waardoor de drukopbouw in de kern grotendeels wegval t. 

In (4.18) wordt tJ-i..::: \r~ ale bovengrens en \l':::'\S'OJL ale ondergrens gekolren, 

zodat de ondermaat ~'N komt te liggen in het tolerantiegebied: 

~J~(\J~b X\C~) < ~\J <: \J'~ (\J<Jt~\O-~) 
l}-\ S-x \Q-j,. < ~v < :).~"3 ~ \<5"2.. ~. 

Bij koud coniach inperaen moet men er rekening meehouden, dat 0,6 maal de 

totale ruwheidshoogte wordt weggedrukt. Dit betekent een correctie van 3 tot 6 ~ 

op de straal, zodat voor de uiteindelijce ondermaat wordt genomen: 

a.;·rx \ 0-2. < £-w < 3)'1-'""\02.. rv.w-. 

Voor kwali tei t BB word t (4.17): ~\J - 2,00 x 10-4 'PI\., ,hetgeen een te ver-

waarlozen invloed heert op (4.20). 

(-:w 



o -

fig. 4.7 
~lotopmerkingen 

Slijptechnisch is een diameterondermaat van enkele honderdste millimeters 

van weinig waarde voor de realisatie van het werkstuk. Blj het in elkaar 

leggen van kern en krimpring tal er een hoogteverschil h ziJn. (zJ.e fig. 

Met de hellingehoek (B geldt voor di t hoogteverschil: 

~ -=£'W/~~~ 
filet ~,. 1° dus met tg~= 0,0175 zal het werkstuk aan de gesteide aisen 

voldoen ala: ~'W(~}/\~S'"X\01. < ~ <. ~""(~) f~15 'f..V5'l.. 

\.SLt < ~ < l)H ~ 
'"----~ 

Ret doel van daze beschouwingen is een idee te geven hoe een krimpring 

berekening moet worden uitgevoerd. Om de achtergrond hiervan te kunnen 

doorzien, is het nodig eerst Ii t. 12 bIz. 281 tim 306 te bestuderen en 

alsnog daze appendix door te nemen. 

Bij de sarnenatellinp van de tabellen op bIz. 296 en ?97 van lit. 12 is voar 

de berekening van de ondermaat ~ aIleen ui tgegaan van de tangentiele en 

radia.le spanning-en als funktie van de krimpdruk Ps . 
De krimpring J.S dan zodanig gedimensioneerd dat de \r'\,.;. nul \-lord t 

bij het aanbrengen van ?", • De'S'T..\.. die eerst berekend was als :'unktie 

van 1S wordt door het aanbrengen van f-i, vergroot. Bij de gegeven tabellerinF' 

kan deze spanningsvergroting geen kwaad, omdat de :neeste berekeningen 

ver beneden het maximaal toelaatbare liggen. Bi: de hier behandelde bere

keningen moest er rekening mee worden gehouden, dat er b:J .het onder druk 

zetten van de kern geen scheurvorming in de krlmpring mocht ontstaan. 



I , , 

( lit. 12 bls. 290) 

A2) 

A3) 

Uit A1) tIm A4)komt achtereenvolgens met c=18 en~ =5,6: 

+ 0,626 e. t -0,517 ft ' -O,454~ en -O,487?4.
rSubstitutie hiervan in (4.10) en (4.11) levert met (4.12), 

& "N .. 2 t 06 x 10-4 f", 



APPENnIX IV.2 Foto's van de rneetopstell1.ng 

Kombinatie puntlasmachine (links onder) 
en pers (Tonindustrie) 

_____ J 

Plaatsing van-het proefstuk tussen c13 
elektroden 

Elektrodentang + stempelhuis 



APPENDIX v. 

5.1 Invloed van het volume van een proefstuk op zijp treKaterkte. 

De in hoofdstuk V beschouwde relaties gelden voer de volume-eenheid dV = 1 ~~3 
De kana op "heel bliiven tl voor zoln eenheid is volgens (5.1) 

S = 1 ~ F = e:-(Of<l"' .. )~ 
We beschouwen volume V, mm 3, hetgeen betekent V1 aantal volume-eenbeden dV. 

De kana op "heel blijven" voer V
1 

is: 

- 'It t~" )1Wv Si =. e., 
Dit geldt ala de treksterkte van de volume-eenheden alB 

onafhankeli,~e stochastische grootheden worden beachouwd. " 

Voor "broese" materialen is deze aanname gerechtvaardigd 

onder de voorwaarden datI 

a) ar in dV breuk optreedt ala zi~ kritische trekspanning 
word t bereikt. 

b) er een uniforme spanningeverdeling is over het gehele 
volume V

1 
c) de volume-eenheden identiek zi~: d.w.z. met evenveel 

scheurtjes, van dezelfde grootte, homogeen en dezel1ae 
verontreinigingsgraad. 

Voor volume V2 geldt: 
. -\I. C%)~ S3,.. ::: e,t 0 

fig. 5.2 

Ala bij een trekproef (met homogene spanningsverdeling) 

zouden breken b ij de 

volume-eenheid van 

krachten K1- en K2 dan geldt voor de 

staaf V 1 da t Sl~ = K1/1. en van 

de staven V
1 

en V
2 

treksterkte per 

staaf V 2 dat\Ji "" K2/9 
Worden nu K1 en K2 op de staven aangebracht dan vindt er zeker breuk plaats, 

SCl .. 0 voor respektievelijk[ is geIijk\Jl en \).t ' waarui t voIgt: 

;. V i rtfr. ltv.- = ~ v~ l%./rJ-.) ""'-

:0 (~l't-
Di t wi! zeggen "dat bi.j 2 trekataven, die aan genoenrle vOCll:'Waarden voldoen 

de breukspanning door het volume bepaald wordt. Breekt de kleine staaf bij \It 
dan is te verwachten dat de grate staaf breekt b ij: 

'S,t = l ~ JV~<rt 
Is het proefstuk 20 x kleiner dan het construktieonderdeel en m - 10 

dan is: 



5.2 Invloed van de 8J?!!Hlinpgradient in een proef,tuk o,e zYe treketerkte 

V 1 V t 
' f "rd' l' Id C - (cticro \~ ~ j . oor eem vo ume 1 me unl orme 8pann~ngBve • lllg ge t: ..Jt:' ~ ,J 1 

met \l.i., is konstant. 

Toepassing van de produktregel op een niet uniforme spanningsverdeliag 

over een volume V 1 ~eid t tot: _ 't (r::rt~ 'ft"'-cl'J 
SA = [S. :: -e....~~l. .} c 

.~ . " 
" Ket dV is eindig klein kan dit benaderd worden door; 

S _ -~" (q{v)/tror-J,.V ~ - R. 
met het 
breukrisico 

! --'L - ~ 

R ~ Sy tr(V)/\fo r~ ~V ~ "'.V C~·~ J~ 
K - spanningsgradientkonstante 
V • een volume waar aIleen trekspanning heerst 
\J max := de grootste trekspanning ui t de spanningsverdeling 

in dat volume 

Kritiek. De dV oneindig klein laten worden houdt volgens de aanname 
van de onafhankelijke elementaire treksterkte in, dat een 
lichaam dat uit oneindig veel volume-eenheden bestaat ala 
gebroken moet worden beechouwd ala aen volume-eenheid het 
begeven heeft. Di t laatste is omfaarschijnlijk. 

Voorbeeld trekproef ----,---=---
R = ~y\\r(vyCjo)~~V = 

(\J'/~QY~ V 
!oorbeel!~~!! 

i 
K =(tm.-\-It 

y 

fig. 5.3 I'----X+ 

veelvoudig toepassen van de kettin«regel 
geeft de oploseingf 

1 \t.tl (~/rr1 \tTfv zodat 
(~~ i) 1.. . 3.. . \ ~\,~~ \l..,) 

\I = tQJL;'~ volume wear trekspanning heerst 

~~'3t'i/t~!L is de\r(V) voer x • tt en • • it 



, '" 

'Bij een sodanige belasting door trekkracht en buipndmGment dat er in 

beide proef.tukken breuk optreedt is voor beide gevallen de kane op 

breuk een 1 zodat R~;: ~~ duet 

1 (\f. f'" 
:: (~+1y' 'iB \~ J 

.L 

:0 t (~Mi)L. ~: 1"v (5.8) 

~ -\J max met P • Pbreuk: bij de eenpunts buigproef 

Vs - het volume van de te buigen balk dat op trek belast is 
\JT ,.. breukspanning van de trekstaaf 
'h" volume trekstuf 

Interpretatie (5.8) 

Onderzoeker B heeft zijn breukspanningen met de buigproef bepaald 
en heart proefstukken met volume VB 

Onderzoeker T heert zijn breukspanningen met de trekproef bepaald 
en heert proefstukken met volume VT 

Onderzoeker W toont(hopelijk) aan dat de verschillend lijkende re
suI taten tthetzelfde" zijn. 

De in lit. 3 verkregen bevestiging van formule (5.5) heert enigs bedenkingen 

a) Er is geen rekening gehouden lIlet de veranderIijk::e K-waarde t 

alhoewel de invloed van de hydrostatische druk toch ale 
argument ge.bruikt is om de kleine verschiUen in \fa-~ trT 
te verkla.ren. . 

b) »e gekozen VB en VT zijn arbitrair. 



APPENDIX VI .1. Gemeten drukkrachten in kgf 

aerie <D serie tV serie 05 urie 
Kwali tei t P10 P40 '10 .122 , 

2170 2720 3220 2500 
2810 2780 3600 2790 

A 2960 2850 3630 2800 
koud drukken 3080 2940 3120 2840 
P, t/mP7 3130 2960 )880 2890 

3250 3050 3880 2920 
3310 3070 4010 2970 

1890 2740 1800 2510 
1900 2760 1800 2610 

B 1900 2830 1810 2730 
elektroden in het midden 1920 2900 1900 2810 
van het proefstuk 1950 2940 2010 2810 
F . 1 tIm F . 7 1960 2010 2850 ml.n rnl.n 

1970 2200 2860 

2500 2200 
2600 2300 

c 2620 2350 
elektroden uit het midden 2640 2380 
van het proefstuk 2700 2400 
Ii' . 1 tIm F , 7 2710 mln . mln 

2740 

Voor het verkrij~n van de in de grafieken 6.1 tim 6. uitgez.ette spanningen il.l 

kgf/mm2 moeten bovengeno-emde waarden vermenigvuldigd worden met 1,15 :J: 10-2" 

Ale stempels werden gebruikt krimpringen met hardmetalen kern, kwaliteit BB, 

met als onderlegger een koperen plaatje van 0,05 mm. 

~. 
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