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1. INLEIDING.

1.1 Aanleiding.

De aanleiding tot dit onderzoek werd gevormd door het

waargenomen scheurpatroon bij proefstukken van een serie

vermoeiingsproeven in torsie, uitgevoerd door Ir. P.E.A.

van Nieuwland in 1961-1962 in het laboratorium voor

Mechanische Beproevingen.

Het scheurpatroon was hierbij a.v. (zie fig.l)

...

In het holle cilindrische proefstuk was, onder invloed
"Van wisselende tbrsie~ eersteenaxiale scheur ontsta~;;~~-~~_~~e~_,

Daarna ging deze scheur over in 4 niet-axiale rich tingen,

het z.g.n. vorken.

1.2 Doel van het onderzoek.

Ret onderzoek sluit aan op dat van een I1-opdracht,

zi~ rapport WE 68-30 "1" x).

Het doel van hetonderzoek is het verkrijgen van inzicht

in de mogelijke scheurvormen, die op kunnen treden bij

wisselende torsie van cilindrische proefstaven.

Dit doel moet op de volgende wijze worden nagestreefd:

a. Een onderzoek aan plastic buizen, voorzien van

spleten, onder "low cycle fatique" condities, met

daarnaast een beknopt onderzoek naar de mechanische

eigenschappen van het gebruikte plastic en enkele

aanvullende proeven, om het gedrag van dit plastic

bij plastische vervorming te kunnen beoordelen.

x) Nummers tussen aanhalingstekens verwijzen naar de
literatuurlijst.

--- ----------------
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b. Een theoretisch onderzoek naar de spanningsverdeling

rond een spleet van het in !llll beschreven type m.b.v.

"stress-intensity" factoren, met daarnaast een

experimenteel onderzoek naar het verloop van het

scheurfront, in afhankelijkheid van de mate van

vermoeiingsbeschadiging.

1. 3 !l~rk_._( zie "1")

Doel van het I1-werk was, het bepalen van de samenhang

van de variabelen, die bepalend zijnvoor het punt van

overgang tussen axiaal scheuren en vorken onder wisseltorsie.

Bij torsievermoeiingsproeven op Ck 10 en 34 CrMo 4,
bleek echter een belasting boven de vermoeiingsgrens

sterke warmte ontwikkeling te geven, met aIleen scheuren

in een radiaal vlak.

Om de warmte ontwikkeling te verminderen, zijn de

proefstaven voorzien van twee lange scherpe axiale-

diametraal gelegen kerven, in de verwachting dat?ich bij. _""~"..~~
torsJ.8verm;"eTing" ~i·t··~e"~· ~xi~i~"scheurt·~~he~'~ v~;~~~;~~~""~"

zou kunnen ontwikkelen.

Dit is slechts in zeer weinig gevallen gelukt; onder

wisselende belasting na grote axiale scheurlengte en onder

sprongbelasting na kleine axiale scheurlengte.

In beide geval1en trad dit juist op of boven de

vermoeiingsgrens Ope ('Z '\ e.. taboo hO. 5')
De I1-opdracht is afgesloten met een suggestie over de

oorzaak van het scheurpatroon bij deze proefstaven.

Deze suggestie was a.v.:

a. Bij hoge belasting treedt over de gehele axiale

lengte in de kerf een radiaal gerichte scheur op,

die zich in radiale richting uitbreidt en de wand

doorbreekt. Daarna treedt aan het einde van de

doorgescheurde kerf, onder invloed van normaalspanningen

t.g.v. welvingsverhindering, een vorkscheur Ope
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b. Bij een belasting op de vermoeiingsgrens kunnen

enkele scheurinitiaties op een zodanige onderlinge

afstand ontstaan, dat zij elkaar niet beinvloeden.

20 een initiatie kan zich axiaal en radiaal met

ongeveer dezelfde snelheid uitbreiden en kan zo

een door de wand gebroken scheur met korte axiale

lengte geven.

Deze kan om dezelfde reden vorken. De richting,

waaronder vorken optreedt, zal dan afhangen van de

axiale scheurlengte.

1.4 !2-werk.

Materiaal Ck 10.

Om deze suggestie op zlJn bruikbaarheid te toetsen,

zijn een aanta1 staven tot een bepaald percentage van

hun levensduur tot breuk belast, waarna de proefstaaf

is uitgespannen en is open gebroken. In geen der gevallen
-kona-e-If afz6nde'flijkop-tr'-edende scheurker~-~-~ontdekt~-;~d;;;-.~-

Om de invloed van de wanddikte te onderzoeken, zijn

ook massieve proefstaven met dezelfde lange axiale kerf

aan torsievermoeiing onderworpen.

Het scheurverloop was a.v.:

Er trad een lange axiale scheur op, die zich ongeveer

ellipsvormig naar het hart van de staaf uitbreidde~

Vervolgens trad na enige tijd vorken op aan het einde

van de groef~

Uit het verloop van de belasting, gemeten op de

dynamometer, is met behulp van literatuur over de

torsiestijfheid van sen ronde doorsnede met 2 scheuren,

voor enkele staven het verband bepaald tussen scheurdiepte

en sen aantal wisselingen.

Om te controleren of uit een kort axiaal scheurtje bij

torsievermoeiing een axiale uitbreiding van de scheur

optreedt, zijn holle en massieve proefstaven voorzien van

een kerf met dezelfde diepte als voorheen, echter met een

zo klein mogelijke axiale lengte.
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Bij torsievermoeiing trad eerst een axiale oppervlakte

scheur op in de bodem van de groef, welke zich naar

binnen uitbreidde. Daarna trad aan het einde van de

groef een vorkscheur Ope

am dezelfde reden als hiervoor, ZlJn dunwandige PVC

plJpen voorzien van een Korte axiale snede en op torsie

vermoeiing ("low cycle fatigue li
) belast.

Ret resultaat was verrassend: axiale uitbreiding van

de snede in de vorm van een smal vloeigebied, waarna het

vloeigebied zich in een vorkrichting uitbreidde. Bij

variabele snedelengte en belasting was de som van axiale

snede en vloeilengte tot vorken vrijwel constant.

Om een onderzoek te doen naar de mogelijke scheurrichting

bij scheur voortschrijding, is een theoretisch onderzoek

gedaan, naar de spanningsverdeling rond de tip van een

Kx -scheur en naar de spanningen op of nabij de rand van

een ellipsvormige opening in een brede strip, die op
afschuiving is belast."~~~--.--~~-~.~-~ "';
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2. 2~panningsverdelingrond een scherpe scheurti~

Uitgaande van een lineair elastisch homogeen isotroop

materiaal, kunnen de spanningsv~lden rand scherpe

scheurtippen, afhankelijk van de locale deformaties bij

de scheurtippen, verdeeld worden in 3 typen: (zie fig.2)

y

type 1 l:1pe n lype m

K

liet algemene geva1 van scheurtipdeformaties.kan gevDnden
~ .._._....._.....__ ,__ .,...r·,"",··"""'_""""'_=C=-"""=-~

"I'lordenuit superpositie'\Tan deze drie tYp~·n.

Bi.j 'invoering van poolcoordinaten volgens fig .. 3

fig.3

kunnen de component en van de spanningstensor <ri..J als voIgt

'worden geschreven:

cJ: .!.o[ FI rIr rm:. ]'-j ~ r-~L k r ~ (~) + Klt rij (t}J + KID: ttJ (e)

Hier zijn:

~tj (G) dimensi10ze functies, die aIleen' van e
afhangen.

de "stress intensity factor", ingevoerd door

Irwin in de breukmechanica. Deze is

lUll[

onafhankelijk van r eh 'l7

hebben betrekking op de deformatietypes

uit fig .. 2

Zie "12" page 250 en "15" pag. 30
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Het meest karakteristieke voor a1 deze componenten is

de singlllariteit van de scheurtip, tengevolge van de
_1-

factor r 2
..

Uit een dimensieanalyse b1ijkt, dat de K-factoren een

dimensie moe ten heeben:
",

[kracht x lengte~ J

In de oplossing zijn hogere graadstermen in r verwaarloosd ..

Het is dus een goede benadering,.a1s r klein is t .. o .. v.
de andere afmetingen (b .. v. scheur1engte) en exact voor

het 1imietgeval, dat r gaat naar 0 ..

Voor een oneindig lichaam met een rechte scheur ter

1engte van 2c met Cf , resp .. -C op oneindig, zijn de

K-factoren voor de drie typen als voIgt:

type I K1 = (J~

type ]I" Kn: ::: -c~
type JI[ KJ][= -C~

Bij eindige afmetingen v8:n het lichaam moet een

correctieIClcfor c1 ingevoerd worden, in verband met de

vrije randen.

Deze K-factoren ZlJn zeer nuttig gebleken bij de

beschrijving van de scheursnelheid bij vermoeiing.

Zie 113 il

Veer voorbeelden van K-factoren veer een aantal

gevallen zie "15".
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3. Het spanningsveld rand een scheurtio van het type Kn~

3.1 Oplossing van het spanningsveld.

Volgens Schijve "4" geldt voor de spanningsverdeling

rond een scheurtip van het type K:u: in een oneindige

vlakke plaat met L op aneindig (fig. 4)

1----'
-r:! tT-
l I~I t

1 t

\Jr ='

,.. _.. ..

-c'.fC
('2. rex) i.

. !

Voar de vlakspanningstoestand is

Voor de vlakke vervormingstoestand is
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3.2 De hoofdspanningen.

De hoofdspanningen zijn:

-~I ==
<J'r+ ~9 + V-c':'C 04- L~& ;.~\'"r.'

2-

-Cll :::: <J.. + '\f~ y-c~ 4- (~Q~~rr'
2-

_\J3 = <:fz

De orientatie van de hoofdspanningen:

\;.o.h 2~
l:r{)

=
\J~-'Ir

2-

3.3 De schuifsnanningen.

We definieren:

is de maximale schuifspanning in een

doorsnede 1/ z-as

is de maximale schuifspanning in een

doorsnede, onder 450 met het x-y vlak.

In de cirkel- van Mohr kunnen ziS"a:. v. aangegeven worden:

Vlakspanningstoestand: (zie fig.5)
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Vlakke vervormingstoestand: (zie fig.6)

LWlQ)C :0 i(~-<:J2.)

T~ax = ~ (<J, - <:)3)

3.4 De spanningen in vlakken V~ •

Het vlak V~ definieren we a.v. (zie fig.?)
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Een vlak V~ is een radiaal vlak ter plaatse van (r,9 )

door een punt van het scheurfront, onder een hoek ~ met

het x-y vlak. De z-as is evenwijdig aan het scheurfront.

Omdat in dit vlak schuifspanningen voar kunnen komen,

die groter zijn dan ~r~ (echter niet groter dan

max. 1L.\v>a>( , ....L"';x} ), worden voor een blokje met coordinaten

(r, e ), de spanningen in dit vlak bepaald.

di

Uit het evenwicht in r, & en z-richting voIgt:

(fl.*" = (Jz CoS oler: = (JQ S,"IYl 01

T* = Lr& S"llr> ol
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Ontbinding in richtingen loodrecht op en in het vlak V~

en samenstelling van de schuifspanningen geeft het resultaat

uit fig. 9

."
."

."

(
\ ."
\-/

.,," \
." \

\
\

Extrema voor de schuifspanningen worden bereikt voor:

~ (To') == 0

Dit geeft: I

SOl In 2.« [ Lr~ + (\J~ _(J~J"L LOS 2..~ 1 = 0
--'

Oplossingen:

c,oS 20l =

~h..Q.)(' ~ L.r~
.....- ~

Ly-~

(\Jt) _q 2.) 2.

reed~ be.kelAd 0
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Bij de derde oplossing behoren de volgende spanningen:

'l.

-Col h..C\)<
I -Cr~ + ~ (\Je - Clz)= 2-

(I\f~ _\I"l-)
"l.

(Jol I Grit t (Jt} + <J"l-)= +2-
C~J&-~l-)

cos 2.01 is negatief definiet, dus

of
Als cos 20< == -1 is oJ == ~ en worden waarden voor Co;""'Q./{·

bereikt, gelijk aan -en>"

cos 2 == -1 voor

Hierui t volgen de grenzen, waarbinnen Tc::J MQX bestaat.

Om het overzicht in de grafieken te bewaren, is niet

Lol"""Q.)£ , maar IT~MClI)( I gebruikt, daar de richting

niet interessant is.

3.5 Numerieke uitwerking.

Uit 3.1 voIgt:

cr· -c 1~l.J =- V2.t"
t. fe:.'TI.V t v /

Dan kunnen we de relatieve spanningen op een relatieve

afstand t.o.v. de scheurtip als functie van 9 , als

voIgt bepalen:

AIle spanningen zijn in deze dimensieloze vorm berekend

als functie van 8 •
We laten e lopen van 00 naar -1800

, omdat voor de

beschouwde spanningstoestand en scheurtip zich in dit

gebied de maximale positieve normaalspanningen bevinden.

3.5.1 De vlakspanningstoestand •.

(f3 = 0 (zie ook grafiek no. 1)
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eO (f~ \)r Cf.' \J, \Yo'
1:\)C

--'

-c~ -~-c€ Lv- -e\J?
'2.r '2.... "2.r

° 0,00 0,00 1,00 -1,00

-10 0,26 -0,09 1,08 -0,90

-20 0,51 -0,16 1,13 -0,78

-30 0,73 -0,21 1,16 -0,64

-32 0,75

-40 0,91 -0,22 1,17 -0,49 0,66

-50 1,03 -0,18 1,16 -0,32 0,60

-60 1,13 -0,13 1,16 -0,16 0,58

-70 1,16 -0,01 1,15 -0,00 0,58

-80 1,13 0,15 1,17 0,12 0,58

-90 1,06 0,35 1,21 0,21 0,59

-100 0,95 0,58 1,29 0,24 0,60

-110 0,81 0,83 1,40 0,24 0,61

-120 0,65 1,08 1,52 0,21 0,62

-122
"_._ __~_c·'~_· .. ~ ____ - • "

0,63
_~-,-•.",".."..-=-c==,,",---o""~""""= .-=-_--=_0=0>-.

_~,...=_=",.==o- __

-150 0,19 1,74 1,87 0,06

-180 0,00 2,00 2,00 0,00
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""Cn "'[!MeL>,-
- ¥-

ILo~~xleO L'vvIQX 01

-c\JI, -=vf TV!; TV£:L. '2.r 2.,- 'l-r

0 1,00 1,00 0,50 45°

-10 0,97 0,99 0,54 40°

-20 0,90 0,96 0,57 35°

-30 0,77 0,90 0,58 29°30 '

-32 0,75 90°

-40 0,61 0,83 0,59 0,66 58°30' 23°30'

-50 0,42 0,74 0,58 0,60 50° 17°30'

-60 0,22 0,66 0,58 0,58 46° 9°30'

-70 0,01 0,58 0,58 0,58 45° 0°30'

-80 -0,18 0,52 0,58 0,58 46° -10°30'

-90 -0,35 0,50 0,60 0,59 48° -22°30'

-100 -0,49 0,53 0,65 0,60 53° 3-0
- ?

-110 -0,58 0,58 0,70 0,61 60°30' -45°30'

-120 -0 63 O,€)6 0,79 .0,62 TIC) _.--5-4~Q5-()~'"~~-~~~~
. ,

-,- ,

90°-122 0,63

-150 -0,47 0,90 0,93 -74°30'

-180 0,00 1,00 1,00 _90°
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3.5.2 De v1akke vervormingstoestand.

\Jr- , <JG , -crl~ , G; , U2. , L,ltv-C<.\C , B
zijn gelijk aan die, onder 1.2.5.1

(J3 *
eO> ""C\fV\Q.)( \J~ Tol In-.a.jL

-c~ -~ -cue: -evel., -z.r'2t" '"2-\"" 'Z.r
() 0,00 0,50

-10 0,U5 0,51

-20 O,lU 0,51

-30 0,16 0,50

-32 0,77 0,75 90°

-40 0,21 0,48 0,82 0,62 70°

-50 0,25 0,46 0,76 0,50 53°30'
-60 0,30 0,43 0,74 0,44 47°

-70 0,34 0,40 0,75 0,41 45°

-80 0,39 0,39 0,78 0,40 47°

-90 0,43 0,39 0,84 Q,42 54~ ';
,.._"""T=-o_"~.----<-~,~--,""

-luo 0,46 0,42 u,95 0,49 90°

-110 0,49 0,46

-120 0,52 0,50

-150 0,58 0,64

-157 0,13 0,39 90°

-180 O,6U 0,70 0,30 0,30 4,-0
.:J
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3.6 BezwijkhYE.Qthes~ (zie b.v. fl5" pag. 2.0&)

3.6.1 Tresc~\Mohr Guest)

Het materiaal bezwijkt, als de maximale schuifspanning

een bepaalde kritische waarde bereikt.

3.6.2 Huber - Hencky. (v.Mises)

Het materiaal bezwijkt, als de gedaanteveranderings

arbeid per volume-eenheid een bepaalde kritische

waarde bereikt.

Bet bezwijken wordt binnen zekere grenzen niet

beinvloed door atzijdige trek of druk, dus door

volumeveranderingsarbeid.

Alg • \Ji~H ~ i [C~l -(j<J ~ + (G"2. - (J3) ~ -I- (<J3 - \), ) ~J
Voor de vlaktespanningstoestand: CJ3 :; 0

II.: 2. L (\ "2. (7"
"-l -Ld H - <::f, -I- '\J "2. _ ~ ",

In het orthogonale (\, , '\f? vlak is di teen ellips.

3.6.3 Numerieke uitwerking Tresca en Huber-Hencky.
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v1akspanning v1akke vervorming

e <Jtd T \Jt.d1-4 \JldT (JWI..J
---r:?'

-C~ ~--C~' TV.£: L U
"2.t" -z..r

0 2,00 1,73 2,00 1,73

-10 1,98 1,72 1,98 1,71

-20 1,91 1,65 1,91 1,66

-30 1,80 1,58 1,80 1,57

-40 1,66 1,48 1,66 1,45

-50 1,48 1,35 1,48 1,29

-60 1,32 1,25 1,32 1,16

-70 1,16 1,15 1,16 1,03

-80 1,17 1,10 1,05 0,94

-90 1 1 21 1,12 1,00 0,'31

-100 1,29 1,19 I,U5 0,'96

-110 1,40 1,3U 1,16 1,06

-120 1,52 1,41 1,31 1,19

~150 1,87 1,84 1,8U 1,61

-180 2,00 .2,00 2,00 1,78
_ ~ _'~J .,.. _= _.~-~, ~-or_-_"'_.~.
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3.7 In de va1gende grafieken is uitgezet.

grafiek 1 : de narmaalspanningen bij de

vlakspanningstaestand.

grafiek 2

grafiek 3

grafiek 4

grafiek 5

grafiek 6

de schuifspanningen bij de

vlakspanningstoestand.

de hoek ~ , die de richting bepaalt van
<J, > '12 e", L~o.)£

de normaalspanningen bij de

vlakke vervormingstoestand.

de schuifspanningen bij de

vlakke vervormingstoestand.

de idee1e spanningen.

3.8.1 De vlakspanningstoestand.

De maxirnale schuifspanningen treden op voar
G..:: 0 ~ e. \fl ~ =__ I&G~~~~~~-~

De maxima1e normaalspanning treedt op voar ~ =_ 1&00

'::"0-+
~. _I!lo'

De ideele spanningeh v61gens

= 2.

Tresca en Huber-Hencky

hetben maxima bij

De minima liggen in een gebied

9=_1&0"

-90°« e <::._ yD e
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3.8.2 De vlakke vervormingstoestand.

De maximale schuifspanningen liggen op dezelfde

plaats in dezelfde richting, als bij 3.8.1.

Hetzelfde geldt voor de maximale normaalspanning.

Ook de maxima en minima voor de ideele spanningen

liggen hetzelfde.

3.8.3 Algemeen.

voor beide spanningstoestanden

voor de

is daar

de vlakspannings

\Ji.d I-l

Voor fJ = 00 is <Jtd,.
q-Ldf./groter dan

Voor fj = -1800 bereiken <::h.d T voor

en de vlakke vervormingstoestand en

vlakspanningstoestand gelijke maxima.

<Jl.d 1-1 voor de vlakke vervormingstoestand
l' .K.Lelner.

Een bijzondere situatie treedt op

Daar is : 'J2. :::.L.r-~ =: () ten-Ii jl

Cl~ bereikt daar een maximum.

Er heerst een lijnspanningstoestand.

Voor de schuifspanningen geldt :
'"'C .......OC.>< .::. -c........~ =. -Co( ........" ::::: O. S &
1:\I~ 1:\f~ -C~

De ideele spanningen zijn laag.

3.9 OpmerkingSQ~

De oplossing voor de spanningsverdeling geeft aan,

da t voor r -40 0 <::J\..~ - -
Fysisch is dit niet mogelijk."

Daarom zal in werkelijkheid de scheurtip niet scherp

zijnen een zeer kleine, maar eindige, afrondingsstraal

bezitten, waardoor de spanningen eindig blijven en/of

rond de scheurtip zal plasticiteit optreden.
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Deze effecten worden niet in deze beschouwing

betrokken. "tIe nemen aan dat de aanwezigheid van een

klein (t.o.v. c) plastisch gebied de spanningsverdeling

buiten dit gebied niet beinvloedt.

In 4 worden openingen met een afrondingsstraal

onder afschuiving behandeld.
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4. De maximale spanningen op of nabij de rand van een
ellipsvormige opening in een lange brede strip
onder een dwarskracht.

4.1 Omschri,jving. (zie 116 i1 pag. 58 e.v.)

~M .. tv
"-

...------+---+--+-----y

L ------~.... V I
M<: tV'----"b. ~ ~ _

fi~L 10

In fig. 10 is de strip met ellipsvormig gat en de

uitwendige belasting getekend.

Deze belasting is zodanig, dat op de lange as van

de ellips, de doorsnede x=O, zuivere afschuiving heerst.

Aangenomen wordt, dat~voldoende groot is, zodat
+-

de verhoogde spanningen aan de rand van de strip

uitgedempt zijn.

Neuber gebruikt naast de rechtlijnige x-y coordinateh

kromlijnige coordinaten, welke een veld van ellipsen u,

combineert met een veld van hyperbolen v, die onderling

orthogonaal zijn.

1)e ellipsen:

1(,'2...

~',,,, \-'t. """

De hyperbolen:

~1-

Sh,'v

= 1
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u = u wordt gekozen voor de rand van de ellips
0'

vormige opening. Deze wordt gekaraktiseerd door:

+ '= 1

De ellips heeft eenkleinste kromtestraal )

en lengte 2t met:

f =
2

sinh uo
cosh u

o

t = cosh uo

De helling van de raaklijn aan de ell ips uo
in het punt (x ,y ) is: zie fig. 11.

o 0

x

y
~

!
1
I

=

Bij keuze van de ellips zijn dus

te bepalen ..
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4.2 Resul taten ui t Neuber. (" 6 "~ pag. bO )

Neuber geeft als oplossing voor de maximale

spanningen:

De maximale normaalspanning treedt op de rand

van de ellips op, ter plaatse van:

Met een grootte:

De maximale schuifspanning treedt op binnen

de rand van de ellips, ter plaatse van:

l::.J; c_o~ hUt)

IVJet een grootte:

3

VI + 3 ~'1\1 h ' U1)

(~)~- Vf
- J

(VJ - ,)'

de nominale bruto schuifspanning is

2.6= stripbreedte

d == s tripdikte
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4.3 Verwerking der resultaten.

4.3.1 De richting van het vlakje met maximale
normaalspanning.

De richting van het vlakje, waarop de maximale

normaalspanning staat, is de richting van de

normaal op de raaklijn aan de ell ips in lx Y ).o 0

zie fig. 11

Gegeven is:

s\ lI\ h 'Z l(Q

Vc..os'h 2.lI o

Hierbij behoort:

Dan \'lord t:

t.CH~ Yo =

onafhankelij'k

(0 =

van

4.3.2 De plaats met maximale schuifspanning ..

Gegeven

Voor een

18 :
1c. = 0

'j ~ b VI~2:
j

scherpe scheur: i:- = 00

J

~ ::: t. r := I, r3 t:

Voar een cirkelvormige opening: k.

J
=
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4.3.3 De verhouding van de maxima1e spanningen.
r-::-

\'Ie noemen vt = a, dan is

(jIrv.o,x = ~ (0..+ t) 2-

P "2. a
-C""",Cl.I' 2a}+ I 1/--2-Q..~-+~/- _ 3 Q..

= Q In. V
F (Q_.)1-

(J""" Q..'l' 3~ (0.-+ ,JZ ( Go _ I ) 2-

T ...... ~.:> 2 (2.o.'l...}- I) V2o..~-I-- -;- _ 3~"l V3
Neuber geeft voor een cirke1vormige opening:

(0.-.:= ,)

We berekenen voor een scherpe scheur:

ITM.CA..l/:-
-C:!M.Q..)(

(0..::'0)

_ 3fi =
"Z..

2,~

Numerieke waarden voor

~ (J"""c...."
t, Tw.-a.-\(

0,00 2,60

0,U1 2,61

0,04 2,62

0,09 2,65

0,16 2,68

0,25 2,72

0,36 2,77

0,49 2,82

0,64 2,88

0,81 2,94

1,00 3,00
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4.4 Conclusies.

Bij dit belastingsgeval vinden we voor aIle

ellipsen, dat de richting van de vlakjes, waarop

de maximale spanningen staan, onveranderd blijven.

In het bijzonder is de richting van het vlakje,

waarop de maximale normaalspanning staat~

Y=
Als we de ellips varieren van scherpe scheur

tot cirkel, verloopt de verhouding:

Vah 2,b toe 3,0
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4.5 De maxim~le spanningen op of nabij de rand van
een cirke1vormige opening in een plaat, belast
0-0 afschuiving.

Volgens Sawin II 7 II tabel 5.11 en 5.12 pag.277 en 278,

geldt voor de belaste plaat met cirkelvormig gat

volgens fig. 12

L.. .. - a.

J 1
-c! fr

R

! I
J 1

• .. • ..
..-C ...----,."',..".,.,..........,. .....,.....,..-~'".".~

r-'3' 12.

De maximale normaalspanning (It ' treedt on voor:l1......:lUC r

k = 0 , I. , ... '

De grootte l· C! •u.
(JG"'Q.l( __ J.

L-f.O
-c

De maximale schuifspanning

ter plaatse van:

l:re treedt op voor:
""'4)(

k::: o. " '2.. •.

De grootte is:
:::: I. 33

Zodat: :; 3.0
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5. VerF.elijking der resultaten uit 3 en 4.

Uit 3.8.1. blijkt voor de scherpe scheur:

~Y1.Q..){ 2. C: 0°-
T"",o..."

Uit 4.3.2 blijkt voor de scherpe scheur:

\JW-Q..)L 2,b c= 7L=
L"",-Q..lC

Lt.

voor een cirkelvormige opening

] =3

Uit 4.5 blijkt

(J"""Q..I(r- ~

Lv,...Q,"

voor een cirkelvormige opening

= 3

We moeten ons realiseren, dat oplossing in 4.3.2
verkregen is uit een zodanige belasting, dat op de

van

geval bij 4.5.

~~Q,~ bij variatie
LIMQ,~

Ret verloop in

lange as van de ellips, x = 0 aIleen een dwarskracht

optreedt. Voar x # 0 komen er extra buigspanningen bij,

die bij een cirkel op de rand bj (}::: ~ zeker een rol

zullen spelen.

Dit is niet het

van 0 naar 1 is dus:

2 of 2,6 tot 3.
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6. ~~torsiest~fheidvan een cirke1vormige doorsnede
met 2 ge1i;jKe diametraa1 ge1egen radiale sneden.
Zi e II 8" en II 9".

6.1 Qgossigg (zie fig. 13)

2.Q..

Wigglesworth geeft hiervoor als oplossing:

.D :: }<-q4 [rc. _ ~ [(I_GLYLZ
+ 4C~(l-L*tJJ

met L.:::: ..!-Orc..l::a.""Ce-

L* = _' J(,~e-"l.)2.L _ CI_e-"L)J
Be}- L

Zonder sneden: I 4
Do ~ ~ rey-a

vv().CL... ih y de 3Ijoliin~~\tv..odL(IL.ls "'5>

6.2 Numerieke uitwerking.

c Do
D

1,0 1,00

o a 1,02J./

0,8 1 A'7h
,V(./

0, 7 1,168I

0,6 1,300

0,5 1,486

0,4 1,72

0,3 2,00

0,2 2,30

0,1 2,545

0,0 2,64

~o=f(c) is uitgezet in grafiek no. T
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7. Conc1usies en opmerkin~in 1iteratuur
betreffende vermoeiin~

7.1 Stage I en 1I .

Vo1gens Forsyth "10" pag.1b kunnen vermoeiings

scheuren in twee typen verdeeld worden.

7.1.1 Stage I - scheuren.

Deze ontstaan uit slipbanden, die opgebouwd zlJn

uit een groot aantal slipbewegingen. Daarom heeft

de scheur locaal de richting van de maxima1e

schuifspanning en is microscopisch kristallografisch

gebrienteerd. Een condi tie, die stage I -scheurgroei

bevordert, is een lage locale spanning en dus

langzame scheurgroei.

7.1.2 Stage rr - scheuren.

Deze zijn meestal een voortzetting van een stage I 
scheur. Zij hebben de richting van het vlak, waarop

de grootste normaalspanning staat, maar zijn locaal

opgebouwd uit afschuifsystemen.

Condities die stageU -scheurgroei bevorderen zijn:

De rnogelijkheid van veelvoudige slip. Hoge spannings

wisselingen en aanwezigheid van kerven.

Groei van de scheur naar het inwendige van het

materiaal, waar contractie-effecten en dus ruimte

spanningstoestanden bestaan.

Als de maximale trekspanning beduidend grater is

dan de maximale schuifspanning.

Vo1gens Laird "11" pag.139 is de avergang van Stage I

naar Stage rr een gevolg van de scheurtip-afstomping.

Deze afstomping treedt op, als er meer slipsystemen

actief zijn.

Williams "11 II pag ,,141 heeft voar K1. -scheuren

aangetoond, dat overgang van Stage I in stage:n: steeds

plaats vindtbij een bepaalde spanning, betrokken ap

de netto doorsnede.
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7.2 Initiatie en voortschrijding.

Volgens Schijve II 4 II page 51.

Vermoeiingsscheuren ontstaan in het algemeen aan

het oppervlak van het materiaal, omdat glijbewegingen

naar het oppervlak minder weerstand ondervinden, dan

in het inwendige van het materiaal.

Op deze wijze kan trede- of groefvorming aan het

oppervlak ontstaan, mits de glijbewegingen niet

omkeerbaar zijn.

Deze groefvorming geeft aanleiding tot spannings

concentraties.

Scheurgroei aan het oppervlak kan deze glijrichting

behouden, doordat het glijden relatief gemakkelijk

kan optreden.

In het inwendige van het materiaal treedt glijden

in meer dan een glijvlak op, als gevolg van de grotere

beperkingen op glijbewegingen en de vlakke

vervormingstoestand.

Een normaalspanning, loodrecht op de scheur, zal de

omzetting van glijbewegingen in scheuruitbreiding

bevorderen.

Volgens Laird lIll" pag.136 e.v.

Bij veel orientaties van de kristalstructuur, zoals

bij een fijnkorrelig metaal, zal bij het optreden van

een vermoeiingsscheur het scheurvlak de bisectrice

zijn van twee actieve sliprichtingen.

Pag.137. Bij veel handelsmaterialen zal het

symmetrisch karakter niet zichtbaar zijn ten gevolge

van de invloeden van korrelgrenzen en insluitsels.
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Ret elastisch spanningsveld rond een scherpe

scheurtip geeft aan de scheurtip voor r = 0

oneindige spanningen en rekken.

Dit is fysisch niet mogelijk.

Ten gevolge van optredende rekken zal de seheurtip

niet scherp blijven, maar afstompen, waadoor de

maximale spanningen dalen.

Volgens Rice "12" pag.253 kan een redelijke

seheurtipafstomping allen het resultaat zijn van

plastisehe en niet van elastisehe rekken.

In het algemeen wordt een benaderd plastiseh gebied,

de "elastic yield zone", uit het elastisehe spannings

veld bepaald.

Als begrenzing voor dit gebied wordt de r = r ( e )
genomen, waar de elastisehe spanningsverdeling juist

voldoet aan een vloeicriterium (b.v~ v.Mises).

Dan wordt eehter niet meer aan evenwiehtsvoorwaarden

voldaan. Bovendien heeft men niet met ideaal-plastische

materialen te maken. Ret is dus duidelijk dat dit

niet het werkelijke plastisehe gebied kan zijn.

Volgens Rice "12", pag.254 wordt bij zodanige

belastingniveau's, dat de plastisehe zone-afmetingen

klein zijn vergeleken met andere afmetingen, de

plastieiteit gestuurd door de elastisehe K-faetor~

Bij hogere belasting is correctie noodzakelijk.

Volgens \tJei ss en Yukawa II 13" pag. 14, bepae.l t de

mate van elastisehe deformatie buiten de plastische

zone zeer sterk de vorm en orientatie van de plastisehe

zone, evenals zijn afmetingen en rekverdeling.
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Vo1gens Liu "13" pag. 23 echter:

Bet zijn niet de elastische spanningen en rekken

buiten het plastisch gebied, die breuk veroorzaken.

De elastische spanningen zijn aIleen een "graadmeter il

voor rekken en spanningen binnen de p1astische zone~

"13" pag. 11 : Bij een p1astisch gebied r = r (~J
p p

is het gedrag van de p1astische rekken binnen een

kern van ca. *r be1angrijker dan r ze1f.
p p

"13" pag. 11 Bovendien schijnt het, dat bij

verge1ijking van een scherpe scheur met een scheur

met eindige maar k1eine afronding van de tip, de

afmetingen van de p1astische zones niet vee1 verschi1

vertonen, terwij1 scheursne1heden we1 verschi11en.
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Volgens nice 1112" pag.249.

Oplossingen van het deformatieveld rond een scheurtip

met voorspellingen over bezwijken van het materiaal

en het vormen van een scheur m.b.v. continuUmmechanica

zijn nog onvoldoende bekend.

Volgens 1V1c. Clintock "14" page 92 e.v.

Er bestaan geen analytische gegevens over de elastisch

plastische rekverdeling bij scheuren van het type

K I en K:n:.

Over scheurtype KI![ is meer bekend. b.v.

f i 9 . '4
De "elastic yield zone" is een cirkel met straal Ho

om de scheurtip •.

Als het werkelijke plastische gebied klein is,

t.o.v. andere afmetingen, is dit ook cirkelvormig,

n .1. R = 2 R co s eo
Binnen het plastisch gebied is de rek in een punt C~I~)

V k f.(
l"Z.~ = ..r r

lZr = 0

k = vloeigrens voor afschuiving

~ = glijdingsmodulus

Binnen het plastisch gebied is de rek dus evenredig

met 1 .,
r

Buiten het plastisch gebied is de rek evenredig

met 1
- J..

.... 2...
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Bij hogere belasting wordt de plastische zone meer

langgerekt in x-richting en wordt de rek meer

geconcentreerd in een strook langs de x-as.(het middenvlak)

Btj toenemende belasting kan de breedte van de

plastische zone een bepaalde waarde, afhankelijk van

de scheurlengte a niet overschrijden.

Deze maximale vraarde is ~
lC

Volgens Rice 1112" page 261.

Wisselende belastingen geven (t.g.v~ residuspanningen)

kleinere afmetingen van de plastische zone, dan uit

een statische analyse zou volgen. De afmetingen moeten

gehalveerd worden.

7.5 Vlakspanning en vlakke vervorming.

Weiss "13I1pa~. 7.

De overgang van vlakspanning in vlakke vervorming

geeft een abrupte overgang in breukgedrag. Er is geen

methode om te voorspellen, of de breuksoort hoort bij

vlakspa~:ings-of vlakke vervormingstoestand.

Rice "~12"pag. 253.

Bet fysische verschil tussen deze beide spannings

toestanden ( zeer belangrijk bij de aanwezigheid van

een plastische zone) komt onvoldoende tot uiting bij

de elastische behandeling.

Page 279. De maximale afmeting van de plastische zone

(voor small scale yielding) is voor de vlakke

vervormingstoestand de helft van die bij de

vlakspanningstoestand, voor type KI .

Page 295. Vlakspanningscondities kunnen ontstaan, als

het plastisch gebied voldoende groot is, om 45°
afschuiving mogelijk te maken.
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7.6 Scheurcriterium.

Mc. Clintock "14" page 94 definieert een criterium

voor scheuruitbreiding vanuit een scheurtip:

Niet de spanning en niet de rek, maar de gemiddelde

rek in de plastische zone binnen een Kleine afstand

van de tip kan gebruikt worden als criterium.

t=(t:" b~ r=jl:.
waarbij f5 zo groot moet zijn, dat micro-eigenschappen

zoals korrelgroott~,insluitsels,sliplijnen, geen

invloed meer hebben. (zie ook 7.4 page 31 )

7.7 ~tructu~randeringen.

Volgens Laird "11" page 139 zijn slipbanden t.g.v.

vermoeiing zachter dan het omringende materiaal.

Pag. 158 "Cold worked metals" kunnen tot 40%

zachter worden t.g.v. cyclische rekken.

waarln:

7.8
- .--

Verband tussen scherpe scheuren en scheuren
met niet=scherpe tip.

Weiss H13"pag. 10.

Volgens Irwin is de KI -factor:

k'r = J\W\ :k(<f~)(T(.f)Yc:
J~o

f = afrondingsstraal scheurtip.

~~ = maximale spanning in de kerf.

De KI -factor is dus longevoelig voor ~ , als cr"'"
d t p-i.evenre ig is me J

Dit is waar, als r veel Kleiner is dan de kerfdiepte

of sc:heurlengte.

Rice "12" page 252.

Parisen Erdogan hebben het verband bepaald tussen

K-factoren van Irwin en de spanningsconcentratie

factoren van Neuber.
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Kr plaat met ellipsvormige opening met grootste

lengte 2a en een kleinste afrondingsstraal

onder een trekspanning op oneindig \f~

I

\TMCL,l ; \J~ [ I -I- 2. ( ;- ) i ]

I

dan is k I ~ ~ ( re. \ / \Jl-v.a.)i. V0 or- ; >.> ,
KI[ : dezelfde geometrie met schuifspanning

loodrecht op de plaat op oneindig ~~

I

-c~a." = GOC' [ , ~ r;-) i]
I

dan is 1<iT/ =: (rt. \) ZLh-,C\)(

Isida "15" pag. 41 geeft voor een lange strip met

breedte 2b, waarin een ellipsvormige opening met

lengte 2a en kleinste afrondingsstraal onder

trekspanning (f~ , de volgende oplossing.

Q...

b
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8 .., ~h~-'!_~nerimenten aan CK 10e

8 .. 1 I'ilateriaalsnecificatie.

CK 10 speciaal f:aor. Demka

enkele eigenschappen vo1gens "2. t
!

q 1J =: 43 1"1 k~~l"'-k!"
<ro.,;: :5 2, 0

korrelgrootte ASTM 8

0= 2.9.6 %
\f =- 7~' e %

gemidde1de korreldiameter: 0.0 2.S hflw.

8.2 Vermoeiingsmachine vaar torsienroeven.

zie tek., no. 61-031 achteraan in dit verslag

faorikaat: Schenck.

type: Flato 6.

toerental: 1500 of 3000 per minuut.

capaciteit: slag 6 kgfm.

IVlmax 6 kgfm.

aandrij ng

dynamometer: torsiestaaf met re.kstrookjes,

aangesloten op de 1 VNK (Peekel rekmeter)

met ingebou"Wfde scoop.

C''4 _. .C'4-
0 .. .-/ £Toel,§,ua:Vgn.

zie tek. no. WE 67-020 en WE 67-020A achteraan

in dit rapport.

staaf met zonder , .
oorlng~

8 .. 4 Holle cilindrische Rroefstaven..

8.4.1 J::an~axia1e kerf"



Dezelfde kerf is aangebracht, als beschreven

in "1", zie onderstaande fig. 15

0( = goO

Deze kerf is in Qverleg met de C.T.D. gefreesd.
(\

een onder45 v
..g.ekante.lde sp:ivefrees. Om d.e

afrondingsstraal in de bodem van de kerf constant

te houden, is in enkele stappen gefreesd en is

de frees na ieder proefstuk geslepen.

De axiale kerflengte is 40 mm, waarbij is

Deze lengte is tevens de lengte van het

cilindrische deel van de proefstaaf.

Tl·· ..,1..1081. •----
Bet doel van dit onderzoek is de scheurkern-

vorming als funtie van de grootte van de belasting

te onderzoeken en am relaties te bepalen tussen

belasti11g,sc118u.rdiepte en aant,11 '\tlisseli,ngen.

Voor dit onderzoek zijn een aantal van deze

proefstaven bij verschillende belasting op

wisselende torsie beproefd tot verschillende

percentages van hun levensduur tot breuk ..
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Hierbij is uitgegaan van de S-N kurve uit HI"

grafiek no. 1, terwijl bovendien nag enkele staven

uit de nieuwe beschikbare serie beproefd zijn, am

deze S-N kurve voor deze serie te controleren.

staaf no.

B 759
747
756
744

belasting
kgfm

1,01
1,25
1,45
1,60

aantal wiss.
tot breuk HB

498 .. 800
64.500
10.100

7.900

De resu1taten liggen allen aan de benedenzijde

van het spreidingsgebiedvan de 8.... N kurVe.

8 .. 4.1.3.2 J.:.E.Qgramm$. en resTJ.ltaten voor het s·cheuronderzoek.

Getracht is am op verschillende belasting-

niveauJs voor vier staven een aantal wisselingen

aan te brengen, die de volgende percentages

Ti j dens de 1Ji tvoering bleek, da t de spreiding

in NB een goede ui tvoering onmogelij.k maakte ..

Da8;Torn ishet ,-terIo'op in het to-rsiemomentals

maatstaf genomen voor de scheuruitbreiding en

dus levensduur ..

net d.. oorb-reken v-an de "-land ~la:t1 he t proefs tv_k ft

(zie fig. 16)

M

S\~----

N
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Daarom is de proef gestopt, als zich een zichtbare

afval van deze belasting vertoonde. (z1e laatste

kolom van onderstaande tabel.)

We noemen N = N
B

als de scheur dOBr de wand is

gebroken.

De resultaten zijn in de onderstaande tabel

verzameld.

staaf no. nom.bel. werk.bel.
kgfm kgfm

111 • t
J.~B Ul

S-N kurve

N
werk

bel.
afval

13 748
753
752
757

758
754
760
761

749
746

745
750

1,5
1,5
1,5
1,5

1,2
1,2
1,2

1,0
l,v
I,D
1,0

1,53
1,50
1,52
1,53

1,21
1,22
1 0/',LV

1,22

1,.03
1,02
1 /\0_,vv
1,04

104
l!

l!

105
fI

"
If

l!

"

3.900
4 .. 000
5.000
8.900

30 .. 000
38.100 = NB43 .. 900
49.200 =

45
8
8
9

3
14

9

o
33
24

?

772
773
767
775

769
779

0,9
(, uu,::;
n au,-"
0,::1

0,8
0,8

0,91
0,92
0,91
0,91

0,.81.
0,82

I::'
1 ('1.01. r\ U T."-
-4 , v~ _.i, ..LV6 l~13

1,214,10r
- ~1· (, ,lnO
J..,'+ 0, u6

21,194,10

75
1
2
2

o
2
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8.4.1.4 Q~nbreken van de-12roefstukken.

De proefstukken zijn volgens fig. 17 meteen

za,agfreE;'$ axiaal doorgefreesd ..

Daarna is het cilindrische deel vande proefstaaf

met een .klein handzaagje voorzichtig uit deproef

staaf gezaagd. Dan blijven twee half..... cilindrische

s'ohalenover, Vlaarin zion in het midden de axi8_1e-"··--~-~

kerf met scheuI' bevindt. Deze delen zijn in vloei .....

b ·' .,. 1 t: f 'k' '10. .L .j,. ..' ':l'L1n OC D - ..are stlKSvO ge 08' vO v ca. ~.' .. ,1:.1 .,~ • aarna zlJn

d0delen volgens fig. 18 met een ham:er langs het

vlak van de scheur doorgebroken.

De delen zijn daa:rna snel in benzine gedompeld,

om~ tijdens het temperatuurverloop tot kamer

temperatuur, roestvorming te voorkomen.

Daarna zijn de delen aan een microsoopisch

onderzoek onderworpene (vergr" 80x )

De vermoeiingsscneur is nu van de rest van de

doorsnede te onderscheiden, door zijn donker

uiterlijk tegenover het licnt-glinsterende
dat is ontstaan ~00r net broase breken bij

lage tempera tu.u r.
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8.4 .. 1.5 Overzicht enbespreking van proefresu1taten.

liit de resultaten in 8.4.1.5 b1ijkt, dat het • -lnle v

mogelijk is, bij vier proefstaven per belasting

niveau,een verband te bepalen tussen be1asting,

scheurdiepte en aantal wisselingen, omdat de

spreiding in NB te groot is.

viel blijkt er, speciaa1 voor de 19,gere be1asting...

niveaulsmet een voldoend grote scheurvorming, een

onderscheid tussen verschillende scheurzones

moge1ijk tezijn. Zie fig. 19.

l

zone 1: een zeer smalle zone l < 0,05 mm) vanuit

de kerfnaar het irHiendige gericht !thel::: ove,r

een groot deel Van de groef1engte

8,o-n glad lxi terli j}c en een scherpe rand

vlakke gebied is geschetst in fig. 20 a, b ..

0.

~
b

zone 2: een ongeveer ellipsvormig deel met een

hoogtea, v'la8.rop zi-ch nog eerl ui ts-tlJ.lping

bevindL Het oppervlak ziet er grof-brokkelig

811 scherp ui t en heeft globaa,l een

ra,diale ric11 ting"
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zone 3: een uitbreiding van de uitstulping van 2,

hetzij meteen hoogte b, hetzij geheel

door de wand brekehd. Dit scbeurvlak is

licht golvend en minder brokkelig dan 2,

en radiaal gericht. Bij een door de wand

gebroken scheur defini~ren we een lengte 1.

zone 4: een zeer smalle eindbreuk door de\iand

« 0,1 mm ) onder 45 0
. met het radiale vlak ..

Voor de belasting 1,5 kgfm zijn de gehieden 2 en 3

naar hun oppervlaktegesteldheid moeilijk van elkaar

te onderscbeiden·en zijn beide vrij egaal, Licht

golvend en niet brokkelig.

Voor de belasting 1,2 kgfm zijn de verschillen

beter zichtbaar, terwijl het onderscheid bij de

nog lagere belastingen zeer duidelijk tot uiting

kGmt ..

De ruwheid van 'zone 2 neemt toe met afnemende

belasting ..

Als eis voor het maken van onderscheid geldt

natuurIijk, dat de scheurdiepte voldoende groat

moet zijn, hetgeen niet altijd het geval is ..

In onderstaande tabel zijn, voor Zover aanwezig.

de afmetingen a, b, 1 in tabel gebracht voor

beide kerven.
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1) In de kolommen onder a, b en 1 behoren de

eerste en de tweede waarde ieder bij een

der t\Alee kerven ..

2) Dit is een locale uitstulping van 0 1 4 mm

van zone 2 op een diepte a = 0,15 mm.

3) Daar de be1astingafval na doorscheuren door

de wand zeer sne1 optreedt, is de procentuele

belastingvermindering voor de waarden N = NB
niet nauwkeurig .. Deze vermindering is n.l ..

gebaseerd op het moment juist voor het afzetten

van de machine. Deze draait na afzetten bij

n = 3000!min .. nog ca. 500 wisselingen door.

4) Di t proefstuk lS ver doorgescheurd en gevorkt.

8.4.1.6 Conclusies.

Afzonderli k optredende scheurkernen of daaruit

ontwikkelde scheuren, die elkaar niet beinvloeden,
• " ".j..zlJn nleu waar genomen ..

Iiet SChe"Llrfront vOl~rri(le s.teed"s bi j bena:derin.g

een e1lips, waarop voor de diepere scheuren een

uitstu1ping ontstond, waaruit zich een doorbraak

door de wand vormde.

Bij een aan\lJezigheid van een Ul tstulping was de

afstand a meesta1 0,) - 0,4 mm.

Een uitzondering hierop vormde proefstuk B 767,
waarbij een forse uitstu1ping ontstond bij een

scheurdiepte a van slechts 0,15 mm.
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8.4.1.7 Opmerkingen.

Vermoede1ijk vormen de gladde vlakjes vanuit de

kerf ,zone 1) de scheurinitiaties. Deze komen in

grote getalen voor.

Di t vertnbeden \'lordt ond-ersteund door de in 111"

vermelde roestvorming op een groot aantal plaatsen

in de kerfwortel. Deze roestvorming is in het

algemeen een teken voor het aanwezig zijn vaneen

scheur ttje).

De aanwezigheid van een uitstulping wijst op een

10caal hogere scheursne1heid.

Dit blijkt dan ook uit het opperv1ak, daar zone 3

op een bepaa1d be1astingniveau lijkt op zone 2 bij

een hoger helastingniveau.

liit de staven B 754 en B 761 schatten we bij een

eenzijdige scheuT de be1astingverminderillg hij

doorbraak op ca. 12%, terwijleenscheurlengte va:::~__. _

20 mm (de halve kerflengte) een helastingvermindering

geeft van ca. 3U%.
Een tweezijdige scheur geeft uiteraard een

grotere belastingvermindering.. -B 748 - 45%
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Ivlet een slagbei tel tj e is een axiale kerf gesned.en,

waarbij de diepte is aangehouden op 0,3 mm en de

axiale lengtezo klein mogelijk is gehouden, gezien

de beschlkbare mogelijkheden .. (Zie fig .. 21)

Voor de doorsnede A-A geldt
- , .. _. .rnoech0er een tophoek ~ van bv

fig. 15

Ret aoel is te o.hO.erzoeken of bij een initiatie

Van eenkort axiaal scheurtje, een axiale scheur....

uitbreidih.g kan voorlro-rnen bij belasting op

wisselende torsie~
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8.4.2.3 Programma met resultaten.
;

..~
toerei~tal proefst. nom~bel. Itlerk .. bel .. eindbel.aant. I
n omYl./min. no. kgfm kgfm vIi ss. I

I

NB
I
I
I
I

-~ !

3UOU
{~

778 0,9 0,91 0,88 {5,UO,10~
3uOO 778 1,5 1,53 "( 0,26,10

3UOO B 771 1,2 1,1:1 1,18 4 <12 lU 6
" ,.

3000 B 774 1,2 1,22 ? 4,22,106

r.:
3uOO B 777 1,3 1,33 U,81 0,44,,1(j°

3UOO B 776 1,3 1~34 l,25 60,29,lO

De scheurvorm v'ias voor allen dezelfde:

EBrst roestvorming, ~us scheurvorming in de bodem

van de gJ:'oef enna enige tij d .vorken onder .ca. S·~C?_"~'-"-~'

met de aXiale richting' aan of nog juist binnen

het einde van de groef.

De scheurdiepte is niet onderzocht.

8.4.2.4 ConcluaieB~

Eerst treedt scheurvorming op in de radiale

richting. tr treedt geen axiale scheuruitbreiding

op; de scheuI' aan het einde van de groef vorkt

direct. \ Zie foto no. ~ )

8.4.2.5 Q~erking.

Het is opmerkelijk dat een verschil in belasting

van U,l kgfm een verschil in NB veroorzaakt van

een factor 10.

Dit verschijnse1 blijkt reproduceerbaar te zijn.

(zie 1aatste vier proefstaven)

De oorzaak van deze scherpe knik in de ~-N kurv8

is niet verder onderzocht.
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8 .. 5 Massieve cilindrische proefst§:yen ..

8.5 .. 1 ~an~axiale kerf.

8.5.1.1 Qe kerf.

Dezelfde kerf is toegepast als beschreven

onder 8.4 .. 1.1 ..

8.5.1.2.1 Wanddikte en vorken ..

liet vooropgezette doel is het wijzigen van de

geometrie t.o.v. de holle staven met lange kerf,

om te onderzoeken of het gezochte vorken uit "I"

en 8 .. 4.1 beinv10ed wordt door de wanddikte.

8.5 .. 1.2. 2 _8che,!:rd~~J? ~~~,

Ben op een later tijdstip gesteld doel is het

bepalen van het verhand tussen scheurdiepte en

aantal viisse1 ingen.

Na de normale procedure voor het inspannen in

de machine en het aanzetten, is de belasting,

gemeten op de dynamometer, genoteerd in stappen

tot het einde van de beproeving.

Dit is voor enkele gevallen oak gedaan voor

massieve ongekerfde staven.

8 .. 5 .. 1 ..4 K_r_ogramma me t re sv.1 t",""a=t"",-e~_'1_.

Drie groepen zijn van elkaar ts onderscheiden.
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8.5.1.4.1 Orienterende proeven.

staaf bel. eind.bel. N n
no. ~gfm kgfm omw/min.

B 819 1,70 1,61 1,645,106
3000

827 1,,86 1,47 2,.267,106 1500

1,44 6817 2,03 0,691;10 1500

824 2,13 1,45 0,186,106 1500

832 2,34 1,41 0,100,106 1500
+ -

Algemeen bleek de be1asting als fun tie van N

af te blijven nemen, zonder dat van breuk van

het proefstuk sprake was.

(De machine geeft een constante hoekverdraaiingt

dus geen constant wringmoment.)

Eventuele vorkscheuren traden aIleen op aan

het eiude van de groef.
'. ,Zij bleken. pas in ~en relati'ef laa t stadi um- ~-,,~-~--~

van de proef te kunnen ontstaan.

,

!



- 56 -

8.5 .. 1.4 .. 2 Hoofdserie ..

B 828 I t 77 1,58 3,348,106

829 1,83 1,44 6,050,106
c.

831 1,90 1,36 1 347 IOU, ,
1,90 0,49 x) 6

833 1,621,10

826 2,02 1,29 ., 3Y 106
.1., ...1.,.1.

820 2,02 1,45 2,054,106

822 2,11 1;33
,6

0,594,10

816 2,13 ·1,45 0,186,10 6
r

825 2,20 1,34 0,241,10°

staaf no. bel.
kgfm

eindbel.
kgfm

N ~n
o-,.mwI__m__l__' n_. .,....~

!

3000

1500

1500/3000

3000

1500

3000

1500

1500

1500

x) d.i t proefstuk heeft een grote vorkscheur.

Het weI of niet optreden van een vorkscheur

blijkt a.fhankelijk t-ezijn van heL bela.stingni:v.eau.•.
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8.5.1.4.3 Aanvullende proe~en ongekerfde staven.

\

-.------.----......,..-.-.,....,.._1

\

I

I

i
I
i
i----·---·....,.-------'-----1

\

Voor aanleiding tot deze proeven zie 8.5.1.7.7.

eindbeI.staaf bel. n 10' behoortJ.'I

no. kgfm kgfm omw/min. bij

B 847 2,23 1,78 1500 2,.396,106
B 825

B 850 1,71 1500 6 B 8262,02 0,596,10

B 834 2,02 1,72 3000 3,890,106
B 820

B 836 1,83 1,70 1500 6
B 8290,486,10

Bij deze proeven bleek de be1asting af te nemen

zonder dat scheurvorming optrad. Na een zeker

aanta1 wisselingen kwam deze afname tot sti1stand.
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8.5.1.5 Openbreken van de Qroefstukke~

Bij de orienterende proeven is gezocht naar een

mogelijkheid, het scheurpatroon te kunnen bekijken.

hr is a.v. te werk gegaan:

Doorzagen van het proefstuk in een radiaal vlak

midden tussende Inspankoppen.

Met een beitel het cilindrische deel splijten

en openham';,;·'.=m. lzi.e fig. 22)

Bierbij kwamen interessante scheurvormen aan

het licht t die eehter door het openhameren zwaar

vervormd waren.

bovendlen moest een zekere scheurdiepte aanwezig

zijn, om het splijten mogelijk te rnaken.

ten betera methode am het scneurvlak te splijten

is toegepast op d:e proefstukken van 8.5.1.4.2 en is a~v•.:

Uitzagen van het cilindrische deel van de proef...

staaf en aan beide eindvlakken een kerfje volgens

het te verwachten scheurvlak aanbrengen. (2ie fig.23)
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Dit deel dompelen in n '\vloeibare stikstof (-140~C)

en daarna met hamer en beitel snel de del en bros

sp1ijten. (zie ook 8.4.1.4)

8.5.1.6 Scheurvorm.

Vaor een bee1d van het seheurpatroon bij de

staven J3 823-829-833-826...816-825, Zle foto no .. 6
De scheur ligt in een vlak door de twee kerven

en de hartlijn.

Ret seheurfront is bij benadering een halve ellipSe

De volgende seheurvOTffien treden op:

Bij een belasting boven 2,0 kgfm 2ien we een

gladde practiseh vlakke scheur.

In het hart is een stroak van een a enkele

millimeters heel gebleven. (zie fig. 24)
co.3S

~~'====f0.3 kerf
\ . .

')chelH"V 10k

Bijeen belasting beneden 1,9 kgfm heeft de lood...

reeh te doorsnede van het scheurvlak II de hartli ,jn

eeD zig-zag varm. (zie fig. 25)
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De tophoek van deze zig-zag is voor enkele gevallen

door de meetkamer opgemeten en blijkt te varieren

van 80
0

tot 1100
• De toogte en breedte van de tanden

van de zig-zag varieren afhankelijk van de belasting

en nemen af bij lagere belasting.

De bereikte scheurdiepte is minder groot, dan bij

de belastingen boven 2,0 kgfm en neemt af bij lagere

belasting.

De begrenzing van weI en niet gescheurd oppervlak

is minder goad gedefinieerd" omdat een deel van de

gescheurde vlakken van de zig-zag dieper doordringt

dan het andere deel, zodat weI en niet gescheurde

vlakken in elkaar grijpen. (zie fig. 26)

f i 5· 2b

~ e."",i dde.ld
!:>c..\" el.l v- f ro",t:

Bet belastinggebied 1,9 -' 2,0 kgfm geeft scheur...

vla.kken, die de overgang vormeXl tussen beiae hiervooT

genoemde gevallen.

Hierbij treedt eerst vanuit de kerf een vlak

scheurdeel op, dat ongeveer ellipsvormig is en dat

daarna overgaat in de genoemde zig--zag vorm.

(zie fig. 27)

~uill#uiU~'~~

;:;;~:ffl~~~~c~tll\.~.~.

Fig. 21

Bij de belasting 2,0 kgfm komt een zig-zag voor

met een tandbreedte van ca. 1 mm ..

'Overigens is het hier beschreven scheurbeeld een

schemat"isering, terwijl in werkelijkheid de

regelmaat minder goed is.
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Verwerkin~dermeetresultaten.

8.5.1.7.1 Belasting verloop.

In grafiek no. 8 is het moment M~ gedeeld door

het moment bij aanvang van de proef fvro, uitgezet

als functie van N voor de staven uit 8r5.1.4.2.

De hoag belaste staven geven een ander verloop

te zien, dan de laag belaste, terwijl de belastingen

1,9 .... 2,0 kgfm ook hier een overgang vormen.

We zien tevens dat het toerental van de machine

invloed heeft.

We gaan proberen dit belastingverloop te koppel en

aan een stijfheidsverandering van het proefstuk

ten gevolge van scheuren, die een benadering is

van een theoreti sehe oplossing ui t "B ".e n II <j II.

8.5.1.7.2 Sche~ati,sering proefst~k en machine.

(zie fig. 28 en WE01-03J achter in ait verslag.)

----- -----
I
!
/

!
I
I
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Ala we in eerate instantie de stijfhsld D van de

aandrijving verwaarlozen, hebben we fig. 29

D.

D~ de stijfheid tegen torsie yan het
..t.

c~lindrische deel van de proefstaaf

Dde stiJ-fheid tegen tor.. sie van
3

proefstaaf en dynamometer . .In s·e--rl e.

T1: de stijfheid tegen torsie van de
~2

serieschakeling proefstaaf en dynamometer

zondercilindrisch deel van de proefstaaf.
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Dan hebben we volgens fig. 30

~
- - - - - ~

~
/

Dr Dz

8.5.1.7.3 rv'lomentveTand,ering,t~g.\T. seheuren.

De stijfheid vall dit gehee1 verandert, bij

verandering van D1 t.g.v. seheurvorming.

Bij een gedwongen cP , verandert dan bet moment a.v.

AM LiJ),
])~

1>,- -
M D, \ 4- ~'l- + AJ),

]), D,

8.5.1.7.4 Stijfheidsmeting •

Bit een sta-tisehe meting, bepalen Vfe bijeen

aangebraeb t moment, de hDekverdrq,aiingop de

in fig. 29 met i aangegeven plaatsen en vinden

dan:

kgfeffij rad.

kgfcmjrad.

zodat D,.,.
....£ = 1.196 N 1,20D1

/

Een aanvul1ende meting van hBt aandrijvende deel

van de machine levert:

D 5.10,6, f' ' ". "= Kg~ ern/ rau.aa'nar.

zodat deze voldoende groot is, om Lo.v.

D, en D,.,. te verwaarlozen •
.J. L

Dit levert als resultaat:

AM
Ani 2. 'L 0 fVl

=
-:D. 1, 20_ DM

M
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8.5.1.7.5 Schematiserin,g van het $cheurfront.

We nemen aan dat de scheuT zich ellipsvormig

uitbre~dt, waarbij de kerf als een deel van de

s che·u.rwo rd t b eachouwd •

In fig. 31 d..efinieren we de scheurdiepte 1

r '-!O -I

t2?¥%;~t<z~y

We willen tin d'e stijfheid bepalen voor een

cilindri-sch li chaam met 2 axiaal-ellipsvormig

ver10pende radiale scheuren.

8.5.1.7. 6 BE;na~etin&.

In 6
stijfheidsverandering bepaald. voor een staaf met

cirkelvor.mige doorsnede met 2 gelijke diametraal

gelegen snecten t.o.v .. dezelfde staaf zonder

sneden.

In grafiek no. 7 is

van c= r-! .
Do uitgezet, als functie
D

We gaaB n\J. voorbij aan de eis van geliJkmatige

scheJ'diepte en jUiste randcondities van "8" en

benaderen de stijfheid van het in fig. 31

getekende lichaam nit de serieschakeling van een

aantal (8) schijfjes met gelijkmatige scheurdiepte

voor ellipsen met variabele i.
Hierbij passen we uit H17" de numerieke

integratlerege1 van Simpson toe en vinden als

resultaat grafiek no. 9, waarin is uitgezet:

D
Do f (:2)
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8.5.1.7.7 Effect van veranderin~in het materiaal.

Bet is bekend dat onder vermoeiing veranderingen

in materialen optreden, zoals versteviging en

ontsteviging.

Omdeinvloed daarvan hij enkele proeven aan

massieve gekerfds staven weg te werken, zijn daarom

vier proeven aan massievs ongekerfde proefstaven

onder dezelfde helastingcondities uitgevoerd.

Zie 8.5.1.4. 3.

8.5.1.7.8 Dih..;erking.

Voor enkels belastingen en toerentallen, is

zowel voor een gekerfde, als een ongekerfde

proefstaaf

IVI
ffJo

als funetie van 19 ui tgezet.

Net betulp van :

zie grafiek no. 10 - 11 .,. 12 """ 13.
--

Bierhij blijkt, dat in het eerstestuk de

krommen vrij weI op elkaar of parallel lopeno

Hieruit trekken we de conclusie, dat voor beide

staven in het begin het verloop van M toegeschreven
'1Vlomoet worden aan structuurverandering-en Lg.v.

cycliache belasting. Zie 8.5.1.7.7.

In een bepaald gebied gaan veTschillen in verloop

van beide krommen optreden. Ala 'lfe mJ" een der

krormnen een Kleine verticale verschuiving geven,

zodanig dat in het eerste stuk de 1ijnen elkaar

zo goed mogelijk dekken, dan vinden >,..le ui t de nu

optredende verschillen in beide lijnen het

momentver1oop t.g_.v. het optreden van scheuren:

6l"1
2,2.D 11

=
1,2.D_ oM

~

en M1 uit de grafieken 1.0 - 11 1.2 - 13,
M

'linden we 0]), en dus I 6D(::: 1J
]:), - ~ Do

Hiermee 'linden we in grafiek no. ~ (zie 8.5.1.7.6)
de bijbehorende scheurdiepten als funetie van l~.
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In grafiek no. 14 is voer de drie hoogst

be1aste proefstaven .

Proefstaaf B 836 belasting 1,83 kgfm gaf door

kleine scheurdiepte te grote onnauwkeurigheden.

Uit deze grafieken blijkt, dat de opengebroken

proefstaven de volgende scheurdiepte te zien

moe ten geven, ltmarbij tevens degemeten scheur

diepte is genoteerd ..

staaf 210. bel.
kgfm

n
omw/min.

scheurdiepte
berekend

:e mm

sCheuriiiepte
gemeten

t mm

B 825

B 826

Bg~G

2,20

2,02

2,02

1500

1500 2,5

·2;1

4

3,5

De toestand van de scheuToppervlakken:

B 825 gladde vlakke scheur.

B 826 eerste deel glad met aan het eind

een grove zig-zag~

bovendien heeft het vlakke deel

op grate schaal gefreten.

B 820 klein v1ak deel met aansluitend

fijne Zig-zag.
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Vorken treedt na scheurvorming in de kerf alleen

op aan de einden van de kerf bij voldoend hoge

oelasting.

De scheurdiepte~ die bepaald is uit het moment

verloop, blijkt voor de hoge belasting goed te

voldoen.

Bij de lagere belasting voorn = 3000 orow/min

voldoet hij nog redelijk, terwijl dezelfde bij

n = 1500 omw/min slecht voldoet.

Bet verband dat bepaald is tUBsen :e en N moet

met de nodige reserves benaderd worden, omdat:

a. het toepassen van de stijfheidsverandering

volgens fl8 H voor een verlopende seheurdiepte

niet correct is,~A_Y-.E?TQCindm$tJ'Jelvil1gs...,------_·_-

effecten.

b .. de ell ips een benadering is veor het

optredende seheurfront.

e. in de numerieke integratie een benadering is
•. ., IlngeSJ..oten.

d. het seheurvlak geen vlakke seheiding vanhet

materiaal is. Oneffenheden beinvloeden door

wrijving de stijfheid.

IVlisschien is de hoge stijfheid van B 826,

t.o.v. zijn seheurdiepte, veroorzaakt door

wrijving, omdat freetvlakkenin die richt.ing

wijzen.
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8.5.2 Korte axiale kerf.

8.5.2.1 De kerf.

Dezelfde kerf is aangebracht~ als in 8.4.2.1

beschreven.

Het doel is, te onderzoeken, of biJ een imitatie

van een kort axiaal scheurtje in de vorm van een

scherpe axia1e kerf, in een massieve cilindrische

proefstaaf, een axiale scheuruitbreiding voor kan

kamen, bij be1asting op iVisse1ende torsie.

8.5.2.3 Programma met resultaten.

proefst. nom.be1.werk.be1. eind bel.
no. kgfrn kgfrn kgfm.

aant.wiss.
NJ
~J3

n
ormv/min ..

._--.~ - .,.. '-_.- ·-·-r
.~. ---_ .. _, _._- .•.. ----lfB37 2,3 2,33 0,159,10° 1500

r

848 2,15 2,16 1,38 ° ~85 - i 0° 3000,../ '".;.L.

845 2,0 2,01 1,09 0,940,106 3000

839 1,85 1,86 1,701,106
3000

846 1,7 1,71 - 4 t;8 - -6 30001 . , / - ,.LO

De scheurvorm was voar allen deze1fde.

terst scheuTvorming in de bodem van de groef, aan

roestvorming geconstateerd, en na enige tijd vorken

onder ca. 500 met de axia1e richting,aan of nag

juist binnen het einde van de groef.

8.5.2.4 Conclusies.

Eerst treedt scheurvorming op in de bodem van de

groef. ln alle gevallen treedt geen axiale scheur

uitbreiding op, maar vorken onder ca. 50°.

lzie foto no. L, )
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Hierop zljn tVlee massieve stukken afgebeeld, welke

geheel doorgescheurd zijn, B 845 en B 837.

~en is gescheurd in een enkelzijdige dubbele vork,

de andere in een tweezijdige enkele vork.

\zie fig. 32)

f-...--
I

"f
----f--- ke, r f --f-~

~
In het fweed:e geval is de sC;leurvorm~ die vanui t

de kerf is opgetreden, zichtbaar. lJeze blijkt zlcn

In het imrendige is eengeleidelijke overgang

naar vorken zichtbaar~ aan net oppervlak is
-.L •• -0 .. ...vrij abnJ.pt.e OiTergang In ee.n L~j - rlch"lng.

a',., +
~" een

8.5.2 ..5 Opmerking.

Opmerkelijk is net groot aantal ¥lisselingen N
B

VOOT het laagst belaste proefstuk, n.l.
c.

14,6,lOu bij 1,7 kgfm.
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8.6 .. 1 Holle cilindrischeproefstaven met lange
axiale kerf. (2ie <3.4.1)

Uit de rBsultaten blijkt, dat zich geen afzonderlijke

scheuren vanuit de kerf ontwikkelen, die op een

zadanig onderlinge afstand liggen, dat zij elkaar

niet beinvloBden.

De 8uggestie over de oorzaak van het scheurpatroon

(zie 1.3) bij deze proefstaven is dus niet bruikbaar.

WeI zijn in de bodam van de groef afzonderlijke

Kleine gladde scheurvl~kjes geconstateerd, die de

sche~rinitiaties moeten zijn, (stage I ,_ zie ook 7.1)

en vrij veelvuldig voorkwamen.

Het uiteindelijke brokkelige verloop van de

vermoeiingsscheur in de bodem van de groef (zie fil")

kan verklaard worden uit:
--_... __._-----

a .--het.;----Sor starid--koIT;en--"\;~ail-:ie-r-bi nd i ngs seneUT' t j e s

tusseD initiatles, die niet op een lijn liggen.

be het brokkelige verloQP van zone 2 (zie 8.4.1.5),

daar de strook tUBsen de initiaties tot deze

zone kan behoren.

Hieruit volgt, dat in zone look uitbreiding

van het type K n moet zijn opgetreden.

Het scheurfront breidt z1ch globaal gezien in

radiale richting uit met een scheurfront, dat

half-ellipsvormig is.

Bij een seheurdiepte van ca. 0,3 a 0,4 rum ontstaat

een uitstulping, die een gladder scheuroppervlak

vormt en uitgroeit tot een scheur door de wand.

Een uitzondering hierop vormt proefstuk B 767,

dat op eerl scheurdiepte van 0,15 mm een uitstu1ping

had v~m 0,4 mm.

Vorkscheuren traaen a1leen op bij de einden

van de groef.
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8.6.2 Holle cilindrische nroefstavenmet Korte
§:xj.§:lekerf . . (zie 8:-~r=-2-)--·-_·------.-

Hierbij blijkt, dat zich eerst vanuit de bodem

van de groef een radiale scheur vormt.

In een later stadium van debeproeving ontstaan

vorkscheuren aan of juist voor het einde van de groef'
oin richtingen, die een hoek van ca. 50 maken met

de axiale richtingA

Als v.le aannemen dat het normaalspanningsscheuren

zijn, voldoet deze richting vrijw·el aqn de

oplossing van Neuber, n.l. 450 {zie 4.3.l).
Daarom is de K]I -"factor niet maatgevend voor

het spanningsveld van de kerf tip aan het oppervlak

van de staaf.

Blijkbaar is mechanisch geen kerf aan te brengen,

die een voldoend kleine tipradius heeft, om aan

het spanningsveld, omschrev.en in 3.1, te voldoen.

8.5.3 M~ssieve cilindrische pro~fstaaf met lange
'. - ."." .----..:.---

-v~al··e:· l;e~~ ·(z~e 8· ~ . .l\
~~J.._. .~~ .J. ."';4t)

Ui t het cnderzoek naar de imrloed van de wanddikte

op de scheurvorming blijkt, dat alleen aan het einde

van de kerf tot breuk uitbreidende vorkscheuren

kunnen voorkomen.

Het scheuroppervlak, dat zich in radiale richting

vormt., is afhankelijk van hat belastingniveau.

Inalle gevallen verplaatst het gemiddelde

scheurfront zich el1j_psvormig in de richting van

de hartlijn van destaaf met als lange as de

groeflengte, terwijl intussen het aangebrachte

wringmoment daalt.

Bij hoge belasting is het scheuroppervlak vrij

glad, bij lage belasting heeft de doorsnede van het

scheurvlak een vorm als getekend in fig. 25; een

zig-zag vonn met een gemiddelde tophoek van 90-100°8
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Er is een overgangsgebied, dat ligt op een

belasting van 1,9 - 2,0 kgfrn, waarbij het eerste

deel van de schear vlak is en het daarop

aansluitende gebiedeen zig-zag varIn heeft.

Blijkbaar zijn scheuren van het Km type bij

hoge locale spanningen stabte1 en gaan bij lage

locale spanningen over in normaalspanningsscheuren.

Hierbij spelen oak invloeden van de geometrie

een 1'01, want bij de hollestaven met lange kerf (8.6.:U

is in geen del' gevallen deze zig-zag vorm geconstateerd.

Daar treedt bij lage locale spanningen een

scheuroppervlak ap, dat grilllg en scherp gevormd is.

Een strook langs de hartlijn van de staaf scheurt

niet door, terwijl de minimale afmeting van dit

gebied toeneeint bij afnemende belasting en uiteraard

bij een afnemend aantal ",visselingen.

Opgemerkt moet vlOrdel1,da t de proeven beeindigd

zi j n bi j een aal}._tal. _'k!t§Q.~.l_in~en_,..._';ia2.r-c:p.-:
_....__. --.------ -~_ ....'"-_. _•. _-~---- ---,.-_._--

a. de scheurvoQrtschrijding nog niet geheel to~

stilstand was gekomen.

be een vorkscheur aan het einde van de groef optrad.

De aanvullende pro even aan massieve ongekerfde

staven geven oak een afval van het wringmoment,

zonder net aptreden van scheuren. (zie ook 7.7)
r c

Deze afval komt na 10J a lOowisselingen tot

stilstand.

Uit deze proeven blijkt 1 dat afval van de belasting

me de veroorzaakt wordt door veranderingen in het

materiaal en afhankelijk is van het belastingniveau.

IVIet behulp van deze aanvullende pro(~ven is het

dus mogelijk deze lnvloeden te elimineren uit net

resultaat van de beproeving van de staven met kerf.

We kunnen dus de belastingafval t.g.v. scheur-

vorming bepalen.
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Deze afval moet gekoppeld zijn aan do stijfheids-

verandering van het proefstuk t.g.v. scheuren.

De stijfheidsverandering t.g.v. twee half

ellipsvormige radiale scheuren is benaderd

in 8.5.1.7, uit de oplossing die beschreven is in 1f6tl.

De benadering lijkt weinig waarde te hebben i.v.m.

het ellipsvormige scheurfront. Echter de ellips is

plat n.l. een maximale voorkomende asverhouding

van
Ll.-'-20 5

zodat een groot deel bestaat uit

een vrijwel rechte scheur.

LJi t het gemeten momentverloop a('3.n het einde van

de proef, vermi.nderd met het momentverloop t.g.v.

mateI'iaalveranderingen, is m.b.v. het theoretisch

zeer1.· .-P .. \
KgJ-ffi)belasting (2,2

benaderde stijfheidsverloop de maximale scheur

diepte Q berekend.

Deze e kornt bij hoge

goed overeen met de gemeten scheurdiepte van het

bo+ref-Penr'ie· ""'-"oe -Pc t' lLJ.lr (~ u· ..... ..l.... ;..,l J:J.l....L0··· .. .rl:.., the :::: 4,1 enegem :::: 4 mm)

Bet scheuroppervlak is in dit geval glad.

(g-lad/zig--z-ag) lir;'t., ~81i jkt [let res'l11 ta8~t \roar

B820 nog redeli jk te voldoen ( t th =: 2 '11 en Qgem =

terwij1 proefstuk B 826 slecht voldoet.

(eth = 2,5 en ~gem == 3,5 mm.)

Dit laatste proefstuk vertoont veel grotere

freetplekken op het vlakkere deel van de scheuI'
(. r> t /
,Zle 100 no. ~ ) dan de andere ,. zoda t beinvloeding

van de stijfheid t.g.v. wrijving, die de welving

gedeeltelijk ve ndert, moet zijnopgetreden~

Voer beide p-roefstukken moet uiteraard ook gelden,

dat na het vormen van een zig~zag oppervlak ter

plaat se "'0"-8..[1 -de zig~za,g s terke '\vel~vings'vTerhinclerin.g

ap moet treden. zodat bij beide de berekende t
te klein meet zijn, hetgeen klopts
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Het laagst belaste proefstuk (B 829 1,8 kgfm)

vertoonde ti j dens de ui twerking zodanige Onna'll\'!-

keurigheden, dat het resultaat niet verder is

uitgewerkt. Dit proefstuk heeft dan oak een ondiep

geheel zig-zag gevormd scheurvlak •

.3,ij het doorbreken van de proefstukken over hun

schBurvlak, blijkt een sche±ding over de gehele

axiale 1engte van het scheurvlak bij de proefstukken

met een geheel of gedeeltelijk gekarteld oppervlak

meestal niet mogelijk te zijn. (zie fota no. b )
Het proefstuk breekt langseen van de zig-zag

vlakken. Daarbij blijkt soms, dat zo een kartelvlak

veel dieper In het materiaal is doorgedrongen,

de afmetingen van de zig.,...zag doen vermoeden.

lJi t zon bij verdergaande vermoej_ing in sommige

gevallenmisschien aanleiding hebben lrunnen geven

8.6.4 iJla.ssievecilindrische-2roefstaaf met Korte
g:tdaleke.r:f. (zi e 8,_ 5.2)

Bij de bepToevingen blijkt, dat zioh eerst in de

bodem van de groef een r3>diaal gerichte scheuT vortnt.

Ineen later stadium van de beproeving treedt

een vorkscheur op, aan of
~' k rf n~ar ~O\o m~~u,e ".e __ o•• ,-,,~. ca..F _,e: v

juist voor het einde

de axiale richting.

van

Axiale scheuruitbreidihg aan de tip van de kerf

aan het oppervlak Van de proefstaaf is niet

waargenomen.

blijkbaar vormt zich bij deze kerf dus ook 8.cm het

oppervlak van de sta2f een normaalspanningsscheur,

die voldoet 8.an de oplossing van Neuber .. (zie 4.3.1)

Inwendig treedt een geleidelijke overgang ap van

he t Kl1t -type scheurvlak vanui t de bodem van de

graef, naar de ca. 500 vorkrichting aan het oppervlak.
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9.1 Inleidj,ng.

Eij een torsievermoeiingsonderzoek (low cycle fatigue)

aan PVC-buizen~ voorzien van een axiale snede,

is geconstateerd, dat na een aantal wisselingen

axiaal vloeien optreedt, waarna bij een min of

meer constante axiale lengte, vorken van het

proefstuk optre~dt.

Dit verschijnsel is onderzocht bij variabele

snedelengte en variabele belasting.

Daarnaast zijn enige statische proeven uitgevoerd.

9.2 Doelvan het onderzoek.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer

inzicht in de verschijnselen, die optreden bij

K]I -scheuren bij l.visselende torsie aan PVC-pijpen,

-------- ,-- -rn-Bt--, a±s e--nE±-e-r--s-t-ev.ni:ng-h-i-e-r-v-oe-I' "e-n-kele aarrilul :l:-ende- -----,,-,~--

statische proeven ter beoordeling van het gedrag

van PVC bij plastische vervorming.

9.3 Proefst1,1kken.

9.3.1 Materiaal.

De proefstaven zijn vervaardigd van normale

handels PVC-afvoerbuizerr, merk: POLVA pvc-afvoer

normaal.

Enkele eigenschappen, opgegeven door de fabrikant:

treksterkte (korte duur) 500-550 kgf/cm2

treksterkte (lange duur)

toelaatbare trekspanning

elasticiteitsmodulus

kerfslagsterkte

ca.300

100

3.104

ca. 3

fI

!l

II

kgf/cm

rek

verwekingstemperatuur

smelttemperatuur

warm t'egeleidbaarheid

19%
BOoC

120-130oC

n,l~' '/ 0v -~ KCa.L h ill C.
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Enkele door ons bepaalde eigenschappen bij

verschi11ende be1astingssne1heden op de

Amsler 100 tf. trekbank:

zeer traag (treksterkte
( rek

matige sne1heid (treksterkte
(rek

546
109

574
32

2kgf/cm
%
kgf/ cm2

%

PVC is een thermoplastische kunststof, opgebouwd

uit ketenmolecu1en.

Algemene eigenschappen van therrnop1asten kunnen

we a.v. samenvatten:

a. dB rek tot breuk is groot.

b. de rek en sterkte zijn sterk afhanke1ijk
van de temperatuur.

c. het tijdseffect is groot. Ver1aging van
de snelheid van belasten heeft hetze1fde
effect, als verhoging Van de temperatuur.
Dit hangt sarnen met de grote kruipgevoe1igheid.

Voor staal b.v.

Afmetingen.------------

is

PVC~btlis¢ 40 x 36,-4 mrl1_

Vrije op tors'l8 belaste <' ,l-eng-t-e 240 mm,.

9,.3.3 Aangebrachte kerf.

4 So a ~ 16 mm.- 0-";

I De kerf

vlEra,rbi j

is een axiale suede mBt lengte a o

De snede wordt aaugebracht met een op een

soldeerbout gemonteerd stuk van een scheermesje.

Ret '""\/ervl8!rmde mesje smel teen snede in de buis ~

!tie seha t ten de vo1gende afmetingen voor de snede:

breedte < U,2 mm
afrondingsstraal vande tip < 0,1 mm

11. Voor enkele aanvu1lende nroeven zi jn euige

andere kerven aangebraeht. (zie 9.6)
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9.4 Uitvoering met wisselende be1asting.

De proefstukken worden m.b.v. een aanta1 hu1p

stukken met de hand aan een wiss€lende hoekverdraaiing

onderworpen. De grootte van deze verdraaiing

wordt m.b.v. een gradenverde1ing ingeste1d en

vastge1egd met aans1agen.

De frequentie van de wisselingen is na ori~nterende

-l-

proeven aangehouden op 1 .: 0,1 Hz.

In verband met de gevonden 1evensduren bij de

ori~nterende proeven, zijn de vo1gende combinaties

voor I van a en lD genorhen, welke ieder in tV.f8evoudo \
z1 jn ui tgevoerd.

6 8

9

1.1

4-

15 4
......._-- .,. ---~- .._---.-._ .. _-.----

17 4

19 4

6

a· mm.
a

8

8 12

12

16
16

16

16

In verbaDd met de tijdsafhankelijkheid en de

warmteontvrikkeling zijn de proeven continu ui tgevoerd.

Tijdens de beproeving is achtereenvo1gens he;
~ , (. ~. r<-;.)VO.LgenCie waargenomen:\zle Ilg • ./~

snede.
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a. korte vorkscheurtjes (1) oonder 45 met de

axiale richting ontstaan bij 50-80% van

de levensduur. De lengte van deze scheurtjes

is kleiner dan 1 mm. Soms kunnen deze ook in

een richting optreden

b. Na de vorming van deze scheurtjes ontstaat

vrij snel een axiale smalle vloeiband (2).

Dit is zichtbaar aan een verkleuring van het

materiaal. Bet optreden van temperatuurs

verhoging in deze band is oak voelbaar.

De korte scheurtjes breiden zich niet meer uit.

c. Deze vloeiband gaat na enig voortschrijden

vrijwel direct over in vloeibanden (3)

onder 60 - 70 0 met de axiale richting.

d. In enkele gevallen is aan de buitenzijde

nog een uitstulping te zien (4), die bij

de axiale vloeiband lijkt te behoren.

In ,oJ-; +-
u...,.L ,\,) stadium is de beproeving gestopt, omdat

gebleken is, dat bij verder gaande tor-sie, in deze

vloeibanden na het optreden van grate vervormingen,

griIIige scheurvormen optreden. Zie ook foto no~ 2

Ret proces aan de snedetip is nader onderzocht,

door bij langzame \'i'isselingen het proces met een

handmicroscoop (vergroting 60x) te volgen.

Ook als nog geen vorkscheurtjes aanwezig zijn,

is in bet midden van de snede duidelijk zichtbaar,

dat welving optreedt. (zie fig. 34)

---



/
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Aan de snedetippen ontstaan relatief grote

vervormingen en neiging tot afstomping van de tip.

~ijdens en na het optreden van de korte vork

scheurtjes, ontstaat het volgende vervormingsbeeld.

~zie fig. 35)

Bij verdergaande wisselingen ontstaan de beide

smalle vJ..oeibanden. Echter bij onderbreking van de

proef in ait stadium, en na enige tijd opnieuw

starten, gaan de scheurtjes weer een stukje verder, etc.

t zie fig. 36)

- .~ -_. -_. - -._.----------------

Op deze wijze zijn de vorkscheurtjes stapsgewijs

te vergroten.
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9.5.2 Proevenserie vo1gens 9.4.

De resu1taten zijn vermeld in onderstaande tabel.

Hierbij is:

N = levensduur van het proefstuk.

N1 = aantal wisselingen, waarbij korte
vorkscheurtjes met het blote oog
zichtbaar zijn.

aantal wisselingen, waarbij het
vlOBien irt vorkrichting zichtbaar wordt.

N N1
- -

N2no. a mm a mm
a

1 9 16 2'0 270 140 240
2 9 16 19,5 340 130 275
3 11 ,- 17 2394 17000 ...;.

4 11 6 18 1664 14uO 1650
5 11 8 19 S63 555
6 11 8 19 428 12U 415
7 11 12 18 118 95
8 11 12 18 180 16-0
9 11 16 19,5 46 36

10 11 16 19 58 ____=__________.42___
.--- --- --_._--- -------11.--- ---1-3-- -----------4- -.- -w;-y ---I330 -- 1270 1330--.-'.--.._--.- -

12 13 4 18,5 124u 1200 1230
13 13 6 18,5 783 65U 77u
14 13 6 18 446 400 435 :

15 1 '7 8 18 154 lUO 140~)

16 13 8 17,5 243 120 215
17 13 12 18 88 7u
18 13 12 17,5 84 45 75
19 13 16 19 40 30
20 13 16 19,5 46 25
21 1.5 4 18 41U 380 400
22 "] I:) 4 1u,5 244.J-./

23 15 6 17,5 216 180 210
24 15 6 18 1U8 70 100
25 15 8 19 76 40 70
26 15 8 19 95 45 85
27 15 12 19 33 2U 28
28 15 12 18 4r- lU 35.:J

29 15 16 19,5 16 ....

30 15 16 19,5 16
'Z~ 17 4 27 136 85 125.IL

32 17 4 21 146 95 140
33 19 4 25 55 50
34 19 4 24 86 82
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9.6.1 Bogere fr.equentie.

Enige proeven met scherpe snede zijn uitgevoerd

bij hogere frequentie n.l. ca. 3 Hz.

Hierbij bleek, dat zich in de loop van een groot

aantal \'Iisselingen lichte streepjes ontwikkelden,

op de plaats en in de richting van de korte vork

scheurtjes.

Aanta1 wisselingen liep op tot enkele duizenden,

waarna plctseling het proefstuk in een aantal

scherp gescheurde delen uit elkaar Sprong.

Belastingomstandigheden waren Diet nauwkeurig

bepaald, omdat ~ bij hoge frequentie niet op een

11auwkeurige constante waarde aangehouden kon vwrden.

9.6.2 Gat 0 4 mm.
____JJe __ xTIG_8_i-v-o:rm-wa-s---hierb±ja:l-s-ge"te-kerid-- in tfg:~--37. ~-------

p--- 7----I
-+-+- /..

I- -1---I
I }

}I<jo 31
9.6. 3 l\liet-'_scheTp~_ DPeni{~~

Hierbij tr~den geeD korte vorkscheurtjes op en er

traddirect vloeien in vorkrichting Ope

l zie fig. 38 en foto no. 2j

/----:.-.---------11
/----- ==j

---!~.'.....'\.\; .-V./ f::' /
tA$,~\{--.. --'--r---

L-'~~~ ;'} ===j
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9.6.4 l:ange---2cheIPe s!2Qde~

Bij een snede met lengte, groter dan de gemiddelde

axiale vloeilengte, trad direct aan het eind van de

snede vloeien in vorkrichting op, onder een hoek

t.o.v. de axiale richting die bij toenemende snede~

Iengte toenam tot ca. 8u - 900
• \zie fig. 39)

---_\-!

f=-----------

I

4.

f-

9.6.5 Tangen~ial$ kerf.

__ ___'.I:!!_§}3 i~ng~ntial~_di-amBtTaal- gele-gen- -s-ch-er-pe- ------------------ -
_..--_._-_.-

kerven ter Iengte van 6 mm geven een small vloeigebied

vanuit de tip van de kerf in tangentiale richting.

(zie fig. 40) Er traden geen korte s.cheurtjes Ope

De proef is niet doorgezet, omdat grate radiale

verplaatsingen van de scheurranden optraden.

F=----=I
-f- -~~L - -i--

I ,T,
/==-- --=1

fi 9- ~o

- - - -- - - - -- - --- - --- - - ----- --- --------------------------------
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9.6.6 Kerf gelegen op een schroefli.ln onder 45 0
•

Twee diametraal gelegen scherpe kerfjes met

lengte 1 = 6 mm zijn aangebracht op een schroeflijn

met ol = 450 (zie fig. 41). Smalle tangentiale

vloeizones ontstonden aan de tippen van de snecten.

9 .. 7 Vervlerking. res~l.taten.uit. 9.5.
We coustatersn, dat voor al1e beproefde combinaties YQh

If> en a . de vorklengte a __~riJy!el_c:QJ1;::Ltant. i.s,~--b..ebal--¥B!~~-
.. -.------- ......Q ." _. '-0 .-.. ---..-.- .. ---- ..-.- ... -
voor 4» 15 .. Di t laatste is niet te verwonderen,

gezien de zeer grote vervormingen.

Het gemiddelde van a voor

blijkt te zijn:

OJ = 18,5 mm.

met een standaarddeviatie + 08 mm.- ,

9.8

De volgende grafieken zlJn ui tgezet,:

grafiek no. IS 4> == peN,)
grafi ek no. Ib Q3-Qo = feN?)

Aanvul1endestatische...J2roeven.-'-""---.-.-.-.. --.-,-~-",,-.,...-.~---- .. .." ,',,- .. .
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9.8~1.1 Zander of met scherpe aXia1e_sneQ~

Een pijp zonder en dris pijpen met een scherpe

axiale snede van resp. 5, 12 en 24 mm lengte

zijn met matige sne1heid een hoek verdraaiing

opgedv!Ongen.

De pijpen zonder en met korte axiale snede

gingen p1ooien. De pijpen met grotere axj.ale

snede-.Iengte vertoonden 8enzi jdige vorkscheuren,
n

onder een hoek van ca. 55~ met de axia1e richting.

Het resu1taat is als voIgt:

sned·e mm \(>-

geen 235

5 160

12 30

24 ?l::;
-./

vorkschettr

x

x

plooien

x

x

x

niet is opgenomen.

9.8.1.2 r1e.:£2wee di$<metraalg.§.legen.....QoringenL4 mm.

Resultaat zie fig. 42.

f==- i
1

,"-

--i- --d- --/--.
, , ,

/== ---=7
F-15- Lj 2.

Er ontstaan 2 normaalspanningsscheurtjes met

daarna tangeutia1e v1oeizones
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9.8.1.3 Net twee diametraal gel~~_ianB:Q.ntiale~cherpe

sneden van 6 mm.
-~----.---.--.-

Resultaat zie fig. 43.

f=-- -, j
----i-- - -l~--i-
f----·~-=I
J

Er ontstaan twee Korte vorkscheurtjes onder

ca. 45 0 met daarna in tangentiale richting

achter leder scheurtje een vloeigebiedje.

9.8.2 Trek.---

9.8.2.1 lrekproeven aan gladde

Dezeproeven zijn ui tgevoerd op de t.msler 100tf

trekbank.

Machine instelling op bereik lutf.

Bij trage belastingtoename:

Pmax = 1180 kg! cr max =
Meet1engte voor be1asten 200

Meetlengte na breuk 408

2546 kgf/ cm •

mm }
rek 104%mm

Bij matige
D... max =

be1astingtoename:

1240 kgf (Jmax = 2574 kgf/ em

Meetlengte voor be1asten 200 mm}
rekMeet1engte na breuk 265 mm 32%

9.8.2.2 Trekproeven aan. pITpen met 2 diametraal
gelegen ..boringen.

PVC-pijp ¢ 40 x 36,4
Vloeistalen pijp ¢ 40 x 36
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Beide pi

gelegerl bo

De belas

zichtbaar werden~

Bet resultaat is a~v~ zie fig0 44 en fata nQG 1

_i--.
I

I
I
I !lL.+_

PVC

're.K 3 %

- -1-. -.,._
I
I

I .
.'"JoI

I
I
I_+.JL

v I 0 e;' S \:. 0. a \
v-e-k 2.1 %

De hoek 01. tussen de vloeirichting&n is

voar de rna rialen ongeveer gelijk en ViC! t

sahat op ca@ 6(' '7n 0,.'0 ~ lU s;

ook H~n
-'

2 PIIC-pi.jpen me-t 2 cliaJnetra-a,l gel.egen tan.gen

sneden Van 6 mm lengte onder trek¥ een met

scl'lerpetip, d,.8 t i p:perl $

zie

-to
10;Yo
I

+.
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Aan de scherpe tip ontstaat scheurvorming in

tangentiale richting. Vanuit de boringen in . .
net

tweede geval ontstaat een vloeigebied ongeveer

in de vorm van een gelijkzijdige driehoek.
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9.9 Discussie van meetresultaten.

Bij wisselende torsie van PVC-pijpen met scherpe

axiale sneden, blijken Zich aan de snedetippen

vorkscheurtjes te vormen onder ca, 50° met de

axiale richting.

Bij continue beproeving blijven deze beperkt tot

een lengte < I mm,waarna zich in de schaduw van

deze scheurtjes een smalle axia1e v10eiband

ontwikke1t. Deze vloeiband is te.herkennen aan een

verk1euring van het materiaal.

Hij breidt zich in axia1e richting uit en vertakt

zich in twee richtingen onder ca. 60 - 700 met de

axia1e richting.

De beide vertakkingspunten 1iggen bij variabele 4>
en a o op vrijwel constante afstand a, de vorklengte

genoemd.

Het ontstaan van de aXiale v1oeizone en zijn

te vo1gen.

Uit het constant zijn van de vorklengte a bij

variabe1e lP ' blijkt de vork1engte niet van de

kx -factor afhankelijk te zijn, omdat voor een

oneind~ge p1aat met
. 0

scheur 2 {. en -C op oneindig

Bij onderbreking van de beproeving v66r het

ontstaan van de v1oeizones,met na el11ge tijd weer

starten, blijken de vorkscheurtjes zich te1kens

met een stap te vergroten.

Dit wijst op een tijdsafhankelijk materiaa1herste1.
• ~ r< b 8,,0 -'. ,Daar het verwekingspunt van PV~ ij ca. 0 ~lg~

en temperatuursverhoging is geconstateerd aan het

opperv1ak van de vloeigebieden, ~igt de ., ~conC.i.US.Le

voor de hand, dat t.g.v. de locale zeer grate

vervormingen de temperatuur oploopt en daardoor

een ze~~ere rna te v-arl ver\v-eking optreed t.
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Daar PVC een zeer laag warmtegeleidingsvermogen

heeft~ kan de opgewekte warmte onvoldoende afgevoerd

worden, tenzij de proef wordt gestopt.

Onder invloed van genoemde venleking breidt het

vloeigebied zich snel uit.

Bij continue beproeving zien we dus het volgende

gebeuren ; (zie fig 46)

Er ontstaan 2 normaalspanningsseheurtjes met kleine

vloeigebiedjes aan de tip in axiale richting. Deze
. _._- . -

breiden zieh bij voertgezette beproeving Ult en

verzamelen z1ch tot een vloeiband.

Deze vloeiband kunnen ;. "'"' ,1,de ,08Ylaa.era voorstellen door

een uitbreiding van de scheur, welke uitbreiding

aan de ti.p een afs tomping heeft. In Ii tera tuur

tr12" en °14 f1 \oTOrdt de scheuI' aan beide einden

geeorrige-erd met de halve plastisehe zone~afEleting

in axiale riehting.

Dan komen we weer in de aanvangssituatie terecht,

sehter nu niet meteensnede, maar een verzYJakte

smalle zone, die min of meer afgestornpt is en die

vool' zijn vloeil'iehting nu een vorkrichting gaat

kiezen. Zie fig. 47.

vloei eh
in vork
ric.hl:.i \<>.3



Hit verklaart tevens, datin sommige gevallen

nog een ultstulping zichtbaar is, die lijkt te

horen bij de axiale vloeizone.

Een il1ustratie van het v10eien in vorkrichting

geeft de aanvullende proef~ beschreven in

met een pijp met sleuf in axiale richting met

afrondingsstraal. (zie foto no. 2.)

B1ijkbaar is de benadering van de snedetipC10Qr

een &cherpe tip (zie 3) onjuist.

De afrondingsstraalvan de tip is niet te

venvaarlozen.

Dan zijn oak de spanningsintensiteitsfactoren,

beschreven in 2, niet pruikbaar voor dit onderzoek

aan PVC, bij de door ons gekozen belastingssne1heid,

waarbij het materiaal nag taai reageert. lzie ook 9.6.1)

AanvullendeBroeven:
-~-_._--.~

Dit de aanvu11ende proeven bij wisselende torsie

blijkt, dat de frequentie het scheurgedrag beinvloedt.

Bijeen frequentie van ca. :3 Hz Ls bros breken van

het proefstuk opgetreden. {zie 9.6.1)

E.v,ei:1e--enS blij-kt, dat zich bij een kerf' of op.eni·ng

met afrandingsstraal, groter dan die bij een snede,

aanvankelijk geen scheuren, maar vloeigebieden

vormen.

Deze kunnen zowel een richting hebben, loodrecht op

de grootste normaalspanning, als een richting met

grootste schuifspanning.

In de gevallen, aangegeven in fig. 37 en 38, kwamen

http://aanvL�len.de


in tanae,n. tiale
',--(> '" '.J> ':

· ~ .
.,

Di t aq~~?~)~::e:c~::d ~" ~s,_-::~~~1:9?:~:~: ;og{~)~~~~fic~+?' t:~r~:~"e b,~ijck5?n
hij een ongeker:(de }?VC-pijp geen scheuren te ontstaan,

r.~ ':" :"':. ;:.~._ ::_ ~". -:', ,-;. :.... c~c· ,---: -;.-,. r":· _:. ~

maar gaat de pijp plooieh. Een pijp met Korte axiale

snede gaat plooien en vormt kD~te vorkscheurtjes

venuit de tip .. Een pijp met. lange axia1e snede vormt

aan de trekzijde lange vorkscheuren, aan de drukzijde

v10eigebieden in angeveer dezelfde richtinga (~o~o 3)
Bij statische tOTsie van een pijp met boring en een

met tangentiale sned.e, blijken zieh sCheurtjes te

vormen, ongeveer in richtingen loodreeht opde

majrimale trek-spalln.ingsri cllting s Deze lopen ech ter ni at

"leI' door, maar vormen v10eigebiedjes ~:tchter deontstane

scheurtippen in tangentiale riehting_ (fig.42 en 43)
Dit vertoont veel overeenkomst met het gedrag van het

materiaa1 aehter de Korte vorkscheurtjes bij wisselende

torsie rrtet scher'pe axia1e kerf.

Btj aanvlll.lende proeven op s-tatiscl1e trek blij-ken

een vloeista1en en een FVC-pijp met geIijke afmetingen

en sen boring ~ 1 gelijkvormige vloei1ijnen te geven.

(z1e fig. 44 en foto no. 1)

Tevens blijkt,dat bij een PIJ}) met scherpe

tangentiale snede, zion onder trekscheurtjes in

tangentia1e r:i,chting vanuit de snedetip vormen, terwij1

bijdezelfde snede, eenter met aan de tippeneen

boring ¢ 1, verbredende tangentia1e zones ontstaan.



Blijkbaar is vaar een scheur in }VC een grote

plaatselijke trekspanni cancentratie vereist.

bij kleinere normaalspanningen, voarkomend in

ee~ breder gebied, vormt zich een vloeizone,

evenals in een gabied met hoge schuifspanningen.

Uit deze vloeigebieden ontstaan in een later

stadium ook scheuren.
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10.,1 CK 10.

1 .. Seheurvormitng vanuit een langsgroef vindt

plaats met veel scheurkernen in de groefbodem.

2. boneurui tbreiding is van het type Km: ,

overgaandin normaalspanningsscheuren.

\vorken, zig-zag)

Seheuruitbreiding van het typ~ K X komt bij

onze beproevingen aIleen voor in zone I lzie fig.19),

dus bij zeer kleine se'heuren en waarsehijnlijk

stage I .

3. Vorken ontstaat bij het staafopperv1ak.

ve aangebraehte kerven mogen aan het oppervlak

van de staaf blijkbaar besehouwd worden als een

spanningsseheur geeft, welke vo1doet aan de

spanningsverdeling van l,jeuber. (4.3)

4. De bijPVG geeonstateerde Korte vorkseheurtjes

zijn vergelijkbaar met het vorken vanuit de

Korte Kerf bij CK 10.

:;. Voor het J.. Kuype 'm -scheuI' is eengoede eorrelatie

gevonden tussen de uit de theorie van Wigglesworth

afgeleide en de gemeten scheurdiepte.
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r.v.c.----

I. De vloeivorklengte a is constant.

2. De K]I: -factor is niet bruikbaar gebleken voor

het beschrijven van de vorklengte a ..

3. De richU,ng van de Korte vorkscheurtjes voldoet

aan de opIossjng van r~euber (4. 3.1) en ni et

aan de oplossing voor een scheurtip met

afrondingsstraaI ~ ~ 0 beschreven ln SchijVe. l3.1)

4. De plastische vorken treden op in een stadium,

waarin de rekken zeer groat zijn • .ue helling
o 0van deze vorken is 60 -70 •

5. Kunststoffen zijn in principe zeer geschikt am

scheurtipdeformaties te anderzoeken, omdat de
~~ -~_. ~.- -~- ._~--~-~-

dan bij staal. Tijdsafhankelijke effecten

spelen echter een zeer grote ro~.
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11. Opmerkingen.

Theoretische besehomringen in dit verslag zijn

voornamelijk gebaseerd op elastisehe spanningsveiden.

Voor seheurvoortsehrijding is eehter een plastisch

gebiedje aan de seheurtip noodzakelijk.

Bet 1S dus dUidelijk, dat plastieiteitseffeeten

een zeer belangrj_jke rol spelen bij het beschrijven

van de oorzaken vanscheurUitbreiding en weI meer,

na~Hmate de beloW ting en. dus de afmetingen van het

plastische gebiedgroter worden.

Echter over de vorm en afmetingen van het plastische

gebied en de rekverdeling in het plastische gebied

oi j een belaste scheur van het type KI[ is te weinig

bekend, om hierop gebaseerde conelusies te kunnen

trekken. (zie 7.4)

antstane KJI --scheuren in ongekerfd-e staven zijn

een raadsel geblBven.
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