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Ondanks alle controlemiddelen waarover de moderne gieterij
beschikt, komt het nog regelmatig voor dat als gevolg van een
produktiefout een zeker aantal gietstukken uit een serie onvoldoende nodulariteit heeft. In extreme gevallen kan binnen een
serie de kwaliteit schommelen tussen perfecte nodulariteit en
totale afwezigheid van grafietsferulieten. Het grafiet is dan
geprecipiteerd in de vorm van wormgrafiet of zelfs in de vorm
van lamellen. Zoiets kan zich voordoen wanneer een reeks
gietstukken wordt gegoten uit een pan gietijzer met te weinig
magnesium. De eerste gietingen zullen dan volmaakt nodulair zijn, maar naarmate de gieting vordert daalt het magnesiumgehalte als gevolg van het 'fading' effect om uiteindelijk
beneden het minimumgehalte te zakken dat nodig is om voldoende nodulariteit te verkrijgen. M e n kan dan vaststellen dat
de grafietsferulieten in het gietijzer geleidelijk verdwijnen en
vervolgens vervangen worden door wormgrafiet en uiteindelijk door lamellen.

De werkwijze is de volgende, zie ook het
toestel in figuur 1: het te onderzoeken
gietstuk wordt op een laag schuimrubber gelegd (zware stukken) ofwel op een
rubberen kegel geplaatst (lichte stukken
met centrale boring, figuur 1).
Het stuk wordt tot trillen gebracht door
bekloppen met het heft van een schroevedraaier (lichte stukken) of met een
lichte hamer (zware stukken).
Een kristaltaster, voorzien van een metalen punt, (zie figuur 1) wordt tegen het
gietstuk gedrukt om de trillingen op te
vangen.
De resonantiefrequentie wordt vergeleken met de frequentie van een referentie
kwartsoscillator die een nauwkeurigheid
heeft groter dan 0,05%. Het toestel

Deze verschijnselen zijn door het CRIF
uitvoerig bestudeerd bij verschillende en
uitgebreide series gietstukken. Daarbij
werd gebruik gemaakt van een drietal
onderzoekstechnieken waarmee de
scheiding tussen goede en slechte gietstukken kon worden gemaakt. Deze drie
zijn:
via een geluidstrillingsanalyse op basis van de eigen frequentie van het
gietstuk met behulp van de zogenoemde Grindo-Sonic
via een meting van devoortplantingssnelheid van het geluid met behulp
van de Pundit-apparatuur
via een meting van devoortplantingssnelheid van het geluid met behulp
van de Krautkramer-apparatuur CL
204.
Figuur 1: Algemeen zicht op de Grindo-Sonic, te controleren gietstuk geplaatst op een
rubberkegel, kristaltester en de programmeerb e rekenmachine uit het toestelgescho~ven.

Dit artikel behandelt uitsluitend de
metingen met de Grindo-Sonic.
De 'Grindo-Sonic' is een apparaat dat
oorspronkelijk is ontwikkeld door het
CRIF (afdeling Mechanica te Heverlee)
voor de kwaliteitscontrole van slijpstenen door meting van de elasticiteitsmodulus.
Dit apparaat, dat thans wordt gebouwd
door de N.V. Lemmens Electronica,
Research Park, B 3044 Leuven-Haasrode, kan, zoals uit dit artikel zal blijken,
eveneens worden gebruikt voor het meten van de elasticiteit van metalen werkstukken in het algemeen en van werkW T mei 1981

stukken in gietijzer in het bijzonder.
Wanneer een gietstuk wordt aangeslagen met een voorwerp b.v. een hamer
zal het gaan trillen in zijn eigen resonantiefrequentie. Tegelijkertijd echter superponeren er storende frequenties die
op een oscilloscoop zichtbaar worden
als hoge trillingspieken. Deze verdwijnen
echter zeer snel zodat het gietstuk na
korte tijd verder trilt in zijn grondfrequentie. Met de Grindo-Sonic nu kan de periode van de grondfrequentie worden gemeten met eliminatie van de invloed van
andere frequenties.

meet de duur van 8 trillingen, deelt deze,
duur door 4 en duidt digitaal de gemiddelde duur aan van 2 perioden in microseconden.
Voor een cirkelvormig stuk wordt de
taster meestal op 90° geplaatst ten opzichte van de plaats waar het stuk wordt
beklopt.
Voor stukken met een ingewikkelde
vorm zal men de plaatsen waar geklopt
en gemeten wordt, moeten zoeken om
de meest reproduceerbare aflezing te
verkrijgen. Over het algemeen bedraagt
de reproduceerbaarheid 1 of 2 digits.

Figuur 2: x 100 Lezing 240

Figuur 3: x 100 Lezing 251

Figuur 4: x 700 Lezing 254

Figuur 5: x 100 Lezing 256

Indien de meting wordt uitgevoerd op
een gietstuk met geometrisch welbepaalde vormen en gekende afmetingen,
bijvoorbeeld een cilinder, kan de elasticiteitsmodulus worden berekend uit de
waarde van de periode (digitale aflezing
gedeeld door 2).
Hiertoe werd een kleine rekenmachine
die programmeerbaar is met magneetkaarten in het toestel ingebouwd (zie figuur l).
De berekening van de modulus vergt
slechts enkele seconden.
Het navolgende bericht over de resultaten van 3 reeksen metingen.

1. Op 25 stukken die
ongeveer 8,7 kg wegen,
schommelen de metingen
met de Grindo-Sonic
tussen 2175 en 2415.
Vermits het gewicht van het gietstuk dat
een lezing geeft van 2415 aanzienlijk lager ligt dan dat van de andere stukken,

wordt beslist een gewichtscorrectie in te
voeren op de metingen.
De gecorrigeerde metingen schommelen
dan tussen 2267 en 2347 (een afwijking
van 3,5%); gemiddelde aflezing 2306.
Door rnetallografisch onderzoek wordt
vastgesteld dat de goede stukken een lezing geven van ten hoogste 2340.
Op25 stukken geven drie stukken een lezing van meer dan 2340; van deze drie
stukken zijn er uiteindelijk 2 waarvan de
structuur onvoldoende is.

2. Serie van 175 stukken
die I 35 kg wegen.
Er worden eerst 10 stukken onderzocht
waarbij lezingen worden gevonden tussen 1100 en 1294.
Het rnetallografisch onderzoek toont
aan dat een aanvaardbare structuur
wordt verkregen wanneer de aflezing op
de Grindo-Sonic lager ligt dan 1180.
Op basis van dit gegeven worden de
stukken gesorteerd en worden er voorlopig 58 stukken afgekeurd. Deze 58 stuk-

ken worden nadien gecontroleerd volgens twee andere methoden (Pundit en
C L 204) en door metallografisch onderzoek.
Uiteindelijk stelt men vast dat slechts 8
van de 58 stukken die met de GrindoSonic werden afgekeurd een voldoende
waarborg van kwaliteit geven. De overige 50 stukken worden definitief afgekeurd.

3. Onderzoek van een
reeks van 1000 stukken
van I 0,8 kg.
Bij een eerste controle van een twintigtal
gietstukken (het gietstuk is afgebeeld in
figuur 1), geeft de Grindo-Sonic getallen
van 240 tot 290.
Uit het rnetallografisch onderzoek blijkt
dat de maximale aflezing op de GrindoSonic waarbij nog een aanvaardbare
structuur ( l0 % wormgrafiet) wordt verkregen, 251 bedraagt.
Vervolgens worden 1000 stukken 'beluisterd'; ongeveer eenderde ervan geeft

Figuur 7: x 100 Lezing 26 7

Figuur 6: x 100 Lezing 258

Figuur 8: x 100 Lezing 290

mende Grindo-Sonic-waarden.
Destructuur is perfect nodulair bij een lezing van 240; bij 251 (limietwaarde gebruikt voor het sorteren van de stukken)
bedraagt het gehalte aan wormgrafiet
10%; bij 258 vertoont de structuur reeds
75% wormgrafiet; bij 290 is het grafiet
praktisch volledig geprecipiteerd in de
vorm van lamellen; er blijven slechts enkele nodulen over.
Opvallend is ook de perfecte gelijkloop
tussen de structuren en de treksterkten.
Tussen 240 en 251 daalt de sterkte
slechts weinig, boven 251 echter neemt

een lezing van meer dan 252. Deze worden dus afgekeurd.
Gezien de statistische waarde van deze
reeks van 1000 stukken, wordt besloten
een correlatie te zoeken tussen de lezing
op de Grindo-Sonic, de mechanische
weerstand en de structuur.
De navolgende tabel toont de geleidelijke daling van de treksterkte naarmate
het getal dat de Grindo-Sonic geeft een
hogere waarde heeft.
De figuren 2 tot 8 illustreren zeer duidelijk de geleidelijke degradatie van de grafietstructuur in functie van de toene-
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de sterkte zeer snel af en ontaarden de
structuren zeer sterk. De afwijking tussen de minimale waarde van 240 die
overeenkomt met een perfekte structuur
en de waarde van 251 die oveeenkomt
met de structuur die nog juist aanvaardbaar is, bedraagt slechts 4,5%!
Op het eerste gezicht is het praktisch ondenkbaar dat de kwaliteit van een gietstuk kan worden beoordeeld op basis
van zo'n gering verschil in aflezing.
Nochtans tonen de hier beschreven
voorbeelden duidelijk aan dat de controle met de Grindo-Sonic * een nauwkeurige en betrouwbare methode is om de
kwaliteit van gietijzer te onderzoeken.
Dit alles is mogelijk geworden door de
enorme vooruitgang van de electronica
en de logische schakelingen waardoor
het heden mogelijk is toestellen te bouwen met een nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid die tien jaar geleden nog
onbestaanbaar was.

