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SAMENVATTING

Het stabilisatieverschijnsel treedt op in
deze legeringen
door veroudering in de martensietfase.
Deze veroudering wordt gekenmerkt door een verschuiving van
de As-temperatuur naar hogere waarden. Wegens deze stabilisatie treden wijzigingen op in de fysische en mechanische
eigenschappen.
Het onderwerp van onderzoek was het opmeten van deze eigenschappen in funktie van de verouderingstijd, d.w.z. de tijd
waarbij de monsters in de martensietfase verbleven, en dit
bij verschillende temperaturen teneinde de thermische aktivatie van de processen te bepalen.
Het effekt van de stabilisatie is nagegaan voor twee verschillende warmtebehandelingen teneinde tot een beter fysisch inzicht te komen van het verouderingsproces in de martensietfase.

ABSTRACT

The martensitic transformation in Cu-Zn-Al alloys is affected by ageing in the martensite phase. Ageing in the martensite phaseproduces shifts in transformation temperatures,
especially a raise of the As temperature.
The stabilisation of the martensite causes changes in the
physical and mechanica1 properties.
The subject of research was to measure these properties in
function of the ageing time, i.e. the time the alloy spends
in the martensitic state after the quench, and this by different temperatures to determine the thermal activation of
the process.
The effect of the stabilisation is studied for two different
heat treatments to obtain a better physical comprehension
of the ageing process in the martensitic phase.
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STUDIE VAN DE STABILISATIE
BIJ MIDDEL VAN
E-MODULUS METINGEN

4.1.

INLEIDING.

Binnen de elasticiteitsgrenzen volgt elk materiaal de wet
van Hooke, die het lineaire verband tussen spanning en verlenging tot uitdrukking brengt :

Hierin is E de elasticiteitsmodulus.
De waarde van de elasticiteitsmodulus E is een maat voor
de stijfheid van het materiaal. Materiaal met een grote E
noemt men stijf, daar een relatieve grote spanning met een
bepaalde verlenging samengaat. Een slap materiaal daarentegen heeft een kleine E, daar de spanning om dezelfde verlenging te verkrijgen relatief laag is.
De aanwezigheid van dislokaties beïnvloedt het elastisch
gedrag, daar zelfs de kleinste spanning
de aanwezige dislokaties zal doen uitbuigen tussen hun verankeringspunten.
In de veronderstelling dat er geen ontpinning optreedt of
geen dislokatievermenigvuldiging heeft plaatsgevonden, zullen de dislokaties bij ontlasten ten gevolge van de lijnspanning naar hun oorspronkelijke rustperiode terugkeren.
De ware rek zal echter tengevolge van dislokatieverplaatsingen gelijk zijn aan de som van de zuiver elastische rek en

de rek tengevolge van de dislokatieverplaatsing (3). Makroskopisch observeert men derhalve een effektieve E-modulus
gelijk aan

De effektieve E-modulus zal dus bij een konstante dislokatiedichtheid, beïnvloed worden door de koncentratie aan puntfouten die de dislokaties vastpinnen.

4.2.

EXPERIMENTEN.

4.2.1.

EXPERIMENTELE METHODE.

-

De gebruikte methode om de elasticiteitsmodulus te meten
is de resonantiemethode waarbij de E-modulus wordt berekend uit de natuurlijke trillingsfrekwentie van het voorwerp of de tijd die het voorwerp nodig heeft om na een vervorming terug in de evenwichtstoestand te komen.
Het gebruikte apparaat, Grindo-Sonic, analyseert het trillingspatroon dat volgt op een schokexcitatie van het voorwerp : het meet, d.m.v. een mikrofoon, de periode van de
resonantietrilling die volgt op het mechanisch aanslaan van
het voorwerp en vergelijkt met deze van een referentieoscillator die gekontroleerd wordt door een kwartskristal.
De cijfers die op het frontpaneel van de Grindo-Sonic verschijnen geven de duur aan van twee periodes van de resonantietrilling, uitgedrukt in mikrosekonden (Figuur 4.1.).
Het verband met de resonantiefrekwentie is dan :

met R

=

de Grindo-Sonic aflezing.

-

verzadiging

.

het
aanslagen
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:

Resonantietrilling, bestaande uit harmonischen en grondvibraties, die volgt op
het mechanisch aanslaan. De Grindo-Sonic
meet over 8 periodes.

-

De manier waarop een lichaam trilt noemt men de vibratiemode. Om een meting korrekt uit te voeren, moet het voorwerp gesteund worden, aangeslagen, en moet de vibratie
gedetekteerd worden op zulkdanige manier dat de grondvibratiemode niet gehinderd, en zelfs bevoordeligd wordt.
Het is voordelig een vibratiepatroon op te zetten waarvan
de maximale trillingszones tussen twee steunpunten liggen.
Het monster moet dus gesteund worden in minimale trillingszones (nodale zones of knopen), en zowel aangeslagen worden
als gemeten in zones met grote trillingsamplitudes. Als het
monster niet gesteund wordt in knopen, dan zullen de steunen

een deel van het monster uitmaken. Voor balkvormige monsters
die op buiging worden belast dient volgende opstelling gerespekteerd te worden (Figuur 4.2.).
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-

:

Opstelling van het monster.

De E-modulus wordt berekend als volgt :

met L

:

lengte van het monster;

i

:

de traagheidsstraal;
bh3 : het traagheidsmoment;
met I = l2
A = b.h : de doorsnede;
de dichtheid van het materiaal;

p :

:

f : de eigenfrekwentie;

C : een korrektiefaktor

afhankelijk van i en

v,

met v : de konstante van Poisson.

Voor v

4.2.1.2.

=

0.30 is C

=

1,45.

De warmtebehandeling.

Teneinde de invloed van de warmtebehandeling op het stabilisatieproces na te gaan, werden de monsters als volgt warmtebehandeld :

a)

betatiseren gevolgd door getrapt afschrikken :

b)

700° C - 15 min.; olie 125O C - 30 min.; water 20° C;
betatiseren gevolgd door afschrikken :
700° C - 15 min.; water 20" C.

4.2.2.

DE RESULTATEN.

Teneinde de invloed na te gaan van het stabilisatieproces
op de E-modulus, werd deze gemeten, op éénzelfde monster,
als funktie van de verouderingstijd tS in de martensietfaze.
Figuren 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. en 4.7. tonen de E-modulus
als funktie van de verouderingstijd voor respektievelijk
maximale tijden van 1 uur, 2 uren, 15 uren, 10 dagen en 34
dagen.

4.2.2.1.

Invloed van de stabilisatie op de E-modulus van
stapafgeschrikte monsters.

Onmiddellijk na het afschrikken, vanop 125O C, stijgt de
E-modulus snel, waarna deze trager toeneemt (Figuren 4.3.
en 4.4.).
De elasticiteitsmodulus zal dus traag naar een
stabiele waarde streven (Figuren 4.4.. 4.5. en 4.6.).
Na tS = 10 dagen zal de waarde van de elasticiteitsmodulus
nog slechts weinig veranderen. Teneinde geometrische invloeden uit te schakelen werd de gemiddelde elasticiteitsmodulus,
E = (105.6 + 1.8) GPa, berekend uit drie metingen, op verschillende monsters, die hetzelfde verloop vertonen.

Figuren 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. en 4.7.
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4.2.2.2.

Invloed van de stabilisatie op de E-modulus van
afgeschrikte monsters.

Tot tS = 600 sec stijgt de elasticiteitsmodulus snel, waarna deze naar een stabiele waarde streeft (Figuur 4.3.).
Na ts = 1 uur zal de waarde van de E-modulus nog slechts
weinig veranderen. De gemiddelde elasticiteitsmodulus, gemeten over drie monsters, bedraagt (105.2 + 2.3) GPa.
Opmerking :
Deze metingen werden ook uitgevoerd op monsters die gestabiliseerd werden op 60" C waarbij de elasticiteitsmodulus
gemeten werd na bepaalde verouderingstijden op verschillende
monsters. Wegens het verschil in geometrie tussen deze monsters is de spreiding op deze resultaten groot waardoor deze
hier niet opgenomen worden.

4.3.

BESLUIT.

De belangrijkste resultaten, aangaande de studie van de stabilisatie bij middel van elasticiteitsmodulus-metingen, kunnen samengevat worden in volgende punten :

-

In monsters door MS afgeschrikt werd er een snelle stabilisatie vastgesteld; de elasticiteitsmodulus bereikt zeer
snel een stabiele waarde.

-

Monsters, afgeschrikt boven MS, vertonen een veel tragere
stabilisatie; de elasticiteitsmodulus streeft slechts
traag naar een stabiele waarde.

Merk op dat de stabiele eindwaarde, na tien dagen veroudering, onafhankelijk is van de warmtebehandeling.

