Schadebeeld:

Breuk (trek, taaie geweldbreuk)

01-01

Materiaal:

Onversterkte thermoplasten

05-01

Toepassingsgebied:

Lab. proef (trek met gekerft proefstuk)

08-01

Datum:

16 november 1995

Figuur 1: Trekproef bij 20°C, taaie
geweldsbreuk
Bedrijfscondities;

Materiaal gegevens;
soort:
Microstruktuur:
hardheid:
warmtebehandeling:
vervaardigings methode:
toegankelijkheid NDO:

Veldtechnieken-taak 2C/01 1PE1.2C

Blad nummer:

Figuur 2: Trekproef na 5 min vloeibare N2
(T=-100°C). Taaie breuk.

Trekproef aan een twee zijdig gekerfde staaf (85x20x1Omm) bij
kamertemperatuur (20°C) en na 5 min vloeibare stikstof (geschatte
beproevingstemperatuur: -100°C) (kerf 1 x lmm, loodrecht op de
plaatdikte).
Polyetheen, wit 2e generatie
Comonomeren; etheen, butheen, dichtheid 0,943 kg/dm3
Geëxtrudeerde plaat

11

Schadeverloop;

T=20°C:
Taaie geweldbreuk geïniteerd bij een van de kerven, figuur 1.
T=-100°C:
Taaie geweldbreuk geïniteerd in de inklemming in de trekbank, figuur 2.
Dit is het gevolg een lokaal verwarmen van de trekstaaf door de warme
inklemming. Het materiaal is daardoor verzwakt.

Aanbevelingen
onderzoek in het veld:
Aanbeveling
onderzoek in het lab.:
Literatuur
Conclusie

Veldtechnieken-taak 2C/011PE1.2C

nvt
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Figuur 1: Trekproef bij 20°C, taaie
geweldsbreuk

Bedrijfscondities;

Blad nummer:

Figuur 2: Trekproef na 5 min vloeibare N2 (T------100°C). Taaie breuk, gebroken in de
inklemming.

Trekproef aan een twee zijdig gekerfde staaf (85x20x1Omm) bij
kamertemperatuur (20°C) en na 5 min vloeibare stikstof (geschatte
beproevingstemperatuur: -100°C) (kerf lxlmm, evenwijdig aan de
plaatdikte).

Materiaal gegevens;
soort:
Polyetheen HDPE, zwart, 3e generatie
Microstruktuur:
Comonomeren; etheen, butheen, dichtheid 0,943 kg/dm3
hardheid:
warmtebehandeling:
vervaardigings methode: Geëxtrudeerde pijp
toegankelijkheid NDO:

Veldtechnieken-taak 2C/012PE2.2C

12

Schadeverloop;

T=20°C:
Taaie geweldbreuk geïniteerd bij een van de kerven, figuur 1.
Tom-100°C:
Taaie geweldbreuk geïniteerd in de inklemming in de trekbank, figuur 2.
Dit is het gevolg een lokaal verwarmen van de trekstaaf door de wanne
inklemming. Het materiaal is daardoor verzwakt.

Aanbevelingen
onderzoek in het veld:
Aanbeveling
onderzoek in het lab.:
Literatuur
Conclusie

Veldtechnieken-taak 2C/0 1 2PE2.2C

nvt

