
iVermeld naam en
vermeld op blad I

;ave I (zie Frg.l)

Bij wefke tergrpg;ratuur begint de
vorrnen? Welke vaste fase vormt
eerst€ vaste fase?

b. Bij welke temperatuur is in dit staal allê vloeistof orngezet in vaste stof? Wat is de samenstelling van
het laatste (restje) vloeistof dat omzet in vast stofl

c. Bepaal de fractie van y (austeniet) en ijzercarbide (FerC) in dit staal met I gewichts.To C bij 900'C,
72EoC en 726oC. Sch{if lrierbij steeds de geschatte samenstellingen van alle betrokken fasen op.

d. Ongelegeerd en normaaÍgegtróeid saal bevat altijdr perlietkristallen opgebouwd uit afrvisselend
lamellen feniet (cr) en cementiet (FqC) met eé-n vaste verhouding van de dikten van de cl- en FeiC-

, lamellen. Wat is de gewichtsfraotie van cÍ en FerC in perliet? De dichtheid van u en,Fe3C is 7.8 en
'5'.4 glcm3. Wat is dan de verhouding van de dikten van de o- en Fe3C-larnellen?

e. In pliàts van de normale structuur van perliet met lamellen kan ook een zachtere structuur verkregen
worden (geschikt voor b,v. dieptrekken) waarin bolletjes ('spheroids') cementiet in een q-matrix
voorkonten. Op welke qrijze moet perliet gegloeid worden om deze structuur te verkrijgen en wat is de
reden dat deze struetuur dan ontstaat?

f. Bij zeer snelle afkoeling van austeniet,naar kamertemperatuur (of lager) ontstaat een mt'tastabiele fase
die we martensiet noemen. Wat gebeurt er Ínet de structuur als martensiel gevormd wordt en waarom
kun je op basis van Fig.I al verwachten dat dit martensiet heel hard (en ook bros) is?

Opgave Z '"

a. Welke drie typen chêrnische binding treden op in materialen?
b. Maak gebruik van het bijgevoegde periodiek systeem. Welke bindir:gen treclen overwegend op in

diamant (opgebouu.d uit C atomen),'in lithium (l-i), GaAs, MgO , I{fRh en polyetheen?
c. Welke chemische binding leidt i,h.a. tot ductiele (goed plastische vervorrnbare) materialen?
d. Een ductiel materiaal is veel minder gevoelig voor krassen en kervren in het oppervlak (en lreeft dr.rs

een veel hogere fracture toughness Kp") dan een bros materiaal. [,eg uit waarom dat zo is; leg daarbij
uit wat de rol van (de bewegelijkheid van) dislocaties is.

e. Stalen spoorstaven met een lengte van 30 meter worden bij l0 uC zonder tussenruimte tegen elkaar
geplaatst. Welke spanning
treedt op in de spoorstaven bij
30 oC? De lineaire uitzet-
tingscoefficient van staal is
12 10-6 K-l en cte
elasticiteitsmodulus (Young's
modulus) is 210 GPa. Laat bij
de berekening zien hoe je aan
je antwoord $iomt.

f. Welk gewiclrt in kilogrammen
moeten we aan een stalen
staaf met een diameter van l0
cm hangen om dezelfde
spanning te krijgen als in
opgave e.? Als je bij e. gecn
antrvoord hebt, kun je hier een
spanning van 50 MPa nemen.
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studienummer duidelijk op ieder ingeleverd blad. Nummer de ingeleverde bladen en
het totaal aantal ingeleverde bladen.

eerste vaste fase in vloeibaar staal met I gewichtsprocent C te
en wat is de samenstelling (uitgedrukt in gewichts-% C) van de
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.. -P*VC*!lse&.-"een -msn€iileergelyniohÍ--.-+ari.,r. É:gffisn mic' polymeeï "-bfijkt -iïê' vótgehde
(vereenvoudigde) ketengewiêhtdiífributie te hebben: ?0000 gimol kornt voor bij 40% van het aantal
ketens, 40000 g/mol bij 30%, 60000g1mo1 bij 2;0Ys en 80000 g/mo[ b[i l0% van het aantal ketons.

{0 60

Figure t., xcr lJlcr-Llrtof rtirgao.

a. Wat is het aantalgemiddelde molekuulgewicht (uitgedrukt in gdnot) van ditpolymeer?
b.

d.

e.

f.

Uit hoeveel monomeren is dan de gerniddelde PVC keten opgebourvd?
V/at is het gewichtsgemiddelde molekuulgelvictrt van het PVC polymeer?
PVC blijkt een duidelijk hogere glasovergangstemperduur (Tr) te vertonen dan polyetheen (PE).
Welke factoren op moleculair niveau kunnen aanleiding geven tot deze hogere 'li* ?
feken sehematisch hoe het gedrag van A: amorf (ataotisch) PVC, B: gekristalliseerd (isotaotisch)
PVC en C: zwak 'gecrosslinkt' PVC er uitziet in een grafiek waar de logarithme van de stijfteid
(relaxatie modulus) uitgezet is tegen de temperatuur.
Wat is eigenlijk het verscliil tussen atactisch en isotactisch PVC?

ongave,4

a. Zuiver Cu wordt verontreinigd met 2 at.oÁ Ag. Wordt de weerstand van de
10-8 en 1.47 lO-E Om.
legering hoger of lager

dan van zu,iver Cu? Motiveer je antrvoord.
b. tlepaal bij benadering de soortelljke weerstand van zuiver Cu bij 300 0C. Verklaar waarom cle

gegeven verandering van de weerstand optreedt.

d.

Intrinsiek GaAs lieeft bij kameÉernperaturn (20 "C) een geleidbaarheid van 10ó (Qm)-'. De mobiliteit
van de elektronen en de gaten is respectieveliik 0.88 en 0.04 mzl(Vs). De eenheidslading : 9.1U t O-lE
Cende:bandgap'vanGaAsbedraagt l f f i t rat ieeIekron" ' ' inwat isde
concentratie gaten bij deze temperaturri 

-\o'$Fe-d'/Op welke (mathematische) wijze verandert de geleidbaarheid van GaAs als de temperatuur verhoogd

7

wordt? Leg uit waarom deze verandering optreedt.
e. Wat is de geleidbaarheid (in (Ato)-') van GaAs bij 500 oC? De konslante van Bolzmann k=8.617 I 0'5

eV/K.
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\-/defiguurhierboven is een zogenaamde Ashby map weergegeven, lvaarin de stijftreid (Young's
modulus E) uitgezet is tegen de diehtheid (p) van materialen. Voor een heel slanke tafelpoot die belast
wordt onder druk is knikken (buieen) va.n de poot de beperkende fbctor. tndien de poot wat betreft
gewiclrt zo licht mogelfjk- onmffi.t worden, voldoen die materialen het best di:e een zo groot
mogelijke rvaarde voor E05/p hebben. Voor een dunne staaf die onder trek wordt belast vo.ldoen die
materialen het best die een zo groot mogêt[jke waarde uoo.ffi"bben. Èe-hebben v.urenlErt (parallel
aan de vezel). een aluminium-legering en staal. 

':-

a. Hoe verhoudeilZÍffi-dFpêsTuiiFvarffi rnateriaten onder trek? Motiveer jeantwoord.
b. Hoe verhouden zich de prestaties van de 3 matgrialen onder druk? Motiveer je antwoord.
c. Bereken de shape-factor bij buiging van een rechthoekige balk met hoogte h en breedte b, waarbij de

shape-factor gedefinieerd is als Qi. = 4nI*,/A2 waarin l * = 
[f dA met y de afstarrd tot de buigas in

de hoogte-richting en I het materiaaloppervlak in de dóorsnede (en dA dus infinitesimaal kleine
delen van het oppervlak). Is deze doorsnede (on)gunstiger dan een massieve ronde doorsnede?

d. Welke slrape-factor moet staal ongeveer hebben om dezelfde prestaties onder druk (knikken) 1e
krijgen als massief vurenhout (parellel aan de vezel)? Leg Lrit hoe je aan je antwoord komt. Geef aan
hoe de vorm van het staal met een dergelijke shape fàctor er voor een tafelpoot het beste uit kan zien.

Opgave 5
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