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Doel 

Het doel van deze stage is het onderzoeken van het effect van 
variatie in samenstelling en stapelingsvolgorde van glas/aramide 
hybride composieten op het impactgedrag. 



Samenvattins en conclusies 

Onderzocht is het impact gedrag van hybride glas/arami.de 
composieten met epoxy matrix d.m.v. falling weight impact, 
compression after impact en C-scan. De laminaten hebben allen een 
vezelvolumefractie van 55% en zijn in configuratie gevariëerd 
door: 
1. Verandering van stapelingsvolgorde 
2. Vervangen van glas weefsels door aramide weefsels. 
3 .  Toevoegen van aramide weefsels 
4. Toepassing van random glasmat 

Falling weight impact testen zijn uitgevoerd met een quasi- 
isotroop 8-laags glaslaminaat als referentie. Glas weefsels zijn 
vervangen door aramide weefsels of er zijn extra aramide weefsels 
toegevoegd. Hybridisering heeft tot gevolg dat er een verandering 
in de energie absorptie mode plaatsvindt. Gehybridiseerde 
laminaten blijken meer impact energie om te zetten in elastische 
energie waardoor er minder energie beschikbaar is voor 
beschadiging van het laminaat. Hierdoor geven gehybridiseerde 
laminaten, waarbij de aramide weefsels vervangen zijn, een 
duidelijke vermindering van het gedelamineerde glasoppervlak. Dit 
is zichtbaar gemaakt d.m.v. een C-scan imaging. 

Bij toevoeging van aramide weefsels blijkt dat het gedelamineerde 
glasoppervlak bij lage impact energieën groter wordt in 
vergelijking met het quasi-isotrope 8-laags glas 
referentielaminaat. Alleen bij hoge impact energieën verminderd 
het gedelamineerde oppervlak. Dit is het resultaat van de 
verhoging van de stijfheid als gevolg van het dikker worden van 
het laminaat waardoor het schademechanisme verandert van buiging 
naar contact bezwijking . 
Compression after impact testen tonen een lineair verband aan 
tussen reststerkte en gedelamineerd glasoppervlak. Vervangen van 
glas weefsels door aramide weefsels geeft geen hogere compression 
after impact sterkte terwijl toevoeging van aramide weefsels bij 
lage energie niveaus een sterke verlaging van de compression 
after impact sterkte tot gevolg heeft. Deze laatste laminaten 
zijn echter bij hogere impact energieën juist minder gevoelig 
voor impact schade waardoor de reststerkte hoger is in 
vergelijking met het niet gehybridiseerde glas laminaat. Door 
toevoegen van random glasmat wordt de stijfheid nog verder 
verhoogd hetgeen bij lagere impact energieën opnieuw een 
verlaging van de reststerkte tot gevolg heeft en waardoor de 
eigenschappen bij hogere energieën iets worden verbeterd. 

http://glas/arami.de
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l.Inleiding 

Gedurende de laatste decennia is gebleken dat vezelversterkte 
composieten uiterst geschikt zijn voor construktieve 
toepassingen. De gevoeligheid voor impact schade is echter één 
van de grootste nadelen [1,23. 
Bij composiet materialen met één versterkende fase is de impact 
respons een functie van materiaalparameters zoals oriëntatie, 
volumefractie en samenstellende eigenschappen en van de test 
parameters zoals impact energie en snelheid, terwijl bij hybride 
composieten rekening moet worden gehouden met een extra 
parameter. Dat is de interactie tussen de twee versterkende 
fasen, die kan resulteren in afwijkingen van de schatting van de 
materiaaleigenschappen gebaseerd op de gewogen bijdragen van de 
af zonderli jke samen te stellen delen. Deze afwijkingen worden 
hybride effecten genoemd waarbij de stapelingsvolgorde van de 
weefsels gezien wordt als de belangrijkste parameter die hiervoor 
verantwoordelijk is [3]. Het is aangetoond dat dit eigenschappen 
beïnvloed zoals de rest-sterkte na impact [4], de delaminatie 
spanning in het gebied van de scheurtip, de buigmodulus [5] en 
de breuk-energie [ 6 , 7 ]  . 
Hybride composieten kunnen echter significant betere 
eigenschappen hebben dan laminaten met slechts één type 
versterkende vezel. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van 
brosse koolstofvezels met een hoge specifieke sterkte en vezels 
die betere impacteigenschappen hebben zoals HP-PE [8-111, E-glas 
en Kevlar (aramide) 171. 

Dit onderzoek betreft de impact prestaties van glas/aramide 
composiet laminaten waarbij twee vezeltypen met goede impact 
eigenschappen gecombineerd worden in een epoxy systeem, met als 
mogelijk probleem het verschil van de Young’s modulus (glas = 75 
GPa, aramide = 130 GPa) [12]. De impact weerstand van een 
materiaal kan geoptimaliseerd worden m.b.t. de toepassingseisen. 
Twee belangrijke criteria: (1) totale energie absorptie en (2) 
toelaatbare schade. De beide benaderingen kunnen op sommige 
punten met elkaar in conflict zijn. De eerste benadering betreft 
o.m. de beschadigende energie absorptie processen als delaminatie 
en vezelbreuk. Daarbij zijn ballistische bescherming en impact 
schade bepalend terwijl, de tweede beheerst wordt door niet 
beschadigende absorptiemechanismen en de composiet eigenschappen 
na impact van belang zijn. 

Hybride glas/aramide composieten hebben bewezen voordelen te 
bieden op gebied van spanning, stijfheid en gewichtsvermindering 
in vergelijking tot volledige glas composieten. Epoxy matrix 
wordt door de betere kracht overdracht op de aramide vezels 
geprefereerd boven b.v. polyester matrix [13]. 
Belangrijk is het definiëren van vaste test parameters om het 
effect van de verschillende stapelingsvolgorden te bepalen [14]. 
Dit om te voorkomen dat de vezelvolumefractie verward wordt met 
een hybride effect en de resultaten dus verkeerd worden 
geinterpreteerd. Daarom is de vezelvolumefractie constant 
gehouden en zijn alleen de composieten met verwijderde aramide 
weefsels getest bij de compression after impact. Hierdoor geeft 
het onderzoek een zuiver beeld geeftvan de waargenomen effecten. 
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2.Emerimenteel 

2.1 Materialen 

Bij de hybride laminaten is gebruik gemaakt van een epoxy systeem 
van Ciba Geigy (LY 556/HY 917/DY 0 7 0 ) ,  gebaseerd op bisphenol A 
en een anhydrine harder. De technische gegevens van de door AKZO 
Fibres Division beschikbaar gestelde weefsels zijn weergegeven 
in Tabel 1. 

Type Produkt naam Nominaal Soortelijke 
gewicht massa 

í kg /m3 ( g/m2 1 
Aramide (A) TW-252-300 300 f 5% 1.45 * l o 6  
Glas (GI R6-400 9811 400 a 5% 2.54 * l o 6  
Random Glas 
vezel mat (m) M 510-24-225 225 f 5% 2.54 * l o 6  

Tabel 1: Vezeltypes zoa l s  gebruikt voor versteviging 

Omdat de adhesie van aramide sterk wordt beïnvloed door de 
vochtigheidsgraad zijn de aramide weefsels minstens twee dagen 
gedroogd in een vacuümoven bij 6OoC en 10 mbar. De weefsels 
worden geïmpregneerd met een ontlucht epoxy hars (6OoC, 20min, 
400 mbar) waarbij gebruik wordt gemaakt van een roller. De 
geïmpregneerde weefsels worden daarna in een aluminiummal gelegd 
in de uiteindelijk gewensde volgorde van het hybride composiet 
en op een zodanige wijze dat de vezelvolumefractie 55% is. Nadat 
ook nog de gestapelde weefsels ontlucht zijn in een vacuümoven 
( 6 O o C ,  45 min, 400 mbar), wordt de vacuümzak in de voorverwarmde 
pers (8OOC) geplaatst om twee uur uit te harden onder vacuüm en 
druk. Naharden gebeurt gedurende twaalf uur bij llO°C, waarna 
vervolgens met een diamantzaag de proefstukken gezaagd worden. 

De falling weight impact proefstukjes (100x100  mm) zijn opgebouwd 
uit een quasi-isotroop glas laminaat [0/90, +45, 0 / 9 0 ,  145, +45, 
0/90, a45, 0/90] (kort:[0/90, I45],,) met het symmetrievlak in 
het midden van het glas deel van het hybride composiet en de 
aramide weefsels altijd in 0 / 9 0  configuratie. In Tabel 2 en Tabel 
3 zijn zijn de stapelingsvolgorden weergegeven van de gebruikte 
proefstukken bij resp. vervanging en toevoeging van aramide 
weefsels. Een aanduiding m in de code geeft aan dat er aan elk 
glas/aramide en aramide/aramide grensvlak een random glasmat is 
toegevoegd. 
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Code Stapelings- 
volgorde 

I GGGGGGGG I [0/90,+4512, 

Configuratie 
glas weefsels 

II G7A 
I GGGGGGGA [0/90,&45,0/90,+45, 

0/90,+45,0/901 

ii G5A3 

I [0/90.045.0/90,045, 
I0/901 

Tabel 2: Proefstuk samenstelling voor falling weight testen 

Code 

G8 

G8A2m 

Stapelings- Configuratie 
volgorde glas weefsels 

GGGGGGGG 

GGGGGGGGA 
- GGGGGGGGmA I 

I 

GGGGGGGGAA 

GGGGGGGGIIIA~A I II 

GGGGGGGGmAmAmA 
GGAGGAGGAGG - 

GGmAmGGmAmGGmAmGG - 

GGGGAAAGGGG - 

GGGGmAmAmAmGGGG - 

Tabel 3: Proefstuk samenstelling voor falling weight testen 

2.2 Testmethoden 

2.2.1 Falling weight impact [151 

Om de proefstukken te impacteren is gebruik gemaakt van een val- 
gewicht opstelling waarin de proefstukken worden ingeklemd tussen 
twee platen met een vierkante opening van 40 mm (figuur 1). 

De impact energieën (variërend van 10 tot 50 J) zijn gerealiseerd 
door een hemisferisch (diameter 12 mm) gewicht van 3.96 kg vanaf 
diverse hoogten op de proefstukken te laten vallen. De toren 
beschikt ook over een "muizenval" om te voorkomen dat het gewicht 
meerdere malen op het zelfde proefstuk valt. zowel het kracht 
tegen tijd diagram als de snelheid zijn opgenomen en bewaard 
d.m.v. een oscilloscoop gekopppeld aan een computer. Verwerking 
van de resultaten geeft niet alleenhet volledige energie verloop 
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tijdens het impacteren, maar ook de totaal geabsorbeerde energie, 
de maximale uitwijking en de maximale kracht weer. 

I 

I I I I 1 
I I I I I 

I I 

< 1 
Diameter 40 mm 

Figunr 1: Principe falling weight test 

Met de ultrasonische C-scan techniek kan de globale schade van 
de proefstukken in een vlak loodrecht op de uitgezonden golven, 
dus in het vlak van de geimpacteerde proefplaatjes, worden 
weergegeven in een afbeelding. Het is echter niet mogelijk de 
diepte van de schade te lokaliseren. De proefstalen hebben de C- 
scan methode ondergaan zowel voor als na het aftrekken van de 
onderste aramide weefsels om de impactschade in zowel het 
complete composiet als in de glas component te bepalen. Bij 
hybride composieten waarbij aramide weefsels ingebed zijn tussen 
twee glas weefsels kan alleen de schade van het gehele composiet 
bepaald worden, omdat ontleding van de lagen niet mogelijk is. 

2 .2 .2  Compression after impact [ 161 - 

De beschadigde glas componenten worden eerst opgesloten in een 
~ ~~ 

1 O0 
F 7 

I I 

5 A- 

Note : Coecimen dlmenslons 100 x 100 mm 

I O0 

Figuur 2: Proefstuk ondersteuningsframe voor CAI-test 
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frame om uitbuigen te voorkomen (figuur 2). Omdat dit niet 
voldoende is, wordt het proefstuk ook nog aan beide zijden 
ingeklemd d.m.v. twee aluminium blokken voorzien van een Teflon 
laag die echter wel voldoende ruimte overlaten voor insnoering. 
De testen zijn uitgevoerd op een 200 kN Zwick trekbank met een 
testsnelheid van 0.5 mm/min. Tijdens de test is een belasting- 
tijd diagram opgenomen en nadat breedte en dikte van het 
proefstuk ingegeven zijn, kan de maximum compressie sterkte (= 
sterkte bij breuk) berekend worden. 
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3.Resultaten en conclusies 

3.1 Falling weight impact 

3.1.1 Impact energie 

De totale impact energie zoals die door de valgewicht 
instrumentatie geregistreerd is kan in twee delen worden 
onderverdeeld: 
1) de elastisch opgenomen energie (=impact mergie m i r i  

geabsorbeerde energie) Is de energie die bet laminaat 
terugvoert naar het impactgewicht waardoor dit opstuitert. 
de geabsorbeerde energie is de energie die verantwoordelijk 
is voor de aan het laminaat toegebrachte schade en dus 
bepalend is voor de reststerkte na impact. 

2 1 

25 I I 

- i  3 20 

. -  A n  rJn 
O L  

.3U 40 50 O 10 ZU 

Impact energy (J) 

Figuur 3: Elastische energie tegen impact energie 
[‘+Al ; A t  [G@-zl i 0  [Gv%I 

~ 

In figuur 3 is de elastisch opgenomen energie uitgezet tegen de 
totale impact energie van composieten waar aan de niet 
geimpacteerde zijde tot 3 glas weefsels vervangen zijn door 
aramide weefsels. Te zien is dat de figuur een maximum in de 
elastische energie vertoond bij een impact energie van ongeveer 

h 

3 

L 
> 
Q) c 
Q) 

20 

10 

n ” 
10 20 30 40 50 O 

Impact energy (J) 

Figuur 4: Elastische energie tegen impact energie 
+ r  [Gs]  ; ; A ,  [G&I ;O, [G8%1 
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20 J. Het [G,A] laminaat bereikt de hoogste elastische energie 
waaruit volgt dat er bij dit laminaat de minste geabsorbeerde 
energie overblijft om schade toe te brengen aan het laminaat. 
Figuur 4 laat de invloed zien van het toevoegen van aramide 
weefsels aan de niet geimpacteerde zijde van het glas referentie 
aminaat. Voor alle drie hybride laminaten geldt dat de opgenomen 
elastische energie hoger is dan voor het niet versterkte glas 
laminaat. Hieruit volgt dat er dus minder geabsorbeerde energie 
overblijft om schade aan het laminaat toe te brengen. Het beste 
resultaat is bereikt met toevoeging van slechts één aramide 
weefsel omdat bij hybriäe iaminaten met 2 of 3 aramide weefsels 
de slechte adhesie tussen de aramide weefsels onderlinc tot 
gevolg kan hebben dat door delaminaties lokaal energie 
geabsorbeerd wordt. Dit probleem kan worden voorkomen door een 
random glasmat in de interface van glas/arami.de en 
aramide/aramide toe te passen. Er ontstaat dan een matrix rijke 
zone met een betere hechting, waardoor er meer elastische energie 
wordt opgenomen (figuur 5). 

A 

2 
A 

a, 
C 
a, 
o 
o a 
W 

.- 
U 

- 

30 

20 

10 

O 
O 10 20 30 40 50 60 

Impact energy (J) 

Figuur 5: Elastische energie tegen impact energie 
+ r  [GSI ; e r  [GeAI ; A t  [G&I ;8, [Ge-%] I 

Het impact gedrag m.b.t. de elastische energie van het hybride 
composiet, toont een duidelijke verbetering doordat de gecreëerde 
matrix rijke zone als energie overdrachtelijk medium dient, zo 
dat de vezels elastische energie kunnen opnemen. Bovendien 
verschuift het maximum aan opgenomen elastische energie naar 
hogere impact energieën. 
Hybride composieten met één, twee of drie aramide weefsels zijn 
in appendix 1 afzonderlijk weergegeven om de invloed van het 
toevoegen van random glasmat te illustreren. 
Andere configuraties die getest zijn, zijn alternerende hybriden 
zoals [ (G2A)4] en [ (G2A),m1. Deze composieten tonen een nog beter 
impact gedrag, d.w.z. een hogere elastische energie in het 
onderzochte gebied. Het blijkt dat het toevoegen van random 
glasmat , composiet [ (G2A) ,m] , leidt tot een toename van de 
elastische energie bij hogere impact energie (appendix 2) , in het 
onderzochte gebied. 

Het toevoegen van aramide weefsels heeft tot gevolg dat er een 
verandering van de energie omzetting plaatsvindt. Erwordt na het 
toevoegen van aramide meer elastische energie door de aramide 
vezels opgenomen waardoor er meer energie naar het valgewicht 
wordt teruggevoerd. 

7 

http://glas/arami.de


3.1.2 Bepaling schade 

Na de impact testen zijn de proefstukken onderzocht op de mate 
van beschadiging met betrekking tot: 
a) Visuele observatie 
b) Inslagdiepte en relatieve inslagdiepte d.w.z. de naar 

c) Gedelamineerd oppervlak 
proefstukdikte genormaliseerde inslagdiepte 

a) Visuele observatie 
In figuur 6 en appendix 3 is een beknopt overzicht gegeven van 
de gemaakte observaties waardoor het effect van hybridisering op 
de visuele schade aan de andere zijde van de impact inslag van 
de laminaten. De observaties zijn gedaan na de verwijdering van 
de aramide weefsels. 

Het niet beschermde quasi-isotrope 8-laags glaslaminaat vertoont 
bij stijgende impactenergie een behoorlijke vergroting van de 
zichtbare oppervlakte schade hetgeen resulteert in een volledige 
doorboring bij een impact energie van 50 J (niet te zien in de 
figuren). Na hybridisering door toevoegen van aramide weefsels 
blijkt de schade aanzienlijk gereduceerd in het glas gedeelte van 
het laminaat. 

b) Inslagdiepte 
Om de observaties te onderbouwen is voor de verschillende 
laminaten in de figuren 7 t/m 9 de relatieve inslagdiepte als 
functie van de impact energie weergegeven. 
Figuur 7 laat zien dat er een vermindering van de inslagdiepte 
optreedt indien glas weefsels vervangen worden door aramide 
weefsels, terwij 1 de hoeveelheid vervangen glas weefsels 
geen invloed heeft op de relatieve inslagdiepte. Een sterkere 
reductie van de relatieve inslagdiepte vindt plaats als er aan 
het referentie glas laminaat aramide weefsels worden toegevoegd. 
Dit is in figuur 8 te zien. 

-5 
P 
al 
'CI 

e 

0 a 
O 10 20 30 40 50 

~ 

Impact energy (J) 

Figuur 7: Invloed van vervanging van glas door aramide weefsels op de 
inslagdiepte; +, [Gsl ;es, [G,Al ; A ,  iG,A,l ;S, [G,A31 
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Figuur 6a: Effect van hybridisering op de zichtbare schade aan de glas trek- 
zijde bij hybriden met vervangende aramide weefsels na 
verwijdering van het aramide weefsel 
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Figuur 6b: Effect van hybridisering op de zichtbare schade aan de glas trek- 
zijde bij hybriden met additionele aramide weefsels na verwijdering 
van het aramide weefsel 
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Toevoeging van aramide weefsels heeft een vermindering van de 
inslagdiepte tot gevolg. Door ook het toevoegen van random 
glasmat wordt een nog geringere inslagdiepte verkregen zoals, uit 
figuur 9 blijkt. Meer configuraties zijn te vinden in appendix 
4. 

* / *  

Figuur 8: Invloed van toevoeging van aramide weefsels op de inslagdiepte: 
,I +, [Gel  ;Q, [GaAl ; A ,  [GaA2l ;a, [Ga%] 

5 
P 
0 
U 

O 10 20 30 40 50 
I 

Impact energy (J) 

Figuur 9: Invloed van toevoegen van aramide weefsels versterkt met random glasmat 
op de relatieve inslagdiepte; 

+, [Ga l  ;a, [GaA,l ;si, [GsA3ml 

Met aramide weefsels verstevigde glos composieterr kurmen dus een 
duidelijk grotere impact energie weerstaan m.b.t. de 
inslagdiepte. Opvallend is dat de relatieve inslagdiepte van het 
[G,A,m] laminaat vrijwel constant blij ft bij impact energieën van 
50 J en hoger. 

c )  Gedelamineerd oppervlak 

De schade die in het laminaat ontstaan is door impact wordt 
m.b.v. de C-scan techniek gevisualiseerd. In Eiguur 10 is het 
gedelamineerde glas oppervlak uitgezet tegen de impact energie 
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voor laminaten waarbij glas weefsels vervangen 
weefsels . 

n 
N 

400 

300 

200 

1 O0 

zijn door aramide 

v) v) / 
m 01 

O 10 20 30 40 50 - a 
Impact energy (J) 

Fi-gÜÜ-1-0 : Gedelamineerd-glas oppervlák tegen impact energie -- - - - - - - - 

+, EGs] ;O, [G7AI ; A ,  [GAI ;U, [G5A31 - 

Ondanks de verschillen in opgenomen elastische energie met de 
daaruit resulterende verschillen in geabsorbeerde energie (zie 
3.1.1. ) zijn de gedelamineerde glas oppervlakken toch gelijk voor 
de drie verschillende hybride configuraties. Dit is weergegeven 
in figuur llwaarin het gedelamineerde glas oppervlak is uitgezet 
tegen de gebsorbeerde energie. Daaruit blijkt dat het 
gedelamineerde glas oppervlak bij een gegeven constante 
geabsorbeerde energie afneemt,met een toename van het aantal 
vervangende aramide weefsels. Dit betekent dat vervanging van 
glas weefsels door aramide weefsels tot gevolg heeft dat er door 
de glas/aramide interface en door het aramide gedeelte energie 
geabsorbeerd wordt, zodat er minder energie door het glas 
geabsorbeerd wordt en dus tot delaminatie kan leiden. 
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Figuur 11: Gedelamineerd glas oppervlak tegen geabsorbeerde energie; 
t +, [G,I ;P, [G7AI ; A ,  [G6A21 ;a, [G5A31 
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A l s  de aramide weefsels worden toegevoegd aan het quasi-isotrope 
glas laminaat blijkt dat met het toenemen van het aantal aramide 
weefsels ook het gedelamineerde glas oppervlak toeneemt. Dit is 
in figuur 12 weergegeven. In 3.1.1. is geconcludeerd dat de 
geabsorbeerde energie van deze hybride composieten lager is dan 
van het niet gehybridiseerde laminaat (Figuur 4 ) ,  waaruit blijkt 
dat er een ander bezwijk mechanisme optreedt. Dit effect is 
verduidelij kt in figuur 13 waar het gedelamineerde glas oppervlak 
is uitgezet tegen de geabsorbeerde energie. 
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Figuur 12,13: Gedelamineerd glas oppervlak tegen impact en geabsorbeerde energie; 
+ t  [Gel ;O, [G&l ; A r  [G&,l ;Ur [G@-,I 

Het hybride composiet met één toegevoegd aramide weef se1 [G,A] 
vertoont over de gehele range van impact energieën een geringere 
schade in vergelijking met het niet gehybridiseerde glas 
laminaat, terwijl [G8Az] en [G,A,] pas bij hogere impact energieën 
deze verbetering bereiken. 

De stijfheid van het proefstuk is bepalend voor het mechanisme 
dat delaminatie veroorzaakt. Buigzame proefstukken geven 
voornamelijk een respons te zien in de buig-mode, waardoor er 
hoge trekspanningen in het onderste weefsel optreden. Dit 
veroorzaakt een defect aan de vezel/matrix interface waarna de 
scheur naar boven loopt tot de volgende interface bereikt wordt, 
waar de scheur afgebogen wordt en er een vlakke delaminatie 
ontstaat. De delaminatie zet door tot deze naar boven wordt 
omgebogen naar een hoger weefsel door matrix breuken. Deze 
breuken breiden zich uit in een vlak dat zich verwijderd van het 
vlak van de impact, zoals in figuur 1 4 A  te zien is. 

A l s  er als gevolg van de hogere stijfheid van het proefstuk geen 
buiging optreedt, dan zal er aan de zijde van de impact schade 
aan het laminaat ontstaan door de contact kracht die het 
valgewicht op het laminaat uitoefent. De scheur wordt geïnitieerd 
in de vezel/matrix interface waarna de scheur naar beneden groeit 
door het bovenste weefsel totdat deze wordt afgebogen door de 
interface en daarmee overgaat in een vlakke delaminatie. Deze 
interlaminaire breuk groeit van de plaats van impact af tot hij 

1 3  



Figuur 14: Schematische weergave van breukverloop a.g.v. : (A) buigspanningen; 
(B)  contactspanningen 

naar beneden naar het volgende lamel wordt afgebogen d.m.v. een 
afschuifbreuk. Deze afschuifbreuken worden veroorzaakt door hoge 
schuifspanningen die optreden in een straal rondom de impact 
inslag met een conisch verloop dieper in het materiaal (zie 
figuur 14B). 

Do o-r~dt-de~-~i~~~~i-d-Yan-ke t-lami naa~het-toevoe~en__van 
aramide weeEsels toeneemt, treedt er een verandering van schade 
mechanisme op; van bezwijking door buiging in het onderste 
gedeelte van het laminaat dat op trek wordt belast naar schade 
ontstaan door compressie in de contact zone met het valgewicht. 
Dit heeft tot gevolg dat het toevoegen van aramide weefsels een 
vergroting van het gedelamineerde glas oppervlak tot gevolg 
heeft. 

Dat het grotere gedelamineerde glas oppervlak het gevolg is van 
de grotere stijfheid wordt onderstreept doordat bij toevoeging 
van random glasmat opnieuw een verhoging van de stijfheid bereikt 
wordt en ook nu het gedelamineerde oppervlak weer toeneemt. Dit 
effect is in figuur 15 zichtbaar gemaakt voor [G,A,m]. Voor de 
slechts met één of twee aramide weefsels toegevoegde laminaten 
zijn de resultaten in appendix 5 weergegeven. 
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Figuur 15: Gedelamineerd glas oppervlak tegen impact energie 
+, [Gel ;U, EGeA31 ;U, [G,A,mI 
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Het effect van het tussen de glas weefsels stapelen van aramide 
weefsels in de [ (G2A) 4], [ (G,A4)m] en [G4A3G4m] laminaten wordt 
getoont in appendix 6. Hoewel de zichtbare schade na impact 
duidelijk afneemt (zie appendix 4), is de delaminatie die 
optreedt tussen de aramide weefsels en glas weefsels veel groter 
dan de delaminatie in het glas referentie laminaat. Omdat de 
tussen de glas weefsels liggende aramide weefsels achteraf niet 
verwijderd kunnen worden en omdat de door delaminatie ontstane 
sub-laminaatjes een verzwakking betekenen voor de compressie 
sterkte door lokaal uitbuigen ervan, hebben de stapelingswijzen 
met de aramide weefseis aan dë onderzijde van het laminaat de 
voorkeur m.b.t. de integrale struktuur van het glas gedeelte van 
het laminaat en de sterkte eigenschappen na de impact. 

h 200 

150 
a 

Ei 

Uit de C-scan resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden. Het toevoegen van aramide weefsels heeft een negatief 
effect op het gedelamineerde glas oppervlak. 
In alle gevallen neemt het gedelamineerde glas oppervlak toe bij 
toepassing van random glasmat. Dit is te verklaren door het 
wederzijds effect van (1) toename van de stijfheid en (2) 
afnemende delaminatie argëvölg-van-de-verhoogde -adhesie- tussen - - _  - ~ __ 
de aramide weefsels. 
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Figuur 16: CAT-sterkte tegen gedelamineerd glas oppervlak; 
+, [G81 ;O, [G7AI ; A ,  [GsA21 ;o, [G&31 : 
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invloed heeft op de ernst van de schade, is in appendix 7 de 
sterkte van de gehybridiseerde composieten met toegevóegde random 
glasmat en dus hogere stijfheid uitgezet tegen het gedelamineerde 
glas oppervlak waaruit volgt dat de reststerkte gelijk is aan die 
van de laminaten zonder toegevoegde glasmat. 
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Figuur 17: CAI-sterkte te en gedelamineerd glas oppervlak; 
+, [G,] ;e, [GeAl ;%, [G&,l ;at [GsA,] i 

Impact erìergy (J) 

Figuur 18: CAI-sterkte tegen impact energie; 
f, [G,] ;O, [G7AI ; A ,  [G6A21 ;e, [G,A,I 

De laatst genoemde laminaten zijn echter beter bestand tegen 
zwaardere impacts vanwege de hogere stij fheid, hetgeen voordelig 
is bij hogere impact energieën want daar vertoont het niet 
gehybridiseerde glas laminaat een sterke verlaging van de 
compressie sterkte. De minder buigzame hybride laminaten met 
toegevoegde random glasmat vertonen zelfs een nog sterkere 
verlaging van de compressie reststerkte bij lage impact 



energieën. Bij hogere impact energieën presteren zij wellicht 
iets beter dan de laminaten zonder random glasmat zoals te zien 
is in figuur 20 en appendix 8. 

50 O i 
O 10 20 30 40 50 60 

impact energy (J) 

Figuur 19: CAI-sterkte tegen impact energie; 
+ , i G $ ; ~ & W ; & & ~ ~ f % % l  

Dit kan worden verklaard door het effect dat in figuur 12 is 
weergegeven, waaruit volgt dat additionele aramide weefsels een 
vergroting van het gedelamineerde glas oppervlak bij lage impact 
energieën tot gevolg hebben. Bij hogere impact energieën treedt 
er een verkleining van het gedelamineerden glas oppervlak op. 
Omdat er een direct verband is tussen het gedelamineerd glas 
oppervlak en de reststerkte (zie figuur 17) is het sterkte 
verloop in figuur 20 te verklaren. 

___ 

O 10 20 30 40 ~ 50 60 

Impact energy (Jj 

Figuur 20 :CAI-sterkte tegen impact energie;+, [Gsl ;A, [G,A,l ;A, [G,A,ml 

In appendix 8 zijn ook de resultaten weergegeven van de 
alternerende hybriden [ (G,A),] en [ (G,A),m] die als geheel getest 
zijn, dus zonder verwijdering van de aramide weefsels. De sterkte 
van deze laminaten moet gecorrigeerd worden voor de effectieve 
proefstuk dikte omdat de aramide weefsels en de random glasmat 
minder effect hebben op de reststerkte na impact dan de glas 
weefsels. Deze correctiefactor is echter niet bekend en daarom 
kan de effectieve sterkte niet berekend worden. 
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Appendix 1 

Elastic energy vs. impact energy (1) 
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App. Ib : Elastic energy vs. impact energy; 
+m81; A,[G,A,I; A,[G~API 
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App. IC : Elastic energy vs. impact energy; 
+,iG,]; n~[G8A,]; m,[G8A,m] 
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Appendix 2 

Elastic energy vs. impact energy (2) 
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App. 2 : Elastic energy vs. impact energy; +,EGs]; o,[(G~A)~]; O,[(G,A),m] 

21 



Appendix 3 

Effect of protective aramid plies on visual damage in glass layers 

I 
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App. 3 : Effect of hybridization on visual damage showing glass tensile face damage 

of hybrids with added aramid plies and random glassmat after removal of 
aramid 



Appendix 4 

Relative indentation depth vs. impact energy 
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App. 4 a : Relative indentation depth vs. impact energy; 4b : Relative indentation depth vs. impact energy; 
+ 9 ~ ~ 8 i ;  O,[G~AI; ~ C G , A ~ I  dG8&1;  r9[G8A2ml 
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Appendix 5 

Glass delaminated area vs. impact energy 
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App. 5a : Glass delaminated area vs. impact energy; +,[G,]; o,[G,A]; O,[G,Am] 
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App. 5b : Glass delaminated area vs. impact energy; +JG8]; a,[G,AJ; r,[G,A,m] 
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Appendix 6 

Total overall delaminated area vs. impact energy 
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App. 6 : Overall delaminated area vs. impact energy; +,[G,]; o,[(G2A)J; O,[(G,A),m]; 
m k w l m l  

25 



/ 

5 

L I Q Q  z 
cs> c 

50 

O 

Appendix 7 

Strength vs. glass delaminated area 
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App. 7 : CAI-strength vs. glass delaminated area; +,[G8]; @,[G8Am]; r,[G,A,m]; 
W&;8r\,mI 
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Appendix 8 

Strength vs. impact energy 
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App. 8 a : CAI-strength vs. impact energy; +,[G& o,[G,A]; 
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App. 8 c : CAI-strength vs. impact energy; +,[G8]; o,[(G,A),]; a,[(G,A),m]; 
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Appendix 9 

Data Falling weight impact (1) 

Stacking Impact energy Elastic energy Indentation depth 
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Appendix 9 

Data Falling weight impact (2) 
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Appendix 10 

Data Falling weight impact / C-scan (1) 

Stacking Impact energy Absorbed energy Glass delaminated 
(J) (J) area (m2> 
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Appendix IO 

Data FalIing weight impact / Cscan (2) 



Appendix 11 

Stacking 

Data Compression after impact (1) 
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Appendix 11 

Data Compression after impact (2) 

Stacking Impact 
energy strength 
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= Data nomdized to [G,]-laminate thickness 
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