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SAHENVATTING. 

Djt verslag behandelt voor de Kunststof slagvast PVC: 

- het vloelgedrag I 

- het optreden van thermlsche Instablhteit. 

- de temperatuurstijglng tlJdens deformatie. 

Het vloelgedrag werd door treKproeven bij 20 0c en 60 Oc 
bepaald, de vloelfunctie m. b • v. een computermodel [6]. Bij be ide 

temperaturen IS bepaald of en biJ welKe reK thermische instablliteit 
optreedt. 

Een vergelijKing (vergelijKing 5.4) is afgeleid, waarmee de 

temperatuurverdehng In een torsiestaaf bepaald Kan worden. Voor het 

oplossen van deze vergelijKlng is een programma geschreven. 

Ult het onderzoeK Konden de volgende conclusies getroKken worden: 

- het plastisch gedrag van slagvast PVC kan goed beschreven worden met 

het model van Voce, 

- In eerste benadenng kan gesteld worden, dat slagvast PVC bij 
vervormingssnelheden van 10- 2. s -1 of hoger en blj 

temperaturen lager of gelijK aan Kamertemperatuur reeds blj lage 

deformaties thermisch instabiel wordt. 

- blj het vervormen van slagvast PVC boven kamertemperatuur. zal 

geen thermlsche tnstablhtelt optreden, 

- het computerprogramma geeft een Juist beeJd van de temperatuur
verdeling In een torsiestaaf. 

- door plastlsch deformeren IS het mogeJijK om de temperatuur van 

slagvast PVC tot boven de glastemperatuur te brengen. 

II 



INHOUDSOPGAVE 

--------------------------------------------------

Samenvatting 

fnhoudsopgave 

1. Opdrachtomschrijving 

2. 

3. 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.3. 1 
3.3.2 
3.3.3 

4. 
4. 1 

5. 
5. 1 
5.2 
5.2.1 
5.2.2 
5.3 

6. 
6. 1 
6.1.1 
6.2 
6.3 
6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 

7. 

Inleiding 

Theorieen en modellen 
Trekproef 
Thermische instabiliteit 
Temperatuurverdeling in een torsiestaaf 

Beschouwing van het probleem 
Aannamen en vereenvoudigingen 
F ormuleafleiding 

Keuze van de Kunststof 
Selectie -eisen 

Resultaten 
TreKproef 
Ligging van het instabiliteitspunt 

Oplossen van het linKerlid 
OpJossen van het rechter\id 

Temperatuurverdeling in een torsiestaaf 

Diskussie 
TreKproef 

Aannamen en verwaarlozingen 
Ligging van het instabiliteitspunt 
Temperatuurverdeling in een torsiestaaf 

correctheid van de bereKeingen 
Nauwkeurigheid van de berekeningen 
Warmtedissipatief actor -reksne Iheidsre latie 

Conclusies 

LlTERATUURLlJST 

SYHBOLENLlJST 

II 

1/1 

4 
4 
6 
7 
7 
9 

10 

1 1 
1 1 

15 
15 
17 
18 
19 
21 

24 
24 
24 
25 
26 
26 
26 
27 

28 

29 

30 



LI.JST VAN TABELLEN 

Tabel 4.1 

Tabel 5. 1 
Tabel 5.2 
TabeJ 5.3 
Tabel 6. 1 

Tabel 6.2 

Tabel V. 1 

Tabel VI. 1 

Tabel YI.2 

Tabel VII. 1 

TabeJ '111.2 

Tabel VIII. 1 

Tabel '1111.2 

seJectiematrix van de Kunststoffen 

dO't/dT van het linKerlid 
het rechterlid van vergelijKing (111.3) bij 2.0oC 
het rechterlid van vergelijKing (III. 3) bij 600 C 
effect van het aantal reKenstappen op de 
bereKende adiabatische temperatuur van het 

buitenste segment 
effect van het aantal segmenten op de 
bereKende adiabatische temperatuur van het 
buitenste segment 

14 
18 

19 

20 
2.6 

26 

vormverandering van het plaatje na verwarmen 36 
gegevens treKproef 20 0c 38 
gegevens treKproef 60 0c 39 

regelnummeroverzicht van het programma 4 1 
programma listing 43 
overzicht van de adiabatische temperatuur - 45 
verdeling bij 20 0c 
overzicht van de adiabatische temperatuur- 46 

verde ling blj 60 °c 

V 



I. OPDRACHTOMSCHRI.JYING. 

BU het plastlsch deformeren van Kunststoffen StUlt' men vaaK op de 
volgende twee problemen: 
- het op verwerKingstemperatuur brengen van het materiaal, 
- de kwaliteit van het bewerKte oppervlaK (bijvoorbeeld de ruwheid 

In het ponsgat). 

Een methode om sne) warmte in een Kunststofproduct te generen Kan 
gevonClen worden in het snel herhaald plastisch deformeren van het 
materiaal (vergelijK dit met ultrasoon verwarmen). Dit herhaald 
deformeren kan In een zeer Korte tiJd plaatsvinden en is derhaive 
geschlK t voor de massaproductle. 

Indlen men het materiaal op de verwerKingstemperatuur heeft en de 
spannlngstoename door de reK gecompenseerd wordt door de 
spannlngsafname door. de temperatuur verhoging. dan treedt er 
t.t1ermische instabiliteit op. Dit beteKent dat de deformaties zeer 
lokaal plaatsvinden. Dit leldt bij mechanische bewerKingsprocessen tot 
zeer straKKe, hoogwaardlge producten. 

De opdracht IUldt: 
1- beschrljf het vloeigedrag van een Kunststof als functie van de 

temperatuur , 
2 - maak een numerleK programma voor de wal :TItehuishouding van een 

snel1e torsleproef, 

3- ga na onder welKe condities thermische instabiliteit bij een 
geselecteerde kunststof Kan optreden. 

t 



c.. INLEIOING. 

Een algemeen gangbare werKwijze biJ het omvormen van Kunststoffen is 
eerst verwarmen en daarna vormen. Meestal worden hiervoor 
dure en InefficiEmte verwarmlngsmethoden gebruiKt I zoals 
electrlcltelt t luchtconvectle of infra -rood straling. Oeze methoden 
hebben gemeen dat ze I gezien de producttesnelheid bij mechanische 
bewerKlngsprocessen, een zeer lange tijd vergen. Oit wordt veroorzaaK t 
door de lage warmtegeleldlngscoefficient die deze materialen hebben. 
"oor massaproductie zijn ze dus mlnder geschiK t • 

BeKend 15 echter ooK I dat er bij het plastisch deformeren van materi
alen een temperatuurstijging ontstaat. Een voordeel hierbij is I dat 
deze warmte in het materlaal ontstaat en niet van buitenaf door 
geleldlng. Deze door en door verwarmlng Kan dus worden bereiKt zonder 
gebrulK te hoeven maKen van Infra -rood stralers of ovens, maar van 
goedKope mechantsche energle. Bovendien wordt in dit geval njet het 
gehele materiaal opgewarmd t maar dat gedeelte dat nodig is in het 
daarop volgende bewerKingsproces. Het lijKt enigszlns op ultrasoon 
lIerwarmen (OOK door en door I door trillen). 

Bij deze werK wlJze Kan daarbij ooK nog gebruiK worden gemaaK t van de 
thermlsche instabtliteit van het materiaal. Thermlsche instablliteit 
Kan men als vOigt omschrljven. Tijdens vervormen Krijgt men aan de ene 
Kant verstevlglng of wei versterKing (door het deformeren) van het 
materiaal en aan de andere Kant ontsteviging of weI verslapPlng door de 
temperatuurstiJging die deze vervorming introduceert. Op het punt dat 
de ontstevlglng gelijK is aan de versteving geldt: da/d€=O. 
Oit noemt men dan het thermisch instabiliteitspunt. 
Omvormtechnisch beteKent dit dat na dit punt de gehele deformatie in 
een gebied geconcentreerd wordt. Bij ponsen levert dit zeer gladde 
wanden van de gemaaK te gaten I die zodoende aan hoge Kwaliteitseisen 
valdaen. 

Let op: verwar het begrip thermische instablfiteit niet met 
thermo-mstabiJiteit (=chemische afbraak door te hoge temperatuur) van 
sommige kunststoffen! Daar heeft het niets mee van doen. 

Om het spanntngs-reK gedrag te leren kennen, hebben Wij gebruiK 
gemaaKt van de treKproef. Oaarnaast moet om het effect te onderzoeKen 
gebrulK worden gemaaKt van een toetsingsmethode die zeer grote rekken 
toelaat. Bij de treKproef zljn de deformaties vrij gering. Grotere 
deformaties zijn met de torsieproef beter te simulerEm', omdat bij een 
torSleproef aan een ronde staaf geen insnoering Kan optreden. Men kan 
tot breuK gaan zander beducht te hoeven zijn voor geometrische 
Instabilitelten . 

2. 



van be lang hierbij is de temperatuurstijging van het materiaal. Ter 

bereKenlng van deze temperatuurstlJging is een numerieK model gemaaKt. 

Enige voordelen van deze methode zijn: 
- een Korte van de dlK te onafhanKelijKe opwarmtijd t 

- Kunststoffen met ultra hoge molecuulgewichten en de daaraan geKop-
pelde superieure eigenschappen t zijn net zo goed te verwerKen als die 

met een lager molecuulgewlcht. Via normale methoden t zoals 

spuitgieten en extruderen t is dat niet meer mogelijK door een te 
hoge vlsKositeit. 

- voordrogen van het materiaal is niet noodzaKelijK Ii. v • m. de vee I 

lagere verwerKingstemperaturen (geen gasontwiKKeling door KoKen). 

Ais nadeel Kan men aanvoeren dat het maKen van producten met veel 
details onmogelijK is. Men bedenKe daarom wei dat het "Koud" omvormen 

van Kunststoffen vooral voor eenvoudige artiKelen en halffabriKaten 
zal zijn. Het spUltgiet - en extruderproces zullen hun beteKenis niet 

verliezen I omdat daarmee juist zeer ingewlKkelde producten en eindloze 

producten in ~en processtap gemaakt kunnen worden. 

3 



3. THEORIEEN EN MODELLEN. 

3 • t Trekproef. 

WII men, een plastlsch proces Kunnen beschrijven, dan is het nodig het 

verband tussen de spanmngen en de reKken gedurende het gehele proces 

te Kennen. Het definieren van enkele punten. zoals dit bij de" 

klassleke, of wei technische treKproef. met het bepaten van de 

vloelgrens of reKgrens ~n de treKsterkte gebeurt, is niet votdoende. 

Oe functle. die het verband tussen de spanning en rek in het pJastisch 

gebled beschriJft t wordt de vloeifunctie genoemd. De 

desbetreffende grafiek heet v/oeikromme. In principe leent elk 

plastlsch proces Ztch voor het bepalen van de vloeifunctie van een 

materlaal. De treKproef is om diverse redenen, eenvoudige 

spannlngstoestand, wrljvingsloos en uniforme spanningsverdeling, het 

meest geschlK t om deze functle te bepalen. 

Om deze JUtst te beschrlJven, moet gebruiK worden gemaakt van de 

et"fectleve spanning en effectieve of natuurliJke reI<, 
respectleveliJk gedefinieerd als: 

waartn 0t 
F 

At 

0' t = 
F 

At 

= effectleve spanning [N m- C ]. 

= treKKracht [N], 

( 3. 1 ) 

= momentane doorsnede van de treKstaaf [m C ]. 

= In ~ 
Lo 

= natuurlijKe rek [-), 

= momentane lengte [m], 

= oorspronKelijke lengte [m]. 

(3. c) 

In de elasticiteltsmechanica gebruiKt men de nomina Ie rek (O'n) , 

betroKKen op het oorspronKeliJK oppervlaK CAo) en de maatrek (4). 

(3.3) 

= nomina Ie spanning [N m - C J I 
= oorsponKeliJKe doorsnede van de trekstaaf [mC J • 

4 



AL 
(3.4) A ::; 

Lo 

waartn A ::; maatreK [- ], 

AL ::; lengteverandenng [m 1 • 

Het zal dUldehJK zlJn. dat blJ grotere reKKen. cq. Kleiner wordende 
<loor'sneden A I de nomina Ie spanning steeds meer gaat afwlJKen van de 
effectleve spanning. Deze nomlnale "spanning" heeft geen enKele 

fysische beteKenis. 

Het verband tussen maatreK en natuurlijKe reK is weergegeven in figuur 

3. 1 . 

r1 
I 
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mootrek A 

Flguur 3. 1: verband tussen maatreK en natuurliJKe reK. 

In de elastlclteltsmechanlca wordt normalerwijze slechts gereKend met 
zeer Kleine reKKen. De natuurliJKe reK en de maatreK Zijn dan gelijK 
aan elKaar. OoK de spanmngen bereKend volgens de vergelijKingen (3. 1 ) 
en (3. 3) geven dan dezelfde waarden. 
TerwlJI het In de elasticiteltsmechamca numerieK geen verschil geeft 
met welKe van de twee reKconventles we werKen. is het in de 
plastlclteltsmechamca zonder meer noodzaKelijK met ef'fectieve 
spanmngen en natuurhJKe reKKen te werKen. Wanneer er in het verdere 
verloop van dit verslag spraKe IS van reK of spanning wordt daarmee de 
natuurhJKe reK en effectleve spanmng bedoeld. Verder zal er bij de 
analyse t In het algemeen. steeds van een verwaarloosbare elastische 
reK t. 0 • II. het plastische reK worden ujtgegaan. Djt houd tevens in dat 
elastlsche arbeld te verwaarlozen is t.o. v. de plastische 

vormveranderlngsarbeld I want Wei ::; O. S'O'erEel' 
Waann Wei ::; elastlsche vervormlngsarbeid [J 1. 

::; maxlmale spannIng in elastisch gebied [N m-2 ]. 
:: maximale reK in elastisch gebied [-]. 5 



3.2. Thermische instabiliteit 

Bij het plastisch deformeren van materialen Kunnen er verschillende 

vormen van instabiliteit* optreden. Een beKend voorbeeld van een 
instabiliteit treedt op tijdens de treKproef. waarbij bij een bepaalde 
reK de verzwaKKing van de proefstaaf door de afname van de doorsnede 

gelijK wordt aan de deformatieversteviging van het materiaal. Oit leidt 
tot een concentratie van de reK in een Klein gebied van de proefstaaf 
(insnoering). Meer algemeen Kan men stellen dat er een instabiliteit 
optreedt als de totale versteviging gecompenseerd wordt door de totale 

ontsteviging. OoK ontsteviging Kan verschillende oorzaKen hebben. o. a • 
geometrische ontsteviging maar ooK thermische ontsteviging Kan 

optreden. 

Thermische ontstevlgmg IS het afnemen van de vloeispanning van een 

mater/aal biJ toenemende temperatuur. £en temperatuurtoename kan 
bewerkstelltgd worden door de als warmte in het materiaal vriJko
mende deformatle-energle. £en als gevolg van thermische ontsteviging 
gemduceerde instab,Jiteit noemt men thermische instabiliteit. 

BIJ het optreden van dit verschljnsel speten vee I factoren een rol, 
waaronder: 

- mechanlsche elgenschappen van het materiaal. bijvoorbeeJd 

UltgedruK t in een spanning -reKreiatie. Hierdoor wordt de hoeveelheid 

ontwlKKelde deformatle -energie bepaald t 

- thermofysische elgenschappen van het materiaai (warmtegeleiding, 
soortellJKe warmte. temperatuurgevoeligheid van de vloeispanning 
e .d . ) • 

- het proces, o.a. de reK- en reKsnelheidsverdeling en de geometrie 

van het werKstuK beinvloeden de thermische geleiding en de hieruit 
volgende temperatuurverdeling. 

M: Instabiliteit is als voigt te vertalen: een Kleine verandering 

aan de input van een proces of situatie heeft een 
ongecontroleerde reaK tie aan de output 

6 



We Kunnen aflelden dat uitgaande van een voor het materiaalgedrag 

geldende toestandsvergelijKlng: O't :: 0t (Et ,Et. y, T) , 
thermisehe instabilitelt besehreven Kan worden door de volgende 

formule: 

Waarin Y 
T 

p·e 

::: materiaalstruetuurfactor [-), 

;; temperatuur rOc 1 , 
ex :: warmtedissipatiefaetor [-]. 
p ::: soortelijKe massa [Kg m- 3 ], 

e ::: soortelijKe warmte [J Kg - 1 K - 1 1 . 

Een volledige aflelding staat in bijlage II op bladzijde 32 . 

3.3 Ternperatuurverdeling in een torsiestaa-f. 

Met behu!p van de vloelfunctle en de deformatiesnelheid is het 

mogehJK de temperatuurverdeling in een staaf tijdens wringing te 
bereKenen. 

3.3. 1 Beschouwing van het probleem. 

Uit blJlage II weten we dat de temperatuurstijging (dT) in een 
materlaal gesehreven Kan worden als: 

dT :: 

(11.12) 

(11.10) 

BiJ een ad.abatlsch proees is ex::: 1 en bij een Isotherm proces ex::: O. In 

bovenstaande formule (II. 10) staat ondermeer de effectieve spanning en 
natuurlijKe reK vermeld. Bij wringing spreeKt men over het algemeen 
met van spannIng en reK, maar van schuifspanning en hoeKverdraaiing. 

Omdat we echter gebruiK maKen van de effectieve treKKromme zijn deze 
waarden ldentieK. We hebben dus de werKelijK in een bepaalde doorsnede 

van het rnateriaal heersende spanning en reK bepaald. Deze geldt niet 
aileen voor de treKproef, maar ooK voor andere spanningstoestanden. De 

bewlJzen hiervoor zljn rond 1900 door Levy von Mises gegeven [5]. 

7 



Tijdens torsle zal de deformatie in de staafas minimaal zijn en gro-
ter worden naarmate men meer naar de staafomtrek gaat I zie figuur 3. 2. • 
Omdat de temperatuurverhoging direct afhankelijk is van de vervorming 
(volgens (II. to) ) I zal het staafmateriaal aan de buitenkant dus ook 
warmer worden dan de kern. Er is dus een temperatuur-gradient over de 
doorsnede. Er zal daarom warmtegeleiding in de doorsnede (naar de kern 
toe) plaatsvlnden. 

Thoog 

Figuur 3.2.: rekverdeling In de doorsnede van een ronde staaf tijdens 
torSie. 

Om dit probleem numeriek op te lossen zullen we een plakje uit de 

staaf bekijken en indelen in concentrische cirkels van gelijke dikte 
welke we dan segmenten noemen. 

Figuur :3.:3: circelsegment van een torsiestaaf. 

8 



Symbolen: 

Ult 

All 

AI2 
N 

R 

I 

e 
)( 

J 

figuur 

R 
Ar :: 

N 

3.3 

oppervlaK te tussen segment i en 1+ 1 

oppervlaK te tussen segment en j - 1 

aantal segmenten 
staafstraal 
afstand tot onderZijde van een segment 
segmentdiK te 
segmenttemperatuur 
volume van segment i 

segmentnummer 
diK te van het staafplaKje 
hoeK 
aantal stappen in de tijd 
stapnummer 

Kan men afleiden: 

, - 1 
r :: 

N 

Ai 1 ::: 

A12 :: 

e 
V ::: -I 2 

R 

e -(r +Ar ) - 1 => 

e r - I => 

(r+Ar )2_r2} - 1 => 

i 
e---R- I 

N 

i - t e--- R-I 
N 

e R2 
- - { i 2_ ( i - 1 ) 2} . ___ . I 
2 NC:;; 

[m 2 ] I 

[m 2 ) , 
[- ], 

[m] , 

[m] • 

[m] , 

[oC] I 

[m 3 ] , 
[ - ] . 
[m] , 

[rad] • 
[s - 1 ], 

[ - ] . 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

Deze vergelijKingen zullen we gaan gebruiKen voor het oplossen van het 
probleef. 

3 • 3 • 2 Aannamen en vereenvoudigingen. 

Voor dit model zijn de volgende aannamen en vereenvoudigen gedaan: 

- geen warmteatgitte aan omgeving (:::Iucht) I 

- geen warmtegeleiding in de lengterichting van de staat. 
- geen randinvloeden (bijv. bij inK lemming ) door lange staat. 
- zuiver ronde doorsnede van de torsie staat, 
- hneaire reKverdeling over diameter van de staaf. 
- als reKenspanning en -reK wordt de waarde in een het midden van het 

segment genomen, 
- tiJdens het tor-deren blijven (engte en diameter van de 

staat constant. 
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3.3.3 Formulea"'eiding. 

Passen we de energlevergehJKing toe op een volledige schijf uit de 
staaf, dan geldt; 

Qtoe = Qop + Qaf 

Hierbij is: Qop : m·c·dT => p,c'dV'dT 

Waarin Qtoe 
Qop 
Qaf 
dt 
dT 

dV 
dA 
m 

Qtoe : 0t'dEt' dV 

dT 
Qaf = -A--·dA·dt 

dr 

= toegevoerde (torsie)energie 

= opgenomen energie 

= afgestane cq. doorgegeven energie 

= tijd-increment 
: temperatuur-increment 

= volume-increment 

= oppervlaKte-increment 

= massa 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

[J ], 

[ J ] , 

[J ], 

[s ], 

[oCl. 
[m 3 ] • 
[m2 ] , 
[Kg] , 

A = warmtegeleidingscoefficient [W m- 1 K - 1 ] • 

Combinatie van (3. 10) tim (3. 13) levert: 

dT 
p'c'dV'dT = OtdEt'dV - A·---·dA·dt 

dr 
(3.14) 

Gaan we ervan Ult dat de toevoer van de deformatie -energie oneindig 
snel plaats vindt, dan geldt voor een Klein tijdsinterval At: 

Of opgelost naar ATj! 

AT- = ---' __ [Ot' AE t _ A.AT .AA'At] 
J p-c Ar AV 

(3.15) 

Indices: = segment, 
j = stapnummer. 

Voordat we deze vergelijKing verder oplossen I moeten nog enKele 
grootheden nader omschreven worden. Volgens de eerder gedane aan
namen I lineaire reKverdeling en reKenen met de gemiddelde reK in een 
segment I Kunnen we voor de reK In een segment afleiden: 

A€i = €tot 
x 

i - 0,5 

N 
(3.16) 
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Voor de temperaturen geldt: 

AT J ; T(i.j) - T(i ,j-1) (3.17) 

ATj = T(i .J) - T(i-1.J) (3.18) 

Ais tiJdstap kunnen we nemen: 

At : 
totale deformatietijd 

aanta! stappen 
: (3.19) 

Invullen van (3. 16) tim ( 3 • 1 9) in (3. 15) levert dan de uiteindelijke 
verge)ijking: 

T ( i • J) = T ( i • J - 1 ) +-'_. [[0 t 
p·e 

i-0.5 

N 
] 

+ ).. [T ( i + 1 • j - 1 ) - T ( i , j - 1)] . -0-, -5-' -x-' -(-:"""~'-~-=~:"';:~;";::;""1-)""'2"")-'-R""2:-/-N"""'2] (3.20) 

Deze vergelijking geldt voor i's tussen i = 1 en i;N. 
Ais i; 1 dan vervalt de tweede regel uit deze Tormule. 

Als i =N dan vervalt de derde regel uit deze formule. 

Bij bekend zijn van het vloeigedrag van het materiaa) en de 

deformatiesnelheid, kan de temperatuurverdeling m. b • v. (3.20) bepaald 
worden. 
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4. KEUZE VAN DE KUNSTSTOF. 

Omdat niet aile Kunststoffen onderzocht Kunnen worden t moet een Keuze 
gemaaKt worden. In dit hoofdstuK zal aan de hand van een stel eisen en 
wensen een Kunststof voor het onderzoeK geselecteerd worden. Hierbij 
is ooK reKening gehouden met eigenschappen die op zich niet van be lang 
Zijn voor het onderzoek t maar in de industriele toepassing weI van 
be lang zijn. 

4 • 1 Selectie -eisen 

Er werd uitgegaan van de volgende selectiepunten: 

Punt 1 en 2: thermoplast en goedKoop. 
Achtergrondgedachte ten aanzien van de opdracht was: de massa
produKtie van thermoplastische Kunststoffen goedkoper maKen. Hieruit 
volgen twee voorwaarden waaraan de kunststof moet voldoen. Ten 
eerste t moet het een thermoplast zijn en ten tweede een goedKope en 
gangbare soort i. v • m. massaproductie. 

Punt 3 t 4 en 5: ductiel t grote E -modulus en weinig springbacK. 
Bij Kunststoffen Kan men grofweg vier soorten treKkrommen onder
scheiden. 

1 
cf 

Figuur 4. 1: verschillende treKKrommen van Kunststoffen. 

Let wei t de hier geschetste grafieKen zijn technische treKKrommen, 
d . w . z. aile grootheden zijn betroKKen op het oorspronKelijKe 
opppervlaK . 
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Kromme I vertegenwoordigt een brosse Kunststof. Oeze is bij Kamer

temperatuur niet plastisch te deformeren en is onbruiKbaar. Kromme 
IV hoort bij een elastomeer en valt dus ooK buiten de scope van deze 
op dracht. Het zou ooK geen zin hebben een rubber plastisch te 
wil1en vervormen. Taaie t of ductiele Kunststoffen met een redelijKe 
elasticiteits -modulus laten een Kromme van het type II of III zien. 
De te onderzoeKen Kunststof zal dus uit een van deze categorieen 
moe ten Komen. Hierbij is een Kleine elastische reK wenselijK t omdat 
de "spring -bacK It dan gering is. Spring -bacK is de elastische terug 
vering van het materiaal na vervorming. Is deze laag, dan behoeft 
men t ter compensatie hiervan I mlnder oververvorming toe te passen 
wat bevorderlijK is voor het omvormproces. 

Punt 6: Kristallijn. 
Kunststoffen hebben geen Kristalrooster zoals metalen, maar bestaan 
uit moluculen met eventueel Kristal1ijne gebiedjes. Oeformeert men 
hier I dan worden de lange Ketenmoleculen gericht. Bij amorfe 
Kunststoffen onstaat blijvende vervorming door invriezen van de 
deTormatie. Bij deelKristallijne thermoplasten verschuiven daar-
naast ooK de Kristallijne gebiedjes ten opzichte van elKaar. Hierom 

is de vervorming bij Kristallijne Kunststoffen stabieler en meer 
permanent [4]. Een Kristallijne thermoplast heeft dus de voorkeur. 

punt 7: tension -stiffening gedrag [11] 
omdat de vervorming Troutonvervorming of wei verstreKvervorming is I 

graag een tensionstiffening gedrag, zodat verstrekte gebieden 
sterKer worden. 

Resume • 

KeuzeKriteria : 
- een thermoplast I 

- een goedKope en veel toegepaste soort, 
- bij Kamertemperatuur een ductieJ gedrag vertonend, zodat 

plastisch deformeren bij Kamertemperatuur mogelijK is. Echter ooK 
nog vormvast bij hogere temperaturen, 

- een Kleine elastische reK t 

- een redelijK hoge E -modulus t 

lieTst een KristaUijne thermoplast in verband met betere 
vervormingseigenschappen (meer vormvast), 

- tensionstiffening. 

Aan de hand hiervan zijn de volgende Kunststoffen geselecteerd. 
Uit de groep van de zogenaamde general-purpose of bulKkunststoffen: 
- lage dichtheid polyetheen (LOPE), 
- hoge dichtheid polyetheen (HOPE) t 

- polypropeen (PP) t 

- polystyreen (PS). 
- styreen butadieen (SB). 
- polyvinylchloride (PVC). 
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Hoewel duurder dan de vorige groep. zijn ook uit de groep van de con

structieve kunststoffen soorten met op het eerste gezicht 

aantrekkelijke eigenschappen bekeken. zoals: 
- polycarbonaat (PC). 

- polyoxymethyleen (POM). 

- polymethylmethacrylaat (PMMA). 

- styreen acrylonitril copolymeer (SAN). 
- acrylonitril butadieen styreen terpolymeer (ABS). 

- polyamide (PA). 

- polyetheentereftalaat (PET). 

- polybuteentereftalaat (PBT). 

PlASTIC LOPE II)p[ pp PS S8 ASA PVC PVC PVC PIIM SAN ASS Pat 
leek hard sl,. 

EISEN 
prijs ++ t+ t+ ++ +t + ++ ++ t+ • + • I 
ductiel ++ + + -- I I ++ - ++ - - I I 
E-IOd -- - - ++ • • -- .. + ++ ++ • .. 
elast. 

rek -- - - x -- ++ x x ++ 

kristal-
Ii JIl • t+ • -- -- -- -- - - -- -- -- .. 

t:f' bes and. 85 100 140 10 10 90 60 85 10 95 95 95 130 

•• : zeer toed .: goed I: latig -: slecht --: zeer slecht x: breuk 

Beteken i s ,aa de tekens: 

Prijs :.. 2-3 
~tofprljs [f/kg] • 3-5' 

I 5-16. 
: •• : zeer taai • 

• : taai 
I: redelijk Wi. 

E -IOd : ++ )3000 iooo 
E-mlus [NIII'] i :2000: 

- 1000-1500. 
<1000. 

lristallijn 

PA PC 

I I 
I ++ 

I • 
-- ++ 

• --
160 160 

- : bros, 
-- : zeer bros. 

: t+ : zeer krista II i jIl. 
• : kristallijn, 
- : eni~zins ktistall ijll. 

--: IMrf. 

PET PBT 

I I 
I I 

• • 

• • 
200 160 

Tabel 4. 1: selectiematrix van de kunststoffen. 

Opmerking: temp. bestand is de Korte duur (enige uren) temperatuur

bestendigheid in graden Celsius. 

De waarden van de elastische rek die in de matrix voorKomen, zlJn 
m . b • v. buigproeven bepaald, zie bijlage IV op bladzijde 3 5 • Zoals uit 

de matrix va It af te lezen, zijn niet alJe uitgeKozen Kunststoffen 

getest. Dit vanwege slechte verKrijgbaarheid of eerdere selectie

resultaten • 

Aan de hand van de resultaten Ult de matrix is er geKozen voor 

slagvast PVC als beproevlngsmateriaal. omdat het, hoewel niet Kris

tallijn. over de hele linie het best voldoet. De geKozen 

Kunststofsoort is dus slagvast PVC (Trovidur), welke in het magazijn 
voorradig was. KenmerKen en eigenschappen van dit materiaal staan in 

bijlage I op bladzijde 3 1 . 
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5. RESUL TATEN. 

5. t TreKproe-f. 

Ter eoneretisering van de eerder in bijlage II a-fgeleide -formuJe: 

[
oat] . a· at 
oT. p·e 

Et,Et 

zlJn (minstens) twee v)oeiKrommen I bij versehillende temperaturen 

nodig. Ter bepaling van (oOt/&Et) zijn temperatuurinvloeden 

ongewenst I een isotherm proees is gewenst I omdat de vloeispanning o. a • 

afhangt van de temperatuur. Dit bereiKt men met een lage treKsnelheid. 

De gedane treKproeven zijn uitgevoerd bij 20 ° en 60 oC, met 

een treKsnelheid van 3 mm/min (figuur 5. 1 ) • 

Figuur 5. 1: treKKrommen van slagvast PVC bij 20 0 en 60 0C. 

(11.12 
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V~~r de beschrijving van de Krommes uit figuur 5. 1 is gebruiK 
gemaaKt van een computerprogramma [6]. 
Het computerprogramma 
- Hollomon 
- KrupsKowsKi, Swift 
- LudwiK 
- Voce 

bevat 4 vee I gebruiKte modeUen, te weten: 

0t = C . Etn , 
0t = C . (Eo+Et)n, 

0t = 00 + C . Etn , 
° t = B - (B -C) . e ( -n'Et ) . 

Het zijn aile experimentete relaties zonder fysische onderbouwing, 
genoemd naar hun onderzoeKers. 
Voce bleeK het beste te voldoen, d. w • z. de hoogste correJatiecoef
ficienten, te geven ( figuur 5. Z en 5. 3 ) • 

••• t 
[NlWl 
e 
t 
f 

• 158 .• 
p 
a 
... 
n 
i 
Q 

(J 

1J 

Voce -f aK tor 
Voce-faKtor 
Voce-faKtor 

C 
B 
n 

Correlatiecoefficient 

2 .• 

= 45,77 [N mm- Z ], 

= 4Z,06 [N mm-Z), 

= -3,30 [-] , 
= 0,9997939 [- ], 

Residue Ie Kwadratensom = 1 ,96 [N mm-Z]. 

Figuur 5. Z : vtoeikromme votgens Voce bij ZO 0c met 
bijbehorende grootheden. 

In geschreven vorm levert dit: 

( 5. 1 ) 
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zee .• 
t 
UII ... ] I 

: • ..l 
! I / 
: I , -+~-~ 
; L 

8 2._ 
errektje98 rek [-]+ 

Voce-faktor C ::: 24,40 [N mm- 2 ] t 
Voce-faktor B ;; 11,52 [N mm- 2 1 t 
Voce-faktor n ;; -2,20 [ - ) , 
Correlatiecoefficient = 0,9994135 [ - ] , 
Residue Ie kwadratensom ;; 3,80 [N mm- 2 ] . 

Figuur 5.3: vloeiKromme volgens Voce bij 60 °c met 

bijbehorende grootheden. 

In geschreven vorm levert dit: 

5.2 Ligging van het instabiliteitspunt. 

Oe algemene notatie van de formule van Voce luidt: 

(5.3) 

Invullen van (5. 3) in (II. 12) levert: 

[
eat] p·c·n·Q 

- aT .;; Q' (B - Q) 
Et,Et 

Hierin is Q ::: (B-C)·e(-n·E t >. 

(5.2) 

(111.3) 

Deze afleiding is in bijlage I I I op bladzijde 34 te vinden. 

We hebben dus een linker lid: - [eat] eT . 
EttEt 
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p·c·n·Q 
en een rechterl id: 

a'(B-Q) 

Beide termen worden afzonderlijk opgelost en daarna in een grafiek 

(figuur 5. 4) uitgezet. De rek waarbij beide Iijnen elkaar snijden 

levert de kritische rek (= rek, waarbij thermische instabiliteit) 

optreedt voor. 

5.2. t Oplossen van het linKer lid • 

het linker lid kan worden bepaald uit het verschil van de twee vloeikurven, 

gedeelt door het temperatuurverschil van 40 °c (=60-20). 

Dit levert (oot/oT) als functie van de effectieve spanning 
(figuur 5. 4 en tabel 5. 1 ) • 

E °20 °60 °20-°60 °20-°60/40 

[ -] [N/nm2] [N/nm2] [N/nm2] [N/nm2 K] 

0.00 45.77 24.62 21.15 0.53 
0.05 4.6.44 25.40 21.04 0.53 
0.10 47.22 26.26 20.96 0.52 
0.15 48.15 27.23 20.92 0.52 
0.20 49.24 28.31 20.93 0.52 
0.25 50.53 29.52 21.01 0.53 
0.30 52.04 30.87 21.18 0.53 
0.35 53.84 32.37 21.46 0.54 
0.40 55.95 34.05 21.90 0.55 
0.45 58.~4 35.93 22.51 0.56 
0.50 61.38 38.03 23.35 0.58 
0.55 64.84 ~0.37 24.47 0.61 
0.60 68.93 42.99 25.94 0.65 
0.65 73.75 45.91 27.84 0.70 
0.70 79.44 49.17 30.27 0.76 
0.75 86.14 52.81 33.33 0.83 
0.80 94.05 56.88 37.16 0.93 
0.85 103.38 61.43 41.95 1.05 
0.90 114.37 66.51 47.87 1.20 
0.95 - 72.18 - -
1.00 - 78.51 - -
1.05 - 85.58 - -

Tabel 5. 1: do/dT van het bnkerlid. 

In deze tabel is: 
E = de natuurlijke rek, 

°20 = spanning voor een gegeven Et bij 20 

°60 = spanning voor een gegeven Et bij 60 

°20-°60/ 40 = do/dT. 

Opmerking: bij 20 °c trad breuk op bij ElIIO, 90, zodat 020 bij 

E~O ,90 niet bestaat. Hetzelfde geldt voor E~ 1 ,05 bij 060' 

oc, 
oc, 
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5.2.2 Oplossen van het rechterlid. 

Invul1en van 
p :: 1350 
c :: 11 eo 
a :: I 

(5.1) en (111.2) in (111.3) levert voor: 
[Kg m- 3 ], 
[J Kg - 1 K - 1 ] , 

[- J. 
de Kromme 20 °c in figuur 5.4. De waarden van deze Kromme zijn te 
vinden in tabel 5.2. Ditzelfde Kan herhaald worden voor (5. 2). De 
hieruit verKregen Kromme wordt in figuur 5. 4 aangeduid met 60 0C. 
Oe waarden staan in tabe\ 5.3. 

1£ [-I Q do/dT [N/mm2 kJ 

0.00 -37W380.00 0.43 
0.05 -4376381.00 0.50 
0.10 -5161928.00 0.57 
0.15 -6088477.00 0.67 
0.20 -7181339.00 0.77 
0.25 -8470365.00 0.88 
0.30 -9990768.00 1.01 
0.35 - 1 n84080.00 t. 15 
0.40 -13899280.00 1.31 
0.45 -16394160.00 i..8 
0.50 -19336860.00 1.66 
0.55 -22807770.00 1.85 
0.60 -26901690.00 2.05 
0.65 -31730460.00 2.26 
0.70 -37425970.00 2.48 
0.75 -44143810.00 2.69 
0.80 -52067490.00 2.91 
0.85 -61413430.00 3.12 
0.90 -72436950.00 3.33 
0.95 -85439120.00 3.52 
1.00 -100775200.00 3.71 

Tabe\ 5.2: het rechter\id van vergelijKing (111.3) bij 20 0C. 
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£ [ -J Q do/dT [N/mm2 KJ 

0.00 -6639660.00 0.95 
0.05 -1415021.00 1.03 
0.10 -8280941.00 1.11 

0.15 -9241914.00 1. 19 

0.20 -10321940.00 1. 28 
0.25 -11534010.00 1. 31 

0.30 -12880930.00 1. 41 

0.35 -14385150.00 1. 56 
0.40 -16065020.00 1.66 

0.45 -11941060.00 1.16 
0.50 -20036190.00 1.85 
0.55 -22315980.00 1.95 

0.60 -24989010.00 2.05 
0.65 -21901180.00 2.14 

0.10 -31166130.00 2.23 
0.15 -34805650.00 2.32 
0.80 -38810190.00 2.41 

0.85 -43409390.00 2.49 
0.90 -48418650.00 2.51 
0.95 -54139900.00 2.64 
1.00 -60462260.00 2.11 
1.05 -61522920.00 2.18 

TabeJ 5.3: het rechterJid van vergeJijKing (111.3) bij 60 0c. 

----.-4-,- ---------.-":---~-~. -;---"-------r- .T"-----'---:~~, ----i~-; --- - ,-------.-------

-.~..... -_. -~- •... . .. --~- .. -- -_._.-_ .... _-_. _.- .,- .~.-.-.. -~. - .. ---~.------... - -->--' --'-, . 'i, ,: : i: 

--.-t~ ----T.(~ , " 
----r---.--.-.---- ,------.-....-- .. ~ -.--------.-.t"---~ .. --~.-- . __ ~__i._._ 

~~Ivt---I--;-~~-, --' --.--: ---~·-:--·-t----:--T-:----~-:--·-+-·- - T~ -r-' 
; :.;. ! 

~..;.I~,-~~,.--~+f~...;......~~~-:-----. __ ~, ___ . ----..,...-----'-1 ~:---+-_ 

'-----r---'--' .--T--:-
1_ -+-rl 
i 1 

~- f- . 

.l--~._ ~. __ +-_ .. + 
, I' 

+-·-~-·-~---·~---+--T-+--~-i- -T-'-~--+-"""''-

-r-~~-+--r~ 

_.! 
I 

Figuur 5.4: dOt/dT -Et grafieK ter bepaling van thermisch instabiele punten. 

Uit figuur 5. 4 valt af te lezen dat er geen thermische instabiliteit 

optreedt bij zestig graden Celsius. Bij twintig graden Celsius 

daarentegen treedt dit verschijnsel wei op en wei bij een reK van 
ongeveer 0, 1 [-]. 
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5.3 Temperatuurverdeling in een torsiestaaf. 

Vullen we de algemene vloeifunctie (vergelijKing (5.3», van de 
Kunststof onder onze proefcondities, in in de eerder afgeleide 
algemene vergelljKing voor de temperatuurverdeling in een torsiestaaf 

( 3 . 20), dan geldt: 

Dit levert: 

T(I,j) 
1 [ [- n . E t tot . i -

0 
, 5 . ~J E tot i - 0 , 5 

= T(i ,j-1)+---· 8-(8-C)·e N x .----.-----
p' c x N 

[ ] 
(i-1)·ttot 

+ ).. T ( i - 1 , j - 1 ) - T ( i , j - 1) . 0 I 5 . x . { i 2 _ ( i _ 1 ) 2} . R2/N2 

+ ).'[T(i+1-1)-T(i '-1>]' i·ttot ] 
,J ,J 0,5'x'{i 2-(i-1)2}'R2/N2 

Deze vergelijKing geldt voor i's tussen i = 1 en i =N • 
Als i = 1 dan vervalt de tweede regel uit de formule en als i =N dan 
vervalt de derde regel. 

(5.4) 

Het hiervoor geschreven computerprogramma, 

vergt de volgende variabelen: 

(bijlage VII op bladzijde 40 ) I 

- "Voce -factoren" C, 8 en n. 

- begintemperatuur 
- warmtegeleidingscoefficient ). 

- soortelijKe massa p 

- soortelijKe warmte c 

- staafstraal 

- aantal reKenstappen 

- aantal segmenten 

- totale deformatie 

- totale deformatietijd 

[oC] I 

[W m- 1 K-1], 

[Kg m- 3 ] 
[JKg-1K-1], 

[mm] , 
[s - 1 ] , 

[ - ] . 
[- ] . 
[s] • 

Invullen van ). =0 levert de adiabatische (0 = 1) temperatuurverdeling 

in de staaf. Uitgaande van een staafstraal van 20 mm. dan Krijgt men 

het in figuur 5.5 opgeteKende resultaat. 
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--.--- ~CJI 

. " . * 'Ioeginle.."eraluur SO·C. ~ ... 
.. ~ " 20·C. 

s.,mentnr. 0: staafmiclilen. _._ .. 
.. 20: staalamtrek. 

10 

Figuur 5.5: adiabatische temperatuurverdeling in een staaf tijdens torsie. 

Invullen van >'slagvast PVC = 0,163 [W m- 1K-1] 
levert de temperatuurverdeling in de staaf waarbij w61 reKening wordt 
gehouden met de warmteuitwisseling tussen de segmenten (0:< 1). Uit 
formule 5. 4 is . af te lezen dat de reKsnelheid van invloed is op de 
resultaten. Een hogere reKsnelheid geeft waarden voor de bereKende 
temperaturen die meer in de buurt liggen van de adiabatische waarden, 

waarbij 0: = 1. De mate waarin een proces adiabatisch verloopt Kan men 
dus uitdruKKen in de warmtedissipatiefactor (0:). Deze factor is 

afhanKelijK van de reKsnelheid (i) en is gedefjni~erd als: 

0: 1 - Qweg 
1 

Tweg 
1 

(Tad-Tber) (5.5) = = - = -
Qad Tad Tad 

Waarin Qweg = weggevloeide energie door geleiding [J] , 

Qad = adiabatische energiestijging [J] , 

Tber = bereKende temperatuur [oC]. 

Tweg = temperatuurdal ing door Qweg rOC] • 

Tad = adiabatische temperatuurstijging door Qad 

voor i Kunnen we schrijven: 

i = dE 
dt 

(5.6) 

rOC] • 



Uitgaande van een lineaire reKverdeling in de staaf en een constante 
reKsnelheid. Kan voor (5.6) ooK geschreven worden: 

E: = Etot 
ttot 

Waarin Etot 

ttot 

(5.7) 

= natuurlijKe reK aan het staafoppervlaK [-]. 
= totale deformatietijd [a]. 

In het bUitenste segment levert dit figuur 5. 6 als resultaat. 

Figuur 5.6: warmtedissipatiefactor (a) uitgezet tegen de reKanelheid (E) 

bij 20 0 en 60 °c voor het manteloppervlaK van de staaf. 
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6. DISKUSSIE. 

6. 1 Trekproef. 

De gebruiKte treKstrips werden gefreesd uit in een voorraad zijnde 
plaat. Ze zljn njet uit granulaat geperst, omdat dit op TU Eindhoven 
nlet aanwezig was en PVC nogal thermo -instabiel is. De exacte 
materiaalsamenstelling is dus onbeKend, wat de eventuele reproduceer
baarheid van het onderzoeK zou Kunnen belemmeren. HoeweJ de ingevroren 
orJentatle haast nihil bleeK te zijn, zijn de strips verouderd (5 uur 
op 120 oC; zie bijlage V op bladzijde 36), zodat geen anisotroop 
gedrag Kon optreden. 

6.1.1 Aannamen en verwaarlozingen. 

Omdat het vooraf niet exact vaststaat waar de strip zal insnoeren zlJn 
voor de oorspronKelijKe breedte (Bo) en diKte (So), beide gemeten bij 
de onderzoeK temperatuur, gemiddelde waarden genomen. De spreiding tussen 
de maximale en minimale waarden bleeK voor Bo maximaal 0, 7 X en 
voor So maxlmaal 0, 2X te zijn I zodat het effect op spanning en reK 
te verwaarlozen is. Op de plaats waar de strip insnoert gaat de 
lIer lenglng 10Kaai verder. De insnoerplaats is niet zoals bij metalen 
de breuKplaats, maar vee leer een zeer versterKt gebied (in dit gebied 
hebben de Ketenmoleculen van de Kunststof zich evenwijdig aan de 
Krachtrlchting gericht), waarin het nog niet ingenoerde deel van de 
strip "bijvloelttl

• De zijKanten van het ingesnoerde deel van de strip 
lijKen evenwijdig, ze zijn echter enigszins concaaf. BreuK treedt op 
op het meest smalle gedeelte. wat niet noodzaKelijKerwijze het midden 
behoeft te zijn. (zie figuur 6. 1 ). De metingen werden wei in het 
midden van de strip uitgevoerd. Een meetfout van maximaal 3X Kan het 
gevolg zljn. 

Figuur 6. 1: concave vorm van de strip als de insnoering zich reeds 
Oller een meetbare lengte van de strip verdeeld heeft. 
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Als insnoering optreedt he erst er geen lijnspanning meer. Nadat de 

lengte van het ingesnoerde deel groter is geworden als tweemaal de 
stripbreedte Kan weer van een lijnspanningstoestand gesproKen worden 

en mag men verder meten. Hierdoor ontstaat een hiaat in het 
meetpuntenverloop I omdat net voor en even na de insnoerlng gemeten 
wordt. De tussenliggende punten werden via interpolatie bepaald. 
Hierbij is aangenomen dat er geen onverwachte dingen gebeuren met de 

vorm van de Kromme tussen deze meetpunten. 

6.2 Ligging van het instabiliteitspunt. 

Wat in figuur 5.4 opvalt is de "S-bocht" die beide lijnen I aangeduid 
met 20 0c en 60 oc, laten zien. De 60 °c -Iijn heeft een 
flauwere S en is gedr aaid t. 0 . v. de 20 0c -lijn. Misschien is het 
zo dat men een volle dig rechte lijn verKrijgt als men beproeft bij de 
glas-temperatuur t welKe voor slagvast PVC bij ca. 75 °c ligt. Dit 
is echter niet bewezen. 

Uit figuur 5.4 bliJKt I dat bij een temperatuur van 20 °c het 
thermisch instabiele punt ligt bij Et = 0 t 05 [-). Bij 60 °c 
daarentegen treedt het verschljnsel in het geheel niet op. Dit blijKt 
ooK uit de manier van vervormen tijdens de treKproef. Bij 20 °c 
treedt ooK duidelijK insnoering op. Bij sOOC zag men geen duldelijK 
Insnoerpunt t maar er ontstond een versmaliing van de treKstrip over de 
gehele lengte. Hieruit Kan men concluderen dat dO'/dE nlet plaatselijK 
nul wordt. Men mag de Kunststof dUs zeer vergaand deformeren zonder 
te maKen te Krijgen met 10Kaie instabiliteiten. In de dO'/dE -grafieK 
(figuur 6. 1) ligt de tf60 0c lijn" in het beschouwde gebied dan ooK 
boven de - (do/dE) -lijn en is er geen snijpunt van beide Iijnen. 

Thermische instabiliteit Kan als gunstig of ongunstig opgevat worden 

al naar gelang het willen bereiKen of vermijden van hoge 
reKconcentraties. Het eerste geval (hoge reKconcentraties gewenst) 
treedt bijvoorbeeld op bij ponsen. Thermische instabiJiteit zorgt hier 
voor een zeer 10Kaal optredend deformatieproces I hetgeen tot een zeer 
glad oppervlaK van de zijKant van het geponste gat ten gevolge heeft. 
Het tweede geval (geen hoge reKconcentraties gewenst) treedt op bij 
bijvoorbeeld dieptreKKen. Hierbij wil men het deformatiepatroon zoveel 
mogelijK verdelen -dus niet 10Kaal- over het materiaal. 

Ult figuur 5.4 voigt dat bij temperaturen iets boven 20 0c thermische 
instabiliteit njet meer zal optreden. Deze tfKritische temperatuurtt 

I 

die overigens door schatting uit deze figuur bepaald is I ligt dUs 

enKele graden boven Kamertemperatuur. Wil men van dit effect gebruiK 
maKen I dan moet men de temperatuur van slagvast PVC niet boven ca. 25 
°c laten uitKomen. Bij niet scheidende vormingsprocessen moet men I 

voor de beste resultaten I niet onder deze temperatuur werKen. Door een 
weinig te verwarmen. of te Koelen Kan men dUs bij Kamertemperatuur met 
slagvast PVC twee Kanten uit. 
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6.:3 Temperatuurverdeling in een torsiestaaf'. 

6. :3.' Correctheid van de berekeningen. 

Oe bereKende adiabatische resultaten zijn met behulp van formule 
(II. 11) te controleren. Voert men deze controle uit, dan blijKt dat de 
door het programma bereKende temperatuurstijging nagenoeg identieK aan 
dit handmatig bereKende resultaat is. Controle van de resultaten, 
reKening houdend met de warmtegeleiding is moeilijK, evaluatie is wei 
mogelijK. Oe verwachting is dat aile segmenten zul1en stijgen in 
temperatuur waarbij de bUitenste. door de grotere reK, meer dan de 
binnenste. Tevens verwachten we dat door een verhoging van de 
warmtegeleidings-coefficient, een verlaging van de reksnelheid of 
verKleining van de staafstraal de temperatuur geJijkmatiger verdeeld 
wordt in de staaf. Oit alles stemt inderdaad overeen met de verKregen 
resultaten. zodat gesteld kan worden dat het programma een beeld geeft 
van de energiehuishouding in een ronde staaf tijdens torsie. 

6. :3.2. Nauwkeurigheid van de berekeningen. 

Tijdens simulaties bleeK het aantal segmenten meer invloed te hebben 
op de bereKende temperaturen dan het dantal reKenstappen. Dit is 
waarschijnlijk terug te voeren op het reKenen met de gemiddelde reK in 
een segment. Hoe dunner de segmenten zijn. des te beter voldoet deze 
benadering zal voldoen. Als voorbeeld kan de adiabatische temper.ltuur
verde ling dienen voor dezelfde condities als in paragraaf 5.:3 vermeld. 
Zie tabel 6. 1 en 6.2 en bijlage VIII op bladzijde 44. 

aanta1 rekenstappen 50 100 1000 

berekende temperatuur [OC) 54,6 54,4 54,2. 

Tabel 6.1: effect van het aantal rekenstappen OP de berekende 
adiabatische temperatuur van het buitenste segment. 

aantaJ segmenten 12 24 50 

bereKende temperatuur [oC] 54,6 55,9 56,5 

Tabel 6.2: effect van het aantaJ segmenten OP de berekende 
adiabatische temperatuur van het buitenste segment. 

Door het vermeerderen van het aanta! rekenstappen of het aanta! 
segmenten worden de bereKeningen nauwKeuriger. Nadelige of beperkende 
f actoren hierbij Zijn: 
- een tangere reKentijd. 
- de noodzaKelijkheid van meer geheugenruimte in de computer, 
- een toename van de afwijKingen doordat bij een groter aantal stappen 

of segmenten de afrondingen tot steeds grotere fouten leiden. 
Voor dit alles zal er een optimum zijn. 
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6.3.3 Warmtedissipatiefactor -reKsnelheidsrelatie • 

Bij de bepaling van de grafieK in figuur 5. 6 is de reKsnelheid 
gevarieerd I terwljl dezelfde vloeifunctie gebruiKt werd. De ligging 
van deze vloeifunctie is echter afhanKelijK van reKsnelheid en 
temperatuur. In figuur 6. 2 is dit weergegeven. 

Figuur 6.2: invloed van temperatuur en reKsnelheid op de Jigging van 
de vloeiKurve. 

Bij hogere deformatiesnelheden zal het materiaa! warmer worden wat, zo 
blijKt uit figuur 6.2, de invloed van de reKsnelheid weer tegenwerKt. 
In hoeverre beide elKaar beinvloeden is niet beKend. Het zal ooK 
mOeilijK zijn een opstel1ing te bedenKen waar be ide effecten afzonder

lijK bepaald kunnen worden. 

Tevens Kan men uit figuur 5.6 aflezen dat al zeer hoge als (gr-oter dan 
0,93) bij lage reKsnelheden bereiKt worden. Dit is terug te voeren tot 
de zeer lage warmtegeleidingscoefficient van slagvast PVC. De bereiK te 
temperatuur zal daarom onder normale omstandigheden altijd dicht in de 
buurt liggen van de berekende maxima Ie temperatuur. Begint men bij 20 
°c I dan Kan men tot ca. 55 0c komen. Bij deze temperatuur is de 
vloeifunctie echter niet meer de uitgangsfunctie, maar zal meer JijKen 
op die van 60 0c. Men Kan het proces dan herhalen en tot ca. 88 0c 
verder verwarmen. Dit is al boven de glastemperatuur van slagvast PVC. 
Het plaatselijk op verwerKingstemperatuur brengen via "onze" methode 
is dus goed mogelijK. 
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7. CONCLUSIES. 

Uit het onderzoeK zijn de volgende conclusies te treKKen: 

- het plastisch gedrag van slagvast PVC Kan goed beschreven worden met 
het model van Voce, 

- In eerste benadering Kan gesteld worden. dat, slagvast PVC bij 
vervormingssnelheden van 10-2 5- 1 of hoger en bij 
temperaturen lager of gelijk aan Kamertemperatuur reeds bij lage 

deformaties thermisch instabiel wordt. 

- bij het vervormen van slagvast PVC aanmerKelijk boven 

Kamertemperatuur. zal geen thermische instabiliteit optreden I 

- het computerprogramma geeft een juist beeld van de temperatuur
verdeling in een torsiestaaf I 

- door plastisch deformeren is het mogelijK om de temperatuur van 
slagvast PVC tot boven de glastemperatuur te brengen. 
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S YHBOLENLI..,S T 

At :: werl<elijl< oppervlaK [m2 ] 

BO :: beginbreedte van de trel<strip [m) 

F :: Kracht [N] 

Lt :: momentane lengte [m] 

Qaf :: afgestaneenergie [..I 1 
Qop :: opgenomen energie [..I ) 

Qtoe :: toegevoerde energie [..I ) 

So :: begindiKte van de trel<strip [m] 

T :: materiaaltemperatuur [oC) 

V :: volume van het proefstul< [m 3 ] 

Et :: effectieve deformatie [ - 1 

Et :: effectieve deformatiesnelheid [s -1 ) 

Y :: materiaalstructuurfal< tor [-] 

p :: soortelijl<e massa [I<g m- 3 ] 

c :: soortelijl<e warmte [..I Kg-1 K-1] 
dL :: weglengte of verlenging [m 1 
<:IT :: temperatuurverschil [oC] 

dW :: arbeidsverschil [Nm) 

v :: treKsnelheid [m s -11 
a :: warmtedissipatief actor [- ) 

°t :: effectieve spanning [N m-2 ] 
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EIGENSCHAPPEN VAN SLAGVAST PVC TROVIDUR BIJLAGE 

Polyvinylchloride afgekort PVC behoort tot de meest gebruikte kunst
stoffen. Dit is te danken aan de goede eigenschappen, de lage prijs en 
de vele verkrijgbare varianten. De technische opkomst van PVC begon in 
de twintiger jaren in Duitsland. In 1932 werd in Amerika de mogelijk
heid tot verwerking met weekmakers ontdek t en sindsdien zijn de ont
wikkelingen rond de verwerking en toepassing steeds sneller gegaan. 
Naast hard PVC, week PVC en slagvast PVC zijn erg nog vee I andere 
typen, met ieder hun speciefieke eigenschappen. 

Hard PVC (=normaal PVC) heeft de volgende eigenschappen: 
- amorf, 
- hoge stijfheid, treksterkte en hardheid vergeleken met polyetheen (PE) 

en polypropeen (PP), 
- zelfdovend, 
- chemische bestendigheid vrij goed, vooral tegen apolaire stoffen, 
- een lage ontledingstemperatuur, bij langere tijd zal al bij 150 °c 

ontleding optreden. 

Slagvast PVC onderscheid zich hiervan door: 
- een hogere slagvastheid door de hogere taaiheid, 
- bestand tegen temperaturen die ca. 30 °c hoger liggen, 
- iets kristallijn. 

Deze eigenschappen zijn verkregen door het inmengen van ca. 10X 
gechloreerde PE. Het PE zorgt voor de hogere slagvastheid, de betere 
lage temperatuureigenschappen en de kristalliniteit. Het chloor voor 
de bet ere temperatuurbestendigheid. 

soortelijke massa 
(DIN 53479) 

treksterkte 
(DIN 53455) 

bUigsterkte 
(DIN 53452) 

E-modulus 
(DIN 53457) 

slagvastheid 
(DIN 53453) 

maximum temp. kortstondig 

maximum temp. langdurig 

warmtegeleidingsvermogen 
(DIN 52612) 

1350 

70 

6.0 

0,163 

[N m-2 ] 

[oC] 

[oC] 

[W m- 1 1(-1] 

specifieke warmtecapaciteit 

lineaire uitzettingscoefficient 
(VDE 0304/1) 

1180 

8010- 6 

[J kg - 1 I( - 1 ] 

[mm m- 1 1(-1] 

wateropname 
(DIN 53495) 

specifieke volumeweerstand 
(DIN 53482) 

oppervlaK teweerstand 
(DIN 53482) 

relatieve dielectrische constante 
(DIN 53483) 

dielectrische verliesfaktor 
(DIN 53483) 

0,025 

1.10 12 

3,2 

0,02 

[ohm m] 

[ohm) 

bij 50 Hz 

bij 50 Hz 
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FORMULEAFLEIDING THERHISCHE INST ABILITEIT BIJLAGE II 

We nemen voor het mechanisch gedrag van een materiaal een toestands
vergelijking van de volgende soort aan: 

(11.1) 

De strUktuurfaktor y geeft de invloed van de textuur op de vloei
spanning van het materiaal. Immers door verschillende deformatie
processen onstaan verschillende voorkeursorientaties. Hierdoor dus ook 
verschillende mechanische. eigenschappen t denk bijvoorbeeld aan kalan
deren. Neemt men aan dat de invloed van y op (If. 1) tijdens 66n en 
hetzel-fde deformatieproces verwaarloosbaar klein is I dan mag men 
voor (II. 1) schrijven: 

( 1 I .2.) 

GebruiK makend van een eigenschap van een toestandsvergelijking geldt: 

= + (11.3) 

Op het punt van instabiel worden geldt: 

(11.4) 

Verder Kan men als eerste benadering aannemen dat: 

(11.4a) 

Invullen van (11.4) in (11.3) 1evert: 

[a
ot] . ~ 

aT. dE:t 
E:t.E:t 

(11.5) 

De deformatie -energie kan verdeeld worden in elastische energie en plas
tische de'formatie -energie. Oe invloed van het elastische gebied kan 
verwaarloosd worden. Immers de elestische energie wordt niet omgezet 
in warmte. 
Energie is gedefinieerd als het produK t van Kracht en weg. In het 
geval van deformatie van een materiaal wordt de energie dus gegeven 
door de belasting te vermenigvuldigen met de verlenging. 
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In formulevorm: 

Waarin dW 

dL 

dW = F 0 dL 

= arbeid -increment [Nm], 

= lengte -increment [m]. 

(11.6) 

Voor de ware treKKromme, welKe wij gebruiKen, Kan m. b . v. de formules 

( 3. 1) en (3. 2) worden afgeleid: 

dW = at 0 ,At 

Volume -invarantie bij plastisch omvormen: 

dW 

V 

Waarin V = volume [m3 ]. 

o Lt, 0 dEt 
I
Vt 

Vt = constant, levert: 

( 1 1 .7) 

Uit (It. 7) voigt dat de deformatie-energie per volume-eenheid, of wei de 

specifieKe deformatie -energie (W s) gegeven wordt door: 

Voor de energietoename (dQ) van een volumen V bij een temperatuur

stijging dT geldt: 

dQ = p 0 V 0 c 0 dT ( I 1 .9) 

Gaat men ervan uit dat de totale deformatie -energie wordt omgezet in 

warmte, zo geldt met (11.8) en (11.9) na omwerKen: 

atOdEt 
dT = 

poc 
(11.10) 

Gaan we uit van een homogene temperatuurverdeling in een materiaal

element ter grootte van het eenheidsvolume, waarbij per tijdseenheid 

( 1 -a ) -ste deel van de hoeveelheid warmte afvloeit I naar de omgeving, 
dan Kunnen we voor (II. 10) 001< schrijven: 

a 
dT = (11.11) 

p 0 c 

Combinatie van (11.5) en (11.11) levert: 

[:~t]. . _: __ a_c~t 
Et,Et 

(11.12) 
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THERMISCHE INST ABILITEIT BIJ PVC BIJLAGE III 

Combinatie van vergelijKing (II. 12) met vergelijKing (5.3) levert: 

[

00 t] P' c . n ( B - C ) e ( - n . € t ) 
aT • = ---a---.-(-B-----(-B---C-)---e-(~-~n~·~€~t~» 

€t.Et 

Met Q = (B-C) . e(-n'E t ) 

wordt vergel ijKing (I I I .1): 

[oat] = _p __ ,_c ___ ' _n __ ' __ Q_ 

aT. a ' (8 - Q) 
Et.€t 

Oit is de thermische instabiliteitsvergelijKing voor slagvast PVC 

(111.1) 

(111.2) 

(111.3) 

bij onze onderzoeKscondities f zoals temperatuur en treKsnelheid. 
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ELASTISCHE REK BI"ILAGE IV 

Buigproef ter bepaling van de elastische reK. Een Kleine elastische 
reK is gewenst. 

Figuur IV. 1 geeft de vorm waarom gebogen werd. 

v 

Figuur IV. 1: buigmal. 

De strips werden in 1 seconde gebogen en eveneens gedurende 1 seconde 
in vorm gehouden. Het resultaat werd na 5 seconden beKeKen. Het blijK t 
dat ABS en slagvast PVC het best uit de bus Komen I . waarbij PVC vee! 
minder snel inscheurt bij herhaalt snel heen en weer buigen. LeuK 
detail hierbij is I dat als men even pauzeert of langzaam heen en weer 
buigt I weI vrij snel inscheuring optreedt. Door de I door snel heen en 
weer te buigen I toegevoerde mechanische energie stijgt de temperatuur 
plaatselijK schijnbaar genoeg om PVC in zijn rubberfase I of in ieder 
geval daar tegenaan te brengen. Dit is bemoedigend voor het resultaten 
van dit onderzoeK I omdat het over dit verschijnsel gaat en PVC daar 
gevoelig voor schijnt te zijn. 

Resultaten : 

PA 

• pp 

• ? HDPE 
., s PC 

• ABS 

PVC 

Figuur IV. 2: resultaten buigproef. 
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ORIENTATIE IN ICUNSTSTOFPLAAT BI .. ILAGE V 

Om te achterhalen of er in de uitgangsplaat ingevroren orienta

tie bestond, is de volgende proef uitgevoerd. 

Ze bestond uit drie fasen: 
- ouderen tot 83 0C, gedurende 25 minuten. 

- af laten Koelen en opmeten. 

- ouderen tot 90 0c I gedurende 25 minuten. 
- af laten Koelen en opmeten. 

- ouderen tot 1 60 °c I gedurende 2 minuten. 
- af laten Koelen en opmeten. 

Plaatje: 
2 5 4 

7 =========== 8 

1 6 3 

===: richting van aan het opervlaK zichtbare groeven. 

figuur V. 1 :proef.plaatje met meetpunten. 

Resultaten : 

vooraf II 830C ugoDc III6CJOc .x. en ee.iddeld 
[al ,erschi I I Z I 

1-2 61,1 61,3 61,3 61,5 + 0,65 ~ 6 - 5 51,. 61,6 61,6 61,1 + 0,.9 + G;65 
3 - 4 ",2 61,5 61,5 61,1 + O,SZ 

1-3 9.,5 94,5 9.,5 =,~ - 0 53 ~ 1 - 8 94,6 94,6 
=:~ - 0:.2 - U';l9 

2 - • 94,5 94,6 94:3 - 0.21 

diUe 3,0 3,0 3,0 3,0 0 ~ 0 

Tabel V. 1: vormverandering van het plaatje na verwarmen. 
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RESULTATEN TREKPROEF aJLAGE VI 

Hieronder staan de gemeten Kracht/reK Krommen. In figuur VI. 1 staat 
de Kromme gemeten bij een omgevingstemperatuur van 20 0C. en in figuur 
VI.2 die van 60 °C. De omcircelde cijfers Zijn meetpunten. Op die 
plaatsen werd de strip ontlast en de breedte en diKte gemeten. De 
resultaten hiervan staan in de tabellen VI. 1 en VI. 2. 
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• I _/lIIIn. 

Figuur VI. 1 F /E-grafieK bij 20 °c 

11 ~::::~~I;:; CT_vawt) lornRJ<IliGEII' 
eaperatUl.irt ItI c. 

treklulMid:.J _Jain. 

~------------------------~ 
beaiawaarde. 1:

0
• ~r1Jl ... To~1 - 1:0 '""", .. -

r • l> A' b • .-1." , .1~ 
0" I ..... l~ r -In! Il (Ll 

(.2) 
a A 

(B/.2) 0 • ·0 . ... 
(Ill 1-) <_I t_l (_I 

I 9'50 0.035 0.001 1..1>9 3.04 20.35 0.01 41..1.9 
2. BBO 0.2Z1 0.oa6 c.51 2.96 19.23 0.06 45.77 , 

7aS 1.905 0.92;; 4.92 2 .. 22 10.91 0 • .,3 71.96 
It 910 1.99B 0.905 4.73 2.14 10.10 0.71 110.17 
S SSC 2.1;;1 0.979 4.1>1 2.0" 9.50 0.77 89.4., , 

Bas 2 .. 259 1.023 4.47 2.02 9.02 0.82 <;&.11 
f 930 2.392 1.094 4 .. 34 1.91> a.49 0.9a 109.1>0 -

-

-

150987 n. 

TabeJ VI. 1 gegevens treKproef 20 °c 
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Figuur VI.2 F /E:-grafiek bij 60 0c 
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r • b 4 • b • ... "". c..l~ oa! ",-l~. c -In !. • (.l!) 

<_2) 
• A 

(X/:'2) I ". 
R .... 

(II) 1--) <-) (-) I_l 

11 509 O,Ole 0.005 6.59 3.04 20.00 0, ()O 25.45 
~ 445 0.7"'3 0.~6'" 5.IU i::~ 115.53 0.26 26.615 
<t 4'e13 1.:;69 0.639 5.::4 12.se 0.4 36.02 
S 483 1.737 0.8OS 4.67 2.2~ 10.ee 0.61 44.37 
(. 500 2~02S 0.937 4.:m 2.10 9.64 0.73 ~51. e'1 

~ 530 2.29 .. 1.0613 4.31 1.9 11.50 ~:~ 62.34 
5b2: 2.528 1.17'J. 4.08 I.\!!7 7.62 73.79 

9 600 2.666 1.236 3.94 1. 81 7.11 1.04 84.39 

j 

I 
I 
I 

150987 IV. 

Tabel VI.2 gegevens trekproef 60 0c 
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COMPUTERPROGRAMMA BI'-'LAGE VII 

STOP 

Figuur Vij. 1 : 

START 

Programma 
checkt op 
instabiel 
worden v.h. 
rekenproces. 

rekent alles 
uit. 

Menu 
presenteren. 

ten naar 
beeld
scherm. 

Resulta
ten naar 
printer. 

stroomschema van het programma wat de temperatuurver
de ling in een ronde staaf tijdens torsie bereKend. 
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Regelnummeroverzicht : 

Regelnr. 

100 

103-121 

122-125 

jil6-159 

162 

163-165 

167-169 

171 - 184 

186-192 

194-228 

231-248 

251 

252 

AKtie (s) 

Startdeclaratiesi scherm in textmode; array -base = OJ 
getal e; functietoetsen uitzetten; textKleur gee I; 
cursor vergroten. 

Startscherm opbouwen. 

SI eenheden maKen; hulpvariabele RC bepalen. 

Testen of het reKenproces instabiel zal worden met de 
ingegeven data. Ais dit zo is, dan wordt om nieuwe 
invoer gevraagd t net zolang tot OK bevonden. 

Dimensioneren van het tempratuur -array. 

Aile segment -temperaturen bij reKenstap nul op ingege
yen omgevingstemperatuur instellen. 

Heiden van de start van het reKenproces. 

BereKenen van aile per stap en segment onstane tempera
turen (Op 0, tOC nauwKeurig). Visuele melding van het 
reKenstapnummer. Ais dit gebeurt is t wordt een geluids
melding gegeven. 

Menu met de Keuzen: printer, display, stoppen of her
starten van programma. 

Routine voor het uitsturen van de ingegeven variabelen 
en resultaten naar de printer. 

Routine voor het uitsturen van de resultaten naar het 
beeldscherm. 

Herstarten van programma. 

Stoppen van het programma. 

Tabel VII. t regelnummeroverzicht van het programma 
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100 SCREEN 0,0,0 : OPTION BASE 0 : E = 2.71829 : KEY OFF : m.OO 14,0,0 : LOCATE ,,1,Q,7 
101 CLS 
102 > 

103 lOCATE 1,10 : PRINT "TEl'lPERATI.It.R-VERDELIN6 IN EEN RIKIE STW TIJDENS TmslE· 
104 LOCATE 2,10 : PRINT STRIN6$(55,"~·) 
105 : 
lOb : 
107 PRINT • Gegevensinvoer:· 
108 INPUT • Hoe heet het aateriaal ·,~T$ 
109 INPUT « Voce-fador A [NlH21 ·,A1 
110 INPUT • Voce-factor B [N/fiI21 ·,91 
111 INPUT • Voce-factor n {-J • Nt 
112 INPUT • Totale deforaatie [-] ·:EPSTOT 
113 INPUT • Staafstraal [Ill • Rl 
114 INPUT • Begintetperatuur [OCl -'TO 
115 INPUT "War.tegeleidingscoefficient [W/ •• KJ -;LAB 
116 INPUT • Soortelijk geNlcht [kg/a3J ',RHO 
117 INPUT H Soortelijke NafDte [J/kg.KJ ·,SW 
118 INPUT • Aantal rekenstappen • X 
119 INPUT .. Aantal segaenten ":N 
120 INPUT • Totale deforlatie-tijd [sl ·,TTOT 
121 .-------- -------
122 LET A = Al • 1000000! 
123 LET B = Bl • l000000! 
124 lET R = Rl/l000 
125 RC=l/(RHO'SWl 
12b '-

'=N/12 
'=t4/12 
'=tI 
'It1.PVARIABELE 

127 LET TESTOPINSTABIEL = IRe • lAD • N • N • TTDTI/(R • R • XI 
128 IflILE TESTOPINSTABIEL > .51 
129 BEEP 
130 t:n..r:R 15 0 
131 LOCATE 18,1 : PRINT • Het prograMi dreigt instabiel te ID"den.· 
132 LOCATE 1911 : PRINT "Maak aantal stappen grater en/of aantal 5eglll!flten en deforaatietUd kleiner." 
133 COlOR 14 u 
134 INPUT • ~tal rekenstappen 
135 ItfIUT H Aantal segaenten 

I X 
·'N 

[5] .', TTOT 13& INPUT • Totale defaraatie-tijd 
137 : 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 : 
156 
157 lEND 
158 : 
159 • 

CLS 
LOCATE 1,10 : PRINT "TElf'ERATtIR-vERDELIN6 IN EEN RONDE STAAF TIJDENS TmsIE" 
LOCATE 2,10 : PRINT STRINGS 155, ."WI 
PRINT n Segeven5invoer:" 
PRINT • Hoe heet het titeriaal .;~T$ 
PRINT" Voce-fador A [N/M2] ·;Al 
PRINT • Voce-factor B [N/II2] ·;Bl 
PRINT • Voce-fador n [-J ·;Nl 
PRINT • Totale defortitie [-] ";EPSTOT 
PRINT • Staafstraal [ea] ";Rl 
PRINT • 8eginte.peratuur [OCl ·;TO 
PRINT" Warltegeleidingscoefficient [W/ •• K] ";lAB 
PRINT • Soortelijk gewlcht [kg/Ill ";RHO 
PRINT • Soortelijke warate [J/kg.Kl "jSW 
PRINT • Aantal rekenstappen "; X 
PRINT" Aantal segaenten -.N 
PRINT ~ Totale deforaatie-tijd [s] ·;TTOT 

LET TESTOPINSTABIEL = (Re * LAB • N * N • TTOTI/IR * R * Xl 

160 • - I = Segaentnullef J = StapnUMer 
161 ,------------------------------
162 DIM HN,Xl 'Dlt£NSIONEER TElflERATtIR-ARRAY 
103 FIR 1=1 TO H 
164 LET HI,Ol = TO 'tW4( iUE SE6t£NT-BEGINTEI'f>'S :: TO 
165 NEXT I 
1M ,----,-----
167 COLOO 15 0 'BEREKEt£N VAN iUE T (i, j) 
169 LOCATf 20,18 : PRINT RIk ben aan het rekenen, een ogenbIH:je a.u.b." 
169 COLOO 14,0 
170: 
171 FOR J :: 1 TO X 
172 LOCATE 22,30 : PRINT "Dezig aan stap: .oJ. '00\.1( STAPNR. ~ 
173 FOR I = 1 TO N ' , 
174 HH = TTDT/!.5 * X • «IiII-(I-l)A211 • «(R'R1/(N'N») 
175 EPS = EPSTOT * «(I-.S)/N) * (J/X) 
176 SISKA = B - (B-A) • (EA (-Nl'EPS)l) 
177 W :: SISKA. {EPSTOT/X} * «I-.S)/N) 
178 IF 1=1 THEN Y = 0 ElSE Y = LAB • (TII-l,J-l)-T(I,J-ll) i (1-1) • HH) 
179 IF I=N THEN Z = 0 ELSE Z = LAB * (T(}+1,J-l1-T(I,J-ll) • (1 • HHI 
180 T(I,J) = T(I,J-l) + Re * (W + Y + Zl 
181 NEXT 1 
182 NEXT J 42 



183 : 
184 BEEP 
185 ,------
186 LET AS :: -Menu· 
167 WHILE AS = "Menu' 
lee CLS 

'KLMR !'lET REKEt£N --_._---
'f£NU 

189 LOCATE 10,8 : PRINT "Resultaten naar P(rinter) , DHsplayl , Q(uitl of R(estarU ?" 
190 LOCATE 22[16 : PRINT "TDETS DE GEWENSTE OPTIE: P! Dig! R "; 
191 LET AS = NP!JTS(1} 'NAOO UP TIETS 
192 CLS 
193 ,-------------------------------------
194 : 
195 
1% 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
20b 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
2lb 
217 
218 
219 : 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
22b 
227 
228 
229: 
230 : 
231 
232 
233 
234 
235 
23b 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
2% 
247 
248 
249 : 
250 : 

WHILE AS :: .p" OR AS = • • 'PRINTER-ROUTIt£ 
LOCATE '!~fO : PRfNT "Gegevens gaan nu naar de printer ••• "; 
LPRINT llm (15) • 'INSTELLEN VAN KLEI NE LEITERS 
WIDTH LPRINT 132 'INSTELLEN AANTAL LEITERS PER REGEL 
LPRINT "Invoer:" 
LPRINT "r1ateriaal 
LPRINT "Voce-factor A 
LPRINT ·Voce-factor B 
LPRINT ·Voce-factor n 
lPRINT "Totale deforaatie 
LPRINT 8Totale deforaatie-tiJd 
LPRINT ·Staaf5traal 
LPRINT R8eginteaperatuur 
LPRINT "Warmteqeleidingscoefficient 
LPRINT ·Soortel i jk gewlcht 
LPRINT RSoortelijke Nar.te 
LPRINT "Aantal 5egaenten 
LPRINT "Aintal reken5tappen 
LPRINT 
lPRINT .. STI¥': SEMNT --)" 
lPRINT • ". 
FOR I :: 1 TO N 

LPRINT USING "mti u'I' 
NEXT 1 ' I 

FORJ=lTOX 
lPRINT USING gmt •. J. 
FOR I :: 1 TO N ' , 

LPRINT USING ·1t'.1 "jT(I,Jl; 
NEXT 1 

LPRINT 
NEXT J 
LET AS = RI'IenU· 

IfHLE AS = MD" m AS = 'do 
PRINT .. STAP: SESl'ENT -)' 
PRINT • '. 
FI:Rl::lTrfN 

PRINT usn*, "mit -. I' 
tEn I ' , 
PRINT 
Fm J :: 1 TO X 

PRINT USHI3 "It .. -'J; 
FOR I = 1 TO N ' 

PRINT USltfi "Itt.t "jTlI,J); 
NEXT I 

PRINT 
NEXT J 
PRINT am:: EEN TOETS .... "j 
LET AS = INPUTS(l) 

LET AS :: "Menu" 
WEND 

: ";MTS 
[N/M21: ';Al 
[NJu2l: ";Bl 

[-J: ";Nt 
t -]: ';EPSTOT 
[5]: ";ITOT 

[Ml: ";Rl 
[tCl: ";TO 

[W/ •• K]: ";LAB 
[kg/1l31: ";RHJ 

[J/kg.KJ: ";SW 
: "iN 
: ft;X 

, (ffSET VOOR I-or' 5 

'LINE FEED 

'DlSPLAY-ROUTltE 

'(ffSET VOOR I -or' 5 

'LINE FEED 

'LINE FEED 

'IIACHT OP TI:ETS 

251 IF AS = aR" OR AS = Hr· THEN RUN 
252 IF AS :: "Q" m Ai = "Q" TI£N SYSTEM 
253 LET AS = "Menu· 

'RERUN PROORAItIA 
'QUI T PRIlGRfi1I'IA 
'TERUG MAAR ' I£NJ 

254 WEND 

Tabel VII. 2. programma listing 
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ADiABATISCHE TEMPERA TUURVERDELING BI.JLAGE VIII. 

Tabel VIII.' geeft de uitdraai van het computerprogramma voor de 

adiabatische temper atuurverde ling (). = 0) bij 20 °C. 
T abel VIII. 2. geeft deze resultaten voor 60 °C. 



Invoer: 
tlateriaal 
lIoce-factor C 
Voce-fie tor B 
Voce-hctar n 
Totale defar.atie 
Totale deforlatie-tijd 
Shafstraal 
Beginteaperatuur 
iar.tegeleidingscaefficient 
Soorlelijk gewicht 
Soortelijke war.te 
Aantal seglenten 
Aantal rekenstappen 

STAPI SESPIENT ---} 
1 2 3 4 

1 20.0 20.0 20.1 20.1 
2 20.0 20.1 20.2 20.2 
3 20.0 20.1 20.2 20.3 
4 20.1 20.2 20.3 20.5 
5 20.1 20.2 20.4 20.6 
6 20.1 20.3 20.5 20.7 
7 20.1 20.3 20.6 20.8 
8 20.1 20.4 20.6 20.9 
9 20.1 20.4 20.7 21.0 

10 20.2 20.5 20.B 21.1 
11 20.2 20.5 20.9 21.3 
12 20.2 20.6 21. 0 21.4 
13 20.2 20.6 21.1 21.5 
14 20.2 20.7 21.1 21.6 
15 20.2 20.7 21.2 21. 7 
16 20.3 20.8 21.3 21.8 
17 20.3 20.9 21.4 21.9 
19 20.3 20.9 21.5 22.1 
19 20.3 20.9 21.5 22.2 
20 20.3 21.0 21.6 22.3 
21 20.3 21.0 21.7 22.4 
22 20.4 71.1 21. 9 2" '5 
23 20.4 21.1 21.9 22.6 
24 20.4 21.2 22.0 22.8 
25 20.4 21.2 22.0 22.9 
26 20.4 21.3 22.1 23.0 
27 20.4 21.3 22.2 23.1 
28 20.5 21.4 22.3 23.2 

I' 
29 20.5 21.4 22.4 23.3 
30 20.5 21.5 22.5 23.5 
31 20.S 21.5 22.5 23.0 
32 20.5 21.0 22.6 23.7 
33 20.5 21.6 22.1 23.8 
34 20.6 21. 7 22.8 23.9 
35 20.6 21.7 22.9 24.0 
36 20.6 21.8 23.0 24.2 
37 20.6 21.8 23.0 24.3 
38 20.6 21.9 23.1 24.4 
39 20.6 21.9 23.2 24.S 
40 20.6 22.0 23.3 24.6 

Tabel VIII. 1 : 

: PVC 
[N/IlIll: 45.77 
[N/ai2l: 42.06 

[-1: -3.3 
[- J: .9 
[5]: 1 

[I.]: 20 
['C]: 20 

ttl/ •• KI: 0 
[kg/.3l: 1350 

£J/kg.KJ: 1180 
20 
40 

5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
20.1 20.2 20.2 20.2 20.3 20.3 20.3 20.4 20.4 20.4 20.5 20.5 20.5 
20.3 20.4 20.4 20.5 20.6 20.6 20.7 20.7 20.8 20.9 20.9 21.0 21.1 
20.4 20.5 20.6 20.7 20.B 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 
20.6 20.7 20.8 21.0 21.1 21.2 21.4 21.5 21.6 21.S 21.9 22.0 22.2 
20.7 20.9 21.1 21.2 21.4 21.5 21.7 21.9 22.0 22.2 22.4 22.5 22.7 
20.9 21.1 21.3 21.5 21. 7 21.9 22.1 22.3 22.S 22.7 22.9 23.1 23.3 
21.0 21.3 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.6 22.9 23.1 23.3 23.6 23.8 
21.2 21.4 21. 7 22.0 22.2 22.5 22.8 23,0 23.3 23. , 23.8 24.1 24.4 
21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 24.0 24.3 24.6 24.9 
21.5 21.B 22.1 22.5 22.9 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.2 25.5 
21.6 22.0 22.3 22.7 23.1 23.4 23.B 24.2 24.' 24.9 25.3 25.7 26.1 
21.8 22.2 22.6 23.0 23.4 23.8 24.2 24.6 25.0 25.4 25.8 26.2 26.7 
21.9 22.3 22.8 23.2 23.6 24.1 24.S 25.0 25.4 25.9 26.3 26.8 27.3 
22.1 22.5 23.0 23.5 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9 26.3 26.8 27.3 27.9 
22.2 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25.2 25.B 26.3 21>.8 27.4 ')7.9 29.4 
22.4 22.9 23.4 24.0 24.5 25.1 25.6 26.2 26.7 27.3 27.9 2B.S 29.1 
22.S 23.1 23.6 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.e 2S.4 29.0 29.7 
22.7 23.3 23.9 24.S 25.1 25.7 26.3 27.0 27.6 28.3 29.9 29.6 30.3 
22.S 23.4 24.1 24.7 25.4 26.0 26.7 27.4 2B.1 2S.8 29.5 30.2 30.9 
23.0 23.6 24.3 25.0 25.7 26.4 27.1 27.8 28.5 29.3 30.0 30.S 31.6 
23.1 23.9 24.5 25.2 26.0 26.7 21.S 2B.2 29.0 29.8 30.6 31.4 32.2 
23.3 24.0 24.1 25.5 26.3 27.1 27.8 28.6 29.5 30.3 31.1 32.0 32.9 
23.4 24.2 25.0 25.8 26.6 27.4 2B.2 29.1 29.9 30.8 :n.7 32.6 33.5 
23.6 24.4 25.2 26.0 26.9 27.7 28.6 29.5 30.4 31.3 32.3 33.2 34.2 
23.1 24.6 25.4 26.3 27.2 2B.l 29.0 29.9 30.9 31.8 32.8 33.8 34.9 
23.9 24.1 25.6 26.6 21.5 2B.4 ~.4 30.3 31.3 32.4 33.4 34.5 35.6 
24.0 24.9 25.9 26.8 27.9 2B.8 29.S 30.B 31.9 32,11 34.0 35.1 36.3 
24.2 25.1 26.1 27.1 29.1 29.1 30.2 31.2 32.3 33.4 34.6 35.9 37.0 
24.3 25.3 26.3 27.3 28.4 29.S 30.6 31.7 32.9 34.0 35.2 36.5 37.S 
24.5 25.S 26.6 21.6 29.7 29.S 31.0 32.1 33.3 34.6 35.8 37.2 39.5 
24.6 25.7 26.S 27.9 29.0 30.2 31.4 32.6 33.S 35.1 36.5 37.9 39.3 
24.8 25.9 27.0 29.2 29.3 30.5 31.B 33.0 34.3 35.7 37.1 38.6 40.1 
24.9 26.1 27.2 29.4 29.6 30.9 32.2 33.5 34.9 36.3 37.8 39.3 40.9 
25.1 26.3 27.5 28.7 30.Q 31.3 32.0 34.0 35.4 36.9 3B.4 40.1 41.B 
25.2 26.5 27.7 29.0 30.3 31.6 33.0 34.4 35.9 37.5 39.1 40.9 42.6 
25.4 20.7 27.9 29.3 30.0 32.0 33.4 34.9 36.5 3B.l 39.S 41.6 43.5 
25.6 26.9 29.2 29.S 30.9 32.4 33.9 35.4 37.0 38.7 40.5 42.4 44.4 
25.7 27.0 28.4 29.B 31.3 32.7 34.3 35.9 37.0 39.4 41.2 43.2 45.4 
25.9 27.2 2B.o 30.1 31.6 33.1 34.7 36.4 3B.2 40.0 42.0 44.1 46.3 
26.0 27.4 28.9 30.4 31.9 33.5 35.2 36.9 3B.8 40.7 42.7 44.9 47.3 

overzicht van de adiabatische temperatuurverdeling 

bij 20 0c. 

IB 19 20 
20.6 20.6 20.6 
21.1 21.2 21.3 
21.7 21.8 21.9 
22.3 22.4 22.6 
22.9 23.0 23.2 
23.5 23.7 23.9 
24.1 24.3 24.5 
24.7 24.9 25.2 
25.3 25.6 25.9 ' 
25.9 26.2 26.6 
26.5 26.9 27.3 
27.1 27.5 28.0 
27.7 2B.2 2B.7 
28.4 28.9 29.4 
29.0 29.6 30.1 
29.6 30.3 30.9 
30.3 31.0 31.6 
31.0 31.7 32.4 
31.7 32.4 33.2 
32.3 33.1 34.0 
33.0 33.9 34.9 
l!.fl 34.7 35.6 
34.5 35.5 36.5 
35.2 36.3 31.3 
36.0 37.1 38.2 
36.7 37.9 39.1 
37.S 38.S 40.1 
38.3 39.7 41.0 
39.1 40.6 42.0 
40.0 41.5 43.1 
40.9 42.4 44.1 
41.7 43.4 45.2 
42.6 44.4 46.4 
43.6 45.5 47.5 
44.5 46.6 4B.B 
45.5 47.1 50.0 . 
46.6 48.9 51.4 ' 
47.6 SO. 1 52.7 
48.7 51.3 54.2 
49.9 52.6 55.1 

45 



lnvoer: 
Kateriaal : PVC 
Voce-factor C (N/1I2l: 24.4 
Voce-hctor B [N/.12l: 17.52 
Voce-hctor n HI -2.2 
Totale deforlatie HI 1.04 
Totale deforlatie-tijd [5]: 1 
Staafstraal rill]: 20 
Begintelperatuur [0 Cl I 60 
War.teqeleidingscoefficient nl/ •• K]: 0 
Soortelijk gewicht [kg/13l: 1350 
Soortelijke war.te [J/kg.Kl: 1180 
Aantal seglenten 20 
Aantal rekenstappen 40 

STAPl SEGIfENT ---) 
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 

60.0 60.0 60.0 60.1 60.1 60.1 60.1 60.2 60.2 60.2 60.2 60.2 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.4 60.4 60.4 
"I 60.0 60.1 60.1 60.1 60.2 60.2 60.3 60.3 60.3 60.4 60.4 60.5 60.5 60.5 60.6 60.6 60.7 60.7 60.& bO.B .. 
3 60.0 60.1 60.1 60.2 60.3 60.3 60.4 60.5 60.5 60.6 60.6 60.7 60.B 60.S 60.9 61.0 61.0 61.1 61.1 61.2 
4 60.0 bO.t 60.2 60.3 60.4 60.4 60.5 60.6 60.7 60.9 60.9 60.9 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.4 61.5 61.6 
5 60.0 60.1 60.3 60.4 60.5 60.6 60.7 bO.B 60.9 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9 62.0 
6 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 60.7 60.B 60.9 61.0 61.2 61.3 61.4 61.6 61.7 61.S 61.9 62.1 62.2 62.3 62.5 
7 60.1 60.2 60.4 60.5 60.6 60.8 60.9 61.1 61.2 61.4 61.5 61.7 61.B 62.0 62.1 62.3 62.4 62.6 62.S 62.9 
9 60.1 00.2 60.4 60.6 60.7 60.9 61.1 61.2 61.4 61.6 61.7 61.9 62.1 62.3 62.4 62.6 62.B 63.0 63.2 63.4 
If 60.1 60.3 60.5 60.6 60.B 61.0 61.2 61.4 61.6 61.B 62.0 62.2 62.4 62.6 62.S 63.0 63.2 63.4 63.6 63.B 

10 60.1 60.3 60.5 60.7 60.9 61.1 61.3 61.5 01.8 62.0 62.2 62.4 62.6 62.9 63.1 63.3 63.6 63.B 64.1 64.3 
11 60.1 60.3 60.6 60.B 61.0 61.2 61.5 61.7 61. 9 62.2 62.4 62.1 62.9 63.2 63.4 63.1 64.0 64.2 64.5 64.8 
12 60.1 60.4 60.6 60.9 61.1 61.4 61.6 61.9 62.1 62.4 62.7 62.9 63.2 63.5 63.S 64.1 64.4 64.7 65.0 65.3 
13 60.1 60.4 60.7 60.9 61.2 61.5 61.7 62.0 62.3 62.6 62.9 63.2 63.S 63.B 64.1 64.4 64.8 65.1 65.4 65.B 
14 60.1 60.4 60.7 61.0 61.3 61.6 61.9 62.2 62.5 62.8 63.1 63.5 63.B 114.1 64.5 64.8 65.2 65.5 65.9 66.3 
15 60.1 60.5 60.B 61.1 61.4 61.7 62.0 62.4 62.7 63.0 63.4 63.7 64.1 64.5 64.8 65.2 65.6 66.0 66.4 66.B 
16 60.2 60.5 60.B 61.1 61.5 61.9 62.2 62.5 62.9 63.3 63.6 64.0 64.4 64.8 65.2 65.6 66.0 66.5 66.9 61.4 
17 60.2 60.5 60.9 61.2 61.6 61.9 62.3 62.7 63.1 63.5 63.9 64.3 64.7 65.1 65.6 66.0 66.5 67.0 67.4 67.9 
IB 60.2 60.5 60.9 61.3 61.7 62.1 62.5 62.9 63.3 63.7 64.1 64.6 65.0 65.5 66.0 66.4 66.9 67.' 68.0 68.5 
19 60.2 60.6 61.0 61.4 61.B 62.2 62.6 63.0 63.S 63.9 64.4 64.9 65.3 65.B 66.3 66.9 67.4 6B.O 69.5 69.1 
20 60.2 60.6 61.0 61.4 61.9 62.3 62.8 63.2 63.7 64.2 64.6 65.1 65.7 66.2 66.7 67.3 67.9 68.5 69.1 69.7 
21 60.2 60.6 61.1 M.5 62.0 62.4 62.9 63.4 63.9 64.4 64.9 65.4 66.0 66.6 67.1 67.7 6S.4 69.0 69.1 70.3 
22 60.2 60.7 61.1 61.6 62.1 62.5 63.0 63.6 64.1 64.6 65.2 65.7 66.3 66.9 67.S 6B.2 6B.9 69.5 70.3 71.0 
23 60.2 60.7 61.2 61.7 62.2 62.7 63.2 63.7 64.3 64.9 65.4 66.0 66.7 67.3 68.0 68.7 69.4 70.1 70.9 71.7 
24 60.2 bO.7 61.2 bl.7 62.3 62.8 63.3 63.9 64.S 65.1 65.7 66.3 67.0 67.7 6B.4 69.1 69.9 70.7 11.5 72.' 
25 60.3 60.8 61.3 61.8 62.4 62.9 63.5 64.1 64.7 65.3 66.0 66.7 67.4 b8.1 68.8 69.6 70.4 71.3 72.2 73.1 
26 60.3 6O.B 61.3 bl.9 62.5 63.0 63.6 64.3 64.9 65.6 66.3 b7.0 67.7 6S.S 69.3 10.1 71.0 71.9 72.8 73.9 
27 60.3 60.8 61.4 62.0 62.6 63.2 63.8 64.5 65.1 65.S 66.5 67.3 69.1 68.9 69.7 70.6 71.5 72.5 73.5 74.6 
29 60.3 60.9 61. 4 62.0 62.1 63.3 64.0 64.6 65.3 66.1 66.8 61.6 69.4 69.3 10.2 71.1 72.1 73.2 74.3 75.4 
29 1,0.3 60.9 61.5 1,2.1 62.B 63.4 64.1 64.8 65.6 66.3 67.1 69.0 68.9 69.7 70.7 71.7 72.7 73.9 75.0 76.2 
30 60.3 60.9 61.5 62.2 62.9 63.6 64.3 65.0 6S.B 60.6 67.' 6&.3 69.2 10.2 71.2 72.2 73.3 74.5 75.8 17.1 
31 60.3 60.9 61.6 62.3 63.0 63.7 64.4 65.2 66.0 66.9 67.7 68.6 69.6 70.6 71.7 12.B 74.0 75.2 76.6 78.0 
~'" 60.3 61.0 61.7 62.3 63.1 63.B 64.6 6S.4 66.2 67.1 68.0 69.0 70.0 71.1 72.2 73.' 74.6 76.0 77.4 78.9 .u. 

33 60.3 61.0 61.7 62.4 63.2 63.9 64.1 65.6 66.5 67.4 69.3 69.3 70.4 71.5 72.7 74.0 75.3 76.1 78.3 79.9 
34 60.3 61.0 61.B 62.5 63.3 64.1 64.9 65.B 66.7 67.6 68.6 69.7 70.S 72.0 73.3 74.6 76.0 77.5 79.2 90.9 
35 60.4 61.1 61.B 62.6 63.4 64.2 65.1 66.0 66.9 67.9 69.0 70.1 71.2 72.5 13.9 75.2 76.7 78.3 80.1 82.0 
36 60.4 61.1 61.9 62.7 63.5 64.3 65.2 66.2 67.2 69.2 69.3 70.4 71.7 73.0 74.4 75.9 77.5 79.2 91.0 83.0 
37 60.4 61.1 61.9 62.7 63.6 64.5 6S.4 66.4 67.4 6B.S 69.6 70.B 72.1 73.5 75.0 76.5 78.2 BO.l 82.0 84.2 
3B 60.4 61.2 62.0 62.8 63.7 64.6 65.6 1,6.6 67.6 69.8 69.9 71.2 72.6 74.0 -75.6 17.2 79.0 Sl.0 83.1 85.4 
39 60.4 61.2 62.0 62.9 63.B 64.7 65.7 66.B 67.9 69.0 70.3 71.6 73.0 74.5 16.2 77.9 79.9 81.9 84.2 86.6 
40 60.4 61. 2 62.1 63.0 63.9 64.9 65.9 67.0 6B.l 69.3 70.6 72.0 73.5 15.1 76.8 7B.7 80.7 82.9 85.3 87.9-

Tabel VIH. 2. : overzicht van de adiabatische temperatuurverdeling 

bij 60 °C. 
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