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Samenvatting. 

Voor het modelleren van het omhullingsproces van IC’s middels transferpersen is 

de constitutieve relatie tussen spanning en vervormingsgeschiedenis van het 

toegepaste thermohardende materiaal noodzakelijk. Hiertoe moet onderzoek 

gedaan worden naa: de reactie-kinetiek en de reologische eigenschappen van 

thermoharders. 

Gebleken is dat de reactie-kinetiek goed beschreven kan worden met een auto- 

katalytische reactie vergelijking. Het levert een vergelijking = flc,i) waarin zes 

parameters uit de DSC-metingen moeten worden geschat middels een niet-lineair 

kleinste kwadraten programma. Vanwege dit niet-lineaire karakter is een bijkomend 

probleem het optreden van meerdere oplossingen (afhankelijk van de gekozen 

startwaarden der parameters). Uit de vergelijking voor de conversiesnelheid kan 

voor iedere willekeurige ternperatuurgeschiedenis het bijbehorende verloop van de 

conversie worden berekend. Om hier zinvolle resultaten te verkrijgen dienen de 

DSC-metingen zeer nauwkeurig te gebeuren. 

Een algemeen model voor de Viscositeit als functie van de afschuifsnelheid, een 

willekeurige temperatuurgeschiedenis en de berekende conversie is niet gevonden. 

Wel bleek uit de reologische metingen gecombineerd met de berekende conversie 

dat voor de epoxy compound Hysol MG 36F-AM de afschuifsnelheid over het 

beschouwde meetbereik beschreven kan worden met een power-law, echter met 

een exponent die in principe afhankelijk is van de conversie. In eerste benadering 

kan de exponent constant worden verondersteld, zodat daarmee de afschuifsnel- 

heid afhankelijkheid gescheiden wordt van temperatuur en conversie effecten. 

Temperatuur- en conversie-invloeden blijken niet gescheiden te kunnen worden. 

Voor lage temperatuurgradiënten kan de temperatuur/conversie afhankelijkheid 

ringsenergie en de pre-expofisfiti9k factor een fmctie zijn van de conversie. !ndien 

deze functies worden benaderd door een derde-orde polynoom, kan een redelijke 

schatting voor de viscositeit verkregen worden. Bij hoge temperatuurgradiënten 

gaan de temperatuur- en conversie verdeling in het proefstuk een rol spelen. 

VOO? iiysûi gefiûdelleeíd uiûrben met ee:: krrheniuc vergvlijkiny waarrr! de active- 
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Voorwoord. 

Dit verslag dient als afsluiting van de eerste (interne) stage binnen de vakgroep 

WRN. Het bestaat grofweg uit twee delen, te weten een stuk 'kinetiek' en een stuk 

'reologie'. Geprobeerd is er een aaneensluitend geheel van te maken, doch dit is 

niet volledig gelukt. Zo wordt in hookktuk 2 de readie-kinvtiek Secchrever! V S Q ~  

CA-650 E-3557 (Dj tewijl in hoofdstuk 3 de reologie wordt behandeld voor Hysol 

MG 36F-AM. 

De oorzaak van deze onvolkomenheid ligt bij een ongewenst nachtelijk bezoek van 

een onverlaat die de computer bij de DSC-meetopstelling vakkundig heeft leegge- 

sloopt. Het gevolg was wel dat vanaf dat moment geen DSC-metingen meer 

konden plaats vinden en dat gewerkt moest worden met de tot dan toe vergaarde 

DSC-meetdata. 

Voor de beschrijving van het reologisch gedrag is een model voor de reactie- 

kinetiek noodzakelijk. Wegens het ontbreken van eigen DSC-meetdata voor Hysol 

is gebruik gemaakt van de parameters voor het Kamal-Sourour model zoals 

gevonden in [8]. 

Tenslotte willen wij Gerrit Peters, Anne Spoelstra, Leon Govaert, John de Kok en 

Wim Zoetelief bedanken voor hun bijdrage aan deze stage. 

Wij houden ons aanbevolen voor opmerkingen en suggesties. 

Maurice ^!aessens 
Pasca! Etman 

Eindhovenj maart 1991 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding. 

Het doel van de stage was om voor een aantal epoxy compounds het gedrag van 

de viscositeit als functie van de conversie, temperatuur en de afschuifsnelheid te 

beschrijven. Dit constitutieve model kan dan toegepast worden bij het modelleren 

van het smhuiiingcpaocec - .  om SC's middels transferpersen. Om est ZQ'O functie Oe 

komen zijn er meerdere tussenstappen nodig, die zijn weergegeven in figuur 1.1 . 

Warmte 

Figuur 1.1 Schema voor de materiaalkarakterisering. 

A!!ereerst moet middels BSC (Differential Scanning Calorimetry) inzicht worden 

verkregen in de reactie-kinetiek van het materiaal. !n hoofdstuk 2 wordt ingegaan 

op de theorie van de DSC, de methode van meten en het fitten van de meetdata 

met een Kamal-Sourour model. De zes materiaalparameters van dit model worden 

geschat met twee niet-lineaire kleinste kwadraten methoden. Deze twee methoden 

worden met elkaar vergeleken. 

6 



In hoofdstuk 3 komt de reologie van een door ons onderzochte epoxy compound 

aan bod. Combinatie met de uit het Kamal-Sourour model berekende conversie 

levert een 4D-ruimte van viscositeit, temperatuur, afschuifsnelheid en conversie. Het 

shearthinning gedrag en de temperatuur/conversie afhankelijkheid worden geanaly- 

seerd. 
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Hoofdstuk 2 : Reactiekinetiek. 

2.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt de mogelijkheid onderzocht om de conversie -reactiekinetiek- 

te beschrijven met 66fi vergelijking. Bzartoe wcardei? de parameters van het model 

gefit op de van de DSC afkomstige meetdata. Hei fitten gebeurt met 2 verschillende 

methodes. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om tot een vergelijking te 

komen waarmee de conversie voor een willekeurige temperatuur geschiedenis 

voorspeld kan worden. 
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2.2 Theorie Kinetiek. 

De kinetiek vergelijking wordt veelal opgesteld op basis van een moleculaire 

beschouwing van de reacties tussen de verschillende materialen. Echter voor de 

onderzochte epoxy compounds is dit niet mogelijk, omdat deze epoxy compounds 

bestaan uit een mengsel van vercchiiiende epoxies, vuilstoffen en harders. Uit de 

literatuur blijkt dat het gedrag van de reactie, autocatalytisch is. 

R + P + warmte (met kinetieksnelheid 4)  (2.2.1) 

R + P + P + warmte (met kinetieksnelheid KJ (2.2.2) 

Het model dat deze autocatalytische reactie beschrijft is het Kamal-Sourour model 

(2.2.3). Het is een empirisch model, dat bewezen is door het doen van 

experimenten. Meer over dit model en waar het van afgeleid is, is te vinden in 

literatuur [I ], [2]. 

&!=- * dc - -(& +&c ")(I -cy (2.2.3) 
dt 

De in (2.2.3) voorkomende kinetische snelheidsconstanten K, en K, variëren 

volgens de Arrheniusvergelijking. K, en K, zijn dan ook te schrijven volgens de 

vergelijkingen : 

De 3 variabelen van he 

(2.2.4) 

(2.2.5) 

Kamal-Sourour model cy c en T zijn &z verkrijgen door het 

uitvoeren van DSC-metingen. De DSC-metingen worden voor meerdere 

opwarmsnelheden gedaan om de opwarmsnelheids afhankelijkheid van de epoxy 

compound in het model te verwerken. 

De 6 parameters k,, k,, E,, E,, m en n worden bepaald door het fitten van 
vergelijking (2.2.3) op de meetdata. Het fitten wordt gedaan met een niet-lineair fit- 

algoritme, waarbij als invoer de gemeten c, c en T worden gebruikt. 
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2.3 Bepalen van de reactiekinetiek uit DSC-metingen. 

Een DSC ( Differential Scanning Calorimetry ) is een gevoelig meetinstrument, dat 

bedoeld is om de verschillende thermische eigenschappen van polymere materialen 

te bepalen. De DSC meet het energieverschil dat nodig is om 2 pannetjes, die met 

geiijke snelheid verwarmd ~ ~ r d e n ,  op geiijke temperatuur te houden. Een van deze 

pannetjes is het referentiepannetje, dat meestal leeg is. In het tweede pannetje 

zitten enkele milligrammen van de te onderzoeken polymeer.De opbouw van de 

DSC is te zien in figuur 2.1. 

monster referentie 

i 

i 
I I 

I 

\ 

thermokoppel verwarmingselement 

Figuur 2.1 Schema DSC. 

De DSC geeft als uitvoer het energieverschil per tijdseenheid tegen de temperatuur. 

Om uit deze data de conversie te berekenen is het eerst nodig om de 

reactiewarmte te bepalen, die vrijkomt tijdens de uitharding van het materiaal, hier 

http://polymeer.De


een epoxy compound. Deze reactiewarmte is te halen uit de grafiek van de DSC- 

uitvoer. Deze uitvoer ziet er bijvoorbeeld uit zoals figuur 2.2. 

Figuur 2.2 DSC-me fing. 

De reactiewarmte is het oppervlak tussen de grafiek zelf en een lijn, die de punten 

van het begin en het einde van de reactie verbindt. Zo als aangegeven is in figuur 

2.2 voor exotherme reactie is deze lijn op verschillende manieren neer te leggen. 

De keuze van waar de lijn neergelegd wordt is van grote invloed op de berekening 

van het oppervlak en zodoende ook op het verloop van de conversie als functie 

van de temperatuur. Deze invloed is zo groot, omdat aangenomen wordt dat de 

ontwikkelde warmte rechtevenredig is met de conversie. Als het verloop van de lijn 

bepaald is en aan de hand daarvan de totale reactiewarmte AH berekend is, kan 

de conversie berekend worden. 

Op grond van de aanname, dat de ontwikkelde warmte rechtevenredig is met de 

conversie, wordt voor de conversiesnelheid definitie (2.2.1) genomen. Als gevolg 
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van deze definitie zal de conversie een verloop hebben tussen O en 1. De O duidt 

aan dat er nog geen reactie heeft plaatsgevonden en de 1 staat voor een reactie, 

die voltooid is. 

. 1 dH 
AH di 

C=- (2.3.1) 

(2.3.2) 

Hierin is : 

De tweede aanname die gedaan wordt, is het constant veronderstellen van de 

opwarmsnelheid gedurende de gehele DSC-scan. Deze aanname is nodig, omdat 

het DSC apparaat gedurende de meting de tijd niet bij houdt. De tijdschaal wordt 

dan sok berekend uit : 

AH = totale reactiewarmte [J/g] 
dH = cumulatieve warmte op tijdstip t [J/g] 

dT 
T 

dt=, (2.3.3) 

Resumerend, na het verwerken van de DSC data zijn bekend de temperatuur, 

conversie en conversiesnelheid alle als functie van de tijd en verder is bekend de 

reactiewarmte, die vrijgekomen is tijdens de cure van de epoxy. 
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2.4 Metingen. 

2.4.1 Materiaal. 

Het materiaal waar voornamelijk aan gemeten is, is de epoxy compound CA-650 

E-3557 (D) geweest, die gebruikt wordt bij IC-packaging. 

De epoxy compound was afkomstig van het bedrijf ASM-FIG0 en werd aangeleverd 

in de vorm van korrels. Om de epoxy geschikt te maken voor DSC-metingen, zijn 

deze korrels in een mortier met de hand fijngestampt. Er had ook een koffiemolen 

gebruikt kunnen worden, dit is echter niet gedaan vanwege de mogelijke 

warmteontwikkeling, die kan optreden bij het maalproces in de koffiemolen. Deze 

warmte zou de epoxy al op voorhand kunnen laten reageren waardoor de 

uitgangssituatie voor DSC-metingen erg twijfelachtig wordt. Na het fijnstampen van 

werd het poeder gezeefd zodat de grotere stukken achterbleven en met het fijne 

poeder gemeten kon worden. De grofheid van de gebruikte zeef is niet bekend. 

2.4.2 Apparatuur. 

Voor de DSC-metingen is gebruik gemaakt van een Perkin-Elmer DSC-7, die 

bestuurd werd door een daaraan gekoppelde PC-AT, waarop de nodige software 

aanwezig was. 

De monsters hadden een massa tussen 3 mg en 5 mg en werden afgewogen op 

een balans, die een nauwkeurigheid had van ongeveer IOe3 mg. 

2.4.3 DSC-meting. 

Een goede DSC-meting is te herkennen aan een duidelijk begin en einde van de 

reactie. De lijn, die begin- en eindpunt van de reactie verbindt, is dan eenduidig 

neer te leggen. Om hiertoe te komen moet voordat een meting gedaan wordt eerst 

de DSC nauwkeurig gecalibreerd worden met indium (temperatuur, enthalpie 1 en 
zink (temperatuur). Verder moet de basis!ijn van de DSC recht ge!egd worden. 

Aangeraden wordt om voor iedere meting het calibreren en het recht leggen van de 

basislijn te herhalen. 
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2.4.4 Meetresultaten. 

Elke keer is er gemeten met een monstermassa tussen de 3 en 5 mg epoxy. De 

metingen werden uitgevoerd bij een constante opwarmsnelheid. De 

opwarmsnelheden, die gebruikt zijn, zijn 5, 10, 20 en 40 graden/minuut. Daarbij liep 

de temperatuur op van zo'n 50° tot 300OC. De belangrijkste gegevens van de 

werschiiiende metingen zijn te zien in de meetstaat tabei 2 1  i 

NR: Massa [mg] (ii ["/min.] T,,, [OC] 

1 4,6619 40 50 
2 3,2596 20 50 
3 4,7940 10 50 
4 3,6683 5 50 

Te,, [OC] 

300,l 
299,9 
219,8 
219,8 

Tabel 2. I Meetstaat. 

De metingen zijn te zien in figuur 2.3. 

CA-650 E-3557 (O) 
2400 i 

10 

5 

20 - 
I \ / Temp. ra te  - 40 [C/min] 

1400t  v 
1200 ' 

50 1 O0 1 5 0  200 250 300 
Temperature [C] 

Figuur 2.3 BSC-metingen 
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Aan deze metingen is te zien dat het erg moeilijk is om het begin- en eindpunt van 

de reactie te bepalen. Dit heeft als consequentie dat de betrouwbaarheid van de 

berekende conversie erg twijfelachtig wordt. 
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2.5 Numerieke verwerking wan de DSC-metingen. 

2.5.1 Prepareren wan de data. 

Voordat de DSC-data beschreven kan worden met vergelijking (2.2.3) moet de data 

eerst aangepast worden. Het aanpassen, fitten en plotten van de data geschiedt 

aliemaai met behuip wan het programma MATLAB. Tiit is een programma dat 

geschikt is voor het uitvoeren van wetenschappelijke berekeningen en procedures. 

Een overzicht van de gebruikte sofhuare is te vinden in Appendix C. 

Uit de DSC-metingen moet de reactiewarmte, conversiesnelheid en conversie 

berekend worden zoals beschreven is in paragraaf 2.3. Om de hoeveelheid 

rekenwerk te beperken worden van iedere meting ( =voor elke opwarmsnelheid ) 

maar 20 a 30 punten genomen. Dit reduceren van de data en het berekenen van 

de reactiewarmte, conversiesnelheid en conversie kan allemaal gedaan worden met 

het programma DSC. Bij het reduceren van de data moet opgepast worden dat er 

geen punten gekozen worden met grote verstoringen, het fit-algoritme zal dan deze 

verstoringen proberen te fitten wat geen reële resultaten zal opleveren. 

CA-650 E-3557 (D) 
0.025 

Temp. rote - 40 [C/min] 

80 1 O0 120 140 160 180 200 

Temperature [C] 

Figuur 2.4 Gereduceerde DSC-data. 
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Nadat het programma DSC voor alle opwarmsnelheden is gebruikt, moeten de 

gereduceerde datafile's samengevoegd worden tot één datafile. In deze file staan 

dan voor alle temperatuur geschiedenissen de temperatuur, de conversie en de 

conversiesnelheid. De data, afkomstig van de metingen uit figuur 2.3, is voor alle 

opwarmsnelheden in gereduceerde vorm te zien in figuur 2.4. 

IR deze figuur liggen aiie curves van de eonversiesneiheid boven de temperatuuras, 

omdat alleen het verloop van de curve van belang is en niet of er nog een plus of 

min voor staat. 

2.5.2 Theorie van het fitten van data. 

Voor het fitten van de data, die afkomstig is van de DSC, is gebruik gemaakt van 2 

verschillende methoden. Ze zijn wel allebei gebaseerd op de kleinste-kwadraten 

methode : 

-Directe methode. Voordeel van deze methode is dat de afgeleiden niet 

bekend hoeven te zijn. De data wordt namelijk gefit door naar het verloop 

van de functiewaarden te kijken.(Lit. [4]) 

-2de afgeleide methode. Hier wordt aan de hand van de gradiënten in 

verschillende richtingen, een optimale richting en stapgrootte gekozen. 

Voordeel van deze methode is dat die meestal sneller convergeert dan de 

directe methode.(Lit. [4]) 

2.5.2.1 Directe methode. 

De directe methode waar gebruik van is gemaakt, is de zogenaamde Nelder-Mead 

Simplex methode (zie Appendix A). Deze methode is binnen MATLAB al 

beschikbaar in de M-FILE FMINS. Dit algoritme is speciaal geschreven voor het 

vinden van een minimum van een niet-lineaire functie. 

De routine FM!NS is verwerkt in het programma DSGFIT1; Dit programma moet ala 
Invoer hebber! de data zoals die afkomstig Is van het programma DSC, een 

beginschatting voor de parameters van vergelijking (2.2.3), die gefit moet worden, 

en een waarde voor het afbreekcriterium, de tolerantie. 

Het programma DSCFITI moet iteratief toegepast worden. Bij de eerste iteratie 

moet een hoge waarde voor de tolerantie gekozen worden. Bij de tweede 



schatting, worden dan de parameters van de eerste iteratie als beginschatting 

genomen. Bovendien wordt de tolerantie een factor 10 a 100 kleiner genomen. Met 

dit proces van itereren wordt net zolang doorgegaan totdat men ziet dat verdere 

iteraties geen zin meer hebben, omdat de data op het oog al voldoende 

nauwkeurig benaderd is. 

De opgegeven tolerantie wordt binnen FPVIINS gebruikt om te controleren of de 

diameter van de simplex al klein genoeg is, waarbij de diameter de afstand is 

tussen het beste hoekpunt en het verst daarvan verwijderde hoekpunt. Indien de 

diameter klein genoeg is dan stopt het programma en worden de geschatte 

parameters als uitvoer gegeven. 

2.5.2.2 2d' afgeleide methode. 

De naam 2de afgeleide methode is afgeleid van de eis dat bij deze methode de 2de 

afgeleide van de beschouwde functie continu moet zijn. Er wordt verder binnen 

deze methode alleen maar gebruik gemaakt van eerste afgeleiden naar de 

gezochte parameters of te wel de gradiënten. Er is hier gebruik gemaakt van de 

Levenberg-Marquardt methode. Deze methode maakt gebruik van de goede 

eigenschappen van twee andere methoden, te weten de inverse-Hessian methode 

en de 'grootste-afgeleide' methode. (zie Appendix B) 

De Levenberg-Marquardt methode is toegepast in het programma DSCFIT2. Dit 

programma heeft evenals het programma DSCFIT1 als invoer nodig: de data 

afkomstig van het programma DSC, beginschattinen voor de parameters en een 

tolerantie voor het afbreekcriterium. In een aparte functie CPUNT worden de 

waarden voor de functiewaarde zelf en de afgeleiden naar elk van de parameters 

bepaald. De tolerantie wordt binnen het programma DSCFiT2 anders gebruikt. Het 

programma wordt namelijk gestopt indien het kwadraat van het verschil tussen het 

mode! en de data k!eIner Is dan de fn!erantie. 
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2.6 Resultaten van het fitten. 

2.6.1 Programma DSCFITl, 

De resultaten zijn bepaald aan de hand van de invoer, afkomstig van de DSC- 

metingen van de thermoharder CA-650 E-3557. Het model is simultaan gefit op 3 

temper&uhii. geschiedenissen; 5, 20 WI 40 gradenjmiri. ije opwairmslieiiieid vain i O 

graden/min. is niet meegenomen vanwege het vreemde verloop van de meting en 

de conversiesnelheid zo als te zien is in figuur 2.3 en 2.4. 

Het verloop van de iteraties is voor verschillende toleranties te zien in de figuren 2.5 

t/m 2.8. 
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Fig. 2.5 Fit met tolerantie le4. 
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Fig. 2.6 Fit met tolerantie le3. 
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Fig. 2.7 Fit met tolerantie 5e2. 
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De ontwikkeling van de parameters is te zien in tabel 2.2. 

1 
0,7436 
1 , 0469 

1 ,0410 

le5 
6,4133e4 
7 , 1113e4 

l E 0 4 3 9 I 6 , 7 2 8 9 e 4  
6,7905e4 

I 

n 

1 
1,2343  
1 ,0218  
1 ,0217 
1 ,0217 

k2 

El 

le5 
8,9610e4 
1 ,8704e5 
1 ,9177e5 
2 , 0357e5 

I 

l e 6  
8 , 8569e5 
1,1870e6 
6!2395e5 
6 , 2298e5 

1 
O ,  8333 
O ,  6970 
0'7326 
0,7229 

le5 
6 , 1840e4 
5 ,6930e4 

5 ,7329e4 
5 # 73  19e4 

Tol. 

l e 4  
l e 3  
5e2 
le2 

Tabel 2.2 Verloop van de geschatte parameters. 

Zoals te zien is in figuur 2.8, heeft het programma redelijk goed gefit. Eventuele 

afwijkingen, die er nog zijn tussen het model en de data hoeven niet afkomstig te 

zijn van het fit-algoritme. Het is namelijk erg waarschijnlijk dat de data zoals die 

afkomstig is van de DSC niet erg nauwkeurig is. Kortom het programma probeert 

data, met een grote meelfout, te fitten. 

Dat het probleem meerdere oplossingen heeft, blijkt uit het verloop van de 

parameters in tabel 2.3, waarbij met een volledig andere set beginschattingen is 
gestart. De figuur van de fit is op het oog hetzelfde als dat van figuur 2.8 en wordt 

dus beoordeeld als goed. 

1 , Ole9 
2 , 6528e9 
2 , 8614e9 
2 , 9718e9 

I 

k2 

l e 9  
1,0662e9 
7,5689e5 
7 , 5118e5 
7,5118e5 

Tabel 2.3 Verloop van de geschatte parameters. 
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1 
0,9353 
O ,  6379 
0,6379 
0,6379 

E2 

le5 
8 , 3660e4 
5 , 8014e4 
5 , 8015e4 
5 , 8015e4 

Tol. 

l e 7  
l e 6  
l e 3  
l e l  



2.6.2 Programma DSCFIT2. 

De resultaten zijn hier bepaald aan de hand van de zelfde invoer als in 0 2.6.1 . 
Het verloop van de iteraties voor verschillende toleranties is te zien in de figuren 2.9 

en 2.10. 

De bijbehorende parameters zijn te zien in tabel 2.4. Zoals te zien is in de plaatjes 

zijn de fits redeiijk, maai niet ZO geed âis de resuitaten van DSbFiii. Ais eekter de 

parameters bekeken worden dan blijkt dat k, en k, niet veranderd zijn, wat 

natuurlijk niet reëel is als tegelijkertijd de andere parameters wel veranderd zijn. 

Indien de beginschatting voor k, en k2 een orde kleiner genomen worden dan 

veranderen de parameters k, en k, wel zoals te zien is in tabel 2.5. 

El 

5e4 
7,1944e4 
7,6794e4 

M urhg the Lewenborg-Morquordt olqariihm M wing the Lawenborg-Morquordt olqorithm 
0.03 0.025 

0.025 
0.02 

tolerance 50-5 toleranar 18-3 

0.02 
3 0.015 
k Q 

k *e 
1 B 8 0.01 

0.01 

0.005 
0.005 

O 

k2 m E2 Tol. 

le7 1 5e4 1e-3 
le7 0,7219 6,7436e4 5e-5 
le7 0,6642 6,7231e4 

100 120 lh 160 180 200 80 100 120 140 180 180 200 80 

Ampemtun Impemtun 

Fig. 2.9 Ft  met tolerantie le-3. Fig. 2.10 Fit met tolerantie 5e-5. 

Tabel 2.4 Verloop van de geschatte parameters. 

De plaatjes behorende bij de parameters in tabel 2.5 zijn hetzelfde als de figuren 

2.9 en 2.10. Dit vreemde verloop van de parameters, dat zo sterk afhankelijk is van 

de beginschatting en de onderlinge verhoudingen wan de parameters, heeft twee 
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oorzaken. Ten eerste is hier sprake van een probleem dat meerdere oplossingen 

heeft en ten tweede spelen de afgeleiden een grote rol. Deze tweede oorzaak is 

vooral te wijten aan het feit dat in het model meerdere e-machten zitten. In de 

afgeleiden naar de parameters komen ook e-machten voor en deze zorgen ervoor 

dat getallen vlug erg groot of klein kunnen worden bij een kleine verandering van 

de exponent. )gomen hier nog - op terug bij de bespreking wan de BQU~W&KKN-I~~. 

El 

5e4  
5 ,0782e4  
5 ,0526e4  
4 ,9512e4  

k2 rn E2 

l e 6  1 5 e 4  
8 ,9693e5  0 ,8414  5 , 7 6 6 6 e 4  
8 , 1 2 5 2 e 5  0 ,7339  5 , 8 1 4 8 e 4  
8 ,2001e5  0 ,7106  5 , 8 2 4 4 e 4  

Nr : 

1 
2 
3 
4 

I I I I I I 

kl n 

l e 6  1 
4 , 3 3 0 7 e 3  1 ,0370  
2 ,8717e3  1 , 0 4 1 0  
1 , 7 4 1 2 e 3  1 ,0429  

~~ 

l e - 5  

Tabel 2.5 Verbop van de geschatte parameters. 
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2.7 Foutenbronnen. 

De eerste bron van fouten is het prepareen van het materiaal. De eerste stap is het 

fijnstampen van de korrels. Eerst moet het verpakte materiaal op kamertemperatuur 

komen voordat de verpakking geopend kan worden. Dit om condensvorming op de 

korrels te voorkomen. Deze condens zou de meting nadeiig kunmew beimvloeden 

en metingen onderling miet vergelijkbaar kunnen maken, omdat de condens 

opgenomen wordt in de epoxy compound en zodoende de struktuur van het 

materiaal veranderd. Verder wordt er voor het fijnstampen gebruik gemaakt van 

een mortier, door de wrijving wordt daarbij ook warmte ontwikkeld. Hoe groot die is 

en wat de invloed daarvan op de DSC-metingen is, is onbekend. 

Bij de DSC-metingen moet de DSC voor elke meting gecalibreerd worden. Verder 

moet het poeder dat in de pannetjes gebruikt wordt, goed over de bodem 

verspreid zijn om een maximale warmtewisseling met de bodem en wanden te 

hebben. Logisch gevolg hieruit is dat de hoeveelheid epoxy poeder bij alle 

metingen even groot moet zijn om de warmtewisseling tussen poeder en pannetje 

bij alle metingen hetzelfde te laten zijn. 

Problemen bij de verwerking van de DSC-metingen hangen vooral af van de 

kwaliteit van de meting. Immers bij een goede meting is de lijn tussen begin- en 

eindpunt van de reactie maar op één manier neer te leggen. Hieruit kan dan een 

betrouwbaarder resultaat voor de berekende conversie verkregen worden. De 

aanname dat de opwarmsnelheid constant is gedurende de gehele meting levert 

ook nog eens een bijdrage in de fout van de conversie. 

Tijdens het fitten van de data geldt voor beide programma's dat meerdere 

beginschattingen geprobeerd moeten worden, dit om te zien of de parameters ook 

naar een andere oplossing kunnen convergeren. Bij het programma DSCFIT2 

mmten de resu!tatten van een fit erg gewantrouwd worden, Door het gebruik van 

variaties van de parameters bijna gelijk aan nul. Bij het vullen van de matrix met de 

berekende waarden van de afgeleiden onstaat een matrix met een rang, die kleiner 

is dan het aantal parameters. Gevolg is dat de matrix A singulier is. Door de 

zogenaamde pseudo-inverse ( zie o.a PINV in [3] ) te gebruiken is er toch een 

&ge!eide!? i!? C!It prGG!2m!??U $E de d&r! im!XkomtendP? e-mrichtefl Zijn SQt??M@P; 
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inverse matrix mogelijk van de matrix A, echter in die matrix zit geen inverse van de 

singulier delen van A. De parameters, die geen singuliere delen vormen worden 

daardoor meer aangepast om toch tot een minimum van het kwadraten-verschil te 

komen. De gevonden oplossing is dan ook in feite niet reëel meer, omdat nu 

eigenlijk een probleem geanalyseerd Wordt dat minder parameters en meer 

constanten bevat. De conditie van de matrix is dus een oorzaak van de numerieke 

problemen en deze zouden dan ook verder bestudeerd moeten worden. 

24 



2.8 Conclusies. 

De conclusies van het onderzoek voor DSC-metingen uitgevoerd met CA-650 

E-3557 (D) : 

De reactiekinetiek kan beschreven worden met het Kamai-Soursur modes. 

De zes parameters uit het Kamal-Sourour model zijn onderling afhankelijk, door 

het niet-lineaire model zijn er daarom meerdere oplossingen mogelijk. 

Het model is voor dit materiaal overbepaald, misschien dat de metingen ook nog 

wel met vijf parameters zijn te beschrijven. 

Fits met de programma’s DSCFITI en DSCFIT2 geven redelijk goede resultaten 

voor de geschatte parameters. Echter bij het programma DSCFITI moet worden 

opgepast voor numerieke problemen als gevolg van zeer kleine waarden van 

enkele afgeleiden. 

DSC-metingen moeten zeer nauwkeurig worden uitgevoerd om een goede fit 

van het Kamal-Sourour model op de data te krijgen. Hiervoor moet bij elke 

meting gecalibreerd en de basislijn van de DSC rechtgelegd worden. 
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Hoofdstuk 3 : Reologie. 

3.1 Inleiding. 

In het voorgaande hoofdstuk is gedemonstreerd hoe de kinetiek van een epoxy 

compound beschreven Kan worden met een Kanaal-Sourour mode!. Door integratie 

van dit model kan voor een willekeurige temperatuurgeschiedenis het verloop van 

de conversie berekend worden. De volgende stap is nu het bepalen van een relatie 

voor de viscositeit afhankelijk van de temperatuur, de conversie en de afschuifsnel- 

heid: 

(3.1.1) 

In de literatuur worden veel verschillende functies gebruikt in een poging de 

viscositeit van reagerende materialen te beschrijven [9]. Veelal wordt daarbij 

gebruik gemaakt van de veronderstelling dat de afhankelijkheden van de tempera- 

tuur, de conversie en de afschuifsnelheid gescheiden kunnen worden: 

Voor de temperatuur afhankelijkheid wordt meestal een Arrhenius-achtige formule- 

ring gebruikt: 

E 

f17)-A,eF 

waarin: 

A, = pre-exponentiële factor [Pa s] 

E = flow activation energie [J/moi] 

R = gasconstante [J/mol K] 

T = temperatuur [KI 
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De afschuifsnelheid afhankelijkheid wordt vaak uitgedrukt middels een power-law: 

h(9- .yn (3.1.4) 

terwijl voor de conversie afhankelijkheid een zeer grote verzameling aan formules 

bestaat. 

Een groot aantal van de functies voor de viscositeit zijn bepaald op grond van 

empirie [5]. Er zijn echter ook modellen die een meer theoretische achtergrond 

hebben op basis van de netwerk-theorie [6,7]. Deze hebben vooral betrekking op 

stoffen met relatief eenvoudig verlopende reacties. De onderzochte thermoharders 

bevatten naast een mengsel van epoxies ook een grote hoeveelheid aan vulstoffen 

en harder, waardoor onduidelijkheid bestaat in hoeverre en in welke mate het 

visceuze gedrag tijdens de reactie beïnvloed wordt. Om toch een idee te krijgen 

van het verloop van de viscositeit van het reagerende materiaal zijn een aantal 

viscositeits metingen uitgevoerd volgens het dynamic mechanical thermal analysis 

(DMTA) principe voor verschillende temperatuurgeschiedenissen en afschuifsnelhe- 

den. In combinatie met de berekende conversie (H2) wordt getracht meer inzicht te 

krijgen in het materiaalgedrag van epoxy compounds en een eerste aanzet te 

geven tot een model voor de viscositeit. 
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3.2 DMTA (theorie). 

Het te karakteriseren materiaal wordt gedurende een bepaalde tijd en met een 

zeker temperatuurverloop onderworpen aan een sinusoÏdaal variërende deformatie 

met frequentie w: 

Voor de complexe afschuifsnelheid volgt: 

{ ( t )  = y o u  eiWP (3.2.2) 

Voor kleine amplitudes mag worden verondersteld dat de overdrachtsfuncties 

tussen de afschuifspanning en de afschuifrek en de afschuifspanning en de 

afschuifsnelheid lineair zijn. Dat wil zeggen dat de afschuifspanning met dezelfde 

frequentie varieert naar niet noodzakelijk in fase is. Voor de complexe afschuifspan- 

ning volgt dan: 

De complexe modulus G* en de viscositeit u* worden gedefinieerd door de 

overdrachtsfuncties: 

(3.2.4) z G* = - 
Y 

z q* = - 
Y (3.2.5) 

De vertaalslag van dynamische viscositeit naar een viscositeit voor stationaire 

toestanden wordt gegeven door de empirische Cox-Merz regel: 

(3.2.6) 
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Wellicht overbodig wordt nog opgemerkt dat het begrip dynamische viscositeit 

gedefinieerd is voor zowel vloeistoffen als voor vaste stoffen, terwijl de stationaire 

viscositeit alleen van toepassing is op vloeistoffen. 
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3.3 DMTA experimenten. 

3.3.1 Materiaal 

De volgende thermoharder is onderzocht : HYSOL MG 36F-AM. Deze epoxy 

compound ~ ~ r d t  boor de fabrikant aEq.@W3d in korreivorm. Het Kinetiek gedrag 

is beschreven met een Kamal-Sourour model zoals beschreven in hoofdstuk 2 met 

als parameters [8]: 

k l  = 1.18 e6 [l/sec] 

E I  = 70.1 [kJ/mol] 

n=1.38 m=1.24 

k2 = 4.71 e7 [l/sec] 

E2 = 74.1 [kJ/mol] 

3.3.2 Meetopstelling. 

De viscositeits-metingen zijn uitgevoerd op een rotatiereometer 'Rheometrics 

Dynamic Spectrometer RDS-II' met plaat-plaat geometrie. Een pil van 1 .O gram 

samengeperst epoxy-poeder (Diameter: 25 [mm]) wordt vastgeklemd tussen de 

twee vlakke platen met een normaalkracht van ongeveer 6 [NI (Zie figuur 3.1). Bij 

een perskracht van 10 ton is de dikte van het pilletje ongeveer 1.5 mm. 

theimokoppel 

fig. 3.1 Schema van de DMTA. 
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Met de onderste plaat wordt de sinusoïdale deformatie voorgeschreven, terwijl de 

bovenste plaat wordt vastgehouden en het daarvoor benodigde koppel gemeten. 

De rek in het materiaal bedraagt maximaal 0.25% . Uit deformatie en koppel 

worden vervolgens de overdrachtsfunties G* en u* berekend. 

De verwarming van het proefstuk vindt plaats met een hete lucht oven, waarbij de 

iemperatüur gemeien wordt met een tker1-riükûppei bie in de onderste piaat zit 

geklemd. 

3.3.3 Afschuifsnelheid afhankelijkheid. 

Een aantal viscositeitsmetingen zijn gedaan bij constante opwarmsnelheid voor 

verschillende afschuifsnelheden. Dit houdt in dat voor al deze experimenten een 

zelfde temperatuurgeschiedenis van toepassing is (er van uit gaande dat de begin- 

temperatuur overal hetzelfde is), zodat bij elke temperatuur voor de verschillende 

afschuifsnelheden de conversie gelijk is. 

In fig. 3.2 staat voor Hysol de viscositeit uit tegen de temperatuur bij afschuifsnelhe- 

den van 1, 10 en 100 [rad/sec]. We zien dat er sprake is van een vertikale ver- 

schuiving van de curves. 

Wanneer nu voor een aantal conversies 

(of temperaturen) de viscositeit wordt 

uitgezet tegen de afschuifsnelheid komt 

duidelijk het shearthinning effect naar 

voren over het totale tempera- 

tuur/conversie bereik. In de figuren 3.3a 

en 3.3b is dit gedaan voor conversies 

kleiner dan 0.05, terwijl de conversies 

groter dan 0.05 zijn opgenomen in de fi- 

guren 3 . 3 ~  en 3.3d. 

Hpol MG 38F-Aì.4, ~ p û ~  compound 

'O0! 
Shew mts = 1 [l/rec] 

fig 5.2 sì.lf?anlpinning. 

Uit deze figuren blijkt dat de lijnen van constante conversie voor afschuifsnelheids- 

effecten over Ret gemeten traject benaderd kunnen worden met een Power-law 
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volgens formule (3.1 -4). De helling van deze lijnen verandert voor verschillende 

waarden van de conversie (zie figuur 3.3e en 3.3f, hier zijn meer conversie waarden 

meegenomen dan in de 

........................ 
3 

107l E C..... 

Convanlon ............................... 
.<.' - ...... .... -.., 

'..,'. . .  
..a 0.003 .......................... ..,." ..... .. . . . . .  . .  0.004 . . .  . .  

... 

20 40 80 80 100 i20 140 160 180 200 220 

Temporatuw [C] 

fig. 3.3a Constante conversies 

Hyial MO 3üF-AM 

0.5 
Timprotuw rate = 10 [C/mh] 

n 
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w 

fig. 3 . 3 ~  Constante conversies 

0.02 

1 O' 
lo-' 100 1 O' 101 1 V  

Shear mie [l/aec] 

fig. 3.3b Power-law benadering 

Hytal MC SBF-AM 

l@@ $.. '"E ....... 

B 1@ 
I 
5 

104 

1 O' 0.1 
0.05 Tmprroturr raie I i 0  [C/rnin] 

lo-' lo0 1 O' 101 1 V  

Shear rate [l/wc] 

fig. 3.3d Power-law benadering 

figuren 3.3a t/m 3.3d), zodat de invloed van afschuifsnelheid in principe niet ge- 

scheiden kan worden ván temperatuur eri c~iiuersie inviûêbêñ. ûpuaiiend IS de 

scherpe knik in he9 verioop van ae expenent weor een conversie van ongeyeer 
0.22. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de buurt van deze conversies het 

gelpunt bereikt wordt. In 9 3.3.5 komen wij hier op terug. 

In het gebied waar vloei optreedt - voor de experimenten uit fig. 3.2 is dit globaal 
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van 75 tot 125 graden Celsius - wordt ter vereenvoudiging het shearthinning 

gedrag gemodelleerd worden met een constante exponent van de power-law. Voor 

Hysol wordt dan gevonden: n = -0.7 . In de uitdrukking voor de viscositeit kan 

daarmee het afschuifsnelheid gedrag gescheiden worden van temperatuur en 

conversie afhankelijkheden. 

-0.4 

-0,s 

-0.6 

i -0.7 
- 
C 

-0.8 

-0.9 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0 0  

o 

o 

-0.8 

-0.9 

-1 

I D o 
%O 

- 
O - 

e o 
Tarnparature rob = 10 [C/min] 

- 
impraiun rata = i 0  [C/rnin] 

o 
0 

o 

c 

fig 3.3e Exponent power-law 

... 
20 40 80 BO 100 120 140 180 160 200 220 

kmpemtun [C] 

fig. 3 .3  Exponent power-Saw 

Bovenstaande conclusies zijn in principe alleen geldig binnen het beschouwde ge- 

bied. Met extrapolatie moet uiterst voorzichtig worden omgesprongen. Nader 

onderzoek is dan ook aan te bevelen. 

De invloed van de grootte van de opwarmsnelheid op het shearthinning effect is 

niet onderzocht. 

3.3.4 Temperatuur/Conversie afhankelijkheid. 

Om de temperatuur en de conversie afhankelijkheid te bepalen zijn er viscositeits- 

metingen uitgevoerd voor verschillende opwarmsnelheden bij een constante 

afschuifsnelheid van 1 [rad/sec]. Dit betekent dat voor al deze experimenten bij 

een zelfde temperatuur verschillende conversies behoren, of omgekeerd: een 

bepaalde conversie wordt bij ieder experiment met een verschillende opwarmsnel- 

heid teruggevonden bij een andere temperatuur. 
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Voor Hysol staat in fig. 3.4 de viscositeit uit tegen de temperatuur bij verschillende 

opwarmsnelheden. In fig. 3.5 staat de bijbehorende grafiek met de conversie tegen 

de temperatuur. In fig. 3.6 is de viscositeit uitgezet tegen de reciproke temperatuur 

voor punten van gelijke conversie om zo een indruk te krijgen in hoeverre een 

Arrhenius benadering van toepassing is. 

Shear rote - 1 [l/aec] 

i@ 
O 30 100 150 ZOO 250 

0.9 - 
0.8 - 
0.7 - 

i 0.6 - m 

Temperature rate [C/mln] 

O so 100 150 200 250 300 

Tempemtun [C] Temperature [C] 

fig. 3.4 Opwarmsnelheid afhankelijkheid fig. 3.5 Berekende conversie versus 
van de viscositeit temperatuur 

De eerste conclusie die uit fig 3.6 getrokken kan worden is dat temperatuur 

effecten niet gescheiden kunnen worden van conversie effecten. Bij verschillende 

conversies is de temperatuur afhankelijkheid anders. 

Hyaai MC 36F-AM 
1Oa 

0.5 

0.01 
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Hpol MC 3öF-AM 

1 
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L .I 
Shear mi8 - 1 [l/aec] Shear mte - 1 [l/aec] 

10.' 1 O' 
1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 

Recipmcal Tempwatuw [l/i<l X l O J  Recipmcal Timpmtun [l/i<l x10-3 

fig. 3.6 Lijnen van gelijke conversie fig. 3.7 Arrhenius benadering 
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Tevens blijkt dat voor opwarmsnelheden groter dan 10 graden Celcius per minuut 

iets vreemds aan de hand is: indien we voor deze opwarmsnelheden de lijnen van 

constante conversie bekijken blijkt bij conversies groter dan 0.1 een hogere 

temperatuur een hogere viscositeit op te leveren, dit in tegenstelling tot opwarm- 

snelheden kleiner dan 10 graden Celcius per minuut waar een hogere temperatuur 

'gewoon' een kgere viscositeit spieverir. Een rnsgeiijke werklaring is de voigende. 

Het proefstuk wordt van 'binnen' uit verwarmd door de vrijkomende reactiewarmte 

en van buiten af door de oven. Deze verwarming is niet homogeen en gaat 

gepaard met enige traagheid voor de warmtegeleiding . Hierdoor zal er altijd sprake 

zijn van een bepaalde temperatuurverdeling over het object. Dit heeft mede tot 

gevolg dat er ook een conversieverdeling over het materiaal aanwezig is. Voor 

hoge opwarmsnelheden zullen deze effecten in versterkte mate optreden in vergelij- 

king met de lagere opwarmsnelheden. Daarnaast vindt de temperatuurmeting 

plaats aan de onderkant van een van beide platen, zodat ook daar een zekere 

traagheid met betrekking tot de warmtegeleiding aanwezig is. AI met al betekent dit 

dat de metingen voor de hogere opwarmsnelheden met de nodige reserve moeten 

worden bekeken zolang geen temperatuur- en conversieverdelingen bekend zijn en 

niet duidelijk is welke correctie factoren op de gemeten temperatuur moeten 

worden toegepast. 

Voor de lagere opwarmsnelheden ( e  =IO C/min) kunnen de lijnen van constante 

conversie benaderd worden door rechte lijnen (zie fig. 3.7)' hetgeen inhoudt dat de 

Arrhenius vergelijking daar toepasbaar blijft echter met een activeringsenergie die 

afhankelijk is van de conversie. Immers als de logarithme van de viscositeit wordt 

uitgezet tegen de reciproke temperatuur, levert de Arrhenius vergelijking een rechte 

lijn. De helling van deze rechte lijn blijkt nu afhankelijk te zijn van de conversie. 

Ook hier geld? weer de waarschuwing dat niet zonder meer extrapolatie mag 

worden toegepast voor b.v. experimenten met hogere of lagere temperatuurgra- 

diënt. 

Bovenstaande geldt voor een afschuifsnelheid van 1 [rad/sec]. De invloed van de 

grootte van de afschuifsnelheid is niet onderzocht. 
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3.3.5 Het fitten van de viscositeit. 

Voor opwarmsnelheden kleiner of gelijk aan 10 graden Celcius per minuut wordt de 

viscositeit gefit afhankelijk van de temperatuur en de conversie. De afschuifsnelheid 

wordt constant 1 [rad/sec] gehouden. Uit de voorstaande beschouwingen volgt dat 

bij een constante conversie vooï de viscosiieii geschïeven mag woïden: 

E 

q = A,e= 

waarin 

E = E(c) = flow activation energie 

A, = A,(c) = pre-exponentiële factor 

bepaald worden uit fig. 3.7, immers 

E I  Inq = InA, + -- 
R T  

(3.3.5.1) 

(3.3.5.2) 

In fig. 3.8 is de activeringsenergie uitgezet tegen de conversie, terwijl in fig. 3.9 de 

logarithme van de pre-exponentiële factor staat uitgezet. 

XlM Hyaoi MO 36F-AM 
2 

1.5 

1 
m - 
K 
3 

0.5 

O cao. 

-0.5 0 
o 0.1 0.2 0.3 0.4 8.5 0.8 0.9 0.8 

Convaraion 

Hyaol MC 36F-AM 
I 

Convenion 

fig. 3.8 Flow activation energy fig. 3.9 Pre-exponentiële factor 

In deze figuren is duidelijk een knik zichtbaar bij een conversie van ongeveer 0.23. 
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Combinatie met fig. 3.3e levert een opmerkelijk resultaat, namelijk dat ook voor een 

conversie in de buurt van 0.23 een knik in het verloop van de exponent uit de 

power-law aanwezig is. Het idee bestaat dat de conversie van 0.23 voor Hysol wel 

eens het gelpunt zou kunnen zijn. Deze bewering kunnen wij niet theoretisch 

onderbouwen. In de literatuur wordt vaak het gelpunt gelegd bij het snijpunt van de 

spclagmsduluc G' en de verliesmodulus Ei!' Voor de veriieshoek geldt: 

Opwarm- 
snelheid 

o r 5  
1 
2 
3,5 
5 

G It tan6 = - 
GI 

conversie waar- 
voor tan 6 = 1 

0.22 
0.18 
0.10 
0.07 
0.05 

(3.3.5.3) 

In figuur 3.10 is tan 6 uitgezet tegen de temperatuur voor de curves met opwarm- 

snelheden 0.5, I, 2, 3.5 en 5 [C/min] uit fig. 3.4 . De in fig 3.10 gevonden tempera- 

turen waarvoor geldt tan 6 = 1 kunnen worden ingevuld in fig 3.5 om de bijbeho- 

rende waarden voor de conversies te bepalen. 

Hyäd MG 30F-AM 

>O 40 60 EO 100 120 140 180 

ïempimture [C] 

Dit blijkt geen constante conversie waarde op te leveren die overeenkomt met de 

eerder gevonden gelconversie van 0.23 . Het is niet duidelijk of dit verloop van de 

conversie waarvoor tan 6 = 1 structureel is of dat het te wijten is aan meetannauw- 

keurig heden. 
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In de figuren 3.8 en 3.9 is voor het conversiegebied van O tot 0.23 de activerings- 

energie en de pre-exponentiële factor met een kleinste kwadraten methode gefit 

voor een derde orde polynoom. Hieronder staan voor Hysol de resulterende 

vergelijkingen: 

_.-  E - 106(-3~05c3 +i  .32$ -0.231 c+0.0234) (3.3.5.4) 
R 

InA, = 103(9.19c3 -3.97~~ +0.692c-0.0541) (3.3.5.5) 

Deze vergelijkingen hebben geen fysische achtergrond, en de keuze voor het 

derde orde polynoom is louter gebaseerd op het verloop van de data. 

Worden de vergelijkingen (3.3.5.4) en (3.3.5.5) ingevuld in vergelijking (3.3.5.1) , 
dan kunnen schattingen gegeven worden voor de gemeten viscositeiten van de 

experimenten uit fig. 3.4 (zie fig. 3.1 1). 
Hysd MG 36F-AM 

Shaar raie - 1 [l/aoc] 

O 50 1 O0 150 200 250 300 

Tempemtun [C] 

fig. 3.: 1 Fi: Yûûi de viscusiteit 

De fit levert een vrij redelijke benadering van de experimenteel gevonden resultaten. 

Bij de Arrhenius benadering in figuur 3.7 is de curve met een opwarmsnelheid van 

20 [C/min] niet meegenomen. Duidelijk blijkt dat de fit voor deze opwarmsnelheid 

er het verst naast zit. 
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3.3.6 Foutenbronnen. 

In paragraaf 3.3.4 is reeds naar voren gekomen dat traagheidseffecten bij de 

warmtegeleiding en het inhomogeen verwarmen resulteren in temperatuur- en 

conversieverdelingen in het proefstuk en in een gemeten temperatuur die niet meer 

representatief is woor de werkeiijke tesnperatuuisiverdeiingj in hei: materiaai. Een 

goede kennis van de warmtehuishouding is dan ook zeer belangrijk voor het 

uitvoeren van een nauwkeurige meting. Hier is geen nader onderzoek naar gedaan. 

Een tweede punt is de contact tussen platen en pil. Aan het begin en aan het eind 

van het experiment heb je te maken met een vaste stof. Daartussen treedt twee 

maal een overgang op bestaande uit een vloeifase gevolgd door een uithardingsfa- 

se. Vooral in de beginfase kan slip optreden afhankelijk van de grootte van de 

normaalkracht, de frequentie en de amplitude van de deformatie. Waarschijlijk heeft 

deze slip weinig invloed op het verdere verloop van de meting. Nauwkeurige 

metingen zijn vooral belangrijk in het vloeigebied. De nauwkeurigheid wordt daar 

beinvloed door de evenwijdigheid van de platen en de amplitude van de deformatie. 

Tenslotte het proefstuk zelf: Het pilletje van samengeperst epoxy-poeder. Aange- 

zien de epoxy compounds door de fabrikant worden aangeleverd in korrelvorm, 

moeten ze eerst worden verpulverd tot poeder, waarna het poeder in een mal tot 

een pil geperst wordt. Het is niet duidelijk in hoeverre er reactie van betekenis 

optreedt bij verpulvering en persen. Daarnaast wordt de homogeniteit van de pil 

bepaald door de korrelgrootte, de perskracht en een gelijke verdeling van het 

poeder in de mal. De verkregen pil is zeer bros zodat aan de randen gemakkelijk 

afbrokkeling kan optreden. Het idee bestaat dat een afgebrokkeld randje een zeer 

grote invloed heeft op de vorm van de curve voor de gemeten dynamische 

viscositeit. Dit is helaas niet nader onderzocht. 

Van belang is verder dat het materiaal koud bewaard wordt en dat men voordat het 

materiaal aan de open lucht wordt bloot gesteld het eerst tot kamertemperatuur ! a t  

opwarmen zodat geen condenswater wordt geabsorbeerd. 
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3.4 Conclusies. 

Voor Hysol MG 36F-AM: 

- Afschuifsnelheid effecten zijn in principe afhankelijk van de conversie. 

- De invloed van de afschuifsnelheid kan beschreven worden met een power- 

law waarvan de exponent een functie is van de conversie. 

- Ais eerste benadering kan de exponent van de power-law constant worden 

verondersteld. Afschuifsnelheid effecten kunnen dan gescheiden worden van 

temperatuur en conversie effecten. 

- Temperatuur invloeden kunnen niet gescheiden worden van conversie 

invloeden. Bij verschillende conversies is de temperatuur afhankelijkheid 

anders. 

- Voor lagere opwarmsnelheden is een Arrhenius benadering mogelijk met 

een activeringsenergie die afhankelijk is van de conversie. Dit resulteert in 

een vrij redelijke fit van de viscositeit. 

- Voor hogere opwarmsnelheden gaat de temperatuur- en de conversie- 

verdeling in het proefstuk een steeds belangrijkere rol spelen. 
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Hoofdstuk 4 : Aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Kinetiek : 

- Uitvoering van nauwkeurige DSC-metingen, zodat bekeken kan worden in 

hoeverre de data beter benaderd wordt door de iii aigoritmes. 

- Onderzoek naar de numerieke problemen in het programma DSCFIT2. Mis- 

schien is er iets mogelijk met weegfactoren, waardoor de singuliere matrix 

voor de inversebepaling tijdelijk regulier gemaakt wordt. 

- Het bepalen van de correlatie tussen de verschillende parameters van het 

Kamal-Sourour model en hoe deze correlatie geimplementeerd kan worden 

in de verschillende fit algoritmes. 

Reologie : 

- Onderzoek naar de warmtehuishouding in de reometer om zo meer inzicht 

te krijgen in de temperatuur- en de conversie verdelingen en de relatie met 

de gemeten temperatuur. 

- Zeer nauwkeurige DMTA - metingen daarbij rekening houdend met boven 

vermelde warmtehuishouding. Tevens zouden hier meer realistische afschuif- 

snelheden en opwarmsnelheden bekeken kunnen worden overeenkomend 

met het spuitgietproces. 

- Theoretisch onderzoek naar een basismodel voor de viscositeit van reage- 

rende epoxy compounds via de netwerk theorie, 

- Confrontatie van het theoretische model met de experimenteel gevonden 

resultaten. 
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APPENDIX A. 

Simplex methode. 

Dit is een iteratieve methode voor het vinden van een minimum van een niet-lineaire 

functie, waarbij vanuit een beginschatting op zodanige wijze een volgende schatting 

wordt bepaaid dat de functiewaarde van de doeifuntie F aitijd afneemt. De Simpiex 

methode is een direkte methode, die geen gebruik maakt van de afgeleiden. Het 

minimum wordt dan ook gevonden door het steeds maar weer vergelijken van de 

doelfunktie in verschillende hoekpunten van de simplex ( een simplex is een 

veelhoek met een aantal hoekpunten, waarbij het aantal één groter is dan de 

dimensie van de parameter ruimte. 

Vb. Bij een doelfunctie, die 2 parameters bezit, zal de simplex bestaan uit een 

driehoek. ) 

De Nelder-Mead Simplex methode houdt in : 

bijbehorende functiewaarden F,, F1, ........ F,-l, F, zodanig gerangschikt dat : 

F, > Fn-l > ........... > F, > F, > Fo 

+ x, is het beste hoekpunt van de simplex en x, het slechtste, deze moet dan ook 

Stel dat bij iteratie k de hoekpunten van de simplex zijn : x,, x ,,......., Xn-1, x, met 

vervangen worden. We definiëren daarom een middelpunt c voor de hoekpunten : 

x,, X I  ......... xn-,. 

Dit middelpunt wordt als volgt berekend : 

C=-C+ 1 "-' 
n j=o 

Het punt x, wordt vervangen door het punt x, dat als volgt gevonden wordt : 

(A. 2) 

waarbij u > O de reflectie coefficient is. 

Er zijn 3 verschillende stuaties mogelijk voor het punt x,. De functiewaarde van x, : 
F, is zodanig dat : 

i .  Fo < F, < F,-, 
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2. F, e Fo 

3. F, > Fn-q 

einde. 

+ x, is een nieuw beste punt. 

+ x, is een nieuw slechtste punt. 

ad.l:x, neemt de plaats in voor x, en de iteratieslag is ten 

ad.2:Blijkbaar is de reflectie in deze richting zo goed, dat het zin heeft om de 

cimpiex in deze richting te expanderen, daarvoor wordt het punt x, bepaaid. 

met í3 > I de expansie coefficient. 

Indien Fe e Fo dan neemt x, de plaats van x, in, anders wordt aangenomen 

dat de expansie gefaald heeft en wordt x, vervangen door x,. 
In beide gevallen is de iteratie ten einde. 

ad.3:Als x, een nieuw slechtste punt is dan wordt aangenomen 

dat de simplex te groot is om enige voortgang te boeken in deze richting. 

Daarom wordt het punt x, gedefinieerd. 

~ ,=c+~~(x , -c )  indien F, < F, 04-41 

en 

waarbij y de contractie coefficient is; O e y e 1. 
Als F, e min(F,,F,) dan is de contractie geslaagd en x, vervangt x,. Echter 

wanneer F, e min(F,,F,) niet geldt dan wordt een iteratiestap uitgevoerd, 

waarbij alle afstanden tussen het beste hoekpunt x, en de rest van de 

hoekpunten van de simplex gehalveerd worden. Deze iteratiestap wordt ook 

wel een uitgebreide contractie genoemd. 

De ref!ectie-, expansie- en cmtrac?ie ~~9fficienten stam  act Ingecte!Y hinnsn 
MATLAB en zijn als volgt : 

a = l  
/3=2 
y = 0,5 
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De reflectie, expansie en contractie stappen zijn in figuur AI weergegeven voor een 

functie F met 2 variabelen. 

reflectie expansie contractie 

figuur Al. De verschillende stappen voor het Nelder-Mead 
algorithm e. 

45 



APPENDIX B. 

Levenberg-Marquardt methode. 

De afleiding van de Levenberg-Marquardt methode is voor het grootste gedeelte 

gebaseerd op het schema van de kleinste-kwadraten methode voor het het 

achaiten van modeipararneiera. Begonnen wordt met de afleiding van hei 

schattingsalgoritme van de kleinste-kwadraten methode. 

Het model dat gefit moet worden is een niet-lineaire functie in de gezochte 

parameters. Dit model wordt in het verdere stuk y genoemd. De data wordt 

gerepresenteerd door de punten (xk, yk). 

Het kwadraten-verschil wordt als volgt gedefinieerd : 

E =X(y-yJ2 
k 

y kan benaderd worden door een eerste orde Taylor reeks, waarbij naar de 

parameters wordt gedifferentieerd. 

Invullen van (8.3) in (B.2) geeft : 

Het model ligt het dichst bij de data indien E minimaal is. Het minimum van E wordt 

gevonden door - = O te stellen. De afgeleide van E naar elk van de parameters aa a, 
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vergelijkingen A.x=b; waarbij A een matrix is, die de partiele afgeleiden naar de 

verschillende parameters bevat, x een kolom is die de veranderingen van de 

parameters bevat en b een kolom is, die het verschil tussen de data en het model 

bevat. 

X =  

A=l i 

De optimale x wordt nu gevonden door het oplossen van het stelsel A.x=b. 

De Levenberg-Marquardt methode is dat aan de matrix A voor de 

diagonaalelementen een faktor wordt toegevoegd op de volgende manier . 

Aii 1 = Ai;(l +A) 

A- 1 =A, (i+J] 
I 

(B.10) 

De optimale stappen van de parameters dai, die in de kolom x zitten worden nu 

bepaald door het oplossen van A4 .x = b. 
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De faktor A voegt informatie toe aan de matrix over de stapgrootte. Het is in feite 

niets anders dan een schaalfaktor. Gevolg is dat als A groot is dan wordt A' 

diagonaal dominant en dai wordt bepaald uit : 

4 Aii 4 ai = bi 

* xAi,i.8a;=bì 

Als A nul nadert dan nadert A' de matrix A en da, wordt opgelost uit : 

C At6 ai = bi 
i 

(B.ll) 

(B.12) 

Dit is de Levenberg-Marquardt methode en hij wordt als volgt geprogrammeerd. 

Gegeven een beginschatting voor de parameters a : 

1 .Bereken E(a). 

2.Kies een waarde voor A, b.v A=0.001. 

3.Los da op uit het stelsel lineaire vergelijkingen 

A'.x=b en bepaal E(a+da). 

4.Als E(a+da) 2 E(a) dan wordt A een faktor 10 groter 

genomen en de procedure gaat verder bij 3. 
5.AIc E(a+da) 5 E(a) dan wordt A een faktor 10 kleiner 

genomen en de beginschatting wordt bijgewerkt a 

De procedure gaat vervolgens verder bij 3. Dit proces 

wordt net zolang herhaalt totdat E(a+da) kleiner is dan 

een van te voren opgegeven tolerantie. 

a+da. 

De convergentie en snelheid van convergentie zijn niet verder onderzocht. Voor de 

onderzochte functie b!eek dst binnen de 20 Iterat'Ies!agen een redelijk goede 
schatting tva- de parameters verkregen k m  wmden, mits de beginschatting geen 

ordes van de eindoplossing vandaan lag. 
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APPENDIX C. 

Lijst van gebruikte software : 

- standaard : 

P"ÎATMB 

- geprogrammeerd binnen MATLAB : 

DSC.M 

DSCFiT1 .M 

DECAY.M 

DSCFIT2.M 

CPUNT.M 

KINTHIS. M 

ODE23AD. M 

SN1J.M 

: Invoer : DSC-data. 

Uitvoer : Totale reactiewarmte. 

Conversie en conversiesnelheid en Temperatuur, alle 

als functie van de tijd. 

: Invoer : gereduceerde DSC-data. 

: Berekenen van de functiewaarden van het Kamal-Sourour 

Uitvoer : 6 parameters van Kamal-Sourour model. 

model. 

: Invoer : gereduceerde DSC-data. 

: Uitvoer : 6 parameters van het Kamal-Sourour model. 

: Berekenen van de functiewaarde en de afgeleiden van het 

: invoer : DMTA-meetdata 

: Uitvoer : DMTA-data aangevuld met de berekende conversie 

: Aangepaste versie van ODE23.M uit MATLAB. Het bevat een 

2e orde Runge-Kutta procedure voor het integreren van een 

eerste orde differatiaal vergelijking die slechts op discrete 

tijdstippen bekend is. 

model naar de verschillende parameters. 

: Programma voor de bepaling van lijnen van ge!ijke C O ~ Y B T S I S ,  

inclusief fitten. 
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