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Samenvatting 

Het insnoeringsgedrag van polymeren is op dit moment een van de onderwerpen van on- 
derzoek bij de groep Polymeerîechnologie van de vakgroep Fumdamentele Werktuigkunde. 
Trekproeven aan glasachtige polymeren hebben aangetoond dat het insnoeringsverschijnsel 
beschreven kan wordem door het polymeer te modelleren als een in serie geschakelde veer 
en demper: waarbij de dempeï (ééndimznsionaâl) gekaïakteriseerd woz6t met em gegene- 
raliseerd Newtons vloeistofmodel (niet-lineair Maxwell element). In het gebied waar het 
viskeuze karakter van het materiaal overheerst en het materiaal plastisch vloeit (het 
vloeigebied) veroomaken imperfecties over de doorsnede inhomogene spanningstoestanden 
die leiden tot deformatie-instabiliteiten en insnoering. Uitgaande van deze modellering is 
het mogelijk gebleken het insnoeringsgedrag in ééndimensionale toestand te simuleren met 
een eindige elementenprogramma. 

Kristallijne polymeren hebben in vergelijking met glasachtige polymeren een geordende 
materiaalstructuur en kunnen ook insnoeringsverschijnselen vertonen. Dit rapport beschrijft 
het onderzoek naar de toepasbaarheid van een driedimensionaal materiaalmodel voor een 
gegeneraliseerde Newionse vloeistof op ket gedïag vari een kristallijn polymeer (High 
Density Poly Ethylene, HDPE). Om het model te toetsen zijn uniaxiale trekproeven, af- 
schuifproeven en trekproeven bij vlakke vervorming uitgevoerd. Aangezien vlakke vervor- 
ming niet op eenvoudige wijze gerealiseerd kon worden is het model alleen geëvalueerd 
met trek- en afschuifproeven aan HDPE. 

De metingen tonen aan dat het driedimensionale materiaalmodel geldig is voor dit 
kristallijne polymeer. Het materiaal vertoont geen insnoeringsverschijnselen, omdat breuk 
optreedt voordat het moment van insnoering bereikt wordt. Doordat het materiaal licht 
verstevigend is, is een vloeipunt (het moment waarop de spanning volledig door de 
demper in het Mawell-element bepaald wordt) slechts bij benadering vast te stellen. Samen 
met onnauwkeurigheden in de gevolgde testmethoden verklaart dit een kleine afwijking 
tussen afschuif- en trekproeven in relatie tot het materiaalmodel. 
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1. Inleiding 

Het onderzoek naar het insnoeringsgedrag van polymeren heeft zich tot op heden voorna- 
melijk gericht op het ééndimensionaal modelleren van dit verschijnsel door middel van een 
niet-lineaire visco-elastische vloeistofbenadering voor glasachtige polymeren. Voor 
poiycarbonaat is aangetoond (Klompen [I]) dat dit materiaal voor uniaxiale trekproeven 
beschmverr kan worden ais een vises-eiastiseh Maxwell e:ement beer en d e m p  i:: serie 
geschakeld) met een niet-lineaire demperkarakteristiek. Door gebruik te maken van het 
tijd-temperatuur superpositieprincipe is deze demperkarakteristiek, waarin voor een aantal 
trekproeven de maximaal bereikte spanning (vloeispanning) uitstaat tegen de reksnelheid, 
voor een zeer groot gebied van reksnelheden vastgesteld. Aangetoond is dat insnoering 
verklaard kan worden uit een combinatie van de niet-lineaire demperkarakteristiek en 
imperfecties over de doorsnede. Spanningsoptische metingen ondersteunen deze verklaring. 

Uitgaande van een niet-lineair visco-elastisch vloeistofmodel aangevuld met een Langevin 
verstevigingsfunctie en een aangebrachte imperfectie over de doorsnede, blijkt het 
mogelijk het ontstaan van deformatie-instabiliteiten ééndimensionaal numeriek te simuleren 
(Smit [LI). Deze simulaties vertonen enige overeenkomsten met het werkelijke insnoe- 
ringsgedrag van een trekstaaf bij een uniaxiale trekproef. 

Deformatie-instabiliteiten treden ook op in andere belastingssituaties, bijvoorbeeld het 
ontstaan van een shear-band bij een afschuifproef. Een eerste aanzet om deze instabilitei- 
ten te modelleren is een onderzoek naar de toepasbaarheid van een driedimensionaal 
gegeneraliseerd Newtons vloeistofmodel om het gedrag van polymeren bij verschillende 
belastingssituaties te beschrijven. Op dit moment is voor enige glasachtige polymeren 
(Pol ycarbonaat en PVC) reeds vastgesteld dat ze beschreven kunnen worden met dit 
model. 

Dit onderzoek richt zich op de toepasbaarheid van het driedimensionale gegeneraliseerde 
Newtonse vloeistofmodel op het gedrag van een kristallijn polymeer. Hiervoor is HDPE 
gekozen, een polymeer dat onder normale omstandigheden in grote mate kristalliseert. De 
kristallisatiegraad is verhoogd door het materiaal enige tijd na te gloeien (annealen). Het 
doel van dit onderzoek is, onder meer, inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de 
evaluatie van het vloeistofmodel tot stand komt. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie behandeld. Het verschil tussen kristallijne en glasachtige 
polymeren wordt kort aangegeven. Vervolgens wordt vanuit een ééndimensionaal visco- 
elastisch materiaalmodel afgeleid hoe een demperkarakteristiek voor zowel een lineair als 
een niet-lineair Maxwell element kan worden bepaald. Daarna wordt het driedimensionale 
gegeneraliseerde Newtonse vloeistofmodel geïntroduceerd. 

In hoofdstuk 3 worden vanuit het vloeistofmodel relaties afgeleid voor de in dit verslag 
behandelde belastingssituaties, waarmee de toepasbaarheid van het model geëvalueerd kan 
worden. Hierbij worden verbanden gelegd met de manier waarop de niet-lineaire visco- 
elastische demgerkarakteristiek in hoofstuk 2 wordt opgesteld. 
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In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de experimenten gegeven. In hoofdstuk 5 worden 
de experimenten verwerkt in één driedimensionale demperkarakteristiek. Tenslotte volgen 
de conclusies (hoofdstuk 6). 
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2. Theorie 

2.1 Inleiding 

Het optreden van insnoeringsverschijnselen kan worden waargenomen zowel bij glasachti- 
ge als bij kristallijne polymeren. De verificatie van het 3-D gegeneraliseerde vloeistofmo- 
del in dit rapport gebeurt vocx hist2!1ijze pciymeten. Dit hoofdstuk begint met een korte 
introductie over glasachtige en kristallijne polymeren (van der Vegt [3]). 

Vervolgens wordt een polymeer 1-D beschouwd als een in serie geschakelde veer en 
demper, een visco-elastisch Maxwell element. Voor een lineaire en een niet-lineaire 
demper wordt besproken hoe een demperkarakteristiek kan worden opgesteld voor dit 
element. Voor een 3-D gegeneraliseerd Newtons vloeistofmodel wordt een constitutieve 
relatie gegeven en wordt een verband gelegd met de 1-D niet-lineaire visco-elastische 
vloeistofbenadering. 

Temperatuureffecten worden buiten beschouwing gelaten en in dit hoofdstuk wordt nog 
geen rekdefinitie ingevoerd. 

2.2 Glasachtipe en kristalliine Dolvrneren 

2.2.1 Algemeen 

Bij het verwarmen van een volledig kristallijn materiaal zal de vaste stof bij de smelttem- 
peratuur T, overgaan in een vloeistof. Dit gaat onder andere gepaard met een instantane 
toename van het volume. Figuur 1 geeft het verband tussen volume en temperatuur, traject 
ABCD geeft de het volume van het kristallijne materiaal weer bij toenemende temperatuur. 

T 

Fig. 1: Volume als functie van de temperatuur voor kristallijne (AB) en glasachtige 
( E q  materialen. 

~~ ~~ 
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De sprong in het volume wordt weergegeven door BC, de helling van het trajekt AB geeft 
de uitzettingscoëfficiënt van de vaste stof weer. Door de grotere uitzettingscoëfficiënt in 
de vloeistoffase is de helling van CD groter. 

Sommige stoffen, zoals glas, kunnen ten gevolge van een onregelmatige molecuulopbouw 
niet kristalliseren bij afkoelen uit de vloeistoffase (trajekt DC). Zo’n stof passeert het 
smeltpunt T, zonder dat er een sprong in het volume plaatsvindt. Tijdens het trajekt CE 
blijft het een vloeistof. De overgang naar vaste stof vindt plaats bij de glastemperatuur, 
zonder sprong in het volume. De vaste stof op het trajekt EF bevindt zich in een ongeor- 
dende, am~rfe toestand, en heeft daardoor een groter volume dan de geordende kristallijne 
toestand. De overgang bij E wordt het glaspunt genoemd bij de glastemperatuur T,. Het 
trajekt EF karakteriseerî de glastoestand en AB de kristallijne toestand. Trajekt CEF is 
afhankelijk van de afkoelsnelheid. 

2.2.2 Polvmeren 

Een geheel amorf polymeer in de glastoestand zal bij opwarmen bij de glasovergangstem- 
peratuur niet direkt overgaan in een vloeistof, maar rubberachtig worden. Voor polymeren 
is T, de glas-rubber overgangstemperatuur. Door de temperatuur tegen de elasticiteitsmo- 
dulus uit te zetten volgt figuur 2. 

log E 

G 

Fig. 2: Elasticiteitsmodulus als functie van de temperatuur voor een kristallijn 
materiaal (ADBC), een laag moleculair glas (ADFE), een geheel amorf 
polymeer (ADFG) en een semi-kristallijn polymeer (ADHI). 

Een ideaal kristallijn materiaal volgt trajekt ADBC en verliest bij T, alle stijfheid. Een 
laag moleculair glas zal bij T, alle stijfheid verliezen (ADFE). Een geheel amorf polymeer 
gaat bij Tg over in de rubbertoestand (trajekt ADFG). FG wordt het rubberplateau van een 
polymeer genoemd. 

Een polymeer zal nooit volledig kristallijn zijn en men spreekt van de mate van kristallisa- 
tie, de kristallisatiegraad. Een partieel kristallijn polymeer zal trajekt ADHi volgen. in dit 
onderzoek zijn glasachtige polymeren de amorfe polymeren die zich bevinden beneden de 
glastemperatuur. Met kristallijne polymeren worden partieel gekristalliseerde polymeren 
aangeduid. Deze bevinden zich boven de glastemperatuur. 

~ 
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De belangrijkste consequenties van (partiële) kristallisatie voor het praktische gedrag van 
polymeren zijn: 

- Kristallijne polymeren zijn voor een groter temperatuurgebied toepasbaar dan 
amorfe polymeren. 
Amorfe polymeren bij temperaturen niet te ver beneden Tg gedragen zich minder 
tijdafhankelijk dan kristallijne polymeren, met andere woorden: ze kruipen minder. 
Een kristallijn polymeer is een twee fasen systeem: bij temperaturen beneden de 
glastemperatuur bestaat het uit een glasfase en een kristallijne fase, met een lage 
slagvastheid ("bros") en voor temperaturen boven de glastemperatuur bestaat het uit 
een rubberachtige fase en een kristallijne fase met een hogere slagvastheid ("taai"). 

- 

- 

Zowel kristallijne als glasachtige polymeren kunnen beschouwd worden als een visco- 
elastische stof. Combinaties van veren en dempers kunnen het gedrag van een polymeer 
beschrijven. Voor een trekstaaf kan met een Maxwell element, bestaande uit een in serie 
geschakelde veer en demper het materiaalgedrag bij een trekproef redelijk benaderd wor- 
den. Dit wordt in de volgende paragrafen nader uitgewerkt, met name voor de bepaling 
van de dempenkarakîeBstiek. 

Een lineair Maxwell model bestaat uit een in serie geschakelde lineaire veer en lineaire 
demper. De veerstijfheid is E (elasticiteitsmodulus) en q is de dempingsconstante (vis- 
cositeit). Met dit model wordt een trekproef gesimuleerd, waarbij de reksnelheid E is 
voorgeschreven (figuur 3). 

E' E" E 
;v-------------------------------~-------------- r 

E 
Fig. 3: Lineair Maxwell element. 

De totale rek e van dit systeem is op te splitsen in een elastische component ee en een 
viskeuze component e". Dit systeem wordt beschreven door differentiaalvergelijking (l), 
met o de spanning in het element: 

& = + E "  = -+- = & (1) 6 0  
E r l  

met als analytische oplossing bij E constant en beginconditie o(t=O)=O: 
E -,t 

o = q E ( 1 - e  " )  

Figuur 4 geeft de afbeelding van vgl. (2) voor verschillende opgelegde reksnelheden E .  De 
limietwaarde a, van de spanning voor t-m is alleen afhankelijk van de viscositeit en de 
reksnelheid. Figuur 5 geeft het verloop van de limietwaarde o, van de spanning als functie 
van de reksnelheid. 

~~ 
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E -------------------. 

t 

Fig. 4: Analytische verband tussen spanning en tijd volgens vergelijking (2) voor 
verschillende reksnelheden. 

3q E 

2q E 

r l E  

E 2E 3& E 

Verloop van de limietspanning oE als functie van de reksnelheid E (demper- 
karakteristiek). 

Fig. 5: 

In figuur 5 is de viscositeit q=tan(a), dus onafhankelijk van de reksnelheid. Deze figuur is 
een voorbeeld van een demperkarakteristiek. 

2.4 Niet-lineair Maxwell model 

Bij een niet-lineair Maxwell model is de demperviscositeit een functie van de reksnelheid. 
De constitutieve relatie van een niet-lineaire demper wordt dan: 

(I = q(&")&" (3) 

Zonder de relatie tussen q en 6" nader te specificeren kan het verloop van enige trekkrom- 
men bij verschillende reksnelheden worden voorgesteld volgens figuur 6. 
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Fig. 6: Mogelijk verband tussen spanning en tijd bij verschillende reksnelheden 
voor een niet-lineair Maxwell model. 

Het spanningsmaximinm o, voor t-00 (dan geldt o=constant, E' =O en dus E"=E) levert: 
OE = q ( E ) E  (4) 

en dit geeft een demperkarakteristiek volgens figuur 7. 

E 
& 2E 3& 

Fig. 7: Limietwaarde van de spanning o, als functie van de reksnelheid E (demper- 
karakteristiek) voor een niet-lineair Maxwell element. 

Door bij verschillende reksnelheden het spanningsmaximum te meten, kan het verband 
tussen q en i vastgesteld worden. 

2.5 3-D pepeneraliseerde Newtonse vloeistof 

In het voorgaande is aangetoond, dat de karakterisering van een demper in een lineair of 
niet-lineair MaxweI1 element volledig kan gebeuren door ket vaststellen van de maximaal 
bereikte spanning aE, die de vloeispanning wordt genoemd. De elasticiteitsmodulus van het 
materiaal bepaalt het verloop van de trekkromme, maar heeft geen invloed op het te 
bereiken maximum. 

~ ~ 
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Beschouwd wordt nu een visco-elastisch materiaal in het vloeigebied met een constante 
deformatiesnelheid, weergegeven door de deformatiesnelheidstensor D. In het vloeigebied 
is het materiaal incompressibel en is de eerste invariant van de deformatiesnelheidstensor 
(ID) gelijk aan nul. Dan geldt als driedimensionale constitutieve relatie voor een gegenera- 
liseerde Newtonse vloeistof: 

OE = -PEP + 2?l(ZZD,IIID)D 

waarin oE de Cauchy spmningstensor in het vloeigebied is, I de eenheidstensor en q de 
viscositeit a!s functie van de h~eede en de derde invariant van de deformatiesnelheidsten- 
sor D, gedefinieerd volgens: 

IZID = det(D) (7) 

Uit incompressibiliteit volgt tevens: 
1 PE = -- tr(0,) 

Als extra veronderstelling wordt aangenomen dat ZZID geen rol speelt in q, omdat voor 
afschuiving geldt ZZID=O. Dan resteert als constitutieve relatie: 

De verschillende belastingstoestanden kunnen worden herleid tot één verband tussen de 
viscositeit q en de tweede invariant van de, deformatiesnelheidstensor ZID voor de verschil- 
lende belastingsgevallen, wat gelijkwaardig is aan het opstellen van de demperkarakteris- 
tiek voor een niet-lineair Maxwell-element; door bepalen van het spanningsmaximum (de 
vloeispanning) bij de verschillende proeven kan de constitutieve relatie (10) worden 
geverifieerd. In het volgende hoofdstuk wordt voor de belastingsgevallen uniaxiale trek, 
afschuiving en vlakke vervorming het constitutieve verband volgens vgl. (10) theoretisch 
afgeleid. 
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3. Experimenten 

In dit hoofdstuk wordt voor de diverse beproevingsmethoden de constitutieve relatie 
volgens vgl. (IO) uitgewerkt. Deze hebben betrekkimg op de belastingssituaties: uniaxiale 
trek, afschuiving en vlakke vervorming. Er wordt verondersteld dat de vervormingen 
geometrisch limeair zijn om verwerking van de meetdata mogelijk te maken. De analyse 
vindt plaats op ket msme~t dzît het spamiagsrnmim~x bereikt v.wdt: dar? is cE coostzot. 
Dit is voldoende om te bepalen of het materiaalmodel geldig is voor dit kristallijne 
polymeer, aangezien het verloop van de trekkromme na het bereiken van het spannings- 
maximum bepaald wordt door deformatie-instabiliteiten. De gemeten rekken zijn in feite 
hoger dan aanvaardbaar voor geometrisch lineaire vervormingen, maar de invloed van 
afwijkingen wordt gering verondersteld. 

3.6 Uniaxiale trekisroef 

Bij de uniaxiale trekproef wordt een trekstaaf met een rechthoekige doorsnede ingespannen 
in de trekbank. De bovenklem heeft een constante traversesnelheid v, en er wordt 
verondersteld dat dit resulteert in een constante reksnelheid Ell in de trekstaaf. Figuur 8 
geeft de testopstelling met de hoofdrichtingen. 

I 

Fig. 8: Testopstelling uniaxiale trekproef met hoofdrichtingen. 

Uitgaande van geometrisch lineaire vervormingen geldt dat de lineaire reksnelheidstensor 
gelijk is aan de deformatiesnelheidstensor: 

D = E , , e ' , ~ + E , , ~ ~ + E , , ~ ~  (11) 

Uit incompressibiliteit volgt: 
a 
2 

E,, = &33 - - --Ell 

Uit vgl. (6) volgt: 
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3 - 2  

4 
IID = - E l ,  

en uit vgl. (10) volgt voor hoofdrichting 1: 
all = q(11D)3k11 

Vergelijking (14) geeft een verband dat vergelijkbaar is met de limietwaarde van o, voor 
het niet-lineaire Maxwell element volgens vgl. (4). Door de maximale spanning a, te 
bepalen bij een bepaalde reksnelheid, kan q(IID) worden gevonden: 

Door metingen bij verschillende reksnelheden uit te voeren kan een relatie tussen q en IID 
voor uniaxiale trekproeven worden gevonden. 

3.2 afschuifproef 

Een plaat materiaal wordt ingespannen in de trekbank. Eén klem is bevestigd aan de vaste 
wereld, de amclere Hem hijgt een cofistante traversesnelheid v. Fig~ur 9 geeft de test~p- 
stelling met de hoofdrichtingen. 

Fig. 9: Testopstelling afschuifproef met hoofdrichtingen. 

Uit vergelijking (8) volgt: 
l v , ,  l v , ,  . ,, . 4 ,  D = --e e +--eie2 = ~ , ~ e ~ e ~ + ~ ~ ~ e ~ e ~  
2 h Z 1  2 h  

Gedefinieerd wordt: 
q = 2Ei2 

Uit vgl. (6) volgt: 
1 

k-ID = -y 1 2  

4 
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3 3  Wakke vervorming 

Bij vlakke vervorming wordt een plaatje met hoogte h over een breedte b ingespannen in 
de trekbank. Door de verhouding b h  groter dan 1 te nemen wordt geprobeerd dwarscon- 

hoofdrichtingen. 
iïaciie ia ïizf;ting 2 te voG:komer, (e22=@). Figurir 3' geeft. de ?estopstel!ing met de 

b 
V I\ 

Fig. 10: Testopstelling vlakke vervormingsproef met hoofdrichtingen. 

De deformatiesnelheidstensor volgt voor dit geval (vgl. (8)): 

Voor een incompressibele geometrisch lineaire vervorming geldt: 
&,, = 

Uitschrijven van de constitutieve relatie (10) in richting 2 geeft: 
1 

(322 = +i 

en de tweede invariant van de deformatiesnelheidstensor is gelijk aan: 
. 2  IID = €11 

De constitutieve relatie (10) voor richting 1 geeft: 

Voor de in dit hoofdstuk besproken belastingsgevallen zijn experimenten uitgevoerd. Door 
meten van het spanningsmaximum bij een bepaalde reksnelheid in de verschillende 
proeven kan q bepaald worden. Als q als functie van IID voor de verschillende proeven 
een éénduidig verband levert, kan gesteld worden dat de karakterisering van dit kristallijne 
polymeer met een 3-D gegeneraliseerd Newtons vloeistofmodel gerechtvaardigd is. In het 
volgende hoofdstuk worden de experimentele data van de verschillende proeven gegeven. 
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4. Experimentele data 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de meetdata van de verschillende experimenten gegeven. Ook 
wordt de waarde van de reksnelheid tijdens de uniaxiale trekproef bepaald en wordt de 
waarde van de ~ ~ - - a L s e o l i ; ï ~ c ~ e c o ~ € ~ c ~ ~ ~ ~  in; het doeigebied gecmtrdeerd. Eet EstaXjm 
polymeer HDPE is verkregen door persen: 

- 
- 

5 minuten bij 200 "C en 30 ton plaatdruk 
gevolgd door 5 minuten bij 20 "C en 30 ton plaatdruk in een watergekoelde 
pers. 

Om het polymeer goed te laten kristalliseren is het vervolgens 18 uur lang gegloeid bij 
120 "C (anneaien). 

4.2 Trebroeven 

4.2.1 OmrekeninE traversesnelheid naar reksnelheid 

Door een defect aan de verlengingsopnemer op de trekbank, was het noodzakelijk om een 
omrekeningsfactor vast te stellen van de traversesnelheid van de trekbank naar een 
reksnelheid in het meetgebied op de trekstaaf. Na bepaling van deze omrekeningsfactor bij 
een bepaalde reksnelheid, werd gecontroleerd of deze geldig was voor alle reksnelheden 
waarbij trekproeven werden gedaan. Hiervoor werd de rek in het meetgebied als functie 
van de tijd gemeten (met een andere verlengingsopnemer) bij een ingestelde traversesnel- 
heid die overeenkwam met een reksnelheid van 0.001 1/s (figuur 11). 

Fig. 11: Rek in richting 1 als functie van de tijd bij een ingestelde reksnelheid van 
0.001 l/s (uniaxiale trekproef). 
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Uit figuur 11 blijkt, dat in het begin van de trekproef de reksnelheid (tan(@) inderdaad 
gelijk is aan 0.001 Us, maar dat op moment van breuk de reksnelheid hoger is (tan@)), nl. 
0.0017 1/s, 1.7 keer zo hoog als ingesteld. Dit verschijnsel trad op voor het hele gebied 
van reksnelheden waarin de metingen plaatsvonden (tabel 1). 

ingestelde reksnelheid 
WSI 

gemeten reksnelheid bij breuk 
W I  

I 8.8001 i 8.80017 e 
I 

0.001 

0.01 

0.0017 

0.016 

Tabel 1: Ingestelde reksnelheid en gemeten reksnelheid bij breuk. 

De gemeten waarden van de reksnelheid bij breuk zullen worden aangehouden als de 
reksnelheid in de trekstaaf, omdat de maximale spanning wordt vastgesteld vlak voor 
breuk. Uit figuur 11 blijkt tevens dat de vervormingen groter zijn dan voor een geome- 
trisch lineaire theorie toelaatbaar is. Aangenomen wordt dat de invloed hiervan relatief 
klein is. 

4.2.2 Controle van de dwarscontractie 

Vervolgens is gecontroleerd in hoeverre het materiaal zich incompressibel gedraagt. Van 
een trekstaaf worden tijdens een trekproef de rekken in de richtingen 1 en 2 gemeten 
(Figuur 12 a.). 

I I I 
I 

Ell 

Fig. 12: a. Rek in richting 1 en 2 in de testopstelling, b. Negatieve gemeten rek in 
richting 2 als functie van de rek in richting 1. 

Figuur 12 b. geeft de gemeten rekken in richting 1 em 2 in één figuur. Door de waarde van 
de rek in richting 2 te delen door de waarde van de rek in richting 1 volgt de dwarscon- 
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tractiecoëfficiënt, en aangezien deze ongeveer 0.5 was bevestigt deze meting de volumein- 
variantie in het vloeigebied. 

4.2.3 Meetresultaten 

Vervolgens zijn trekproeven uitgevoerd. Figuur 13 geeft de trekkrommen bij twee 
ingestelde reksnelheden, te weten 0.001 I/§ en 8.8881 Us. De spanning die uitstaat is 
betrokken op het oorspronkelijk oppervlak. Dit past binnen de geometrisch lineaire theorie. 

0.03 0.1 “1 0. Í5  0.2 0.25 

Spanning betrokken op het oorspronkelijke oppervlak tegen de rek bij twee 
reksnelheden, E=0.0001 l/s en E=0.001 Us. 

rek [-I 

Fig. 13: 

Om de demperkarakteristiek op te stellen wordt de maximale spanning oE opgenomen en 
de rek bij deze maximale spanning. Uit deze rek en de geconstateerde incompressibili- 
teit kan dan de spanning betrokken op het werkelijke oppervlak berekend worden. Dit past 
bij geometrisch niet-lineaire vervormingen, en is gedaan omdat de waarde van de rekken 
aanzienlijk zijn. 

Omdat de reksnelheid varieert tijdens de trekproef en het spanningsmaximum in enkele 
gevallen zeer moeilijk is vast te stellen is de waarde van de rek bij maximale spanning 
niet bijzonder nauwkeurig. De rek is vastgesteld op basis van de ingestelde reksnelheid en 
de tijd die de trekproef duurde. 

Tabel 2 geeft de resultaten van de metingen bij de ingestelde reksnelheden weer. Fa is de 
maximaal bereikte kracht tijdens de meting en A,, is de oppervlakte van de trekstaaf bij 
aanvang van de trekproef. De werkelijke spanning a,,, wordt berekend op basis van het 
krachtmaximum en het werkelijk oppervlak 

(25) - %ax 
O w  - A,,( 1 - 0 . 5 ~ ~ ) ~  

In deze formule wordt de werkelijke spanning, die hoort bij de geometrisch niet-lineaire 
theorie, berekend op basis van een geometrisch lineaire rek, E~ Dit is niet Juist, maar aan- 
genomen wordt dat de afwijkingen gering zullen zijn vergeleken met de invloed van de 
handmatige produktiewijze van het kristallijne polymeer. 
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Tabel 2: Resultaten van de uniaxiale trekproeven in tabelvorm. 

0.01 828.1 34.83 0.110 26.62 

-~ 
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Figuur 14 geeft de maximale spanning a,,, als functie van de werkelijke reksnelheid aan 
het einde van de trekproef (zie 5 4.2.1). 
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10-2 1 O-' 

reksnelheid [l/s] 

Vloeispanning o, als functie van de reksnelheid E, uniaxiale trekproeven 
(x=meetpunten, de lijn is gefit door de meetpunten). 

In de trekkromme van figuur 13 is de spanning betrokken op het oorspronkelijk oppervlak. 
Wordt de werkelijke spanning in de metingen van figuur 13 uitgezet tegen de rek, dan 
blijkt dat het maximum pas aan het einde van de trekproef optreedt (figuur 15). Hiermee 
is de moeilijkheid aangegeven om een spanningsmaximum te bepalen. 

i C E 1  
O I I 

O 0.05 o. 1 0.15 & E Z  0.2 0.25 

rek 1-1 

Fig. 15: Werkelijke spanning als functie van de rek voor de twee trekproeven uit 
figuur 13. 
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4.3 Afschuifproeven 

Bij de afschuifproeven wordt de afschuifspanning a,, uitgezet tegen de afschuifrek y. Het 
plaatje materiaal waarmee de afschuifproeven zijn uitgevoerd is 2.6 mm dik en 130 mm 
breed (A0=338 mmz). Figuur 16 geeft afschuifkrommen bij twee verschillende afschuifsnel- 
heden. 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

ofschuifrek [-] 

Fig. 16: Afschuifspanning ai2 als functie van de afschuifrek y, voor snelheden 
y=O.OOl l/s en y=O.OOS Us. 

Een probleem bij de afschuifproeven was, dat breuk meestal voortijdig optrad in één van 
de klemmen. Figuur 17 toont het verloop van de afschuifkracht als functie van de tijd voor 
een meting. Duidelijk zichtbaar is het moment waarop de plaat breekt in de klem. Als 
krachtmaximum werd dan genomen het maximum van de geschetste fictieve kromme. Ook 
hadden de platen de neiging tot plooien als het einde van de afschuifproef naderde. Het is 
mogelijk dat het plooien een oorzaak is van het afnemen van de kracht op de plaat, maar 
plooien werd pas waargenomen vlak voor breuk optrad, na het bereiken van het maximum. 

tijd [s] 

Fig. 17: Afschuifkracht als functie van de tijd, y=O.OOS, breuk in klem met fictief 
verloop kromme. 
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Tabel 3 geeft de meetdata van 12 metingen. 

Tabel 3: Resultaten van de afschuifproeven in tabelvorm. 

Figuur 18 geeft de maximale afschuihpanning als functie van de afschuifsnelheid 9: 

Fig. 18: 

1’0-4 

Maximale 
ten, lijn is 

10-3 10-2 

afschuifsnelheid [1/s] 

1 O-’ 

afschuifspanning als functie van de afschuifsnelheid (o=meetpun- 
gefit door de meetpunten). 
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4.4 Vlakke vervorming 

Voor de vlakke vervormingsproeven zijn plaatjes gemaakt met breedtes van 30, 40 en 50 
mm. Door deze plaatjes in te klemmen in de trekbank over hoogtes van 5, 10, 15 en 20 
mm is onderzocht of op deze manier vlakke vervorming verkregen kon worden. 

Het bleek onmogelijk om op deze wijze een vlakke vervormingstoestand te krijgen. Zelfs 
een plaatje met breedte 50 mm en hoogte 5 mm snoerde zichtbaar in (figuur 19 a.), en 
analyse van de meetresultaten wees niet ~p d2&e vervorming. Figuur 19 b. geeft een 
kracht-tijd homme VICX een platje met breedte b=40 man en hoogte h=10 mm. Alle 
experimenten zijn uitgevoerd bij een reksnelheid van 0.001 Us. 

a. 

2500 , 

O 1 O0 200 300 400 

tijd [s] 
b. 

Fig. 19: a. Duidelijk zichtbare insnoering bij b=50 mm en h=5 mm, b. Voorbeeld 
van een kracht-tijd kromme bij b=40 mm en h=10 mm (&=0.001 Us). 

Tabel 4 geeft de meetdata en de berekende vloeispanning voor deze belastingssituatie. Per 
breedte van het plaatje was de vloeispanning bij de verschillende hoogtes nagenoeg gelijk; 
er was geen duidelijk verloop dat wees op een vlakke vervormingstoestand. Dit werd 
bevestigd door de eerder beschreven zichtbare insnoering, en besloten werd deze proeven 
niet verder door te zetten. 
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50 

50 

Tabel 4: Resultaten van de vlakke vervormingsproeven in tabelvorm, Ell=O.OO1 [Us]. 

15 2623.7 128.96 0.14 20.34 

5 2615.0 130.52 0.45 20.03 
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5. Resultaten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de meetdata verwerkt in een verband tussen de viscositeit en de 
tweede invariant van de deformatiesnelheidstensor voor trek- en afschuifproeven. Hieruit 
kac de geldigheid van het gegeneraliseerde Newtonse vloeistofmodel voor HDPE worden 
afgeleid. 

5.2 Berekeningen 

In deze paragraaf volgen de berekende waarden van viscositeit en tweede invariant van de 
~eforraaatiesneláiei~tensor in tabelvorm. Voor de berekening van de tweede invariant is 
gebruik gemaakt van vergelijking (13) voor trekproeven en van vergelijking (18) voor de 
afschuifproeven. De viscositeit uit de trekproeven is berekend met vergelijking (15), en de 
viscositeit uit de afschuifproeven volgt uit vergelijking (19): 

met zE de maximaal bereikte afkchuifspanning tijdens de proef. Tabel 5 geeft de waarden 
voor de uniaxiale trekproeven, tabel 6 voor de afschuifproeven. 
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Meting 

13 

14 

Tabel 5: Berekeningen uniaxiale trekproeven. 

rl Ir, Meting r Ir ,  
[MPa.s] [ Us2] [MPa.s] [ Us2] 

5133.3 2.17 10" 27 522.0 2.17 10" 

4525.5 2.17 10" 

1 I 1328.0 

2 I 2498.0 

3 I 11550.0 

5 I 12240.0 

6 I 4266.7 

~~ 

2.5 10-5 r i I 4310.0 I 2.3 i 
6.3 10" 8 2662.0 6.3 10" 

2.5 10-~ 9 2668.0 6.3 

2.5 10-7 10 2526.0 6.3 IQ" 

2.5 11 2430.0 6.3 10" 

2.3 PO" 12 1828.6 1.2 IO5 

Tabel 6: Berekeningen afschuifproeven. 

5.3 Grafieken 

In deze paragraaf worden de berekende waarden uit 3 5.2 verwerkt in grafieken. De eerste 
grafiek (figuur 20) geeft de viscositeit als functie van de tweede invariant van de deforma- 
tiesnelheidstensor voor trek- en afschuifproeven. Door deze metingen is één lijn gefit. 

De fitparameters van de lijn in figuur 20 zijn vervolgens gebruikt om een verband te 
berekenen tussen de spanning en de reksnelheid cq. afschuifsnelheid. Deze zijn in één 
figuur geplot (figuur 21) samen met de gemeten waarden uit de proeven. 

Figuur 21 laat het geringe verschil zien voor de afschuif- en de trekproeven in relatie tot 
het gegeneraliseerde Newtonse vloeistofmodel. De meetwaarden van de afschuifproef 
vallen buiten de lijn die volgt uit het verband tussen viscositeit en tweede invariant van de 
deformatiesnelheidstensor. Dit wordt mede veroorzaakt doordat op meer meetwaarden van 
trekproeven dan van afschuifproeven wordt gefit. Het verschil is echter klein. 
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Fig. 20: 
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Verband tussen q en IID met de gefitte lijn door de meetwaarden, x=trek- 
groeven en o=afschuifproeven. 

X 

e o c 

B 20 

r O g o o  u 

- 
I 

Q- .- 
3 

% o 10-  - 

I I I I I I I l l  I I I I t I I  I 8 I I I I I  

Fig. 21: Gefitte verband tussen spanning en reksnelheid op basis van de gefitte 
kromme in figuur 20, met de gemeten waarden, x=trekproeven en o=af- 
schuifgroeven. 
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6. Conclusies 

In dit verslag is door middel van uniaxiale trekproeven en afkchuifproeven aangetoond dat 
een gegeneraliseerd Newtons vloeistofmodel geschikt is om het materiaalgedrag van een 
kristallijn polymeer te beschrijven. Uitgevoerde trekproeven bij vlakke vervorming bleken 
niet bruikbaar, omdat op eenvoudige wijze geen vIa&e vewormingstoestand gerealiseerd 
kon worden. 

Voor het verifiëren van het vloeistofmodel is het voldoende om de vloeispanning bij een 
bepaalde belastingstoestand en de reksnelheid of afschuifsnelheid te meten. De visco- 
elastische vloeistofbenadering geeft een asymptotisch verloop van de spanning naar een 
bepaalde limietwaarde. Het kristallijne polymeer dat in dit verslag is gebruikt, heeft echter 
een licht verstevigend verloop. Dit materiaal past dus in feite niet bij het vloeistofmodel, 
en het model zou dus moeten worden uitgebreid zodat vloeiversteviging kan worden 
beschreven. Door de versteviging wordt een hogere vloeispanning gevonden bij uniaxiale 
trekproeven, en dit verklaart het verschil tussen de meetdata voor trek- en afschuifproeven. 

In dit verslag is de rekdefinitie gebaseerd op gesmetnïsck lineaire vervormingen. De 
rekken zijn echter zo hoog dat daar geen sprake meer van is. Dit is verwerkt door de 
spanningen te betrekken op het werkelijke oppervlak. De invloed van geometrisch niet- 
lineaire vervormingen op de rekken en de reksnelheden is niet meegenomen, omdat de 
invloed hiervan op de resultaten klein wordt geacht. Het is echter wel mogelijk om het 
vloeistofmodel te evalueren voor geometrisch niet-lineaire vervormingen in het vloeipunt. 

De slecht reproduceerbare meetdata bij trek- en afschuifproeven kan worden verklaard uit 
de handmatige vervaardiging van de proefstukken en het materiaal. 

Het gegeneraliseerde Newtonse vloeistofmodel voldoet tot aan het moment waarop insnoe- 
ring optreedt om het gedrag van zowel glasachtige als kristallijne polymeren te beschrij- 
ven, en is een aanzet tot het driedimensionaal beschrijven van deformatie-instabiliteiten. 
Hiervoor moet het materiaalmodel worden uitgebreid. 
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