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INLEIDING 

Onze stage bestond in één zin gezegd uit het werken met geheu- 
genmateriaai in combinatie met een glasvezel-epoxy laminaat; 
de opzet was echter tweeledig: 

-onderzoeken ( analytisch ) of een glasvezel-epoxy lami 
naat met voorgespannen §MA-vezels ( ingebed ) gericht te 
vervormen is dmv stroomdoorgang door de vezels. 

-onderzoeken of de eigenfrequenties van een glasvezel- 
epoxy laminaat met weer voorgespannen §MA-vezels ver 
schoven kan worden dmv stroomdoorgang. 

De eerste opdracht hebben we gedaan op de pc mbv het programma 
LAMINAAT dat aanwezig is op het ( §UN ) net van WFW. Dit was 
dus een theoretische modellering om eerst te kijken of het 
vervormen Überhaupt mogelijk was, wat dus niet waar bleek. De 
tweede opdracht behelsde het maken van een glasvezel-epoxy 
laminaat met daarin voorgespannen SMA-vezels. 
In dit verslag gaan we eerst Pn op de eigenschappen van geheu- 
genmateriaal en testen deze aan het ons geleverde geheugenma- 
teriaal. We vervolgen met een beschrijving van de opzet en 
uitwerking van de numerieke modellering van ons laminaat om 
eventuele vervormingen als gevolg van het geheugeneffect van 
de SMA-vezels te berekenen. Daarna volgt een beschrijving van 
het maken van he lanminaat en de testopstelling voor het 
trillingsgedrag; het trillingsgedrag vergelijken we met even- 
tueel aanwezige theorie. We bespreken de resultaten van de 
proeven en besluiten met conclusies, opmerkingen en een lite- 
ratuurlijst, 
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GEHEUGENMETAAL: EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN. 

Alhoewel geheugenmetaal al meer dan 25 jaar bestaat, wordt het 
nog steeds beschouwd als iets nieuws. Waarschijnlijk omdat het 
zo weinig wordt toegepast (vanwege de specifieke eigenschappen 
moet het gebruik van geheugenmetaal al voor de ontwerpfase 
vaststaan, dit belemmert toepassing omdat normaalgesproken 
materiaaleigenschappen pas aan het einde van de ontwerpfase 
toegekend worden) . 
Diverse materialen vertonen het geheugeneffect, de drie be- 
langrijkste op dit moment zijn: 

Cu Zn AL (koper-zink-aluminium) 
Cu Al Ni (koper-aluminium-nikkel) 
Ti Ni (titanium-nikkel) 

Omdat het door ons gebruikte geheugenmetaal Ti Ni was, zullen 
we verder alleen hierop ingaan. 

Samenvattina van de belansriikste eisenschappen van 

aekeusemmateriaal. 

Het vormherstelgedrag, wat erop neerkomt dat een vantevoren 
opgelegde ( plastische ) rek 8teniet8 wordt gedaan door ver- 
warming van het materiaal tot boven de transformatietempera- 
tuur, hangt samen met een structuurverandering in het metaal 
ten gevolge van een martensitische transformatie. Extreem 
grote deformaties, aan gebracht bij lage temperatuur kunnen in 
een klein temperatuurtraject volledig teniet worden gedaan 
doordat het materiaal zich zijn oorspronkelijke vorm herin- 
nert . 
Deze terugkeer naar de hoge-temperatuurvorm gebeurt met grote 
kracht en is dus bruikbaar. 
Men kan door middel van een geschikte behandeling het metaal 
als het ware programmeren in een gewenste hoge-temperatuurvorm 
en dit geheugen kan desnoods miljoenen keren aangesproken 
worden e 

Structuur 

Er treden twee structuren op namelijk; austeniet (hoge tempe- 
ratuur) en martensiet (lage temperatuur) . De reversibele 
transformatie treedt op met een bepaalde temperatuurhysterese. 
Bij opwarmen vindt transformatie en dus vormherstel plaats in 
ket As-Af ( s tar t  respectievelijk finish van auctenietvorming) 
en bij afkoeling geschiedt de terugtransformatie op het tra- 

Door de vrijwel dif fusielose overgang tussen de austeniet- en 
martensietstructuur blijft het verband tussen de twee kristal- 
roosters bewaard. Daardoor keert bij opwarmen het oorspronke- 
lijke austeniet weer terug. Er is echter meer: uit één auste- 
nietrooster kunnen 24 verschillende varianten van het marten- 
sletrooster ontstaan. Wanneer martensiet onder invloed van 
aangelegde krachten wordt vervormd, doet er zich in de begin- 
fase van de vervorming een proces voor dat reoriëntatie ge- 
noemd wordt. De rooster-varianten die  passen bij de aangelegde 

j e c t  &-&-. 
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vervorming groeien ten 
koste van varianten die 
niet bij de vervo 

n. Het stukje ver- 
metaal ziet er net 

zo uit als  ieder ander 

nietaal tot een bepaalde 
maxima~e vervorming ( 2 
8% rek ) op atomaire 
schaal nog steeds een 
martensietrooster hebben, 
dat een variant is die 
v o o ~ t ~ a m  uit het moeder- 
rooster in de auste- 

en daar b i j  ver- 
warming ook weer in zal 
terugkeren. 
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Beïnvloedha van de ei- 
aenschamen. 

Transformatie temperatuur. 

De toepasbaarheid van geheu- 

het geheugeneffect op bij 
samenstellingen van ongeveer 
48 tot 52 atoom-procent nik- 
kel. De transformatietempera- 
tuur varieert op dat kleine 
traject ongeveer 200°C. Mo- 
menteel ligt de nauwkeurig- 
heid van de &-temperatuur op 
circa I 2,5"C. ons materiaal 
heeft een trancfo~atiet@nipera~~~r van ongeveer 4 8 ° C  opgave 
fabrikant ) . 

Achteruitsana van het aeheuaen effect. 

De eigenschappen van geheugenmetaal worden veroorzaakt door 
dislokaties, aangebracht tijdens de laatste produktiestag en 
daarop volgende warmtebehandeling. Deze geprogrammeerde (dis- 
lokatie) structuur is slechts stabiel als aan een paar voor- 
waarden voldaan wordt. dwz het voork bepaalde externe 
factoren die deze structuur beïn en be namelijk: 

e. een te hoge t e m ~ e ~ a ~ ~ ~ ~  

anische overbelasting 
rote vervorming 

eerdere cycl . Dit is mi :bij weinig cycli is 
een vervorming van 6 tot 8 % toelaatbaar, bij #oneindig veel8 

circa 0.5 %. 
edreiging VOO 

is slechts 

d, omdat dan al 
belasting een her 

en een absolute bov 
t,Het is dus 

technieken zoals lass 
metaal kunnen zijn. 
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ToeDassinsen van seheuaenmetaal, 

Het aantal toepassingen van geheugenmetaal is welhaast onbe- 
perkt en strekt zich uit over vele terreinen. Enkele van de 
belangrijkste zijn: 

medische techniek 
ruimtevaart en vliegtuig industrie 
robots 
instrumenten 
verbindingstechnieken 
energieconversie 
sensoren en actuatoren 
consumenten-toepassingen zoals in auto's en huishoude- 
lij ke apparatuur. 

Het is binnen het kader van deze stage niet noodzakelijk om 
dieper op deze toepassingen in te gaan, 

Overzicht van de belangrijkste grootheden, 
( overgenomen uit ( 2 ) 

Eenheid Waarde Opm 
Fysische eigenschappen 
lichtheid 
Smeltpunt 
Specifieke warmte 
Zoëfficiënt v. thermische 
2xpansie 
Phermische geleidbaarheid 
3lektrische weerstand 
kansformatiewarmte 
3ij opwarmen 
rhermische elektromotorische 
cracht 
4agnetische permeabiliteit 

dechanische eigenschappen 
Freksterkte 
Freksterkte 
Jloeispanning 
Jloeispanning 
Jloeispanning 
3reukrek 
lardheid 

+modulus 

Cnsnoering bij breuk 
;-modulus 

g/cm3 
"C 

lo-%/ " c 

MPa 
MPa 
MPa 
MPa 
MPa 
% 
Hv 
MPa 
MPa 
% 

6.45 
1240-1310 
0.45 
M 6,6 A 11 

0.21 
50-110 (1) 
19 (2) 
35 (3) 
M 9-13 A 5-8 

< 1.002 

aos-aaoo 
1300-2000 
50-300 
100-600 
0-300 
20-60 
M 180-200 
A 200-350 

2. 7*104 
30 

7*m4 
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Eenheid Waarde Opm. 

ansformatie eigenschappen 
ansformatietemperatuur A, 
emperatuurhysterese 

aximale vormherstellings- 

ikstemperatuur 

pecifieke arbeid 

srrocieweerstand 

" C  
" C  

MPa 

MPa 

" C  
" C  
J/g 

-50 - +150 ( 1 0 )  
20-30 

6-8 
2 
0 .5  
600-800 ( 1 1 )  

Af+50 ( 1 3 )  
200 ( 1 4 )  
1 

Vergelijkbaar met zuiver Ti; 
geschikt voor implantatie 
Goed 
Slecht 
Erg hoog rond transformatie- 
peratuur 

Opmerkingen bij gegevens overzicht. 

I. De elektrische weerstand verandert sterk bij het doorlopen 
van de transformatietemperaturen. 
2. Onbelast. 
3 ,  Belast met circa 345 Mpa. 
4.  Gegloeid. 
5. Ongegloeid, 
6 .  Martensiet, Deze temperatuur is sterk afhankelijk van de 
ligging van de deformatietemperatuur. Met vloeispanning wordt 
hler  bedoeld de spanning waarbij de tuekkrome eer! schijrhaar 
plastischverloop vertoont, 

8 .  Austeniet bij ontlasten 
9 .  De breukrek hangt af van de warmtebehandeling. 
1 0 .  A, hangt af van de samenstelling. 
11. De maximale vormherstelspanning kan eenmalig optreden maar 
geeft wel blijvende vervorming. 
1 2 .  Bij vormherstelspanningen tussen 200 en 300 Mpa hseEt geem 
blijvende vervorming op te treden. 
1 3 .  Belast, Gedurende zeer korte tijden (enige seesmdem) zijn 
hogere temperaturen toegestaan. 

7 .  PiUstenfet b i j  Y e l u 9 t e l i .  
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VERIFICATIE EIGENSCHAPPEN GEHEUGENMETAAL 

Voordat we met het geheugenmetaal aan de slag konden moesten 
we natuurlijk eerst controleren of de opgegeven grootheden en 
eigenschappen ( zowel door de fabrikant als in de literatuur ) 
op waarheid berusten. De volgende waarden hebben we op juist- 
heid gecontroleerd: 

1) treksterkte 
2) E-modulus 
3) vloelspanning 
4) transitie-temperatuur 
5 ) vormherstel spanning 

1) Treksterkte. 
In de literatuur wordt voor de treksterkte de volgende 
waarden gegeven: 1300 - 2000 [MPa] 

Ter verificatie hebben we drie trekproeven uitgevoerd op de 
trekbank met oven Bn het polperenlab met de volgende resul- 
taten: 

A) F,, = 72,6 [NI 1, = 108,O [mm] 
B) F,, = 74,8 [NI 1, = 110,2 [mm] 
C) F,, = 69,5 [NJl, = 109,3 [mm] 

( lo = 100,O [mm] bij alle drie de proeven ) 

Het oppervlak van de strip voor belasten = 0,l * 0,5 = 0,05 
[mm'], zodat we de volgende waarden voor de treksterkte krijgen 
( veronderstelling A, k: A, omdat de insnoering moeilijk te 
meten is ) 

Ft,,, = F,J& => A) 1450 [MPa] 
B) 1490 [MPa] 
C) 1390 [MPaJ 

Deze waarden komen overeen met die uit de literatuur. 

2) E-modulus . 
Voor de E-modulus wordt in de literatuur een waarde van 
7 lo4 [ MPa ] opgegeven. 

Uit de bovengenoemde trekproeven hebben we de kracht en daar- 
bij behorende verlenging opgemeten op de overgang van elas- 
tisch naar ( pseudo ) plastisch gebied ( met als voordeel dat 
dan ook lldirectll de vloeispanning verkregen worät 9. Hieronder 
de gemeten waarden en in de laatste kolom de daaruit volgende 
E-moduli: ( zie afbeelàingen À j 

kracht (F) verl. (1) o (F/A) E ( W o )  E ( O / € )  

10,O [NI 0,4 [mm] 200 [MPa] 0,004 5,O- lo4 [MPa] 
13,4 [NI 0,7 [mm] 268 [MPa] 0,007 3,8- l o 4  [MPa] 
14,O [NI 0,9 [mm] 280 [MPa] 0,009 2,5* lo4 [MPa] 

De in de literatuur vermelde waarde wordt niet gehaald, de 
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orde van grootte is echter wel het zelfde. 
3) Vloeispanning. 

In de literatuur vinden we voor de vloeispanning de vol- 
gende waarden ( martensiet! ) :  50 - 300 [MPa] 

In de tabel onderaan de vorige blz. is de vloeispanning direct 
af te lezen en wel in de derde kolom. Dit zijn de volgende 
waarden : 

200 [MPa] : 268 [MPa] : 280 [MPa] 

Ook deze keer geen verrassingen, de waarden komen goed over- 
een. 

4) Transitie-temperatuur. 
Door de fabrikant werd een transitie-temperatuur van 
tr 40°C opgegeven ( zoals eerder aangegeven in het verslag 
is een precieze opgave van de transitie-temperatuur onmo- 
gel ijk) . 

De metingen uit gevoerd met de trekbank/oven ( waarbij we 
temperatuur tegen kracht uitgezet hebben: zie afbeeldingen B ) 
laten zien dat de transformatie bij ongeveer 40°C plaats 
vindt. 

5) Vormherstelspannig. 

Hiervoor hebben we een proef met trekbank en oven uitgevoerd. 
We spannen een proefstuk op en rekken dit tr 2 % bij T, 
( f 21.5 O C ) . We zetten de kracht indicatoren op O en ver- 
warmen het geheel: volgens theorie zou er nu een kracht op de 
uiteinden moeten komen te staan. Dit gebeurt ook! Kracht te 
bepalen : 15,3 N bij = 0,1*0,5 = 0,05 [mm2] => 
02 N 300 [MPa]. Dit is in overeenstemming met de grafiek van 
Rogers. Een andere karakteristiek, namelijk dat na afkoelen 
h e t  proefstuk weer naar de uitgangssituatie terugkeert is ook 
te zien: na afkoelen komt de grafiek weer bij het beginpunt. 
Deze grafiek is ook te interpreteren als de volumeprocenten 
martensiet vs austeniet als functie van de temperatuur (vgl) . 
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EPOXY-HARSEN 

In de organische chemie wordt de door een zuurstofatoom ge- 
vormde structuurcomponent aangeduid als epoxy- of ethoxyline- 
groep. Een epoxyhars is dus een plastic waarbij de epoxygroep 
een belangrijke rol in de opbouw speelt. De grondstof met deze 
epoxy - functie is hier het epichloorhydrine (ECH) met de 
formule: 

(Kpt. 116°C) 

H 

Bij epoxyharsen treffen we dezelfde vormingstrappen aan als 
bij de onverzadigde polyesters: eerst wordt een lineair macro- 
molecule opgebouwd, dat vervolgens door uitharding (cross- 
linking) wordt omgezet in de netwerkstructuur van een thermo- 
harder. Door de reactie tussen epichloorhydrine en difenylol- 
propaan (DPP) wordt in alkalische milieu de themoplaatbsche 
epoxyhars bereid. 
De ulthardlngsreactie van de volgende bereidingcfase berust op 
de reactiviteit van de overgebleven epoxygroepen en de gevorm- 
de OH-groepen.De ringopening van de epoxygroep geeft een 
vlotte reactie met verbindingen met actieve H-atomen, zoals 
aminen, zuren, fenolen, alcoholen. Deze verbindingen treffen 
we dus onder de harders aan. 
De meest gebruikt harders zijn te verdelen in twee groepen: 

peratuur de uitharding tot stand te brengen. 
1) meerwaardige aminen, die instaat zijn al bij kamertem 

2) zuren, die slechts bij verhoogde temperatuur tot reac 
tie komen om de thermoharder te coplementeren. 
Om het eindprodukt de beoogde eigenschappen te bezorgen, 
worden veelal nog enkele hulpstoffen in de compositie verwerkt 
zoals bijvoorbeeld: 

1) verdunningsmidddel 
2 ) kl eurp igment 
3 )  inerte vulstoffen 
4 )  glasvezels of -weefsels 
5) modificerende kunstharsen 
6) versnellers ter verkorting van de hardingstijd. 

Samenvattend kunnen we over epoxyharsen het volgende opsommen: 
uitharding zonder toepassing van drukverhoging, zonder vorming 
van afsplitsingsprodukten en zonder krimp van betekenis, goede 
mechanische sterkte en gunstige elektrische eigenschappen over 
een breed temperatuurtraject, goede hechting aan metalen en 
keramische Iiiaterfâleìì e3 goeez chemische recictentie. 

http://OH-groepen.De
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NUMERIEKE MODELLERING. 

Voorafgaand aan de experimentele fase van de stage hebben we 
op de computer globaal de mogelijkheden van een laminaat met 
epoxyhars-glasvezel en SMA-vezel onderzocht. In eerste instan- 
tie was het de bedoeling om dmv SMA-vezel een zodanige span- 
ning in het laminaat te creëren, dat deze zich zichtbaar 
danwel simpel meetbaar vervormde. Indien deze vervorming, 
liefst gecontroleerde buiging, niet mogelijk zou zijn dan 
zouden we het trillingsgedrag gaan bekijken. 

Bij onze beschouwing zijn we uitgegaan van een bestaand 
programma nel. LAMINAAT , dit wordt normaal gebruikt voor 
numeriek onderzoek voor damagemechanica ed. . De programmatuur 
had nog niet de mogelijkheid in zich om een spanning/vervor- 
ming per ply in het gehele laminaat te verdisconteren. Wel 
bestond er al iets dergelijks voor temperatuurverhoging - en 
vochtopname per ply. Hiervan konden wij handig gebruik maken 
om de door ons geprogrammeerde SMA-ply in het laminaat in te 
passen. 

Eerst zullen we het lineaire geval bekijken, waarna dit uitge- 
breid wordt naar het niet-lineaire geval. Omdat het laminaat 
in dit geval bestaat uit drie materialen verdelen we het 
laminaat in twee delen namelijk; epoxyhars + glasvezel en 
epoxyhars + SMA-vezel. In de nu volgende beschrijving is er 
dus alleen sprake van epoxyhars + SMA-vezel, het glasvezel 
wordt veronderstelt alleen in de andere plies te zitten. 

We beschouwen de vezels in onvervormde lengte, de configuratie 
waarnaar ze na activering naar terug willen keren, en verlen- 
gen deze tot ze even lang zijn als de rest van de ply (aan- 
brengen van een voorrek EfO).  Deze voorrek is semi-plastisch en 
zal dus pas tot een krimpspanning 01 leiden na activering 
(verwarming). We gaan er nu echter meteen al vanuit dat de 
vezels geactiveerd zijn en dus dat ze gespannen zijn. Omdat 
deze vezels ingebed liggen in de epoxyhars ply zal deze ook 
een krimpspanning o2 ondervinden. We definiëren verder een 
volumefractie A, het volumepercentage SMA-vezel tov epoxyhars 
in deze ply. Er is evenwicht in de ply als de trekspanning in 
de SMA-vezels maal hun volumefractie gelijk is aan de krimp- 
spanning in de epoxyhars maal zijn volumefractie. De uiteinde- 
lijke rek van de SMA-vezels is dan ef en van de epoxyhars E , 
anders opgeschreven: 

El en E2 zijn de E-moduli van resp. SMA-vezel en epoxyhars. 
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Het voorafgaande ve 
gewerkt levert de 
lijke rek van de ply E .  

Ef = l/lf(x-~l) line rek 
E = 1/1,(x-12) 

aus 

x-12 = y => x = y+lz 

= Y/12 

Als we nu nog de beghrek 
definigren als: 

EfO = U2--ll)/ll 

dan kunnen we de uiteindelij- 
ke rek e verkrijgen als func- 
tie van eqo, El, Et ea? A-  

f 

2 -A  

I I 

Ef = 1/11 (Y+12-l1) = 1/11 (EP2+12--1f) 
= E12/11+ (12-1,)/1, = E12+EfO 
= E (EfO+l) +Ef0 

Dit ingevuld in de vergelijking op de vorfge blz. levert na 
enig uitwerken de gezochte uitdrukking voor de rek E. 

-vezels geen ineair ver 
we nu nog een 

neaire geval. De spa 
*8willekeurige" functie van de rek ( constut 

) 1 , ol = g ( q )  e We hebben nu dus de volgende vergelij- 

= 9(EfO)A 
1-A) = Eze(1-A) 

in de eerste vergelijking olA + o~(1-A) 

Ez(1-A)e = O , met 
+ ( E ~ o + ~ ) E  , aanpassen van de rek 

We hebben nu dus een iteratief proces met startwaarde 

een functiewaarde g ( E ~ I  deze ingevuld 
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lijking 1) levert een waarde voor E ,  Deze e ingevuld in verge- 
lijking 2) levert weer een nieuwe waarde voor ef  enz. 
Als we nu een fief definiëren volgens: 

oef = ,met ef' de waarde van de vorige stap. 

Het iteratieproces stopt als Oef kleiner wordt dan een van te 
voren bepaalde waarde ( 'afbreekcriterium' ) . 
De nu bepaalde rek E van de totale SMA-ply vullen we nu In, In 
de subroutine LAMSCME ( deze subroutine bepaald de laminaat- 
stijfheids en -compliantie matrix; de neutrale lijn van het 
laminaat in [x,y,xy]-richting; de virtuele snede-belasting als 
gevolg van temperatuur en vochtopname ) door hem op te tellen 
bij de rek tgv temperatuurverhoging en/of vochtopname. Het 
programma LAMINAAT rekent dan vervolgens in deze subroutine de 
virtuele snede- belasting uit, die nodig is om deze ene ply 
een rek e op te leggen (en gaat dan natuurlijk uit van de 
beginsituatie wanneer de SMA-vezels niet geactiveerd zijn) . 
Uiteindelijk wordt deze uitwendige belasting aan het hele 
laminaat opgelegd, zodat de gevolgen van de rek van de ene ply 
voor het hele laminaat zichtbaar worden. Ook worden de veran- 
dering van de neutralelijn, de stij fheids- en -complianteima- 
trix berekend. 

Voor de laatste kregen we de volgende resultaten, waarbij 
aangemerkt dient te worden dat we toen wel wisten dat het 
oppervlak ( aan het uiteinde ) van de SMA-vezels 0.05 [mm] 
was, maar niet dat ze plat ( strip ) ipv rond waren! 
Koud = SMA-vezels niet geactiveerd 
Warm = SMA-vezels geactiveerd 
[+o "&-go c 

10% vezel, koud wam 

[9,7 l,o o .. 
i,O 8,L O .. [13,0 1,l O .. 

1,P 8,2 O .. 
o o 1,4 0 .  O O 1,8 .. . . . . . .  ..]*lo6 . . . . . .]*lo6 

20% vezel, koud warm 

[11,4 1,2 O .. [18,3 1,2 O .. 
1,2 8 , 5  O .. 1,2 8 , 5  O .. 

o o 1,9 .. 8 0 9 , 9  .. . . . . . .  ..]*lo6 . . . . . . . .  3 * lo6  

{ 20% vezel, warm [+45"8/'45"8], 

[16,1 3 , O  O .. 
3 , O  6,7 O .. 

o o 3,7 .. . . . . . .  ..]*lo6 } 
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40% vezel, koud warm 

[15,0 1,5 O .. [28,8 1,5 O .e 

1,5 9,3 O .. 1,5 9,5 O .e 

o o 2,2 .. o o 2,3 .. .. .. .. . . ] * l o 6  . . . . 0 .  . . 3 * lo6  

Hier dient nog het volgende bij opgemerkt te worden: 
1) Een laminaat zonder SMA-vezels heeft bij benadring 
dezelfde compliantie als de eerste ( 10% vezels, koud ) .  
2) 40% SNA-vezels per ply is het maximale, de vezels 
liggen dan tegen elkaar. 

Na de hiervoor beschreven procedure gevolgt te hebben, konden 
we opgrond van de uitkomsten alleen maar concluderen dat 
vervorming (buiging) van het laminaat onmogelijk was. De 
plaatjes die het programma LAMINAAT maakt om de vervorming 
zichtbaar te maken zagen er veelbelovend uit, de numerieke 
waarden gaven echter aan dat dit beeld erg vertekend was, de 
kromte-straal van het laminaat lag namelijk in de orde var, 
tientallen meters. Zelfs als het aantal vezels opgevoerd werd 
tot 4 0  (ongeveer het maximale aantal dat in een ply past, 
zonder dat de vezels elkaar raken) bleef de kromte-straal zo 
groot. Een vervorming van die orde van grootte is in de prak- 
tijk nauwelijks te meten, in ieder geval niet zichtbaar met 
het blote oog. Verandering van de modale parameters is, zoals 
blijkt uit de waarden in de compliantimatrices, wel mogelijk. 
Al moeten we wel de aantekening maken dat het percentage SMA- 
vezels hoog moet zijn voor er een wezenlijk verschil optreedt, 
of dit praktisch haalbaar is zal moeten blijken. 

Het mag duidelijk zijn dat we tijdens het uerdere verloop van 
onze stage alleen nog het trillingsgedrag van het laminaat 
bekeken hebben! 



edsag van Epoxy-glasvezel laminaat 

HET EE e 

(epoxyhars- -vezel) 

roken bestaat een laminaat uit een ma 
poxy of iets elijkc) en veze 
ed) die mee in matten geweven 

aar ook nog -vezels bij, die 
en ., st de gebruikelijke mal v 
VOF nog een raamwerk nodig 

vezels gespannen kunnen worden. Het gehele lam 
werk en *8verpakking1B(zie verder) moet na fabricage in een 
verwarmde pers, het raamwerk moet dus in de pers passen. 
Verder dient het zo stijf te zijn dat het zo goed als niet 
vervormt als de SMA-vezels geactiveerd worden, daar de te 
ratuur van de pers boven de transitie-temperatuur van de 
vezels ligt. 

~e Sm-vezeP was im ons geval niet Ecnd, maar een platte 
strip. Tijdens het opspannen moet de strip vlak, ongedraaid, 
aangebracht den om opeenhopingen van hars, en dus zwakke 
plekken in matrix, te voorkomen (zie afbeelding) . Het 
opspannen ansich kan op vele 
manieren gebeuren. Van het 
stevig met de hand aanbrengen 
van de strip op het raamwerk 
tot zeer ingenieuze spanme- 
chanismen. Dit laatste is 

rschij nl ij k na- 
bij de verdere 
~ a ~ i ~ ~ a t  en ze- 

dun dat hij met de ha 
n t i e  hebiera we 
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Glasvezelmatten + epoxvhars. 
De mechanische eigenschappen van een laminaat worden groten- 
deels bepaald door de aanwezige vezel, de harsmatrix is er om 
te zorgen dat de vezels een samenhangend geheel vormen. Om een 
laminaat voldoende stlJf te maken gaat men meestal uit van een 
volumepercentage vezel van I 5 0 .  Het volume van het laminaat 
dient dus vooraf bekend te zijn. Om dit te bewerkstelligen 
wordt het laminaat opgebouwd in een mal (in ons geval een 
vierkante plaat met een dikte van 3 [mm] , waarin een vierkant 
gat van 1 6 0  bij 160 [mm] is aangebracht). De dikte van de mal 
hoeft niet overeen te komen met de dikte van het laminaat, 
door er een plaat met een bepaalde dikte en kleinere buiten 
afmeting dan de binnen afmeting van de mal in te leggen is 
elke dikte van bijna nul tot de dikte van de mal mogelijk. Het 
door ons gebouwde laminaat had een dikte van 1 [mm] , om dit 
mogelijk te maken dekten we het laminaat af met een plaat van 
2 [mm] dik en een omtrek van 155  bij 1 5 5  [mm]. Zo'n afdekplaat 
heeft verder nog als voordeel dat de SPUI-vezels min of meer 
opgesloten worden zodat het raamwerk waarin deze vezels op- 
gespannen zitten in de verwarmde pers gedeeltelijk ontlast 
wordt. Het volume van het laminaat is nu bekent, en dus ook de 
hoeveelheid glasvezel (indien de dichtheid bekent is kun je zo 
afwegen hoeveel je nodig hebt). 

Een van de eigenschappen van epoxyhars is dat het zich goed 
hecht aan andere materialen, zo ook aan metaal. Aangezien de 
mal van staal is zal deze eerst nog een behandeling moeten 
ondergaan waardoor de hars gemakkelijk loslaat. Hiervoor 
gebruik je freecoate-release, je brengt dit met een verstuiver 
(soort plantespuit) aan op de mal en de afdekplaat. Je laat 
deze daarna drogen in een oven (k6O"C)  en herhaalt deze proce- 
dure enige, 2 à 3 ,  keren. Worden de mal en afdekplaat nog eens 
gebruikt dan dienen deze eerst schoon gemaakt te worden met 
freecoate-remover, dit dient op een zelfde manier gedaan te 
worden als het aanbrengen van de freecoate- release. 

De volgende stap in het fabriceren van een laminaat is het 
knippen van de glasmatjes. Het volume van het laminaat is 
bekend en aangezien we uit gaan van een volumepercentage van 
50% glasvezel is ook het volume glasvezel bekend. Het volume 
van de mal is 160*160*1=25600 [mm2]. De dichtheid van ons glas 
was: 2 . 5 4  [g/cm3] ,we hadden dus 1 2 . 8  (50% volume) * 2 . 5 4  = 
3 2 . 5  [g] glasvezel nodig. De glasmatjes kunnen nu dus geknipt 
worden (met meestai de vezels op O "  en 30" of, zûals w i j  
gedaan hebben, +45" -45" om en om (zo zitten ze in de matjes) 
j en gewogen tot ket beìîodigde aafital gramer! bereikt is, 
Opgemerkt dient te worden dat, aangezien wij het laminaat 
symmetrisch wilden maken, er natuurlijk een even aantal glas- 
matjes (aan elke zijde evenveel) in het laminaat verwerkt 
moeten worden. De afmeting van de glasmatjes is gelijk aan die 
van het laminaat en dus ook gelijk aan de binnen afmeting van 
de mal (160  [mm] bij 160 [mm] in ons geval). Het gemaakte 
laminaat is dus een symmetrische regular angle-ply of in 
notatievorm [+45"8/-45"8], 
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Een laminaat van epoxyhars dient uit te harden in een verwarm- 
de pers. Het verwarmen is afhankelijk van de gekozen harder 
(zoals eerder beschreven in het stukje over epoxy) het persen 
is nodig om vooraf bepaalde dikte van het laminaat te verkrij- 
gen. Hierdoor wordt de overtollige epoxyhars uit het laminaat 
geperst zodat het beoogde volumepercentage berijkt wordt. Om 
dit proces te helpen/versnellen wordt het gehele laminaat 
vacuüm getrokken, dit gebeurt in een vacuümzak. Het handigst 
is het om deze vacuümzak en daarbij benodigde spullen vooraf 
te maken. Het laminaat dient namelijk deze zak opgebouwd 
te worden. Voor de vacuümzak zijn de volgende dingen nodig: 

1) De vacuümzak zelf, dit is een (groene) folie die zo 
groot dient te zijn dat het hele raamwerk met SMA-vezels 
ruim erin past. 
2) De peel-ply, dit is een (beige) folie. Deze dient er 
voor te zorgen dat het laminaat zich niet aan de vacu- 
Ümzak of aan de bleeder (3) hecht. Je hebt hiervan twee 
stuks nodig (onder en boven) die zeer ruim de mal dienen 
te bedekken (zo groot als het raamwerk is niet nodig). 
3) De bleeder, dit is een dikke witte @@doek@@. De bleeder 
is er om de epoxyhars die piit het laminaat geperst/gezo- 
gen wordt op te nemen, dit vooral om te voorkomen dat er 
hars in het ventiel (4) of de slang naar de vacuümpomp 
komt. De bleeder dient dus zo groot te zijn dat hij het 
gehele laminaat bedekt en verder zover daar buiten steekt 
dat de opening van het ventiel ook bedekt wordt. 
4) Het ventiel, nodig om de pomp op de vacuumzak aan te 
kunnen zodat deze vacuüm gezogen kan worden. 

De laatste voorbereiding die nu nog moet gebeuren voor het 
laminaat daadwerkelijk opgebouwd kan worden is het aanmaken 
van voldoende epoxyhars. Hiervoor zijn drie ingrediënten nodig 
(allen aanwezig in de zuurkast), namelijk: 

epoxy ; harder( HY917 ) ; versneller( DY070 ) .  

deze drie ingrediënten dienen in de volgende gewichtsverhou- 
ding gemengd te worden: . 100 : 90 1 

De opbouw van het laminaat 

(het samewoegem van de csmpûììenteri) 

Er kam ri begûììììer; wûïderi met de O p k O w  va? het  Iominaat. Ten 
eerste wordt op een vlakke ondergrond de vacuüm zak ‘open’ 
gelegd, hierop komt de eerste folie. Hierboven op komt de mal. 
Hier in wordt de eerste helft van de glasmatjes aangebracht, 
deze dienen eerst met epoxy geïmpregneerd te worden. 
Je neemt hiervoor een bak waarin je een glasmatje legt, hier- 
over giet je een beetje epoxyhars. M e t  een roller smeer je de 
hars in de volledige glasmat (deze ziet er nu ipv wit glazig 
uit). Hierna neem je deze eruit en legt hem netjes in de mal, 
als het goed is past de mat er precies in. Om jezelf te be- 



-- 

I .. 

wel rubberen, chirurgen, h a n ~ s c h ~ e n e ~  r rag en^ 
ier verwerk je de eerste 
rk met SHA-vezels wordt e 
en onder kant van 
ebben wij als ee 
plaat gelegd zod 

e Aangezien de al 
e pers, had deze verde 

lainlinaat met ramwerk er, VI6 
op de pers gelegd konde 
elft van de glasmatjes 

en, hierover kan eventueel n 
het restant epoxyhars gegoten worden. Over dit 
tweede folie gelegd met daarop d 
betere lossing van de plaat te verkrijgen 
deze twee lagen nog stukje folie van de 
Voordat de zak dicht kan moet er e 
gebracht worden en wel zó dat deze 
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zitten. Je maakt een kruisje in de zak en brengt het ventiel 
aan. Om de zak af te sluiten breng je op de randen een rubber- 
achtige tape aan vervolgens vouw je bovenkant over het lami- 
naat en raamwerk. De bovenkant van de vacuümzak wordt nu 
netjes op de tape vastgedrukt en vervolgens met een rollertje 
aangedrukt (als het goed is, is de zak nu vacuüm afgesloten, 
tenzij er epoxyhars tussen de tape en de vacuümzak is gekomen 
waardoor er geen hechting tussen beide mogelijk is!). 
De vacuümzak met inhoud wordt nu dmv de onderliggende plaat 
opgepakt en op de pers gelegd (voor een goeàe uitnardlng van 
de epoxy dient de boven- en onderkant van de pers +80°C te 
zijn). Op het ventiel wordt nu de vacuümpomp aan gesloten en 
de zak wordt ofvacuümvv gezogen hierbij moet je wel opletten dat 
er geen hars in het ventiel terecht komt (dan raakt deze 
verstopt). De pers kan nu gesloten worden waarbij het aantal 
newton niet echt relevant is, de mal zorgt er toch voor de het 
laminaat niet te ver ingedrukt wordt. Het laminaat is nu 
helemaal afgesloten en de vacuümpomp kan afgezet worden ook 
het ventiel kan eventueel al uit de zak gesneden worden. De 
pers blijft nu + 3 uur gesloten, bij een temperatuur van k 
80°@, om de epoxyhars uit te laten harden. 
Om de hars volledig uit te laten harden moet het hele laminaat 
hierna nog een paar uur in een oven, ook + 80°C, dit nadat de 
vacuümzak verwijderd en het raamwerk losgeknipt is. Het laat- 
ste door de SMA-vezels ongeveer bij hun bevestigings punt op 
het raamwerk door te knippen (zodat er voldoende lengte over- 
blijft om later de stroomtoevoer te bevestigen). 

De volledige fabricage van het laminaat is doorlopen en het is 
nu dus gereed voor gebruik. 

Er zijn door ons drie laminaten gemaakt: 

gewicht # vezels dikte vol% glasvezel 

I! 69,G [oir1 20 1,60 [mm] 42,9 (44t6 6srl 1 
2) 58,O Cgrl 2 0  1,15 [mm] 51,l ( 3 8 t 2  [gr1 ) 
3 )  61,7 CsrJ 40 1,25 [mm] 41,5 ( 3 3 1 7  [srl ) 
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Voor het meten 
vibraties is g 
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zijn; vie~~ijdig op- 
gelegd @ twee- of 
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aanlevert ( O - 25000 Hz ) .  Het is 
reventies van het laminaat op te 

de erbij behorende trillingsvorm is echter nog onbekend. 
Het is mogelijk om door (contactloos) te meten op zeer veel 
punten op het laminaat deze v~rm zichtbaar te maken. ( je 
brengt op het een raster 
ten, meet de u 
kun je dan de 
het patroono e 
geïnteresseerd 
zeker minder 
brengen van 
laminaat ( s 
knopen en blijft liggen op buiken van de eigenmodes, door nu 
voorzichtig te blazen zal er alleen poeder b 
de knopen. Er wordt nu dus een lijnenpatroon 
aan dat van de trillingsvorm, 

Bet enige dat nu nog nodig is om het geheel c 
is een voeding om de -vezels te activere 
worden ( parallel 1 op voeding aangesloten 
proefopstelling compleet. 
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is het beïnvloeden van de resonantiefre 
aat b v  stroomdoorgang. 

Omdat de S met een f 4% 
p~astisch~ 

laniE^^t he 
( oa resonantiefr 
dus eerst d 
en de trilllngsvormen zichtbaar te maken. 
Hierna zouden door stroomdoorgang illen gekeken 
oeten worden naar een eventuele randering van 
e frequenties respectievelijk 
eigenfrequenties verg ij ken we waar mogelijk 
bestaande theorie ( i en aanwezig ). 

Zoals al gezegd zijn 2 kanten van het laminaat opgelegd: dit 
doen we met 2 *8klemmen88: 
In dit soort inklemming gelden ( volgens theorie 1 
randvoorwaarden : 

- M = Q  - t# = onbepaald ( hoekverdraaiing mogelijk ) 

S 

dt wel besproken in ( * ) wa 
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De volgende trillingspatronen + fre 
waa' jenomen : 

Laminaat 1 45 [Hz] 

P 
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Laminaat 2 32 [HZ] 
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L a m  
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Lam iaat 3 35 [Hz] 

Laminaat 3 135 
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Veraeliikina theorie 

We vergelijken onze resultaten met het in de theorie bespro- 
kentrillingsgedrag van een op 4 randen opgelegde plaat ( 
literatuur ( 5 ) , ( 6 ) , ( 12 ) ) welke zoals al gezegd het 
meest in de buurt komt. Alle drie komen tot dezelfde oplossing 
voor de eigenfrequenties ( op grond van de methode van Rayl- 
eigh-Ritz ) ; hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling 
dat de dikte van de plaat veel kleiner Is dan de lengte en de 
breedte. 

Voor ons geval geldt: 
( met a en b de lengte en breedte van het proefstuk 1 

E de elasticiteitsmodulus 
d de dikte 
9/ de dwarscontractiecoëfficiënt 
p de dichtheid 

a = b = 0.16 [m] 
E = 16 [GPat 
d = 1.15.10' [m] 

(lit. ) 

Y= 0.3 (lit. 
= 58. 10-3/0.162- 1.15. = 1.97. lo3 [kg m-3J 

Ingevuld in de formule voor 
levert dit voor fn : 

Deze waarden verschillen natuurlijk van de door ons gevonden 
eigenfrequenties: - andere randvoorwaarden - benaderingen voor de mechanische eigen- 

- modellering van de praktijk is altijd een 
Toch kunnen we stellen dat de door ons gevonden waarden binnen 
het kader van de theorie vallen ( orde van grootte, verhouding 
: frequenties etc. 

schappen 

benadering 

De trend dat met toenemende dikte ( d of h ) de eigenfrequen- 
ties hoger komen te liggen klopt dus met de door ons verkregen 
resultaten en kwalitatief vergeleken worden: 
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~ ~ ( 1 )  -0,(3) --*1.24;--1.40;- 21 45 173 -1.28 
17 32 135 

Het aantal vezels in het laminaat heeft weinig invloed op het 
trillings gedrag. E gaat weinig omhoog ( vgi rule of mixtures: 
Etot=vf*Ef+vm*Em met vf en Vm het aantal volumeprocenten SMA- 
vezel respectievelijk glasvezel-epoxy in het uiteindelijk 
gebruikte laminaat en Ef en E, de elasticiteitsmoduli van de 
componenten : in ons geval is vf echter verwaarloosbaar klein). 
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Trillingsgedrag met geactiveerde SMA-vezels.

We komen nu toe aan de eigenlijke stageopdracht, namelijk het
trachten de eigenfrequenties en daarbij behorende trillings
vormen te verschuiven cq. te veranderen door het activeren van
de SMA-vezels. In het voorafgaande hebben we deze besproken
zonder geactiveerde vezels. Vooraf moeten we eerst bepalen
hoeveel vermogen er nodig is om de vezels te activeren. Dit
hebben we experimenteel gedaan. De waarden hierover in de
literatuur spraken elkaar nogal tegen. Dit is niet zo verwon
derlijk omdat nergens het atoom percentage Ni gegeven is. De
transitietemperatuur ( en direct daarmee verband houdend het
toe te voeren vermogen ) is, zoals eerder besproken, sterk
hiervan afhankelijk.

Voor het vast stellen van het toe te voeren vermogen hebben we
een stuk vezel ( van dezelfde afmeting als in het laminaat )
vervormd en daarna de spanning en stroom ( bij stroomdoorgang
is het geleverde vermogen gelijk aan: P=V*I ) gemeten die
nodig was voor vormherstel. Dit bleek ongeveer 0,8 Watt te
zijn. Aangezien de vezels in het Iaminaat voorgespannen (
belast ) zijn, naar een hogere temperatuur verschuiven. (
zodat er ook een groter vermogen nodig is ). De voeding moest
dus ongeveer 40 Watt leveren ( 8 Volt; 5 Ampere ). Of het
toegevoerde vermogen voldoende was, was ook goed te controle
ren aan het laminaat zelf. De uiteinden van de vezels liggen
gebogen ( vervormd ) in de klemmen en proberen, bij een toege
voerd vermogen van ± 1 [W] per vezel, zichtbaar in de gestrek
te uitgangspositie terug te keren.

De volgende stap is het opzoeken van de eigenfrequenties als
de vezels geactiveerd zijn. Daar het toegevoerde vermogen
nogal groot was ( toevoerdraden werden warm en er was snel, 30
sec, een brandlucht waarneembaar, toe te schrijven aan ver
brandende epoxyhars resten op de plaatsen waar de vezels
aangesloten waren ) leek het ons verstandiger om het anders
aan te pakken. Aangezien het de bedoeling was de eigenfrequen
ties en bijbehorende trillingsvormen te verschuiven cq. te
veranderen, keerden we de procedure om. We zochten een eigen
frequntie op en activeerden daarna de vezels om te zien (
eventueel te horen ) of er daadwerkelijk iets veranderde ( de
belasting voor de toevoerdraden ed. was hierdoor van veel
kortere duur ).

De te meten verandering zou het helemaal niet meer trillen van
het laminaat of een verzwakking van de trilling moeten zijn;
het eerste is natuurlijk duidelijk te zien: geen trilling meer
bij de eerder ingestelde frequentie maar weI bij een hogere
frequentie. De tweede situatie is al moeilijker te constateren
op de door ons gebruikte manier om het trillingsgedrag zicht
baar te maken, want het is een kwalitative manier. Een moge
lijkheid zou zijn de amplitude van de zandkorrels (1) te
bekijken, wat echter moeilijk is in te schatten met het blote
oog. Een andere manier is het luisteren naar de trilling: deze
zou minder hevig moeten worden.
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Helaas was er geen noemenswaardige verandering te bespeuren. 
Bij de laagste frequentie was er een geringe demping te horen, 
echter geen verandering van trillingspatroon of meetbare 
verschuiving van de frequentie. Bij de hogere frequenties was 
er een zeer geringe toename van de trilling te bespeuren, 
echter zo weinig dat het ook pure verbeelding geweest kan 
zijn. Er was eigenlijk maar een ding dat echt opviel bij het 
activeren van de vezels, namelijk het kraken van het laminaat 
( vooral de eerste keer ) .  Naar onze mening is dit een van de 
hoofd oorzaken van het feit dat we niets noemenswaardig waar- 
namen. 





Stageverslag 31 

Een laatste punt is de vergelijking van onze opstelling en die 
uit de literatuur ( de aanleiding voor de stage, het verhaal 
van Rogers ) .  In de literatuur was er sprake van een laminaat 
van epoxyhars verstevigd met SMA-vezels. Dwz een hoog percen- 
tage SMA-vezel ten opzicht van onze laminaten en geen glasve- 
zel waardoor het laminaat extra stijf wordt. Er is dus sprake 
van een geheel andere situatie en het is dus niet verwonder- 
lijk dat de resuitaten zo verschillend zijn. 
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