
 

Tijd-spannings en tijd-temperatuur superpositie bij
polycarbonaat
Citation for published version (APA):
Mensvoort, van, M. (1994). Tijd-spannings en tijd-temperatuur superpositie bij polycarbonaat. (DCT rapporten;
Vol. 1994.138). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/c5257969-a1d5-452b-8a38-855fed40f1a3


Marcel van Mensvoort 

WFW-rapport 94.138 

Sîageverslag 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgraep Fundamentele Werktuigbouwkunde 

Begeleiders: L.E. Govaert 

E.T.J. Klompen 

Eindhoven, Oktober 1994 



Samenvatting 

Het deformatiegedrag van glasachtige polymeren kan worden beschreven met een niet- 
lineair single mode Maxwell model. Dit model bestaat uit een in serie geschakelde lineaire 
veer en een sterk niet-lineaire demper. Omdat één niet-lineaire 
relaxatietijd niet instaat is het gedetaileerde tijdafhankelijke gedrag van glasachtige poly- 
meren (bij lage spanningen) te beschrijven wordt een uitbreiding van het single mode naar 
een niet-lineair multi mode Maxwell model gebruikt. 
Dit model is gebaseerd op de veronderstelling dat het viscoelastische gedrag van een 
polymeer is gebaseerd op één (of meer) relaxatiemechanisme. Hieruit volgt een spectrum 
van relaxatietij den. De spanning, afhankelijk van één relaxatiemechanisme, wordt ge- 
karakteriseerd door een aktiveringsvolume. De resulterende niet-lineariteit van de overige 
relaxatietijden kunnen worden beschreven door een shiftfunctie en worden gekoppeld aan 
de totale spanning. Dit leidt tot het concept van tijd-spanning superpositie en analoog tijd- 
temperatuur superpositie. Hierbij zijn alle relaxatietijden dezelfde functie van de tempera- 
tuur. 
Gekeken is of het concept van superpositie ook experimenteel wordt onderbouwd. Uit de 
experimenten bleek dat vooral bij hogere temperaturen zich problemen voordoen. Deze 
waren te wijten aan inhomogeen materiaal wat door spanningsoptische metingen werd 
bevestigd. 
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1 Inleiding 

Glasachtige polymeren kunnnen gezien worden als sterk niet-lineair viscoelastische vloei- 
stoffen. Hieruit volgt dat het deformatiegedrag van deze materialen kan worden beschreven 
met een niet-lineair Maxwell element, bestaande uit een lineaire veer in serie met een 
sterk niet-lineaire demper die afhankelijk is van de temperatuur en de reksnelheid. 
Door numerieke simulaties kan worden aangetoond dat dit model redelijk overeenkomt 
met experimentele data voor het vloeigedrag van polycarbonaat. 
Een nadeel van dit model is dat het deformatiegedrag bij spanningen kleiner dan de 
vloeispanning niet goed beschreven wordt. Dit komt doordat bij deze condities het gedrag 
door een spectrum van relaxatietijden in plaats van één relaxatietijd wordt gekarakteri- 
seerd. 
Dit nadeel kan gecompenceerd worden door het model uit tebreiden tot een multi mode 
benadering, waarin de bijdrage van meerdere relaxatietijden wordt meegenomen. 
Het model bestaat nu uit een aantal Maxwell elementen die paralel worden geplaatst. 
In het multi mode Maxwell model wordt de spanning, afhankelijk van één relaxatiemecha- 
nisme, gekarakteriseerd door een aktiveringsvolume. De resulterende niet-lineariteit van de 
overige relaxatietijden kunnen worden beschreven door een shiftfunctie en worden gekop- 
peld aan de totale spanning. 
Dit leidt tot het concept van tijd-spannings superpositie en analoog tijd-temperatuur super- 
positie. Hierbij zijn alle relaxatietijden dezelfde functie van de temperatuur. 
De modelparameters kunnen worden bepaalt door kruip- en trekproeven. 

In een eerder rapport [2]  wordt tijd-spannings superpositie toegepast. De theorie sugureert 
dat tijd-temperatuur superpositie ook mag worden toegepast. 
Onderzocht zal worden of het variëren van de temperatuur de gewenste resultaten geeft. 

Dit verslag moet gezien worden als een aanvulling op WFW-rapport 93.163. Voor meer 
diepgang wordt verwezen naar dit rapport. 
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2 Constitutieve modellering van glasachtige polymeren 

2.1 Enkelvoudig lineair Maxwell model 

Voor het modelleren van viscoelastisch gedrag is een eenvoudig model een lineair Max- 
well-model. 
Dit model bestaat uit een serieschakeling van een Hookse veer met modulus E en Newton- 
se demper met viscositeit y. 
Be totale rek bestaat uit een elastisch (&J en een plastisch gedeelte (ep): 

De bewegingsvergelijking voor dit model ziet er als volgt uit: 

1 0 +-o =m’ 
T 

met: T =- rl 
E 

Met behulp van deze vergelijking kan nu de respons worden bepaald voor een tweetal 
belastingstoestanden: 

- trek (constante reksnelheid) 

- kruip (constante spanning) 

Uit experimenten blijkt dat de bovenstaande vergelijkingen niet voldoen. Als bijvoorbeeld 
bij een trekproef de reksnelheid verdubbeld wordt heeft dit geen verdubbeling van de 
spanning tot gevolg. De viscositeit blijkt dan ook geeE constante waarde te zijn maar een 
functie van de reksnelheid. 
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2.2 Niet-lineaire benadering 

Een niet-lineaire benadering geeft een betere beschrijving van het materiaal gedrag. 
In het Maxwell-model wordt hiervoor de demper vervangen voor een niet-lineaire demper 
(Eyring). 
De viscositeit q is nu een functie van de reksnelheid. 

De Eyring relatie voor de demper ziet er als volgt uit: 

A U  v*u ) -_ 
6 =E' oe RT sinh (- 

RT 

Met de definitie van viscositeit volgt: 

0 u 
E .  - A U  v*u ) 

r l ( 0  9 r )  =y= 

E oe RTsinh(- 
RT 

Gebruikmakend van referentie temperatuur To volgt: 

u v* 
A U  1 1 T RT 

rl ( 0 ,  T) =ti To) *exp( -(---I) *- 
R T To u v* To sinh - 

RT 

In bijlage D is een uitvoerigere afleiding te vinden. 
Door twee shiftfuncties in te voeren kan de vergelijking gereduceerd worden. 

Hierin is q0 de lineaire viscositeit, q0(T) is de shiftfunctie voor variabele temperatuur en 
Y(dT) is de shiftfunctie voor variabele spanning. 
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De shiftfuncties zien er als volgt uit: 

A u  i i a,(T) =exp(- ( - - - ) )  R T To 

u V' 
U T RT W ( - ) = -  
T u v* To sinh- 

RT 

Bij het varieren van de temperatuur wordt de factor OD' constant gehouden (de invloed 
van Tîï, is verwaarloosbaar). Hierdoor is Y constant en heeft enkel q, invloed op de 
viscositeit. Zo ook wordt bij het varieren van de spanning de temperatuur constant ge- 
houden. 
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2.3 Multi mode benadering 

Het is bekend dat het deformatiegedrag van polymeren afhankelijk is van meerdere 
tijdmechanismen. 
Dit gedrag is het gevolg van moleculaire transities. 
Deze transities worden geactiveerd door spanning en temperatuur. 
Eén moleculaire transitie wordt gekarakteriseerd door een aktiverings enthalpy AU 
(temperatuur afhankelijkheid) en het aktiveringsvolume V* (spanning afhankelijkheid). 
Als AU en V* constant zijn voor iedere aparte mode in het relaxatiespectrum dan geldt dat 
de data voor constante spanning niveaus kan worden geschoven (met factor Y ) tot een 
vloeiende mastercurve voor een referentie spanning. Uit de theorie is op temaken dat een 
dergelijk procedure ook mogelijk moet zijn voor verschillende constante temperatuur ni- 
veaus. 
Voorwaarde is wel dat slechts één relaxatiemechanisme actief is. 

Figuur 2.1 Schematische weergave van een niet-lineair Maxwellmodel (a) 
en een gegeneraliseerd niet-lineair Maxwellmodel (b) 

De relatie tussen de parameters van bovenstaande figuren kan als volgt worden 
omschreven: 

n 

i=1 
E=  CE^ en 
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3 Experimenteel 

Modulus 

Trek sterkte 

Rek bij breuk 

3.1 Materiaal 

DIN 53457 N/II1I112 2350 

DIN 53455 N/mm2 63 

DIN 53455 % >50 

Het materiaal voor de proeven is polycarbonaat. Dit materiaal voldoet aan een belangrijke 
eis, het bezit één relaxatiemechanisme. Het materiaal ondergaat de volgende behandeling 

- Elke week wordt een plaat geperst uit bekend materiaal. 
Dikte 2 111111 

- De plaat wordt in de pers snel afgekoeld. 

- Uit de plaat worden stroken gezaagd waarna ze in de juiste 
vorm worden gefreesd volgens ASTM D 638. 

Voor de experimenten wordt elke keer een batch van enkele maanden oud en dezelfde 
leeftijd gebruikt. Hierdoor is het aging effect tijdens de experimenten en tussen de ver- 
schillende experimenten niet van invloed op resultaten. 

Tabel 3.1 geeft enkele mechanische eigenschappen van het gebruikte materiaal: Lexan 141 

3.2 Gebruikte apparatuur 

Kruip- en trekproeven zijn uitgevoerd op een Frank 81565 trekbank. De verlenging bij 
kruipproeven 5 50 MPa is gemeten met een Instron(2620-602) extensometer met een 
meetlengte van 50 111111 en een bereik van 2.5 mm. De verlenging bij trekproeven en 
kruipproeven 2 52.5 MPa zijn gemeten met de extensometer behorende bij de trekbank. 

De kruipproeven duurde max. 4000 sec. bij een spanning van 20 tot 55 MPa 
De trekproeven werder, uitgevoerd met een constante reksnelheid van 
Beide proeven zijn uitgevoerd bij variërende temperatuur van 20 tot 80 "C 

tot 9.10-2 s-'. 

De spanning bij de kruipproeven werd in k 4 sec. aangebracht. 
Er is aangetoond [4] dat de afwijking die hierdoor ontstaat na 40 sec. niet meer merkbaar 
is. Daarom wordt enkel de meetdata 2 40 sec. gebruikt. 
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4 Experimentele resultaten 

4.1 Kruipproeven bij constante temperatuur 

In de onderstaande figuur staan de gemeten krommen: (Compliantie=Rek/Spanning) 

+ u)- A Yyp. O M e  + 3 J y h  A u)- 
e UUR v MUR o SUM o JSYR 

o. 12 4 

o 
4 

0.04' ' " " I  
1 I 

10' 1 0 3  

Tijd [SI 

Figuur 4.1 Kruip compliantie van polycarbonaat bij 20°C 

Door de curves horizontaal te verschuiven ten opzichte van de 20 MPa curve kan de 
mastercurve voor 20 MPa worden bepaald. Wel moet worden opgemerkt dat als men in 
werkelijkheid een kruipproef van dit tijdsbestek zou uitvoeren niet dezelfde curve zou 
ontstaan. Het aging effect zou dan wel degelijk invloed op de proef hebben. 

o. 12 
O 

O 

n 

io' 10' los 10' 10' lo6 10' 10' 10' lolo lo1' IOu 

Tijd [SI 

Figuur 4.2 De mastercurve van de kruipcompliantie versus de tijd voor een last van 20 MPa 
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De shiftfactoren kunnen bekeken worden als de verplaatsing van de 20 MPa mastercurve 
om de bijbehorende spanning te overlappen. 
De shiftfactoren worden in de onderstaande tabel getoond. 

20 25 30 35 40 45 50 o,CMPaI 

10g(Y20)[-1 O -0.95 -1.95 -2.95 -4.00 -5.20 -6.45 

52.5 55 

-7.08 -7.9 

Tabel 4.1 Shiftfactoren bepaalt op de 20 MPa mastercurve 

De shiftfactoren kunnen nu worden uitgezet tegen de bijbehorende spanning. 

20 30 40 50 60 

Spanning [MPa] 

Figuur 4.3 Verschuiving uitgezet tegen de spanning voor de 20MPa mastercurve 
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4.2 Kruipproeven bij constante o/T 

Uit de theorie in 0 2.2 blijkt dat ook tijd-temperatuur superpositie met constante o/T 
(spanningniveau gedeeld door temperatuur) mag worden toegepast. 
Dit kan experimenteel worden bewezen door de mastercurven (tijd-spanning en tijd- 
temperatuur) op elkaar te passen. In de onderstaande figuur staan de gemeten krommen. 

+ u).c A 90- o 4a.c + 50- 
A 60% e 10% v my: 

1.00 

D 

@i 
0.80 Y 

V 
V 

n 
V 

0.40' ' ' " ' I  
t 

102 10' 

Tijd [SI 

Figuur 4.4 Kruipcompliantie van polycarbonaat bij o/T = 201294 

Door de curves horizontaal te verschuiven kan de mastercurve worden bepaald. 

1.00 

- " 
'al 

0.80 Y 

O 
O 

O 
O 

n 

0.40 ' ' ''"id ' " " " d  ' ' ' " " '1 ' ' " " ' a '  ' ' """' ' ' """' ' ' """' ' ' - 
101 io* 10' 104 10' 106 107 10' io' 10'0 

Tijd [SI 

Figuur 4.5 De mastercurve van de kruipcomphantie versus de tijd, o/T=20/294 
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De bijbehorende shiftfactoren worden in onderstaande tabel getoond. 

Temperatuur ["C] 20 30 40 50 60 70 

~og(a*,)[-l O -1.00 -2.00 -3.30 -4.15 -4.90 

80 

-5.60 

0.27 0.30 0.32 0.35 
@-a 

Reciproque temperatuur [ l/K] 

0.12 

0.10 

0.00 

0.06 

0.04 

Figuur 4.6 Verschuiving uitgezet tegen reciproque temperatuur voor o/T=201294 mastercurve 
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Uit de helling van de curve kan de activeringsenergie worden berekend. De waarde 
hiervan bedraagt 190.2 kJ/mol. In de volgende figuur worden de mastercurves (spanning- 
tijd en temperatuur-tijd) over elkaar gelegd. 

0 Variërendea A VariërendeT 

IC' IC2 133 1 9 4  19% 136 137 :o' io9 lolo i()'? 

Tijd [SI 

Figuur 4.7 De mastercurves van de kruipcompliantie versus de tijd voor een last van 20 MPa en TI~=á4.75 
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De curves komen in het begin goed overeen, echter bij langere tijd treedt een niet te 
verwaarlozen afwijking op. 
De oorzaak word in eerste instantie gezocht in de proefomstandigheden. Dit levert geen 
bevredigend antwoord op. De afwijkingen zullen dus in andere factoren moeten worden 
gezocht. 

4.3 Homogeniteit proefmateriaal 

De testen op mogelijke fouten in de proefopstellingen hebben geen verklaring gegeven 
voor de afwijkingen tussen de twee mastercurven. (zie figuur 4.7) 

De afwijking zou kunnen veroorzaakt worden door inhomogeniteiten in het proefmateriaaL 
Deze veroorzaken spanningsconcentraties. Doormiddel van spanningsoptische metingen 
kunnen de spanningspatronen in de proefstukken zichtbaar gemaakt worden. 
De spanningsoptische meting wordt uitgevoerd met twee polarisatiefilters. Het gebruikte 
proefstuk wordt tussen de filters geplaatst en tegen het licht gehouden. De zichtbare 
verschillende Meurpatronen zijn een maat voor de spanningsverschillen. 

Met de optische metingen is te zien dat voor de hogere spanningen ( > 50 MPa )zich 
spanningsverschillen voordoen. 
Door een goed homogeen materiaal gebeurd dit pas bij spanningen van bijna de 
vloeispanning. Het materiaal voldoet dus redelijk voor proeven bij 20°C. 
Echter bij hogere temperaturen en lage spanningen treden bij 40°C al 
spanningsconcentraties op. Dit wijst op inhomogeen materiaal. Vooral bij het varieren van 
de temperatuur is dit een belangrijke foutbron. 
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4.4 Trekproeven bij verschillende reksnelheden en temperaturen 

Bij constante temperatuur (20, 40, 60, 80°C) is bij verschillende reksnelheden de maximale 
trekkracht gemeten. Hieruit volgt de vloeispanning. 
De data zijn te vinden in de bijlage. 
Als men de spanning uitzet tegen de reksnelheid ontstaat de volgende figuur. 

a zo% o 4 o F  v ea- o W F  

0.25 I 

0.10 ' I I I 
10-4 10-3 10" 10-1 

Reksnelheid [s-'1 

Figuur 4.8 Reksnelheidsafhankelijkheid van de vloeispanning voor 20,40,60 en 80°C 

In de onderstaande figuur wordt de verschuiving uitgezet tegen de reciproque temperatwr. 

O 

-2 
n 
Y 

.d 3 - 4  * 
s 
4 $ -6 

r r l  

bl 

-a 

-10 
0.27 0.30 0.32 0.35 

@a 
Reciproque temperatuur [ 1/K] 

Figuur 4.9 Verschuiving uitgezet tegen reciproque temperatuur 

De waarde van de activeringsenergie AU bedraagt 288 kJ/mol. 
Deze waarde wijkt af van de uit de kruipproeven bepaalde waarde. Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van inhomogeniteiten in het materiaal. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Het toepassen van tijd-spanning superpositie geeft geen problemen. Echter bij tijd- 
temperatuur superpositie, toegepast op de kruipcompliantie-curven ontstaat geen vloeiende 
mas tercurve. 
De afwijking wordt veroorzaakt door inhomogeen materiaal. Dit heeft vooral invloed op 
kruipproeven bij een temperatuur 9 0 ° C .  

Geconcludeerd kan worden dat het gebruikte proefmateriaal niet voldoet. Er moet gezocht 
worden naar procedures om het materiaal homogener te maken. 
Het gebruikte proefmateriaal werd na het persen abrupt in de pers afgekoeld. Beter is het 
materiaal rustig af tekoelen. Ook kan men het materiaal na het persen en afkoelen opnieuw 
opwarmen en gecontroleerd laten afkoelen eventueel met een tussenstop op constante 
temperatuur. 
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Bijlage A: Metingen bij variërende spanning 

I 

1 5  2 23.8 476 478 4 21.9 31-3 0 4 / 0 1  1 2  I Omat 

20.2 
25.3 
25.2 
25.2 
30.3 
30.2 

30.2 

3 0  4 

3 0  

35.2 4 0  I 5 23.61 8261 8311 3.5 22.0129-3 I O 4 / O i I  4 
35.2 22.8 

35.2 
35.3 

40 5 22.8 799 802 3 
45 5 23 .1  868 876  3.5 22.0 

45  I 5 I 24.21 9061 9101 4 I 22.0 
4 0  I 5 I 22.81 8561 8681 4 - 5 1  24-3 I 

24-3 I I 9 5  It 40 5 22.9 859 862 4.5 
4 0  5 23.9 896 898 4 

1140.5 i 45  i 5 1  24.41 9801 9831 4 I 
II 

1147.5 I 55 I 5 I 24.11 11451 11491 4 I 20.81 9-5 [15 /021  47 I 
1150.0 I 47 I 5 I 23.31 11651 11691 8 I 22.21 28 -4 I01 /02 I  33 II 
I1 

1152.6 I 62 I 5 I 23.91 1 2 5 6 )  12591 7 I 20.21 5-2108/021 39  11 



Bijlage B : Metingen bij variërende Temperatuur (o/T =constant) 

a 
MPa 

V1 v2 OPP F Fmax top, T e m p  D a t u m  Batch f i l e  
mm/min mm/min mmz N N sec. " C  meting mat. pcrp. 

I I I I I I I I 

I. 

11 2 1 . 4  

11 21 .3  
II 22 .2  

15 24 .9  

1 5  I 3 I 24 .5  
1 6  I 3 I 2 4 . 3  
1 6  I 3 I 2 3 . 1  

532 I 5 3 9  I 4.51 5 0  119-4 I 2 5 / O î I  2 6  

514 I 516  I 4.51 5 0  119-4 / 2 5 / O i I  2 8  



Bijlage C: Trekproeven bij verschillende treksnelheden en temperaturen 



43 1.98 I 44 0.66 

II 

1.98 
1.98 

11 79 
1 0.66 

li 80 I 8.66 
81 1594 

* er treed breuk op tijdens het  vloeien 



Bijlage D: Afleiding shiftfunctie \E en a,, 

Eyring: 

Viscosity: 

q (a ,  T )  =-. t exp(kU) - a/t 
& O  RT sinh ( u / t )  

Reference temperature: To 

RT 
I==? 



a/= AU -- exp(- AU(1 ---))a 1 - TO* exp(-)- - =  
TO R T To EO RT, sinh ( a / ~ )  

=qo(T,)* exp(-(----))- A U  1 1 - a  T a h  
R T To To sinh(a/t) 

A U  1 î a,(T) =exp(- (----I 1 R T To 

a . To 
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