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Samenvatting 2 

Sam envat ting 

In deze stage is de transversale treksterkte van de composieten PE/epoxy en 
PVAL/epoxy op een nieuwe manier bepaald. Er zijn namelijk proefstukken gemaakt 
van gewikkelde buisjes i.p.v. platen. Dit is gedaan om te onderzoeken of 
randeffecten, die anders zouden ontstaan door het zagen van proefstukken uit de 
platen, van invloed zijn op de sterkte. 
Het gebruik van buisjes blijkt een positief effect op de transversale treksterkte van 
deze composieten te hebben, maar het fabricageproces ervan is veel minder 
controleerbaar en efficiënt. 

Tijdens de trekproeven is akoestische emissie toegepast. Ondanks de ronde vorm 
van de proefstukken komen verschillende parameterkarakteristieken overeen met 
eerder gevonden waarden en is een duidelijk verschil waargenomen tussen de 
composieten PE/epoxy en PVAL/epoxy. 
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1. Inleiding 

Vezelversterkte materialen vinden steeds meer toepassingen door hun combinatie 
van goede mechanische eigenschappen en laag soortelijk gewicht. Eén van de 
grootste problemen, echter, bij het ontwerpen met unidirectionele composieten is de 
slechte transversale treksterkte. Daarbij hangt deze sterkte ook nog af van vele 
factoren, zodat er geen eenvoudige vergelijking bestaat die deze sterkte voorspelt en 
hij wordt dan ook meestal experimenteel bepaald. 

Bij eerder gedane onderzoeken [1,2] naar de eigenschappen van de composieten 
€%/epoxy en PVAL/epoxy vielen de gevonden resultaten voor de transversale 
treksterkte tegen. Als reden daarvoor werd toen gedacht dat de randeffecten, die 
geïntroduceerd werden bij het zagen van de proefstukken uit een plaat van het 
composiet materiaal, voor de verlaging zorgde. Het idee is toen ontstaan om buisjes 
i.p.v. platen te wikkelen, zodat er niet meer gezaagd hoeft te worden en zodoende 
randeffecten de sterkte niet beïnvloeden. Om vertrouwd te raken met dit nieuwe 
fabricageproces zijn er eerst buisjes gemaakt met glas- en koolstofvezels. 

Op de composieten is ook nog akoestische emissie toegepast. Van deze techniek 
verwacht men dat het een van de meest betrouwbare technieken wordt voor de 
bepaling van schadeontwikkeling in materiaal onder belasting. Aangezien de AE- 
sensor gemaakt is voor toepassing op platte stukken materiaal, was het allereerst de 
vraag of deze wel goed zou werken op de ronde buisjes. Daarom zijn de AE- 
karakteristieken VQOF P E / ~ P S X ~  vergeleken met eerder gevonden waarden in [i]. 
Verder is deze techniek samen met Scanning Electronen Microsoop (SEM) gebruikt 
om te kijken of de verschillende optredende breukprocessen, verschillende 
karakteristieke signalen veroorzaken. 



2. Theorie 

Omdat deze stage in hoofdzaak het doel had de transversale treksterkte te bepalen 
van de composieten PE/epoxy en PVAL/epoxy , en de glas/epoxy en koolstof/epoxy 
composieten alleen gebruikt zijn ter controle van het fabricageproces, zijn van de 
glas- en koolstof buisjes geen theoretische gegevens vermeld, maar alleen 
experimentele resultaten. (4.1 resultaten glas- en koolstof-buisjes). 

2.1 Vezels 

De gebruikte golyetheenvezels zijn high performance polyetheenvezels (HPPE), 
welke geproduceerd worden volgens het gelspin/verstrek proces [ 3 ] .  Hierbij wordt 
ultra high moleculair weight polyetheen (UHMW-PE) vanuit een semi-verdunde 
oplossing versponnen tot een geldraad die vervolgens verstrekt wordt tot een 
georiënteerde structuur. De zo verkregen vezel heeft een sterke eendimensionale 
structuur met hoge stijfheid en sterkte in de vezelrichting maar, door de zwakke 
Van der Waals verbindingen tussen de polymeerketens, slechte transversale 
eigenschappen. 
Onbehandelde polyetheenvezels hebben een glad oppervlak en zijn inert, waardoor 
ze slecht zullen hechten aan een matrix. Naast onbehandelde zijn er ook 
plasmabehandelde vezels, aangeduid met m-EPPE, getest. Bij deze vezels zijn door 
middel van een chemisch proces functionele groepen op het oppervlak ingebouwd 
zodat ze beter aan matrkes zullen hechten. 
Evenals HPPE kan PVAL via het gelspin/verstrek-proces verwerkt worden tot 
georiënteerde vezels. De alcoholgroepen in dit polymeer zorgen voor een betere 
hechting met matrices en voor het ontstaan van waterstofbruggen tussen de ketens. 
PVAL heeft dus minder slechte transversale eigenschappen dan HPPE. 

2.2 Transversale Treksterkte 

De sterkte van een composiet bij transversale belasting wordt bepaald door de 
vezel- en matrixeigenschappen en de hechting tussen vezel en matrix. Er zijn drie 
soorten breukmechanismen mogelijk (figuur 1) : 

a) debonding van de vezels, als gevolg van slechte hechting. 
b) matrixbreuk, treedt op bij goede hechtende vezels met goede transversale 

eigenschappen. 
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c) vezelbreuk, treedt op bij goed hechtende vezels met slechte transversale 
eigenschappen. 

l 
i 1 

Figuur 1: breukmechanismen bij transversale belasting 

Deze breukmechanismen kunnen in combinatie met elkaar optreden. De verwachting 
is dat de volgende mechanismen bij de geteste composieten zullen overheersen: 

Tabel I: verwachte 
breukmechanismen 

2.3 Akoestische Emissie 

Als er scheurgroei in een vast materiaal optreedt kunnen er schokgolven in het 
materiaal ontstaan. Deze schokgolven vormen een golfpakket dat zich ondermeer 
uitbreidt naar het oppervlak van het materiaal, waar het d.m.v. een piëzoelectrisch 
sensor omgezet kan worden naar een electrisch signaal (figuur 2). 
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PACKET 

(b) SPHERICAL WAVE PACXR 

RAYLEIGH WAVE 

LA 
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A SIMPLE PICTURE OF A AE EVENT 
A€ k i u n i c a l  wwce-to-electricsl sf9nal COmmlDn. 

Figuur 2: omzetting mechanisch signaal naar electrisch signaal 

Het electnsche signaal, genaamd event of hit, heeft een karakteristieke vorm en is 
gedefinieerd door een aantal parameters (zie figuur 3). Deze parameters zijn pas 
geldig boven een instelbare drempelwaarde, de threshold, die ervoor zorgt dat ruis 
niet als een hit gezien wordt. De ruis, afkomstig van o.a. inklemming, trekbank en 
electrisch circuit, mag dus niet boven de threshold uitkomen. 
Door deze hits te meten kan iets gezegd worden over de schadeontwikkeling in een 
materiaal. Er is hier naar twee manieren gekeken: 

1- meten van de totale aktiviteit, het cumulatief aantal binnengekomen hits uit te 
zetten tegen het percentage belasting. Hiermee wordt de aktuele schade 
(ontwikkeling) in het composiet bepaald. 
trends zoeken in het AE-patroon, d.w.z. kijken of er bepaalde karakteristieke 
patronen optreden bij de verschillende parameters, waarmee eventueel 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende breukmechanismen 
die optreden. 

2- 
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Burst / event / hit 

Pech amplitude 

I a r p o  l o c a t f a  under 
in? robe I c f m  

Acouctie Emission signal characterization by: 

o counts 
o peak amplitude 
o duration 
o rise time 
o energy 

threshold 

Figuur 3: AE-signaal en de karakteristieke parameters 
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3. Experimenteel 

3.1 Materialen 

In de onderstaande tabellen staan specificaties van de gebruikte materialen. 

Tabel 2: specificatie vezels 

Tabel 3: specificatie matrix 
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Tabel 4: specificatie lijm 

3.2 Fabricage van de Buisjes 

Bij het maken van de buisjes is gebruik gemaakt van een wikkelbank (zie figuur 4). 

D 

Figuur 4: principe wikkebank 

Op de wikkelbank werd een vezelbundel, afkomstig van een klos (A), door een 
gethermosteerd epoxybad (B) van 40 "C geleid m.b.v. rollen. Na deze impregnatie 
werd de bundel via een oog, bevestigd op geleidingsm (C), op een ronde mal (D) 
gewikkeld. De geleidingsarm werd met zo'n snelheid t.o.v. rotatiesnelheid van de 
mal ingesteld, dat de vezelbundels naast elkaar kwamen te liggen. 



It 
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3.3 Uitvoering Trekproeven 

Alle trekproeven zijn uitgevoerd op een Frank 10 kN trekbank. De testbuisjes 
werden losjes bevestigd d.m.v. pennen door de ogen v/d tabs en de trekbank (zie 
figuur 1 bijlage 3). 
De eerste testbuisjes (nr 19,20 en 21) en buisje nr 27a werden met een treksnelheid 
van 0.5 mm/min belast. De andere buisjes, waarbij ook AE is gemeten, zijn met een 
snelheid van 0.25 mm/min (= 0.5 %/min) uit elkaar getrokken, opdat de AE- 
apparatuur niet teveel signalen op één tijdstip zou krijgen. 
Omdat het niet mogelijk was om met een extensiometer de verplaatsing van de 
composiete buisjes te meten moest deze bepaald worden uit de kracht-weg 
krommen afkomstig van de trekbank. Deze krommen moesten nog gecorrigeerd 
worden voor de verplaatsing van de inklemming (zie bijlage 3), zodat ze omgezet 
konden worden in trek-rek krommen waaruit E-modulus en breukrek bepaald werd. 
De maximale trekkracht die op de buisjes had gestaan werd afgelezen van de 
trekbank. 

3.4 AE-Apparatuur 

Voor de AE-metingen is gebruik gemaakt van apparatuur van Physical Acoustics 
Corporation (Tabel 7). 

Tabel 7: AE-apparatuur 

De sensor werd met 3M pla%'~and en Apiëzon vet ais koppelingsmiddel op Ge 
testbuisjes bevestigd. Het electrisch signaal afkomstig van de sensor werd in de 
voorversterker gefilterd en 1OOx versterkt (= 40 dB). In de analyser werd het signaal 
verder versterkt en gefilterd (zie figuur 7). Daarna werd de data verwerkt en 
opgeslagen. 
Om ervoor te zorgen dat de hits correct werden geregisû-eerd moesten in de 
software van de AE analyser nog een aantal variabelen ingevuld worden (Tabel 8). 
Deze waarden zijn overgenomen uit [i]. In bijlage 4 staan nadere omschrijvingen 
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composiet 

glas 

koolstof 

4. Resultaten 

4.1 Glas- en Koolstofbuisjes 

Om vertrouwd te raken met het fabric 

1 - 
Ofab oexp %IlUX 

73 28 45 

57 41 51 

ge proces zijn er allereerst buisje maakt 
van glasvezel/epoxy. Omdat dit composiet doorzichtig is, konden fabricage fouten 
zoals luchtbellen snel herkend worden en werd het fabricage proces aangepast om 
deze fouten in het vervolg te vermijden. Hieronder staan de belangrijkste dingen die 
opvielen tijdens het experimenteren met dit composiet. 
Allereerst was het een probleem om het gewenste volumepercentage vezel (I 55%) 
te bereiken. Het bleek niet mogelijk overtollige hars weg te nemen door om het 
buisje doorlaatbare glasfolie en "bleeder" te wikkelen, omdat het buisje dan als het 
ware getordeert werd en er luchtbellen in het materiaal ontstonden. Door vrij droog 
wikkelen om zo het gewenste percentage te verkrijgen, bleken niet alle vezels 
geïmpregneerd te worden. Om toch aan een hoog volumepercentage vezel te komen, 
is gekozen om nat te wikkelen en de overtollige hars van het buisje af te laten 
druipen en het er eventueel af te strijken. 
Verder zijn er twee glasvezelbundels van verschillende dikte getest. Uit de buisjes 
zijn stukjes genomen en onder de microscoop bekeken. De buisjes gemaakt met de 
dikkere vezelbundels (A=0.45 mm2) bleken een slechtere vezelverdeling te hebben 
dan die gemaakt met de dunnere vezels (A=0.027 mm2). Tevens bleek het gewenste 
volume percentage moeilijk haalbaar met de dikke vezelbundel, gemiddelde 
percentage = 44%, terwijl met de dunne vezel een percentage van 65% werd 
bereikt. De treksterkten, daarentegen, van de verschillende buisjes gaven geen 
duidelijke verschillen. 
De koolstof buisjes zijn gemaakt met een gemiddeld volume percentage vezel van 
40%. In Tabel 9 staan de gemeten GeXP en oewax) en de door de fabrikant (ofab) 
opgegeven breukspanningen van de glas/epoxy en koolstof/epoxy composieten. Het 
volume percentage vezel opgegeven door de fabrikant is 55%. 

Tabel 9: transversale treksterkte buisjes 

transversale treksterkte 11 I 







a 

B 
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5. Discussie 

De gevonden treksterkten van de glas- en koolstof buisjes zijn aan de lage kant 
vergeleken met de door de fabrikant opgegeven waarden (Tabel 9). Waarschijnlijk 
treden tijdens fabricage toch onregelmatigheden op in de composiete buisjes die een 
lagere sterkte tot gevolg hebben. Gezien het grote volume van de buisjes in 
vergelijking tot het volume van proefstukken gemaakt uit platen, is de kans op een 
onregelmatigheid in een buisje vele malen groter. Wellicht dat door napersen van de 
buisjes dit in grote mate vermeden zou kunnen worden. In hoeverre deze onregel- 
matigheden een rol spelen in de treksterkte van de PE en PVAL buisjes is niet te 
zeggen, daar de optredende spanningen in deze composieten veel lager zijn. 

Uit de mechanische resultaten van de PE- en PVAL buisjes, Tabel 10, kan 
geconcludeerd worden dat randeffecten op PVAL een grotere invloed hebben dan 
op (m-)"PE. Dit komt doordat, wat ook uit de totale activiteitenplots (figuur 9) 
blijkt, als er bij PVAL locaal scheurgroei ontstaat dit meteen tot breuk van het hele 
composiet leidt. Als er dus genoeg trekspanning op het materiaal staat om een 
randscheurtje te laten groeien zal deze niet worden gestopt, maar zal meteen over 
heel de breedte uitbreiden en breuk veroorzaken. Bij (m-)HPPE worden locale 
scheurtjes gestopt door de zwakkere interfaces, en kan men spreken van een globaal 
breukproces. 

De gevonden karakteristieke AE-parameterverdelingen voor PE zijn hetzelfde als in 
[I], blijkbaar werkt de AE-sensor ook goed op buisjes. 
Hoewel de buffer volliep bij HPPE zullen de parameterverdelingen bij breuk niet 
veel verschillen met de nu gevonden verdelingen. Het breukmechanisme dat tijdens 
de hele trekproef overheerste was debonding, wat met SEM duidelijk te zien was 
(figuur 12). Aangezien debonding optreedt bij slechte hechting tussen vezel en 
matrix worden de hits gekarakteriseerd door lage amplitudes, korte duur en lage 
energie. 
Bij lage belasting zal bij m-HPPE vooral ook debonding optreden, zodat dit 
dezelfde parameterverdeiing geeft ais bij WPE. Bij hogere belasting zou vezelbreuk 
op moeten treden, wat in [l] ook gevonden is. Met SEM (figuur 13) was echter 
vezelbreuk niet duidelijk waarneembaar. Misschien, doordat een dikke vezelbundel 
was gebruikt, waren de bundels slecht verdeeld in het materiaal en is de matrix om 
de bundels heen gescheurd. Dit zou tevens een verklaring kunnen zijn van het 
afwijken van de totale activiteitenplot van m-HPPE t.o.v. eerder gevonden plot [l], 
welke veel lager was dan die van HPPE. 
Bij PVAL was het overheersende breukmechanisme, zoals verwacht, matrixbreuk 
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(figuur 14). Dit proces gaat gemoeid met het kapot maken van sterkere bindingen 
dan bij debonding en geeft dan ook hitsverdelingen met relatief meer hogere mpll- 
tudes, langere duur en hogere energie. Figuur 15 geeft een detail van PVAL/epoxy 
weer, met de verschillende herkenbare breukprocessen erbij vermeld. 

Figuur 12: SEM HPPE/epoxy 

debonding 

'rezei fibriiatie 

Figuur 13: SEM m-HPPE/epoxy 
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Figuur 14: SEM PVAL/epoxy 

debonding 

matrixbreuk 

Figuur 15: SEM detail PVAL/epoxy 
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6. Conclusie 

Het gebruik van buisjes i.p.v. platen geeft alleen voor PMAE een grote verhoging 
van de transversale treksterkte. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat PVAL 
locaal breukgedrag vertoont, zodat randeffecten van grote invloed zijn op de sterkte, 
waarentegen PE een globaal breukproces vertoont. Gezien de resultaten van glas- en 
koolstofbuisjes moeten er toch nog andere onregelmatigheden in de buisjes zitten. 

Aan het fabricage proces van de buisjes kleven nogal wat nadelen: 
Het fabriceren van één proefstuk vergt veel materiaal en tijd. Bij het gebruik van 
dikke vezelbundels bleken de vezels slecht in het materiaal verdeeld te liggen en 
zou eigenlijk nageperst moeten worden. Een bijkomend nadeel is dat de verlenging 
van de buisjes niet direct met een extensiometer te meten is zodat rek en E-modulus 
niet nauwkeurig te bepalen zijn. 

De AE-sensor blijkt ook te gebruiken zijn bij buisjes. De gevonden karakteristieke 
waarden in het AE signaal van HPPE zijn hetzelfde als eerder gevonden [i]. De 
totale activiteitenplot van m-HPPE wijkt af, maar hier is ook niet het verwachte 
breukmechanisme opgetreden. Waarschijnlijk zal een buisje gemaakt met een 
dunnere vezelbundel wel vezelbreuk vertonen. Er zouden ook nog buisjes met 
chroomzuurbehandelde PE-vezels gemaakt kunnen worden om deze te vergelijken 
met plasmabehandelde. 

Uit het vergelijken van de AIE-signalen van EPPE en PVAL, kan geconcludeerd 
worden dat debonding zorgt voor signalen met vooral lage amplitude, korte duur en 
lage energie en dat bij matrixbreuk meer signalen voorkomen met hogere amplitude, 
langere duur en hogere energie. 
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Bijlage 1: gemeten mechanische eigenschappen 

Tabel 11: mechanische gegevens HPPE/epoxy 

buis 
nummer 

19b 

19c 

20b 

20c 

21a 

21b 

21c 

28a 

28b 

28c 

gemiddeld 

Volume- 
percentage 

Pbreuk E-modulus &breuk 

[ W a l  [ w a  1 [ % I  vezel 

2.4 2.6 o. 1 56 

2.6 1 .o 0.3 56 

2.8 0.6 0.4 59 

1.5 I -  I -  I 59 

2.6 0.7 0.4 58 

3.7 2.0 0.2 58 

1.8 - - 58 

2.3 0.7 0.4 61 

4.0 - - 61 

3.9 1.9 0.2 61 

2.8 1.4 0.3 59 
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Tabel 12: mechanische gegevens m-€€PPE/epoxy 

buis Pbreuk E-modulus &breuk 

[ % I  

Volume- 
percentage 

vezel 
nummer I I I I [ G P a ]  

~ 

22a 7.0 I 2.6 

22b I 5.6 I 1.1 

22c 9.4 1 1.9 

23a 10.1 I 2.6 

0.3 I 57 23 b 1 10.5 I 3.1 

23c I 6.7 1 1.8 0.4 I 57 

0.4 I 57.5 gemiddeld 8.2 2.4 

Tabel 13: mechanische gegevens PVAL/epoxy 

~ 

Pbreuk E-modulus &breuk Volume- 

[ % I  vezel 

0.2 52 

percentage 
buis 
nummer I C M P a l  1 [ G P a ]  

25a 4.7 2.4 

25 b 6.7 3.7 0.2 52 

0.3 52 

o. 1 64 

3.5 

5.4 

4.4 1.8 0.3 1 64 26b 

5.5 I 4.5 o. 1 60 

0.2 60 

27a 

27c 7.8 I 5.5 

6.5 3.8 0.2 I 6o gemiddeld 
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Bijlage 2: 

Bepaling oppervlakte buis en volumepercentage vezel. 

Ter bepaling van de oppervlakte en het volumepercentage vezel van een buis zit 
zijn de volgende gegevens nodig: 

- meetgegevens van de buis: 

g = gewicht van de buis [ g l  
n = aantal wikkelingen [ - I  
d = gemiddelde binnendiameter [ m m l  
D = gemiddelde buitendiameter [ m m l  
1 = lengte van de buis [ m m 1  

- gegevens vezel: 

pv = massadichtheid vezel 
A, = oppervlakte vezel 

- gegevens matrix: 

pm = massadichtheid matrix g/mm3 1 

De volumes van vezel (V,) en matrix (V,) zijn als volgt te berekenen: 

Vv = n * ?h * (D+d) * 4 fnm3 1 

oppervlakte van de buis (A): 

A = (V, + V,) / 1 

volumepercentage vezel (V,%): 

VV% = v, / (V, + V,) 
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Bijllage 4: enige definities &-variabelen 

threshold 
drempelwaarde, alleen signalen die de threshold overschrijden worden geregistreerd, 
wordt vlak boven het ruisniveau ingesteld. 

gain 
versterkingsfactor, alleen van invloed op de meetparameter energie. 

PDT 
wordt gebruikt om het echte maximum in het AE signaal vast te stellen, wordt bij 
een volgende hit opnieuw in werking gesteld. 

HDT 
zorgt ervoor dat het systeem het einde van een hit correct bepaalt, een nieuwe 
threshold overschrijding zet de HDT weer in werking. 

HLT 
dit is het tijdsinterval na een hit, waarbinnen het systeem geen data opneemt. Dit 
voorkomt dat reflecties van het AE signaal gemeten wordt 


