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Samenvatting 

Om bijvoorbeeld de glasovergangstemperatuur van een kunststof te bepalen kan 
gebruik worden gemaakt van een Dynamical Mechanical Thermal Analysor, afgekort 
een DMTA. Deze meet de elasticiteitsmodulus van het kunststof in een dynamische 
trekproef als functie van de temperatuur van het materiaal. Het trekbankje is daartoe 
opgesteld in een oventje. Met behulp van het verloop van de gemeten modulus kan 
onder andere de glasovergangstemperatuur worden bepaald. 

De temperatuurmeting van de DMTA heeft bij normale omstandigheden al een 
ahijking van bijna 10 “C. De oorzaak is gelegen in het feit dat er in de oven een vrij 
sterke temperatuurgradiënt heerst; in de ruimte tussen het proefstuk en het 
verwarmingselement neemt de temperatuur sterk toe in de richting van het 
verwarmingselement. Omdat de temperatuursensor in dit gebied is opgesteld wordt een 
te hoge temperatuur gemeten. Voor de gradiënt kan een vergelijking worden 
opgesteld. In de praktijk blijkt deze vergelijking moeilijk bruikbaar daar de 
temperatuursensor een deel van de ruimte met de gradiënt overspant en het onduidelijk 
is welke lokatie moet worden ingevoerd. 

~ Ten tweede is de temperatuursensor niet op een vaste plaats gemonteerd maar kan 
door de operator naar verschillende plaatsen worden gebogen. Gezien de al genoemde 
temperatuurgradiënt kan dit de experimenten onnodig veel ‘ruis’ meegeven. 

~ 

Ten slotte treedt bij temperatuurveranderingen in de oven, meestal een konstante 
temperatuurstijgsnelheid, nog een fenomeen op dat de temperatuurmeting 
onnauwkeurig maakt. De temperatuur van het proefstuk, maar ook dat van de sensor, 
ijlt na op de temperatuur van de lucht. Deze effecten werken elkaar tegen, maar 
aangezien van te voren niet te zeggen is in welke mate is ook onbekend in hoeverre de 
temperatuurmeting van de DMTA door deze reden een verkeerde temperatuur 
aangeeft. 

Er is geen bruikbaar verband af te leiden dat aangeeft hoeveel de temperatuurmeting 
van de DMTA door de temperatuurgradiënt van de lucht en door naijlen van het 
proefstuk en de sensor naast de werkelijke temperatuur van het proefstuk zit. Wat wel 
gedaan kan worden is de temperatuursensor vlak bij, tegen of in het proefstuk plaatsen. 
Bij het plaatsen van een sensor vlak bij of tegen het proefstuk wordt in ieder geval de 
temperatuurgradiënt van de lucht ontlopen. Plaatsen van een sensor in het proefstuk 
levert het beste resultaat, maar maakt de DMTA minder gebruiksvriendelijk. 
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1. Probleemstelling 

1.1. Afwijking van de temperatuur 

Voor meting van de elasticiteitsmodulus van kunststof als hnctie van zijn temperatuur 
kan gebruik worden gemaakt van een Dynamical Mechanical Thermal Analysor, een 
geautomatiseerd analyse apparaat met een trekbankje geplaatst in een oventje (Figuur 
i> waarvan de temperatuur ingesteld kan worden van -150°C tot 500°C. Be  regeling 
van de Dynamical Mechanical Thermal Analysor, afgekort DMTA, zal, indien door 
de operator dusdanig ingesteld, temperatuur in de oven lineair in de tijd laten stijgen 
over het gewenste temperatuurbereik en met de gewenste temperatuurstijgsnelheid. De 
oven kan zowel horizontaal als vertikaal opgesteld worden.Voor alle metingen die in 
dit verslag besproken worden geldt dat de oven in vertikale richting is opgesteld. 

Zijaanzicht Bovenaanzicht 

Figuur 1: De trekbank in de oven van de DMTA. 

In de praktijk blijkt de temperatuur die de DMTA aangeeft significant hoger te liggen 
dan de werkelijke temperatuur van het proefstuk. Het verschil tussen de werkelijke en 
de door de DMTA gemeten temperatuur is niet konstant maar afhankelijk van, onder 
andere, instelbare machineparameters en van proefstukgeometrie en materiaal. 

Meting aan een polystyreen proefstuk van 19.20 - 4.87 - 3.03 mm over een 
temperatuurbereik van 70 tot 150 "C met een temperatuurstijgsnelhied van 2.0 
"C/minuut heeft reeds een afivijking in de temperatuur van 9.5 "C (zie Figuur 2). 
Vergeleken worden hier de temperatuur aangegeven door de DMTA-sensor en die van 
een ijzer-constantaan thermokoppel dat met warmtegeleidende pasta in een boorgat in 
het proefstuk is geplaatst. 
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Thermokoppel in PS; a=2.0 "C/min. 
19.20*4.87*3.03 mm; Range: 70-150°C 

+ Temperatuursensor A Thermo Koppel 

50 ' I 

O 484 968 1452 1936 2420 

Figuur 1: De temperatuur van hei proefstuk vergeleken met de ierïperaiuur aangegeven door de 
DMTA-sensor. 

~ 

~ 

Het gaat hier om een situatie die in de praktijk veelvuldig voorkomt. Meten met een 
temperatuurstijgsnelheid van 2.0 "C/minuut is in de wandelgangen 'standaard' en de 
proefstukafmetingen of het materiaal zijn ook niet buitengewoon. 

1.2. Deelproblemen 

De oorzaak van het probleem wordt gezocht in twee richtingen. De eerste is het 
naijlen van lichamen op een toenemende omgevingstemperatuur. Met lichamen wordt 
niet alleen bedoeld het proefstuk, maar ook de sensor die de omgevingstemperatuur 
meet. Zo zal het proefstuk, omdat het naijlt, kouder zijn dan de lucht in de direkte 
omgeving. De tweede richting heeft te maken met het feit dat de temperatuursensor 
van de DMTA niet op dezelfde plaats zit als het proefstuk en dat de temperatuur niet 
homogeen is in de DMTA-oven. Ook al geeft de DMTA-sensor de juiste 
luchttemperatuur aan, dan is dit niet de temperatuur van de lucht ter plekke van het 
proefstuk. 

In dit verslag wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van de temperatuurafwijking 
van de DMTA en wordt geprobeerd met behulp van experimenten modellen voor de 
luchttemperatuur - en voor het naijlen van de DMTA-sensor en het proefstuk op te 
stellen. Uiteindelijk worden er aanbevelingen gedaan om de temperatuurmeting van 
de DMTA te verbeteren. 
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2. Het naijlen van de temperatuur van een 
lichaam bij een veranderende 
omgevingstem perat uur 

2.1. Modelvorming 

Een lichaam heeft in de praktijk altijd een warmtecapaciteit. Om een hoeveelheid 
materiaal met volume V [m3], soortelijke massa p [kg m-3], soortelijke warmte C [J kg-' 
"C-'1 in temperatuur te laten stijgen AT ["C] moet een hoeveelheid energie Q [J] 
worden toegevoegd volgens (1): 

De energiestroom q [J s-'1 wordt gedefiniëerd door (2): 

dT 
di 

q = V . p . @ . -  

~ 

De energiestroom wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen het lichaam dat 
energie opneemt en het lichaam of het medium dat energie afstaat. Als er geen 
temperatuurverschil is, is er geen energiestroom. 

~ 

Voor een lichaam in een medium met een tijdsafhankelijke temperatuur kan de 
volgende partiële differentiaalvergelijking opgesteld worden (3). Verondersteld wordt 
dat de temperatuur van het lichaam homogeen is en dat de energiestroom bepaald 
wordt door het temperatuurverschil tussen het lichaam en zijn omgeving. Dit wordt 
wel de Lumped-Heat Capaciq System genoemd (S. K a k q  and Y. Yener, 1993). 

Hierin is h de warmteoverdrachtscoëfficiënt [Watt m-2 "C-l], A het warmte- 
uitwisselend oppervlak [m2], T de temperatuur van het lichaam ["C], Tomg de 
temperatuur van de omgeving ["C] en t de tijd [SI. Omdat de omgeving in de DMTA 
uit lucht bestaat wordt de omgevingstemperatuur in het vervolg aangeduid met TL . 

Voor de temperatuur van de omgeving wordt, net als voorgeschreven kan worden in 
de DMTA-oven, een lineaire stijging in de tijd genomen met a de 
temperatuurstijgsnelheid ["C s-'1 (4): 

T , = a . t  (4) 

Substitutie van (4) in (3) geeft de partiële differentiaalvergelijking (5) voor de 
temperatuur van het beschouwde lichaam. 
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dT 
dt 

h -  A - ( T -  a t )  = - C .  p *V.- 

Sorteren van de variabelen geeft (6): 

Dan is de partiële differentiaalvergelijking (6) te schrijven als (8): 

De met behulp van partiële integratie (zie bijlage 1) gevonden oplossing van (8) geeft 
een verband voor de temperatuur van een lichaam in een omgeving waarvan de 
temperatuur lineair toeneemt in de tijd (9): ~~ 

In Figuur 3 zijn met behulp van (9) de temperatuur van de lucht en de temperatuur van 
een lichaam, een polystyreen proefstuk, in graden Celcius uitgezet tegen de tijd in 
seconden. 

t 
T 

[“Cl 

Figuur 3: De temperatuur van de lucht en van een polysvreen proeftuk bij een 
temperatuurstijgsnelheid van de lucht van 2. O Wminuut. 
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Voor Figuur 3 geldt h = 9.0 [Watt m-' "C-I ] (zie 5 3.2, Tabel 1) en voor het polystyreen 
C = 1300 [J  kg-' "C-'1 en p = 1050 [kg m"]. De afmetingen van het proefstaafje in 
Figuur 3 zijn; lengte I = 20.10" [m], breedte b = 5.0.10-3 [m] en dikte d = 1.5.10-3 [m]. 
Dit resulteert in een volume V = 15û.10-9 [m3] en een warmte-uitwisselend oppervlak A 
= 275.1U6 [m2]. De temperatuurstijgsnelheid is a = 2.0 ["C/minuut]. 

In Figuur 3 is te zien dat als de omgevingstemperatuur lineair in de tijd stijgt dat dan 
de temperatuur van het polystyreen proefstuk een aantal graden achterblijft. Voor het 
temperatuurverschiI tussen het proefstuk en de lucht geldt (10): 

De machtterm sterft uit in de tijd, zodat voor het stationaire temperatuurverschil 
overblijft (1 1): 

In dit geval betekent dat dat het proefstuk na enige tijd voortdurend 2.8 "C kouder is 
dan de omringende lucht. 

~ 

~ 

2.2. Niet lineaire stijging van de temperatuur 

Bij analyse van een materiaal met een DMTA wordt vaak een temperatuur-range 
gekozen die zo kort mogelijk over het te bestuderen gebied ligt. Als voor bijvoorbeeld 
polystyreen eenmaal een glasovergangstemperatuur Tg = 125 "C gemeten is, dan zal 
voor een tweede meting van de glasovergangstemperatuur van polystyreen geen 
temperatuurbereik van 20 tot 140 "C gekozen worden. De operator zal een 
temperatuur-range instellen van bijvoorbeeld 70 tot 140 "C. 

De regeling van de DMTA-oven zal bij deze instelling de temperatuur namelijk niet 
vanuit kamertemperatuur met een temperatuurstijgsnelheid van 2. O "C/minuut laten 
stijgen, maar de temperatuur van de oven 'snel' tot ongeveer 65 "C brengen en dan 
pas verder stijgen met de ingestelde snelheid (Zie Figuur 5). Op deze manier kost een 
meting minder tijd. 

2.3. Terugrekenen 

Feitelijk is er nog niets bekend over de temperatuur van de lucht in de DMTA-oven. Er 
is alleen bekend dat bij bovengenoemde instelling de temperatuur van de DMTA-sensor 
'snel' stijgt van 20 "C naar bijvoorbeeld 65 "C, waarna de temperatuurstijgsnelheid 
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daalt tot de ingestelde waarde, bijvoorbeeld a = 2. O "C/minuut, zodat over de range 
van 70 tot 140 "C wèl met de juiste temperatuurstijgsnelheid gemeten wordt. 

Met de theorie uit 0 2.1 kan de temperatuur van de lucht worden berekend die hoort 
bij het temperatuurverloop van de DMTA-sensor. In 0 2.1 werdt echter de 
temperatuur van het lichaam berekend bij de temperatuur van de lucht. Nu wordt dus 
de andere kant op gerekend. Als de luchttemperatuur bepaald is kan daarmee pas de 
temperatuur van het proefstuk worden berekend. Er wordt dus in twee stappen 
teruggerekend tot de temperatuur van het proefstuk. 

2.4. Het temperatuurverloop van de lucht volgend uit het 
temperatuurverloop van de DMTA-sensor 

In eerste instantie moet het temperatuurverloop van de DMTA-sensor worden 
nagebootst. Dit hoeft niet exact te gebeuren, het gaat slechts om een indikatie. Er 
wordt uitgegaan van de temperatuurstijgsnelheid. Deze zal, uitgezet tegen de tijd, 
vanuit nul een relatief korte periode, zeg 100 seconden, 'hoog' zijn, om dan de door de 
operator ingestelde waarde a aan te nemen. Dit verband is voor te schrijven met een 
vergelijking van de vorm (12). De parameter a' is gerelateerd aan de initiële 
temperatuurstijg snelheid. 

- 
~ 

~ 

~- 

In Figuur 4 is de temperatuurstijgsnelheid van de DMTA-sensor volgens (12) uitgezet 
tegen de tijd voor a = 2.0 "C/minuut = 1/30 "C/seconde en a' = 14 "C/seconde. 

o i on 2oo t [s]30n -+ 400 5 

Figuur 4: De temperatuurstijgsneiheid van de DhdTA-sensor. 

io 
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Partiëel integreren over de tijd van (12) geeR de temperatuur van de DMTA-sensor 
(13): 

De konstaate K is niets mders dat? de uitgmgsternperatuur, bijvoorbeeld 
kamertemperatuur, K=20 "C. De temperatuur van de DMTA-sensor volgens (1 3) is 
weergegeven in Figuur 5. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  ............ ............. ... 

~ 

~ 

o i no 400 

Figuur 5 :  De temperatuur van de DMTA-sensor. 

Als de machttermen in de vergelijking voor de temperatuur van de DMTA-sensor (1 3) 
uitsterven in de tijd, blije een in de tijd lineair verband voor de temperatuur van de 
DMTA-sensor over (14): 

120.a  
37 

T , ( t ) ) l ) = K + a  .t-lO.a + 

Bij een temperatuurstijgsnelheid a = 2. 0 "C/mznuut ( = 1/30 "Checonde) moet, voor 
een lineaire stijging van de temperatuur vanaf' ongeveer 65 "C (1 5), een waarde voor 
a'= 14 "C/seconde genomen worden. Dit volgt uit substitutie van (15) in (14). 

T,  ( t ))i ) = 65 + CL . t (15) 

Van deze waarde voor a' is in de figuren 4 en 5 al gebruik gemaakt. 
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Uitgaande van de temperatuur van de DMTA-sensor volgens (1 3) volgt na enkele 
wiskundige handelingen (zie bijlage 2) voor de temperatuur van de lucht als functie van 
de tijd (16): 

Voor het temperatuurverschil tussen de lucht en de DMTA-sensor geldt na het 
uitsterven van de machttermen (17): 

Dit is weer gewoon de temperatuurachterstand die al eerder werd afgeleid in 6 2.1. De 
initiëel hoge temperatuurstijgsnelheid heeft geen invloed op de stationaire 
temperatuurachterstand van een lichaam. 

~- In Figuur 6 is de temperatuur van de DMTA-sensor grafisch weergegeven, maar nu 
~- samen met de temperatuur van de lucht. De DMTA-sensor is in Figuur 6 gemodelleerd 

met parameter Js = O. 030 [,-'I (Deze waarde volgt uit fitten van de curve, zie Figuur 7 
en Figuur 8). Zoals al opgemerkt heefi de initiëel hogere temperatuurstijgsnelheid geen 
invloed op de uiteindelijke temperatuurachterstand. Er ontstaat weer een konstant 
temperatuurverschil volgens (1 1). Dit is tevens de reden dat er geen nauwkeuriger 
model I s  gemaakt van het temperatuurverloop van de DMTA-sensor (zie (12) en (13)). 
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Figuur 6:  De temperatuur van de lucht en van de DMTA-sensor. 

Wat opvalt is de opslingering van de temperatuur van de lucht door de traagheid van 
de DMTA-sensor. Deze opslingering is ook in de praktijk meetbaar, zoals afgebeeld in 
Figuur 7 

Figuur 7 :  Luchttemperatuw in de DMTA-o?ien op r = 2. O cm. 
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In Figuur 7 loopt de tijd in de negatieve x-richting. De vertikale as is in millivolts, 
gemeten met een klein ijzer-constantaan thermokoppel (punt 1: TL = 82.7 "C, punt 2: 
TL = 109.6 "C). De temperatuurstijgsnelheid is 2. O "C/mznuut en de luchttemperatuur 
is gemeten op straal Y = 2. O cm, een soortgelijke lokatie als de DMTA-sensor. De 
temperatuursensor van de DMTA-oven geeft in punt 1 een temperatuur aan van 75 "C 
en 100 "C in punt 2. 

De parameteras gebruikt voor de theoretische temperatuur in Figuur 6 is feitelijk een 
tamelijk ruwe fit op de vorm van Figuur 7 (zie Figuur 8). In de praktijk blijkt de 
pslrslrr?eterJOs geen konstante waarde te hebiien. Dit wordt veroorzaakt door hei Wei 
konstant zijn van de warmteoverdrachtscoëfficiënt (zie 0 3.3.). Dit maakt het onnodig 
om nauwkeuriger te werk te gaan. Het experimenteel bepalen van de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt is moeilijk, en waarschijnlijk niet nodig (zie 0 2.6.). 

.T 

T 70 
i"cj 

60 

50 

40 

30 

20 
0 200 300 400 5 + t [SI 

in 

Figuur 8: Het verloop van de luchttemperatuur volgend uit het verloop van de temperatuur van de 
DMTA-sensor voor verschillende waarden van fis . 

2.5. Het temperatuurverloop van het proefstuk volgend uit het 
temperatuurverloop van de lucht 

Met de curve van Figuur 3 in het achterhoofd kan gezegd worden dat bij een DMTA- 
analyse de temperatuur van het proefstuk lager is dan de temperatuur van de 
omringende lucht. Daar staat tegenover dat de lucht warmer is dan de DMTA-sensor 
aarigeefi. Deze verschijnselen zullen elkaar in de praktijk zelden opheffen, omdat de 
parametera voor het proefstuk en voor de DMTA-sensor meestal verschillend zal zijn. 
Wordt een polystyreen proefstuk gekozen met een geometrie zo dat de parameteraps 
kleiner is dan de parameterJs (het proefstuk is dan trager dan de DMTA-sensor, 
bijvoorbeeld door een relatief groot volume ten opzichte van het oppervlak waarmee 
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het warmte uitwisselt) dan zal de proefstuktemperatuur onder die van de DMTA- 
sensor moeten komen te liggen. Op dezelfde wijze als in 0 2.1 kan de temperatuur van 
het proefstuk worden bepaald bij de voorgeschreven omgevingstemperatuur. De 
langdradige uitwerking van de ingegraal achterwege latende volgt voor de temperatuur 
van het polystyreen proefstuk (1 8): 

c I 1 
I 

120. a 
37 

1 0 . a  + + 

'1 
I 

c ~ 

I 
~ 

~ 

Toekennen van onder andere de parametenvaardenyps = 0.020 [s-'],JBs = O. O30 [s-'] 
en a = 2. O "Uminuut geeft een temperatuurverloop zoals weergegeven in Figuur 9. 
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Figuur 9: De theoretische DMTA-sensor-, lucht- en proefstuktemperatuur. 

De konstante C uit (1 8) volgt door het voorschrijven van de randvoorwaarde dat de 
temperatuur van het polystyreen proefstuk op tijdstip t = O [s] gelijk is aan die van de 
omgeving, in dit geval kamertemperatuur T = 20. O r C ] .  

Wat opvalt is dat op het moment dat de temperatuur van de DMTA-sensor 70 "C is en 
deze netjes met a = 2. O "Uminuut verder stijgt, dus vanaf t = 150 Is],  dat dan de 
temperatuurachterstand van het proefstuk nog niet konstant is. Wordt het met 
gebroken lijn getrokken kader in Figuur 9 (de curven hierin lopen vanaf t = 150 [s] ) 
vergeleken met Figuur 2 dan is hierin ook waarneembaar dat de curve van de 
proefstuktemperatuur in het begin nog geen rechte is. Het tijdvak waarin dit 
plaatsvindt is anders dan in de theoretische benadering. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met de waarde van de parameters JY enJps. 

2.6. Wat betreft het na-ijlen van lichamen 

Zoals in Figuur 9 eigenlijk al te zien is is het temperatuurverschil tussen het proefstuk 
en de DMTA-sensor met een beetje geluk niet groot. Met de gebruikte 
parameterwaardenJs = O. O30 [s-' ] enJps = O. O20 [s-*] volgt een temperatuurverschil 
van 0.55 "C. Dit is aanzienlijk minder dan het temperatuurverschil van 9.5 "C welk 
bleek uit meting van de temperatuur in het proefstuk met een thermokoppel (zie Figuur 
2). Het enige dat gezegd kan worden is dat het meten van de proefstuktemperatuur 
met een temperatuursensor naast het proefstuk de meting een onnauwkeurigheid geeft 
van 1 of 2 graden, afhankelijk van de parameters Js enJps (en aannemende dat in de 
praktijk altijd met een temperatuurstijgsnelheid van 2. O "Uminuut wordt gemeten). 
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De oorzaak voor de ahijking van de temperatuurmeting zit hem dus niet in het naijlen, 
maar in de temperatuurgradiënt van de lucht in de DMTA-oven. In hoofdstuk 3 wordt 
hier verder op ingegaan. 

Nog even wordt terug gekomen op het nauwkeurig bepalen van de parameters JS en 
JPS. Zoals al gezegd is het effect van het naijlen bijna verwaarloosbaar op de totale 
afwijking van de temperatuurmeting. Daar komt bij dat de waarde van de parameterg 
niet konstant is omdat de waarde van de warmteoverdrachtscoëfficiënt h niet konstant 
is. Bij iedere geometrie, opstelling en temperatuurstijgsnelheid zouden eerst een aantal 
experirile-ntm moeten W Q I - ~ ~ I I  gedaan om deze te bepaien met als remliaat dat de totde 
meting 1 à 2 "C nauwkeuriger wordt. Er kan dan beter gezocht worden naar de 
oorzaak van het grote deel van de ahijking van de temperatuurmeting. 
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3. Extra temperatuursensoren 

3.1. De manier van meten van de temperatuurgradiënt en de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt 

In eerste instantie wordt onderzocht of er een radiële temperatuurgradiënt heerst in de 
oven. Zie de oven als cilinder met vertikaal geplaatste as en het verwarmingselement 
rondom langs de mantel. De iemperatmr zal ep ds 2s het laagst zijn en iseilemen in de 
richting van het verwarmingselement. Om dit temperatuurverloop te meten worden 
vier extra thermokoppels geplaatst (thermokoppel 2 t/m 5 ,  zie Figuur 10). 

nr.1: r = 0.0 cm 
nr.2. r = 0.3 cm 
nr.3: r = 1.0 cm 
nr.4: r = 2.0 cm 
nr.5: r = 2.6 cm 
- - ~ -  - ~ ~~ ~~ 

~~ ~~ 

Figuur 10: De extra thermokoppels. 

Met behulp van deze extra thermokoppels kunnen tegelijkertijd ook waarden voor de 
warmteoverdrachtscoëfficiënten voor proefstuk en DMTA-sensor worden bepaald. 
Door een vijfde thermokoppel in het proefstuk te plaatsen en één van de andere vier er 
vlak naast kan het temperatuurverschil tussen proefstuk en omringende lucht worden 
bepaald. Herschrijven van (1 1) geeR vervolgens een verband voor berekening van de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt (1 9): 

Voor de DMTA-sensor wordt het verschil genomen tussen de temperatuur die de 
sensor zelf aangeeft en die aangegeven door thermokoppel 3 (zie Figuur 1 O). Voor de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt volgt (20): 

De gebruikte ijzer-constantaan thermokoppels zijn zo klein dat ze ongeveer een faktor 
tien minder naijlen dan de DMTA-sensor (zie bijlage 3). 
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De op deze manier te bepalen waarde voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt is helaas 
niet nauwkeurig. Er spelen te veel faktoren mee: Treedt er wel of geen convectie op 
en, zo ja, wordt deze beïnvloed door het plaatsen van de extra themokoppels, wat is de 
invloed van de oppervlakteruwheid van het materiaal, hoe groot is de bijdrage van 
stralingswarmte en is deze invloed verschillend voor het proefstuk en voor de 
thermokoppels, heerst er ook een vertikale temperatuurgradiënt en wat is hiervan het 
gevolg, enzovoorts. Metingen verricht op bovenstaande wijze geven slechts een 
indikatie van de grootte van de warmteoverdrachtscoëfficiënt. 

-~ 

a ["C/minuÜt] AT& ["C] hps [Watt/m2 "e] 
0.5 2.4 3.9 
2.0 4.3 8.8 
3.5 4.5 14.4 
5.0 4.4 21.1 
6.5 3.1 38.8 

3.2. De warmteoverdrachtscoëfficiënt van het polystyreen proefstuk 

~~ 
~ 

~ - ~ ~ ~~ 

Van het gebruikte polystyreen proefstuk zijn voor het bepalen van de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt alle waarden voor (19) bekend. De lengte I = 19.92 
[1 O'3 m], de breedte b = 4.74 (1 O-3 m], de dikte d = 2.84 [l O" m], de soortelijke 
warmte C = 1300 [J kg-' "C'] en de soortelijke massa p = 1050 [kg LV-~]. Er hoeR 
telkens alleen een waarde voor het temperatuurverschil ingevuld te worden. In Tabel 1 
staan de gemeten temperatuurverschillen en de met (19) berekende 
warmteoverdracht sco ëfficiënt en bij vijf waarden van de temp eratuur stijgsnelheid. 

In Figuur 11 is het temperatuurverschil grafisch weergegeven, in Figuur 12 de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt. Opvallend is de zo goed als lineaire stijging van de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt met de temperatuurstijgsnelheid. Hiervoor kan als 
mogelijke verklaring worden aangedragen dat er steeds meer invloed is van 
stralingswarmte. Hoe hoger de temperatuurstijgsnelheid, hoe hoger de temperatuur 
van het verwarmingselement ten opzichte van de lucht moet zijn. Dit betekent dat er 
relatief meer invloed is door stralingswarmte. 

Boven een snelheid van 5. O OC/minuut is er zelfs een nog sterkere toename. Hiervoor 
kan als verklaring worden aangedragen dat er convectie begint op te treden als de 
temperatuurgradiënt in de oven groot genoeg wordt, dus bij grotere 
temperatuurstijg snelheden. 

Het belaag "all deze fenomenen is, gezien bimen het kader  an dit verslag, minimaal. 
Het gaat erom dat de warmteoverdrachtscoëfficiënt niet konstant is en dat er voor het 
gebruikte polystyreen waarden zijn bepaald bij verschillende 
temperatuur stijg snelheden. 
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AT Polystyreen tegen a 
Thermokoppel: 1 en 2 

+ meetpunt 

6 

................ :.. ............................................................................................... 

Figuur 11: Het temperatuurverschil tussen het polystyreen proefstuk en de lucht. 

Warmteoverdrachtscoëfficiënt van PS 
als functie van a 

+ meetpunt 

a ["C/minuut] -+ 

Figuur 12: De berekende warmteoverdrachtscoeflciënt van het polystyreen proefstuk. 
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3.3. De warmteoverdrachtscoëfficiënt van de DMTA-sensor 

Om met (20) de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de DMTA-sensor te kunnen 
berekenen, moeten eerst de materiaaleigenschappen bekend zijn. De afmetingen zijn 
geen probleem, de materiaalsoort wel. Waarschijnlijk is er zelfs sprake van meerdere 
materialen. Aangenomen wordt dat de DMTA-sensor bestaat uit massief aluminium. 
Ook al lijkt het een willekeurige keuze, het gaat maar even om het idee. 

De lengte van de DMTA-sensor is I = 22.10-3 [m], de breedte b = 4.3-10-3 [m] en de 
dikte d = 0.8-10-' IR]. ~ w n i n i ~ n ?  heeft eefi soortelijke warmte van ~ , l ~  = 895 [Jkg-' 
"C'] en soortelijke massa palu = 2720 [kg rn-']. De met deze gegevens berekende 
warmteoverdrachtscoëfficiënten staan met de gemeten temperatuurverschillen in Tabel 
2. 

a [oC/minuut] AT ["C] 
2.2 
5.6 
7.2 
7.8 
10.6 

~~ 

h [Watt/rn*-"C] 
1.7 
2.6 
3.5 
4.7 
4.5 

I 
- 

~~ 

Tabel 2: De DMTA-sensor. 

In Figuur 13 is het temperatuurverschil uitgezet, in Figuur 14 de warmteoverdrachts- 
coëfficiënt. Bij het temperatuurverschil hoort een opmerking. Het thermokoppel is 
klein en rond terwijl de DMTA-sensor relatief vrij groot is en langgerekt van vorm. De 
DMTA-sensor hangt schuin omlaag en bestrijkt een deel van de straal van de radiale 
temperatuurgradiënt. In het geval er ook een vertikale temperatuurgradiënt is, 
overbrugt de DMTA-sensor ook hiervan nog een deel (Dit geldt overigens ook voor 
het proefstuk!). Van welk punt de DMTA-sensor de temperatuur aangeeft is dus niet 
direkt te zeggen. Het juiste temperatuurverschil is alleen dan gemeten als 
thermokoppel 3 op de plaats zit waarvan de DMTA-sensor de temperatuur aangeeft. 
De kans dat dit zo is is klein. De reden dat als materiaal van de DMTA-sensor zo 
makkelijk voor aluminium is gekozen is omdat het temperatuurverschil ook niet 
nauwkeurig is. De waarde voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt is dus weer slechts 
een indikatie. 

De berekende warmteoverdrachtscoëfficiënt vertoont weer een lineaire stijging met 
toenemende temperatuurstijgsnelheid, wellicht weer door een toenemend aandeel 
stalingswarmte, maar boven een temperatuurstijgsnelheid van 5. O "C/minuut neemt zij 
niet sterker toe, maar juist minder sterk. Toch klopt dit met de verklaring van het op 
gang komen van convectie bij hogere temperatuurstijgsnelheden. In plaats van een 
luchtstroom iangs de DMTA-sensor draait de lucht juist om de DMTA-sensor heen, 
wat de warmteoverdracht eerder benadeelt dan bevoordeelt. 
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AT van de DMTA-sensor 
als functie van a 

+ meetpunt 

3 4 5 6 7 2 O 
O 4 

a [T/minuut] + 

Figuur 13 : Het temperatuurverschil tussen de DMTA-sensor en de lucht. ~ 

~ 

W armteoverdrachtscoëff. 
als functie van 

+ meetpunt 

DMTA-sensor 
a 

.,,...... ....... 

3 4 5 6 7 O 1 2 

a [DC/minuut] + 

Figuur 14: De berekende warmteoverdrachtscoeficiënt van de DMTA-sensor. 
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Ten slotte kan voor een temperatuurstijgsnelheid van 2. 0 "C/mznuut voor zowel het 
proefstuk als voor de DMTA-sensor een waarde worden berekend voor de parameter 
J. Met gebruikmaking van (7) volgtJps = 0.0078 [s-'] enJs = 0.0060 [s-'J. Vanaf 0 
2.4 is echter al gebruik gemaakt vanJps = 0. 020 [s-'] enJs = 0. 030 [s-']. Deze 
waarden zijn een faktor drie à vier groter. Dit komt omdata toen gefit is op de 
opslingering (zie Figuur 8). Gedurende de fase van opslingering is de 
temperatuurstijgsnelheid echter nog veel hoger, namelijk rond 15 "C/mznuut, dus de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt is daar ook nog veel groter (extrapoleer, voor zover 
gerechtvaardigd, naar a = 15 "C/minzkut in Figuur 12 of Figuur 14) en daarmee de 
waarden voorjps enJs. 

Met de laatst gevonden waarden voorpps enas volgt, in geval van een homogene 
luchttemperatuur, dat het temperatuurverschil tussen de DMTA-sensor en het 
polystyreen proefstuk 1.3 "C is (Gebruik Tabel 1 en Tabel 2 ). Dit is welliswaar groter, 
maar nog steeds in de ordegrootte van 1 à 2 "C. 

De reden van het berekenen van een warmteoverdrachtscoëfficiënt voor de DMTA- 
sensor was om ook bij temperatuurstijgsnelheden waarbij geen temperatuurverschil 
gemeten is het temperatuurverschil te kunnen berekenen. Helaas kan dit niet omdat de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt geen konstante is. Omdat de waarde wel toepasbaar is in 
het model is de bepaling ervan niet overbodig. 

~- 
~ 

3.4. De radiale temperatuurgradiënt in de DMTA-oven 

Met behulp van de thermokoppels 2 t/m 5 (zie Figuur 10) kan een verband worden 
bepaald tussen de temperatuurstijgsnelheid a van de lucht in de oven en de radiale 
temperatuurgradiënt. Hoe groter de temperatuurstijgsnelheid a hoe groter de radiale 
gradiënt in de temperatuur. In Figuur 15 zijn de gemeten temperatuurverschillen tegen 
de straal uitgezet voor verschillende waarden van de temperatuurstijgsnelheid. De 
referentietemperatuur is genomen aan het oppervlak van het proefstuk. 

Voor vijf verschillende temperatuurstijgsnelheden en iedere plaats langs de straal is te 
zien hoeveel de temperatuur voortdurend hoger is dan aan het oppervlak van het 
proefstuk. Gezien het feit dat de DMTA-sensor geplaatst is tussen het proefstuk en het 
verwarmingselement (namelijk ongeveer op r = 1.2 cm) betekent dit dat de 
temperatuur van de lucht die de DMTA-sensor aangeeft ook altijd hoger ligt dan die 
aan het oppervlak van het proefstuk, met andere woorden, hier zitten de horens van de 
koe. 
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Temoeratuurverschil in de oven 
A 

tegen de straal r 

F 
8 
'40 

20 

n 

+ a=0.5 

LI a-2.0 

c a=3.5 

0 a=5.0 

V a=6.5 

- 
0.00 0.50 1 .o0 1.50 2.00 2.50 3.00 

r [cml * 

Figuur 15: Het temperatuurverschil in de oven uitgezet tegen de straal, met als referentietemperatuur 
die aan het oppewvlak van het proefstuk. ~~ 

~ 

Er kan een vergelijking worden opgesteld, waarin de plaats van de DMTA-sensor kan 
worden ingevoerd en de temperatuurstijgsnelheid, die aangeeft hoeveel hoger de 
temperatuur van de lucht is dan aan het oppervlak van het proefstuk. De 
richtingscoëfficiënt RC van de lijn behorend bij de toegepaste temperatuurstijgsnelheid 
(zie Figuur 15) wordt vermenigvuldigd met de straal en het temperatuurverschil volgt. 
Daartoe wordt eerst een verband afgeleid voor de richtingscoëfficiënt als functie van 
de temperatuurstijgsnelheid. In Figuur 16 staan de richtingscoëfficiënten uitgezet tegen 
de temperatuur stij g snelheid. 
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Richtingscoëfficiënt temp-verschil 
als functie van a 

0 rneetpunt 

a ["C/minuut] + 

Figuur 16: De richtingscoëflciënt van het temperatuurverschil ~~ tegen de temperatuurstijgsnelheid. 
~ 

Met behulp van wat statistiek volgt de vergelijking voor de richtingscoëfficiënt (2 1): 

Dan is de vergelijking voor het temperatuurverschil (22): 

De straal moet worden ingevoerd in centimeters, de temperatuurstijgsnelheid in 
"C/minuut. Opvallend is dat bij een temperatuurstijgsnelheid a = 0 "Uminuut nog 
steeds een temperatuurgradiënt bestaat. 

Het gevolg van de luchttemperatuurgradiënt op metingen met de DMTA is te zien in 
Figuur 17 waas- drie dezelfde polycarbonaat proefstukken zijn onderworpen aan 
eenzelfde experiment, alleen met toenemende temperatuurstijgsnelheid. Bij de toppen 
van de tan(6) curves hoort van links naar rechts een temperatuurstijgsnelheid van 0.5, 
3.5 en 6.5 "C/minuut. 
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Figuur 17: De glasovergangstemperaturen van een polycarbonaat proefstuk bij de 
temperatuurstijgsnelheden O. 5, 3.5 en 6.5 'C/minuut. ~ 

~ 

Na invullen van (22) volgt dat op de lokatie waar ongeveer het middelpunt van de 
DMTA-sensor hangt (r = 1.2 cm) de temperatuur van de lucht (bij a = 2. U "C/minuut) 
bijna 13 "C hoger is dan aan het oppervlak van het proefstuk. Deze waarde komt beter 
overeen met het temperatuurverschil van 9.5 "C zoals besproken in 0 1.1 (zie Figuur 
2), maar is nu aan de hoge kant. Er is echter niet bekend van welk punt de DMTA- 
sensor de temperatuur aangeeft. 

Naast het feit dat de DMTA-sensor de temperatuur meet van lucht die veel warmer is 
dan die ter plekke van het proefstuk, moet genoemd worden dat de DMTA-sensor 
verplaatsbaar, of eigenlijk verbuigbaar is, geheel naar inzicht van de operator. Dit 
betekent dat het resultaat van de meting sterk beïnvloed wordt door de in de ogen van 
veel operators onbelangrijke plaats van de DMTA-sensor. 

3.5. De onmogelijkheid van het schrijven van een correctiefaktor 

Al met al blijkt het zo goed als onmogelijk om een vergelijking op te stellen waarin de 
operator enkele parameters invult en waar vervolgens uit rolt hoeveel graden de 
DMTA-sensor teveel aangeeft. Bij het naijlen is de warmteoverdrachtscoëfficiënt 
degene die roet in het eten gooit, bij het verband voor de temperatuurgradiënt is het 
lastig te bepalen welk punt, dus welke straal, moet worden ingevoerd voor de DMTA- 
sensor. Beter kan moeite worden gestoken in het aanpassen van de plaats van de 
DMTA-sensor en desnoods de soort sensor. 
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4. Experimenten 

Materiaal 

4.1. Het doel van de experimenten 

Soortelijke warmte Soortelijke massa 
C [J kg-' IC1] P rkg m-31 

Zoals in hoofdstuk 2 al is afgeleid geldt voor de temperatuurachterstand van een 
lichaam dat zich bevindt in een medium waarvan de temperatuur lineair stijgt in de tijd 
met snelheid a (23): 

Polystyreen 
Polycarbonaat 

a e C 0 p - V  
h .  A 

AT = 

1300 1050 
1300 1220 

Om de temperatuurachterstand van een lichaam, in dit geval het kunststof proefstuk, in 
de praktijk te bepalen zijn een twintigtal experimenten, of eigenlijk gewoon DMTA- 
analyses, gedaan. Zoals te zien in (23) wordt de temperatuurachterstand mede bepaald 
door de waarde van de warmteoverdrachtscoëfficiënt. Voor deze 
warmteoverdrachtscoëfficiënt is alleen voor polystyreen een waarde bepaald met 
behulp van met thermokoppels gemeten temperatuurachterstanden (zie 0 3.2.) .  Voor 
andere kunststoffen is eigenlijk alleen een orde grootte te geven. 

Ten tijde van de uitvoering van de experimenten is uitgegaan van een konstante ~ 

~ 

waarde voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt, ongeacht de temperatuurstijgsnelheid 
en het soort materiaal. De gevariëerde parameters zijn de temperatuurstijgsnelheid zelf 
en de verhouding volume-oppervlak. Tevens zijn gevariëerd de soortelijke massa en 
soortelijke warmte door naast polystyreen ook experimenten te doen met 
polycarbonaat. Enkele gegevens staan in Tabel 3. [A.K. vun der Vegt, 19941. 

Het verschil in soortelijke massa is niet groot, maar moet voldoende zijn om met 
overig gelijke condities in het experiment een andere temperatuurachterstand te meten 
Met andere woorden, een proefstuk van polycarbonaat moet dus bij overig gelijke 
omstandigheden een grotere temperatuurachterstand hebben dan een proefstuk van 
polystyreen. 

Waar geen rekening mee is gehouden is de lucht-temperatuur gradiënt. Bij een serie 
experimenten met toenemende temperatuurstijgsnelheid wordt dus het effect van het 
naijlen van de temperatuur van het proefstuk opgeslokt in de relatief veel grotere 
verschuiving van de temperatuur door toename van de lucht-temperatuur gradiënt. De 
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resultaten kunnen wel vergeleken worden met (22). Eveneens neemt bij toenemende 
temperatuurstijgsnelheid de warmteoverdrachtscoëfficiënt toe. 

a ["C/minuut] 
0.5 
2.0 
3.5 
5 .O 
6.5 

Achteraf blijken dus voor het verifiëren van het naijlen alleen de series experimenten 
bruikbaar waarbij de temperatuurstijgsnelheid konstant wordt gehouden (en dus ook 
de warmteoverdrachtscoëfficiënt) en waarbij de volume-oppervlakte verhouding wordt 
veranderd. 

T, ["Cl 
120.7 
123.6 
125.6 
128.0 
130.5 

Alle glasovergangstemperaturen zijn gedefiniëerd als de top van de tan@)-curve. 
Uiteraard zijn ook andere defiriiiies mogelijk (zie bijlzige 4). 

Omdat ten tijde van de experimenten geen kennis was van de lucht-temperatuur 
gradiënt in de DMTA-oven is geen speciale aandacht besteed aan een konstante plaats 
van de temperatuursensor. De sensor wordt normaliter niet verplaatst voor een 
volgende meting, maar verbuigt erg makkelijk, bijvoorbeeld al door aanstoten. Dit kan 
ook bij de besproken experimenten gebeurd zijn. 

De resultaten van alle experimenten zijn te vinden op de harde schijf van de DMTA in 
het polymerenlaboratorium in de kelder van W-hoog van de TU in Eindhoven. (Zie 
ook bijlage 5.) 

4.2. Polystyreen bij verschillende temperatuurstijgsnelheden 

In Tabel 4 staan resultaten van vijf metingen aan gelijke polystyreen proefstukken, 
maar met toenemende temperatuurstijgsnelheid. Zoals al gezegd wordt hier vooral de 
invloed gemeten van de temperatuurgradiënt van de lucht en is de invloed van het 
toenemen van de na-ijl-temperatuurverschuiving bijna van geen invloed. 

I Temperatuurstijgsnelheid I Glasovergangstemperatuur I 

In Figuur 18 zijn de resultaten grafisch weergegeven. 
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Figuur 18: De glasovergangsternperatuur van polystyreen proefstukken tegen de 
~ temperatuurstijgsnelheid in de DMTA-oven. ~~ 

Het verband voor de glasovergangstemperatuur in Figuur 18 is, met de 
temperatuurstijgsnelheid in "C/minuut, (24): 

Tg = 120.1 + 1.60. a (24) 

Wordt dit vergeleken met de eerder gevonden vergelijking van de verschuiving van de 
glasovergangstemperatuur (22), dan valt op dat in (22) de invloed van de 
temperatuurstijgsnelheid op de verschuiving veel groter is dan in (24), tenzij in (22) 
ingevuld wordt dat de DMTA-sensor zich bevindt op r = O. 7 cm. Overigens kan uit 
(24) niet geconcludeerd worden dat bij a = O "C/minuut de werkelijke 
glasovergangstemperatuur van het materiaal volgt. Zoals uit (22) blijkt kan er ook dan 
nog een verschuiving zijn. Voor de verschillen is verder geen verklaring te geven. 

4.3. Polystyreen bij verschillende verhoudingen volume-oppervlak 

In Tabel 5 staan de resultaten van vijf experimenten met polystyreen proefstukken bij 
een temperatuurstijgsnelheid van a = 2. O "C/minuut, maar met toenemende 
verhouding volume-oppervlak. In Figuur 1 9 zijn deze resultaten grafisch weergegeven. 

Met behulp van deze resultaten kan een waarde berekend worden voor de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt welke vervolgens vergeleken kan worden met die 
gevonden in tj 3.2. 
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Verhouding volume-oppervlak 

0.397 
0.547 
0.649 
0.763 
0.830 

V/A [ 1 O" m] 

Wat eigenlijk direkt al opvalt, en wat ook logisch is, is dat het hier gaat om 
verschuivingen van een paar graden, terwijl het in 3 4.2 (zie Figuur 18) gaat om bijna 
tien graden. Gezien de nauwkeurigheid van de instrumenten is de rechte lijn hier dan 
misschien ook wat minder overtuigend recht. 

Glasovergangstemperatuur 

122.7 
123.0 
123.5 
124.3 
124.8 

T, ["Cl 

Tg Polystyreen tegen V/A 
cx = 2.8 ["C/ minuut] 

~~ 
.~ ~~ + meetpunt ~~ ~ 

~~ ~~~ 

~ 

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 

V/A [10-3m] -j 

Figuur 19: De glasovergangstemperatuur van poZystyreen tegen de verhouding van het volume ten 
opzichte van het warmte uitwisselend oppervlak van het proefstuk. 

Om de in 0 3.2 berekende waarde voor hps te controleren kan uit de ligging van de 
glasovergangstemperaturen ook een waarde voor de warmteoverdracht scoëíñciënt 
worden berekend. De richtingscoëfficiënt van de rechte uit Figuur 19 is RC = 4947 
pC/m]. Deze richtingscoëfficiënt is theoretisch dezelfde als (25), afgeleid uit (1 1): 
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Na omschrijven volgt (26): 

Temperatuurstijgsnelheid 

O. 5 
2.0 
3.5 
5.0 
6.5 

a ["C/minuut] 

Ii?m!!e~? VZE (26) km?. een waarde voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt van hps = 

9.2 matt m-2 "C;'], nagenoeg hetzelfde als hps = 8.8 matt m-2 "C'] uit 3 3.2. Dit is 
een feit dat duidt op het het juist zijn van de theorie. 

Glasovergangstemperatuur 

159.2 
162.9 
165.3 
167.4 
168.4 

T, ["Cl 

4.4. Polycarbonaat bij verschillende temperatuurstijgsnelheden 

In Tabel 6 staan de resultaten van vijf experimenten met polycarbonaat proefstukken 
met toenemende temperatuurstijgsnelheid. In Figuur 20 zijn de resultaten grafisch 
weergegeven. Ook hier geldt weer dat vooral de invloed van de toenemende lucht- 
temperatuurgradiënt is gemeten en nauwelijks het naijlen van de proefstuktemperatuur. 

Tabel 6: De glasovergangstemperatuur van polycarbonaat proefstukken bij verschillende 
temperatuurstijgsnelheden. 

De invloed van de temperatuurstijgsnelheid kan weer vergeleken worden met (22). 
Voor de glasovergangstemperatuur in Figuur 20 kan met behulp van wat statistiek 
worden aangetoond dat geldt (27): 

Tg = 159.3 + 1.53. a (27) 

Dit is bijna hetzelfde resultaat als voor polystyreen proefstukken (24). Weer wordt 
gesuggereerd dat de DMTA-sensor zich bevindt op r = O. 7 cm. Net als uit (24) kan uit 
(27) niet geconcludeerd worden dat de werkelijke glasovergangstemperatuur gevonden 
wordt door invullen van a = O "Chinuut. 

De belangrijkste conclusie blijft natuurlijk dat de temperatuurstijgsnelheid sterk de 
temperatuurmeting van de DMTA beïnvloedt. 
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Tg Polycarbonaat tegen a 
VIA - 0.85 m] 

Verhouding volume-oppervlak 

0.430 
0.565 
0.679 
0.765 
0.860 

V/A [ 1 O" m] 

176 

172 

1' 168 

y 164 

- 
wM 

160 

Glasovergangstemperatuur 

161.6 
161.5 
162.0 
162.2 
162.9 

T, ["Cl 

a ["C/minuut] j 

Figuur 20: De glasovergangstemperatuur van polycarbonaat proefstukken tegen de 
~ temperätuurstijgsnelheid in de DMTA-oven. ~ 

4.5. Polycarbonaat bij verschillende verhoudingen volume-oppervlak 

In Tabel 7 staan de resultaten van experimenten met polycarbonaat proefstukken bij 
een temperatuurstijgsnelheid van a = 2. O "C/minuut, maar met toenemende 
verhouding volume-oppervlak. In Figuur 2 1 zijn de resultaten grafisch weergegeven. 
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T g Polycarbonaat tegen V/A 
a = 2.0 ["C/ minuut] 

+ meetpunt 

16 

Figuur 21: De glasovergangstemperatuur van polycarbonaat tegen de verhouding van het volume ten 
opzichte van het warmte uitwisselend oppervlak van het proefstuk. ~ 

~ 

Ook nu kan weer een waarde voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt worden gevonden 
uit de richtingscoëfficiënt van de rechte uit Figuur 21. Er geldt RC = 3005 ("Urn]. Uit 
(25) volgt (28): 

Na invullen wordt gevonden hpc = i 7.6 (watt m-' "C'J 

Er lijkt dus voor polycarbonaat een grotere warmteoverdrachtscoëfficiënt te bestaan 
dan voor polystyreen. Helaas kan de waarde van de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor 
polycarbonaat niet vergeleken worden met waarden uit andere metingen. 

Zoals in 3 4.1 werd opgemerkt, werd voor polycarbonaat een grotere 
temperatuurachterstand verwacht dan voor polystyreen. Uit de experimenten blijkt dit 
niet. Dit wordt verklaard door het feit dat polycarbonaat een veel grotere 
warmteoverdrachtscoëfficiënt heeft. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Conclusies 

De hoofdconclusie lijkt sterk op de aanleiding van het hele onderzoek: De 
temperatuurmeting van de DMTA-oven is niet goed. Gelukkig kan er wel iets meer 
gezegd worden dan dit alleen. De oorzaak van het probleem is van constructieve aard. 
De toegepaste temperatuursensor zit op de verkeerde plaats, n a d i j k  trissen het 
verwarmingselement en het proefstuk in. Gezien het voorkomen van een vrij sterke 
temperatuurgradiënt in dit gebied moet de DMTA-sensor eigenlijk zo dicht mogelijk 
bij het proefstuk worden geplaatst. 

Vreemd is ook dat de sensor verplaatst kan worden door het ding, dat gewoon aan zijn 
aansluitdraden hangt, te verbuigen (het zijn maar hele dunne draadjes.). Doet een 
operator bijvoorbeeld meerdere metingen (om zekerder te zijn van zijn resultaat) ter 
bepaling van de glasovergangstemperatuur van een materiaal, maar heeft hij niet iedere 
meting de sensor op dezelfde plaats, dan kan hij of zij het idee krijgen dat het 
proefstukmateriaal een behoorlijke spreiding in de glasovergangstemperatuur heeft, 
terwijl dit niet zo hoeft te zijn. 

Een andere oorzaak is het naijlen van de temperatuur van het proefstuk, en van de 
temperatuursensor zelf, op de luchttemperatuur. De invloeden van deze verschijnselen 
werken elkaar tegen, maar zullen elkaar in de praktijk nooit opheffen. Het voorspellen 
van de mate van naijlen blijkt een zeer moeilijke zaak te zijn, daar de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt een onbekende faktor is voor eigenlijk alle materialen, en 
sterk afhankelijk is van geometrieën en omgevingscondities. Zo is in geval van de 
DMTA-oven de invloed van stralingswarmte onbekend en het feit of er al of geen 
convectie optreedt. Deze verschijnselen beïnvloeden wel de waarde voor de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt . 

~ 

~ 

Al met al is het zeer moeilijk om door meting van luchttemperatuur met een sensor 
waarvan de temperatuur naijlt op die van de luchttemperatuur de precieze temperatuur 
van het proefstuk te bepalen, vooral omdat de proefstuktemperatuur ook weer naijlt op 
de luchttemperatuur. Daar de mate van naijlen van de DMTA-sensor en van 
polystyreen of polycarbonaat proefstukken ongeveer even groot zijn is de uiteindelijke 
afwijking in de aangegeven temperatuur door naijlen dan slechts één of twee graden. 
Voor andere materialen zou de invloed van naijlen welliswaar nog wèl een belangrijke 
rol kunnen gaan spelen, maar daar is nu niets over te zeggen. 

5.2. Aanbevelingen 

Cm de teinperatwmeting te verbeteren kunnen mwweg twee verscfillende dirigeri 
worden gedaan. Ten eerste kan de sensor vlak naast of tegen het proefstuk geplaatst 
worden, als tweede mogelijkheid kan de sensor in het proefstuk geplaatst worden. 
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Als  de temperatuursensor vlakbij of tegen het proefstuk wordt geplaatst en er wordt 
gebruik gemaakt van een klein thermokoppel (zodat het makkelijker dichtbij geplaatst 
kan worden zonder in de weg te zitten bij het plaatsen en verwijderen van een 
proefstuk), dan neemt de mate van naijlen van de sensor af. Die van het proefstuk blijft 
echter hetzelfde, zodat de onnauwkeurigheid door naijlen toeneemt. Wellicht helpt het 
om het thermokoppel met warmtegeleidende pasta tegen het oppervlak van het 
proefstuk te plaatsen. Wordt de huidige sensor dichtbij het proefstuk geplaatst dan 
verandert er niets wat naijlen betreft, maar zal er zeker op gelet moeten worden dat er 
nog proefstukken ingespannen kunnen worden, anders wordt de machine 
onbedienbaar . 

Een misschien makkelijk te realiseren oplossing is het maken van een sensor op een 
armpje dat weggedraait kan worden bij het inspannen en dat voor de meting begint 
wordt verdraaid zo dat de sensor tegen het oppervlak van het proefstuk rust. Een 
constructie met een veertje en een grendeltje is snel verzonnen. Eventueel kan dan ook 
nog gebruik worden gemaakt van warmtegeleidende pasta. 

Beter is het als de temperatuursensor in het proefstuk geplaatst kan worden. Het 
plaatsen van een sensor in het proefstuk kan echter bezwaarlijk zijn daar het de meting 
kan beïnvloeden. Ook wordt het vervaardigen van een proefstuk ingewikkelder. Er 
moet een gaatje in geboord worden en met warmtegeieidende pasta een sensor in het 

aangesloten worden (in klemverbindingen oid) zonder de sensor weer uit het boorgat 
te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om thermokoppeltjes met een diameter van twee 
tiende millimeter: Priegelwerk dus, wat niet aan iedereen besteed is. Wel is de 
temperatuurmeting dan op zijn best. De temperatuurgradiënt van de lucht speelt geen 
rol meer net zo min als het naijlen van het proefstuk (daarvan wordt immers de 
temperatuur gemeten en een thermokoppel van twee tiende millimeter ijlt ook niet na, 
op deze manier geplaatst). 

~ gat geplaatst worden. In de oven moeten vervolgens de draden van de sensor 
~~ 

Het is aan de eigenaar van de machine of en hoe hij de temperatuurmeting verbeterd 
wil zien. 

31 



Literatuur 

S. Kaka$ and Y. Yener, Heat Conduction, 3th edition, 1993. 

A.K. van der Vegt, Polymeren, van keten tot kunststof, 2de druk, 1994. 

32 



Bijlage 1 

Oplossing van (1) geschied door eerst een homogene oplossing te vinden en 
vervolgens de particuliere. 

d T  
d t  

a - p e t  = - + p .  t 

De homogene oplossing (5) van (1) wordt bepaald uit (2): 

dT 
dt 
-= -p  

1 - 
T 

dT - p . dt 

ln(T) = -p  t + c' (4) 

Voor het bepalen van de particuliere oplossing wordt gesteld dat de constante c uit (5) 
een functie is van de tijd (6): 

c = u(t) (6)  

Voor de temperatuur van het lichaam volgt dan (7): 

T = u(t). e-P ' t  (7) 

Dit is echter nog niet de oplossing van de partiële differentiaalvergelijking (7). Eerst 
moet u(t) worden bepaald. 

Voor de afgeleide naar de tijd van de temperatuur van het lichaam zoals in (7) geldt 
(8): 

Tevens geldt (9) (=( 1)): 

Substitutie van (7) in (9) geeft (10): 
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Gelijkstellen van (8) en (10) levert (1 1): 

De fiinctie u(t) wordt verkregen door (1 1) partiëel over de tijd te integreren. Dit 
geschiedt met behulp van (12): 

Met behulp van substitutie van de stellingen (13) tot en met (16) in (12) kan de 
integraal van (1 1) worden bepaald (20): 

p = t  

dp = dt 

dq = e$'' . dt 

1 

q = P  

u(t)= u ( t ) . d t = a . p .  f t .eP.' -dt  
O 

f 
O 

Substitutie van (20) in (13) en invullen van de definitie van PgeeR de temperatuur van 
het lichaam als functie van de tijd T(t) (21): 
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Bijlage 2 

In bijlage 1 is te zien dat voor de temperatuur van een lichaam geldt (1): 

De temperatuw van het lichaam is ir, dit geval d bekend, $LIS de hnctie u(g ook (2): 

Als de afgeleide van u(t) bekend is, is ook de luchttemperatuur bekend. In bijlage 1 
(zie (1 i)) staat eigenlijk gewoon (3): 

Er geldt daar immers immers (4): 

Hierin moet worden ingevuld de tijdsafgeleide van de fùnctie u(t) volgens (2), waarin 
de temperatuur van de DMTA-sensor verwerkt is. De tijdsafgeleide van u(t) wordt 
gegeven door (6): 

Substitutie van de temperatuur van de DMTA-sensor geeft de bijbehorende 
temperatuur van de lucht volgens (5) .  
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Bijlage 3 

De temperatuursensor in de DMTA-oven is een temperatuurafhankelij ke elektrische 
weerstand, een zogenaamde Platinum Resistor. De DMTA meet met een bepaalde 
frequentie de weerstand van deze sensor en berekent daaruit de temperatuur. Echter, 
voor een lichaam in een medium met oplopende temperatuur geldt een stationaire 
temperatuurachterstand volgens (1): 

a .C. p - V  
h - A  

AT = 

Om zo weinig mogelijk na te ijlen moet de faktor VIA moet dus zo klein mogelijk zijn. 
Voor meting van de temperatuur anders dan met de temperatuursensor is gebruik 
gemaakt van thermokoppels. Thermokoppels worden vervaardigd door twee 
verschillende metalen draadjes aan de punt te smelten en tegen elkaar aan te laten 
vloeien. Er ontstaat een metalen bolletje met een straal afhankelijk van de dikte van de 
gebruikte draden. 

~~ De temperatuursensor bestaat ~ voornamelijk ~~ uit ~~~ een soort ~ ~ ‘vin’; ~ een ~~ metalen plaatje ~~ om ~ 

~ 

het warmte-uitwisselend oppervlak te vergroten. Opmeten van de temperatuursensor 
leert het volgende: Lengte l = 22 .I O” [m], breedte b = 4.3 -I O” [m] en dikte 
d = 0.8.10” [m]. Dit betekent een volume Y = 75. 68-10-9 [ m y  en een warmte- 
uitwisselend oppervlak A = 231.28 -1 O-6 [m2J Voor de verhouding VIA geldt dan dus 
V/A = 0.33 .IQ3 [m]. 

Voor het volume van een bol geldt (2): 

4 v =- .n . r3  
3 bol 

Voor het oppervlak van een bol geldt (3): 

Voor de faktor VI!’ van een bolvormig lichaam geldt dan (4): 

v 1  _ -  
A - 3“ 
De gebruikte ijzer-constantaan thermokoppels hebben een straal r ”0. I .lo-’ [m]. 
Hieruit volgt met (4) dat de verhouding V/A van de gebruikte thermokoppels 
0.033 -10” [m] is. 

Wat betreft de verhouding tussen volume en oppervlak ijlen de thermokoppels al bijna 
tien maal (0.33/0.033 = 10) minder na dan de temperatuursensor. Deze verhouding 
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soortelijke massa van de temperatuursensor en het thermokoppel. De waarde van8 
bepaalt uiteindelijk de traagheid van het voorwerp. 
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De bepaling van de glasovergangstemperatuur van een kunststof lijkt in eerste instantie 
niet moeilijk. Neem de curve van de elasticiteitsmodulus en de 
glasovergangstemperatuur is die temperatuur waarbij de elasticiteitsmodulus sterk 
afneemt bij toenemende temperatuur. In de praktijk is dit gebied te groot om zomaar 
een p m t  te kiezen en het de g l a s ^ v e r g a n g s t e r ~ r ~ t ~ ~ r  te noemen. 

Er is een duidelijkere definitie van de glasovergangstemperatuur, of eigenlijk, meerdere 
definities. Er kan om te beginnen gekeken worden naar de dynamische modulus E*, de 
verliesmodulus E" of, zoals gebruikelijk, naar de curve van de tangens van de fasehoek 
tan(@. In Figuur 1 zijn deze curven afgebeeld van een DMTA-run met een polystyreen 
proefstuk en een temperatuurstijgsnelheid van 2. O "C/minuut. 

D M T A  FREQ : 1 
SUBTITLE:  ramp-.? S T R A I N  : 2 

DIM: 19.20. 4 . 8 7 0 .  3 030 

T I T L E  : PS-TClPS 

tlead: C o m b i n e c l  5 0 0 ° C  OPERATOR: JCH 

i o 9  

COMMENT : vert DATE RUN: O c t / 1 7 / 1 9 9 G  

IOio 

~ 

io9 

108 

?o7 

106 

l o 5  
I I I I I ; ! I  

9 0  95 102 108 114 120 i 
Tenperature ('i 

V€RSi-ON' V5.40 

I I I ___I 

132 138 144 150 

Figuur 1: Enkele curven van een DMTA-run met een polystyreen proefstuk. 

De op T = 90 "C beginnende onderste curve is de tan(+curve, de middelste is de 
cuve van de verliesmodulus E" en de bovenste, het zijn er eigenlijk twee, de curve van 
de dynamische modulus E*. Van die twee is de bovenste de dynamische- en de 
onderste de opslagmodulus. 

Wordt de glasovergangstemperatuur gedefinieerd als de top van de tan(@-curve dan 
volgt T, = 126 "C. Wordt als definitie genomen de top van de curve van de 
verliesmodulus, dan volgt T, = 1 18 "C. Als derde mogelijkheid kunnen twee lijnen 
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worden getrokken, één door het horizontale deel van de curve van de dynamische 
modulus en één door het deel van de curve van de 'overgang glas-rubber' (zie stip- 
streep lijnen in Figuur 1). Het snijpunt van deze lijnen is dan de 
glasovergangstemperatuur. In dit geval geldt T, = 116.5 "C. 

Al met al blijk de definitie dus nog een verschil van 10 "C te kunnen maken met wat 
uiteindelijk als glasovergangstemperatuur wordt genomen. 

Een volgende vraag is of een T, uit een DMTA-meting vergeleken kan worden met die 
uit een andere meetmethode, bijvoorbeeld mei u"$jìrerential Scmning Cdoifirpzetgj, 
oftewel DSC. Voor het gebruikte polystyreen en polycarbonaat werden met behulp van 
DSC-metingen glasovergangen gevonden van respectievelijk T, = 106.3 "C en T, = 

145.5 "C. Opmerkelijk is dat als van de met de DMTA gevonden 
glasovergangstemperatuur van polystyreen T, = 116.5 "C de 9.5 "C afgehaald wordt 
die teveel aangegeven wordt (Figuur 1 is de meting met het thermokoppel in het 
proefstuk, afgebeeld in Figuur 2 in het verslag) dat dan op T, = 107 "C wordt 
uitgekomen. Dit is nagenoeg hetzelfde als de T, = 106.3 "C gevonden met de DSC- 
meting. 

Bedenk wel dat de T, gemeten met de DMTA een functie is van de frequentie waarbij 
gemeten is (f = 1. O Hz) en dat dit bij de T, gevonden met de DSC niet zo is. Op deze 
manier bekeken mogende resultaten dus niet worden vergeleen. ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 
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Bijlage 5 

1 b d V A 
[mm] [mm] [mm] m3] m2] 

In onderstaande tabellen zijn de namen van de files waarin de meetresultaten zijn 
opgeslagen weergegeven, samen met de belangrijkste waarden nodig voor toepassing 
van de gegevens in het model. 

VIA 
110” m] 

Polystyreen met toenemende temperatuurstijgsnelheid. 

0.397 
0.547 
0.649 
0.763 
0.830 

I, [“Clmin] 

PS-1.0-d 122.7 20.35 4.75 
PS-1.5-e 122.9 20.13 4.74 
Prob-PS-ii 123.6 20.02 4.95 
Prob-PS-i 124.3 20.10 4.86 
PS-2.9-b 124.8 20.04 4.84 

Prob-PS-iii 120.7 
Prob-PS-ii 123.6 
Prob-PS-iv 125.6 
Prob-PS-viii 128. O 

1.00 
1.53 
1.93 
2.50 
2.89 

96.663 243.525 
145.987 266.935 
191.261 294.528 
244.215 320.172 
280.312 337.794 

Polystyreen met toenemende verhouding V/A. 

a 
[“Clmin] 

0.5 
2.0 
3.5 
5.0 
6.5 

Filename Tg tan( 1 b d V A VIA 
[“CI [ m ]  [mm] [mm] [io-’ m3] m2] [io9 m] 

Prob-PC-x 159.2 20.20 4.78 3.02 291.599 343.991 0.85 
Prob-PC-vi 162.9 20.26 4.84 3.07 301.039 350.231 0.86 
Prob-PC-viii 165.3 19.98 4.73 3.06 289.187 340.236 0.85 
Prob-PC-xi 167.2 20.19 4.81 3.09 300.082 348.728 0.86 
Prob-PC-xii , 168.4 20.38 4.76 2.96 287.146 342.846 0.84 

Polycarbonaat met toenemende temperatuurstijgsneieid. 
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Polycarbonaat met toenemende verhouding V/A. 

VJA 
[io” m] 

Filename Tgh(*) 
[“Cl 

0.430 
0.565 
0.679 
0.765 
0.860 

19.94 
20.00 
19.96 
19.72 4.82 
20.26 4.84 

d 
[mml 

1.10 
1.58 
2.10 
2.53 
3 .O7 

V 
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