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Samenvatting. 

Tegenwoordig worden, ondanks de nog gelimiteerde kennis van composiete materialen, de 

meest citee_n_lopende cons$ucties geconstrueerd. De kennis van de interfacesterkte en de 

inaer~~~breiaknaecfianismen is hierbi. vm groot belang. In dit rapport zal een beschrijving 

gegeven worden van een aantal testmethoden en theorieën voor de bepaling van de 

interface (afschuif) spanning. Er zal onder andere pull-out en microindentation bekeken 

worden. Na deze bespreking wordt een van de behandelde methoden verder besproken aan 

de hand van een uitgevoerde proef. De behandelde pull-through methode volgens Marshall 

en Brice blijkt redelijke resultaten te leveren. Helaas is het rendement van het aantal 

aangemaakte proefstukjes dat nuttige informatie levert te laag. Andere methoden leveren 

een hoger "prijs-prestatie" niveau. De voorkeur gaat dan ook uit naar een van de andere 

besproken methoden, de "Single Fibre Fracture" methode. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

1 Inleiding. 

Het toenemende gebruik van composiete materialen als hoogwaardige constructiemateria- 
len, heeft geleid tot een vergaand onderzoek naar sterkte en betrouwbaarheid. In o.a. de 
vliegtuigindustrie is het reeds verplicht aan te tonen dat een composiet voldoet aan een 
bepaalde sterkte, impact ongevoeligheid en levensduur. Om deze eigenschappen te bepalen 
worden vele technieken en theorieën gebruikt. In dit rapport zullen een aantal technieken 
besproken worden: die gebruikt worden bij de bepaling van de interface sterkte. Tevens 
zal een van de besproken technieken van pull-through verder besproken worden aan de 
hand van een uitgevoerd experiment. Tenslotte zullen de voor en nadelen van verschillen- 
de technieken genoemd worden. 
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Hoofdstuk 2 De interface. 

2 De interface. 

2.1 Algemeen. 

De interface is de overgang van de vezel naar de matrix en is van het allergrootste belang 
voor de sterkte van het composiet. Tevens bepaalt de interface, in grote mate, het gedrag 
van het uiteindelijke materiaal. 
De interface is geen plotselinge overgang, maar een overgangsgebied tussen vezel en 
matrix fig (2.1). Dit gebied kan een omvang hebben van enkele tot enkeie duizenden 
Angströms, afhankelijk van de vezel/matrix combinatie. De interface is tevens de plaats 
waar de verschillen in elasticiteit, uitzettingscoëfficiënt en sterkte moeten worden veref- 
fend. Al met al een interessant gebied waar vele gecompliceerde mechanismen actief zijn. 

a 

. . . . . . . . 

. . .\,. . : .  

b 

Figuur 2.1 De interface tussen vezel en matrix. 

2.2 De sterkte van de interface. 

De sterkte van de interface wordt bepaalt door 3 verschillende typen binding, fysische 
binding, chemische binding, en mechanische binding. Deze bindingstypen zullen kort 
worden beschreven. 

2.2.1 Fysische binding. 

De fysische binding tussen twee materialen is een binding die gevormd wordt door de 
aantrekkingskracht van de verschillende moleculen. Voor een goede z.g.n. adhesiekracht 
zijn een aantal voorwaarden essentieel. 
1) De bevochtiging van de vezel moet optimaal zijn. Dit betekent dat de 

matrix, voor uitharding, de vezel optimaal moet bevochtigen. Bevochtiging is een 
Qsische interactie tussen twee materialen, waarvan het effect kan worden bekeken met 
behulp van een aantal vergelijkingen. 
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De Dupré vergelijking voor de thermodynamische adhesie arbeid (WJ. 

w, = z,, + t,, - Ts, ( 2 o 1 ) 

met zw = grensvlak enthalpie tussen vaste- en dampfase. 
zly = grensvlak enthalpie tussen vloeistof- en dampfase. 
xd = grensvlak enthalpie tussen vaste- en vloeistoffase. 

Deze formule is te vergelijken met de situatie van een druppel op een plaat fig (2.2). 

p YLV n 

Complete wening Partial wetting Nonwening 
e =O" O " < B < 9 0 "  e>w0 
7SL + YLV <YS" Y S V  = YSL + 7 L V  cos 8 7sv +. 7LV < YSL 

Figuur 2.2 Criteria voor de bevochtiging van een oppervlak. 

Bij evenwicht moeten de horizontale componenten van de drie "krachten" met elkaar in 
evenwicht zijn (v.g.1. van Young). Dit levert dan, 

Door combinatie van (2.1) en (2.2) wordt dan de Young-Dupré vgl verkregen. Bij deze 
combinatie verdwijnt tevens de moeilijk meetbare oppervlaktespanning van de vaste 
stof. 

De belangrijkste grootheid is hierin de contacthoek O. Voor volledige bevochtiging 
geldt @=O", en voor zeer slechte bevochtiging geldt 0=90". In de praktijk neemt men 
voor bevochtiging O"sOs90". 

Zisman introduceerde de kritische oppervlaktespanning t, , waarbij bij zk e tc 
volledige bevochtiging optreedt. 
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Hoofdstuk 2 De interface. 

2) Schone oppervlakken bevorderen de bevochtiging en daarmee de totale 
fysische bindingskracht. Helaas is dit bij vezels niet altijd het geval, zodat de bevochti- 
ging nogal eens te wensen overlaat. 

3) Door insluitingen van gassen (lucht) zal de bevochtiging slechter worden, 
met als direct gevolg een vermindering van de bindingskracht. Tevens zal er bij de 
insluitingen een verhoogde spanningsconcentratie kunnen ontstaan. 

2.2.2 Chemische binding. 

De chemische binding is de belangrijkste binding tussen vezel en matrix. De bindingen 
worden gemaakt tussen de reactieve groepen op het oppervlak van de vezel en in de hars 
fig (2.3). Door op de vezel vele reactieve groepen te plaatsen zal de interfacesterkte direct 
vergroot worden. 

2.2.3 Mwhanisehe binding. 

Deze binding ontstaat door de mechanische verankering van de hars op een ruw vezelop- 
pervlak fig (2.4). Tevens is er een verankering door het verschil in uitzettingscoëfficiënt. 
Door het afkoelen van het composiet zal de matrix, met de grootste uitzettingscoëfficiënt, 
de vezel inklemmen. Er ontstaat een interfacedruk die de totale wrijvingskracht tussen de 
vezel en de matrix vergroot. 

I I I I I I 
//////////~////////////, 

Figuur 2.3 Chemische binding. Figuur 2.4 Mechanische binding. 
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Hoofdstuk 3 Pull-out. 

3 Pull-out. 

3.1 Algemeen. 

Van het pull out experiment wordt verwacht dat het de meest karakteristieke eigenschap- 
pen van een interface kan beschrijven. De pull out test bestaat uit een, aan een zijde, 
ingebedde vezel in een matrix, die vervsl- 
gens uit deze matrix getrokken wordt fig 
(3.1). De kracht en de verplaatsing worden 
hierbij gemeten totdat de interface of de 
vezel bezwijkt. De sterkte van de interface 
wordt berekend aan de hand van even- 
wicht tussen de spanning in de vezel en de 
schuifspanning in de interface. Er zijn 
verschillende modellen ontwikkeld voor 
het berekenen van de interfaceschuifspan- 
ning. Deze modellen verdisconteren o.a. 
effecten ten gevolge van een elastische 
matrix, wrijvingseffecten tijdens de pull out en het effect van de poisson contractie. 

- 

L J 

Figuur 3.1 Pull-out 

3.2 De basistheorie voor de berekening van de interfacesspanning. 

Voor de bepaling van de interfacespanning 
interfacespanning 'G. 

f 
wordt een vezel bekeken met lengte dx en 

Figuur 3.2 Spanningsevenwicht op een vezelsegment met lengte dx. 

Uit lokaal evenwicht volgt, 

( ,d,2) n (o,+do,) - (  %,2o,) - Z ' G d , d X = O  (3.1) 
a 

Vereenvoudiging levert, 
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met 0 = de normaalspanning op een afstand x in de 
z = de schuifspanning in de interface, 
df= de diameter van de vezel. 

Ius verder wordt aangenomen dat de vezel onbelast 

o,= ti dx a; 

vezel, 

is op x=Q, dan geldt, 

( 3 . 3 )  

Volgens Chua en Piggot [3-61 zijn er ten minste vijf verschillende variabelen die van 
belang zijn. Buiten de alombekende variabelen zoals vezelsterkte en diameter, zijn tevens 
van belang, de interface druk (p), de wrijvingscoëfficiënt langs het losgelaten deel van de 
vezel (p), de breukenergie van de interface (Ui>, de ingebedde vezellengte (L) en de vrije 
vezellengte (13. 

Aangenomen dat de vezel en de matrix zich elastisch gedragen en dat er geen slip optreedt 
tussen vezel en matrix, kan volgens Greszcuk en Laurence [7-81 aangenomen worden dat, 

metb, 

en L = de ingebedde vezellengte. 
r = de straal van de vezel. 
o,,= de vezelspanning aan de rand van de matrix. 
E, en E, de elastisiteitsmoduli van de vezel en matrix. 
IJ, = de dwarscontractiecoëfficiënt van de matrix. 

De schuifspanning in de interface wordt nu berekend aan de hand van de evenwichtsverge- 
lijking (3.2). 

Deze levert na invulling, 
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waarbij aangenomen is dat er geen binding bestaat tussen het vezeluiteinde en de matrix. 

Tijdens een Pull out experiment kunnen er drie breukmechanismen optreden, 

Breuk treedt op ais de maximale spanning de interfacesterkte (T~J bereikt. De 
maximale waarde van de breukkracht, behorend bij x=O, is dan F, = rc 3 qe. Uit 
vergelijking (3.6) volgt dan voor deze breukkracht, 

1) 

2 x I 2 ~ i  .tanh ( nl /I) 
n F, = (3.7) 

Vervorming treedt op aan de interface als de vloeispanning -ciy wordt bereikt. 
Er mag in dit geval aangenomen worden dat er een homogene spanningsverdeling 
bestaat in de interface, mits er geen verstevingseffecten optreden als gevolg van de 
vervorming. In dit geval geldt, 

2) 

3) Uit observaties is gebleken dat de breuk meestal plotseling en catastrofaal is. 
Het breukgedrag lijkt meer op een breukgedrag van bros materiaal dan van een 
materiaal Bat voldoet aan een maximale spanning criterium. Aan de rand van de 
matrix treedt een spanningsconcentratie op. Deze initieert een scheur die zich snel 
langs de interface voortplant. De scheur lijdt tot breuk als de elastisch opgeslagen 
energie van de componenten, de scheurenergie van het composiet overtreft. Uit dit 
criterium is door Chua en Piggot [3-61 een criterium voor de maximale interfaces- 
panning afgeleid. De opgeslagen elastische energie volgt uit, 

R r u fcco t h ( nL/ r ) 
2nE, 

u,+u, = ( 3  -9) 

met U, en U, de opgeslagen elastische energie in de vezel en matrix. 

De opgeslagen elastische energie moet nu gelijk zijn aan de benodigde scheurener- 
gie (GJ. U, = 2 n L G, , met U, = benodigde scheurenergie en G, = de scheure- 
nerde per eenheid van oppervlak. 
De kracht wordt mu, 
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Hoofdstuk 3 Pull-out. 

Fd = 2nrJE&& (nL/r) tanh (nL/r) (3.10) 

Penn en Lee [ll] hebben het effect van een microscheur ter grootte a in de 
interface bekeken. Als hierbij het effect van de vrije vezellengte op het scheurpro- 
ces wordt meegenomen wordt de debonding kracht, 

Nadat debonding van de interface is opgetreden zal alleen de wrijvingskracht nog moeten 
worden overwonnen om de vezel uit de matrix te trekken. Deze wrijving tussen de vezel 
en de matrix komt voort uit de interface druk Po en wrijvingscoëfficiënt (p) volgens, 

t l = p P o  (3.12) 

De druk Po komt voort uit het verschil in uitzettingscoëfficiënt van de vezel en de matrix. 
Bij het afkoelen, na uitharding van het matrixmateriaal bij hoge temperatuur, treedt er 
krimp OP van matrix en vezel. Aangezien de matrix meer krimpt dan de vezel heeft dit 
een interfacedruk Po tot gevolg. De schuifspanning die door deze interfacedruk wordt 
verkregen zou lineair afhankelijk moeten zijn met de ingebedde lengte van de vezel. Dit is 
helaas niet het geval. Door dwarscontractie effecten in de vezel zal de interfacedruk 
plaatselijk afnemen en daarmee de schuifspanning verlagen. 

3 3  Algemeen voorkomende testresultaten bij pull-out proeven. 

33.1 Het verband tussen kracht en verplaatsing. 

I 

X(mm) 

Figuur 3.3 Het verband tussen kracht en ver- 
plaatsing. 

Een typische krachtherplaatsingskromme 
van een pull-out test is te zien in fig (3.3). 
De pull-out kracht loopt in de eerste fase 
van het proces op tot een maximum waar- 
de waarbij debonding optreedt (A). Na 
debonding van de vezel zal deze kracht 
dalen en er zich een plateau-waarde in- 
stellen (B). Alvorens deze plateau-waarde 
verschijnt, is er een overshoot te zien die 
het gevolg is van spanningsrelaxatie in de 
vezel (C). Na instelling van de plateau- 
waarde (B), is er een verschil te zien 
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Hoofdstuk 3 Pull-out. 

tussen de pull-out en de pull-through test. De pull-out test zal een afname van de kracht te 
zien geven bij een afname van de ingebedde lengte (D). waarbij de kracht afneemt met de 
ingebedde lengte (D). De pull-through test zal daarentegen het plateau (E) vasthouden 
totdat het einde van de vezel in de matrix wordt getrokken en er een afname van de 
ingebedde lengte volgt. Hierna zal een gelijke afname van de kracht te zien moeten zijn 
als bij de pull-out test (F). 

33.2 De bepaling van de interfaceschuifspanning. 

De plateau-waarde (B) zou een schuifspanning moeten opleveren die gelijk is aan ,upo. 
Helaas is dit niet het geval. De spanningsrelaxatie heeft als gevolg dat een klein stukje van 
de vezel uit de matrix getrokken word fig (3.4). De afname van de ingebedde lengte leidt 
indirect tot een te hoge experimenteel bepaalde schuifspanning. Correctie kan geschieden 
door meenemen van de spanningsrelaxatie van de vezel volgens, 

I I 
I I 

I I 
L L  J 

1 I I 

I L' I 

k 3 

Figuur 3.4 Verkorting van de ingebedde lengte door spanningsrelaxatie in de vezel. 

Voor de bepaling van de wrijvingscoëfficiënt Cu>, is het mogelijk de druk Po te verhogen 
met een externe druk. De interfacespanning wordt dan gedefinieerd als, 

~ ~ = p ( P , + p , , )  (3.14) 

De waarde van de wrijvingscoëfficiënt kan worden bepaalt aan de hand van de helling van 
de spanning/verplaatsingscurve. Extrapolatie van deze kromme naar de y-as geeft de 
waarde ,up. Als er geen externe druk wordt aangebracht, dan kan de interfacespanning 
worden berekend door, 
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Hoofdstuk 3 Pull-out. 

Druk (MPa) Ingebedde Pull out kracht 
lengte (mm). N e  

17.6 4.20 41.2 

35.2 4.30 62.0 

met w = Poisson constante, 
= 2~EmL/E,r(1-~J, 

x = de uitgetrokken lengte. 

Interface 
sterkte (MPa) 

1.20 

1.28 

Het effect van de externe druk wordt volgens Banbaji [9] en Piggot [lo] het beste waarge- 
nomen bij kleine ingebedde lengten. Tabel (3.1) geeft het effect van de verschillende 
ingebedde lengten, druk, pull-out kracht en interfacesterkte. Uit deze tabel blijkt dat een 
toename van de druk een afname van de interface sterkte tot gevolg heeft. Dit komt 
doordat de hogere spanning in de vezel lijdt tot een hogere dwarscontractie en dus een 
lagere interfacedruk, cq interfacespanning. 

Tabel 3.1 Effect van de externe druk op de pull-out kracht. 
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Hoofdstuk 4 Fibre pull-throuph test volzens het principe van Marshall en Price. 

4 Fibre pull-through test volgens het principe van Marshall en Price [2]. 

4.1 Algemeen. 

Teststukjes worden gemaakt met behulp van een "window frame" techniek waarbij de 
vezel en de epoxy worden aangebracht op een folie. De folie heeft als voordeel dat de 
proefktukjes redelijk goed te hanteren zijn zonder dat er beschadiging van de meetsectie 
optreedt. 

4.2 De teststukjes. 

Dubbel zijdige tape. 

Vezel. 

Groot gat. 

doomijden. 
Vezel 

b I C 

I 

Figuur 4.1 Preparatie van de teststukjes. 

1) Uit een acetaatfolie wordt een window 
geknipt zoals in fig (4.la). Er wordt een 
acetaatfolie gebruikt omdat deze enerzijds 
het voordeel van transparantie heeft en 
anderzijds een hoge contacthoek met de 
matrix, zodat uitvloeiing bij hoge tempera- 
tuur wordt voorkomen. 

2) Uit een bundel vezels worden nu met 
de hand een aantal vezels geselecteerd, die 
mbv dubbelzijdige tape op de frames 
worden geplakt. 

3) Hierna worden de frames dichtgeklapt, 
zodat een gedeelte van de vezel tegen de 
folie aan ligt. Vervolgens wordt de gepre- 
pareerde en ontgaste hars aangebracht met 
een pipet fig (4.1 b/c). 

4) De hars wordt vervolgens uitgehard in 
een oven, waarvan de temperatuur 
aangepast dient te zijn aan de vezel om 
verandering in de structuur van deze te 
voorkomen. 

5) Na het uitharden van de hars wordt de 
vezel onder de harsdruppel doorgesneden 
met een scalpelmesje. Hierdoor wordt de 
vezel aan de ene kant door de hars verbon- 
den met de folie, en aan de andere kant 
met de tape. 

6) Door middel van een microscoop wor- 
den de teststukjes gecontroleerd op volle- 
dige bevochtiging van de vezel. Dit wordt 

-13- 



Hoofdstuk 4 Fibre pull-throu& test volgens het principe van Marshall en Price. 

gedaan door te focusseren op het boven- en ondervlak van de vezel, waardoor een indruk 
verkregen wordt van de hoeveelheid hars boven en onder de vezel (10 maal de vezeldia- 
meter boven en onder de vezel is gewenst). Tevens kan op deze wijze de ingebedde 
vezellengte gemeten worden. 

4 3  Het testen. 

Het testen kan geschieden op twee manieren. Allereerst het meten van de kracht/verplaat- 
singskromme. Dit wordt gedaan door het frame in ie klemmen in een trekbank en vervol- 
gens de zijkanten van het frame door te snijden met een hete draad. De interface wordt nu 
direct belast door de vezel en door de matrix op de folie fig (4.1d). De testen worden 
uitgevoerd met een reksnelheid van 0.5 mm/min. Het tweede experiment dat uitgevoerd 
kan worden is een dubbelbrekingsexperiment waarbij de verschillende spanningsniveaus 
bekeken kunnen worden. Tevens kan het verloop van het pull-out proces worden bekeken 
mbv een microscoop. 
De experimenten resulteren in een interfacebreuk als de ingebedde lengte korter is dan de 
kritische lengte. Bij overschrijding van deze lengte volgt vezelbreuk. De experimenten 
hebben volgens Marshall een slagingspercentage van ongeveer 60%. 
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Hoofdstuk 5 De ''Microdebondirw" techniek 

5 De "Microdebonding" techniek. 

5.1 Algemeen. 

Deze techniek, ookwel bekend als "microtension pull-out", maakt gebruik van druppels die 
aangebracht worden op een vezel en vervolgens belast worden. Be belasting vindt plaats 
dmv twee platen die mbv een micrometer op een vooraf bepaalde afstand van elkaar 
geplaatst worden fig (5.1). Bij deze techniek wordt aangenomen dat de spmnimg urnifom 
verdeeld is langs de vezel, waardoor de interfacespanning berekend kan worden aan de 
hand van de maximaal gemeten spanning volgens formule (3.2). Bij de belasting van de 
vezel/matriX interface, lees druppel, wordt er vanuit gegaan dat de vervorming van de 
druppel van rond naar ovaal geen of nauwelijks invloed heeft op de spanningsverdeling in 
de druppel [13]. De spanningsverdeling wordt wel beïnvloed door de manier van belasten. 
De afstand tussen de bladen beïnvloed de spanningsverdeling in de druppel, verkleining 
van de afstand betekent een verschuiving van het maximum van de spanning naar het 
midden van de druppel. Dit blijkt uit berekeningen uitgevoerd met de E.E.M. waarbij 
rekening is gehouden met de niet axisymmetrische spanning in de druppel. Aangezien er 
bij elke drupgel een minimale opening gekozen wordt zodanig dat de vezel net tussen de 
twee Memmen door kan, treedt er bij iedere proef een andere spanningsverdeling op in de 
druppel. Deze beïnvloed de resultaten vara de meting, waardoor er een grotere onnauwkeu- 
righeid optreedt van de meetwaarden. Ook de aanwezigheid van een meniscus aan de rand 
van de matrix als gevolg van de oppervlaktespanning, fig (5.2), beïnvloed de spannings- 
verdeling in de druppel. De variatie in de afschuifspanning en de spanningsverdeling 
worden ook enigszins be*ïnvlued. 

5.2 Het prepareren van de proefstukjes. 

Bij het maken van de proefstukjes wordt er onderscheid gemaakt tussen een thermo- 
hardende en thermoplastische matrix. Het vervaardigen van de proefstukjes gaat als volgt: 

Algemene voorbereiding. 
1) De vezels worden met de hand uitgezocht uit een bundel. 
2) De eindjes van de ongeveer 100mm lange vezels worden met dubbelzijdige tape 

vastgeplakt aan een stijf frame (met een opening van ongeveer 90*90 mm). 

Thermoharder. 
3) Na het mengen en ontgassen van de hars wordt deze mbv een naald aangebracht op de 

vezel. Een druppel wordt eerst gevormd aan het einde van de naald alvorens deze in 
contact wordt gebracht met de vezel. Na het wegtrekken van de naald blijft er een 
druppel op de vezel achter als gevolg van de oppervlakte spanning. 

4) De hars wordt in een oven uitgehard. 
5) De vezel wordt mbv secondelijm aan een aluminium tab bevestigd en daarna bewaard 

in een hexicator tot am de proef. 
6)  Voor de proef wordt de ingebedde lengte en de druppeldiameter bepaald mbv een 

optische meting. 
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Thermoplast dmv oplossen. 
3) Het thermoplastische materiaal wordt verwerkt vanuit sheets, die vervolgens in kleine 

stukjes worden gesneden. De stukjes hebben een grootte van ongeveer 9-15 mm2. Deze 
stukjes worden opgelost in vijf gewichtsprocent van een geschikt oplosmiddel. Na het 
mengen wordt de oplossing bewaard in een gesloten potje om verdamping van het 
oplosmiddel te voorkomen. 

49 Het aanbrengen van de dnippei op de vezel gebeurt mbv een pipet. Om een druppel te 
vormen op de vezel dient er eerst een druppel aan de onderkant van de pipet te 
worden gevormd, die voldoende visceus is om te worden aangebracht. Dit kan 
geschieden door voor het aanbrengen van de druppel even te wachten totdat hij 
enigszins troebel wordt. De grootte van de druppel wordt bepaald door de snelheid 
waarmee de vloeistof wordt aangebracht. 

5)  Zet vervolgens de vezels met druppels verticaal in de oven om een symmetrische 
druppel te krijgen. De temperatuur van de oven dient boven de T, van het oplosmidel 
te liggen om een snelle verdamping van het oplosmiddel te bewerkstelligen. De 
groefstukjes geruime tijd in de oven laten staan om alle oplosmiddel te laten verdam- 
pen. 

6)  De vezel wordt mbv secondelijm aan een aluminium tab bevestigd en daarna bewaard 
in een hexicator tot aan de proef. 

7) Voor de proef wordt de ingebedde lengte en de druppeldiameter bepaald mbv een 
optische meting. 

Thermoplast dmv smelten. 
3) Het thermoplastische materiaal wordt verwerkt vanuit sheets, die vervolgens in kleine 

stukjes worden gesneden. De stukjes hebben een grootte van ongeveer 2*3 mm2. In 
deze stukjes wordt een snede gemaakt over bijna de gehele lengte fig (5.3). 

4) Vervolgens wordt het stukje thermoplast aangebracht op de vezel en in een oven 
gesmolten zodat, door de oppervaktespanning, een druppeltje ontstaat. 

5)  De vezel wordt mbv secondelijm aan een aluminium tab bevestigd en daarna bewaard 
in een hexicator tot aan de proef. 

6 )  Voor de proef wordt de ingebedde lengte en de druppeldiameter bepaald mbv een 
optische meting. 
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Figuur 5.1 De inklemming bij de Micro- 
bond techniek. 

Polymeer f W  
doorgesneden 

en opengekiapi. A 
Warmte. -e F Polymer fih. Dnippel. 

Figuur 5.2 Meniscusvorming aan de rand. 

Figuur 5.3 Preparatie van thermoplastische druppels. 

- 17- 



Hoofdstuk 6 De "Microindentation" îechniek. 

6 De "Microindentation" techniek. 

6.1 Algemeen. 

Mandell 113-171 heeft een alternatieve techniek bedacht voor het bepalen van de interface- 
afschuifsterkte. Een vezel in een, met een hoog percentage vezels, gevulde matrix, wordt 
op Compressie belast om debonding of vezelslip te verkrijgen fig (6.1). Het voordeel van 
deze methode is dat hij toe te passen is op werkelijk geproduceerde en gebruikte compo- 
sieten. fiermee wordt het effect van de, grootschalige, productie meegenomen in de test. 
De test kan zelfs toegepast worden op oude gebruikte delen, zodat de effecten van het 
gebruik kunnen worden bekeken. Helaas is een analytische beschrijving van de spannings- 
verdeling nog niet voor handen en moet er nog gebruik gemaakt worden van een EEM 
code voor de berekening van de interfacesterkte. 

6.2 De berekening van de spanningen. 

De "microindentation test" wordt uitgevoerd op individueel geselecteerde vezels op een 
gepolijst oppervlak loodrecht op de vezelrichting. De diameter van de vezel en de afstand 
tot de dichtstbijzijnde vezel worden bepaald. Deze waarden worden vervolgens in een 
eenvoudig EEM model ingevoerd om het spanningsverloop aan de interface te bepalen. 
Het EEM model bevat de vezel, de omringende matrix en de gemiddelde eigenschappen 
van de matrix buiten het beschouwde gebied (randvoorwaarden). Het EEM model is getest 
aan de hand van het model van Hertz voor Hertze contacten. Ondanks de iets verschillen- 
de belastingsmethoden bleken de waarden berekend door het EEM model toch goed 
overeen te komen met die berekend met het model volgens Hertz. 

De afschuifspanning in de interface wordt nu berekend met, 

met o, = gemiddelde compressie spanning op de vezel, 
(-c,Jof)- = de verhouding tussen de maximale afschuifspanning en de opgelegde 

spanning. 

De trekspanning (om) in de interface wordt op dezelfde wijze bepaald door, 

met (or,,-/of)- = de verhouding tussen de maximale radiale spanning op het oppervlak 
en de opgelegde vezeldruk. 
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Bij de testen wordt aangenomen dat de schuifspanning homogeen verdeeld is over de 
interface. Het verband tussen de opgelegde kracht en de afschuifspanning luidt dan, 

(6.3) 
F z.=- 

' ndt 

met F = de opgeiegde kracht, 
d = de vezeldiameter, 
t = de dikte van het proefstukje. 

Door de verschillende uitzettingscoëfficiënten zal er een hydrostatische druk ontstaan in de 
matrix volgens, 

P =CX, , ,E~AT(~+V, )  (0.4) 

met a, = de lineaire uitzettingscoëfficiënt van de matrix, 
E, = de elasticiteitsmodulus van de matrix, 
AT = het verschil in uithardingstemp. en kamertemp., 
U, = de poissonconstante van de matrix. 

De uitzettingscoëfficiënt van de vezel is verwaarloosbaar tov die van de matrix, en de 
elasticiteitcoëfficiënt van de vezel is vele malen groter dan die van de matrix, zodat er 
geen rekening gehouden hoeft te worden met de laterale uitzetting. 

Door het gebruik van dunne proefstukjes (4-10 maal de vezeldiameter) zal het proefstukje 
onder invloed van de belasting doorbuigen. Deze doorbuiging heeft een radiale compres- 
siespanning boven in de vezel, en een radiale trekspanning onder in de vezel tot gevolg. 
Het resulterende spanningsverloop is dan te berekenen met, 

p 2  ]ln(E)1 (6.5) d F 1  
t 2 ~ d t  2 (#-p2) d 

or = (6-)(-){-+ [ 

met o, = de radiale spanning bij het bovenvlak, 
d = de vezeldiameter, 
t = de dikte van het proefstukje, 
p = de radius van de oplegging fig (6.2). 

6.3 De proefstukjes. 

In dit geval is het niet nodig speciale proefstukjes te maken. Een stukje van een bestaand 
composiet voldoet al om een test OP uit te voeren. Dit maakt deze methode zeer geschikt 
om composietmaterialen te testen nadat ze geruime tijd zijn gebruikt. Er kan zo een 
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vergelijking gemaakt worden tussen de nieuwe en gebruikte materialen. Het maken van 
een proefstukje uit een bestaand stuk composietmateriaal gaat nu als volgt: 

1) Zaag uit een bestaande plaat composietmateriaal met behulp van een watergekoel- 

2) Plaats de vierkantjes in een ronde gietvorm gemaakt uit een stuk phenolpijp die 
de diamantzaag vierkantjes van ongeveer 13 mm per zijde. 

mm een kant is afgeplakt. Zorg ervoor dat de vezelrichting evenwijdig ligt aan de 
gijpas. Vul vervoigens de pijp met een lage exotherm epoxyhars, en laat deze geduren- 
de de nacht bij kamertemperatuur uitharden. 

en bewaar ze na reiniging en droging in een hexicator tot aan gebruik. 
3) Polijst vervolgens de ingegoten teststukjes met schuurpapier en polijstmiddel, 

I I 
I I 
I I 

I_ 

Ro 

Figuur 6.1 De microindentation techniek. Figuur 6.2 De testopstelling. 
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7 De "Single Fibre Fragmentation" techniek 

7.1 Algemeen. 

De "single fibre fragmentation" t e c ~ e k  
maakt gebruik van proeven waarbij de 
vezel in z'w geheel ingebed ligt in de 
matrix fig (7.1). De breukrek van de ma- 
trix dient bij deze testmethode tenminste 
drie maal de breukrek van de vezel te 
bedragen. Dit om breuk van de matrix te 
voorkomen bij breuk van de vezels. Bij 
het aanbrengen van een spanning OP het 
trekstaafje zal de vezel opbreken in stuk- 
ken die een lengte hebben van maximaal 
de kritische lengte. 

.' g--- * 
4 
4- 

4 

Figuur 7.1 Een single fibre fragmentation 
proefstaaf. 

7.2 Berekening vam de kritische vezellengte met behulp van de EEM. 

De vezel zal onder invloed van de interfacespanning belast worden volgens, 

met L = de lengte van de vezel, 
-G = de interfacespanning, 
d = de diameter van de vezel. 

Bij belasting, zal de vezel breken op plaatsen waar de maximale vezelspanning wordt 
overschreden. Na breuk stelt zich een nieuw evenwicht in en het proces herhaalt zich tot 
de maximale vezelspanning niet meer bereikt wordt. De langste vezeltjes zullen dan de 
kritische vezellengte het best benaderen fig (7.2). Als er een uniforme spanningsverdeling 
in de interface aangenomen wordt dan kan de kritische vezellengte bepaald worden met, 

De interfacespanning wordt hier ook wel de interface afschuif spanning genoemd vanwege 
de optredende afschuiving in de interface. 
Whitney en Drzal [18] hebben een model gepresenteerd om spanningen te berekenen in 
een systeem met een oneindige matrix. Het model is gebaseerd op de superpositie van 
twee axisymetrische problemen, de oplossing op een grote afstand van de vezel, en een 
geschatte transiënte oplossing bij de vezel. Deze transiënte oplossing wordt gebaseerd op 
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de bestaande kennis van een spanningsverdeling bij het einde van de gebroken vezel. Er 
wordt voldaan aan de evenwichtsvergelijkingen en de klassieke elasticiteitsvergelijkingen. 
Het model bevat ook de effecten van vocht en temperatuur, en isotrope vezels. De relatie 
voor de axiale spanning is, 

a, = [l -(4,75+l)e-4>75X]C,~0 (7.3) 

met x = x&, 
de rek op grote afstand van de vezel, 

C,= constante, afhankelijk van materiaal, uitzettingscoëfficiënt en de E~ 

A 

u 
O3 > O2 > O1 IC 

Figuur 7.2 De kritische vezellengte. 

De spanning in de vezel lijkt niet afhankelijk van de straal van de vezel, maar de kritische 
lengte 1, is zo gedefinieerd dat de spanning in de vezel 95% van de maximale is. 

a,( ZJ = 0.95C,~, (7.4) 

voor OsrsR. 

De interface spanning wordt dan gegeven door, 

zxr = -4 .75~ C,E~ X e -4.75 (7.5) 

voor 0sr5R en met, 
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waarin E,, = de elasticiteitsmodulus van de vezel, 

G, = de afschuifmodulus van de matrix. 
= de longitudinale Poisson constante van de vezel, 

De radiale spanning in de interface wordt gegeven door, 

or = [~,+,~2~,(4.75-1)e -4.77~0 (7.7) 

met C, en C, constanten die afhankelijk zijn van materiaal, thermische spanningen en cg. 
De constanten C worden gegeven door, 

met de thermische rekken als karakters met een streep erboven, 
en E, = de radiale elasticiteitsmodulus, 

GZf = de afschuifmodulus in ket vlak van doorsnede en, 
Kf = de modulus van de vezel. 
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7 3  Statistische bepaling van de kritische vezellengte. 

De meeste vezels hebben een maximale treksterkte die varieert met de plaats. Dit is het 
gevolg van kleine oneffenheden op het oppervlak veroorzaakt door behandeling en 
productie. Deze plaatselijk sterkere en minder sterke plaatsen kunnen ervoor zorgen dat de 
vezel op een plaats juist wel of juist niet breekt als de gemiddelde treksterkte bereikt 
wordt. De vezel zal zolang opbreken in kleinere stukken totdat de spanning die opge- 
bouwd wordt door de interfacespanning niet meer groot genoeg is om vezelbreuk te 
veroorzaken. De dan verkregen lengte is de kritische lengte i,. Een vezel die iets iamger is 
dan de kritische vezellengte zal nog een keer opbreken in twee vezels met lengte lJ2. Er 
zal een verdeling ontstaan van vezellengtes tussen 1, en lJ2. Drzal [19-201 heeft een 
Weibull verdeling gekozen voor de vezellengten. Uit de gemiddelde lengte van de 
gebroken vezeltjes (totale lengte gedeeld door het aantal breuken) en de gemiddelde 
spanning in de vezel bij de kritische vezellengte, verkreeg hij de volgende uitdrukking 
voor de interfacesterkte, 

met a en B respectievelijk de vorm- en schaalparameters, I' de gamma functie. 

Wimolkiatisak en Bell [22] hebben uit experimenten vastgesteld dat de data evengoed te 
fitten is op het Gaussiaanse- als op het Weibullmodel. Een ander model wordt gebruikt 
door Henstenburg en Phoenix [23], de Monte Carlo simulatie van een Poisson/Weibull 
model. Deze maakt gebruik van de volgende relatie, 

o d  
2 1  

= KL(-) (7.14) 

met K = correctiefactor volgend uit het Poisson/Weibull model. 

De experimentele bepaling van de sterkte van kleine vezellengten 1s moeilijk. Asloum [26] 
heeft de afhankelijkheid onderzocht van vezellengte en sterkte mbv een Weibull model. 
Hieruit bleek dat bij een samplegrootte van meer dan 20 er geen verschil optreedt in de 
vezelsterkte bij verschillende vezellengten. Ook werd gevonden dat het Weibullmodel niet 
het meest geschikte model is om de vezelsterkte te bepalen. Dit bleek een lineair logarit- 
mische methode te zijn. 
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Er zijn vele verschillende statistische modellen beschikbaar voor het beschrijven van dit 
probleem. Ondanks dat er slechts kleine verschillen tussen de behandeling van de 
experimentele data zit, kunnen de modellen verbeterd worden door de mechanische 
gebeurtenissen die optreden tijdens deze proef beter te modelleren. 

7.4 De proefstukjes. 

Ook bij deze methode is het mogelijk om zowel thermohardende als thermoplastische 
materialen te gebruiken als matrix. De beide soorten vereisen een verschillende fabricage- 
techniek die hieronder zal worden besproken. 

Thermohardend materiaal. 
De vezels worden uitgezocht uit een bundel, zonder ze aan te raken met de 
vingers op de plaats waar ze moeten worden ingebed. 
De eindjes van de ongeveer 150mm lange vezels worden met lijm vastgeplakt 
in een siliconen gietvorm. Bij het monteren moet erop gelet worden dat de lijm 
niet op de vezel komt waar deze moet worden ingebed. 
Na het mengen en ontgassen van de hars in een vacuüm kamer, wordt deze 
in de gietvorm gegoten mbv een pipet. 
De hars wordt in een oven uitgehard en de vorm wordt voorzichtig 
verwijderd. 
Na inspectie van de vezels in de gevormde matrix kunnen van de goedgekeurde 
stukken trekstaafjes worden gemaakt. 
De proefstaafjes worden vervolgens bewaard in een hexicator tot de test. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5)  

6)  

Thermoplastisch materiaal. 
~ 

Plaats op een vlak aluminium oppervlak van 300*300*.2 mm een sheet van 
Kaptan film. 
Plaats hierover een film van yzer gestabiliseerde rubber van 200*200*.9 mm, 
met een gat in het midden van 100*100 mm. 
Plaats in het gat in het midden een polycarbonaat sheet. 
Leg de met de hand geselecteerde vezels over de rubber en de PC sheet. 
De vezels worden op hun plaats gehouden door de statische electrische kracht 
tussen de vezels en de sheet. De afstand tussen de vezels moet ongeveer 10 mm 
bedragen. 
Als alle vezels op hun plaats liggen, deze met behulp van een scalpel verdelen 
in stukjes van ongeveer 25 mm. Dit is noodzakelijk om de vezels recht te houden 
tijdens het smelten van de PC. 
Plaats een thermokoppel in de hoek van het venster. 
Plaats over de vezels weer een sheet van PC, een Kaplan sheet en een aluminium 
plaat. 
Plaats het geheel in een hoge temperatuur vacuumzak. 
Trek de zak nu vacuüm en plaats het geheel tussen de platen van een pers 
die op de juiste temperatuur (aeTg) zijn gebracht, nog geen druk aanbrengen. 
Laat het thermoplastische materiaal eerst drogen en verhoog vervolgens de 
temperatuur tot boven de smelttemperatuur van het thermoplastische materiaal. 
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11) Ais de temperatuur bereikt is, een kracht aanbrengen van ongeveer 33400 N. 
Deze druk ongeveer een uur aanhouden, en vervolgens de platen snel afkoelen tot 
kamertemperatuur (ongeveer 20 min.). 
Na afkoeling de teststukjes selecteren en vormgeven. 12) 

7.5 Het meten van de kritische vezelllengte. 

Het meten van de kritische vezellengte mbv een microscoop kan een lang en vervelend 
karwei zijn. De vezel kan over een totale lengte van 20 mm ZO% 50 tot 100 maal breken. 
Bovendien bestaat er een grote kans op het maken van meetfouten door de beperkingen 
van een lichtmicroscoop. Tevens moet de matrix transparant zijn om deze metingen te 
kunnen doen. Een andere methode om de lengteverdeling te meten is akoestische emissie. 
Deze techniek maakt gebruik van trillingen ontstaan door vrijgekomen breukenergie van 
de componenten van het composiet. 
Deze trillingen kunnen aan het oppervlak van het materiaal gemeten worden. In een 
composietmateriaal kan een akoustische emissie voortvloeien uit een aantal breuktypen: 
- Vezelbreuk 
- Matrixbreuk 
- Interfacebreuk 
Elk van deze breuktypen heeft een karakteristieke akoustische emissie. Narisawa en Oba 
[21] hebben het verband bekeken tussen het aantal akoustische emissies en de span- 
ning/rek curve van een composiet fig (7.2). Tevens hebben ze gekeken naar de verhou- 
dingtussen de werkelijke aantallen breuken in een vezel en de met A.E. gemeten aantallen 
breuken. De metingen zijn gedaan met behulp van een "single fibre" proefstukje met een 
transparante matrix. Het verband dat gevonden werd is te zien in fig (7.3). Hieruit werd 
geconcludeerd dat de A.E. methode een geschikte bron van informatie kan zijn in het 
onderzoek naar de vezel/matrix interface (geen transparante matrix meer nodig). De 
kritische vezellengte kan immers bepaald worden door de totale ingebedde lengte van de 
vezel te delen door het aantal gemeten breuken. 
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Figuur 7.2 Akoestische emissie bij een Figuur 7.3 Het verband tussen ket aantal 

vezelbreuken in een single fibre fragmen- 
tation test. 

~ pull-out experiment akoestische emissies en het aantal 
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8 Praktische uitvoering van een pull-through test voigens Marshall en Price [2]. 

8.1 De proefstukjes. 

Volgens de methode van Marshall en Price, beschreven in Hoofdstuk 4, zijn een aantal 
groeven uitgevoerd. De beproefde materiaalcombinatie bestond uit een Allied Spectra 1000 
P.E. vezel in een DGEBA-epoxy. Als foliemateriaal is gebruik gemaakt van polyester 
overheadsheets. De polyester sheets hebben helaas een te Heinie contacthoek met de epoxy 
waardoor het maken van proefstukjes niet goed mogelijk is (acetaatfolie is helaas niet 
voorhanden). De epoxy wordt onder invloed van de temperatuur minder visceus, waardoor 
de druppel op de folie gaat uitvloeien als gevolg van de oppervlakte spanning. Door dit 
uitvloeien wordt enerzijds de druppel groter, waardoor de kritische vezellengte kan worden 
overschreden, en anderzijds neemt de dikte van de druppel af zodat er niet genoeg 
materiaal om de vezel zit voor een goede spanningsverdeling. Het vloeiprobleem is 
opgelost door de proefstukjes bij kamertemperatuur gedeeltelijk te laten uitharden. Als ze 
vervolgens in de oven geplaatst worden is de beginviscositeit hoger en zal het vloeiproces 
vertraagt worden. Be uithardingstemperaturen en -tijden zijn zoveel mogelijk gekozen 
volgens de aanwijzingen van de epoxyfabrikant. De zo verkregen proefktukjes zijn 
vervolgens getest. 

8.2 De testresultaten. 

Het testen van de interfaces is gedaan met behulp van een trekbank, waarbij de testen zijn 
uitgevoerd met een constante reksnelheid van 0.5 mm/min. Het slagingspercentage van 
60% genoemd door Marshall en Price [2] wordt bij lange na niet gehaald. Dit ligt meer in 
de orde van 25%. Ook het verloop van de kracht verplaatsingskromme zoals gevonden 
door Marshall en Price wordt vaak niet waargenomen. In sommige gevallen treedt er na 
primaire interfacebreuk een soort versteviging op waarbij het stick-slip mechanisme duide- 
lijk te zien is, zie fig (8.1). Uit de resultaten waarbij het verwachtte verloop wel waarge- 
nomen is fig (8.2), is de maximale debonding kracht bepaalt en uitgezet tegen de ingebed- 
de lengte fig (8.3). Volgens de pull-out theorie, met een homogeen verdeelde interfa- 
cespanning, zou het verloop van de debonding kracht tegen de ingebedde lengte een 
verloop hebben zoals in fig (8.4). De debonding kracht moet lineair toenemen met de 
ingebedde lengte volgens, 

met z = interfacespanning, 
r = straal van de vezel, 
1 = ingebedde lengte, 
o = spanning in de vezel. 

Dit verband werd ook gevonden door Piggot [24] voor een koolstohezel in een epoxyhars, 
fig (8.5), en in mindere mate voor een glasvezel in polyester fig (8.6). 
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De gemeten waarden van fig (8.3) staan tevens in tabel 8.1. Als uit fig (8.3) een verband 
gehaald kan worden tussen de pull-out kracht en de ingebedde lengte, dan kan, onder 
aanname van een homogene spanningsverdeling, de interfaceafschuifkpanning bepaalt 
worden met, 

tan(a) = c, = 2n;-é, /P \u. 2\ 1 

De berekende interfaceafschuifspanning staat in tabel (8.2). 

9 

E g m r  8.1 Stick-slip gedrag in de interface. 
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Figuur 8.3 Verband tussen ingebedde 
lengte en pull-out kracht. 

a 
F 

Figuur 8.2 Plotselinge interface debonding. 

Lcr u->-- 

Figuur 8.4 Theoretisch verband tussen 
ingebedde lengte en pull-out 
kracht. 
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Hoofdstuk 8 Pull-through test volpens de methode van Marshall en Price r21. 

df (mm) 

27.10” 
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Figuur 8.5 Pull-out bij koolstohezel in epoxy. Figuur 8.6 Pull-out bij glasvezel in epoxy. 

Tabel 8.1 Meetwaarden van pull-through volgens Marshall en Price. 

Tabel 8.2 Resultaten van de berekening van de inter- 
faceafshuifspanning. 
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Hoofdstuk 9 Conclusies. 

9 Conclusies. 

9.1 Pull-through volgens Marshall en Price. 

Voordelen. 
-Gemakkelijke hantering van de proefstukjes mogelijk. 
-Roefstdcjes relatief eenvouéig te midken. 
-0bsermtie vm het hreukpxes is mogelijk. 
-Meting van de kracht is mogelijk. 
-Dubbelbrekings experimenten zijn mogelijk. 

Nadelen. 
-Kromtrekken van de folie in de oven geeft slechte proefstukjes. 
-Door verkleuren van de epoxy is de transparantie soms minder waardoor bepaling van de 
dikte van de matrix niet mogelijk is. 

-Alleen bruikbaar voor bepaalde epoxy’s met een goede contacthoek met de folie. 
-Zeer gecompliceerde spanningsverdeling in de epoxy waardoor de interfacesterkte 
moeilijk te berekenen is. 

-Me-niscusvoming behvloecl de metingen. 

9.2 Microdebonding (druppel) techniek. 

Voordelen. 
-Meting van de kracht is mogelijk. 
-Bruikbaar voor elke materiaalcombinatie. 

Nadelen. 
-Bij dunne vezels slechts zeer kleine druppels mogelijk (anders vezelbreuk). 
-Onnauwkeurigheid door meniscusvorming bij de vezel. 
-Kleine druppels bemoeilijken het visualisatie proces. 
-De spanningsverdeling in de druppel is afhankelijk van de afstand tussen de klemmen. 
-De aanwezigheid van de meniscus heeft een groot effect op de interfacespanning, 
waardoor bij de berekening van de interfacesterkte vraagtekens gezet moeten worden. 

-Door bezwijken van de meniscus kan een interfacebreuk geïnitieerd worden. Dit kan 
leiden tot een voortijdige breuk. 

-Variatie van de materiaaleigenschappen bij groter wordende druppels. 
-Grote variaties in de testresultaten. 
-De massa van de druppel moet meegenomen worden in de meting. 

9.3 Microindentation. 

Voordelen. 
-plaatselijke meting van de debonding kracht. 
-Metingen van interfacesterkte van gebruikte composieten is mogelijk. 
-Snelle dataverzameling en verwerking. 
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Hoofdstuk 9 Conclusies. 

Nadelen. 
-Bekijken van het breukmechanisme is niet mogelijk. 
-Tijdens het polijstproces kunnen er overblijfselen van het preparatieproces achterblijven. 
-De aannamen van de berekeningen kunnen niet juist zijn. 
-Door vezelversplintering kan niet elke vezel getest worden. 

Voordelen. 
-De techniek bevat veel informatie voor statistische analyse. 
-Bij gebruik van transparante matrices kan het breukproces worden bekeken. 
-Bekijken van spanningsverdeling m.b.v. dubbelbreking is mogelijk. 
-Plaatselijk identieke processen als in een belast composiet. 
-Weinig parameters zijn van belang bij het karakteriseren. 
-Transparante matrices niet noodzakelijk. 

Nadelen. 
-De matrix moet een maximale rek hebben van tenminste 3 maal de breukrek van 
de vezel. 

-De matrix moet taai genoeg zijn om breuk geïnitieerd door de vezel te kunnen weerstaan. 
-Bij de kritische vezellengte moet de vezelsterkte bekend zijn. 
-De transversale normaalspanning kan hoger zijn door dwarscontractie van de vezel. 
-De spanningen bij vezelbreuk zijn complex, waardoor de breukmode kan veranderen 
(mode I II III). 

-De interfacespanning wordt berekend met een zeer eenvoudig model terwijl de vezel- 
sterkte wordt bepaald m.b.v. een zeer uitgebreid model. 

9.5 Eindconclusie. 

Voor het testen van gebruikte composiete materialen is slechts een methode voorhanden. 
Deze methode is afhankelijk van berekeningen gemaakt mbv een E.E.M. pakket. De 
testmethode staat of hangt met de betrouwbaarheid van de berekening, waardoor deze zeer 
dubieus mag worden verondersteld. 
Voor het testen van nieuwe composiete materialen zijn meerdere methoden voorhanden. 
Deze methoden hebben eenzelfde basis, en de resultaten komen redelijk overeen. Wat 
betreft veelzijdigheid, eenvoud en overeenkomst met de werkelijkheid, scoort de "Single 
Fibre Fragmentation" methode het hoogst. Deze zou verder bekeken moeten worden om te 
zien of de huidige resultaten verbeterd kunnen worden. 
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