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‘De evaluatie van de geschiktheid van een verjongde trekstaaf voor de 

bepaling van meerassig materiaalgedrag van epoxy’ 

I Inleiding 

In het Centrum voor Polymeren en Composieten (CPC) op te TU Eindhoven is men bezig 

met het beschrijven van het mechanische gedrag van polymeren. Hierbij probeert men 

voorspellingen te doen over het vloeigedrag van polymeren in complexe belastingssituaties. 

Om dit te bereiken worden modellen ontwikkeld en aangepast. Uit de wereld van de metalen 

zijn er een aantal modellen bekend die het vloeigedrag van metalen beschrijven, zoals 

Tresca en Von mises. Om te bekijken of het mogelijk is om één van deze modellen toe te 

passen op een polymeer, is het noodzakelijk dat er een beeld wordt gevormd van het 

vloeigedrag van dat polymeer. Dit beeld wordt gevormd door een aantal proeven te doen bij 

eenvoudige belastingssituaties, namelijk één-assige trekproeven, één-assige compressie, 

planaire compressie, en afschuiving (figl). 

U 
(1) een-assige trekproef (2) een-assige compressie (3) planaire compressie 

Figuur 1 

3 4 

2 
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Als je in een 01-02 vlak deze metingen weergeeft zie je dat er overal voldoende gegevens 

zijn, behalve in het kwart cirkel-segment rechtsboven, waarbij het materiaal in beide richtin- 

gen op trek belast wordt. In dit gebied wordt meestal een vlakke trekproef gedaan, waarbij 

een breed stuk materiaal in één richting op trek belast wordt. In het midden van de 

proefstaaf zal, omdat het materiaal niet kan insnoeren, er een biaxiale spanning ontstaan 

(fig2). 

V 

Figuur 2 

De verhouding tussen ol en 02, 01/02, die we vanaf nu de biaxialiteit zullen noemen heeft bij 

e methode een vaste waarde. Het is misschien mogelijk een andere methode te 

ontwikkelen waarmee een eenvoudig te variëren range van biaxialiteit te realiseren is. 

wordt een verjongde proefstaaf een-assig op trek belast waarbij in de hals biaxiale 

velden zullen ontstaan (fig 3). Dit is eenvoudig aannemelijk te maken. In de hals 

an de proefstaaf zal de spa ing hoger zijn dan in de rest van de proefstaaf. De neiging to 

arscontractie in d als zal dus worden gehinderd door de kleinere 

actie van de rest van de proefstaaf, zodat er een biaxiaal spanningsveld ontstaat 

/ - - - - > - 
Het doel van mijn stage is te controleren of deze andere methode met een verjongde 

proefstaaf gebruikt kan worden in plaats van de gebruikelijke vlakke trekproef. Dit zal 

gedaan worden met behulp van een eindige elementenprogramma, waarmee de span- 
% 
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ningsverdeling in de proefstaaf berekend wordt. Op deze manier kan bekeken kan worden 

waar in het materiaal een maximale biaxiale spanningstoestand optreedt, en waar het 

materiaal als eerste zal gaan vloeien. Hierbij zal gekeken worden naar de grootte van de 

biaxiale spanning op de plek waar de eerste plastische vervorming begint, en de invloed van 

de geometrie van de proefstaaf hierop. Op grond van deze gegevens zal bekeken worden 

of de verjongde proefstaaf gebruikt kan worden voor biaxiale metingen, en zo ja, welke 

afmetingen zo'n proefstaaf dan zou moeten hebben. 

2 Eindige elementen analyse 

De spanningsanalyse werd uitgevoerd met behulp van het eindige elementenprogramma 

'MARC', waarbij de pre- en postprocessing met 'MENTAT I !  1.2' verricht werden. Onder 

preprocessing wordt hierbij verstaan het vastleggen van zaken als de geometrie, de 

materiaaleigenschappen en randvoorwaarden. MARC voert dan het pure rekenwerk uit, en 

de postprocessing bestaat da uit het zichtbaar maken, en het selecteren van de gevonden 

resultaten. 

gelijk om met 'MARC' het volledige verloop in de tijd van een trekproef met de 

proefstaaf te simuleren. Dit vereist door de vele benodigde tijdstappen wel zeer 

veel rekentijd en schijfruimte. Het zal echter blijken dat dit niet echt noodzakelijk is. Van 

belang voor de trekproef is de spanningstoestand op het moment dat het materiaal begint te 

loeien. Omdat tot op het moment van vloeien de deformatie bijna volledig lineair elastisch 

, kan bij de berekeningen worden volstaan met een lineair elastisch materiaalgedrag. In de 

nder volgende paragrafen zullen in dezelfde volgorde als bij het invoeren in de 

essor van 'MENTAT II 1.2' achtereenvolgens de geometrie, meshgeneratie, 

eriaaleigenschappen en randvoorwaarden van het model worden behandeld. 

Geometrie 

De proefstaaf wordt gevormd door een rechthoekig plaatje epoxy waar met behulp 

van een freesmachine twee cirkelvormige bogen uitgefreesd worden. Er is uitgegaan van de 

geometrie van een bestaand trekstaafje met als afmetingen lengte I=1 O0 mm, breedte c=34 

mm en dikte 2 mm. De straal van de verjonging bedraagt r=l2 mm, terwijl de breedte van 
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-I = 100 mm 

c = 24 mm 

b =  10mm 

- - - - - - - - - ~~~~- Y 

v 

C > L 

de hals van het proefstuk b= 1 O mm is. Tezamen resulteert dit in de volgende geometrie (fig 

4). 
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k r 

Figuur 5 

Materiaaieigenschappen 

Epoxy heeft een modulus €=3.0e9 N/m2, en een dwarscontractie-coefficient v=0.37. 

Er is echter gerekend met een modulus van €=i O0 N/m2, omdat dit gecombineerd met een 

pgelegde spanning langs de rand van de proefstaaf van o=i N/m2 resulteert in 1 % rek, en 

n één oogopslag de spanningsconcentraties bekeken kunnen worden, aangezien de 

ngen in de hals van de proefstaaf gelijk aan de grootte van de spanningsconcentratie 

. 
oak bij de materiaaleigenschappen besproken wordt er gerekend met een edge 

o=l N/m2. Verder verzorgen rolopleggingen de samenhang met de overige 
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Figuur 6 

Met behulp van MARC werden onder andere de hoofdspanningen o, en oyy, de hydrostati- 

sche druk omeani de von mises spanning OV,,, en met behulp van subroutine p1otv.f een user 

defined variable o,/ow, die de mate van biaxialiteit aangeeft, berekend. Om deze enorme 

hoeveelheid gegevens te kunnen interpreteren is het gebruik van een post-processor als 

MENTAT noodzakelijk. MENTAT is in staat om deze anders totaal onoverzichtelijke output 

van MARC te visualiseren. Dit gebeurt in eerste instantie met behulp van een contourplot 

waar de grootte van de te beschouwen spanningen door een kleur of en grijstint wordt 

weergegeven. Hierdoor is het mogelijk om snel een indruk te krijgen van de 

spanningsverdeling over de proefstaaf, en zo de gebieden van belang te vinden. Om op 

ze plekken de spanning precies te kennen kan deze óf direct naast het knooppunt 

orden afgebeeld ('label'), óf er kan een 'node path' worden gedefinieerd. MENTAT kan dan 

een grafiek of tabei maken met aiie gewenste spanningen over de aangewezen 

knooppunten. Deze mogelijkheid zal later gebruikt worden om het spanningsverloop over de 

ede van de hals van de proefstaaf te beschouwen. 

Hoofdspanningen 
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Figuur 7 
Als eerste kijken we naar ow, de spanning die evenwijdig aan de opgelegde 

spanning loopt (fig 7). Zoals gebruikelijk bij een verjonging is er een spanningsconcentratie 

aan de rand van de inkeping, die maximaal is op de hals van de proefstaaf omdat daar de 

doorsnede minimaal is. 

Vervolgens kijken we naar o,, de spanning loodrecht op de opgelegde spanning (fig 8). Er 

blijken hier twee plekken te zijn waar de spanning toeneemt: een gebied in het centrum van 

de proefstaaf, en een gebied (of eigenlijk vier gebieden aangezien we nu een kwartsegment 

van het totaal beschouwen) halverwege de inkeping. 

Biaxiale spannings toes tand 
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Zoals al eerder werd opgemerkt werd er door MARC een extra grootheid berekend, 

namelijk de verhouding van om tot ow. Deze mate van biaxialiteit zal voortaan worden 

afgekort tot oJoW Op onderstaande contourplot (fig 9) is de verdeling van omhw 

over de proefstaaf weergeven. 
., .. 

Figuur 9 

Het blijkt dus dat de invloed van o, ten opzichte van die van o, redelijk klein is (o, is bijna 

overal tien maal zo klein als ow). 

Von-mises spanning _ _  

De verdeling van de Von-mises spanning blijkt verder zeer veel overeenkomsten te 

vertonen met de verdeling van o, (fig 1 O). Dit is als volgt te verklaren; 
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In het geval van vlakke spanning, dus o,=O, kan de formule voor de Von-mises 

spanning worden vereenvoudigd tot; 

> 2  
oxx 2 i- gyy2 + (oxx - CY, 

- 
* ~ " O " r n  - i  2 

Als we verder naar de verhouding van o, tot ow kijken blijkt voor het overgrote gedeelte van 

de proefstaaf dat q+->ow. In die gebieden geldt dus dat ovonm=ow. 

Hydrostatische druk 

De verdeling van de hydrostatische druk, oftewel omeani is ongeveer hetzelfde als die 

van -, dit is als volgt af te leiden ; 

- o x x  + oyy + O Z Z  - 
3 

nu weer oxx>>ow en ou=O substitueren ~mean=oyy/3.  DUS net als bij de 

Von Mises spanning heeft de hydrostatische druk z'n maximum aan de rand van de hals, op 

komen we op 

de plek met de minimale doorsnede. 
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4 Conclusie 

Zoals al eerder in de inleiding is behandeld is de spanningstoestand in het gebied waar het 

materiaal als eerste begint te vloeien, bepalend voor de geschiktheid van de verjongde 

trekstaaf o x  vlakke-rek preeven mee ~ l i t  te voeren. Epoxy bezwijkt misschien niet alleen 

onder invloed van de Von Mises spanning. Het is mogelijk dat er ook nog een 

drukafhankelijke component aanwezig is. In dat geval bezwijkt epoxy onder een combinatie 

van de factoren Ov,,m en Om,,"; .o* = o,,,, + a .  , waarbij de grootte van a nog 

onbekend is. Het blijkt dat zowel de hydrostatische druk als de Von Mises spanning 

maximaal zijn op de rand van de kleinste doorsnede van de hals. We zullen het verloop van 

de diverse spanningen over deze doorsnede nu nader bekijken met behulp van een 'path 

plot': 

3.50 

+ QXX 

WYY 

-8- ovoinm 

ohyidr - -9-  - 

-A- oxxll3yy 

O 0.6 1 1.6 2 2.6 3 3.6 4 4.6 6 
afstand tot buleenrand (mm) 

kt dus dat de buitenrand als eerste zal bezwijken, en dat daar voor de gegeven 

e 0,/0, = 0.1 1 bedraagt. Uitgaande van dit gegeven ben ik vrolijk gaan experi- 

andere geometrieën waarbij de straal van de inkeping en de dikte van de hals 

rden. Uiteindelijk leverde dit zo'n 18 verschillende geometrieën op, waarbij de 

e inkeping van 7 tot 24 mm, en de dikte van de hals (b) van 6 tot 34 mm 
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varieerde. Na gecontroleerd te hebben of in alle gevallen nog steeds op dezelfde plek 

plastisch gedrag begon, ben ik gaan zoeken naar de verbanden tussen b en r, de 

verhouding b/r en o o w .  Dit ging allemaal heel aardig totdat er zich ergens in m'n 

achterhoofd het gevoel ontwikkelde dat er toch iets niet helemaal klopte. Enige navraag 

bevestigde dit: de gegevens geproduceerd door de postprocessor van MENTAT blijken 

namelijk niet altijd met de werkelijkheid overeen te komen. Het element waar mee gerekend 

is, MARC element No.3, is een element met vier knooppunten, en vier interne integra- 

tiepunten. MARC berekent de spanningen in de vier interne integratiepunten, en MENTAT 

berekent de spanning in een knooppunt door met een weegfunctie de spanningen in de 

omliggende integratiepunten te middelen. Dit werkt naar voldoening met knooppunten die 

door voldoende elementen worden omringd, maar op de plek waar de plastische deformatie 

begint is er slecht één intern integratiepunt waaruit: de spanning op het knooppunt kan 

worden berekend, zie fig 13. 

o = intern integratiepunt 

het knooppunt heeft 4 integratiepunten 

om zich heen, goede weging mogelijk 

het knooppunt op de hoek heefi slechts 

1 integratiepunt om te wegen. 

onbetrouwbaar 

resultaten 

at knooppunt genereert blijken dus onzin te zijn. Dit is ook 

nvoudig aan .te tonen: als je een oneindig klein stukje materiaal op de rand van de 

r het evenwicht in de x-richting noodzakelijk dat o, gelijk is 

nul. Als gevolg hiervan moeten o,, en ov dus wel nul zijn, kortom er is geen biaxiale 

nningstoestand op de rand van het materiaal. 
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5 Discussie 

De Von Mises spanning en de hydrostatische druk blijken, onafhankelijk van de gekozen 

geometrie van de proefstaaf, maximaal te zijn in het midden van de inkeping. De proefstaaf 

zal dââï dan Û G ~  beyinneii met plâstischz deformatie. Helaas is ook gebleken dat er op 

deze plek geen biaxiale, maar een volledig uniaxiale spanningstoestand bestaat. Voor het 

gestelde doel, namelijk het verrichten van meerassige 

trekproeven op epoxy, is een verjongde proefstaaf dan ook 
' geschikt. 
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subroutine plotv(v7s,sp,etot,eplas,ecreep,t,m7nn71ayer,ndi7 
nshearjpltcd) 

e " " " " "  

C 

C V variable 
C s (idss) stresses array 
C SP stresses in preffered direction 
C etot total strain (generalized) 
C eplas total plaste strain 
C ecreep total creep strain 
C t temperature 
C m element number 
C nn integration point number 

seIect a variable contour plotting (user subroutine). 
C 

layer number 
number of direct stress components 
number of shear stress components nshear (3) 

implicit real"8 (a-h,o-z) 
dimension s( 1) , etot( 1) , eplas( 1) , ecreep( 1) sp( 1) 
if (jpltcd .eq.l) then v = ( s(1) / s(2) ) 
return 
end 
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