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Is Inleiding 

Met een bij DSM-research in ontwikkeling zijnd proces kunnen Poly-Etheen tapes 
gemaakt worden. Deze tapes kunnen gevuld zijn met keramische poeders. De ongevulde 
tape word gebruikt als membraan (b.v. in ademende kleding), de gevulde tape wordt na 
verwijdering van het polyetheen als niet geleidende keramische plaatjes in condensatoren 
gebruikt. 

De tapes moeten aan een aantal eisen voldoen, de ongevulde tape moet een 
bepaalde porositeit hebben, beide tapes moeten een dikte in de orde van 10 pm hebben en 
de spreiding in de dikte mag maximaal 5% bedragen. Dit laatste is het probleem, tijdens 
het drogen, het verstrekken en extraheren wordt het midden van de tape dunner dan de 
randen. De te dikke randen moeten worden weggesneden. 

deze verkleind kan worden, moet een model van het materiaalgedrag van de tapes 
opgesteld worden. Hierbij wordt gekeken naar de procescondities, de procesgeometrie en 
de invloed van de samenstelling van de tape. Als uitgangspunt om het materiaalgedrag te 
beschrijven is gekozen voor een elasto visco-plastisch LEONOV-model. De geschiktheid 
en de tekortkomingen van dit model kan getest worden door de resultaten van 
trekproeven, uni- en biaxiaal, te vergelijken met de numerieke berekeningen die met 
behulp van dit model gedaan worden. 

Het doen van uniaxiale trekproeven in een temperatuurgecontroleerde omgeving is 
mogelijk, maar om de biaxiale trekproeven bij verschillende temperaturen (tot 120 "C) uit 
te kunnen voeren is een oven om de biaxiale trekbank nodig. De oven moet aan een aantal 
eisen voldoen. Ten eerste, in de oven moet een homogeen temperatuurveld heersen omdat 
het materiaalgedrag zeer temperatuurgevoelig is. Ten tweede, de oven moet het gebruik 
van het Hentschel camera-detectie systeem mogelijk maken, dwz. het proefstuk moet van 
bovenaf zichtbaar zijn. Met behulp van het Hentschel camera-detectie systeem worden 
reflecterende markers die op de tape zijn aangebracht gevolgd, zo kunnen de rekken in het 
proefstuk worden geregistreerd. 

Om te onderzoeken waar de spreiding in de dikte door veroorzaakt wordt en hoe 

3 



2.1 Geometrie 

Om de temperatuur van het proefstuk tijdens de experimenten te controleren is een 

De afmetingen van de oven zijn bepaald door de maximale klemverplaatsing, en de 
oven ontworpen. In figuur 2.1 is een schets van de opstelling te zien. 

afmeting van de bi-axiale trekbank. Verder moeten de klemmen van de trekbank in de 
oven kunnen, hiervoor zijn vier openingen nodig, een in elke wand van de oven. De 
verwarming in de oven komt tot stand door hete lucht, die door vier openingen in de 
bodem van de oven wordt toegevoerd. 

spanning over de hot air gun te varieren kan de temperatuur van de lucht geregeld 
worden. De temperatuur kan varieren tussen kamertemperatuur en 140 "C. De 
verwarmde lucht uit de hot air gun wordt via een verloopstuk naar vier slangen geleid die 
in de vier hoeken van de oven uitkomen. De lucht wordt in alle vier de hoeken 
toegevoerd om een zo homogeen mogelijke temperatuurverdeling over het proefstuk te 
verkrijgen. De temperatuurverdeling is met behulp van thermokoppels op het proefstuk 
gemeten. 

De lucht in de oven wordt opgewarmd met behulp van een hot air gun. Door de 
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Fig.2.1 Schets van de oven. 
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2.2 Glasplaat 

2.2.1 Inleiding 

Om het gebruik van het Hentschel camera-detectie systeem mogelijk te maken is 
voor een glazen bovenkant van de oven gekozen. Hierbij zijn twee punten wax  op gelet 
moet worden: ten eerste mag de reflectie van het licht op de glasplaat niet in de lens van 
de camera terechtkomen om overbelichting van de camera te voorkomen en ten tweede 
veroorzaakt het glas breking van het licht waardoor vervorming van het beeld optreedt, 
waardoor niet de juiste rekken worden gemeten. 

2.2.2 Reflectie 

Het camera-systeem maakt gebruik van markers die het invallende licht reflecteren. 
Hierbij is het noodzakelijk dat er een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de 
markers en de achtergrond. Als het licht op de glasplaat reflecteert en in de camera 
terecht komt "ziet" de camera de markers niet meer. Het is dus zaak te zorgen dat de 
reflectie van het licht op de glasplaat niet in de camera terechtkomt. Door de glasplaat 
onder een kleine hoek te plaatsen kan de reflecterende lichtbundel uit de lens van de 
camera gehouden worden. De hoek waaronder de plaat geplaatsd wordt is van invloed op 
de vervorming van het beeld door de breking van het licht door het glas. De vervorming 
is minimaal bij een minimale hoek, deze moet dus zo klein mogelijk gekozen worden. In 
figuur 2.3a is een schets van de opstelling te zien, hierin is de lichtstraal die het eerst in de 
lens van de camera valt bij kleiner wordende hoek te zien. Figuur 2.3b geeft aan hoe de 
minimale hoek berekenend is. De grootte van de hoeken p en y is te berekenen. 

0.0595 + p = 3.4" 
55 
925 

tanp=--= 

5.7407 +-y = 80.1" tany =-= 775 
135 

De grootte van de hoek E is nu eenvoudig te 'bepaien. 
2 & + p + y  =goo 

2~ = 90" - p -y 

2~ = 6.5" 

E = 3.25" 
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De hoek a is nu te bepalen volgens: 

a = 6.650 

De hierboven berekende hoek a is de minimale hoek waaronder het glas geplaatsd moet 
worden om de reflectie uit de lens van de camera te houden. Gekozen is voor een veilige 
hoek a = 10'. 

925 

55 

775 

Fig.2.3a Schets van de proefopstelling Fig.2.3b 

2.2.3 Breking 

Doordat de glasplaat onder een hoek staat en de bundel licht, die van het proefstuk 
in de lens van de camera terechtkomt, niet evenwijdig is, zal het beeld door breking van 
het licht in het glas vervormd worden. Als de vervorming niet verwaarloosbaar is zal 
hiervoor gecorrigeerd moeten worden. 
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De vervorming van het beeld is afhankelijk van de invalshoek waaronder het licht 
op de glasplaat invalt. Aangezien de glasplaat onder een hoek van 10 graden staat zal de 
invalshoek van de lichtstralen rond 10 graden varieren. De minimale en maximale 
invalshoek zijn berekend aan de hand van de schets in figuur 2.4. 

1 4  l ens  

, 

\ buitenste  marker 
'proefstuk 

Fig.2.4 Vervorming van het beeld door de glasplaat 

De hoek Cp is eenvoudig te berekenen. 
x 25 tan@ =-=-=0.027 
y 925 

@ = 155" 

De hoeken i- en i,, zijn dus 
' = 10" +@ = 1155" = 12" ~ m a x  
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Van de glasplaat is de dikte d en de brekingsindex y1 van belang voor de 
verschuiving van het beeld. Met behulp van de brekingsindex kan uit de invalshoek de 
reflectiehoek bepaald worden volgens 

sini = n.sinr 

Nu deze hoeken bekend zijn kan als de dikte v a  de glasplaat ook bekend is de 
verschuiving van de lichtstraal berekend worden 

sin(i - r )  d 
cosr 

v=-. 

In figuur 2.5 is te zien dat de verschuiving van de lichtstraal door de glasplaat maximaal 
0.16 mm is, wat 0.32 % van de afmeting van het proefstuk is. Dit wordt in eerste instantie 
verwaarloosd en hiervoor hoeft dus niet gecorrigeerd te worden. 

0.2 

0.2E 

0.2 
E 
E 

.- > 0.15 

? 
2 

I 

UI c- 
3 
IT: 

.- 

0.1 

O.OE 

E 

d=2.4 [mm] n=l.472 
I I I 1 I I I I 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
invalshoek [graden] 

Fig.2.5 Invloed van de invalshoek op de verschuiving 
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d e  Experimenten 

3.1 Temperatuurmeting 

Om te controleren of het temperatuurveld in de oven homogeen is zijn een aantal 
temperatuurmetingen gedaan. Hierbij is een proefstuk voorzien van drie thermokoppels 
en ingespannen. Er zijn dus drie meetpunten: 

1. Bovenkant van het proefstuk (midden). 
2. Onderkant van het proefstuk (midden). 
3. Zijkant van het proefstuk. 

De exacte plaatsing van de thermokoppels op het proefstuk is te zien in figuur 3.1, er is 
uitgegaan van een proefstuk bij maximale oprekking omdat dan de temperatuurverdeling 
het meest beinvloed wordt door het proefstuk. De verwarmde lucht kan zich niet vrij over 
de hele ruimte verdelen maar wordt gehinderd door het proefstuk. 

Fig.3. i Piaatsing van de thermokoppeis op het proefstuk 

Door de luchtstroom bij het binnentreden van de oven te richten met behulp van metalen 
plaatjes die in de hoek bij de luchtinlaten aan de ovenwand bevestigd zijn kan een redelijk 
homogene temperatuurverdeling verkregen worden. Een bijkomend voordeel van dit 
richten van de luchtstroom is dat het rendement hierdoor verhoogd wordt, de temperatuur 
die bij een bepaalde spanning gehaald wordt, is hoger. In onderstaande tabellen is het 
effect van het richten van de luchtstroom op de totale temperatuur te zien (tabel 3.1) en de 
temperatuur-verdeling over het proefstuk bij verschillende temperaturen (tabel 3.2). 
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1 50.0 325 1.9 

95.0 
114.8 

53.9' 

125.0 87.9 
150.0 102. 

95.3 95.9 0.9 
115.4 1 14.4 1 .o 

............................................................................................................................................ 

tabel 3.1 

............................. ........................ ......................... ...................... 
74.7 I 74.1 I 74.01 0.71 

tabel 3.2 

De laatste kolom van tabel 3.2 toont dat de temperatuur van het proefstuk redelijk 
homogeen is. 

3.2 Trekproeven 

Met een aantal trekproeven is de opstelling getest. In totaal zijn er negen proeven 
gedaan, bij drie temperaturen, 80 O C ,  100 O C  en 120 "Cy zijn steeds drie proeven gedaan: 
1. Treksnelheid in x-richting gelijk aan de treksnelheid in y-richting. 
2. Treksnelheid in x-richting de helft van de treksnelheid in y-richting. 
3. Treksnelheid in x-richting tweemaal de treksnelheid in y-richting. 

worden vanwege het krachtniveau, de trekbank kon tot maximaal 20 N gaan, pas boven de 
100 *C bleef het krachtniveau bij proeven met de ongevulde tape onder de 20 N. 

punten vallen precies in de bekken van de trekbank, alleen het materiaal daarbinnen kan 
tijdens de proeven vervormen. Een vierkant proefstuk (figuur 3.2b) is niet geschikt omdat 
het materiaal buiten de bekken van invloed is op de krachten en verplaatsingen van het 
oppervlak waaraan gemeten wordt en dit is uiteraard niet gewenst. De hoeken van het 
proefstuk zijn afgerond om inscheuring te voorkomen. 

Alleen de gevulde tapes zijn gebruikt. De ongevulde tapes konden niet getest 

Voor de vorm van het proefstuk is gekozen voor een kruis (figuur 3.2a). De vier 
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figuur 3.2a figuur 3.2b 

De tape heeft een machinerichting door de wijze waarop de tape geproduceerd is. In een 
richting is de tape veel verder opgerekt dan de richting loodrecht daarop. Deze richting 
heet de machinerichting, in de proeven is dit de x-richting. Doordat deze richting al verder 
gerekt is zal het meer kracht kosten nog verder te rekken. Met krachtopnemers in de 
trekbank zijn de krachten in x en y-richting geregistreerd. Samen met de verplaatsing van 
de bekken van de trekbank en de tijd zijn deze krachten in een ascii-file opgeslagen en in 
MATLAB verwerkt. De belangrijkste resultaten zijn te zien in onderstaande figuren. De 
figuren 3.2 en 3.3 laten de resultaten bij 80 "C zien tegen respectievelijk de verplaatsing en 
de tijd. 

KRACHT-VERPLAATSING, T=80 [C], - VX=VY, -. VX=VY/~, .. VX/~=VY 
8r..........................................................................,......................... 

"O 5 10 15 20 25 30 35 40 
verplaatsing x [rnm] 

I 1 I I I I 1 I 

5 10 15 20 25 30 35 40 
verplaatsing y [mm] 

Fig. 3.2 Kracht tegen verplaatsing bij T = 80 "C. 
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KRACHT-VERPLAATSING, T=80 [C], - VX=VY, -. V X = V Y / ~ ,  .. V X / ~ = V Y  
R, .................................................................................................... 

I I I I 8 I 

10 20 30 40 50 60 
tijd t Is] 

8r .................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . .  .................................................... 

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

"O 10 20 30 40 50 60 
tijd t [SI 

Fig. 3.3 Kracht tegen tijd bij T = 80 OC. 

Uit bovenstaande grafieken zijn een aantal dingen op te maken: 
1. In de machinerichting (x-richting) is de kracht hoger als in de richting loodrecht 

daarop (y-richting). 
2. In de machinerichting is de invloed van de verplaatsing in de richting loodrecht daarop 

op de kracht in de machinerichting zeer gering, de kracht F, verandert nauwelijks als 
de treksnelheid vy wordt gehalveerd. Loodrecht daarop is wel een duidelijke verlaging 
van de kracht Fy te zien bij halvering van de treksnelheid vx. 

3. Bij halvering van de treksnelheid wordt een lagere kracht waargenomen in die richting, 
F, lager met vx='/ivy en Fy lager met vY='hx. 

4. Nadat de maximale verplaatsing is bereikt wordt een periode van 25 seconden de 
relaxatie gezeteen, de kacht valt vooï beide richtingen sterk tenig, in de 
machinerichting iets sterker, waarschijnlijk tot het materiaal geheel onbelast is. 

De figuren 3.4, 3.5 en 3.6 tonen bij elke temperatuur de kracht tegen de verplaatsing voor 
de drie verschillende combinaties van treksnelheden zoals hierboven genoemd. 
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KRACHT-VERPLAATSING, VX=V~,  - T=80 [C], -. T=lOO [C], .. T=l20 [C] 
..................................................................................................... 

............. 

"O 5 10 15 20 25 30 35 40 
verplaatsing x [mm] 

.................................................................................................. 'r ..'. i 

"O 5 10 15 20 25 30 35 40 
verplaatsing y [mm] 

Fig.3.4 Kracht tegen verplaatsing, proef 1. 

KRACHT-VERPLAATSING, VX=Vy/2, - T=80 [C], -. T=100 [C], .. T=l20 [C] 
...................... ..................................................... ........................... 

............. ; ........................... ." , . I .  ........ . . .  . ! .  
I I I I I I O 

O 5 10 15 20 25 30 
verplaatsing x [rnm] 

................. 

................. 

................. 

I 
35 40 

.......... .......................................................................................... 

"O 5 10 15 20 25 30 35 40 
verplaatsing y [mm] 

Fig.3.5 Kracht tegen verplaatsing, proef 2. 
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KRACHT-VERPLAATSING, VX/~=V~,  - T=80 [C], -. T=100 [C], .. T=120 [C] 
8r ...................................................................................................... 

/c”-rcchf I ........ .......... .:. ........... ; ........... ;. ............ . ; ...................... .: I .  
I I I I I I I I 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 
verplaatsing x [mm] 

.............................................................................................. 8r- i 

“O 5 10 15 20 25 30 35 40 
verplaatsing y [mm] 

Fig.3.6 Kracht tegen verplaatsing, proef 3. 

Uit de grafieken blijkt dat bij toenemende temperatuur de krachten minder worden, 
het materiaal wordt dus zachter. 

Tijdens de trekproeven is de verplaatsing ook gemeten met behulp van het 
Hentschel camera-detectie systeem. De proefstukken zijn hiervoor voorzien van 
reflecterende markers, op een 5x5 grid, die de camera kan volgen. Gedurende een 
bepaalde, van tevoren ingestelde, tijd wordt deze informatie opgenomen en in een ascii-file 
opgeslagen. Op deze manier kan de verplaatsing van het proefstuk over het gehele 
oppervlak geregistreerd worden, in plaats van alleen aan de randen van het proefstuk waar 
het is ingeklemd. Het resultaat is een matrix met voor elke marker een kolom met de x- 
posities en een kolom met de y-posities. 

In figuur 3.7 zijn enkele resultaten te zien, voor de drie combinaties van 
treksnelheden is het resultaat bij de drie verschillende temperaturen uitgezet. Hierin is te 
zien dat de rek redelijk homogeen is. De verplaatsing wordt bij verandering van de 
temperatuur niet duidelijk anders, wat ook logisch is want de verplaatsing van de randen 
van het proefstuk (net buiten de buitenste markers) is opgelegd door de trekbank en dus 
bij elke temperatuur gelijk. Wel is er bij hogere temperaturen meer ruis te zien, dit is 
mogelijk te verklaren doordat de stroming van de warme lucht in de oven het licht 
verstrooid. 
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x 10 4 Verplaatsingen; 2Vx=Vy 

3 -  

2.5 

2- 

1.5 

1 -  

x 10 4 Verplaatsingen; Vx=Vy 

3*5 * 
2.5 - - 

,- 
2 -  

- 
1.5 - 

0.5 I 
O 1 2 3 

x 104 
4 Verplaatsingen; Vx=2Vy 

'1 1.5 2 2.5 
x 10" 

1 '  I 
O 1 2 3 

ro4 

Figuur 3.7 Verplaatsing van de markers geregistreerd met Hentschel. 
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Het doel van deze opdracht was een opstelling construeren zodat de biaxiale 
trekproeven bij een constante temperatuur tot maximaal 120 O C  gedaan kunnen worden. 
Hierbij moest het gebruik van het Hentschel camera-detectie systeem mogelijk zijn. Om 
dit te verwezenlijken is een oven ontworpen, verwarmd door warme lucht uit een hot air 
gun en met een glazen bovenkant zodat het camera systeem te gebruiken is. Vervolgens is 
de opstelling getest met een aantal temperatuurmetingen en negen trekproeven. 

Uit de resultaten van de temperatuurmetingen blijkt dat de temperatuurverdeling 
van het proefstuk bijna homogeen is. Tijdens de experimenten is wel een probleem naar 
voren gekomen, namelijk dat het lang, ongeveer een half uur, duurt voordat de 
temperatuur in de oven constant is. Om deze opwarmtijd te verkorten kan gedacht 
worden aan: 
1. De capaciteit van de verwarming vergroten, de verwarmde lucht stroomt nu door vier 

slangen in de hoeken van de oven binnen, door meer of grotere instroomopeningen 
kan de temperatuur in de oven direkter geregeld worden. 

2. De afstand tussen de hot air gun en de oven verkorten, hoe langer deze afstand, des te 
langer duurt het voordat de temperatuur in de oven verandert als de temperatuur van 
de hot air gun wordt aangepast. 

3. De oven isoleren, nu gaat veel warmte verloren doordat de oven de warmte niet 
vasthoudt, met isolatie zou de warmte in de oven blijven en de temperatuur sneller 
oplopen. Een bijkomend voordeel is dat ZO waarschijnlijk hogere temperaturen 
haalbaar worden. 

Als tweede experiment zijn negen trekproeven gedaan. Alle proeven laten zien dat 
de oven voldoet, het Hentschel camera systeem kan de markers in alle gevallen volgen. 
Wel blijkt bij hogere temperaturen het signaal meer ruis te bevatten, waardoor dit komt is 
niet duidelifK, mogelijk doordat het proefstuk meer trilt, of doordat de stroming van de 
verwarmde lucht in de oven het gereflecteerde licht verstrooid. Dit laatste is het 
waarschijnlijkste, door de verstrooiing wordt de marker moeilijker te detecteren, in plaats 
van een punt ‘ziet’ de camera een vlek, wat het onmogelijk maakt de exacte positie van de 
marker te bepalen. Bij deze experimenten leverde dit geen moeilijkheden op, maar bij 
hogere temperaturen zijn wel problemen te verwachten. Indien hogere temperaturen 
gewenst zijn zal dit verder onderzocht dienen te worden. 
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