
 

Simulaties ten behoeve van een meetopstelling voor de
karakterisering van mengsels
Citation for published version (APA):
Frijns, A. J. H. (1994). Simulaties ten behoeve van een meetopstelling voor de karakterisering van mengsels.
(DCT rapporten; Vol. 1994.122). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/adf2bc9d-5974-40a6-819c-04b30753aa85


Simulaties ten behoeve van een meetopstel- 
ling voor de karakterisering van mengsels 

A.J.H. Frijns 

rapportm. WFW 94.122 

S tageverslag 

Begeleiders: 
dr.ir. C.W.J. Oomens 
ir. O.M.G.C. Op den Camp 

Vakgroep Fnndmentele Werktuigkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
September 1994 



Samenvatting 

Om de materiaalpararneters te bepalen van een mengsel, dat bestaat uit een isotrope vaste 
stofmatrix die verzadigd is met een vloeistof, wordt een numeriek-experimentele methode 
gehanteerd. Deze methode vereist: (i) een constitutief model dat het gedrag van het be- 
schouwde materiaal beschrijft, (ii) meetgegevens uit een experiment, (iii) een eindige ele- 
menten model van het experiment, en (iv) een algoritme dat vanuit een beginschatting 
nieuwe schattingen voor de materiaalparameters kan bepden. Er wordt hier gekozen voor 
een experiment, waarbi-j d.m.v. een overdruk aan de bovenkant van een slap membraan 
een kracht op een schijfvormig proefstuk uitgeoefend wordt. 
Het doel van dit onderzoek is om een numeriek model van dit experiment op te stellen. 
Hiertoe worden een viertal numerieke modellen met elkaar vergeleken. In het eerste model 
wordt het membraan buiten beschouwing gelaten. Er wordt hierbij een verdeelde belasting 
op het mengsel zelf aangebracht. In het tweede model wordt het membraan, dat even groot 
is als het proefstuk, m.b.v. staafelementen gemodelleerd. En tenslotte wordt in het derde 
en het vierde model het membraan, dat groter is dan het proefstuk, ook m.b.v. staafele- 
menten gemodelleerd. Om voor stijfheid van dat deel van het membraan te zorgen, dat 
groter is dan het proefstuk, wordt in het derde model gebruik gemaakt van slappe veerele- 
menten en in het vierde model van een ring van slappe axisymmetrische elementen. Dit 
vierde model is een gemakkelijk numeriek model als de diameter van het membraan groter 
is dan de diameter van het proefstuk en de druk niet groot is. Als er echter een grote druk 
WQS& aangebracht, treden er gote vervormingen van het membraan op. Om dit te 
vermijden is het beter om de diameter van het proefstuk groter te kiezen dan de diameter 
van het membraan. 

1 



Inhoud 

Samenvatting 1 

1 

2 
2. i 
2.2 
2.3 

3 

3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.2 

4 
4.1 
4.2 

4.3 

5 
5.1 
5.2 

Inleiding 

Numeriek model zonder membraan 
Eet gebruikte mengse~elemeíît 
u nconfind c o ~ ~ p ~ e s ~ i û i i  
Verplaatsing van het hoekpunt aan de bovenkant en de 
uitstroomzijde onderdrukt 

rr.. - - 

Model met een membraan, dat even groot is als het proef- 
stuk 
Onderzoek naar de invloed van de druk 
Dnik ~=1*10-~  [-I 
D& p=l*lo-l [-I 
Analyse met een model-mengselmateriaal 

Model met eeri membraan, dat groter is dan het prcefstuk 
Analyse bij gebruik van slappe veerelementen 
Analyse bij gebruik van een extra ring van slappe axisym- 
metrische elementen 
Discussie 

Conclusies en aanbevelingen 
Conclusies 
Aanbevelingen 

3 

5 

7 
< 
J 

7 

9 
10 
10 
10 
11 

12 
12 

13 
14 

15 
15 
16 

Referenties 
Bijlagen 

17 
18 

2 



1. Inleiding 

Omdat er voor de mechanische karakterisering van biologische materialen een aantal 
bezwaren kleven aan de standaard karakteriseringsmethoden, is er de laatste jaren in de 
literatuur een toenemende aandacht voor het gebruik van numeriek-experimentele 
methoden ontstaan. Een van deze numeriek-experimentele methoden is ontwikkeld door 
Hendriks (1991). Deze methode vereist: (i) een constitutief model dat het gedrag van het 
beschouwde mateiaal besclrijft, (u> meetgegevens uit een experiment, (i@ een eindige 
elementen model van het experiment, en (iv) een algoritme dat vanuit een beginschatting 
nieuwe schattingen voor de materiaalparameters kan bepalen. 

Om het mechanisch gedrag van biologische materialen te beschrijven wordt vaak gebruik 
gemaakt van de mengseltheorie (Oomens, 1987; Bovendeerd,l994). Deze theorie kan 
worden gebruikt als het materiaal uit meerdere componenten bestaat. Een twee fasen- 
materiaal bestaat uit een vaste stofmatrix, die verzadigd is met een vloeistof. Het gedrag 
van het mengsel als geheel wordt afgeleid uit het gedrag van de afzonderlijke componen- 
ten en de onderlinge interactie. De interactie tussen vaste stof en vloeistof veroorzaakt 
tijdafhankelijk gedrag. 

Om de parameters van een isotroop twee 
fasen-mengsel, namelijk de E-modulus van 
de vaste fase, de d w ~ s c o n ~ a C ~ e c o e ~ ~ ~ ~ ~ n t  
v en de permeabiliteit K, te kunnen bepa- 
len, zal een experiment uitgevoerd worden. 
Hierin wordt op een schijfvormig proef- 
stuk een kracht uitgeoefend zodanig dat er 
een vervorming van ongeveer 10% op- 
treedt. Deze kracht wordt door middel van 
een overdruk aan de bovenkant van een 
slap membraan op het proefstuk aange- 
bracht (figuur 1). Door het meten van ver- 
vormingen 
schillende 
kunnen de 

I 

b raan 

~ 

van de numeriek-experimentele methode 
benaderd worden (Op den Camp,1994). 

Het doel van dit onderzoek is om een numeriek model van dit experiment op te stellen. 
Bovendien wordt onderzocht of het mogelijk is om de krachten op het proefstuk te 
bepalen wanneer de druk op het membraan en de eigenschappen van het membraan 
bekend zijn. Hiertoe worden een viertal numerieke modellen met elkaar vergeleken. In het 
eerste model (hoofdstuk 2) wordt het membraan buiten beschouwing gelaten. Er wordt 
hierbij een verdeelde belasting op het mengsel zelf aangebracht. In het tweede model 
(hoofdstuk 3) wordt het membraan wel gemodelleerd. Dit gebeurt door het aanbrengen van 
een aantal staafelementen aan de bovenkant van het proefstuk. De E-modulus van deze 
staven wordt gevarieerd en er wordt gekeken wat de invloed hiervan is op de vervormin- 
gen van het proefstuk. Ook in het derde en het vierde model (hoofdstuk 4) wordt het 
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membraan m.b.v. staafelementen gemodelleerd. In deze twee modellen is de diameter van 
het membraan echter groter dan de diameter van het proefstuk. Om voor stijfheid van dat 
deel van het membraan te zorgen, dat groter is dan het proefstuk, wordt in het derde 
model gebruik gemaakt van slappe veerelementen ($4.1) en in het vierde model van een 
ring van slappe misymmetrische elementen ($4.2). 
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2. Numeriek model zonder membraan 

Er worden twee numerieke modellen bekeken, waarbij het membraan, dat in de proefop- 
stelling aanwezig is (figuur i), niet expliciet gemodelleerd wordt. Beide modellen gaan uit 
van dezelfde geometrie (figuur 2). Alleen de randvoorwaarden verschillen in hoekpunt A. 
In het eerste model wordt de verplaatsing 
van het hoekpunt zowel in axiale als radia- 
le richting onderdrukt (923 ,  in het meede 
model gebeurt dat niet (92.2). In beide ge- 
vallen gelden de volgende randvoorwaar- 
den: 
* de onderkant van het proefstuk (z=O) 
kan vrij bewegen in radiale richting, ter- 
wijl de beweging in axiale richting wordt 
onderdrukt; 
* de afgeleide in radiale richting van de 

I 
R 

verplaatsing en de druk zijn op de symme- I 
trie-as gelijk aan nul; fisuur 2: model van de proefopsieìiing zon 
* aan de onderkant (z=O) en aan de boven- der membraan. 
kant (z=H) van het proefstuk vindt er geen 
vloeistofuitstroom plaats, aan de zijkant (r=R) wel; 
* de dmk aan de zijkant (r=R) is gelijk aan nul; 
* aan de bovenkant (z=H) wordt een verdeelde belasting aangebracht. Deze verdeelde 
belasting is gelijk aan de druk die aangebracht wordt. 

Aangezien het proefstuk axisymmetrisch is, wordt in het gebruikte eindige elementen 
pakket DIANA voor het axisymmeûische element Q8AXI gekozen. In onderstaande 
resultaten wordt wegens de symmetrie maar naar één helft van het proefstuk gekeken. Het 
proefstuk dat bij de analyses wordt gebruikt, heeft een straal R=1.0 [-I, een dikte H=l.O[-1, 
een elasticiteitsmodulus (=E-modulus) E=1.0 [-I, een dwarscontractiecoëfficiënt v=0.4 [-I 
en een permeabiliteit k=l.O E-]. Er wordt dus dimensieloos gerekend. 

2.1 Het gebruikte mengselelement 

In DIANA kan aan elk 4-knoopselement mengseleigenschappen worden toegekend. Het 
gedrag van een axisymmetrisch mengselelement wordt onderzocht door voor een unconfi- 
ned compression-proef de numerieke resultaten te vergelijken met de analytische oplossing 
volgens Armstrong et al. (1984). Daartoe worden de verplaatsingen van hoekpunt A (zie 
figuur 2) niet onderdrukt. Bij een unconfined compression-proef wordt de belasting op het 
proefstuk aangebracht door middel van een starre plaat, die boven op het proefstuk ligt. 
Derhalve is de verplaatsing van elk knooppunt aan de bovenzijde in axiale richting gelijk. 

Aan de bovenkant van het proefstuk wordt een stapvormige verplaatsing E, (=-3.7*10m3 [-I) 
voorgeschreven. Aangezien het niet mogelijk is om in DIANA een stapvormig signaal 
VQOF te schijven, wordt 4liervoos een benadering gebruikt: het signaal neemt lineair toe 
van nul op tijdstip t=O [-I tot de maximale waarde op t=0.01 [-l. Voor tijdstippen t20.01[-] 
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heeft het signaal de maximale waarde. 

Er wordt nu naar de radiale verplaatsing van een knooppunt op r=R als functie van de tijd 
gekeken. Om de numerieke oplossing met de analytische oplossing van Armstrong et al. 
(1984) te kunnen vergelijken, worden zowel de radiale verplaatsing als de tijd op dezelfde 
manier als in het artikel geschaald. Dit gebeurt op de volgende manier: 
* de dimensieloze radiale verplaatsing = y/(R*&,,). 

met: y = de radiale verplaatsing; 
W = de straal van het proefstuk (=LO [-I); 
E, = de grootte van de voorgeschreven axiale verplaatsing; 

* de dimensieloze íiJd = f/tg 
met: t = de dimensievolle tijd; 

tg = de karakteristieke tijd voor gel diffusie; 

Voor de karakteristieke tijd tg geldt de volgende formule (Armstrong, 1984): 

I ? ' * (  1 + Y )  * (  1 - 2 V )  
I t ,  = L *  1 - Y >  *k (1) 

met: R = de straal van het proefstuk (=1.0 [-I); 
E = de E-modulus van de vaste stof (=1.0 [-I); 
v = de dwarscontractiecoëfficiënt van de vaste stof I-]; 
k = de permeabiliteit (=1.0 [-I); 

in  figuur 3 wordt voor verschillende dwarscontractiecoëfficienten van de vaste stof het 
verloop van de dimensieloze radiale verplaatsing als functie van de dimensieloze tijd 

I O 5  

---.--------~- ........................................ ~~ 

0.5 2 

ti- 

/i ~ o- - h. 

I 
figuur 3: het verloop van de dimensieloze radiale verplaatsing als firnctie van de tijd bij 
unconfined compression (links: numeriek; rechts: analytisch (uit: Armstrong, 1984)). 

uitgezet. Zoals uit deze figuur blijkt, leveren de analytisch en numenek oplossing 
dezelfde resultaten als de totale belasting volledig is aangebracht (t/t8>0.05 [-I). De afwij- 
kingen, die optreden voor t/tg<0.05 [-I, worden veroorzaakt doordat in DIANA geen echte 
stapormige verplaatsing kan worden voorgeschreven, maar hiervoor een benadering 
gebruikt moet worden. 

Er kan geconcludeerd worden dat het numerieke model voor een twee fasen-mengsel 
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goede resultaten geeft bij een unconfined compression-proef. 

2.2 Unconfined compression 

Bij unconfined compression wordt de verplaatsing van punt A (figuur 2) niet in axiale en 
radiale richting onderdrukt. Wel is de axiale verplaatsing van alle punten aan de bovenkant 
van het proefstuk gelijk. Er wordt een benadering van een stapvormige verdeelde kracht 
aan de bovenkant van het pr~efstiak voorgeschreven: het signaal neemt lineair toe van nul 
op tijdstip t 4  [-I tot de maximale waarde op t4 .01 [-l. Voor tijdstippen t20.01 [-I heeft 
het signaal de maximale waarde. De totale kracht, die aan de bovenkant wordt uitge- 
oefend, is 0.01 [-l. 

In figuur 4 (bijlage 1) staan zowel de onvervormde mesh (gestippelde lijn) als de ver- 
vormde mesh op tijdstip t=l [-] (doorgetrokken lijn). De symmetrie-as van het axisymme- 
trische proefstuk loopt hierbij van punt 1 naar punt 31. In deze figuur is duidelijk te zien, 
dat als gevolg van de verdeelde belasting de vervorming homogeen is op t=l [-l. 

In figuur 5 (bijlage 1) staat het clrukprofiel van de vloeistof aan de onderkant van het 
proefstuk ( z a )  op verschillende tijdstippen weergegeven. Duidelijk is te zien dat de maxi- 
male drukken op de symmetrie-as bereikt worden en vervolgens afnemen tot nul aan de 
uitstroomzijde. Dit komt overeen met de randvoorwaarden aan de uitstroomzijde van het 
pr~ef~tiak. In deze figuur is tevens te zien dat de vloeistofdruk afneemt als functie van de 
tijd. Dit wordt veroorzaakt doordat er ten gevolge van de drukverschillen vloeistof naar 
buiten toe wegstroomt. Het drukverloop als functie van de tijd is ook weergegeven in 
figuur 6 (bijlage 2). Hierin is te zien dat voor t>0.03 [-I, de vloeistofdruk naar nul gaat. 
Bij het aanbrengen van de belasting (O<t<O.Ol) neemt de druk zeer sterk toe. Nadat op 
t4.01 [-I de volledige belasting is aangebracht, neemt de vloeistofdruk toch nog enigszins 
toe. Deze extra druktoename wordt toegeschreven aan het zogenaamde Mandel-Cryer ef- 
fect (Schiffman, 1969). 

In figuur 7 (bijlage 2) is de axiale verplaatsing van knooppunt 31 (zie figuur 4) als functie 
van de tijd weergegeven. Dit knooppunt ligt op de symmetrie-as van het proefstuk. 
Gedurende een korîe periode (tot ongeveer t=0.02 [-I) nadat de volledige belasting is 
aangebracht, is de afgeleide van de verplaatsing naar de tijd ongeveer nul. Dit kan veroor- 
zaakt zijn ~ Q Q S  het Mandel-Cryer effect. Uiteindelijk wordt de afgeleide van de verplaat- 
sing naar de tijd ook nul. 

2.3 Verplaatsing van het hoekpunt aan de bovenkant en de uitstroomzijde onder- 
drukt 

Bij deze berekeningen wordt het eindige elementen model uit figuur 2 gebruikt. De 
verplaatsing van hoekpunt A wordt nu echter in axiale en radiale richting onderdrukt. Er 
wordt dezelfde benadering voor een verdeelde, stapvormige belasting gebruikt als in 92.2. 
Verder gelden dezelfde randvoorwaarden. 

In figuur 8 (bijlage 3) staan zowel de onvervormde mesh (gestippelde lijn) als de ver- 
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vormde mesh op tijdstip t=l [-I (doorgetrokken lijn). De lijn door de punten 1 en 31 komt 
overeen met de symmetrie-as van het axisymmetrische proefstuk. In figuur 8 is te zien dat 
de vervorming nu niet meer homogeen is op t=l [-l. 

In figuur 9 (bijlage 3) is het drukprofiel van de vloeistof aan de onderkant van het proef- 
stuk op verschillende tijdstippen weergegeven. Evenals in 92.2 is te zien dat de maximale 
dnikken op de symmetrie-as bereikt worden en vervolgens afnemen tot nul aan de 
uitstroomzijde. De drukken zijn echter lager dan in $2.2. Dit wordt veroorzaakt door de 
extm rmdvoomwde VOQT het h~ekpnt:  de stijfieil van het proefstuk als geheel wordt 
dan groter. De vervormingen zijn daardoor kleiner (zie ook figuur 11). In de figuur is 
tevens te zien dat de vloeistofdruk als functie van de tijd &neemt. Dit wordt Veroorzaakt 
doordat er ten gevolge van de dnikverschillen vloeistof naar buiten toe wegstroomt. Het 
drukverloop als functie van de tijd is weergegeven in figuur 10 (bijlage 4). Hierin is te 
zien dat de vloeistofdruk in het proefstuk uiteindelijk naar nul gaat. Voor OIt<O.Ol neemt 
de druk zeer sterk toe. Nadat op t=O.Ol [-I de volledige belasting is aangebracht, neemt de 
vloeistofdruk toch nog enigszins toe. Deze extra druktoename wordt toegeschreven aan het 
zogenaamde Mandel-Cryer effect (Schiffman, 1969). 

In figuur 11 (bijlage 4) is de axiale verplaatsing van punt 31 (zie figuur 8) als functie van 
de tijd weergegeven. Als deze figuur met figuur 7 wordt vergeleken, vallen twee dingen 
op: nadat op t4 .01  [-I de volledige belasting is aangebracht, is er geen korte periode meer 
waarin de afgeleide van de verplaatsing naar de tijd ongeveer gelijk is aan nul. Bovendien 
is de urlde verplaatshg is Heiner dan in figuur 7. Ook dit wordt veroorzaakt door de 
randvoorwaarde van het hoekpunt. Hierdoor neemt de stijfheid van het proefstuk als 
geheel toe en zullen de vervormingen van het proefstuk kleiner worden. 
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3. Model met een membraan, dat even groot is als het proefstuk 

Om de rekentijd bij de volgende analyses beperkt te houden, wordt in plaats van een 
mengsel gebruik gemaakt van een vaste stof voor het proefstuk. De analyses met mengels 
leveren namelijk na consolidatie hetzelfde verplaatsingsveld op als de analyses met een 
vaste stofmatrix. De invloed van de vloeistof-component neemt namelijk af als functie van 
de tijd als er een stapvormige belasting wordt aangebracht. 

In het vorige hoofdstuk is het membraan niet expliciet gemodelleerd. In dit hoofdstuk 
wordt dit wel gedaan. in eerste instantie zou men membraanelementen willen gebruiken 
om het membraan te modelleren. In DIANA zijn er echter geen axisymmetrische mem- 
braanelementen aanwezig. Daarom wordt er gekozen voor een andere oplossing: het 
membraan wordt gemodelleerd m.b.v. staafelementen (LATRU), die aan de bovenkant aan 
het proefstuk worden vastgemaakt. Een nadeel is dat de E-modulus van het membraan dat 
in het "echte" experiment wordt gebruikt niet hetzelfde hoeft te zijn als de E-modulus van 
de staven, omdat er bij de staafelementen geen spanningen loodrecht op de staaf-as kunnen 
optreden. Er wordt gekeken naar de invloed van de E-modulus van de staven op de 
verplaatsingen van de bovenkant van het proefstuk en op de reactiekrachten aan de onder- 
kant van het proefstuk. Hiertoe worden de waarden vergeleken met een referentie-toestand. 
Als referentie-toestand wordt hetzelfde model gebruikt, nu echter zonder staven (en dus 
zonder membraan). De volgende randvoorwaarden gelden (zie ook figuur 12): 
* de oaaderkmt van het proefstuk ( z a )  
kan vrij bewegen in radiale richting, ter- 
wijl de beweging in axiale richting wordt 
onder-, 
* de verplaatsingen van de hoekpunten 
aan de bovenkant zijn zowel in axiale als 
radiale richting onderdrukt; 
* de staafelementen zijn star verbonden 
met het proefstuk: er is dus geen relatieve 
beweging mogelijk tussen de staafelemen- 
ten en de axisymetrische elementen; 
* OD de bovenkant wordt een verdeelde 

I 

* I 

belasting aangebracht; 

Omdat het in DIANA niet mogelijk is om 
een verdeelde belasting loodrecht op staafelementen aan te brengen, wordt de verdeelde 
belasting op het proefstuk aangebracht. Bij de onderstaande analyses wordt de E-modulus 
van de staven gevarieerd. 

figuur 12: model met verdeelde belasting en 
membraaa, gemodelleerd m.b.v. staven. 
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3.1 Onderzoek naar de invloed van de druk 

Er worden analyses uitgevoerd, waarbij de volgende materiaalparameters voor het 
proefstuk zijn gekozen: 
* de E-modulus van het proefstuk is %=*=l.O [-I; 
* de dwarscontractiecoëfficiënt is v 4 . 4  [-I; 
* de straal is R=l.O [-I; 
* de hoogte is H=1.0 [-I; 

3.1.1 Druk ~=1*10-~  [-I 

De druk op de bovenkant van het proefstuk is nu ~=1.0*10-~ [-I (dus de totale kracht op de 
bovenkant is F=3.14* [-I). 

In figuur 13 (bijlage 5)  is de relatieve verplaatsing van het midden van de bovenkant van 
het proefstuk weergegeven als functie van de verhouding van de E-modulus van de staaf 
met de E-modulus van het proefstuk. Opvallend is dat de invloed van de staven niet of 
nauwelijks merkbaar is als Esk.JEpmfsa < 100. Dit volgt ook uit de figuur 14 (bijlage 5). 
Hierin is de relatieve reactiekracht aan de onderkant uitgezet als functie van de verhouding 
van E-moduli. Uit figuur 13 blijkt dat als de E-modulus van de staven groot wordt t.o.v. 
de E-modulus van het proefstuk, de verplaatsing van het midden van het proefstuk naar 
nd gaiìt. Dit komt overeen met de verwzchting: ails de staven oneindig stijf worden, gaat 
de kracht die nodig is om de staven te verlengen naar oneindig. Hierdoor is axiale 
vervorming van het proefstuk niet meer mogelijk. 

Uit figuur 14 blijkt dat als de E-modulus van de staven groot wordt t.o.v. de E-modulus 
van het proefstuk, de reactiekrachten naar nul gaan. Dit volgt direct uit het bovenstaande. 
Als er geen verplaatsingen van de vaste stof meer op kunnen treden omdat de E-modulus 
van de staven oneindig groot is, kan er ook geen krachtgeleiding plaatsvinden. Het 
membraan neemt dan de aangebrachte belasting volledig op. 

3.1.2 Druk p=f*PB'l [-I 

De kracht, die op de bovenkant van het proefstuk wordt uitgeoefend, is nu 10 keer zo 
groot als in 93.1.1. 

In figuur 15 (bijlage 6) is de relatieve verplaatsing van het midden van de bovenkant van 
het proefstuk weergegeven als functie van de verhouding van de E-modulus van de staaf 
met de E-modulus van het proefstuk. Opvallend is dat de invloed van de E-modulus van 
de staven nu veel eerder merkbaar is dan in figuur 13. Dit komt waarschijnlijk doordat de 
vervormingen ook ongeveer 10 keer zo groot zijn geworden. Hierdoor wordt de invloed 
van het niet-lineaire gedrag veel groter. We verwachten dat de relatieve verplaatsing naar 
nul gaat als de E-modulus van de staven naar oneindig gaat en dat het verloop van de 
relatieve verplatsing dzs functie van de verhouding van de E-moduli volgens een vloeien- 
de d a h d e  fijn verloopt. Als de verhoudhg van de E-moduli van de staven en het proef- 
stuk groter wordt dan lo4, neemt de relatieve verplaatsing (tijdelijk) niet meer zoveel af 
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als verwacht werd. Dit gedrag kunnen we niet verklaren. 

In figuur 16 (bijlage 6) is de relatieve reactiekracht aan de onderkant van het proefstuk 
uitgezet als functie van de verhouding van E-moduli van de staven en het proefstuk. 
Evenals in figuur 15 is te zien, dat de invloed van de staven merkbaar is als de verhouding 
van de E-moduli groter wordt dan 10-l. Evenals in 83.1.1 blijkt uit de figuren dat de 
reactiekracht en de (axiale) vervormingen naar nul gaan als de E-modulus van de staven 
oneindig groot wordt. 

LJit deze twee analyses blijkt dat o.a. de kracht een zeer grote invloed heeft op het gedrag 
van het model. Daarom zullen in de volgende analyse de materiaalparameters, afmetingen 
en krachten worden voorgeschreven, die overeenkomen met een nog uit te voeren expe- 
riment met een model-mengselmateriaal (Schoonen, 1993). 

3.2 Analyse met een model-mengselmateriaal 

In het experiment dat wordt uitgevoerd, wordt een proefstuk gebruikt dat de volgende 
eigenschappen en afmetingen heeft: 
* de hoogte is H=10 [mml; 
* de straal is R=25 [mm]; 
* de elasticiteitsmodulus voor de vaste stof van het proefstuk is E,,,,,~=3.5 [ N / m 2 ]  
(Schounea, 1993); 
* de dwarscontractiecoëfficiënt is ~ 4 . 4 ;  

De maximale vervormingen, die ten gevolge van de aangebrachte druk optreden, mogen in 
het experiment ongeveer 10% van de dikte van het proefstuk bedragen. In deze situatie is 
een druk van p=0.3 [N/mm2] nog juist toelaatbaar. De totale kracht, die op de bovenkant 
van het proefstuk wordt uitgeoefend, bedraagt dan 589 N. 

In figuur 17 (bijlage 7) is de relatieve verplaatsing van het midden van het proefstuk weer- 
gegeven als functie van de verhouding van de E-modulus van de staaf met de E-modulus 
van het proefstuk. Hierin is te zien, dat de invloed van de staven niet of nauwelijks merk- 
baar is als de verhouding van de E-moduli kleiner is dan 0.3. Als de verhouding ongeveer 
lo3 is, neemt de verplaatsing niet af bij toename van de verhouding van E-moduli. We 
verwachten echter dat de verhouding van E-moduli in het experiment niet groter zal 
worden dan 1. 

In figuur 18 (bijlage 7) is de relatieve reactiekracht aan de totale onderkant van het 
proefstuk uitgezet als functie van de verhouding van E-moduli van de staven en het 
proefstuk. Hieruit volgt dat de staven tot een verhouding van E-moduli van 10 nauwelijks 
van invloed zijn op de krachtdoorleiding. Als de verhouding verder toeneemt, neemt de 
reactiekracht eerst een klein beetje toe voordat hij afneemt. Deze toename is maximaal 
ongeveer 1 % en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door rekenonnauwkeurigheden. 
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4. Model met een membraan, dat groter is dan het proefstuk 

In het vorige hoofdstuk werd er van uitgegaan, dat het membraan dezelfde diameter heeft 
als het proefstuk. In de praktijk hoeft dit echter niet het geval te zijn. Daarom wordt in dit 
hoofdstuk gekeken wat er gebeurt als het membraan een grotere diameter heeft dan het 
proef stuk. 

In DIANA is de stijfheid van de staven loodrecht 3p de stad-as gelijk aan nul. Initieel 
moet het membraan echter in deze richting wel een stijfheid bezitten. Daarom wordt er 
voor het deel van het membraan, dat groter is dan het proefstuk, gebruik gemaakt van 
staafelementen waaraan elementen worden toegevoegd, die voor stijfheid loodrecht op de 
staaf-as zorgen. Deze elementen zijn in $4.1 lineaire veerelementen en in 84.2 zijn dat axi- 
symmetrische elementen. 

4.1 Analyse bij gebruik van slappe veerelementen 

Er wordt bij deze analyses gebruik gemaakt van het model, dat in figuur 19 is weergege- 
ven. Het "extra" deel van het membraan wordt hierbij gevormd door vijf staafelementen. 
Slappe lineaire veerelementen (SPlTR) 
zorgen voor stijfheid loodrecht op de 
std-as. Ia het model gelden de volgende 
randvoorwaarden (zie ook figuur 19): 
* de afgeleide in radiale richting van de 
verplaatsing is op de symmetrie-as gelijk 
aan nul; 
* de onderkant van het proefstuk kan vrij 
bewegen in de radiale richting, terwijl de 
beweging in axiale richting wordt onder- 
drukt; 

.ealre veer 

R I I 

Y I I 

>I ZR I 

* de verplaatsingen van de hoekpunten I 
van het membraan zijn zowel in axiale als figuur 19: model met een groot membraan, 
radiale richting onderdrukt; gemaakt van staven en lineaire veren. 
* de staafelementen zijn star verbonden 
met het proefstuk: er is dus geen relatieve beweging mogelijk tussen de staafelementen en 
het proefstuk, 
* aan de bovenkant wordt een verdeelde belasting aangebracht. Omdat het in DIANA niet 
mogelijk is om een verdeelde belasting loodrecht op de staafelementen aan te brengen, 
wordt de belasting aan de bovenkant punt voor punt voorgeschreven. 

In het experiment dat wordt uitgevoerd, wordt een proefstuk gebruikt dat de volgende 
eigenschappen en afmetingen heeft: 
* de hoogte is H=10 [mm]; 
* de straal is R=25 [mm]; 
* de elasticiteeitsmoddaas voor de vaste stof van het proefstuk is EproefsNc=3.5 [N/mm2]; 
* de dw~9contra~tieeoëffieiëna is v=0.4; 
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De straal van het membraan is 50 [mm]. De veerstijfheid bedraagt k=1.0 [N/mm]. 

Er wordt een zodanige druk gekozen dat de vervormingen, die ten gevolge van die 
aangebrachte druk optreden, niet meer dan 10% van de dikte van het proefstuk bedragen. 
De totale kracht, die op de bovenkant van het proefstuk wordt aangebracht, mag dan niet 
meer dan van 2.5 [NI bedragen. 

De vervormde en de onvervormde mesh zijn weergegeven in figuur 20 (bijlage 8). Er is 
hierin diiidelijk ie zien dat de grootste vervorraiingeii optreden in het gedeelte van het 
membraan, dat niet op het proefstuk rust. De vervormingen van het proefstuk zelf 
bedragen dan ongeveer lo-’ [mm]. 

A l s  referentie wordt het model uit 52.2 gebruikt. In figuur 21 (bijlage 8) zijn de vervor- 
mingen van de bovenkant van het proefstuk in het referentie-model en in het model met 
de veerelementen weergegeven. De totale kracht, die op de bovenkant van het proefstuk is 
aangebracht, bedraagt hierbij 2.5 [NJ. Uit figuur 21 blijkt dat de vervormingen tot een 
straal van 15 [mm] in beide gevallen vrijwel hetzelfde verlopen. Voor r>15 [mm] blijkt de 
vervorming van het proefstuk groter te worden dan in de referentie toestand. Dit wordt 
veroorzaakt door de grote vervormingen van het membraan. 

In figuur 22 (bijlage 9) is de relatieve axiale verplaatsing van het midden van het 
proefstuk (YExf) weergegeven als functie van de verhouding van de E-modulus van de 
staaf meet de E-maddus vm het proefstaak, In figuur 23 (bijlage 9) is de relatieve axiale 
verplaatsing aan de rand van het proefstuk weergegeven. Uit figuur 23 blijkt dat de 
vervorming van de rand bij een relatief slap membraan bijna twee keer zo groot is dan de 
vervorming bij de symmetie-as. Opvallend in beide figuren is dat bij toenemende stijfheid 
van de staven (en dus ook van het membraan) de vervormingen eerst toenemen alvorens af 
te nemen. 

4.2 Analyse bij gebruik van een extra ring van slappe axisymmetrische elementen 

In de vorige paragraaf zijn lineaire veren 
gebruikt om te zorgen dat het membraan 
een stijfheid heeft loodrecht op de staaf-as. 
Een andere manier QEI VQQF deze stijfleid 
te zorgen is door een slappe ring rond het 
proefstuk te zetten (zie figuur 24). Hier- 
voor wordt dezelfde axisymmetrisch ele- 
menten als bij het proefstuk gebruikt 
(Q8AXI). De E-modulus is nu echter 1000 
keer zo klein. Het grote voordeel hiervan 
is dat de verdeelde belasting, in tegenstel- 
ling tot de vorige paragraaf, nu direct op 
het proefstuk kan worden aangebracht. 

I 

-membraan I 

~ 

figuur 24: model met eea membram en &e.a 
slappe ring rond het proefstuk. 

De randvoomamkn zijn in clit model hetzelfde als in de vorige paragraaf. 
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Het proefstuk heeft de volgende eigenschappen en afmetingen: 
* de hoogte is H=10 [m]; 
* de straal is R=25 [mm]; 
* de elasticiteitsmodulus voor de vaste stof van het proefstuk is Eproefstuk=3.5 
* de dwarscontractiecoëfficient is ~4.4; 

[N/mm2]; 

De straal van het membraan is 58 [m]. De slappe ring, die om het proefstuk zit (zie 
figuur 24), heeft een E-modulus van 3.5*10-2 [N/mm2]. 

IE fi,-u~r 25 (hijhge 10) zijn de vervormde en de onvervormde mesh weergegeven. Op de 
overgang van het proefstuk en de slappe ring rond het proefstuk is meshverfijning toege- 
past. Evenals in figuur 20 is in figuur 25 te zien dat de grootste vervormingen optreden in 
het gedeelte van het membraan, dat niet op het proefstuk rust. De vervormingen van het 
proefstuk zijn evenals in de vorige paragraaf ongeveer 10” [mm]. 

Als referentie wordt het model uit 92.2 gebruikt. In figuur 26 (bijlage 10) zijn de 
vervormingen van de bovenkant van het proefstuk in de referentie-toestand en in de 
geanalyseerde toestand weergegeven. Hieruit blijkt dat evenals in 54.1 de vervormingen 
van het referentie-model en van het model uit figuur 24 tot een straal van 15 [mm] vrijwel 
hetzelfde verlopen. Als de straal groter dan 15 [mm] wordt, blijkt de vervorming van het 
proefstuk groter te W Q F ~ ~ X I  dm in de referentie toestand. 

In figuur 27 (bijiage 11) is de relatieve axiale Verplaatsing va3 het midden van het 
proefstuk emref) weergegeven als functie van de verhouding van de E-modulus van de 
staaf met de E-modulus van het proefstuk. In figuur 28 (bijlage 11) is de relatieve axiale 
verplaatsing aan de rand van het proefstuk weergegeven. Uit figuur 27 blijkt dat de 
vervorming van de rand bij een relatief slap membraan bijna twee keer zo groot is dan de 
vervorming rond de symmetrie-as. Opvallend in beide figuren is dat bij toenemende stijf- 
heid van de staven (en dus ook van het membraan) de vervormingen eerst toenemen 
alvorens af te nemen. 

4.3 Discussie 

De modellen uit $4.1 en 94.2 leveren (vrijwel) dezelfde resultaten op. Bij het model uit 
94.2 is het veel eenvoudiger om een verdeelde belzsting aan te brengen. Daarom kan voor 
dit soort analyses beter het model uit 84.2 gebruikt worden. Ook is het mogeliljk om beide 
modellen te combineren, omdat dan het model uit $2.3 benaderd kan worden als de 
veerstijfheid zeer groot wordt gekozen. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Er zijn een viertal modellen opgesteld om het experiment uit figuur 1 te beschrijven. In 
het eerste model (hoofdstuk 2) wordt het membraan buiten beschouwing gelaten. Er wordt 
hierbij een verdeelde belasting op het mengsel zelf aangebracht. Een voordeel van dit 
rrnde1 is, dat het een relatief simpel model is. Twee belangrijke nadelen van dit model zijn 
echter9 dat er geen rekening wordt gehouden met de invloed van het membraan op het 
verplaatsingsveld en het drukveld en dat in tegensteiiing met het beoogde experiment de 
verplaatsing van punten van het proefstuk worden onderdrukt in plaats van punten van het 
membraan. 

In het tweede model (hoofdstuk 3) wordt het membraan wel gemodelleerd. Dit gebeurt 
door het aanbrengen van een aantal staafelementen aan de bovenkant van het proefstuk. 
Een voordeel ten opzichte van het eerste model is dat er nu wel rekening wordt gehouden 
met de invloed van het membraan op het verplaatsingsveld. Er zitten echter ook een aantal 
nadelen aan dit model. Zo wordt er van uitgegaan, dat het membraan dezelfde diameter 
heeft als het proefstuk. In de praktijk hoeft dit echter niet het geval te zijn. Bovendien is 
er geen relatieve beweging van het proefstuk ten opzichte van het membraan mogelijk. 

In het derde en het vierde mcdel ( ~ Q o M s ~ u ~  4) wordt het membraan m.b.v. staafelementen 
gemodelleerd. In deze twee modellen is de diameter van het membraan groter dan de 
diameter van het proefstuk. In DIANA is de stijfheid van de staafelementen loodrecht op 
de staaf-as gelijk aan nul. Initieel moet het membraan echter in deze richting wel een 
stijfheid bezitten. Om voor de stijfheid van dat deel van het membraan te zorgen, dat 
groter is dan het proefstuk, wordt in het derde model gebruik gemaakt van slappe veerele- 
menten (84.1) en in het vierde model van een ring van slappe axisymmetrische elementen 
(54.2). Een voordeel van deze modellen is dat er rekening wordt gehouden met de invloed 
van het membraan op het verplaatsingsveld. Een nadeel van deze modellen is echter dat er 
maar een geringe kracht op het proefstuk kan worden uitgeoefend, omdat het deel van het 
membraan, dat niet op het proefstuk rust, anders te veel zou doorbuigen. Een ander nadeel 
is dat er geen relatieve beweging van het proefstuk ten opzichte van membraan mogelijk 
is. 

Een voordeel van het vierde model ten opzichte van het derde model is dat in DIANA er 
op het vierde model gemakkelijker een verdeelde belasting is aan te brengen. Men kan dus 
concluderen dat het vierde model een goed numeriek model van het experiment is als het 
membraan een grotere diameter heeft dan het proefstuk en de druk aan de bovenkant van 
het membraan niet groot is. 

Uit de twee analyses in 83.1 blijkt dat o.a. de kracht een zeer grote invloed heeft op het 
gedrag van het model. Bovendien blijkt uit hoofdstuk 3, dat als de stijfheid van het 
membraan toeneemt, de krachtdoorgeleiding naar het proefstuk minder wordt. 
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5.2 Aanbevelingen 

In de modellen, die tot nu toe zijn gebruikt, is er geen relatieve beweging van het 
proefstuk ten opzichte van membraan mogelijk. Daarom kan men in de toekomst de 
modellen zodanig aanpassen (bijvoorbeeld m.b.v. contactelementen) dat er wel relatieve 
beweging tussen het proefstuk en het membraan mogelijk is. Als echter in het experiment 
het membraan aan het proefstuk wordt vastgeplakt, waardoor er geen relatieve verplaatsing 
op km- tredeni vsldoen de numerieke mode!leri wel. 

In de besproken modellen is men er van uit gegaan, dat de diameter van het membraan 
groter of gelijk is aan de diameter van het proefstuk. Er kan ook een model worden 
opgesteld waarin de diameter van het membraan kleiner is dan de diameter van het 
proefstuk. Een voordeel van zo’n proefopstelling is dat grote vervormingen aan de rand 
van het membraan voorkomen worden en er dus een grote druk aan de bovenkant van het 
membraan aangebracht kan worden. 

Tenslotte moet onderzocht worden wat het verband is tussen de E-modulus van het 
membraan en de E-modulus van de gebruikte staafelementen. 
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figuur 4: de onvervonnde mesh (gestippelde lijn) en de ver- 
vormde m e s h  op tijdstip t=l (doorgetrokken lijn) bij unconfi- 
ned compression. 

x10-3 
1.6 

1.4 

1.2 

1 

r?4 

a 2 0.8 

O. 6 

I I 1 

t = O .  o1 
t = O  -10 
t = 0 . 2 0  

- - - - - - - - 
. . . . . . . .  

1 
U 

O o. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

r-coordinaat 

figuur 5: het drukprofiel van de vloeistof aan de onderkant 
van het proefstuk op verschillende tijdstippen bij unconfined 
compression. 
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€iguur  6 :  het verloop van d e  v l o e i s t o f d r u k  als f u n c t i e  van de 
t i j d  b i j  unconf ined  compression. 

x10-3 
1 1 1 1 1 1 1 1 

-0.5 

-1 

o 
cd 
3 

-i -2.5 

-3 

-3.5 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

tijd 

f i g u u r  7 :  d e  a x i a l e  v e r p l a a t s i n g  van pun t  31 ( z i e  f i g . 4 )  als 
f u n c t i e  van d e  t i j d  b i j  unconf ined compression. 



bijlage 3 

figuur 8: de onvervormde mesh (gestippelde lijn) en de ver- 
vormde mesh op tijdstip t=l (doorgetrokken lijn) bij een 
mengsel waarbij de verplaatsingen van het hoekpunt van de 
bovenkant en uitstroomzijde onderdrukt zijn, 
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figuur 9: het drukprofiel van de vloeistof aan de onderkant 
van het proefstuk op verschillende tijdstippen bij een mengsel 
waarbij de verplaatsingen van het hoekpunt van de bovenkant en 
uitstrommzijde onderdrukt zijn. 
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figuur 10: het verloop van de vloeiatofdruk als functie van de 
tijd bij een mengsel waarbij de verplaatsingen van het hoek- 
punt van de bovenkant en de uitstroomzijde onderdrukt zijn. 
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figuur 11: de axiale verplaatsing van punt 31 (zie fig.8) als 
functie van de tijd bij een mengsel waarbij de verplaatsingen 
van het hoekpunt van de bovenkant en de uitstroomzijde onder- 
drukt zijn. 
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figuur 13: de relatieve verplaatsing van het midden van het 
proefstuk als functie van de verhouding van de E-moduli van d e  
staven en het proefstuk bij een druk p=l *lo-' [ - I .  
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figuur 14: de relatieve reactiekracht aan de onderkant van het 
proefstuk a l s  functie van de verhouding van E-moduli van d e  
staven en het proefstuk bij een druk p=l *lo-' [ - I .  
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f i g u u r  15: d e  r e l a t i e v e  v e r p l a a t s i n g  van het midden  van het 
p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding van  d e  E-moduli van de 
s t a v e n  en het p r o e f s t u k  b i j  een druk p=l *lo-' 1-1- 
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f i g u u r  16:  de  r e l a t i e v e  r e a c t i e k r a c h t  aan d e  onderkant  van het 
p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding van  E-moduli van d e  
s t a v e n  en het p r o e f s t u k  b i j  een druk  p=l*lO-' [ - l .  
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f i g u u r  17: d e  r e l a t i e v e  v e r p l a a t s i n g  van het midden  van het 
p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding  van d e  E-moduli van  d e  
s t a v e n  en het p r o e f s t u k  i n  het experiment. 
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Estaaf / E-proefstuk 
f i g u u r  1 8 :  d e  r e l a t i e v e  r e a c t i e k r a c h t  aan d e  onderkant  van  het 
p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding van E - m o d u l i  van d e  
s t a v e n  en het p r o e f s t u k  i n  het experiment. 
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figuur 20: de vervormde en de onvervormde mesh (membraan met 
staven en veerelementen). 
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f i g u u r  21: de vervormingen van de bovenkant van het proefstuk 
i n  de referentie-toestand en in de toestand met veerelementen. 
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f i g u u r  22: d e  r e l a t i e v e  a x i a l e  v e r p l a a t s i n g  van het m i d d e n  van 
het p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding van d e  E-moduli 
van d e  s t a v e n  en het p r o e f s t u k  m e t  een membraan van s t a v e n  en 
veerel ement en. 
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f i g u u r  23:  d e  r e l a t i e v e  a x i a l e  v e r p l a a t s i n g  aan d e  rand  van 
het p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding van d e  E-moduli 
van  d e  s t a v e n  en het proe fs tuk  m e t  een membraan van s t a v e n  en 
veerel e m e n t  en. 
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figuur 25: de vervormde en de onvervomde mesh weergegeven 
(membraan met staven en axisymmetyische elementen). 

x10-3 
-0.5 

-1 

-1.5 - 
E 
E 
Y 

-3 

O 5 10 15 20 25 

r-coordinaat [mm] 

-3.5 

figuur 26: de vervormingen van de bovenkant van het proefstuk 
in de referentie-toestand en in de toestand met axisymmetri- 
sche elementen. 
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f i g u u r  27:  d e  r e l a t i e v e  a x i a l e  v e r p l a a t s i n g  van het m i d d e n  van 
het p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding van d e  E-moduli 
van d e  s t a a f  en het p r o e f s t u k  m e t  een membraan van s t a v e n  en 
a x i  symme t ri sche el emen t en. 
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f i g u u r  2 8 :  d e  r e l a t i e v e  a x i a l e  v e r p l a a t s i n g  aan d e  rand Van 
het p r o e f s t u k  a l s  f u n c t i e  van d e  verhouding van d e  E-moduli 
van  d e  s t a a f  en het p r o e f s t u k  m e t  een membraan van s t a v e n  en 
ax i symmet r i sche  elementen 
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