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Inleiding 

H.1 Inleiding 

Glasachtige polymeren bestaan uit een netwerk van lange ketens organische moleculen, 
en vormen een composietstructuur: de twee voornaamste bindingstypen die bij polymeren een 
rol spelen zijn de zeer sterke covalente (intramoleculaKe) en de veel makkere Van der 
Waals-binding (intermoleculair). Wanneer de intermoieculaire bindingen verbreken GIijft het 
materiaal intact door de intramoiecuiaire bindingen. Er kunnen dan ook grote defooimaties 
optreden alvorens het materiaal macroscopisch breekt. De macroscopisch haalbare deformatie 
wordt bepaald door de maximale locale deformatie die tot dan toe binnen het netwerk heeft 
plaatsgevonden. 

materiaal optreden, macroscopisch inhomogeen waarbij necking volgt, óf zeer locaal: 
microscopisch inhomogeen. Macroscopische vloei gaat gepaard met zeer grote rekken tot f 
200 % en vindt plaats in taaie polymeren. Locale vloei treedt op in brosse polymeren in de 
vorm van crazes sf shearbands. 

Wanneer de crazes op microschaal bekeken WQS~~XI,  blijken de f ibden  zeer locaal plastisch 
gedeformeerd materiad met h-4 te zijn (zie figuur i). Binnen de crazegrenzen is dus 
volledige oriëntatie van polymeermoleculen opgetreden. De crazes en tevens de craze-groei 
kunnen ook een gevolg zijn van een lagere belasting; de 'kritische belasting' blijkt evenals bij 
taaie polymeren tijdsafhankelijk (en daarmee reksnelheids- en temperatuursafhankelijk). 

Polymeren zijn dus intrinsiek taai. De vloei of afschuiving kan homogeen in het 

Crazes zijn microscheurtjes, waarvan de grenzen overbrugd worden door fibrillen. 

figuur 1 .  SEM-opname van een craze-oppervlak in PS 

Tot op heden heeft men getracht criteria te vinden die de brosheid van een polymeer 
materiaal bepalen, zodat daaropvolgend effectiever gewerkt kan worden aan vertaaiing. 
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Inleiding 

Hierbij is vooral gebruik gemaakt van spannings- of rekcriteria analoog aan het Von Mises 
of Tresca spanningscriterium, waarbij gebruik gemaakt wordt van de cirkels van Mohr (zie 
figuur 2). Deze spanningscriteria veronderstellen dat ófwel plastische vervorming plaatsvindt 
bij overschrijding van een kritieke waarde van de vervormingsenergie van het materiaal (Von 
Mises) dan wel dat vloei optreedt bij een overschrijding van een bepaalde (materiaal- 
afhankelijke) waarde van de maximale afschuifspanning, o:) (Tresca). Wanneer de eveneens 
materiad-6ifaidelijke maximale normaalspanning een kritische waarde overschrijdt vóórdat 
de vloeispanning bereikt is, breekt het materiaal bros. 

Hieruit blijkt dat een meer-assige spanning eenvoudiger brosse breuk tot gevolg heeft, 
aangezien bij meer-assige spanning de schuifspanning z=1/2*(om,-om,) afneemt en daarmee 
de mogelijkheid tot vloei. 

I begin plastische vervorminq 

_ _ _  

A-uniaxiaie spanningssituatie, 
B-drie-assige spanningstoestand 

figuur 2 .  Het spanningscriterium m.b.v. de cirkels van Mohr. 

Aan de Technische Universiteit van Eindhoven is recentelijk onderzoek gedaan naar 
het gedrag van taaie polymeren. Hiemit is gebleken dat een eenvoudig vloeistofmodel het 
vloeigedrag en het optreden van deformatie-instabiliteiten (necking) goed kan beschrijven. 
Kramer' beschrijft craze-initiatie in brosse polymeren als een extreem locale vorm van 
deformatie-instabiliteit. Naar aanleiding van deze beschrijving, is gesuggereerd dat een 
vloeistofmodel ook de breukinitiatie in brosse polymeren zou moeten kunnen voorspellen. 

Deze stage is dan ook gericht OP een beschrijving van het mechanische gedrag van 
brosse polymeren m. b.v. een gegeneraliseerd niet-lineair Newtons vloeistofmodel. Hierbij 
wordt het materiaal plaatselijk beschouwd als een incompressibele vloeistof, waarvan de 
viscositeit afhankelijk is van de reksnelheid en via het tijd-temperatuur superpositiebeginsel 
van de temperatuur. De verwachting hierbij is dat de reksnelheidsafhankelijkheid van de 
'brosse' materialen zeer zwak is, zodat t.g.v. spanningsinhomogeniteiten instabiele vloei volgt. 
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Theoretische achtergrond 

H.2 Theoretische achtergrond 

6 2.1 Crazing 

Een amtd glasachtige polymeren vertoont onder invloed van trekbelasthg 
crazevorming, waarop brosse breuk volgt. Dit kan plaatsvinden als de belasting een bepaalde 
waarde overschrijdt, of wanneer de spanning een te lange periode standhoudt. 
Een craze is nu een locale scheur met zeer scherpe scheurtip, waarin polymeerfibrillen met 
een diameter van f 5 tot 20 nm de scheurgrenzen overbruggen. Doordat deze fibrillen nog in 
verbinding staan met het bulkmateriaal, zijn ze in staat een belasting te dragen. Dat deze 
belasting nog aanzienlijke waarden aan kan nemen, komt voort uit de volledige oriëntatie van 
de polymeerketens (X.34). Tevens kan hiermee verklaard worden, dat ondanks de scherpe 
scheurtip toch nauwlijks een spanningsconcentratie aanwezig is. Kramer" heeft namelijk 
gemeten dat de spanning in de craze en aan de crazetip ongeveer gelijk is aan de opgelegde 
spanning (zie fig. 3). 

-. 

40 t 
M. = 300,000 
Mn : 113.000 

- -.-- t um=24.5 

c u r  
10 

I I I I 1 1 1  I t ' -  
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
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Jiguur 3. Spanningsverdeling in de craze. 

Crazing wordt geïnitieerd door locale plastische vervormingen, welke het gevolg zijn 
van spanningsconcentraties aan inhomogeniteiten van het materiaal. Door o.a. Kramer1 wordt 
tot op heden verondersteld dat het vloeiproces instabiel verloopt als gevolg van 'softening'. 
Daarnaast wordt dan een microgaatje getrokken onder invloed van de locaal heersende drie- 
assige spanning. Door de spanningsconcentratie aan het gevormde gaatje herhaalt dit proces 
zich, waardoor een craze ontstaat. Hieruit blijkt dat bij craze-initiatie van belang zijn: 
i) de inhomogeniteiten, 
ii) de hydrostatische spanning en 
Ui) het 'softening'-verschijnsel. 

3 



Theoretische achtergrond 

Ons model daarentegen veronderstelt de aanwezigheid van zeer locale 
inhomogeniteiten en een zeer zwakke reksnelheidsafhankelijkheid van de spanning. Ten 
gevolge van de localisatie zal er een hoge spanningsconcentratie opgewekt worden en door de 
lage reksnelheids-afhankelijkheid heeft dit ter plekke een enorme reksnelheidsverhoging tot 
gevolg. Ten gevolge van de dwarscontractie die dan plaatsvindt kan er cavitatie optreden. 
Wanneer echter het materiaal minder goed kan vloeien, zoals bij meer-assige 
belastingsvomen het geval is, zal de dwarscontractie pas bij hogere spanningen voldoende 
zijn om een gaatje te trekken. 

De spanning die nog in de craze heerst, zorgt voor 'craze-groei'. Hierbij is gebleken 
dat de kruip van de crazefibrillen nauwlijks van belang is. Doordat de fibrillen 
'entanglements' (verknopingen) vormen met het bulkmateriaal, wordt er nieuw materiaal 
meegetrokken bij het oprekken van de craze. Feitelijk vindt er dus locaal vloei met 
nekvorming (insnoering) plaats. Wanneer nu de fibrillen het begeven, breekt het materiaal 
(macroscopisch) bros. 

0 2.2 Criteria voor crazing 

Uit de vorige paragraaf kon opgemaakt worden dat voor het vormen van de 
microgaatjes (en dus in feite voor de crazevorming), een locale hydrostatische trekspanning 
vereist is. Dit heeft geleid tot het opstellen van een aantal spannings- of rekcriteria analoog 
aan het Von Mises of Tresca spanningscriterium om de breukspanning van deze materialen te 
voorspellen. 

Zo vonden [Haward, Andrews et al.](3) een uitdrukking voor de hydrostatische 
spanning, ph, benodigd om een gaatje te trekken met straal r: 

E 
ph=2*Y+2*-*(l+ln( o 

r 3  3* CT( 1 -v) 
(2.2.1) 

,waarbij het eerste deel de overwinning van de oppervlakte energie, y, voorstelt en het tweede 
deel de spanning om de weerstand tegen vloei te overbruggen. 

Een ander spanningscriterium werd geopperd door [Sternstein en Ong~hin]'~): 

c2 
Ol+02+03 

(Tm=101-021=cl+ (2.2.2) 

Hierbij worden door o,, 0, en o, de drie hoofdspanningen voorgesteld. 
M.b.v. de constanten c, en c, kan het criterium met de metingen gefit worden. Het is echter 
een nogal empirische relatie. 

Een dergelijk criterium kan natuurlijk ook voor de rek opgesteld worden [Bowden en 
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Oxboro~gh](~): 

ec=al+a2* E 
(ol+o2+03) 

(2.2.3) 

Al deze criteria veronderstellen da het nodig is een gaatje te trekken onder invloed 
van een hydrostatische of meerassige spanning. Er wordt echter geen rekening gehouden met 
de mogelijkheid om instabiel plastisch te deformeren, waarbij een gaatje ontstaat t.g.v. de 
dwarscontractie die optreedt als gevolg van het locale verschil in rek en reksnelheid. 
Bovendien is er geen criterium naar voren gebracht, die de tijds-, reksnelheids-, en 
temperatuursafhankelijkheid meeneemt, terwijl bijv. wel crazing is waargenomen bij lagere 
(hydrostatische)spanningen. Als laatste kan opgemerkt worden dat bij alle criteria 
moeilijkheden optreden bij de fysische interpretatie; bovenstaande criteria zijn niet gebaseerd 
op de moleculaire achtergrond van polymeren. 

5 



Theoretische achtergrond 

0 2.3 Het vloeimodel. 

Het idee voor het vloeimodel is voortgekomen uit de beschrijving van craze-initiatie 
door Kramer“ en natuurlijk uit het feit dat alle polymeren intrinsiek taai zijn (i.v.m. de 
overheersende Van der Waals-binding) en bovendien tijdsafhankelijk mechanisch gedrag 
vertonen. Dat er binnen de craze-grenzen plastisch gedeformeerde polymeerfibrillen zijn 

bevestigd. 

instabiele vloei optreedt, t.g.v. extreem locale inhomogeniteiten. Wanneer een spanning 
aangebracht wordt, zal dan op de plaats van deze localisaties een spanningsconcentratie 
aanwezig zijn, welke locaal een verhoging in de reksnelheid teweegbrengt (zie figuur 4). 
Wanneer deze reksnelheid zodanig hoger is dat een dislocatie (gaatje) ontstaat kan door 
herhaling van dit proces een craze ontstaan. Van belang voor crazevorming is dus dat een 
kleine spanningsverhoging een flinke stijging van de reksnelheid veroorzaakt. 

inn ,,tirgenerr?v~~ met een rek gelijk za de mmximad haalkare rek, heeft dit idee enigzins 

Verondersteld wordt dat er in tegenstelling tot macroscopische vloei in crazes 

Voor de modelvorming van de plastische vervorming wordt gebruik gemaakt van een 
gegeneraliseerd niet-lineair Newtons vioei(stoÎ)modei: 

z= 2q(ZZJD (2.3.1) 

, waarbij D het symmetrische deel is van de deformatiesnelheidstensor en IID de tweede 
invariant van D: 
I1,=1/2 *tr(D2). (2.3.2) 

Aangezien aangenomen wordt dat het materiaal locaal plastisch deformeert, wordt 
uitgegaan van een incompressibel materiaalgedrag. Dit betekent dat een hydrostatische druk 
geen vervormingen veroorzaakt, zodat de spanning niet eenduidig wordt bepaald door de 
reksnelheid. 
Er geldt dan ook: 

(2.3.3) 

Hierbij is de niet-lineairiteit van de dempingsconstante of van de viscositeit in de vorm van 
een afhankelijkheid van de tweede invariant van D geformuleerd, aangezien het een isotroop 
materiaal betreft waarbij de viscositeit van de snelheid afhangt. 

Om nu te kunnen bepalen of crazing met instabiele vloei te verklaren valt, moet 
onderzocht worden hoe de locale reksnelheid verandert t.g.v. een kleine 
spanningsconcentratie. Hiervoor worden trekproeven uitgevoerd waarbij de reksnelheid wordt 
opgelegd. 

De verwachte spannings-reksnelheidsrelatie relatie ziet er dan schematisch als volgt uit 
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Theoretische achtergrond 

op dubbellogaritmische schaal (zie figuur 4): 

Log Strain rate 
figuur 4 .  Spannings-reksnelheids relatie op dubbellogaritmische schaal. 

Aangezien crazing gezien wordt als een vorm van instabiele vloei, wordt op 
dubbellsgasdtmkche schaal een zeer makke helling verwacht. 

Tevens zal het verschil in breukspanning tussen uniaxiale trek en biaxiale trek 
onderzocht worden. Wanneer namelijk het vloeistof-model een goede beschrijving is van wat 
er op moleculaire schaal gebeurt, zal vloei in biaxiale trek een hogere spanning vergen omdat 
er dan locaal minder materiaal aanwezig is om mee te vloeien. Deze benadering is in 
tegenstelling met de beschrijving met behulp van criteria; deze veronderstellen dat het vormen 
van een gaatje vereist is voor crazevorming, wat in biaxiale toestand oftewel in meer-assige 
spanningstoestand een lagere spanning vraagt. 

M.b.v. het voorgaande model kan voorspeld worden wat de verschillen in maximale 
spanning zijn tussen afschuiving, uniaxiale trek, biaxiale trek en planaire trek. 

Uit het mathematische vloeimodel blijkt al, dat het symmetrische deel van de 
reksnelheidstensor D van groot belang is voor de breukspanning; voor de voorspelling is het 
dus van belang te weten hoe D eruit ziet. Voor D kan na hearisatie geschreven worden: 

D = E. 

7 



Theoretische achternrond 

8 2.3.1 Afschuiving. 

Voor afschuiving geldt de volgende situatie m.b.t. de spannings- en de rekrichtingen: 

i 
3 P1 

012 

I p  

figuur 5 .  Belastingstoestand bij afschuiving . 

Voor de te meten spanning o, moei gelden: 

o,= O;,= 2qDl, 

Aangezien de opgelegde reksnelheid gelijk is aan : 
1 .-- 

“+Y% 5 

geldt voor D en II,: 

1 
4 

, en voor IID: U,.,=-? 

Zodat voor o, verkregen wordt: 

P 

Voor de berekening van de viscositeit moet o, tegen y uitgezet worden. 



Theoretische achtergrond 

0 2.3.2 Uniaxiale rek 

In de volgende figuur worden de spanningsrichtingen geldend voor uniaxiale rek 
geschetst : 

i !? 

figuur 6. De belastingssituatie bij uniaxiale trek. 

Bemk blijkt dan dat de hydrostatkcbe spanning weer ge&XIrnineerd - wordt door te schrijven: 

Voor uniaxiale rek wordt een reksnelheid voorgeschreven van: 

e= ell< < 
M.b.v. de dwarscontractie met Poissonconstante 1/2 geldt dan voor D en voor IID: 

Zodat voor o, geschreven kan worden: 

h 

kortom, voor de bepaling van de viscositeit moet o, gedeeld worden door 3 " ~ .  

9 
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8 2-3.3 Biaxiale trek 

Figuur 7. laat de spanningstoestand zien van biaxiale trekproeven: 
2 

Q l l  

figuur 7. Spanningstoestand in biaxiale trek. 

Voor deze belastingstoestand geldt voor de opgelegde reksnelheid: 

e=e(e;<+ 5%) 

Hieruit volgt voor D en IID: 

D= O e O en II,,=3*t2 

io o -2J 

En o, is dan gelijk aan : 

O,,= 27i (3t2)* 3C= 7i (3t2)* 6 t  

door o, te delen door 6 " ~ .  



Theoretische achtergrond 
~ 

0 2.3.4 Planaire trek/ druk 

Evenals bij biaxiale trek is de planaire spanningstoestand ook twee-assig, nu echter 
t.g.v vlakke rek. Vandaar dat ook nu weer voor o, te schrijven is: 

De voorgeschreven reksnelheidstensor is nu echter: 

e=="<< 

Vanwege de op te treden vlakke rek volgt dan voor D en IZD: 

Zodat voor o, geldt: 

ov= 2~ (e2)* 2C= 11 (e2) * 4e 

het geval van planaire trek/ Idnik kan de viscositeit berekend worden door o, te delen door 
4"E 

Door nu 11 te meten als functie van IID voor één belastingssituatie, kan de spannings- 
reksnelheidsrelatie van de andere toestanden voorspeld worden. Wanneer voor uniaxiale 
spanningssituatie de spannings-reksnelheid relatie bepaald wordt, kan hieruit de viscositeit als 
functie van IID geconstrueerd worden. Voor een vloeistof en dus naar verwachting voor 
polymeer materiaal is de reksnelheidsafhankelijkheid onafhankelijk van de belastingsvorm, 
zodat de viscositeit nu voor de andere spanningstoestanden bepaald kan worden. Door nu de 
spanning te berekenen uit de viscositeit (afhankelijk van IID) en de bijbehorende 
reksnelheidstensor, kan de o-E functie voorspeld worden. 

PP 



Experimenten 

H.3 Experimenten 

0 3.1 Materialen 

Er werd gebruik gemaakt van BMMA-plaat van %@I. De dikte van de plaat was f 1.10 
mm. De plaat werd bewerkt met resp. een zaag en een Cees en werd vervolgens gepolijst in 
lengterichting met een grofheid van resp. korrel 80, 320, 1208 en als laatste korrel 4000 voor 
uniaxiale trekproeven, evenals voor de planaire trekproeven. Voor de afmetingen van de 
uniaxiale trekstaafjes werd ASTM-norm D638-87b gehandhaafd, terwijl de inklembreedte - 
hoogte verhouding experimenteel geschat is (zie figuur 10). 

PS-plaatjes van 150 x 150 x 1.5 mm3 werden geperst van korrels Styron 638 
afkomstig van Dow tussen twee gepolijste geharde Messing platen. Het persproces liep als 
volgt (en geheel bij f 200" C): 
- opsmelten gedurende 7 à 8 minuten; 
- op een druk vm 5 B 5 ton brengen gedurende f 2 min. 
- ontlasten en weer op 5 à 6 ton brengen, elk gedurende f 30 s. en dit 3 maal herhalen; 
- Op een druk van resp. 10, 15, 20 en 30 ton brengen, met elke 30 s. een ontlast-periode van 
30s. 
- Quenchen in een gekoelde pers op 1 à 2 ton. 

- 

- 

Uniaxiale trekstaafjes en planaire plaatjes werden op dezelfde wijze geprepareerd als 
de materialen voor PMMA. 
Voor compressieproeven werden samples op dezelfde wijze bewerkt als de trekstaafjes. De 
afmetingen zijn identiek aan de trekstaven (ASTM-norm D638-87b(n) echter met een 
lengtevermindering van het middenstuk met 30 mm. De staven werden ingeklemd tussen twee 
met teflon tape bedekte plaatjes van 50 x 50 mm2. 

Aansluitend zijn voor PS driepuntsbuigproeven en rotatiesymmetrische buigproeven 
verricht om het volume-effect te minimaliseren. De stripjes voor de drie-puntsbuigproeven 
werden uit de geperste plaatjes gezaagd en vervolgens gepolijst op bovengenoemde wijze tot 
korrel 2400. Aangezien de proeven uitgevoerd werden volgens ASTM-norm D790m-86(5), was 
de lengte van de proefstaafjes f 45mm. 

met dezelfde zaag als de drie-puntsbuigproeven en werden vervolgens in dwarsrichting 
geschuurd met korrel 120. Hier werd voor de maatgeving uitgegaan van de ASTM-norm 
D790m-86 i.p.v. van ASTM-norm F394-78@) aangezien in laatstgenoemde norm een 
reksnelheid voorgeschreven werd, terwijl de bedoeling was om de reksnelheids- 
afhankelijkheid te testen. 
22-23 Co en een vochtigheidsgraad van ongeveer 35%. 

De cirkelvormige plaatjes voor de rotatiesymmetrische buigproeven werden gezaagd 

De experimenten werden uitgevoerd bij een temperatuur van f 

ie 
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8 3.2 Uitvoering 

5 3.2.1 Uniaxiale trekproeven 

In de volgende afbeelding is zijn de afmetingen en de belastingstoestand weergegeven, 
zoais deze in de uniaxiale trekproeven gebancihaaÎd werden: 

LA = 110mm 

figuur 8.  Afietingen van en belasting op een PekstaM. - 

De proefstaven werden ingeklemd in trekbank 'Frank 8 1565' met een HBM-krachtopnemer 
van 10 kN. Voor de bepaling van de reksnelheid uit de opgelegde banksnelheid, werd enige 
malen een instron-rekopnemer bevestigd, welke de verlenging mat over een deel van de staaf 
ter grootte van 25mm. Wanneer de reksnelheid -gemeten met de rekopnemer- vergeleken 
wordt met de 'ruwe schatting': 

(waarbij v1 de opgelegde banksnelheid is in [mm/s]) blijkt de afwijking slechts enkele 
procenten te bedragen. Tesamen met het feit dat de scherpe rand van de reksnelheidsmeter de 
breiikspanning sterk be3vloed~ heeft dit geleid tot het aanhouden van de 'ruwe schatting' 
voor de bepaling van de reksnelheid. 
I.v.m. de zeer kleine (dwars)rekken kon de spanning worden berekend m.b.v: 
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6 3.2.2 Planaire trekproeven, 

De afmetingen, de inklemming en de belastingstoestand zijn wederom weergegeven in 
figuur 9: 

figuur 9. Afmetingen van en spanning op trekplaatjes voor planaire rek 

- 
Tussen de trekplaatjes em de bankklemen werden Aluminium-plaatjes (lood was 

misschien een nog betere optie geweest) bevestigd om de belasting zo homogeen mogelijk te 
laten plaatsvinden. 

60 mm. Ward(') achtte een hoogte-breedte verhouding van 1:l voldoende, maar omzeker te 
zijn van een planaire belastingstoestand werd deze verhouding opgeschroefd. 

De hoogte-breedte verhouding werd 1 op 3 genomen en wel: hoogte 20 m en breedte 

De reksnelheid was eenvoudig te berekenen met : 

V l  e= - [s - l] 
ho 

Voor de berekening van de spanning werd eveneens o=F/A, gebruikt. 
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Experimenten 

5 3.2.3 Compressieproeven. 

Deze experimenten werden op eenzelfde wijze uitgevoerd als de uniaxiale trekproeven, 
echter met een inklemlengte van 60 mm. De staaf werd bovendien tussen twee platen, bedekt 
met teflon tape, geklemd om knik te voorkomen. Het gevolg hiervan is dat de staaf aan 
planaire druk onderworpen werd (zie figuur 11) 

jìguur I I .  Compressieproeven. 

Voor de spanning en de reksnelheid volgen dan ook dezelfde formules: 

d 

I I 

N.B. de verwachting is dat de compressiespanning zich in het vormen van zogenaamde 
shearbands uit, wat ook een instabiele v o m  van vloei is maar waar gPén gaatjes ontstaan. 
Wanneer nu de viscositeit van het materiaal in compressieproeven gelijk is aan de viscositeit 
in trekproeven, is dit een sterke aanwijzing dat shearbands en crazing eigenlijk één en 
hetzelfde proces is. 
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Resultaten 

I 

8 3.2.4 Drie-puntsbuigproeven. 

Figuur 12 laat de afmetingen van de proefstripjes en de meetopstelling zien: 

1 

I 

SUPPORT SPAN 

f 

figuur 12. Afmetingen en proefopstelling voor driepuntsbuigproeven. 

De bepaling vm de afmetingen is geschied volgens ASTM-nom 790 M-86(5), welke een _. 

- opleg-lengte E, voorschrijft van 16 x d (met d de dikte). Bovendien moet de overhelling van 
de proefstrip aan beide zijden minimaal 7 mm bedragen. Verder is het van belang dat de 
steunen en de belastings-kogel een straal van minimaal 3 mm hebben i.v.m. 
spanningsconcentraties. 

Voor de berekening van de spanning kan uit de lineaire balktheorie@) afgeleid worden: 

3FL. 
o,,= J 

2bd2 

Wanneer echter de rek te groot is, zó dat het spannings-rek-verloop tot breuk niet lineair is, 
moet gecorrigeerd worden als volgt [ASTM 790 M-86]? 

, waarbij w,, de maximale uitwijking op 1=1/2 *L, is. 



Resultaten 

De rek kan afgeleid worden van de uitwijking w,,. Voor w,, geldt namelijk 

FL: 
w,,= - 

48EI 

Hierbij is E de Elasticiteitsmodulus van het materiaal, en I het traagheidsmoment om de y-as, 
(I=M3/lL) welke in figuur 11 loodrecht op het vlak van tekening staslt. 

Aangezien voor de lineaire maximale rek E,= geldt: 

3FLs 3FLsd 
E 2bd2E 24EI 

- Em,=- omax - - - - - 

, kan de rek rechtstreeks bepaald worden uit w,,: 

Zodat O& de reksnelheid direct bepaald kan worden uit de banksnelheid in Is]: 

--r 
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Resultaten 

0 3.2.5 Rotatie-symmetrische buigproeven. 

De rotatie-symmetrische buigproeven worden m.b.v. axiaal-kogellagers uitgevoerd. 
Hierbij rust een schijf van het te testen materiaal op de kogels, elk met een straal van 3 mm, 
van het lager met diameter van [30 mm], terwijl de belasting via een kogel, ook met straal= 
3mm , op de schijf uitgeoefend wordt (zie figuur 13) 

+ L 4  
., SUPPORT SPAN 

figuur 13. Uitvoering van de rotatiesymmetrische buigproeven. 

Ook hier is de ASTM-norm 790 M=86@’ gebruikt voor de afmetingen van de schijf en voor 
- 

~ __ 
_ _  de bepaling van de oplegstraal. 

De afleiding van de spanning en de reksnelheid gaat dan als volgt(’): in figuur 14 zijn 
de verdeelde krachten - q- en buigende momenten - Mbr en Mbt- op een kleine cirkelsector dr 
d 0  weergegeven . 

figuur 14. Weergave van de krachten en momenten op een schijfsector. 



Resultaten 

Voor het krachten evenwicht volgt dan: 

(3.2.5.2) 

Met: 

wordt dan altijd aan deze vergelijking voldaan. 
Het momenten evenwicht levert: 

Mbr+ -r+Mbt= dMbr qr 
dr 

Voor Mbr en Mbtgeldt: 

Voor o, en ott kan geschreven worden : 

E d2w orr= -(E,+vEtt), waarin E,= - - 
I -V2 dr2 

E dw z o,= -(vE,+ E,,), waarin eft= - -- 
1-v2 dr r 

Uit. formule (3.2.4.4) en (3.2.4.5) volgt dan voor Mbr en Mbt: 

d2w dw z 
dr2 dr r 
d2w dw z 
dr2 dr r 

Mbr=-B(-+v- -) 

M =-B(v-+- -) bt 

(3.2.5.3) 

(3.2.5.3) 

(3.2.5.4) 

(3.2.5.5) 

(3.2.5.6) 
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Resultaten 

Uit formule (3.2.5.6) gesubstitueerd in (3.2.5.3) blijkt: 

d3w 1 d2w - 1 d w - - q .  - d w d  dw 4 
dr3 r dr2 r2 dr B' dr r dr dr B 

-+- - - - oftewel: -[- - [ y  -]I= -_ 

Na integratie volgt dan voor NIbr : 

F 1 a c2 Mbr= -[ (1 + v)lnr+ -( 1 -v)] - -( 1 +v)c,+ (1 - v)- 
4n 2 2 r2 

(3.2.5.7) 

(3.2.9.8) 

(3.2.5.9) 

De randvoorwaarden zijn: 

M b r ( r b  M b j r b  03 
wIr,=0 (Vr> 

Mbrl PR= o ("0 
BIrb = continue (VIIO 

Hierin is b, de effectieve contactstraal, berekend volgens Westergaard(lo) als: - _ _ ~  

b= 4 1.6 c2+d2 -0.675wd 

met c de Hertze contactstraal. 
M.b.v. formule (3.2.5.9) en 0,,=6 Mbr /d2 volgt dan voor de maximale spanning: 

De maximale reksnelheid kan dan berekend worden (vanwege lineariteit) uit: 



Resultaten 

H.4 Resultaten. 

0 4.1 PMMA. 

De metingen van de spannings-reksnelheidsrelatie leverden de volgende grafieken op 
voor: 
- uniaxiale trekproeven en 
- planaire trek. 

reksnelheid [ 1/s] 

figuur 15. Spannings-relzsnelheidsrelaties van PMMA voor verschillende 
belastingssituaties: * = uniaxiaal, O =planair. 

Wanneer daarnaast de viscositeit van het materiaal tegen de IID uitgezet wordt eveneens voor de 
verschillende belastingstoestanden, wordt de volgende grafiek verkregen: 

d 
pc 

IId [~"-2] 
figuur 16. De viscositeit als finctie van IrD voor de twee belastìngstoestmden: * = 

uniaxiaal, 0 =planair. 
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Resultaten 

Figuur 15 laat zien dat een kleine (locale) spanningsverhoging - O- slechts een kleine 
reksnelheidsverhoging met zich mee brengt; in vergelijking met het intrinsiek taaie materiaal 
Polycarbonaat is de helling van de grafiek O-&' zelfs groter, wat aan zou geven dat er géén 
instabiele vorm van vloei optreedt in PMMA. 

De metingen laten zien dat in meerassige belastingstoestanden een hogere spanning 
geleverd moet worden om (macroscopisch) breuk te veroorzaken. Dit duidt aan dat er geen sprake 
kan zijn van een spanningscriterium analoog am Von Mises of Tresca. Dat de hellingen van de 
grgieken in de verschillende belastingssituaties gelijk zijn wijst op de mogelijkheid dat een 
vloeiproces crazing initieert. 

Opm.: 
- Het niet-lineaire gedrag van PMMA zorgt voor een onderschatting van de reksnelheid, 

Bij de planaire trekproeven werd optisch aangetoond dat er sprake was van een biaxiale 
zodat een correctie op de lineaire theorie een verschuiving naar rechts teweegbrengt. 

belastingsvorm. Mogelijk is echter dat er geen volledige vlakke rek verkregen is, wat een 
verlaging van de breukspanning in planaire trek te zien geeft. 

- 
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Resultaten 

0 4.2 Polystyreen 

In figuur 
viscositeitsafhankelijkheid van IID getoond voor polystyreen. In dit geval is er sprake van: 

17, resp figuur 18 worden de spannings-reksnelheids relatie en de 

- uniaxiale trekproeven en 
- ylmzke trek. 

Dzan~aast werd een aantal metingen verricht, waarbij volume-effecten geminimaliseerd 
werden: 
- planaire compressie, 
- driepuntsbuigproeven en 
- rotatiesymmetrische buigproeven. 

1 O0 
n 

a" 
Y 

- b D  

B 

20 
10-5 1 0 - 4  10-3 1 0 - 2  lo-' 

Strain rate [s-11 reksnelheid [Us] 

figuur 17. Spannings-reksnelheidsrelaties voor polystyreen, A =rotatiesymmetrisch, 
*=driepuntsbuig, +=compressie, * =planair en O =unimiaal. 

- 
2 
E 
.2 
8 
$! 

a 

Y .r( 

.r( 

9 

1 0 2  ' ''t""" . .'""" ' " ' ' ' '1 '  ".""" ".""" """" . '*,-I 

10-9 10-8  1 0 - 7  10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 

IId [~"-2] IId ( S A - 2 )  

figuur 18. De viscositeit als functie van I I D  voor polystyreen, A =rot. sym., *=drie- 
puntsbuig, + =compressie, *=planair en 0 =unimiaal. 
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Resultaten 
_ _ _ _ _ ~  

Uit figuur 17 blijkt weer dat een locale spanningsconcentratie slechts een kleine 
reksnelheidsverhoging veroorzaakt. Kortom van een instabiele vloei t.g.v een sterke toename van 
de reksnelheid is geen sprake. 

Wé1 is in alle belastingssituaties de reksnelheidsafhankelijkheid gelijk, wat duidt op een 
vloeiproces. Ook is bij polystyreen de helling van de compressieproeven gelijk aan de helling van 
de trekproeven. Aangezien shearbands resp. crazes werden gevormd, kan men concluderen dat 
shearband-vorming hetzelfde proces betreft als crazing. Dat de gemeten spmnings-reksnelheids 
afhankelijkheid in planaire rek voor compressie en trek onderling verschillen, wordt wellicht 
veroorzaakt door een (hydrostatische) chkafhankelijkheid'PP) (zie figuur 19), welke in het model 
niet is meegenomen. Onderzoek naar de drukafhankelijkheid van polystyreen op breukinitiatie 
kan dit uitwijzen("). 110' psi1 

3 io 
i 

SEALED 

0 Facture 
O Upper Yield 

O ao 0.3 0.6 0.9 1.2 

PRESSURE ( kbar) 

figuur 19. Het mechanisch gedrag van polystyreen onder invloed van druk. 

Bovendien blijkt bij PS dat een biaxiale of een planaire rektoestand een hogere spanning 
vereist dan een uniaxiale spanningstoestand. Hiermee wordt nog eens bevestigd dat een 
vloeiproces meer voor de hand ligt dan brosse breuk volgens een spanningscriterium 
Opm.: 
- De planaire en uniaxiale proeven brengen een volume-invloed met zich mee, waardoor 

Hoewel de drie-punts buigproeven volgens de ASTM-norm uitgevoerd zijn treedt toch nog 

Tussen de planaire trekproeven en de overige experimenten lag een periode van f 2 

de breukspanning relatief verlaagd wordt. Vanwege -dit gegeven worden deze twee 
experimenten slechts onderling vergeleken. 

niet-lineair gedrag op, wat een onderschatting van de reksnelheid veroorzaakt. 

maanden. Het gevolg hiervan is een spanningsverhogend effect t.g.v. veroudering. 

- 

- 

. 
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H.5 Discussie. 

Uit de metingen is gebleken dat de instabiele vloei zoals in crazing en in shearband- 
vorming optreedt niet een gevolg is van een zwakke reksnelheidsafhankelijkheid. De resultaten 
tonen nl. een steile helling van de spannings-reksnelheids grafiek, terwijl er toch crazing 
plaatsvindt. 

De versteviging in polymeren is een gevolg van de oriëntatie (rek) en de daarmee gepaad gaiuide 
entropiedaling van de moleculen. Ten gevolge van deze oriëntatie wordt naast de Van der Waals 
binding ook de covalente binding aangesproken. Dit versterkende effect is echter pas 
waarneembaar wanneer de moleculen bijna volledig georiënteerd zijn: bij h-2.5 en A-4 voor resp. 
polycarbonaat en polystyreen. 

Govaert(12) modelleerde het gedrag van polymeren dan ook als een parallelle schakeling 
van een entropische veer (een verstevigend polymeer molecuul) met een serieschakeling van een 
(niet-lineaire) veer en demper: 

In het model van het vloeiproees is echter geen rekening gehouden met versteviging. 

1 t- 
Jiguur 20. Model van polymeren volgens Govaert. 

Het gedrag van de twee componenten van de parallelschakeling kan als volgt,weergegeven 
worden: 

1 5  

_ - -  - . 
, \ - - - - - - - - -  

I 

0.10 0.15 0.00 0.05 

Strain [-I 

fìg.21: Gedrag t.g.v. de veer-demper 

I 

O 
1 .o0 1.40 1.80 2.20 2.60 

Draw ratio [-] 

jig.22: Gedrag t.g.v. versteviging 
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Wat is nu het gevolg van het verschil in versteviging tussen taaie en brosse polymeren op het 
mechanische gedrag hiervan? 

Wanneer in een gedachtenexperiment de spannings-reksnelheid relatie bij variërende oriëntatie 
of rek m.b.v. figuur 23 wordt uiteengezet, zal deze er als volgt uitzien voor taai resp. bros 
materiaal: 

log È 

figuur 23. Spannings-reksnelheid relatie bij variërende rekílambda, h,>h,. 

Hieruit kan dan de reksnelheid als functie van de rek bij variërende spanning geconstrueerd 
worden. Deze ziet er dan schematisch als volgt uit: 

i I 

Draw ratio 

figuur 24. Reksnelheid als functie van de rek bij variërende spanning voor bros en 
taai materiaal, G ~ > B ~ .  

Beschouw nu een oneindig grote 
plaat met één (of meer) imperfectie(s), 
waarop een constante (trek-) spanning wordt 
aangebracht (zie figuur 25). T.g.v de 
inhomogeniteit ontstaat er locaal een 
spanningsconcentratie A o, welke een 
reksnelheidsverhoging veroorzaakt: 

Locaal heerst er dus een spanning van: 

, en een reksnelheid van: 

k=(dt/do)*A B. 

o,=oo+A o=o, 

61=60+(d6/d@*a B. 

‘31 

TTTT 

1111 
jìguur 25. Spanningsgeometrie op 

oneindig grote plaat. 
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Als gevolg van het locale reksnelheidsverschil zal het defect zeer snel uitgroeien, waarbij 
het materiaal verstevigt. T.g.v. deze versteviging zal de locale reksnelheid dalen tijdens de groei 
van de rek volgens de lijn met constante spanning o, (zie figuur 24) tot deze weer gelijk is aan 
de reksnelheid van de matrix. Van belang voor instabiele vloei is dus het locale rekverschil dat 
optreedt t.g.v. het locale reksnelheidsverschil. 
Voor de reksnelheid kan ook geschreven worden (zie figuur 24, met G de steilheid): 

zodat voor de rek ais functie van de reksnelheid geldt: 

Na de daling van de locale reksnelheid tot deze weer gelijk is aan de reksnelheid van de matrix 
geldt dus voor het plaatselijke rekverschil: 

Iog(É)=C,-G%g(&), 

log(&)= - l/G*log(É)-C, 

(log(&))=- 1/G *log(&)-log(6J 

Wanneer dit rekverschil een bepaalde waarde overschrijdt, zal door de optredende dwarscontractie 
een gaatje getrokken worden. Dit gaatje veroorzaakt een nieuwe spanningsconcentratie, zodat het 
proces zich herhaalt en een craze gevormt wordt Wanneer er slechts een klein rekverschil 
ontstaat zal er 'homogene of macroscopische' plastische deformatie optreden. 

- Q0k de viscositeit is vm invl~esl op de instabiliteit van de vloei in het polymeer. 

reksnelheidsverhoging vertonen. Aangezien een hoger reksnelheidsverschil tot een hoger 
rekverschil binnen het materiaal leidt, bevordert een hoge viscositeit de instabiliteit van vloei! 

__ 
- 

~ Een materiaal met een hoge viscositeit zal t.g.v. een spanningsconcentratie een grote __ 
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H.6 Conclusies. 

De resultaten laten zien dat crazing waarschijnlijk een vloeiproces betreft, waarbij 
plastische deformatie in een meer-assige spanningstoestand een hogere spanning vereist: de 
spanningscriteria die tot op heden toegepast zijn voldoen hier niet aan. 

Bovendien is het feit dat de viscositeit van het materiaal in compressie- en trekproeven - 
waarbij resp. shearbands en crazes optreden- overeenkomt, een sterke aanwijzing dat shearband- 
vorming en crazing hetzelfde proces betreft. 
Het verschil tussen de compressie proeven en de proeven in planaire trek wordt wellicht 
beinvloed worden door een (hydrostatische) drukafhankelijkheid, welke in het model achterwege 
is gelaten. Er wordt dan ook aanbevolen experimenten uit te voeren, waarbij de 
drukafhankelijkheid van het breukproces wordt onderzocht, zodat hieromtrent uitsluitsel kan 
worden verkregen. 
Verder is gebleken dat de instabiliteit van het vloeiproces niet veroorzaakt wordt door een 
extreem lage viscositeit. Versteviging, welke niet in het model is opgenomen zou wellicht een 
bepalende rol kunnen spelen bij de instabiliteit van het veronderstelde vloeiproces. Het is daarom 
aan te bevelen experimenten uit te voeren waarbij de spannings-reksnelheidsrelatie bij variërende 
rek w ~ r d t  gemeten. Hieruit kan de reksnelheid als functie van de rek bij variërende spanning 

onderzocht worden. 

- 

__ geconstrueerd worden. Q deze wijze kan de invloed van versteviging op craze-vorming ._ 
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Tabel met meetwaarden voor de 0-6 relatie van: 
a) PMMA; 
b) PS. 



Tabel a) Spanning-reksnelheid PMMA 

i) Uniaxial: i) Planair: 

E 

4e-4 
~ 

68.8 

71.0 4e-4 70.2 le-4 

70.5 69.4 le-4 

69.2 le-4 

74.6 4e-4 

73.7 4e-4 

74.8 4e-4 

75.8 445-4 
\ 

42-4 

le-3 
- - 

70.16 

76.6 le-3 

76.34 le-3 
~~ 

75.2 le-3 

89.98 le-2 

77.0 I le-3 11 84.4 le-2 Fl 
1 e-3 

85.45 l e 2  

91.0 4e-2 

85.05 4e-2 

84.55 le-1 

84.6 I 4e-3 11 86.6 le-3 

81.9 I 4e-3. (1 85.0 le- 1 

87.2 le-1 

90-00 

87.72 

90.90 1 2e-2 I( 
2e-2 

2e-2 I 91.86 

89.5 

85.94 al 



Tabel b) Spanning-reksnelheid polystyreen 

i) uniaxiaai: 
li 

I d  I E  

20.68 
It I 11 16.88 I le-4 

12.27 

16.45 

11 16.45 I le-3 

11 15.88 I le-3 

11 18.75 I le-3 

17.67 

22.56 

20.3 1 

22.19 

'28.83 I 4e-2 

ii) planair 

d 

22.2 

20.3 

23.57 

31.4 
- 

28.78 

35.6 
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