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H.l Inleiding 

In het verleden werd algemeen aangenomen dat vloei bij polymeren net als bij vaste 

materialen (bv. metaal) kon worden voorspeld door de theorie van Von Mises of Tresca. 

Deze theoriëen voorspellen dat er vloei optreedt als aan een bepaald spannings- of energie 

criterium wordt voldaan. Echter de laatste jaren hebben onderzoekers als Duckett ea [3] 

het defûrmatie g e h g  bij  musrosc~pisd~ taak plymeren onderzocht, zij vonden dat het 

mogelijk is om het deformatie gedrag, als vloei en insnoerings verschijnselen van deze 

amorfe glasachtige polymeren, beschreven kan worden met een niet lineair Maxwell 

model. 

Recent is binnen de vakgroep polymeertechnologie van de faculteit werktuigbouwkunde 

aan de TU in Eindhoven een onderzoek gestart, naar het deformatie gedrag van glasachtige 

polymeren. Het onderzoek houdt in, te kijken of de theorie voor macroscopische taaie 

materialen ook gebruikt kan worden voor het beschrijven en voorspellen van craze initiatie 

in macroscopisch brosse materialen. 

De eerste resultaten van dit onderzoek [1,2] lijken er op te duiden, dat het mogelijk is om 

met deze theorie ook breuk bij brosse polymeren te beschrijven, als gevolg van spannings 

opbouw bij constante reksnelheid. 

Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te krijgen, omtrent het gebruik van het 

genoemde plastische model voor het voorspellen van brosse breuk. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van een tweetal type experimenten. Ten eerste spannings opbouw bij constante 

reksnelheid, gebruikt voor de materiaal karakterisering en verificatie van eerder gevonden 

resultaten [2]. Ten tweede voor het eigenlijke onderzoek, het doen van kruipproeven 

waarbij met name tijdsafhankelijke craze initiatie werd bestudeerd en te kijken of dit ook 

met het gevonden model kan worden voorspeld. 
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H.2 Theorie achter de modellering 

2.1 Hypothese voor craze initiatie 

Bij dit onderzoek wordt getracht om met het niet lineaire Maxwell model, wat is weerge- 

geven in onderstaande figuur, de te verwachten proef resultaten te beschrijven. De 

gedzchtengmg clie hierbij gevol@ is; is om met hetzelfde model zowel, taaie als brosse 

polymeren te beschrijven. 

In bovenstaande figuur, wordt de bij vloei optredende vloei instabiliteit gemodelleerd via 

de niet lineaie demper. De grootte van de bij de instabiliteit optredende rek, wordt bepaald 

door de Langevin veer. Deze Langevin veer geeft weer de entropie versteviging die 

optreedt als gevolg van de rek. Afhankelijk van hoe snel, entropie versteviging optreedt, is 

de rek bij de vloei instabiliteit dus meer of minder groot. De maximale rek die op kan 

treden voordat deze versteviging plaats vindt, is afhankelijk van het type polymeer. 

Polymeren met een dicht netwerk als poiycarbonaat hebben een lage hmax, terwijl 

polystyreen een hoge hmax heeft (Amax is de maximale verstrekbaarheid op moleculaire 

schaal). 

hmax klein Amax groot 
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Gevolgen van een hoge of lage waarde voor hmax zijn: bij het optreden van vloei bij 

materialen met een lage hmax treedt versteviging op, voordat de bij deformatie tot 

ontwikkeling komende laterale spanningen een craze kunnen initieren, vervolgens gaat het 

materiaal op een andere plaats vloeien waarbij een zelfde proces zich herhaald, uiteindelijk 

breekt het materiaal macroscopisch taai, materialen met een hoge hmax als polystyreen 

gedragen zich als volgt, ter plekke van de vloei instabiliteit treedt een grote rek op wat 

resdteez? in grote spanningen, deze laterale spanningen zijn vervolzens de oorzaak voor 

het initieren van een craze, ten gevolge van deze craze bezwijkt het materiaal (een 

microscopisch taai materiaal leidt dus tot een macroscopisch bros materiaal). A l s  het 

hierboven beschreven deformatie mechanisme voor polymeren klopt, is vloei dus het 

deformatie mechanisme wat tot breuk leidt voor zowel brosse als taaie polymeren. 
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2.2 Verificatie van polystyreen in homogene spanningstoestand 

Voor verificatie van polystyreen worden verschillende type proeven gedaan, dit zijn 

proeven met een constante reksnelheid. Voor het vergelijken van de verschillende proeven 

is het nodig een algemene uitdrukking te vinden waarmee de proeven met elkaar worden 

vergeleken, Duckett [3] gebruikt hiervoor de volgende relatie’s, die ook bij dit onderzoek 
.. z ip  gebruikt. 

Na vereenvoudigigen blijft over voor een uniaxiale trekproef 

y = f i k l  (2.3) 

Het doen van de verschillende type proeven ..oudt in dat er zowel proeven worden gedaan 

waarbij breuk optreedt na vloei als proeven waarbij brosse breuk optreedt. Voor het 

verkrijgen van meetdata waarbij breuk optreedt na vloei, zijn planaire compressie proeven 

en uniaxiale trekproeven onder gesuperponeerde hydrostatische druk uitgevoerd. De 

hydrostatische druk dient ervoor om de laterale spanningen te onderdrukken, waardoor 

geen craze kan worden geinitieerd, zodoende kan polystyreen ook macroscopisch vloeien. 

Proeven met een brosse breuk zijn de uniaxiale en biaxiale trekproef. 
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10-5 1 0 - 4  1 0 - 3  10-2 10-1 

Octahedral Strain Rate [si] 

figuur 1 spanning-reksnelheidsrelaties voor polystyreen, biaxiale trek, 

U uniaxiale trek, O planaire compressie 

Recent zijn er ook uniaxiale trekproeven gedaan onder een hydrostatische druk van 500 

MPa. Wanneer die resultaten worden gecombineerd met de resultaten uit figuur 1, wordt 

figuur 2 gevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende relatie om de hydrostati- 

sche spanning P uit te drukken in Zoct. 

De factor a is afhankelijk van het type proef en beschrijft hoe Zoct  afhangt van de 

hydrostatische druk P. Voor een uniaxiale trekproef is deze, a =4.707 1. 
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-100 o 100 200 308 400 500 

Hydrostatic Pressure [MPa] 

figuur 2 spanning-hydrostatische druk relaties voor, uniaxiale trekproeven onder hydr. 

druk, uniaxiale trekproeven, planaire compressie 

Vervolgens kan met het behulp van Duckett, een algemeen model voor het materiaal 

worden opgesteld, Duckett deed dit voor polycarbonaat en kwam tot de conclusie dat vloei 

en crazing met dit model zijn te beschrijven. Bij dit en vorig onderzoek aan polystyreen, 

wordt hetzelfde model gebruikt. 

Betekenis van de parameters: z-Ooct de waarde van z-oct bij y is 1, c is de richtingscoef- 

ficient in de grafiek van z-oct tegen y, p geeft de drukafhankelijkheid weer afgelezen uit 

de grafiek van z-oct tegen de hydrostatische druk, a beschrijft hoe z o c t  afhangt van de 

hydrostatische druk P en is afhankelijk van het type proef. 

De waarden van de parameters voor dit onderzoek zijn: z-Ooct = 47.49 

C = 3.898 

1.i = 0.0784 

a = -8.78’71 (uriiaxiaal) 
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Uit de proeven die zijn gedaan voor de verificatie van polystyreen blijkt dat het mogelijk 

is om met dit model (formule 2.5) zowel breuk als gevolg van insnoering (vloei) en breuk 

als gevolg van craze vorming te beschrijven bij uniaxiale trekproeven, dit is te zien in 

figuur 1, daar zijn zowel proeven, met breuk als gevolg van een vloei proces als brosse 

breuk weergegeven. Door de meetdata van deze proeven is een fit lijn getrokken met ds 

uitgangspunt het model volgens formule 2.5 met variabele z-Ooct. 

Wanneer de reksnelheids afhankelijke proeven gedaan bij dit onderzoek zich ook laten 

beschrijven door het model. Betekent dit, dat er sprake is van een zelfde soort deformatie 

mechanisme wat tot breuk leidt. Verschillen kunnen het gevolg zijn van spanningsconcen- 

traties, waardoor de spanning locaal een factor K (de spanningconcentratie factor) hoger 

kan zijn dan de gemeten spanning, de globale spanning. Dit zal niet mogen uitmaken, of 

het gevonden model geschikt is voor de modellering van het vloeiproces. 
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2.3 Hypothese voor tijdsafhankelijke craze initiatie 

Het gevonden model voor het beschrijven van polystyreen bij proeven met opgelegde 

reksnelheid, willen we nu gebruiken voor het beschrijven van tijdsafhankelijke craze 

initiatie. Bij het belasten van het trekstaafje bij deze kruipproef9 treedt na verloop van tijd 

een spanningsconcentratie op, dit houdt in dat de spanning locaal een factor K hoger 

wordt. De K factor is afhankelijk van de geometrie van de scheurtip, aangezien deze 

geometrie onbekend is, is de grootte van deze spanningsconcentratie onbekend. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

a, 4 E ,  a.g.v. spnthpmcentratie u2 = K a ,  =* EZ = RE, (2.6) 

De factor R geeft de reksnelheids afhankelijkheid van de spanning weer, voor polystyreen 

geldt, dat een kleine stap in de spanning een groot reksnelheids verschil geeft. 

De craze initiatie die plaatsvindt, omdat de laterale spanningen hoog genoeg zijn, voor het 

initieren van een cavitatie, vindt plaats bij een bijbehorende constante craze rek. Aange- 

zien er nog geen versteviging heeft plaatsgevonden, is de reksnelheid tot breuk constant. 

Gedurende de h ipproef  gelden dan de volgende drie veronderstellingen. Ten eerste de 

uniaxiale spanningsconcentratie waarbij craze vorming optreedt is constant. Ten tweede 

vindt craze vorming plaats bij een constante kritische rek. Als derde de reksnelheid tot 

breuk is gedurende de proef constant. 
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Met deze veronderstellingen is het nu mogelijk om het reksnelheids afhankelijke gedrag te 

transformeren naar een tijdsafhankelijke beschrijving. Immers als gevolg van deze 

veronderstellingen geldt, dat het produkt van -tijd tot breuk * de reksnelheid- een 

constante is. 

Betekenis van de parameters, t-br is de tijd tot craze vorming, E-cr kritische breukrek in 

de craze, &(K,o) reksnelheid tot breuk. 

Door formule 2.7 logaritmisch te maken, krijgen we volgende vergelijking voor de tijd tot 

breuk: 

log ta, = log E, - log& ( K, O )  (2.8) 

Met gebruikmaking van de Power-Law, krijgen we de volgende vergelijkingen, voor de 

relatie tussen spanning en reksnelheid, bij uniaxiale trekproeven. 

O = c€m - log6 = c,+c,loga (2.9) 

Wanneer de data van de kruipproeven en de uniaxiale trekproeven worden gecombineerd 

in één figuur, zal bij het zelfde breukmechanisme, de helling van de lijn door de meetre- 

sultaten hetzelfde zijn, namelijk: 

lûgi(K,û) = c1 +c,bgO +c,lûgK e log& = c -c,logO (2.10) 
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H.3 Experimenteel 

3.1 Materialen 

De experimenten die zijn gedaan voor de verificatie van het model, zijn gedaan met trek- 

staafjes. Er is gewerkt met gespuitgiete en geperste staafjes, beide gemaakt van polysty- 

reen, Styron 638 121. De staafjes waren verschillend van dikte, verder was door het 

spuitgieten oriëntatie opgetreden. Deze verschillen zijn bewust gedaan, om te kijken of dit 

van invloed is op de beschrijving met het model. 

De geperste trekstaafjes werden bewerkt voor de proeven zijn uitgevoerd, dit hield in het 

schuren van de gefreesde randen om het oppervlak gladder en minder gevoelig voor craze 

initiatie te maken. Het natschuren gebeurde met een korrel van 400, 800,1200, 2400 en 

4000. 

De afmetingen van de trekstaafjes: 

geperst (+/-I 
spuitgiet (+/-I 

Lo (mm) A(mm2) d(mm) 

60 15 1.5 

170 35 3.55 
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3.2 Technieken 

3.2.1 Uniaxiale trekproeven 

De uniaxiale trekproeven zijn uitgevoerd op de Zwick REL en Frank 81565 trekbank, met 

een kracht opnemer van 10 1<N. Bij deze trekproeven met opgelegde constante reksnelheid 

meten we de vloeispanning Ma maat voor de reksnelheid is genomen de waarde die is 

ingesteld op de trekbank, omdat het aanbrengen van een extensiometer met scherpe 

klemmen de sterkte te veel beinvloed. Reden voor het gebruik van een extensiometer is 

dat de reksnelheid in het midden van het trekstaafje afwijkt van de opgelegde reksnelheid. 

Het werken met een extensiometer heeft echter meer nadelen als voordelen, daarom niet 

toegepas t. 

3.2.2 Kruipproeven 

De kruippoeven zijn alle uitgevoerd op de Zwick REL trekbank, omdat dit als voordeel 

heeft dat deze trekbank analoog is gestuurd, dit houdt in dat er geen schokjes optreden 

tijdens het bijregelen van de kruipproef. Het experiment wordt uitgevoerd door "instan- 

taan een spanning aan te leggen", na het aanbrengen van de spanning wordt deze constant 

gehouden en gekeken na wat voor tijd de le craze ontstaat. 

13 



H.4 Resultaten & Discussie 

4.1 Reksnelheids afhankelijkheid 

In onderstaande figuur 4.1 zijn de resultaten te zien van de trekproeven met constante 

reksnelheid, bij behorende data zijn opgenomen in bijlage A. 

-- 
t i t  
n< 
Ei 
Li 

30 

voorspelling volgens hypothese 

40 - 

D 
El t 

L 

+ 

0.00001 0.0001 0.001 0.01 o. 1 

Octahedral Strain Rate [ s -  11 

figuur 4.1 data van trekproeven, spuitgiet Cl en geperst + 

Het verschil tussen de lijnen is te verklaren doordat breuk optreedt als gevolg van locale 

spanningsconcentratie. Wanneer we deze spanningsconcentratie opnemen in het model 

door de vergelijking gevonden met het model te delen door een factor K (K = 2.2 voor 

geperste en 1.7 voor gespuitgiete trekstaafjes) fit deze lijn met de meetdata. De reksnel- 

heids afhankelijkheid van de trekproeven bij dit onderzoek, komt dus overéén met de 

reksnelheids afhankelijkheid die is gevonden bij de verificatie van polystyreen voor 

materiaal karakterisering. 

14 



4.2 Tijdsafhankeiijke breuk 

Afhankelijk van het type trekstaafje, geperst of gespuitgiet is het tijdsafhankelijk gedrag 

bepaald op een eigen manier. 

Bij de geperste staafjes is de breuktijd gemeten, deze was nagenoeg gelijk aan de tijd die 

nodig is VOST het nntstaln vm de le €raze, 

Bij de gespuitgiete staafjes is de tijd genomen die nodig was voor de vorming van de le 

volume craze dit is niet de tijd tot breuk, omdat nu pas breuk optreedt bij meerdere crazes. 

Met behulp van een data acquisitie programma ADC is het verloop van de rek in de tijd 

vastgelegd het blijkt dat bij het ontstaan van de le craze de rek duidelijk toeneemt, het 

gevolg van de locale rek bij de craze. Bij de proeven waarbij de aangelegde kruipspanning 

laag was, is de tijdsafschatting tot crazevorming gebeurt door te kijken op welk tijdstip 

een toename van de rek wordt waargenomen, als gevolg van de craze vorming. 

In onderstaande figuur 4.2 is te zien hoe de gemeten locale craze tijd afhangt van de 

opgelegde spanning. 

30 

25 

20 

r + + +  \ 
I \ 

10' 10 10' 104 105 

Craze initiation Time [SI 

figuur 4.2 data van kruipproeven, spuitgiet U en geperst + 
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4.3 Discussie 

Voor het vergelijken van -crazing als gevolg van kruip- met -crazing ontstaan door een 

trekproef met constante reksnelheid- worden de resultaten in één grafiek gezet. Wanneer 

de resultaten voldoen aan de hypothese in hoofdstuk 2.3, zal de hellingshoek van de twee 

verschillende type proeven overeenkomen. 

30 7 -  I 

10 F I 

5 '  
104 104 104 104 lo-' 

I I I I 

Craze Time [s-i] Bi Oct Strain rate [s-11 

figuur 4.3 combinatie van trek- en kruipproeven voor spuitgiet staafjes 

so 1 I 
trek + en kruip O 

n log u YB -log t-br 

log u vs logj 

10 

I I 

t 

Craze Time [s-11 & Oct Strain Rate [s-11 

figuur 4.4 combinatie van trek- en kuipproeven VOW geperste staafjes 

trek + en kruip O 
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H.5 Conclusie & Aanbevelingen 

De experimenten hebben laten zien, dat het mogelijk is om craze initiatie bij uniaxiale 

trekproeven voor polystyreen te beschrijven met een vloeistofmodel. Voorts lijkt het 

aannemelijk, dat het ook mogelijk is om met behulp van het gevonden model kruipgedrag 

bij brosse polymeren te beschrijven. In dit geval lijkt het er op dat tijdsafhankelijke breuk 

effecten dus ook door doei, werden gedomineerd. 

Bij verder onderzoek dient gestreefd te worden naar een belastingsituatie waarbij de 

spanningsconcentratie weergegeven door de factor K rondt de scheurtip bekend is. Is deze 

bekend, dan is het mogelijk de tijd tot breuk bij kruipproeven vanuit de modellering te 

voorspellen. 
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Bijlage A: meetdata reksnelheids afhankelijke trekproeven 

gespui tgie t geperst 

18.34 O. 14e-3 

reksnelheid 

0.288e-4 

0.28e-4 

O. 14e-3 

O. 14e-3 I O. 14e-3 

12.70 

11 0.47e-3 

O.47e-3 

0.47e-3 

0.47e-3 

O. 14e-2 

O. 14e-2 

O. 14e-2 

~ 

0.7 le-2 

17.24 ~ I 0.14e-3 1 14.26 

16.55 I û.7ie-3 
I 1 

i i4-24 
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17.02 

17.261 
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~~ 
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0.7 le-3 15.58 
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17.83 O. 14e-2 16.44 
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20.95 0.71e-2 I 18.16 
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19.61 

21.39 

21.73 

19.94 

2 1.47 

0.7 le-2 I 17.20 

0.7 le-2 I 17.32 

1 

20.07 I 
22.02 

22.33 
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Bijlage B: meetdata tijdsafhankelijke trekproeven 

gespuitgiet 

ooct kruip crazetijd ooct kruip crazetijd 

14.81 

14.52 

12.97 

13.53 

13.35 

14.15 

q-- 12.54 

210 I 12.12 

1500 14.67 

360 15.08 

1500 13.40 

300 13.40 

600 

3000 

100 

70 

500 

14.15 I 210 I 12.24 8400 

14.12 240 12.73 1080 

13.74 270 

14.36 150 

14.33 

14.05 
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(vervolg) Bijlage B: meetdata tijdsafhankelijke trekproeven 

11.64 450 12.52 333 

400 11.09 6300 

I 11.63 3 15 I 12.92 I 107 

21 

12.37 330 11.16 1920 
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