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VOORWOORD

Voor de experimentele toetsing van plaatbuigmodellen is een

gereedschap ontworpen, waarmee plaatdelen beproefd kunnen

worden onder een zuiver buigende belasting.

Om de plaatdelen te kunnen beproeven is een verbinding nodig

tussen het proefplaatje en het gereedschap.

nit verslag beschrijft de resultaten van een kort onderzoek,

dat verricht is om een zo eenvoudige doch betrouwbare verbin

ding tot stand te brengen tussen het proefplaatje en het

meetgereedschap.

Langs deze weg bedank ik aIle mensen waarmee ik heb samenge

werkt tijdens mijn stage periode op de T.U. Eindhoven.

Mijn speciale dank gaat uit naar Ir.S.M.Hoogenboom voor de

begeleiding tijdens dit onderzoek.

Maurice custers
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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft een kort onderzoek dat verricht is in
het kader van de toetsing van het plaatbuigmodel.

Een ontworpen meetinstrument , dat na het gereed komen van dit
verslag gebouwd zal worden, is in staat proefplaatjes 180 0 te
buigen met een zuiver buigend moment.

Het onderzoek omvat het zoeken naar, en testen van, verschil
lende verbindingen tussen het proefplaatje en het meetinstru
ment

Uiteindelijk worden twee verbindingsmethoden gekozen om de te
testen materialen zo goed en betrouwbaar mogelijk te verbinden
met het meetinstrument.
Het aluminium zal met een lijmverbinding verbonden worden •
Het staal zal met behulp van een soldeerlaag verbonden worden.
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SVMKARY

This report describes a small research, fitting in the verifi

cation of the sheet bending model.

A testing-machine, that has been developed before, bends test

pieces 180 degrees. The test-pieces are deformed bij pure

bending.

The testing-machine will be build after that this report has

been completed.

The research concerns developing and testing different joints

between test-piece and testing-machine.

Two different types of joints have been elected. They offer

the best and most reliable connection between test-piece and

testing-machine.

Aluminium will be glued. Steel test-pieces have to be solde

red.
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INLEIDING

Op de T.U. Eindhoven is een .eetinstrument ontworpen voor de
experimentele toetsinq van plaatbuiqmodellen. Dit instrument
is in ataat proetplaatjes .et een zuiver moment 180· te bui
qen.
De werkinq van dit instrument vordt in Btat. I beachreven. Ten
behoeven van dit instrument vas noq een vooronderzoek nodiq
dat in princiepe Diet veel te maken heett met de toetsinq van
plaatbuiqmodellen.
Dit onderzoek vas nodiq, olldat .en noq niet exact vist op
velke manier het proetplaatje aanqebracht moest worden op het
meetinstrument.
In Btst. II wordt beschreven velke methoden beproefd kunnen
worden. Vervolqens vordt in Bfst. III qekeken welke methoden
na beproevinq blijken te voldoen aan de eisen die vooraf
duidelijk zijn qesteld. Tot slot volqen eniqe aanbevelinqen en
conclusies.
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I. HET MEETGEREEDSCHAP

1.1. WIRKING VAN KIITGIRIIDSCHAP

Bij het ontworpen meetqereedschap is qebruik qemaakt van
rollen en katrollen. Zij zijn in staat roterende beweqinqen om
te zetten in translerende beweqinqen en momenten om te zetten
in krachten. Ooordat het een draaiwerkstuk betreft is een
qoede nauwkeuriqheid ten aanzien van rotatiesymetrie haalbaar.
Zie bijlaqe I.

fiq.l
Het proefplaatje wordt qeplaatst tussen rol 2 en 3. De loop
van de trekkoorden staat qetekent in fiq.l hierboven, echter
in werkelijkheid staan deze koorden qespannen echter voor de
duidelijkheid zijn ze hier slap qetekent.
Koord A is vastqemaakt aan rol 2, loopt vervolqens om rol 1
heen onder rol 2 naar rol 3, waar hij weer vast qemaakt is.
Koord B is vastqemaakt aan rol 3, loopt vervolqens om rol 4
heen onder rol 3 naar rol 2, waar hij weer vast qemaakt is.
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fig.2

Wanneer aan rol 1 en 4 getrokken wordt ontstaat de situatie
zoals getekend in fig. 2. Op rol 2 en 3 ontstaan nu momenten
waardoor rol 2 en 3 willen gaan draaien . Het proefplaatje
wordt nu zuiver gebogen.

Het systeem kan in een bestaande trekbank tussen de bekken
geplaatst worden.

Voor een uitvoerige beschrijving van de werking van het meet
gereedschap verwijs ik naar het eindstudie verslag van
L.J.H. Somhorst. W.P.A. nr 0889 ; Ontwerp meetgereedschap voor
de experimentele toetsing van plaatbuigmodellen.
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1.2. PLAATS VAN HET PROEFPLAATJE

Ret proefplaatje moet verbonden worden met de rollen 2 en 3.

Op fig. 3 is te zien hoe de situatie weergegeven wordt in het
ontwerp, het proefplaatje moet verbonden worden met twee
blokken, die met behulp van een schroefverbinding vast worden
gezet aan de rollen.

fig.3 positie proefplaatje
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II. VERBINDINGS HOGELIJXBEDEN

Tijdens het onderzoek zijn een groot aantal verbindings moge

lijkheden bedacht en getekent. In het volgende hoofdstuk

worden er een aantal uitgelicht die de kern van het probleem

snel duideIijk maken.

11.1. INKLEHHEN

Een oplossing zou zijn, dat het proefplaatje ingeklemt wordt

volgens fig.4 • Oeze methode is zeer betrouwbaar , het geeft

een zeer sterke verbinding tussen de twee delen.

fig.4

Maar deze verbinding is niet mogelijk. Er zijn 2 redenen

hiervoor.

Ten eerste ; het proefstaafje moet 180 0 gebogen kunnen worden.

Oat houdt in dat de twee uiteinden van het proefstaafje teqen

elkaar geplaatst moeten kunnen worden.

Ten tweede ; de koorden beschreven in hfst.1 zijn in werke

lijkheid veerstalen banden. Oeze banden lopen ( zie fig.2) in
de situatie voor het buigen meteen onder het proefplaatje

door. Er is dus geen plaats om aan de andere kant van het

proefplaatje materiaal te plaatsen t.b.v. het positioneren.

( Zie fig.5 op bIz )
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fig.S Problemen bij inklemming

Deze methode behoeft dus ook geen beproeving of de verbinding

zal voldoen aan de belasting

11.2. li;men

Het lijmen van het proefplaatje op het meetinstrument zal
konstructief gezien geen bezwaren opleveren, iromers er zal
geen beleromering zijn om het proefplaatje 180 0 te buigen. Deze
verbinding zal dan ook beproefd gaan worden op zijn sterkte.

De resultaten staan beschreven in hoofdstuk III.1.

11.3. Vastschroeven

Wanneer we het vastschroeven op de manier doen zoals die in
fig.6 getekend staat , dan hebben we wederom geen problemen
met materiaal dat ons in de weg zit tijdens de proef. Deze
verbinding is verder ook nog zeer snel tot stand te brengen.

Men hoeft niet, zoals bij het lijmen, lang te wachten voor dat

de verbinding vast zit. Dus ook deze verbindings-methode zou

getest moeten worden. Maar een kort vooronderzoek wees uit dat
men door de schroefverbinding in kombinatie met de dunne plaat
hier niet meer kan spreken van een zuiver buigend moment. Door
de vreemde vervorming van het staal rond de schroefkop heeft

men te maken met verschillende "vreemde" krachten die werken
in het staal.
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11.4.

Fig.6 Vastschroeven

SOLDEREN

Het solderen van de verbinding tussen de beide delen is qua

positioneren gelijk aan het lijmen. Ook hier hebben we weer
een methode die konstructief goed zal voldoen. Echter men kan
bijvoorbaat al stellen, dat niet al het te testen materiaal

geschikt is om te solderen. Het aluminium is niet geschikt om
te solderen. Het staal daarentegen is weI geschikt, dit mate
riaal zal dan ook voor deze methode getest worden.
Zie voor de resultaten hoofdstuk III.3.
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III.1.

HET TESTER VAN DE GEKOZEN METHODES

LIJMEN

Wanneer men het heeft over het lijmen van metalen, dan heeft

men het over een vakgebied waarin men al meer dan 20 jaar

goede ervaringen opgedaan heeft. lets waar wij op school

nauwelijks bij stil staan. Een vliegtuig bijvoorbeeld is voor

bijna 70% met metaallijm-verbindingen in elkaar gezet.

Maar omdat we bij deze proefopstelling weer met een heel

vreemde belasting te maken hebben, kunnen we niet bij voorbaat

stellen dat het lijmen hier, ondanks de enorme ervaring, ook

zal voldoen.

Om het eigenlijke experiment, waarvoor de proeven uiteindelijk

verricht worden, zo goed mogelijk te benaderen, worden de

proefplaatjes m.b.v. een moment belast. Het proefplaatje wordt

op 2 blokjes gelijmd volgens fig.7.

i

fig. 7

De ruimte tussen de twee blokjes is afhankelijk van de dikte

van het proefplaatje.

R x B = 1

-lL __=.1__
So So x B
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A1s nu R ge1ijk is aan de dikte van de p1aat dan ge1dt dati

1
So x B - 1 Wanneer nu de So=1

So=2
So=3

B=180 0 »»
B=180 0 »»
B=180 0 »»

1=3,14 nun
1=6,28 nun
1=9,42 nun

A1s de verbinding k1aar is om beproefd te worden, dan wordt

het ene b10kje in de bankschroef gep1aatst. Op het andere

blokje oefent men een moment uit met behu1p van een wringij

zer, zodat het proefstukje 180 0 gebogen wordt.

In eerste instantie zal gekeken worden naar twee meta1en:

ALUMINIUM ( 51st) en STAAL ( sp/d )

Het 1ijmen van meta1en is v01gens de 1iteratuur zeer goed

moge1ijk. Echter wanneer de be1astingen bestaan uit pe1be1as

tingen en excentrische trekbe1astingen, dan is het v01gens de

1iteratuur (zie bij1age III) moei1ijk om een verbinding, die

sterk genoeg is, tot stand te brengen Bij onze proeven

hebben we juist met deze twee be1astingsvormen te maken . In

fig.8 is te zien wat er gebeurt tijdens de proef en waar de

prob1emen verwacht kunnen worden.

/"""

.... ./

2)
/ /////,/

fig.8 De te verwachten prob1emen v01gens
de 1iteratuur
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Om een qeschikte lijm te vinden, is qeinformeerd bij verschil

lende lijmfabrikanten en metaallijm verbruikers.

Uit deze studie zijn twee soorten metaallijmen qekozen die

volqen de verkreqen literatuur de sterkste zouden zijn:

BIZON KOMBI SUPER
Perfecta chemie B.V. GOES (Zie bijlaqe II )

ARALDIT AW 106
HV 953 U

ciba Geigy ROTTERDAM (Zie bijlaqe III )

De eerste proeven zijn qedaan met de "Bizon kombi super" lijm.

Er is qewerkt volqens de bijqeleverde instructies. Om de

lijmverbindinq zo sterk moqelijk te maken, moeten eerst de

plaatoppervlakken qoed qeschuurd en ontvet worden. Het ont

vetten qebeurd met het ontvettinqsmiddel "tri" • Vervolqens

moet men de twee komponenten volqens de juiste mengverhouding

mengen, waarna het mengsel wordt aangebracht tussen de plaat

oppervlakken. De proefstukjes worden nu gedroogd cq uitgehard

in een oven bij verschillende temperaturen en tijd. Dit is om

te kijken of deze factoren van invloed zijn op de sterkte van

de verbinding.

RESULTATEN BIZON KOMBI SUPER II Staal (sp/d) I

I So nun II Temp CO II hardinqstijd min II Dikte lijm I~
3 80 20 0,2 F
2 80 20 0,15 F
1 80 20 0,2 F
1 40 120 0,3 F
1 40 60 0,2 F
3 20 1200 0,2 F
2 20 1200 0,3 F

AIle proeven mislukten al in een heel vroeg stadium. Zoals te

zien is in de laatste kolom "Goed/Fout".

Van de 180 0 die qeboqen moesten worden, kwamen we bij de

proefplaatjes met een So van: 3 nun nog niet aan de 50
2 nun nog niet aan de 10 0

1 nun nog niet aan de 15 0

10



RESULTATEN BIZON KOMBI SUPER II Aluminium (ST51) I
So mm Temp CO hardingstijd min IDikte lijm IEJ

3 80 20 0,25 F
2 80 20 0,2 F
2 80 25 0,15 G
1 80 20 0,2 G
1 40 120 0,15 F
1 40 120 0,25 F

Ondanks dat aluminium een lagere vloeigrens heeft, moet gecon

cludeerd worden dat ook hier de geteste lijm ongeschikt is. De

twee proefjes die hierboven als "goed" vermeld zijn, hebben de

180° gehaald, maar de lijmlaag was al weI gescheurd.

De volgende proeven zijn gedaan met de lijm Araldit AW 106

(Harter HV 953U) van de firma ciba Geigy. ook de volgende

proeven zijn verricht volgens de voorschriften. De metaalvlak

ken moeten goed geschuurd en ontvet worden. De lijmlaag dikte

moet zitten tussen de 0,15 en 0,25 mm. (Zie bijlage IV )

RESULTATEN ARALDIT AW 106 II Staal (sp/d) I
So 1ft1ft rn. '-p CO hardingstijd min Dikte lijm EJ

1 100 15 0,2 []1 80 25 0,15
1 100 20 0,2
1 100 10 0,25

Getest is aIleen de 1 mm plaat, omdat het geen zin heeft de 2

en 3 mm platen te testen, als duidelijk is dat de verbinding

al niet sterk genoeg is voor de dunste plaatsoort. De gebogen

hoek is weI groter, dan de hoek die gehaald werd met de "Bizon

kombi super" lijm •

Omdat we in de literatuur geen lijmsoort kunnen vinden die

sterker is of betere eigenschappen onder bepaalde moeilijke

belastingen bezit, moet voor het verbinden van het staal aan

het meetinstrument naar een andere oplossing gezocht worden.
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RESULTATEN ARALDIT AW 106 II Aluminium (ST51)

So mm Temp Co hardingstijd min I Dikte lijm I G/F

1 100 20 0,25 G
2 100 20 0,25 G
3 100 20 0,15 G
3 80 25 0,2 G
3 40 120 0,15 G

Van de hierboven staande proeven mag geconcludeerd worden, dat

de lijm geschikt is om de verbinding, wat betreft de alumini

um, voldoende sterk te maken. De lijmlaag scheurt niet in,

maar blijft netjes zitten .

De kracht die nodig is om vervolgens het proefplaatje los te

krijgen van de blokjes, is ongeveer 2 maal zo groot als de

kracht die nodig is om het proefplaatje van 3 mm te buigen.

Verdere belangrijke gegevens over de araldit AW 106 staan

vermeld in bijlage IV.

12



111.2. SOLDUD

De proeven, om te kijken of het solderen van het staal aan het

meetgereedschap sterk genoeg is, worden weer op dezelfde

manier gedaan als beschreven in hoofdstuk 111.1. Echter nu

moet het onderzoek iets uitgebreid worden. Omdat bij het

solderen temperaturen worden gehaald van 1100 0 C, moet gekeken

worden wat de invloed op het materiaal is • Waarschijnlijk zal

er een grote korrelgroei plaatsvinden omdat de gesoldeerde

delen langzaam afgekoelt worden in de oven. Dit kan van in

vloed zijn op de karakteristieke materiaalparameters van het

oorspronkelijke staal. ( C , n )

Om deze veranderingen te kunnen achterhalen dient men van het

staal enkele proefstaafjes dezelde temperatuurs veranderingen

te laten ondergaan. Vervolgens worden trekproeven gedaan met

dit "gesoldeerde" staalsoort.

De uitkomsten van de proeven ; Er zijn 6 proeven gedaan,

2 proeven van de 1 mm staalplaat,

2 proeven van de 2 mm staalplaat,

2 proeven van de 3 mm staalplaat.

Deze proeven zijn allemaal goed geslaagd. De soldeerlaag

blijkt sterk genoeg te zijn om zelfs het 3 mm staal 180 0 te

buigen met een zeer Kleine radius. De soldeerlaag vertoon geen

scheurvorming.

In bijlage V

staal.Bijlage

bijlage VI de

en VI z1Jn de veranderingen te zien van het

V is het oorsprongkelijke materiaal terwijl

eigenschappen van het "gesoldeerde" staal

weergeven.

Te zien is dat de karakteristieke spanning C niet noemenswaar

dig is veranderd, wat weI is veranderd is de verstevigingsex

ponent n en de anisotropiefactor deze veranderingen is te

verklaren door eerder genoemde korrelgroei.
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CONCL17SIB

Tijdens dit onderzoek zijn verbindingen gevonden die geschikt
zijn om toegepast te worden tijdens toekomstige proeven met
het meetgereedschap om de plaatbuig modellen te toetsen.

Het te onderzoeken materiaal aluminium, tot max 3 mm, kan met
het meetgereedschap verbonden worden met behulp van een lijm

verbinding. De lijm die geschikt bevonden werd was de
Araldit AW 106 van Ciba Geigy.
Het staal, ook tot een max van 3 mm, kan met het meetgereed
schap verbonden worden met behulp van een koper soldeer laag.
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Bijlage I
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t-komponcnt_ epoxylllnt, vult _ dlcht

PERFECTA CHEMIE B.V. - GOES (HOLLAND) - TEL (01100) 31944*

txl....
w ......
~
It)

H
H

Temperetuur I Elndhechtlng n.

10· C

I
48 uur

20° C 12 uur
40° C 4 uur
eoo C 1 uur
SOo C 20 min.

De te lUmen meterlalen moeten goed droog en Ichoon
zlJn. Eventueel onlvetten met 'Verdunner voor B'lon·
KIt' of wasbenzlne. Snlj de belde punten van de dub
belspult met een ICherp mes af, zodet belde spult·
monden een gel!Jke openIng hebben.
Druk een g811Jka hoeveelheld van belde komponanten
op een schoteltJe of herd plaltlc plaatJe. Deze twee
gelljke hoeveelheden met behulp van b!jgeleverd epe
tellJe goed met elkaar vermengen tot een mengsel
ontstaat met een homogene kleur.
Het mengsel det bU kamerlemperatuur ca. t uur ver·
werkbaar blljft op het materlaal aanbrengen.
De delen semenvoegen en gedurende de ullhardlngstljd
op hun pleats houden, bljv. met behulp van kleefband of
een etukJe touw.
Overtolllge 'Um dlrekt verwljderen. Indlen het Iljm
mengsel II ultgeherd, Ie het zeer moellljk IIJmreaten te
verwljderen.
Na gebrulk de spultmond met een doek schoonmeken
en de specIale dop op de dubbelspult plestsen. Deze
dop kan eenvoudlg ult het drukmechenleme worden
verwljderd.
BU kamertemperetuur (+ 20° C) hardt Bison Kombl
Super ull In 12 uur. legere temperaturen verhogen de
.fblndtljd.

BI80n Kombl-Supar hardt nlet mear ult beneden + So C.
De efblndtljd ken worden verkort door de llJmverbln
dIng te verwermen. bljv. het gellJmde voorwerp op een
verwermlnglradlator of In een oven pleetsen.
Hars en harder mogen bulten gebrulk nlet met elkeer
In eanraklng komen. Om te voorkomen dat belde kom-
ponenten met elkaer In eanreklng kunnen komen, kan
de speciale dop slechts op 1 menler op de dubbelepult
worden aengebracht.
Nlet gelchlkt voor kunststoffen zoale polyethyleen,
teflon en elllconenrubber.
Corros.ef. Bevat t.4-ble(2.3-epoxy-propoxy)buteen. Epoxy
hers op basis van blslenol A en eplchloorhydrlne. t ,S·dle
mlno-3·ezepenteen. 1,8·dlamlno-3,6-dlezeoctaen. Ken over
gevoellgheld veroorzaken blJ kontekt met de hUid. Sche
delljk en Irrlterend blJ Inedemlng, opname door de mond
en eenreklng met de huld en ogen. Achter slol en bulten
berelk ven klnderen bewaren. Veroorzeakt brendwonden.
Draeg geschlkte hendschoenen. BIJ eanreklng met de
ogen of de huld onmlddelllJk met overvloedlg weter ef-
spoelen en deskundlg medllch edvles Inwlnnen.
Bison Kombl-Super .. 1 Jear houdbeer mIte In goed
efgelloten verpekklng. vorstvrlJ b~weerd.

Onze verwerklngsaanwljzlngen zljn geblseerd op ultgebrelde onderzoeklngen en
prektljkerverlngen. In verband met de grote verscheldenheld van meterlelen en
omstendlgheden weeronder wordt gelljmd, kunnen wlJ geen aensprekelljkheld
aenvaerden voar de verkregen reeulteten. WtJ eteen echter geerne voor u kleer
met een advles.
08512.3

HOUDBAARHEID

WAARSCHUWING

BELANGRIJK

AFBINDTlJD

VERWERKlNOS·
ADVIES

I
I

hachllng op goad rada"Jk
metllen (behalve zlnk) lC

glas, kwarts, edelstenen IC

porseleln, lardewerk •
beton, steen. glps IC
hout. spaenpleat IC

polystyreen, ABS x
hard PVC x
polyamide (nylon) x
akryleat (perspex) x
formica. bakellet, melemlne IC

vezelversterkte polyester en ·epoxy IC

IISON

KOMBI-SUPER

GEREEDSCHAP

VERPAKKING

EIGENSCHAPPEN

BISON KOMBI-SUPER la een thhcotrope, metaalkleurlge 2-komponentenlljm op
basis ven epoxyharsen, met een btjzonder sterke hechtlng.
Speclaal geschlkt, nlet aileen voor het l!jmen en repareren maar ook voor het
vullen en dlchten van metalen, hout, lardewerk. porseleln, keramlek, tvoor In
diverse kunststoffen zoals polyeater, formica, bakellet e.d. zowel onderllng ala In
komblnatle.

HOEDANIGHEID 2 komponenten: grljze hera en beige harder.

llJMVLEKKEN \Ijmvlekken dlrekt verwljderen met 'Verdunner voor
Blson·Klf of aceton. Ultgeharde resten kunnen aileen
mechanlach worden varwljderd.

met behulp van het spateltle (bljgeleverd) kunnen belde
komponenten gemengd en opgebrecht worden. Gereed
schap dIrect na gebrulk met 'Verdunner voor Bison-KIt'
relnlgen.

dubbe'spult 24 mI.

bljzonder sterke hechtlng
vult en dlcht
vormbare pasta voor Ulthardlng (plemuurbaar)
zakt nlet weg, drulpt nlet
spleetvullend
metaalkleurlg
kan worden geboord. gevljld, geschuurd, geschlldord
krlmpt nlet en acheurt nlet _
bestend tegen water, IIchte zuren an basen, olle en dI
verse oplosmlddelen
temperatuurbestendlg van - eo· C tot + 100° C
onbrandblar
oppervlakken hoeven nlet goed tl slulten.



Dynamische Belastbarkeit bei 23°C in %
der kurzzeitig gemessenen Zugscherfestigkei
n = Anzahl der Wechselbelastungen2728

Festigkeitsw~ Langzeitpriifung
Zugscherfestigkeit verschi....--------------------j
Aluminium (Anticorodal Stahl 37.11
100B)d=l,5mm d=lmm

50

b b b b b

Falsch
10 +---+----+---+---

25 +----1-----;.---+---.

Dynamische Festigkeit nach Langzeitbelastung
von Standard-Prufk6rpern (siehe Abbildung

"). "Messung der Zugscherfestigkeit"). Fur die hier
nicht erwahnten Standard-Klebstoffsysteme
wird vorsichtshalber eine dynamische Festig
keit bei n = 107 von 20 % der Kurzzeitfestigkeit i

20 r;;;l:~~~~~_~a~n~g~e~n:o:m:m;e:n~. ~~~~~-======~
15~~,__ ~:::::1verbindungen

t

Zugscherfestigkeit in Abhar
2 -

30 N/mm

5+---+----+---+---

Exzentrische Zugbelastung•o-20-40-60

bindung muB 50
werden, daB

4-__+--_~__-+-_.....;!it des Klebstoffs
genutzt wird.

-fllbruch,
der Klebfuge!------------

Schalbelastung•
p~

Vor5chubgeschwindigkeit 5 mm/m

Messung der ZugscherfestigrrreiChen, 5011 t
!r-, Druck-
che Zugbelastung
ertwerden.
~ Zug- und Schal
I sind zu

CIBA-GE1fth~tto.~__---l--
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Bijlage IV
MATERIALS

issue date: 900730 issue no.: 020 page: 1/9 T8 5.558

'title EPOXY RESIN SYSTEM COLD CURING. ADHESIVE AND/OR
LAMINATING RESIN

Plastics

Form Uncured liquid resin with hardener

Condition Liquid resin for room temperature curing
with hardener

MATERIAL CODE 5.558/1

BAS E MAT E R I A L 5
Resin type Epoxy resin based on bisphenol A

epichlorhydrine; lightly thixotropic.
Hardener Polyamidamine; high viscosity. amber color
Filler - -
MiXing ratio resin Parts by 100

weight
hardener 60
filler -

U N CUR E D RES I N PRO PER TIE 5
Density a/cm3 (l .20)

Viscosity at 25 ·C Poise (thixo) 300-500
Epoxy value WPE 196-200

BAR DEN E R PRO PER TIE S
Density g/cm3 (0.92)

Viscosity at 25 ·C Poise 250-400
Amine value mgKOH/g (210)

PRO C E 5 5 I N G

I
Mixing TH 6.5210
Process TH 6.5012; 6.6430
Gel time at 20 ·C hra 1
(after at 80 ·C hra S 0.5
mixina)
Curing hra at ·C 16 at 20
Post cure TH 6.5217

Application Thixotropic adhesive for parts where
permanent flexability is reqUired. Also
for thin la er thicknesses

I
wordt daze 1
vervar.gen. ~

cad. no.

original issue date
620206

JNFORMATIETER

Bij eventueJ~ WIj2:lgingen

nfdtuk nit t ~tltomatisch
~:......

See a e 9

LG

approval others

Qualified suppliers

prepared department
L.M. Codfried ELPN

Note: See for cured properti.s T8 5.550
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~ ALGEMENE WERKMETIIOL>EN

~ issue datum: 890208 issue nr.: U08 b1z..: 6/10 Til b.b430

r
I

5.3

5.3.1

5.3.2

Mengen van de lijm

Algemeen

De methode van mengen van het lijmmateriaal wordt bepaald door de
leveringsconditie van het lijmmateriaal. Materiaal geleverd in
blikken moet worden gemengd volgens 5.3.2; materiaal geleverd in
Semco-patronen moet worden gemengd volgens 5.3.4.

Mengen

Bet materiaal moet ais volgt gemengd worden:
a. Weeg met behulp van een weegschaal de benodigde hoeveelheden basis

en harder af, zie tabel A.
b. Meng de beide componenten direct na het afwegen gedurende ten

minste 5 minuten zorgvuldig tot een homogeen mengsel is verkregen.
Voorkom het inbrengen van luchtinsluitingen. Gebruik voor het
afwegen en mengen afz.onderlijke spatels. Voor de verwerkingstijd
V8n het lijmmengsel bij kamertemperatuur, zie tabel A.

TABEL A - HENGVERHOUDING EN VERWERKINGSTIJD

HATERIAAL MENGVERIIOUIHNG VERWERKINGSTlJIJ VAN
(gew. %) 100 GRAM BU KT
Basis Harder (min )

5.558/1 LOU 60 60
5.558/3 100 25 15
5.558/4 100 60 bU
5.558/5 lUU 12 30
5.906/1 IOU 33 45
5.907/1 of /2 100 140 150
5.937/1 100 60 60

5.4

5.4. I

Aanbrengen van de lijm ~n

Algemeen

samenstellen 1ijmverbinding..._._._- _._-_.-.......
TEr~ INFORMATIE ,

Aanbrengen van de gemengde lijm5.4.1.1

5.4.1.2

Bij evenluele wlJzlgmnen worrlt doze

De gemengde lijm moet Rls voIgt worden a~gfR~aA~' nulornatisch VGf\'angell.
a. Breng met behulp van een kwast, spa el'·ei-ft~",4-a.-h.j.....aA-Ofl_ .

de te lijmen delen, of gebruik in geva1 van gemengde lijm in
ratronen de Semeo sealing gun model 25U (6 bar) voor het
aanbrengen van de lijm.

b. De lijm moet zodanig aangebracht worden, dat een laag van uniforme
dikte en zonder. luclltinsluitingen verkregen wordt. Dit betekent
genoeg lijm voor een uiteindelijke 1aagdikte van ca. 0,2 mm.

Samenstel1en van de te lijmen onderde1en

De te lijmen delen moeten als voIgt worden samengesteld:
8. Stel de onderdelen 7.0 snel mogelijk samen na het aanbrengen van de

lijm.
b. Breng aansluitend en binnen de verwerkingstijd van de Lijm druk

88n d.m.v. klemmen, clrukgereedschap of door het .geheel in een
daarvoor beRtemd kalin~r tp plnatsen. Contactdruk is voldoende.

c. Voor zover mogelijk moet overtollige ~itpersing worden verwijderd
met een afgeronde hf);Il",n of te r Lon spatel om een regelmatige
lijmtlitPl"n;in~ te vprkri iii"'ti.

.., All rlOhts r.S~V.!1 DlsclOSur. to thtr!l P:lrtl.S of thIs !Iocumpnt or :lnv P:lrt thpreof.
or th. US'!' of any InformatIOn contalnell ther.'n for DU'POS. othe' ttl:ln provllll'lllor
bV thiS llOCum.nt. IS not permlttell.•rcePI With the prior anti erl"ress written
p",mISSlon Of til. NV ~onlnk'ilk. NPtlPrl:ln(lS. Vhpqtuiq"nfallrl"k r(\~t"r



Bijlage V

TUE LA80AATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK

STANOAAAO MEETAAPPOAT TAEKPAOEF

PAOEFGEGEVENS: -

Codenelelm:
Materiaalsoort:
Werkstoffnummer:
Herkomst materiaal:
Plaatdikte (mm):
8e2inbreedte 80 (mm) :
8 e 2 i n dill. t e So (mm):
Aicht1n2 (t.o.v. walsricht.)
Datum proef (jjmmdd):
Aantal metin2en:
Operator:
Projectleider:
8ank sne 1 heid (mm/min):
Merk trekbank:
Type trekbank:
Serienummer:
Oatatakerproef (J/N):

TF910651
spd
1 .0503
MC8
3
9.010
3.050
o Jt

910206
31
dhr. M. Th. de Groot
ir. L.J.A. Houtackers
0.16
Monsanto Houndsfield
Tensometer "type w"
9B17
J

Door Datataker gebruikte eommandoregels:

P22=44
P24=44
1m In lu
A15S 1V 2V 3V

Opmerkingen:
geen

Datum van wijziging: 91020B
Naam wijzi2er: m.e.
Dpmerkingen Wijziging:

Epseff<0.02 en Epseff>(Epseff bij Fmax) weggegooid

MATEAIAALPAAAMETEAS: -

Model 1: e - C * n/ :
Karakteristieke spannini C
Verstevigingsexponent n :

Model 2 : e = C * (no + n)/
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Voordeformatie no :

516 (N/mm))
0.226 (-)

523 (N/mm))
0.236 (-)
0.004 (-)

Anisotropiefaetoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

1 .76
1 .76
1 .73
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rUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK
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Fii· 1 : Kracht-wei kramme.
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Fig. 4: Gemeten spannings-rek Kramme (in dubbellag diagram).



Bijlage VI

TUE LA80AATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK

STANDAAAD MEETAAPPOAT TAEKPAOEF

PAOEFGEGEVENS: -

Codenaam:
Materiaalsoort:
Werkstoffnummer:
Herkomst materiaal:
Plaatdikte (mm):
8eginbraedte 80 (mm):
8egindikte So (mm):
Aiehtina (t.o.v. walsrieht.):
Datum proef (jjmmdd):
Aantal metingen:
Operator:
Projeetleider:
8anksnelheid (mm/min):
Merk trekbank:
Type trekbank:
Serienummer:
Datatakerproef (J/N):

TF910451
sp/d
1 .0503
MC8
3
10.000
3.0?0
o x
91020?
40
M.P.C. Custers
ir. S.M. Hoogenboom
0.16
Monsanto Houndsfield
Tensometer "type w"
981?
J

Door Datataker gebruikte eommandoregels:

P22=44
P24=44
1m In /u
R15S 1V 2V 3V

Opmerkingen:
zaehtgegloeid 1100 graden

Datum van wijziging: 910208
Naam wijziger: m.e.
Opmerkingen Wijziging:

Epseff<0.01 an Epseff>(Epseff bij Fmax) weggegooid

MATERIAALPAAAMETEAS: -

Model 1: e - C * n/ :
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :

Model 2 : e = C * (no + n)/
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Voordeformatie no :

50? (N/mmJ)
0.332 (-)

50? (N/mmJ)
0.332 (-)
0.000 (-)

Anisotropiefaetoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.82
0.83
0.81



rUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK
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Fig. 1 : Kracht-weg r,romme.
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Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram).
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